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Abstrakt  

 

Název: Kazuistika orto-protetické péče o pacienta s diagnózou Charcotovy 

osteoartropatie 

 

Cíle: Prvním z cílů této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o problematice 

Diabetu a jeho bezprostředních rizicích pro pacienta a možnosti využití orto-protetických 

pomůcek. Druhým cílem práce je zpracování kazuistiky orto-protetické péče o pacienta s 

diagnózou Charcotovy osteoartropatie.  

 

Metody: Bakalářská práce má dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se 

zabývá problematikou Diabetu mellitu a amputací dolních končetin jakožto 

bezprostředního rizika tohoto onemocnění a prevence amputací. Praktická část sestává z 

kazuistiky ortoticko-protetické péče o pacienta s Charcotovou osteoartropatií, který 

zároveň trpí Diabetem 2. typu. Je zde popsána anamnéza, protetometrie při vstupním 

vyšetření, technologie výroby a zkouška chůze s ortézou při předávání pomůcky 

pacientovi. 

 

Výsledky: Kazuistika byla zpracována během šestitýdenní praxe v nestátním 

zdravotnickém zařízení Protetika s.r.o. Pacient byl v rámci terapie vybaven ortézou, která 

po seznámení s technikou chůze na ortéze napomohla ke zvýšení jeho mobility a tak i 

samostatnosti. 

 

Klíčová slova: Diabetes mellitus, Syndrom diabetické nohy, Charcotova osteoartropatie, 

ortéza, amputace, kazuistika 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

 

Title: Case study of ortho-prosthetic care of a patient with a diagnosis of Charcot 

osteoarthropathy. 

 

Objectives: The first aim of this bachelor's thesis is to summarize theoretical knowledge 

about the issue of diabetes and its imminent risks for the patient and the possibility of 

using ortho-prosthetic aids. The second aim of the work is to process a case study of 

ortho-prosthetic care for a patient diagnosed with Charcot's osteoarthropathy. 

 

Methods: The bachelor thesis has two parts - theoretical and practical. The theoretical 

part deals with the issue of diabetes mellitus and amputation of the lower limbs, as an 

imminent risk of this disease and prevention of amputations. The practical part consists 

of a case study of orthotic-prosthetic care for a patient with Charcot's osteoarthropathy 

who also suffers from Diabetes type 2. It describes the anamnesis, protetometry at the 

initial examination, production technology and a walk test with an orthosis when handing 

over the device to the patient. 

 

Results: The case study was completed during a six-week internship in the non-

governmental medical institution Protetika s.r.o. As part of the therapy, the patient was 

equipped with an orthosis which after getting acquainted with the technique of walking 

on an orthosis, helped to increase his mobility and thus independence. 

 

Keywords: Diabetes mellitus, Diabetic foot syndrome, Charcot's osteoarthropathy, 

orthosis, amputation, case study 
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1. ÚVOD 
Diagnózu Diabetes Mellitus si dle WHO vyslechne každý dvanáctý Čech a zároveň se 

jedná o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí v naší zemi. Komplikace související s Diabetem, 

jako je například Charcotova osteoartropatie společně s rozsáhlou ulcerací a gangrénou, 

jsou nejčastější příčinou amputace dolních končetin. I z tohoto důvodu jsem si vybrala 

během své šestitýdenní praxe pro kazuistiku pacienta, který je v důsledku své diagnózy 

amputací ohrožen, abych na něm mohla demonstrovat, jak je pomocí preventivního 

ošetření možné amputaci, když ne předejít, tak ji alespoň oddálit. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je širší seznámení se s problematikou Diabetu a jeho 

přidružených projevů jako je Syndrom diabetické nohy nebo Charcotova osteoartropatie. 

Práce je členěna na teoretickou část, kde popisuji stručnou historii oboru s přihlédnutím 

k historii ortéz, indikace k amputacím, druhy amputací dle jednotlivých parametrů, 

poamputační péči a v závěru teoretické části se zaměřuji na prevenci amputací, kde 

vyčleňuji samostatnou kapitolu pomůckám využitelných při terapii léčby Diabetu a jeho 

přidružených onemocnění. 

Praktickou část pak věnuji samotné kazuistice pacienta s Charcotovou osteoartropatií v 

důsledku onemocnění Diabetu mellitu 2. typu. Kazuistika sestává z anamnézy pacienta, 

protetometrie, která byla provedena při vstupním vyšetření, dále popisuji technologii 

výroby od sejmutí sádrového negativu přes tvorbu sádrového modelu až po výrobu 

měkkého lůžka a použití laminace pro výrobu lůžka nosného. V závěru praktické části 

popisuji předání pomůcky pacientovi. Teoretické i praktické podklady pro praktickou část 

jsem získala při šestitýdenní praxi v nestátním zdravotnickém zařízení Protetika s.r.o. pod 

odborným dohledem protetiků. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1  Historie oboru 

V historii lidstva dochází k rozvoji amputačních technik většinou ve spojitosti s 

válečnými konflikty a dobami jim následujícími. Již v dobách pravěkých bylo nutné se 

postarat o zranění dolních končetin všech možných typů, a tak ani amputace nebyla 

výjimkou. Problémem samozřejmě bylo, že amputaci jako velice náročný výkon ne každý 

přežil. První prokazatelně doloženou amputaci dolní končetiny, která vzdáleně v hrubých 

rysech snese dnešní měřítka, provedl Hegistratus v roce 484 př. n. 1. ve Spartě. Z této 

doby existují doklady o protézách zhotovených ze dřeva, případně ze železa, které někdy 

dokonce sloužily svým nositelům jako zbraň. Z období starého Řecka a Říma existují 

doklady o extrémně vysoké úmrtnosti po amputaci dolní končetiny, kdy výkon přežívalo 

pouze pár jedinců. Hippokrates jako jeden z prvních doložených autorů nastínil inovativní 

amputační taktiku. Ten přišel s myšlenkou, že je třeba amputovat až na zdravé tkáni a v 

medicíně zavedl inovativní řešení krvácení-ligaturu cév. Dále se stavěl za to, aby byla 

končetina amputována už v počátečním stádiu gangrény, ne až v rozvinutém septickém 

stavu. Další významnou osobností zabývající se amputačními technikami ve své době byl 

Celsius, který žil kolem roku 30 našeho letopočtu. Ten přišel s technikou překrytí 

kostěného pahýlu měkkými tkáněmi, krytí rány houbou namočenou ve vinném octě a 

bavlněný obvaz rány, čímž vlastně dal počátek lalokové amputaci. (Horáčková, 2004) 

V průběhu středověku se amputace prováděly, dalo by se říci, řemeslně. Techniky 

amputací se předávaly z otce na syna. Hlavní osobností, kterou je však třeba zmínit, byl 

Ambroise Paré. Ten, jakožto armádní chirurg vymyslel za svou kariéru mnoho 

chirurgických a amputačních technik. Byl jedním z prvních, kterému se povedlo úspěšně 

provést nadkolenní amputaci. (Meij, 1995) 

V 16. století dal Parré zhotovit první protézu anatomicky podobnou dolní končetině. 

Protéza byla zhotovena z oceli, měla dřevěné chodidlo a vážila kolem sedmi kilogramů. 

Do první světové války je největší počet amputací prováděn armádními chirurgy, kteří 

měli na starosti veškerá válečná zranění; v porovnání s amputacemi u civilního 

obyvatelstva bylo toto číslo nesrovnatelně větší.  

Později ve století osmnáctém se významný chirurg a konstruktér Hugues Ravaton 

specializoval na podkolenní amputace, které prováděl lehce nad kotníkem. Nevýhodou 

zde však byl příliš dlouhý pahýl. Z toho důvodu v roce 1755 sám Ravaton sestavil protézu 
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s listovou pružinou, která imitovala pohyb kotníku. Ravatonův typ protézy byl opět určen 

spíše vojákům, neboť připomínal spíše jezdecké vojenské boty. Parého a Ravatonovy 

protézy byly používané až do dob Velké francouzské revoluce, ale i tak měla tyto protézy 

jen malá část populace amputovaných, neboť byly velice drahé a mohli si je dovolit jen 

bohatí lidé. Zbylá část populace zůstala u protéz chůdovitého typu. 

Devatenácté století přineslo převratný objev pro chirurgii, anestezii. Společně s 

příchodem anestetik se mění přístup k amputacím od rychlosti k pečlivosti provedení. 

Docházelo k vytváření více nášlapných pahýlů, což přineslo výhodu snažšího protézování. 

Pokud nebylo možné vytvořit nášlapný pahýl, začaly se objevovat snahy o osteodézu 

fibuly a tibie, čímž vznikl stabilnější pahýl. Toto přispělo i k rozvoji protézování, a to 

především v době Americké občanské války. Zde došlo především k revoluci ve 

financování protéz, vláda tehdy začala financovat protézy postiženým vojákům. (Meij, 

1995) 

Za dob první světové války byly nejčastější indikace k amputaci vážné zhmoždění, 

rozsáhlé poranění tepen končetin nebo nervových plexů a častou, především vojenskou 

indikací, byla gangréna z omrznutí. Při rekonvalescenci docházelo ke komplikacím 

hlavně z důvodu nedostatečné a nerovnovážné výživy pacienta. (Bedrna, 1950) 

Po konci druhé světové války se objevuje velké množství indikací k amputaci od traumat 

přes infekce až po cévní onemocnění. Z amputací převažovaly amputace transfemorální, 

a to z důvodu komplikací při hojení amputací transtibiálních. V takových případech byly 

nutné jejich reoperace a delší upoutání pacienta na lůžko. Transtibiální amputace měly 

svůj rozvoj postupný, a to především díky osteomyoplastice, kdy byla vytvořena 

osteodéza fibuly a tibia, která byla překryta svalovým valem protilehlých lýtkových svalů. 

Exartikulace v koleni nebyla až do sedmdesátých let mezi chirurgy příliš oblíbená a do 

dnešních dnů není příliš praktikovaná, neboť se jedná o komplikovaný chirurgický zákrok, 

který vyžaduje především přesnost operatéra. (Wilson, 1989) 

Po první světové válce vznikla firma Otto Bock, která díky oběma světovým válkám 

přinesla mnoho novinek do oblasti protetiky, ať už se jednalo o nové typy lůžek nebo 

využití nových materiálů pro jejich tvorbu. Takřka raketové vynesení na vrchol zažily 

termoplasty a silikony. V současné době můžeme pozorovat, že k rozvoji protetiky 

dochází stále i za dob “míru”. Do našeho oboru přichází počítačová technika, 3D tisk a 

technologie CAD/CAM. Ty mají za cíl udělat protézy lehčí, lépe ovladatelné a prodloužit 

jejich životnost. (Brozmanová, 2010) 
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2.2  Historie ortéz 

Historie ortéz úzce koresponduje s historií protéz a už od doby Starého Řecka byla snaha 

rovnat deformity na trupu a končetinách. Již zmiňovaný Ambroise Paré nebyl 

průkopníkem pouze ve vývoji protéz, ale dal vzniknout i mnoha plánům pro realizaci 

nejrůznějších bandáží, korzetů a ortopedické obuvi. Stejně jako protézy, byly i ortézy 

vyráběny především z kovu, usně a látky. Největší rozmach v dlahování nastal v období 

válek minulého století, kdy docházelo k rozvoji zdravotnických oborů a techniky takřka 

raketovou rychlostí. Svůj největší rozmach měly ortézy nejvíce v padesátých letech, kdy 

se využívaly jako pomůcky pro soběstačnost lidí s obrnou (poliomyelitidou). V tomto 

údobí docházelo také k rozvoji termoplastů, a tak se tvorba protéz stala jednodušší a v 

mnohých případech sériovou záležitostí. (Coppard, 2008)  

Za dob Československa byli největšími průkopníky Hněvkovský, Pavlík, Hanausek a 

Frejka, jejichž hlavním směrem byla ortotika kyčelního kloubu zaměřující se především 

na dětské pacienty. Principy jejich patentů se využívají dodnes. 

Stejně jako vývoj v minulých letech bude i současnost a budoucnost ortotiky ovlivněna 

novými poznatky ze světa techniky. Už i u nás, ale hlavně ve světě vidíme rozvoj 

konkrétně bioniky a neuroortotiky. Oborů, které umí využít pro svou funkci počítačově 

zpracované akční potenciály z centrální nervové soustavy. Zástupci současné ortotiky v 

českém prostředí jsou MUDr. Petr Krawczyk, Pavel Černý Ph.D. nebo MUDr. Ivan 

Hadraba. (Brozmanová, 2010) 

2.3  Indikace k amputaci 

U pacientů v našem oboru dochází k amputaci vůbec nejčastěji v důsledku angiopatií na 

dolních končetinách. Ty jsou příznakem mnoha různým onemocnění, především však 

nemoci Diabetes mellitus 2. typu. Při angiopatiích záleží na jejich rozsahu, protože mohou 

snadno vyústit v gangrénu, kde je amputační proces nezbytný. Další z indikací, která se 

objevovala především v dřívějších dobách a v dnešní době se vyskytuje hlavně v zemích 

třetího světa a válečných zónách, jsou traumata a polytraumata. V případě traumat volíme 

amputaci pouze tehdy, pokud došlo k nevratnému poškození tkáně, obzvlášť pokud se 

nevratné poškození týká cév a vzniká tak ischemie končetiny. Sekundárním důvodem, 

proč amputovat končetinu v důsledku traumatu, jsou rozvinutá infekční onemocnění, jako 

je plynatá sněť a gangréna.  



