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INFORMACE PRO PACIENTY PŘED APLIKACÍ VAZODILATAČNÍ TERAPIE - ORL 

Vážená paní, vážený pane,  

následující řádky by Vám měly odpovědět na nejdůležitější otázky před nástupem do nemocnice k aplikaci 

vazodilatační terapie. 

Co je potřeba zařídit před nástupem k hospitalizaci?  

Ještě než nastoupíte do nemocnice na plánovanou vazodilatační terapii, je zapotřebí zajistit u Vašeho 

praktického lékaře vyšetření, které zahrnuje (pokud lékař neurčí jinak):  

 Odběry krve a moče: FW, KO, biochemie (Na, K, Cl, JT, glykémie, M+S) 

 Písemné vyjádření souhlasu praktického lékaře s podáním vazodilatační terapie 

 

Co je to vazodilatační terapie? 

Vasodilatační terapie spočívá v podávání vasodilatačních léků, to znamená léků, které zvyšují prokrvení 

tkání, ve formě infuzí. Ve zvláštních případech (zejména u náhle vzniklých potíží) se do infuzí přidávají i 

kortikoidy. Důvodem bývá zpravidla léčba onemocnění sluchového či rovnovážného ústrojí (porucha 

sluchu, hučení v uších, závratě). Cílem této infúzní terapie je zlepšit dodávku kyslíku, vitamínů a živin 

jemnými cévami do vnitřního ucha, sluchového nervu a mozku. Každý den podáváme infúze roztoků, které 

roztahují cévy a snižují hustotu krve a kortikoidy (pokud nejsou kontraindikovány). Společně podáváme 

stejnou účinnou látku v tabletové formě s pomalejším uvolňováním účinné látky. Tyto látky napomáhají ke 

zlepšení krevního oběhu v jemných cévách vnitřního ucha. Jako doprovodná léčba je podáván vitamín B12 v 

injekční formě.  

Vasodilatační léčba je relativně bezpečnou metodou, nicméně vlivem vyššího věku a přidružených 

onemocnění se může zvyšovat riziko nežádoucích účinků. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří alergické 

reakce na podávané látky. Následkem roztažení cév a snížení viskozity krve, může dojít k drobným 

krvácením, poklesu krevního tlaku a tím spojeným pocitem horkosti a slabosti. V případě přidání kortikoidů 

do infuzí může dojít u diabetiků ke kolísání hladiny cukru v krvi a nutnosti její úpravy inzulínem. Z výše 

uvedených rizik vyplývá, že před podáním terapie, je nezbytné donést k příjmu písemný souhlas Vašeho 

PL s podáním vazodilatačních léků. 

 

Jak probíhá příjem k hospitalizaci? 

K přijetí se dostavte do příjmové ORL ambulance v 3. NP polikliniky -  křídlo C  

a to dne         v      hod. 

Nebudete-li se moci ze závažných důvodů dostavit k přijetí, oznamte to laskavě telefonicky na výše uvedené 

telefonní číslo. 

 

 



Co s sebou do nemocnice? 

Do nemocnice prosím vezměte s sebou: 

 průkaz zdravotní pojišťovny a doklad totožnosti 

 výsledky předoperačních vyšetření a písemné vyjádření praktického lékaře 

 léky, které trvale užíváte v originálním balení 

 nejnutnější věci pro denní potřebu (hygienické potřeby, noční prádlo, župan, domácí obuv) 

 doklad o pracovní neschopnosti (pokud Vám byl vystaven) 

Děkujeme Vám, že budete respektovat tyto naše pokyny a věříme, že s péčí, kterou Vám poskytneme v naší 

nemocnici, budete spokojeni. 

 


