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Kazuistika

▪ Muž 65 let

▪ Na konci října 2017 na dovolené v Egyptě se při pádu poranil  na 

levém bérci

▪ Rána ošetřena hotelovým lékařem- sutura rány → vývoj flegmóny a 

otoku

▪ Hospitalizace 2 dny → rána rozpuštěna a nasazeny ATB

▪ Na Doppler UZV hluboká žilní trombóza

▪ 3.11.2017 byl převezen do Hurghády → zaveden kavální filtr pod       

a. renalis



Foto kaválního filtru



Návrat do ČR

▪ 5.11.2017 návrat do ČR → hospitalizace na chir. odd. spádové 

nemocnice

▪ LDK s masivním otokem → ATB (Amoksiklav, Metronidazol, 

Ciprofoxacin)

▪ Doplněno CT vyšetření → Pseudoaneurysma dist. a. poplitea, 

anatomické poměry deformované, na přední 1/3 bérce nález cizího 

tělesa cca 13 x 1 cm, nekontrastní a obklopeno krví

▪ 15.11.2017 po tel. domluvě převezen do Nemocnice Podlesí, a.s. v 

Třinci



Foto CT vyšetření



Operace

▪ Na bérci dlouhá paratibiální incize od kloubní štěrbiny do proximální 

1/3 bérce, pulzující PSA (11 x 4 cm) → absces (kultivace)

▪ Uprostřed PSA je cizí těleso → dřevěný trn dlouhý 13 cm o průměru   

1 cm

▪ V místě průniku trnu je nekrotický defekt (3 x 2 cm) → incize a 

extrakce cizího tělesa, nekrektomie v místě cizího tělesa, výplach 

peroxidem a betadinou

▪ Revize popliteální oblasti, cizí těleso lacerovalo APO → přerušena, 

stěna nekvalitní a nevhodná pro rekonstrukci

▪ Rekonstrukci lze provést femoro-tibiálním bypassem (odběr VSM z 

pravého stehna v délce 20 cm) → opracování graftu a našití reverzně 

→ bypass se rozvíjí a pulzace hmatné -redony a zašití rány

▪ V místě vstupu trnu zavedena podtlaková drenáž - VISTA
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21.11.2017 – převaz Visty



Další průběh

▪ 28.11.2017 extrakce kaválního filtru z pravé jugulární žíly



Další průběh

▪ 1.12. 2017 překlad do spádové nemocnice



Další průběh

▪ 24.01.2018 kontrola na chirurgické ambulanci



Závěr

▪ Poranění končetiny ostrým předmětem může 

vést k poškození nervově - cévního svazku a 

při nevhodné diagnostice a léčbě to může 

způsobit trvalou invaliditu nebo dokonce 

ohrozit na životě.

▪ Chceme tímto ukázat, že i v dnešní době, plné 

moderních vyšetřovacích metod, může trvat 

dlouhou dobu než přijdeme na příčinu potíží.



Děkujeme za pozornost