15 

Již méně početnou, ale nezanedbatelnou skupinou, jsou amputace v důsledku 

rakovinného bujení. V takovém případě se často jedná o paliativní zákrok, který by měl 

pacientovi ulevit od bolesti. Společně s již zmíněnou plynatou snětí k indikacím patří i 

zánětlivá neléčitelná onemocnění, která by mohla přejít v celkovou sepsi organismu. 

(Dungl, 2005; Sosna, 2001). 

2.3.1  Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus typu 2 (T2DM) je rozšiřující se globální zdravotní problém úzce 

spojený s epidemií obezity. Jedinci s T2DM jsou vystaveni vysokému riziku jak 

mikrovaskulárních komplikací (včetně retinopatie, nefropatie a neuropatie), tak 

makrovaskulárních komplikací (jako jsou kardiovaskulární komorbidity) v důsledku 

hyperglykémie a jednotlivých složek syndromu inzulinové rezistence (metabolické). 

Faktory prostředí (například obezita, nezdravá strava a fyzická nečinnost) a genetické 

faktory přispívají k mnoha patofyziologickým poruchám, které jsou odpovědné za 

zhoršenou homeostázu glukózy při T2DM. Inzulínová rezistence a zhoršená sekrece 

inzulínu zůstávají základními defekty T2DM, ale k nim se připojuje mnoho dalších 

patofyziologických abnormalit a přispívá k dysregulaci metabolismu glukózy. 

Mnohočetné patogenetické poruchy přítomné v T2DM diktují, že k udržení 

normoglykémie bude zapotřebí více antidiabetik používaných kombinovaně. Léčba musí 

být nejen účinná a bezpečná, ale musí také zlepšit kvalitu života. Vyvíjí se několik nových 

léků, ale největší je potřeba činidel, která zvyšují citlivost na inzulín, zastavují progresivní 

selhání β-buněk pankreatu, které je charakteristické pro T2DM, a zabraňují nebo zvracejí 

mikrovaskulární komplikace.  (DeFronzo, 2015) 

Diabetes 2. typu je heterogenní porucha, která je charakterizována dvěma vzájemně 

provázanými metabolickými poruchami, inzulinovou rezistencí a poruchou sekrece 

(vylučování) inzulinu beta-buňkami ve slinivce břišní.  

Jedná se o problém, který způsobuje, že hladiny cukru v krvi vzrostou více než je obvyklé; 

tomuto jevu se říká hyperglykémie. Diabetes 2. typu je nejčastější formou diabetu. 

Podobně jako u diabetu 1. typu i u tohoto typu existuje více příčin. Jednou z nich jsou 

genetické faktory, které jsou u diabetu 2. typu silnější než u 1. typu. Toto onemocnění se 

manifestuje v jakémkoli věku, nejčastěji však po dosažení 40. roku. Manifestace je často 

velmi nenápadná, onemocnění může probíhat až 18 let skrytě, záchyt bývá většinou 

náhodný. Na vzniku této choroby se podílejí vlivy genetické, ale i exogenní faktory. 



16 

Těmito exogenními faktory jsou: nadměrný příjem kalorií, nedostatečná fyzická aktivita, 

narůstající procento obezity, kouření a jiné civilizační návyky. (Rybka, 2007) 

Nejvýznamnějším spouštěčem diabetu 2. typu je ale obezita, která sama může způsobit 

inzulinovou rezistenci. Ty osoby s diabetem 2. typu, které nejsou obézní podle obvyklých 

váhových kritérií, mohou mít zvýšené procento tělesného tuku v břišní oblasti, tomuto 

stavu se říká latentní obezita. Vliv na toto onemocnění mohou mít i věk a sedavý způsob 

života.  

Citlivost na inzulin a sekreci mohou zlepšit některé léky, například perorální antidiabetika, 

ale také snížení hmotnosti a fyzická aktivita. 

Cukrovka zvyšuje riziko amputace dolních končetin (ADK) 10krát až 20krát a je spojena 

s polovinou všech ADK na celém světě. Kromě zjevné související morbidity mají 

diabetičtí pacienti s ADK zvýšené riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. Cévní 

komplikace jako jsou ADK, jsou také hlavní hnací silou přímých nákladů na zdravotní 

péči souvisejících s diabetem.  

Existují důkazy, že některým komplikacím diabetu lze předcházet, nebo je možné je 

alespoň nákladově efektivně oddálit, pokud se intenzivně léčí glykémie, sérové lipidy a 

krevní tlak. Role této strategie v prevenci ADK musí být ještě potvrzena. (Davis, 2006) 

Nejčastěji se u diabetiků provádí akrální amputace, což znamená odnětí části nebo 

jednoho či několika prstů, při bázi prvního článku nebo s odstraněním i hlavičky 

příslušného metakarpu (Charvát, 1979). Pacienti, kteří v dnešní době nejčastěji podstupují 

amputaci, jsou právě diabetici. Většinou se jedná o diabetiky, kteří zároveň trpí 

obliterující aterosklerózou tepen dolních končetin. Amputační zákroky jsou i v dnešní 

době spojeny s poměrně vysokou mortalitou či s častými reamputacemi. Přesto se dá 

mnoho případů řešit záchranou končetiny spojenou s využitím pedálního bypassu (Staffa, 

2004). 

 

2.3.2  Syndrom diabetické nohy 

V důsledku přibývajících případů pacientů s diabetem je nutné zde uvést syndrom, který 

se k onemocnění diabetu neodmyslitelně váže. Jedná se o syndrom diabetické nohy, který 

může indikovat k amputaci. (Frykberg, 2006) 

Pacienti, kteří jsou nejvíce ohroženi syndromem diabetické nohy, mají neustálenou 

hladinu glykémie, která vede k ulceraci a postižení dolních končetin, ty pak vedou k 
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infekcím a dále k sepsi. Takto neléčená sepse vede nevyhnutelně k amputaci. Syndrom 

diabetické nohy se demonstruje především diabetickým vředem, který prostupuje všemi 

vrstvami kůže a jeho trvání je delší než 3 týdny. Syndrom diabetické nohy má mnoho 

klinických klasifikací, nejznámější je podle Wagnera: 

 

• 0 je noha v riziku 

• 1 povrchové ulcerace 

• 2 hluboké ulcerace, které zasahují kloubní pouzdra a šlachy 

• 3 hluboké ulcerace s flegmónou, osteomyelitidou, či abscesem 

• 4 přítomná izolovaná gangréna 

• 5 nekróza nebo gangréna takového rozsahu, že není možné nohu zachránit. Nutné 

přistoupit k amputaci 

 

Každý ulcer, který vznikl v důsledku onemocnění diabetické nohy, je nutné individuálně 

léčit, hledat jeho mechanickou příčinu a tu co nejdříve odstranit. Základem pro léčbu 

celého syndromu je správná kompenzace diabetu. Řešení infekce je několik, jedním z 

nich je chirurgické. Z chirurgických možností se nabízí nefrektomie, drenáž nebo, pro náš 

obor významná, amputace. Poněkud neobvyklou terapií je larvální terapie, kdy se do rány 

aplikují larvy bzučivky zelené, které se živí mrtvou tkání. Nicméně, pokud lze tkáň 

zachránit, je možné použít lokálně hyperbarickou oxygenoterapii. (Stryja, 2011)  

Pro léčení samotných vředů je důležité odlehčit zátěž, kterou nese daná končetina. V 

opačném případě se vředy rozšiřují a pacient může čelit gangréně. V rámci terapie by měl 

být pacient poučen o správném použití ortotických, případě protetických pomůcek, 

zároveň by měl pacient navštěvovat podiatrickou ambulanci. (Jirkovská, 2004)  

Pokud se zaměříme na ortoticko-protetické řešení diagnózy Diabetické nohy, máme v 

dnešní době už k dispozici opravdu velké množství pomůcek a cest, jak řešit terapii 

pacienta. V důsledku toho byl v interdisciplinární skupině Německé diabetické 

společnosti vyvinut systém, jak postupovat v jednotlivých stádiích progresu nemoci. 

Škála má 8 tříd včetně nulté: 

• tř. 0: Pacient netrpí polyneuropatií ani onemocněním periferních cév. Pacientovi 

se doporučuje správná konfekční obuv 

• tř.1 (riziková): Nastávají u pacienta ortopedické změny. Pacientovi se doporučuje 
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kalceotické řešení a úprava obuvi 

• tř.2: Tato skupina je už přímo ohrožena neuropatií a počátky ischemie. Nedošlo k 

poranění nohy. Vzhledem k tomu, že pacient ztrácí cit v noze, jakékoliv cizí těleso 

v botě ohrožuje kožní kryt, protože pacient na citové podněty nereaguje a je tedy 

možný vznik ulcerací. Řešením bývá speciální ortopedická obuv s dostatečným 

prostorem v délce a šířce a netlačícím stehům. S obuví by pacient měl nosit i 

ortopedické stélky do bot. 

• tř. 3: Jde o pacienty se zhojeným plantárním vředem. Vřed vznikl přílišným 

lokálním zatížením. Opět jde o rizikové pacienty, protože se může vřed vrátit. 

Řešení tohoto stádia je nejlépe diabetickou obuví s individuální stélkou, která je 

upravena jako neuropatická. Neuropatická obuv se vyznačuje velmi měkkým 

vyložením vnitřku boty, bota je šita podle odlitku nohy nebo kopyta, vnitřek boty 

má speciální polstrování-odlehčení v oblasti, kde se nachází vřed.  

• tř. 4: Všichni pacienti, u kterých se vyskytuje neuropatie a porucha prokrvení a 

zároveň mají výrazné deformace nohy, a to do té míry, že je pro ně nedostačující 

konfekční obuv. Řešením je zde opět individuálně zhotovená obuv. 

• tř. 5: Pacienti, u kterých se již vyskytla diabetická neuro-osteopatie a v jejím 

důsledku je již noha zdeformovaná. Doporučují se ortopedické individuálně 

zhotovené stélky, ovšem s vyztuženým opatkem a dostatečným prostorem pro 

deformitu nohy. V tomto stádiu už není ani výjimkou aplikace ortézy, která nohu 

odlehčí, omezí její pohyblivost kloubů a ulehčí přetíženým tkáním. 

• tř. 6: Pacient je již po částečné amputaci nohy (nepočítají se zde exartikulace v 

prstu). Používají se převážně štítové protézy v kombinaci s ortopedickou obuví. 

• tř. 7: Patří sem akutní fáze Diabetické nohy a konečná fáze onemocnění. Vhodnou 

terapií může být odlehčovací obuv nebo ortéza. Hlavním cílem v této kategorii je 

rozprostření tlaků a zmírnění dopadu akutní fáze. (Schmitt, 2007) 

2.3.3  Charcotova osteoartropatie 

V současné době považována především za příznak Syndromu diabetické nohy, ale mimo 

to je projevem i u dalších nemocí. Charcotova osteoartropatie (CHOA) je víceméně 

nebolestivé onemocnění kloubů a kostí nohy, které vzniká na neuropatickém podkladě a 

je progresivní. Bohužel právě pro nebolestivost jde o často opomíjenou diagnózu. Pro 

vyléčení tohoto jevu je naprosto zásadní včasné rozpoznání příznaků osteoartropatie a 
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včasný a správný lékařský postup. Stejně jako v případě Syndromu diabetické nohy a 

Diabetu obecně je v léčbě úspěšnější prevence než léčba onemocnění v pozdějším stádiu. 

(Čechurová, 2006) 

U pacientů, u kterých se CHOA rozvinula, je patrné, že už předtím trpěli nějakou formou 

distální senzomotorické či autonomní neuropatie, které vedly k odvápnění kloubů a kostí 

na noze, to vede k deformitám a neuropatologickým franturám. Původ CHOA není přesně 

určen, ale je mnoho teorií o jejím vzniku. Jednou z nich je, že v důsledku odvápnění a 

ztráty vnímání propriocepce dochází mechanickým namáháním k destrukci kostí. 

(Sanders, 1991)  

 

Jak již bylo řečeno, důležitá je prevence CHOA, nicméně pokud onemocnění propukne, 

je třeba pozorovat následující klinické příznaky pro včasnou indikaci CHOA. Jednotlivé 

projevy se liší od toho, zda je CHOA akutní, subakutní nebo chronická. U akutní je 

nejvýraznějším projevem rozdílná kožní teplota obou dolních končetin, u obou autorek 

(srov. Jirkovská, 2004; Fejfarová 2009) je uvedena hodnota cca o 1,5-2 °C, dále je patrný 

otok a mírná bolestivost postižené DK. U určité části pacientů dochází k rozvoji deformit 

DK. Při akutní fázi dochází k destrukci kloubů a fragmentaci blízko lokovaných kostí a 

chrupavek. V důsledku tohoto dochází k rozvolnění ligament a kloub je subluktován. 

