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Souhlas dárce se zavedením centrálního žilního katétru 
 

 
 
Já,  ………………………………………………….., narozen(a) dne………………………..…………..., 
 
 
dávám plný, vědomý, informovaný souhlas k zavedení žilního katétru do mé stehenní žíly za 
účelem odběru krvetvorných buněk na separátoru. Do stehenní žíly se katétr zavádí z oblasti třísla 
po předchozím vyholení a znecitlivění místa vpichu. Připevňuje se ke kůži dvěma stehy, aby se 
zabránilo jeho případnému vyklouznutí 
 
Svým podpisem dávám na vědomí, že jsem byl(a) opakovaně a podrobně seznámen(a) 
s postupem i případnými riziky zavádění katétru do žíly, jako jsou především rozvoj žilního zánětu, 
uzávěru žíly (tromboza) a embolizace, zanesení infekce, krvácení do podkoží, zvláště v případě, 
že byla nabodnuta tepna nebo místo vpichu nebylo po vytažení katétru dostatečně komprimováno. 
 
Prohlašuji, že jsem měl(a) dostatek příležitosti, abych byl(a) seznámen(a) s cílem výkonu i formou 
praktického provedení. Byl(a) jsem rovněž informována o případných komplikacích, které by mohly 
vzniknout v průběhu výkonu nebo následně po něm. Neznámé pojmy mi byly dostatečně 
vysvětleny, takže je vyloučeno nedorozumění či omyl. 
 
S plným vědomím souhlasím s výkonem. 
 
 
 
v ………………………..…..…….         dne………………….…       podpis………….…….…………….. 
 
 
 

Potvrzuji, že jsem vysvětlil(a) jmenovanou proceduru včetně možných rizik výše uvedenému 
dárci/pacientovi a že jsem zodpověděl(a) všechny jeho dotazy. 
 
 
 
lékař……………………………….       dne………………….…       podpis………….…….…………….. 
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