
INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

OPERAČNÍ ŘEŠENÍ MOČOVÉ INKONTINENCE 
(TOT - TRANSOBTURATOR TAPE) 

Vážená paní,  

na základě předchozího vyšetření Vám ošetřující lékař doporučil operační řešení úniku moče metodou 
TOT (beznapěťová páska), což je minimálně invazivní (průnikový) operační výkon. K provedení tohoto 
výkonu je potřeba Vašeho souhlasu. Pro usnadnění rozhodnutí Vám chceme podat následující informace. 

Důvod provedení výkonu 

Transobturátorová páska se zavádí ženám, které trpí stresovou (zátěžovou) inkontinencí (jedná se  
o samovolný únik moči během námahy, duševní zátěže, kašle, kýchání či sportovních aktivitách). Účelem 
zavedení pásky je podepřít močovou trubici, aby moč při stresových (zátěžových) situacích (viz výše) 
neunikala. 

Příprava k výkonu 

Tento výkon provádíme v anestezii (znecitlivění) celkové (v narkóze, při uspání) nebo svodné  
(tzn. budete při vědomí, ale bolest nebudete vnímat). Podrobné informace o anestezii vám podá lékař 
specialista – anesteziolog. Před výkonem v den operace nesmíte od půlnoci jíst, pít ani kouřit. 

 
 

Postup při výkonu 
Po úvodu do anestezie Vám lékař zavede cévku (umělohmotná trubička) do močového měchýře, poté 

provede dva miniaturní (=maličké) řezy (0,5 cm) na vnitřní straně stehen, cca 5-7 cm od stydkých pysků. 
Tyto řezy zanechají téměř neznatelné jizvičky. Další malý řez (2 cm) bude veden na přední stěně pochvy, 
kde probíhá močová trubice. Poté Vám lékař zavede pásku pod močovou trubici (viz obrázek) pomocí dvou 
speciálních jehel. Páska nadzdvihne krček močového měchýře a močovou trubici do přirozené polohy. Udrží 
tak uzavřenou močovou trubici i během náhlých pohybů, při kašli či kýchání a zabrání tak nechtěnému úniku 
moče. Výkon trvá 15-20 minut. Cévka se odstraňuje následující den.  

Rizika a možné komplikace výkonu 

Jednou z možných komplikací je krvácení při zavádění speciálních jehel. Většinou se je daří zvládnout 
bez nutnosti dalšího výkonu, výjimečně si vyžádá operační revizi (kontrolu) s ošetřením krvácejícího ložiska.  

Může dojít k propíchnutí stěny pochvy zaváděcí jehlou. Tato komplikace se zjistí ještě při operaci a ihned 
se provede její opravení.  

Velmi zřídka se mohou objevit problémy s močením. V některých případech si tento stav vyžádá 
přechodné zavedení cévky. Většinou dojde ke spontánní úpravě. 

Zřídkakdy se objeví nutkavé močení po výkonu, které lze dobře ovlivnit podáním léků. Výjimečně může 
dojít k infekci v oblasti rány či infekci močových cest. Tyto nežádoucí příhody se dají většinou dobře 
zvládnout podáním antibiotické léčby. 

 



 
 

Tento formulář ani žádná jeho část nesmí být reprodukovány, publikovány a šířeny žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení Fakultní nemocnice Plzeň, 
zastoupené ředitelkou Ing. J. Kunovou. 

Chování po výkonu, možná omezení 

Po výkonu budete dodržovat klidový režim a budete se řídit pokyny svého ošetřujícího lékaře a sestry. 
Den po výkonu Vám bude odstraněna cévka z močového měchýře a bude provedena kontrola, zda jste 
schopna samovolně močit. Doporučujeme nevykonávat namáhavé pohyby po dobu 4 týdnů po výkonu.  
Po této době můžete bez obav mít i pohlavní styk. Kontrolní urologické vyšetření bude provedeno 2-3 týdny 
po výkonu. 

Prohlášení 

Byla jsem podrobně seznámena u plánovaného zdravotního výkonu se všemi alternativami léčby, s jejich 
výhodami a riziky a měla jsem možnost si jednu z alternativ zvolit (pokud výkon nepodléhá zvláštním 
právním předpisům). 

Byla jsem seznámena s možnými omezeními v obvyklém způsobu života a v pracovní neschopnosti  
po výkonu, s možnými očekávanými změnami zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti.  

Byla jsem seznámena s léčebným režimem, vhodnými preventivními opatřeními a s možnými kontrolními 
zdravotními výkony. 

Prohlašuji, že jsem mohla klást doplňující otázky, na které mi bylo řádně odpovězeno a že jsem 
informacím a poučení plně porozuměl/a a souhlasím s navrhovaným postupem. 

V případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků 
nutných k záchraně života nebo zdraví souhlasím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné 
výkony nutné k záchraně života nebo zdraví. 

 
 

Pacientka: .............................................................................................. Rodné číslo: ..................................... 
  titul  příjmení  jméno 

Zákonný zástupce: .................................................................................. Příbuzenský vztah: ........................... 
   titul  příjmení  jméno 

V Plzni dne ..............................  v .......................... hodin ....................................................................... 
 podpis pacientky nebo zákonného zástupce 

Lékař/ka provádějící poučení: ............................................................................................................................. 
    titul  příjmení  jméno   podpis 

Vyplňte v případě, že pacientka nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav poučení podepsat (např. úraz horní končetiny): 

Současný zdravotní stav pacientky nedovoluje, aby podepsal/a informovaný souhlas, protože: 

............................................................................................................................................................................. 

Způsob projevu vůle (souhlasu): 

 kývnutím hlavy  gestem: ........................  očima   jinak: .................................................................. 

Svědek: ............................................................................................................................................................... 
  titul  příjmení  jméno     podpis 
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