(Jirkovská 2006) 

Pokud pacient v takové chvíli vyhledá lékaře a začne se pracovat na stabilizaci deformit, 

zredukují se otoky a zmírní se bolestivost v postižené DK, stav pacientovy končetiny 

přechází do stavu subakutního až chronického. Zásadní pro indikace CHOA je lékařské 

vyšetření a diagnostika snímků RTG a výsledky vyšetření dynamické scintigrafie. V 

průběhu subakutní fáze dochází k reparaci a remodelaci kloubu se stabilizací kostních 

fragmentů. Při dokončení subakutní fáze přechází končetina do fáze chronické. 

Právě v době průběhu akutní fáze je třeba nohu ošetřit ortoticky. Speciální individuálně 

zhotovené ortézy mohou nohu plně odlehčit a předejít tak výraznějším deformitám. V 

době, kdy u pacienta akutní stádium pomine, pokračuje péče o něj v podobě vybavení 

speciální obuví s individuálně zhotovenými stélkami. (Fejfarová, 2009) 

Obecně platí, že čím distálněji se CHOA rozvine, tím kratší dobu se bude hojit, například 

ta, která by byla lokalizována v přednoží, bývá zahojena cca do roka, narozdíl od CHOA 

lokalizované mezi Lisfrankovým kloubem a kalkaneem, u které se doba hojení může 
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prodloužit na dobu kolem dvou let. (Sinacore, 1998)  

Přibližná délka léčby se dá určit i z klasifikace CHOA podle Sanderse, která má pět typů 

destrukce: 

1. prsty – metatarzy (přednoží) 

2. tarsometatarsální skloubení 

3. intertarsální klouby (naviculocuneiformní, talonavikulární, calcaneocuboidní 

skloubení) 

4. kotník (tibio-talární kloub) 

5. calcaneus 

přičemž typ V. bývá pouze vzácně. 

(Čechurová, 2006) 

 

Obrázek 1 – Klasifikace podle Sanderse 

Kromě neuropatie samotné, která bezprostředně předchází CHOA, může ke vzniku 

onemocnění přispívat i omezení kloubní hybnosti ve skloubení nohy, a to hlavně v 

subtalárních skloubeních, kde se vertikalizuje talus a dochází tak k propadu nožní klenby. 

Tímto mohou vzniknout kladívkové prsty, které stupňují tlak na měkké struktury. 

(Jirkovská, 2001) 

Ke vzniku CHOA může přispívat několik rizikových faktorů, jako je například užívání 

imunosupresiv, nedostatek vápníku a vitamínu D nebo renální insuficience, která je pro 

diabetiky téměř typická. (Frykberg, 2011) 
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2.3.4  Amputace v důsledku traumatu 

Jak bylo naznačeno v úvodu kapitoly, amputace v důsledku traumatu dnes již ustoupily 

do pozadí a setkáváme se s nimi méně často než v dobách, kdy byly války na staletém 

pořádku, ale i dnes se můžeme setkat s amputacemi z válečného zranění. Nicméně je 

předčí amputace získané kvůli zranění při autohaváriích a jiných povětšinou dopravních 

nehodách. Amputaci volíme jen tehdy, pokud došlo k nevratnému poškození tkáně, 

obzvlášť pokud se nevratné poškození týká cév a vzniká tak ischemie končetiny. 

Sekundárním důvodem, proč amputovat končetinu v důsledku traumatu, jsou rozvinutá 

infekční onemocnění, jako je plynatá sněť a gangréna. U traumat byl vyvinut bodovací 

systém MESS skóre (magled extremity severity score - rozsah rozdrcení končetiny), aby 

bylo možné objektivně rozhodnout o indikaci k amputaci. Hlavním parametrem v MESS 

skóre je energie úrazového mechanismu, tlaková stabilita, ischemické postižení a věku 

pacienta. Kritický počet bodů je 7+, neboť se jedná o přímou indikaci k amputaci. Pokud 

je bodová hodnota pod 6, je naděje na záchranu končetiny. Co je při posuzování ovšem 

nejdůležitější a vždy zůstane, je klinická zkušenost ošetřujícího personálu a operatéra 

především. (Dungl, 2005; Sosna, 2001) 

Obrázek 2 – MESS skóre 

2.4  Typy amputací 

2.4.1  Dle amputační techniky 

Ještě před amputací je třeba posoudit, zda zbývající část končetiny bude schopna zhojení, 

zda je její kožní kryt v takovém stavu, aby se nešířila indikace amputace (sněť, rakovina, 
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degradace tkáně v důsledku diabetu atd.). Samotná amputace souvisí i se správným 

protézováním pacienta. Je třeba, aby byl pahýl schopný po amputaci rychlého zhojení, 

aby ho bylo možné dále funkčně využít.  

Za dva hlavní směry, jak jsou amputace prováděny, jsou amputace gilotinové a lalokové 

amputace, ty pak můžeme rozdělit na otevřené a uzavřené. (Dungl, 2014) 

Otevřená amputace se vykonává tehdy, když víme, že je třeba pahýl ještě minimálně 

jednou reoperovat. Technika otevřené amputace se provádí, pokud je pahýl infikován a 

jeho tkáně kontaminované nebo při jeho těžkém zhmoždění a je tedy nutné učinit 

prodlevu mezi primární a sekundární operací. (Dungl, 2005)  

2.4.2  Gilotinová amputace 

Gilotinové amputace by se daly označit za starší způsob amputací, kde jde o cirkulární 

odstranění distální části končetiny. Krvácení pahýlu se předcházelo škrcením pahýlu nebo 

použití horkého železa, postupně se od tohoto způsobu upouštělo, neboť v roce 1552 

přišel chirurg Ambroise Paré s technikou ligatury cév. (Dungl, 2005) 

Technika gilotinové amputace zůstane spíše historickou, nicméně se i v dnešní době 

používá a to zvláště při stavech nouze jako jsou válečné konflikty nebo nehody 

hromadného neštěstí. Na rozdíl od historie už se však nejedná o uzavřenou techniku, ale 

otevřenou amputaci, která je dočasná a počítá se s její reoperací v bezpečnější situaci (po 

převozu do nemocnice). (Sosna, 2001) 

2.4.3  Laloková amputace 

Novějším způsobem amputace je tzv. laloková amputace. Provádí se již jako zavřená 

amputace, kdy dochází k přerušení svalů, jejichž úpon se ale zachová a stejně tak se, 

pokud to lze, se provádí tzv. tenodéza, tj. připevnění šlach ke kosti s účinkem na 

pohyblivost v určitém kloubu. Provedení lalokové amputace lze dosáhnout lepšího tvaru 

pahýlu, ten se dá následně zužitkovat při protézování. (Dungl, 2005) 

2.4.4  Podle výšky amputace 

2.4.5  Amputace prstů 

Amputace této výšky se proteticky příliš neřeší, jedná se spíše o kosmetické náhrady. 

Samozřejmě stejně jako při ostatních typech amputace záleží na míře poškození tkání, 

zachování onervení a cévního zásobení dané arei.  
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U amputace palce je důležité ponechání alespoň malé části báze článku pro zachování 

pozice sezamských kůstek a také je vhodné trvalé spojení (sutura) extenzoru s flexorem. 

Komplikace může nastat při absenci palce, a to v běhu, kdy začne docházet ke kulhání, 

neboť chybí odrazová část v harmonii kroku. Pokud dojde k amputaci druhého prstce, 

může se sekundárně rozvinout hallux valgus, protože palci chybí laterální opora. (Kubeš 

in Dungl, 2005) 

2.4.6  Amputace oblasti nohy 

Jedním ze základních parametrů nutných při provádění amputace je jak pro pacienta, tak 

pro protetika vytvoření nášlapného pahýlu. V současné době je známo několik způsobů, 

jak tohoto parametru dosáhnout, pro představu jsou to amputace podle Lisfranca, 

Choparta, Symeho, Pyrogova nebo Boyda. První dvě zmíněné amputace jsou 

transmetatarzální úrovně, Syme a Pirogov jsou distální transtibiální amputace ve třetí 

třetině a dle Boyda se jedná o amputaci, kde je zachován Talus a Calcaneus. (Dungl, 2005; 

Půlpán, 2011)  

2.4.7  Amputace v oblasti bérce 

U amputace bérce je rozhodující resekovat fibulu vždy proximálněji než tibii a zešikmit 

hranu tibie. Díky těmto úkonům umožníme správné formování pahýlu do požadovaného 

tvaru. Občas se doporučuje spojit fibulu s tibií kostním můstkem nebo kostním rukávem, 

aby nedocházelo k vzájemnému pohybu těchto dvou kostí. (Dungl, 2014) 

2.4.8  Exartikulace v koleni 

Při amputaci v koleni vzniká plně zatížitelný pahýl s velkým povrchem. Pahýl je nášlapný, 

a tak poskytuje velkou míru stability. (Krawczyk, 2014b) Během operativního zákroku se 

vyskytují nižší krevní ztráty a při rehabilitaci nejsou tak časté fantomovy bolesti. Na 

rozdíl od transfemorálních amputací nejsou lůžka pro exartikulovaný pahýl tak vysoká, a 

tak poskytují svému nositeli větší pohodlí při sedu.  (Baumgartner, 2007) 

Exartikulace v koleni je upřednostňována především u dětí, neboť je tak zachována 

distální růstová chrupavka femuru a délka dolní končetiny tak může fyziologicky růst. 

(Krawczyk, 2014b) Jako nevýhoda kolenní exartikulace je považována především 

kosmetická disproporce (nestejná výška) kolenních kloubů. Toto může mít i funkční 

komplikace, které jsou ale řešitelné polycentrickými a bionickými klouby. (Krawczyk, 

2014b) 
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2.4.9  Transfemorální amputace 

Problematika transfemorální amputace spočívá především v její délce. V případě 

dlouhého transfemorálního pahýlu se před amputací uvažuje raději o exartikulaci v 

kolenním kloubu, kde by vznikl nášlapný pahýl. Na druhou stranu příliš krátký 

transfemorální pahýl je často náchylný k flexi a je u něj nutná zvýšená péče především v 

podobě rehabilitace. (Dungl, 2014; Kaphingst, 2002). 

2.4.10  Exartikulace v kyčelním kloubu 

Amputace, která se neřadí mezi nejčastější, neboť je jak náročné ji proteticky vybavit, tak 

je obtížná z pohledu operatéra. Základem protetického vybavení zde je tzv. pánevní koš 

se třemi mechanickými klouby na končetině. Při amputačním zákroku je stejně jako při 

exartikulaci v koleni vyjmuta hlavice, z kloubního spojení je vyňata chrupavka a jamka 

je zaplněna svaly. Chůze s touto protézou je relativně energeticky náročná, neboť je třeba 

vypracovat náhradní mechanismy pro vznik švihové fáze.  (Půlpán, 2011). 

2.4.11  Hemipelvektomie a korporektomie 

Oba tyto výkony jsou považovány za extrémní. U hemikorporektomie se jedná o krajní 

řešení stavu pacienta, kdy je omezena nejen jeho soběstačnost v rozsahu pohybu, ale i 

soběstačnost v oblasti vylučování, pacientovi je třeba trvale zavést stomické řešení GIT. 

Nároky na protetické řešení hemikorporektomie je protetická objímka, která má 

vyvažovací a ochrannou funkci. Při hemipelvektomii je provedena exartikulace v SI 

skloubení a symfýze, k překrytí se následně používá gluteální lalok. (Dungl, 2005) 

2.5  Poamputační rehabilitace 

Po amputaci a při zdárném hojení pahýlu se již pacient nachází mimo přímé ohrožení 

života, plynoucí z indikace amputace. V tuto chvíli lze přistoupit k rehabilitaci. Jde nejen 

o „nácvik chůze v protéze“, ale o komplexní péči, jejíž hlavní náplní je pacientova 

schopnost pohybu a samoobsluhy alespoň v té míře, do které to dovoluje jeho zdravotní 

stav. Závažným faktem, který je třeba při rehabilitaci zohlednit, jsou současné 

komorbidity kardiovaskulárního systému a diabetu mellitu. V kombinaci s amputací a 

rehabilitací s protézou představuje pro pacienta značnou zátěž kardiovaskulárního, 

metabolického i pohybového systému, která se komplikuje i dlouhým obdobím klidu na 

lůžku. Závažnou otázkou je také pacientova psychika a motivace k návratu do života. 
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Pacienti často trpí posttraumatickou depresí z vlastního vzhledu, ze ztráty končetiny a z 

obavy, že cesta k samostatnému životu již nebude možná. Proto je i delší dobu po 

amputaci pacientovi doporučeno, aby vyhledal odbornou psychologickou pomoc. 

(Pejšková, 2011) Opět platí, že pro zdárné uzdravení pacienta a jeho návratu do 

společnosti je třeba využít mezioborového přístupu, v případě rehabilitační péče o 

amputovaného by šlo o: lékaře, ergoterapeuta, již zmíněného psychologa, zdravotní sestru, 

sociálního pracovníka, pacienta a velmi důležitou roli hraje i pacientovo prostředí a 

rodina.  

