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AKÚTNA TEPNOVÁ TROMBÓZA 

DOLNÝCH KONČATÍN

RIZIKOVÉ FAKTORY

 Fajčenie

 Hypertenzia

 Dyslipidémia

 Hyperglykémia

 Antikoncepcia u žien

 Nedostatok pohybu

 Obezita

KLINICKÉPREJAVY

• Pain (bolesť)

• Paleness, pallor (bledosť)

• Paresthesia, paralysis

(senzoricko-motorická porucha)

• Pulselessness

(absentujúca pulzácia)

• Prostration (šokový stav)

Vzniká v ateroskleroticky postihnutom mieste,  kde 

trombus nasadá na aterosklerotický plát. 



 64 – ročná pacientka dňa 19.01.2022 o 7.00 hod. 

 Pre silné bolesti pravej dolnej končatiny navštívila svojho 

všeobecného lekára. Posledné dva dni je ĽDK studenšia, bledšia 

s obmedzeným pohybom a bolesťou pri chôdzi.

 Pacientka bola odoslaná na angiologickú ambulanciu do SÚSCCH 

a. s., v Banskej Bystrici. 

 Na angiologickej ambulancii pomocou sonografického vyšetrenia 

sa zistilo uzavretie tepny trombom na ĽDK. 

 Následne bola pacientka hospitalizovaná na oddelení angiológie

s diagnózou embólia a trombóza tepien dolných končatín.

Kazuistika



Kazuistika

Všeobecne pri príjme pacienta

19.1.2022

 vyhotovenie EKG záznamu,

 odber krvi:

KO, OKB, KS - krížovú skúšku, 

 zrealizovanie zberu sesterskej 

anamnézy,

 edukácia pacienta  o vyšetrení,

 fyzická príprava pacienta na 

zákrok (oholenie slabín)

V deň zákroku

20.1.2022

 ráno odmeranie tlaku

 pacient sa dľa poučenia umyje

 podaná protialergická príprava 

 všeobecná: Dithiaden 2tbl



Liečba:  

Kontinuálna lokálna trombolýza podľa protokolu 

o do katétra -

Actilysa a 5 ml a  45ml Fo, 10ml/h. 

o do sheatu -

Heparín 2ml a 48ml Fo , 5ml/hod.

o do Ekos katétra –

chladenie 500mlFo 50ml/hod.

Kazuistika



Kazuistika



KAZUISTIKA

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti 

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

NUTNÉ K KONTINUÁLNEJ 

TROMBOLÝZE

EKOS: zariadenie, ktoré pri rozpúšťaní

krvnej zrazeniny kombinuje účinok ultrazvuku 

a lokálnej trombolýzy.

MONITOR: sledovanie vitálnych funkcíí

PERFÚZOR: infúzomat



KAZUISTIKA

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti 

 Sledovanie 

- vzhľadu končatiny 

- miesta vpichu 

- sledovanie funkčnosti katétrov a prístrojov

- vitálnych funkcií

- prejavov bolesti

- sledovanie neurologického stavu 

- dodržiavania pitného, kľudového režimu a vyprázdňovania

 Realizácia

- odberov krvi každé 2-4 hod

- záznam do dokumentácie



TABUĽKY



KAZUISTIKA

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti 

 Kontrola trombolýzy 21.1.2022

 na kotrolnej DSA zistené úplné rozpustenie trombu, nebola 
nutnosť zavádzania stentu

 katéter kontinuálnej trombolýzy ex 

 Sledovanie 

- vzhľadu končatiny 

- miesta vpichu a kompresia

- vitálnych funkcií

- prejavov bolesti

- dodržiavania pitného, kľudového režimu a vyprázdňovania



KAZUISTIKA

Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti 

 22.1.2022

 pacientka prepustená do ambulantnej starostlivosti v 

stabilizovanom stave

 poučená 

 o sledovaní miesta vpichu

 režimových a liečebných opatreniach

 o preventívnych opatreniach

 kontrole na angiologickej ambulancii o mesiac
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ĎAKUJEME  ZA  POZORNOSŤ