Samotnou rehabilitační péči lze rozdělit na akutní – perioperační, která se dále dělí na 

předoperační péči a brzkou pooperační péči, kde již svou roli hraje protetik, a následnou 

péči, kterou je možné vykonávat jak doma, tak v zařízení pro ni určené (například 

rehabilitační ústavy). 

Předoperační péče – jejím hlavním posláním je zlepšení jak fyzického, tak hlavně 

psychického stavu pacienta. Toho je hlavně součástí, aby byl pacient motivován se dále 

rozvíjet i po amputačním zákroku.  

Brzká pooperační péče – pokud to alespoň trochu umožní stav pacienta, začínáme co 

nejdříve s vertikalizací, polohováním pahýlu a péčí o pahýl. (Kolář, 2010)  

Rehabilitace má několik cílů: 

1. Nedovolit pacientově kondici, aby polevila – toho lze dosáhnout dechovými a 

kondičními cviky. 

2. Naučit pacienta se správně starat o pahýl tak, aby měl stabilní tvar a velikost, byl 

schopný zatížení a zároveň aby se pacient naučil s pahýlem správně hýbat. 

3. Výcvik chůze bez protézy a s protézou. Součástí tohoto nácviku jsou i pohyby pro 

např.: zvednutí se z postele, chůze do schodů atd. 

4. Pohyby související se sebeobsluhou – obzvlášť pokud se jedná o amputaci horní 

končetiny nebo o oboustrannou amputaci. (Votava, 2003)  

 

Pokud je pacient v dobrém stavu a stejně tak jeho pahýl, je možné s rehabilitací začít hned 

další den po operačním zákroku. Pro začátek stačí s pacientem cvičit dechová cvičení, 

která mají za cíl zpevnit hluboký stabilizační systém (HSS). Obecně se předpokládá, že 

pacient bude minimálně v prvních týdnech po zákroku chodit za pomocí berlí, a proto je 

nutné nabrat svalovou hmotu svalů horní končetiny především ramenního pletence a silný 

úchop rukou. Posilovat tyto skupiny svalů lze už v leže za pomocí činek, míčků, 
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therabandů nebo overballů, samozřejmě tyto pomůcky neslouží jen k posílení svalů 

horních končetin, ale i svalů dolních končetin. (Picek, 1953)  

2.6  Péče o pahýl 

Péče o pahýl v sobě kombinuje několik praktik, které přispívají k postupné pacientově 

soběstačnosti a sebeobsluze. Péče o pahýl bezprostředně ovlivňuje míru kvality pahýlu. 

2.6.1  Polohování pahýlu 

První metodou, se kterou se pacient setká, je polohování pahýlu. Jedná se o prevenci 

případných kontraktur. Pokud jde polohování pahýlu po transfemorální amputaci, 

polohujeme pahýl do extenze, protože právě flexory a abduktory stehna by mohly 

způsobit případné kontraktury, nicméně je třeba měnit polohu pahýlu, a to hlavně do 

abdukce a addukce. Polohování probíhá v leže na břiše, popřípadě na boku. U bércové 

amputace je třeba polohovat kolenní kloub do flexe a extenze, častější je rozvoj flekční 

kontraktury, tudíž je nutné na to brát zřetel. Specifikum kontraktur můžeme nalézt i u 

amputace v chopartově kloubu, při které chybí m. tibialis anterior a m. fibularis brevis, 

což umožňuje Achillově šlaše přetažení pahýlu do plantární flexe. Lze tomuto jevu 

předejít polohováním na zádech. (Jindra, 2015) 

 

2.6.2  Bandážování pahýlu 

Bandážování pahýlu lze provádět takřka hned po odstranění drenů. Bandážování má za 

cíl předcházení, popř. kontrolování otoku v místě amputace. Nejvhodnějším prostředkem 

pro bandážování jsou krátkotažná obinadla, kterými lze pahýl stáhnout tak, aby se zmírnil 

otok a zároveň byl pahýl dostatečně prokrvován. Lze toho dosáhnout osmičkovým tahem, 

nikoliv cirkulárním. Bandážování se provádí od distálu proximálně. Bandážuje se na dobu 

celého dne, tj. 24h, s výjimkou doby pro hygienu pahýlu. Je důležité, aby při bandážování 

nedocházelo ke změně v tahu obinadla. Pokud se obinadlo uvolní, je nutné bandáž znovu 

aplikovat. Předejde se tak poškození kožního krytu a nerovnoměrné tvarování. Aby 

bandáž měla svou funkci, je důležité, aby se obinadlo nenatahovalo na maximum a nechal 

se prostor elastickému pnutí. 

Naším cílem při bandážování je vznik kónického pahýlu, který bude snadno ovladatelný 

a bude možné ho jednoduše použít při protézování. Lze toho docílit tak, že distální část 
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pahýlu utahujeme více než proximální, ale ne do elastického maxima obinadla, jak už 

bylo ale řečeno. 

Rozdíl v bandážování je následující: 

• pokud bandážujeme TF pahýl, jizva se nachází na dorzální straně stehna, s bandáží 

tedy začínáme vepředu tak, aby byla jizva zakryta a nebyla vystavena 

mechanickému dráždění 

• u bandážování TT pahýlu je jizva na frontální straně, s bandážování se tedy začíná 

na dorzální, lýtkové straně. Zároveň při ovíjení TT amputace je třeba nechat volný 

kolenní kloub, řeší se to bandážováním cca do poloviny stehna 

Důležitou skutečností je bandáž uvolnit ve chvíli, kdy pahýl začne pulsovat. Pahýl je 

nutné znovu lépe převázat. (Mojeproteza; Asociace protetických pacientů; Kostuik, 1985) 

2.6.3  Otužování pahýlu 

Dalším krokem, který lze střídat s bandážováním pahýlu, je jeho otužování, které 

napomůže ke zvýšení odolnosti pahýlu vůči tlakům a namáhání, které protéza může 

způsobit. 

Otužování se provádí masáží, kterou nejdříve provádí fyzioterapeut, později, když se 

zcela zhojí jizva, může pacient masáž vykonávat sám. Zvláštní pozornost při této aktivitě 

musíme věnovat jizvě, která může mít u některých pacientů výraznou tuhost. Tuto 

komplikaci může fyzioterapeut vyřešit tlakovou masáží, která bývá ve většině případů 

účinná. Další pomocné mechanismy jsou naklepávání dlaní, později pěstí, kartáčováním 

(vhodné v kombinaci s tekoucí vodou), bylinnými koupelemi nebo sprchováním, kde je 

dobré měnit teplotu vody, masáží za použití pěnového míčku. Otužováním se zlepší nejen 

odolnost vůči tlaku, ale mikrocirkulace v pahýlu.  (Kolektiv autorů ÚVN Střešovice, 

2006)  

 

2.7   Psychologická problematika diabetu 

Problematika jakékoliv nemoci spočívá nejen v její organické stránce, ale podstatný vliv 

má na vývoj nemoci hlavně její psychologický a sociální rozměr. Je to pozorovatelné 

zvláště u nemocí, které mají dlouhodobý a často i trvalý charakter, jako je tomu třeba 

právě u diabetu. Velice trefně to popisuje Křivohlavý (2002), který rozlišuje mezi 

chorobou a fyzickou nepohodou. Choroba je dle Křivohlavého lékařsky podložená 
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patologická abnormalita lidského těla, kdežto fyzická nepohoda se více týká toho, jak se 

člověk subjektivně cítí bez konkrétně vyřčené diagnózy. (Křivohlavý, 2002) 

V tomto ohledu je Diabetes mellitus velmi zákeřnou nemocí právě pro svůj plíživý 

počátek bez počáteční fyzické nepohody, a tak může dál progradovat do pokročilejších 

stádií, kde vznikají přidružené symptomy jako neuropatie, retinopatie či postupné 

snižování funkce ledvin. Právě když se rozvinou pokročilejší stádia diabetu a pacient se 

začne cítit „nesvůj“, vyhledává příčinu a k ní náležité řešení. 

A zde nastává problém, kterého by si měli být vědomi nejen lékaři, zdravotníci (včetně 

protetiků), ale i samotní pacienti. Jde o léčbu celého člověka, ne jeho diagnózy. Tato 

myšlenka platí u diabetu dvojnásobně, protože kromě medikace, která je důležitá, tak na 

její rovni je radikální změna zdravotního stylu pacienta. Jeden z klenáků léčby diabetu je 

pacientův pozitivní přístup k léčbě, nikoliv pohled na vlastní stav jako na vadu, nedostatek, 

který může opravit lékař. (Susa, 2016) 

2.8  Prevence amputací 

V případě, že se dá amputaci předejít, což se týká hlavně pacientů s diabetem, je dobré 

znát prevenci, která dokáže pomoci zachránit i celou končetinu. Hlavním principem je 

eliminovat rizikové faktory pro vznik komplikací, které by končetinu mohly ohrozit. 

(Psottová‚ 2012) Velmi podstatná je edukace pacienta s ohledem na mezioborový přístup 

jeho ošetřujícího personálu. (Piťhová‚ 2012) 

Velmi významným aspektem edukace je pacientův pozitivní přístup k řešení problému a 

soudržnost s rodinou, která mu může velmi pomoci a motivovat ho. Hlavní kontraindikací 

z psychického pohledu je rezignace na řešení a odmítání čehokoliv nového nebo 

neznámého, co by mohlo pomoci. Frykberg (2006) velmi trefně shrnuje péči o diabetika 

v pěti preventivních P: 

 

1. podiatrická péče (pravidelné návštěvy, vyšetření a péče o nohy, časná diagnostika 

a léčba) 

2. preventivní obuv (sportovní obuv, extra hluboká, obuv šitá na míru; pokud je to 

nutné – speciální úpravy) 

3. pokles tlaku (polstrované vložky, ortézy na míru, polstrované punčochy; měření 

tlaku – počítačově nebo Harris mat) 
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4. preventivní chirurgické zákroky (korekce strukturálních deformit – kladívkových 

prstů, halluxů, Charcotovy artropatie, zabránit rekurenci ulcerací nad deformitami; 

nutné zasáhnout v pravý čas) 

5. preventivní edukace (edukace pacienta – denní prohlídky nohou, péče o nohy, 

časná intervence; edukace lékařů – význam lézí nohou a jejich léčba) 

 

Zásadní roli zde hraje právě podiatrická péče, která řeší primární prevenci vzniku ulcerací, 

do této oblasti spadá i výběr vhodné obuvi a vybavení pacienta vhodnými kalceotickými 

pomůckami. Samozřejmě je klíčové, aby byl pacient sledován z více úhlu medicínského 

pohledu a pacientovi ošetřující lékaři byli přístupni mezioborovému přístupu. (Frykberg, 

2011) 

2.9  Podiatrie 

Jde o mladý obor, který v České republice stále spadá pod diabetologii, i když je tomu již 

v zahraničí jinak, a zvláště anglofonní státy tuto disciplínu posunuly spíše do 

zdravotnického pole. Podiatrie se zabývá anatomií, fyziologií a patofyziologií nohy a péčí 

o ni. Jedná se o celostní péči, tudíž se v podiatrii řeší jak kloubní, kostní, tak i kožní 

problémy nohy a jejího prokrvení. 

V Česku můžeme podiatrickou péči rozdělit na tři segmenty: 

První stupeň: minimální model.  

Druhý stupeň: intermediární model (podiatrická ambulance).  

Třetí stupeň: podiatrické centrum.  

U prvního stupně jde o primární prevenci, je zde třeba lékaře a sestry vyškolených v 

podiatrii. Ovšem pro zdárně vykonanou prevenci je nezbytné spolupracovat se 

samostatnou podiatrickou ambulancí nebo centrem. U druhého stupně – podiatrické 

ambulance je už mezioborový tým širší o chirurga a protetika, kteří se specializují na 

Syndrom diabetické nohy. U třetího stupně už funguje podiatrická ambulance v rámci 

většího komplexu, jako je například nemocnice nebo poliklinika. Hlavním posláním 

těchto uskupení je samozřejmě diagnostika a prevence zhoršování stavu končetiny, 

zároveň jde zde i o vzdělávání nové generace podiatrů a zdravotníků obecně. (Jirkovská, 

2016a) 
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U pacientů trpících Syndromem diabetické nohy se mohou často vyskytovat následující 

deformity, které vedou k diabetickým vředům (ulceracím): 

• kladívkové prsty 

• hallux valgus 

• prominující hlavičky metatarzů 

• pes Equinus v důsledku zkrácení Achillovy šlachy 

Cíle lékaře-podiatra při léčbě Syndromu diabetické nohy, jejíž součástí může být i 

Charcotova osteoartropatie jsou: 

• Při ulceracích odstranit jejich příčinu nebo minimálně zmírnit její progres 

• Mít infekci ulcerů pod kontrolou 

• Debridement a odlehčení krytí 

• Profylaktická rekonstrukční chirurgie, jejíž součást může být i drobná amputace. 

Právě infekce se považuje v podiatrii za velice závažnou a přikládá se jí velká důležitost 

při řešení ulcerací, neboť dvě třetiny z nich bývají spojeny s osteomyelitidou. Jedná se o 

vnik mikroorganismů do tkáně pacienta, manifestuje se zánětem spojeným s destrukcí 

tkáně. U SDN jde nejčastěji o flegmonu, osteomyelitidu, tendinitidu, artritidu, abscesy a 

další. Není ani výjimkou, že se u pacienta objeví nekróza, ale v takovém případě se jedná 

o změny v prokrvení končetiny, které ovšem mohou být v důsledku infekce a to tak, kdy 

edém převýší kapilární tlak. Dalšími projevy nekrózy v důsledku infekce je trombotizace 

a ischemie nohy. 

Při známkách infekce je nutné nasazení antibiotik a odlehčení infekční ulcerace, vyčištění 

rány a jejího okolí (debridement). Hlubší ulcerace už ale vyžadují chirurgický zákrok a 

hospitalizaci. (Jirkovská, 2016) 

Klasifikace chirurgických výkonů u SDN se dělí do následujících 4 kategorií: 

1. elektivní – jde o zákroky u pacientů, u nichž se nemanifestuje neuropatie  

2. profylaktické – hlavním cílem u zhojených ran je prevence ulcerací u 

neuropatických pacientů 

3. kurativní – chirurgické zákroky, které se dělají u otevřených ran a mají za cíl jejich 

snadnější hojení. Patří sem například odstranění nekrotické tkáně. 

4. emergentní – tyto výkony zabraňují šíření infekce 

U první a druhé kategorie jde například o korekce kladívkových prstů, metatarzální 

osteotomie, plantární exostektomie, resekce haluxů, prodloužení Achillovy šlachy, 

rekonstrukce Charcotovy osteoartropatie. 
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V případě třetí kategorie jde například o resekce metatarsálních hlaviček, metatarzální 

osteotomie, resekce interfalangeálních kloubů a spadá sem i Kellerova artroplastika. 

(Frykberg, 2011) 

 

2.10  Ortopedické pomůcky 

V době, kdy probíhá hojení ulcerací, ale nejen během ní, se pacient setkává s řadou 

ortopedických a ortotických pomůcek, které ulevují od bolesti, snižují riziko recidivy a 

mají za cíl udržet pacientovu soběstačnost. 

 

2.11  Ortopedická obuv 

Ortopedická obuv určená diabetikům by měla být dostatečně prostorná, protože nejen 

diabetici, ale i zbytek populace velmi často volí špatnou velikost obuvi. Stěny by neměly 

tlačit na prsty majitele, měla by mít dostatečně silný opatek nejen kvůli ochraně a stabilitě 

kotníku, ale také proto, že napomáhá přenášet síly z oblasti paty do vyšších úrovní boty. 

Je běžné, že noha během dne zvětšuje svůj objem, dvojnásob to platí u diabetických 

pacientů, u nichž se může výrazněji zvýšit otok přes den, a tak je třeba mít dostatečně 

širokou a dlouhou botu. Zároveň je dostatečný prostor nezbytný, když pacient využívá 

vyjímatelnou ortopedickou stélku. Podpatek by u diabetické boty by neměl být vyšší než 

2,5 cm. (Szabó, 2007) 

Obuv pro diabetiky rozdělujeme do tří kategorií: 

1. Profylaktická obuv 

Jde o obuv, která je sama o sobě prevencí rozvoje SDN, vhodná je pro pacienty s mírnou 

neuropatií bez ulcerací. Pokud se u pacienta diabetes odhalí včas, profylaktická obuv 

dokáže odvrátit více než dvě třetiny příznaků SDN. 

2. Terapeutická obuv 

Obuv, která bývá nošena po operačních zákrocích, záměrně odlehčuje nohu v těch 

segmentech, kde jsou operované ulcery a je snaha o jejich zhojení. Rozlišujeme základní 

tři typy terapeutické obuvi: prstní, nártová a patní. 

3. Ortopedická obuv 

Individuálně vyráběná obuv, která je určena pro pacienty s drobnou amputací např. prstů 

nebo deformitou jako je Charcotova osteoartropatie a její chronický stav. 
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Je důležité pacientům přinášet stále nové poznatky o ortopedické obuvi, vzdělávat je v 

tomto oboru. Velmi podstatným sdělením je hlavně fakt, aby pacient nosil preventivní 

obuv v průběhu celé doby, kdy je na nohou. 

 

Pacienta je třeba edukovat v tom, jak by si měl správně vybrat obuv tak, aby odpovídala 

specifikům jeho nohou a zároveň odpovídala jeho estetickým požadavkům. Základním 

principem je obuv pravidelně střídat, aby se místa případných tlaků střídala. (srov. 

Jirkovská, 2006; Baumgartner, 2016) 

2.12  Kalceotické řešení diabetu 

Jako součástí prevence diabetu mohou být i různá kalceotická řešení. Nejznámější typ je 

vyjímatelná individuálně zhotovená ortopedická stélka do bot, která je kombinovatelná 

jak s preventivní obuví, tak s ortézami DK. Stélek do bot existuje nepřeberné množství, 

některé druhy je možné zakoupit v sériovém provedení, ale z pohledu protetiky jsou pro 

nás zásadní stélky zhotovené individuálně na základě vyšetření pacienta. Chtěla bych zde 

uvést alespoň základní poznatky, které je dobré znát při výrobě ortopedických stélek pro 

pacienta s diabetem. 

Individuálně zhotovované stélky lze již dnes vyrábět pomocí metody CAD/CAM, kdy z 

počítačově získaných údajů a vyšetření pacienta na podobarografu. Nicméně není 

výjimkou, že na mnoha protetikách vídáme snímání měrných podkladů pěnou nebo 

pomocí sádrových negativů. Díky prvnímu postupu máme ovšem mnohem přesnější 

údaje, neboť je možné takto změřit různé aktivity jako stoj, chůze nebo běh. (Ergon, a. 

s.)  

Hlavní materiály pro výrobu ortopedických stélek klasickým postupem je sádra , korkfant 

a vlepovací korekce, které bývají z měkkých pěn. V případě výroby stélek za pomoci 

CAD/CAM programu je třeba i fréza, která stélky obrábí z pěnových bloků a po 

vyfrézování stélky už není třeba na ni dolepovat korekce, protože jsou předem 

naprogramované protetikem v programu. V programu lze designovat mnohé korekce pro 

různé diagnózy nohou jako jsou metatarzalgie, patní ostruhy, příčné a podélné plochonoží, 

patní klíny a mnoho dalších, neboť kromě klasických korekcí, které jsou 

předprogramované, je možné nakreslit korekce vlastní, určené pacientovi na míru. 

Ortopedické stélky využíváme hned pro několik jejich účinků. Zde jsou ty nejběžnější, 

které u stélek můžeme najít: 
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1. Opora příčné a podélné klenby v dospělém věku 

2. Korekce – hlavně v období růstu a při hypermobilitě; pokud je u pacienta zjištěna 

hypermobilita, je nutné nosit stélky trvale 

3. Odlehčení citlivé nebo bolestivé plosky 

4. Nastavení nohy do vhodné polohy 

5. Fixace – především jedná-li se o pacienta po operaci 

6. Prevence deformit – deformity mohou vznikat při nadměrné systematické 

pracovní zátěži nebo sportu 

(Brozmanová, 2010) 

Základní vlastnosti individuálně zhotovených stélek: 

Při výrobě ortopedické stélky je dobré si kontrolovat následující znaky, které by stélka 

měla mít, aby byla v praxi použitelná a pacientovi byla správnou terapeutickou 

pomůckou.  

1. Při výrobě ortopedické stélky je dobré si kontrolovat následující znaky, které by 

stélka měla mít, aby byla v praxi použitelná a pacientovi byla správnou 

terapeutickou pomůckou.  

2. Stélka musí mít dostatečný prostor na patu a její uchycení a středonoží 

3. Měla by zabránit patologickému progresu onemocnění 

4. Napomoci k fyziologickému odvalu nohy 

5. Měla by mít fyziologické vyklenutí pro oblouky podélné klenby 

6. Při aplikaci stélky by se stále měly dotýkat podložky hlavičky nártních kostí, 

minimálně první a pátá, které slouží jako opěrné body. 

7. Stélka musí fungovat a být nezávislá na obuvi, ale měla by do ní přesně pasovat, 

na druhou stranu by neměla zabírat více místa než je třeba a neměla by nohu tlačit 

do komprese. 

8. Nízká hmotnost 

9. Antialergická, netoxická, v ideální případě antibakteriální 

10.  Stélka by měla být upravitelná i po určitém časem, především, pokud jde o 

klínování do   valgozity a varozity celé stélky nebo jejích částí 

11. Stélka by měla být z materiálu, který by měl odolat tlaku a nečistotám jako voda 

a prach. 

12. Stélka by měla poskytovat dostatečný prostor pro všechny části nohy, zvláště pro 

prsty. (Brozmanová, 2010)  
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Dělení stélek dle funkce: 

• Aktivní 

• Stélky dle Spitzyho – stélky, které v oblasti klenby mají korekci ve tvaru 

kuličky. Na základě reflexního dráždění je tak tvarována klenba nohy. 

• Detorzní stélky – V patní části jsou tyto stélky do klínu a v oblasti přednoží 

směřuje druhý klín zevně. 

• Neurologické (Nancy Hilton) - jedná se o poměrně nový koncept 

senzomotorických stélek, vytváří reflexní tlak, na který noha reaguje. 

• Pasivní 

• Plastické stélky – jde o přesný negativ nohy vyrobený z termoplastů. 

Techniky se využívá hlavně u artróz, při revmatismu nebo diabetu nebo u 

výrazně přetížených nohou. 

• Podpěrné stélky – tento typ většinou koriguje příčné a podélné plochonoží. 

Lze zakoupit i jejich sériovou verzi, kde bývá většinou řešena diagnóza 

příčného plochonoží. 

(Sosna, 2001) 

2.13  Sériově vyráběné ortézy 

Odlehčení postižené končetiny je nenahraditelnou součástí terapie, ať už jde o terapii 

pooperační nebo o konzervativní léčbu CHOA. Pro tuto diagnózu máme k dispozici hned 

několik variant ortéz, které se dělí na snímatelné a nesnímatelné. Jejich funkce však 

zůstává u obou typů stejná, a to fixační a odlehčovací. 

Snímatelné ortézy jsou snadno ovladatelné pomocí velcro pásků, což může pacient použít 

při osobní hygieně nebo individuálním přenastavení ortézy, na druhou stranu musí být 

pacient řádně edukován v tom, jak ortézu používat a jak ji udržovat čistou a funkční. Není 

ani výjimkou, že pacient přes veškeré úsilí ošetřujícího personálu ortézu odmítne používat. 

2.13.1  AirCast 

Zástupcem snímatelných sériových ortéz může být například ortéza AirCast. Jedná se o 

pneumatickou ortézu, která pohodlí nohy zajišťuje vzduchovými komorami, které je 

možné individuálně natlakovat přídatnou pumpou. Stabilizuje kotník a pomáhá 

eliminovat otoky postižené končetiny. Má v sobě zabudovaný velmi výjimečný systém, 

který nohu fixuje a zároveň ji drží v pohodlí. Vnější skořepina je ze dvou dílů tuhého 
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propylenu, které se k sobě spojují velcro pásky. Ortéza se vyrábí v pěti velikostech a 

pacientovi se doporučuje na základě velikosti jeho vlastní boty: 

XS: do 35,5 

S: 35,5-39,5 

M: 39,5-43 

L: 43 až 47  

XL: 47 a větší 

(Jirkovská, 2006) 

Plantární část je pevná, přizpůsobená k tomu, aby bylo možné na ortéze chodit bez obuvi. 

2.13.2  Walker 

Ortéza typu Walker má několik variant, které jsou upraveny pro různé diagnózy, ale 

princip odlehčení hlezenního kloubu zůstává stejný. Walker má na rozdíl od AirCastu 

tužší stavbu, kromě tuhé plastové skořepiny je vystaven i z kovových nebo duralových 

dlah, které přidávají ortéze na tuhosti. 

Varianta ortézy Walker pro Syndrom diabetické nohy, tj. vyšší varianta, má plantární 

skořepinu ve tvaru kolébky, která přispívá ke snadnějšímu odvahu. Ta je navíc vybavena 

protiskluzovou podrážkou, která pomáhá ke stabilnějšímu stoji pacienta. Walker se navíc 

silně doporučuje využívat s diabetickou vložkou právě, protože nemá pneumatický 

systém jako AirCast. 

(Jirkovská 2006) 

2.13.3  VACOped diabetic 

Relativně novou záležitostí na hlavně na zahraničním trhu je tzv. VACOped diabetic 

ortéza, která kombinuje vlastnosti dvou výše uvedených typů ortéz. VACOped ortéza se 

vyrábí ve variantách ke kotníku nebo do poloviny lýtka. Hlavní výhodou a změnou ortézy 

oproti již zmíněným je stélka obsahující množství malých polystyrenových kuliček, které 

v zatížení obejmou plosku nohy a vytváří tak antistresové lůžko, které předchází rizikům 

ulcerací a jiným poruchám kůže. Skořepina ortézy je opět tvořena dvoudílným 

polypropylenem, který na rozdíl od předchozích je čistě rámového charakteru, takže 

proximální části DK mohou mít snadnější kontakt se vzduchem a zároveň jsou chráněné 

molitanovým vnitřním lůžkem. (Orthopaedic Appliances) 

 



36 

Ortézy vyplňuje měkký materiál, který sám o sobě funguje jako prevence poruch kožního 

krytu, ten by byl pro pacienta fatální společně s pokročilou neuropatií. Nicméně, aby se 

úplně předešlo riziku poškození kůže, je důležité nenosit ortézu na kůži, ale v kombinaci 

s dostatečně dlouhou ponožkou. 

Pokud máme pacienta, u kterého by hrozilo, že ortézu nebude chtít využívat, nebo nemá 

smysl mu indikovat snímatelnou ortézu na základě jeho fyzické aktivity, je možné využít 

i ortéz nesnímatelných. Na druhou stranu mají tyto ortézy řadu nevýhod, jako je téměř 

nemožná hygiena postižené končetiny a fixní provedení ortézy. (Jirkovská 2006) 

Při využití sériových snímatelných ortéz je třeba pacientovy plné spolupráce a podpory 

ze strany pacientových blízkých, neboť péče o ortézu může být u starších jedinců náročná. 

(Jirkovská, 2016b) 

Výhoda sériových ortéz spočívá v jejich nižší pořizovací ceně a rychlé dostupnosti, na 

druhou stranu sériovou ortézou nikdy nevytvoříme dokonalé odlehčení nohy, jaké 

bychom získali ortézou individuální. (Nedvěd, 2020) 

2.14  Individuálně zhotovené ortézy 

Pokud pacientův stav nedovolí, aby u něj byla použita sériová pomůcka, je nezbytné 

přistoupit k pomůckám individuálním, neboť tyto se lépe přizpůsobí pacientovým 

specifikům, jako jsou deformace postižených končetin nebo akutnímu stavu končetiny. 

Individuálně zhotovené ortézy se dělí na snímatelné a nesnímatelné. Oba typy mají svá 

pro a svá proti. 

2.14.1  TCC (Total contact cast) 

Nesnímatelné ortézy dlouhodobě mají své pozitivní výsledky při hojení ulcerací, ale na 

druhou stranu mají tyto ortézy řadu nevýhod, jako je téměř nemožná hygiena postižené 

končetiny a fixní provedení ortézy. Vnitřní vrstva je tvořena sádrovými obinadly a krycí 

vrstva je tvořena obinadly napuštěnými pryskyřicí, která při kontaktu se vzduchem tuhne 

a vytváří tak jakési nosné lůžko. Povinností při nanášení je aplikovat dostatečné 

vyměkčení v oblasti ulcerací a míst, kde by mohlo dojít k jejich tvorbě. Stejně jako u 

všech individuálně zhotovených ortéz je i tento typ náročnější na výrobu než sériové 

ortézy. Jeho náročnost spočívá hlavně ve správně vyškoleném personálu, vhodném 

materiálu a v neposlední řadě sem patří i finanční náročnost. Používá se při počínajících 

ulceracích bez větších deformit nohou. Přímou kontraindikací TCC je hluboká a plně 
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otevřená ulcerace. Převaz TCC se provádí přibližně po třech dnech, aby se předešlo 

infekcím preventivním vyčištěním. Ortéza se celkově využívá přibližně 6-8 týdnů, kdy 

by se mělo zhojit více než 70% ulcerace. (Bitwait 2018, Fejfarová, 2015) 

Další z variant jsou tzv. snímatelné individuální ortézy, které se dále dělí na fixační 

(statické) ortézy, které nedávají pacientovi možnost pohybovat s hleznem, a dynamické, 

jejichž součástí je kloub, umožňující pohyb pacientova hlezna v sagitální rovině. 

Materiály, ze kterých se ortézy vyrábí, jsou termoplasty, molitanové pěny a laminát 

společně se skelnými a karbonovými výztuhami. Hlavní úlohou těchto ortéz kromě 

odlehčení je vertikalizace pacienta, protože se předejde následným komorbiditám a 

zároveň je noha uchráněna přímým nárazům. 

2.14.2  Ortéza dle Sarmiento 

Při akutní fázi CHOA je vhodné použít tento typ ortézy, protože dokáže velmi efektivně 

odlehčit nohu, a to i v případě, kdy na ni byly provedeny operativní zákroky. Právě tento 

typ ortézy je zhotovován z laminátu, neboť je jeho součástí kloubní spojení a pro 

odlehčení nohy je zapotřebí velkého vývoje sil. Ortéza má unilaterální nebo bilaterální 

kloubní aparát, který umožňuje v ortéze sagitální pohyb kotníku. Princip této ortézy 

spočívá v přenesení váhy pacienta do proximálnějších úrovní končetiny přes ligamentum 

patellae a epikondyly femuru. U zvlášť závažných případů je ortéza vybavena ještě 

třmenem, který zamezuje přímému došlapu na ortézu. Je vhodnou indikací u rozsáhlejších 

ulcerací (u závažnější než Wagner 2) a značnějších deformací. (Fejfarová, 2015)  

Modifikované Sarmiento se v dnešní době nejčastěji indikuje při léčbě patních defektů a 

hlezenního kloubu, a to nejen v případě Syndromu diabetické nohy, ale i u 

komplikovanějších zlomenin této oblasti a jejich doléčení po jejich dlouhodobější fixaci. 

Pokud byla správně dodržena metodologie výroby ortézy, lze dosáhnout plného 

odlehčení.  

Značná nevýhoda v ortéze Sarmiento spočívá v její váze, kdy je zatěžována druhá 

končetina a u lidí s horší mobilitou by tak docházelo ke zhoršení stability. (Jirkovská, 

2006) 

2.14.3  U-dlahy 

U-dlahy jakožto další z ortotického řešení CHOA představují lehčí alternativu k ortézám 

typu Sarmiento, PRAFO nebo ortézám typu CROW (Charcot restraint orthotic walker), 
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které na rozdíl od U-dlah mají i bércový díl, který se ke zbytku ortézy připevňuje velcro 

pásky. Bez bércového dílu ve formě AFO ortézy je tak vhodnou možností pro lidi s horší 

mobilitou a svalově slabší.  

Tento typ ortézy se vyrábí buď v provedení z termoplastu nebo se jeho stavba řeší 

laminátem, dále pak záleží na pacientových rozměrech, protože laminát je možné vyztužit 

skelnými, karbonovými nebo kevlarovými vlákny. 

Na rozdíl od ortézy Sarmiento jsou U-dlahy a TCAFO ortézy rigidní, tj. fixují hlezenní 

kloub ve všech směrech, což přispívá k odlehčení distální části nohy. Některé U-dlahy jde 

nosit společně s obuví, ale většina dnes vyráběných modelů jsou ortézy s vlastní podešví, 

která napomáhá vlastnímu odvalu postižené nohy. (Farber, 2013, Anatomical concepts, 

2017)  

2.15  Adjuvatické pomůcky 

Jak již bylo řečeno výše, některé typy ortéz se pacientům s horší mobilitou nepředepisují 

pro terapii, nicméně, pokud se horší stabilita ať už ve stoji či v chůzi objeví u již 

ortézovaného pacienta nebo u pacienta majícího problémy se stabilitou z jiného důvodu, 

je důležité jeho samostatný pohyb podpořit kompenzační pomůckou z oblasti adjuvatiky. 

Adjuvatika jako obor již dnes patří spíše do sériové výroby, to však nemění nic na její 

použitelnosti pro terapii. Lokomoční pomůcky přispívají ke zlepšení a zjednodušení 

pacientovy chůze. (Strauss, 2011) Jejich velkou výhodou bezesporu je, že při jejich 

použití dochází k odlehčení zátěže na dolních končetinách, a tak se i snižuje dopad, který 

má gravitace a váha pacienta na Syndrom diabetické nohy. (Stowe, 2010) 

Pomůcky, které by mohl pacient využít, jsou především opěrného charakteru, jejichž 

hlavním úkolem je odlehčit postiženou DK. Je podstatné, aby alespoň jedna 

pacientova dolní končetina zvládala plnit svou opěrnou funkci a horní končetiny aby byly 

natolik silné, aby zvládly pomůcku unést. Řadí se mezi ně hole, berle, chodítka a mimo 

ně můžeme do adjuvatiky zahrnout ještě vozíky, které mají širokou paletu možností.  

2.15.1  Hole 

Hole se většinou využívají kusově, nikoliv v páru, používají se jako podpora zdravé dolní 

končetiny. Hole mají různé typy držadel, kromě ergonomických známe i klasická držadla 

deštníková, která ovšem vedou k rozvoji syndromu karpálního tunelu nebo tendinitid. 

(Bateni, 2005) 
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 Dnešní verze holí se vyrábějí buď ze dřeva, nebo z hliníku, kde je ta výhoda, že je možné 

nastavit výšku hole. Je vždy lepší, pokud má hůl gumovou bázi, která chrání pacienta 

před přenesenými nárazy tím, že je absorbuje a předchází i ztrátě stability ve skluzu. 

(Elmamoun, 2007) V poslední době zaznamenáváme rozvoj vícebodových holí, které 

mají tu výhodu, že mohou přenést větší váhu z postižené končetiny, na druhou stranu jsou 

těžší, a tak je lépe tento typ doporučovat pouze pacientům, kteří mají dostatečnou sílu v 

horních končetinách.  (Stowe, 2010) Ideální nastavení hole by mělo být takové, aby byl 

loketní kloub mírně flektovaný do 30° a madlo hole bylo v úrovni velkého trochanteru. 

(Edelstein, 2013) 

2.15.2  Berle 

Pro závažnější diagnózy jako je právě třeba CHOA, doporučujeme pacientovi použití 

berlí, ať už se jedná o berle klasické – podpažní, nebo tzv. francouzské berle. Je důležité 

berle využívat v páru, předejde se tak naučení špatných pohybových stereotypů a v jejich 

důsledku bolestem lumbosakrálního přechodu. (Dungl, 2014)  

Stejně jako u holí je i báze berlí opatřena gumovými násadkami, které tlumí nárazy a 

zvyšují přilnavost k povrchu. Oba typy berlí mají tělo, madlo a v případě podpažních berlí 

podpažní opěrku. Na rozdíl od holí nemají pouze nastavitelnou délku těla, ale je možné u 

nich nastavit i výšku madla. Pro správnou chůzi s berlemi je nezbytné, aby madlo berlí 

dosahovalo k výběžku loketní kosti a loket při držení berle by měl být v úhlu 30°. 

(Edelstein, 2013) 

2.15.3  Chodítka 

V případě, že je pacient jen stěží mobilizovatelný za pomocí berlí, je vhodnější mu 

doporučit použití chodítka. Ta se vyrábí jako tří nebo čtyřbodové konstrukce, mají 

všechny opory pevné, nebo je část konstrukcí vybavena pojízdnými a zabrzditelnými koly, 

které usnadňují mobilitu, zároveň však ubírají pomůcce na stabilitě. Alternativou chodítek 

jsou tzv. rolátory, které mají všechny opory opatřeny koly a jejich brzdový systém je 

převeden na ruční brzdy, které je možné individuálně upravit např. pro jednoruké brždění. 

(Dungl, 2014) 

 

Všechny výše uvedené pomůcky přispívají k opětovnému získání stability. Zároveň ale 

komplikují běžné kompenzační mechanismy, jako jsou úkroky do stran a vzhledem k 
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tomu, že pomůcky plně zaměstnávají horní končetiny, nepřipadají v úvahu ani 

mechanismy typu zachytávání se o předměty či stěny. Nezanedbatelným aspektem je i 

psychologický rozměr kompenzačních pomůcek. Nemálo pacientů pomůcky odmítá z 

důvodu, že se cítí méněcenní a nedostateční. (Vaes, 2012) 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1  Metodika práce 

S pacientem, jehož kazuistiku jsem v bakalářské práci použila, jsem se setkala během 

semestrální praxe v nestátním zdravotnickém zařízení Protetika s.r.o. v Papírenské ulici 

na Praze 6 – Bubenči. Obsah kazuistiky jsem vypracovávala pod odborným vedením 

ortotiků-protetiků Bc. Vladimíra Nedvěda a Jaroslava Pavlů. 

Před zahájením vstupního vyšetření byl pacient seznámen s postupem možné spolupráce 

na bakalářské práci. Bylo mu vysvětleno, že jeho osobní údaje budou sloužit pouze jako 

zdroj informací pro bakalářskou práci, následně podepsal informovaný souhlas. Vzor 

informovaného souhlasu je součástí příloh. 

Pacient trval na tom, že nebude on ani jakákoliv jeho část vidět na fotografiích. Po nějaké 

době souhlasil s tím, že v rámci fotodokumentace bude zachycena jeho ortéza. 

 

Pacient přišel na základě konzultace s jeho diabetologem a ortopedem na protetické 

pracoviště s tím, že mu výše uvedení lékaři doporučili nošení ortézy v rámci terapie 

Charcotovy osteoartropatie, která vznikla v důsledku pacientova dlouhodobého Diabetu 

2. stupně. Na základě tohoto zadání jsem vyrobila indikovanou ortézu. Po změření 

pacientových rozměrů mi bylo doporučeno, abych pacientovi vyrobila ortézu 

laminátovou, nikoliv plastovou, jak tomu bývá u jiných případů. 

 

Výroba celé ortézy trvala necelé dva týdny. Při první návštěvě jsem pacientovi sejmula 

měrné podklady a udělala sádrový negativ pomocí sádrových obinadel, vody, hadičky, 

potravinářské fólie a zdravotnických nůžek s kuličkou na hrotu. Pacienta jsem seznámila 

s tím, jak bude proces probíhat a s panem Pavlů se domluvili na dalším termínu, kdy měl 

pacient přijít vyzkoušet ortézu. Jednalo se o termín za dva týdny přesně. Ze subjektivního 

hlediska se pacient nezdál být nadšen představou nošení ortézy především vzhledem k 

tomu, že má malé dítě a nebude tak moci být tak fyzicky aktivní, jak si asi představoval. 
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3.2  Anamnéza 

Pacient: J.C. 

Ročník: 1965 

Výška: 185 cm 

Váha: 110 kg  

 

Diagnóza: Charcotova osteoartropatie na levé noze v důsledku těžké neuropatie 

způsobené diabetem mellitem 2. typu. 

 

Osobní anamnéza: V roce 2011 diagnostikován diabetes mellitus 2. typu, od té doby 

kompenzován inzulinem v prášcích. V roce 2018 amputace 3.-5. distálních článků 

metatarzů (prstce) na LDK v důsledku lokální gangrény (velmi pravděpodobně šlo o 

Wagnera 4). 

 

Rodinná anamnéza: otec: diabetes mellitus 2. typu v pozdním věku, léčen inzulinovými 

pilulkami, později inzulinem podávaným injekcemi. matka: vysoký krevní tlak, kuřačka. 

 

Alergická anamnéza: neguje 

Sociální anamnéza: podruhé ženat, má dítě cca 3 roky, žije v rodinném domě se schody 

 

Pracovní anamnéza: řidič pro logistickou firmu, sbj. neví, zda má pokračovat, zda pro 

něj nebude práce při používání ortézy moc náročné. 

 

Nynější onemocnění: polymorbidní pacient, v důsledku diabetu mellitu těžká neuropatie; 

počínající problémy s ledvinami. Sledován nefrologem, diabetologem a ortopedem 

především. Psychicky dekompenzovaný, pochybující o závažnosti situace. 

 

Status praesens: Mírně oteklé horní i dolní končetiny, DK více. Pacient je vzhledem ke 

své výšce mírně obézní. Zadýchává se. Jizva po amputaci prstců na LDK zhojená a klidná. 

Pacient je celkově orientovaný, snaží se spolupracovat, chůzi zvládá sám, ale je na ní 

patrná absence prstců na LDK. 
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3.3  Protetometrie při vstupním vyšetření 

Vstupní vyšetření je zcela zásadní především proto, že pacient je informován o svém 

stavu a o tom, jak se stávající situací bude naloženo, tj. jak bude ortoticky ošetřen. 

Vzhledem k tomu, že pacient byl poprvé přijat do péče protetika, bylo nezbytné ho 

celkově vyšetřit základním fyzikálním vyšetřením. 

Z pohledu aspekce byl pacient schopen vykonávat chůzi s obtížemi, kulhal na levou nohu. 

Ta byla mírně oteklá, měla tmavší odstín než noha pravá. Jizvy po amputaci byly zhojené 

a na pohled klidné, to se potvrdilo i na pohmat. Palpací bylo snadno zjistitelné, že 

postižená končetina je přibližně o 1,5 °C teplejší, potvrdil se viditelný otok. Na pohmat 

byla noha mírně bolestivá kromě poamputačních jizev, které byly klidné a plně zhojené. 

Na dorzální straně prstců levé nohy byla patrná dvě kuří oka (clavy). Při dotazu na 

pacienta, zda o nich ví, odpověděl, že ne. Bylo mu doporučeno, vzhledem k jeho diagnóze, 

aby navštívil podiatrii a změnil typ obuvi. Poklep a poslech u diagnózy diabetu nebylo 

nutné provádět. 

Před vstupním vyšetřením již pacient podstoupil amputaci 3.-5. prstce na LDK, což bylo 

nutné při výrobě zohlednit. Kromě Charcotovy osteoartropatie měl pacient keratózy pod 

halluxy na obou nohách a částečně na patách. Dalším parametrem, na který bylo nutné 

brát zřetel, bylo, že pacient trpěl nadváhou a bylo zřejmé, že by při své výšce klasickou 

ortézu z polyethylenu velmi rychle uvedl do stavu, který by nejen neměl léčebný účinek, 

ale nebyl by vhodný k chůzi obecně.  

Původní vyšetření: výška 185 cm, váha 110 kg, stupeň svalové síly 4, stupeň aktivity 3. 

3.3.1  Měrné podklady 

Pro výrobu semikontaktní odlehčovací ortézy bylo třeba sejmout pacientovi sádrový 

negativ, který posloužil jako hlavní zdroj měr. K tomu byly pacientovi sejmuty ještě míry 

obvodu lýtka, obvodu kotníku, obvod chodidla přes patu a nártu a obvod nártu. Jedná se 

o míry, které byly využity jako kontrolní při úpravě sádrového pozitivu na model. 

Pacientovy tělesné rozměry: výška 185 cm, váha 110 kg, stupeň svalové síly 4, stupeň 

aktivity 3. Poměr jeho výšky a váhy odpovídá BMI 32,1, což značí na nadváhu. 
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3.3.2  Technické parametry ortézy 

Po konzultaci s protetikem byla pro terapii vybrána semikontaktní odlehčovací U-ortéza, 

která odlehčuje distální část dolní končetiny, přispívá k hojení akutní fáze CHOA a 

zvyšuje šanci na uzdravení nohy. Klasické provedení tohoto typu ortézy se vyrábí z 

polyethylenu, ale s ohledem na pacientovu nadváhu bylo vedoucím protetikem 

rozhodnuto, že ortéza bude vyrobena z laminátu, konkrétně ze dvou typů, měkčího – v 

proximální části a tvrdšího - v distální části ortézy.  

Kromě laminátového nosného lůžka mívá tento typ ortézy vnitřní lůžko evazote pěny, 

které je na plantární části podpořeno plastazote pěnou a antireflexní pěnovou vrstvou, aby 

došlap na končetinu byl oproštěn od větších rázů. Chůze přes ortézu musí být co 

nejpřirozenější, aby se předešlo následné patologii kloubů a tkání DK. Zároveň musí mít 

vnitřní lůžko dostatečnou tloušťku tak, aby nevznikaly v důsledku nošení ortézy otlaky a 

odření, které by mohly být pro pacienta – diabetika fatální, neboť každý takový se 

zdlouhavě a komplikovaně hojí a delší imobilizace vede k riziku tvorbě sraženin.  

3.4  Technologie výroby 

3.4.1  Výroba sádrového pozitivu 

Po sejmutí měrných podkladů jsem přešla k výrobě samotné. Negativ společně se spisem 

pacienta jsem si vzala do sádrovny, kde je připravené prostředí pro to, aby bylo možné 

vykonávat práci se sádrou a dalšími materiály, které práší. Při sundavání sádrového 

negativu z pacientovy nohy bylo třeba, aby byl negativ nastřižen. Nyní bylo důležité, aby 

byl negativ opět zcelen. K tomu byla zapotřebí voda a sádrové obinadlo, které se přiložilo 

na negativ tam, kde byl rozstřižen, a tak mohl opět vzniknout plný tvar končetiny, ze 

kterého bude možné udělat sádrový pozitiv.  

Po opětovném spojení sádrového negativu jsem si předem připravila vodu, do které bude 

později rozmíchána sádra, tím, že jsem do sádrového negativu natočila vodu z kohoutku. 

To mi dalo přibližný objem vody, který bude potřeba pro výrobu sádrového pozitivu. 

Následně jsem vnitřní distální část vypláchla mýdlovou vodou a proximální část jsem 

vytřela vazelínou. Tyto kroky jsou nezbytné proto, aby šel negativ z pozitivu po vylití 

snadno sundat. Dva různé způsoby izolace povrchu jsem využila proto, že v distální části 

nebylo jednoduché manipulovat se štětcem s vazelínou a bylo podstatné předejít 

případnému utržení části sádrového chodidla pozitivu. Negativ jsem posléze stabilně 
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uložila do umyvadla s pískem, který má tu výhodu, že negativ obemkne a udrží ho ve 

stoji. Do negativu jsem na stojanu zavěsila trubku vhodnou k laminování a natřenou 

vazelínou. Tyč musí být dostatečně hluboko, protože nekopíruje přesně tvar nohy (tedy 

do L) a zároveň musí dostatečně vyčnívat, aby bylo možné uchytit pozitiv a následně 

model do svěráku. 

Následně jsem si připravila tekutou sádru, která je určená k vylití odlitků, v našem případě 

pozitivu DK. Následovala jsem standardní technické postupy a do předem připravené 

vlažné vody jsem postupně nasypala tolik sádry, dokud se potápěla pod hladinu. Ve chvíli, 

kdy k povrchu přestaly stoupat bublinky, jsem sádru rozmíchala šlehací metlou. Tekutá 

sádra musí být hustá právě tak, aby po vyndání metly ze sádry, poté co jsem metlou 

kroužila jednosměrně, sádra udělala přibližně jednu otočku a zastavila se. (Šnytr, 2019) 

V tuto chvíli už je třeba pracovat rychle, takže do předem připraveného lůžka jsem nalila 

sádru až po okraj. Přitom jsem dbala na to, aby nebyly zároveň na trubce zality otvory, 

které umožňují laminaci. 

Obrázek 3 – Sádrový pozitiv 

Obrázek 4 – Sádrový pozitiv, je zde patrná absence části prstů nohy 

 

Předchozím popsaným odstavcem vznikl pozitiv (Obrázek 3 a 4), který je nutné následně 

upravit tak, aby byl hladký, zrcadlově lesklý a odpovídal tvaru dolní končetiny pacienta. 

Jinými slovy model. Sádrový pozitiv jsem vyjmula z pískového lože a upevnila ho do 
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svěráku. Sejmula jsem z odlitku sádrový negativ a začala jsem začišťovat povrch 

sádrového pozitivu. Nejdříve jsem strhla všechny ostré hrany, které zůstaly především na 

okrajích, a pokračovala jsem začišťováním rašplemi. Při tomto kroku jsem si musela 

dávat obzvlášť pozor, abych začišťovala povrch rovnoměrně. Posledním krokem bylo 

zahlazení modelu jemným smirkem a potření modelu sádrovým šlikem. Následně se 

nechá model minimálně na 48 hodin schnout (Obrázek 5).  

Obrázek 5 – Sádrový model 

 

3.5  Výroba ortézy 

3.5.1  Měkké vnitřní lůžko 

Po přibližně dvou dnech je model připraven k dalšímu zpracování. Prvním krokem je 

vytvoření měkkého vnitřního lůžka, které zároveň bude na modelu při laminaci. Při 

výrobě jsem začala s plantární částí lůžka (Obrázek 6). Vzala jsem evazote pěnu tloušťky 

10 mm a dala ji nahřát do trouby na 120 °C na cca 5-10 minut. Když pěna změkla, 

natvarovala jsem ji na model pomocí stahovacích obinadel. Když pěna vychladla, 

zbrousila jsem její hrany do ztracena. Po vychladnutí a zbroušení pěny jsem ji na patě a 

v oblasti příčné klenby přibila hřebíky k modelu. 
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Obrázek 6 – Výroba báze měkkého vnitřního lůžka 

 

Podobnou metodou jsem dotvořila lůžko po jeho obvodu. Naměřila jsem výšku modelu, 

obvod chodidla a obvod proximální části modelu. Na základě naměřených hodnot jsem 

vystřihla lichoběžník, který jsem dala nahřát opět do horkovzdušné trouby. Když byl 

lichoběžník dostatečně měkký, natáhla jsem ho na model tak, aby mírně překrýval 

plantární část měkkého lůžka a tyto díly šly později spojit. Ke spojení lýtkové a plantární 

části jsem použila kontaktního lepidla. Ventrální část, která přečnívala, jsem odstřihla tak, 

abych její okraje mohla přibít k modelu a udělat tak vnitřní lůžko vhodné k laminaci. Poté 

jsem přečnívající okraje na plantární části opět zbrousila do ztracena. 

Na plantární část následně byla nalepena antireflexní vrstva Diapur (Obrázek 7), opět 

zbroušena po obvodu planty. Antireflexní vrstvu jsem poté překryla Pedilenem, který 

jsem zbrousila po obvodu, a tak jsem ho zbavila přečnívajících hran a na plantě jsem ho 

zbrousila do roviny. 
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Obrázek 7 – Antireflexní pěna Diapur 

 

3.5.2  Laminace 

Jak už bylo zmíněno, u pacienta nepřipadala v úvahu U-dlaha z polyetylenu, bylo nutné 

přistoupit k laminaci vnějšího lůžka. 

Model s lůžkem už byly připevněné na tyči určené pro laminaci, tento celek jsem upevnila 

do svěráku a tyč jsem připojila k podtlakovému zařízení hadičkami, aby bylo možné v 

určenou dobu odsát vzduch při laminaci. Před celým procesem laminace jsem si navlhčila 

ručník, do kterého jsem zabalila kónickou PVA folii. Ta se následně použije pro izolaci 

vnitřního a vnějšího lůžka. Na již zhotovené vnitřní lůžko jsem natáhla francouzskou 

punčochu, která usnadňuje pohyb izolační PVA fólie, a punčochu jsem stáhla u trubky tak, 

aby mi její okraje při práci nepřekážely.  

Když změkla fólie a nabyla konzistence rýžového papíru, natáhla jsem ji přes 

francouzskou punčochu. Šlo o celkem komplikovaný proces, protože fólie je určena 

především pro kónické tvary, jako jsou vnější nosná lůžka protéz. Fólii bylo nakonec třeba 

upevnit stejně jako francouzskou punčochu k trubce pomocí gumových pásků a pro 

ověření neprotržení fólie jsem stáhla distální část fólie a zapnula podtlak. Fólie byla v 

pořádku, takže bylo možné přejít k dalšímu kroku. Distální část jsem přelepila PVA 
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páskou a zbývající fólii ustřihla. Následně jsem na model natáhla dvě dvojvrstvy 

perlonové punčochy, které jsem opět u trubky stáhla a ustřihla zbývající konce 

(Obrázek 8). 

 

Obrázek 8 – Aplikace pedilenu a první vrstva perlonu pro laminaci 

 

Aby ortéza mohla být pacientem plně využita, bylo nutné laminát vyztužit a zesílit vrstvy 

skelným a karbonovým vláknem. Skelná vlákna jsem na perlon nalepila v oblasti uší U-

dlahy a karbonová vlákna jsem nalepila do oblasti plosky. Následně jsem překryla 

skleněné a karbonové výztuhy poslední dvojvrstvou perlonu, kterou jsem připevnila k 

trubce tak, aby nepřekrývala poslední otvor v trubce. Příprava laminovaného lůžka byla 

téměř dokončena, zbývala připravit poslední vrstva, tou byla druhá vrstva PVA fólie 

(Obrázek 9 a 10). 
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Obrázek 9 – Překrytí laminačních vrstev PVA fólií, pohled z boku 

 

Před aplikací ji bylo nutné opět navlhčit. Změknutí fólie v ručníku trvá přibližně 10 minut, 

tudíž bylo možné si v mezičase připravit laminační pryskyřice, tvrdidlo a barviva. Po 

natažení poslední vrstvy jsem fólii opět stáhla na proximální části u trubky tak, aby 

překrývala poslední otvor laminační trubky a bylo tak možné laminovat bez přístupu 

vzduchu. 

Obrázek 10 – Překrytí laminačních vrstev PVA fólií, pohled na patu 



51 

 

Zásadní pro výrobu této pomůcky je užití dvou různých tuhostí laminačních směsí 

(Obrázek 11). Pro laminování jsem použila pryskyřici Laminierharz, lepidlo Siegelharz, 

tvrdidlo a pigment. Pro distální část do kotníku ortézy jsem použila 200 g tvrdé laminační 

směsi a od kotníku proximálně jsem aplikovala 200 g směsi měkké. Bylo tedy třeba si 

připravit dva kelímky s dvěma různými laminačními směsmi. Pro měkkou směs jsem 

použila poměr 80:20, tj. 80 dílů Laminierharzu na 20 dílů Siegelharzu na 100 g 

pryskyřičné směsi. Vzhledem k tomu, že by výsledná barva ortézy nevypadala dobře a 

mohla by tak psychicky demotivovat pacienta k nošení pomůcky, jsem použila černý 

pigment. 

Ortéza tak na sebe nebude upozorňovat při běžném nošení a zároveň se jedná o neutrální 

barvu, kterou pacienti snadno snáší. Pro rychlé a zdařilé vytvrdnutí laminátu jsem použila 

tvrdidlo, které se aplikuje v množství 1-3 odměrky na 100 gramů laminační směsi. 

Vzhledem k tomu, jak je tvrdidlo schopné rychle reagovat, nasypala jsem ho pouze do 

měkké laminační směsi, protože bude použita jako první, a dle vedoucího protetika jsem 

měla cca půl minuty na přípravu laminace. 

Obrázek 11 – Laminační směsi 

 

Po přípravě obou laminačních směsí jsem zkontrolovala místo, kde budu laminovat, 

připravila jsem si perlonové tkaničky, spustila jsem vývěvu, ještě jednou jsem 
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zkontrolovala, zda funguje podtlak a narovnala jsem kornout z PVA fólie, kterým budu 

lít pryskyřici do ortézy. Nalila jsem kelímek s měkkou laminační směsí do PVA kornoutu, 

který jsem zavázala jednou z perlonových tkaniček tak, abych ji mohla rozvázat, až bude 

třeba. Při laminaci lůžek kónických tvarů se používá metoda vyklepání přebytečného 

vzduchu přes model, v situaci výroby U-dlahy nebyl tento krok možný, protože model 

byl do tvaru písmene L, nikoliv kónický a tato metoda by byla příliš náročná a 

vykonávajícímu protetikovi by vzala příliš mnoho času. Zahájila jsem prosycování 

perlonových a skelných vrstev laminační směsí. Cílem bylo, aby byla měkká pryskyřice 

na proximální části ortézy, tudíž jsem musela pomocí perlonových šňůrek směsi pomoci, 

byť díky podtlaku procházela tkaninou celkem snadno. Když byla první směs na svém 

místě, nechala jsem ji vytvrdnout (Obrázek 12). 

Obrázek 12 – Laminace ortézy 

 

Když proběhla exotermická reakce první směsi, přimíchala jsem do druhé laminační 

směsi tvrdidlo a opět jsem ho nalila do PVA kornoutu, u kterého jsem povolila perlonovou 

šňůrku. Tuto směs již nebylo nutné tolik posouvat, tudíž jsem při práci tolik nespěchala a 

spíše jsem dávala pozor, aby nezůstávalo příliš mnoho laminátu na plosce lůžka a vytvářel 

rovnou plochu. Vzhledem k tomu, že nebylo možné předem zbavit laminát přebytečných 

vzduchových bublin, bylo důležité během vytvrzení laminátu hlídat, zda se netvoří 

povrchové bubliny, které by mohly narušit PVA fólii nebo zhyzdit povrch lůžka, a tak 
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ohrozily jeho životnost. Při zjištění přítomnosti vzduchových bublin jsem v tom místě 

bublinu a PVA fólii propíchla, bublinu vymáčkla a pokud šlo o větší útvar, fólii jsem 

zalepila PVA páskou. Přebývající laminát jsem stlačila zpět do špičky, kde jsem ho 

podvázala tak, aby vytvořil kuličku, která se bude následně snadno odřezávat. Laminát 

při tvrzení reaguje exotermicky, na dotek se tedy snadno pozná, kdy k vytvrzení dochází, 

protože povrch budoucí protézy hřeje.  

Po vytvrdnutí laminátu jsem ortézu sundala z modelu přímočarou pilou. Bylo nutné brát 

v potaz fakt, že pod laminátovým lůžkem se nachází vnitřní měkké lůžko z evazotu, a je 

tedy nezbytné, aby bylo lůžko odřezáno s cca dvoucentimetrovou rezervou.  

Prvním použitím přímočaré pily se mi povedlo z modelu sundat obě lůžka a následně 

jsem vnější laminátové lůžko snížila ještě o cca centimetr a půl (Obrázek 13 a 14) 

především proto, aby bylo možné po zkoušce na pacientovi lůžka snadno spojit 

kontaktním lepidlem a ostré okraje vnějšího lůžka překrýt lůžkem vnitřním. Následně 

jsem oboje lůžka zbrousila po jejich obvodu a laminátové lůžko jsem po hranách 

obrousila ještě ručně smirkovým papírem. 

Obrázek 13 – Úprava vnějšího lůžka 
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Obrázek 14 – Úprava vnitřního měkkého lůžka 

 

Dalším krokem bylo vytvoření podrážky. Z Korkfantu tloušťky 15 mm jsem si vyřízla 

půdorys ortézy, natřela jsem ho kontaktním lepidlem a dala jsem ho nahřát do 

horkovzdušné trouby na 120°C. Během doby, co se nahříval Korkfant, jsem natřela i 

vnější bázi ortézy kontaktním lepidlem. Ortézu jsem umístila na model, který jsem 

nechala ve svěráku. Když Korkfant změkl, přiložila jsem ho na bázi ortézy a omotala ho 

krátkotažným obinadlem, díky kterému udržel požadovaný tvar (Obrázek 15). Po 

vychladnutí jsem Korkfant zbrousila tak, aby při položení na rovný povrch byla ortéza v 

rovině a vodící čára olovnice, která by procházela kotníkem, byla na plochu, na které 

ortéza stojí, kolmá. Protože bylo nutné Korkfant více zbrousit ve špičce, nalepila jsem 

ještě jednu vrstvu Korkfantu, tentokrát pouze o tloušťce 7,5 mm. 
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Obrázek 15 – Připevnění korkfantu 

 

Obrázek 16 – Vnější a vnitřní lůžko, pohled zepředu 
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3.5.3  Velcro pásky 

Aby ortéza správně fungovala a měla adekvátní terapeutický efekt, je třeba na ni trvale 

připevnit velcro pásky (Obrázek 19). Pásky se připevňují distálním směrem, kolem lýtka, 

nad hlezenní kloub (nejníže v úrovni horního hlezenního skloubení), přes nárt a v úrovni 

odvalové hrany (Obrázek 17). Přímo přes kotník velcro pásek vést nemůže z důvodu, že 

by už tak namáhaná část ortézy měla ještě v sobě otvor, který, ať je snaha sebevětší, vede 

k mikrotrhlinám v materiálu. Ty pak zásadně snižují životnost ortézy. (Nedvěd, 2020) 

Obrázek 17 – Příprava na připevnění velcro pásků 

Obrázek 18 – Vyvrtané otvory pro připevnění velcro pásků 
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Obrázek 19 – Velcro pásky 

 

Do ortézy na určených místech jsem vyvrtala díry stojanovou vrtačkou tak, aby se do 

každé vešel jeden nýt, kterým se pásek bude připevňovat (Obrázek 18). Dále jsem si 

připravila nýty pro jejich snadnější přibití k ortéze. Po připevnění pásků jsem hlavičky 

nýtu ještě upravila tak, aby byly symetricky kulaté, čímž se ještě zvýší jejich funkce a 

zároveň se o ně nebude zachytávat případný pacientův oděv (obrázek 20). 
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Obrázek 20 – Vnější lůžko s velcro pásky 

3.6  Zkouška ortézy na pacientovi 

V tomto stádiu vedoucí protetik kontaktoval pacienta ohledně stavu jeho ortézy a potvrdil 

tak termín na zkoušku ortézy. Pacientova návštěva bude spočívat ve vlastní zkoušce a 

dohotovení ortézy tak, aby pacientovi seděla na míru. 

Poté, co se pacient připravil na zkoušku (zul se a zůstal v ponožce), jsem přinesla ortézu, 

společně s pacientem jsme ji nasadili na jeho nohu a pacienta jsem požádala, aby se do 

ortézy postavil. Následně jsem si na měkkém vnitřním lůžku označila, kde je hranice 

nosného lůžka. Pacienta jsem požádala, ať se posadí, a šla jsem připravit ortézu k 

definitivnímu převzetí. 

V tuto chvíli k sobě ortéza neměla připevněné vnější a vnitřní lůžko, to byl nyní jeden z 

mých posledních technologických úkolů. Ortézu bylo nutné vyzkoušet nejdříve bez 

slepených zmíněných dvou částí, abych si mohla zaznamenat, jak části k sobě přilepit. K 

lepení jsem opět použila kontaktní lepidlo. Zvláštní pozornost jsem věnovala okrajům 

vnitřního lůžka, které musí přesahovat okraje vnějšího nosného lůžka, protože tím kryjí 

části, které by jinak byly pro lidskou pokožku škodlivé a bolestivé (Obrázek 21 a 22). 

Dále bylo nutné na ortézu nalepit podrážku, aby bylo možné s ortézou chodit i ve 
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venkovním terénu a předešlo se tak smýknutí ortézy po povrchu. 

Obrázek 21 – Definitivní podoba ortézy se zapnutými pásky 

Obrázek 22 – Definitivní podoba ortézy s rozepnutými pásky 
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Po zaschnutí lepidla jsem odnesla pacientovi ortézu, kterou si opět vyzkoušel jak ve stoji, 

tak v chůzi. Zpočátku bylo zjevné, že na chůzi s ortézou není zvyklý, ale na nohu přestal 

napadat v takové míře, jako tomu bylo při jeho příchodu do ordinace. Po pár minutách 

subjektivně zhodnotil, že ho noha méně bolí. Pacient byl schopen velmi uspokojivě chodit 

a sám bez dopomoci zvládl z ordinace odejít poučen a ve stabilizovaném stavu. 

4. Zhodnocení efektu ortotické péče 
Pacientovi jsem pod odborným vedením vyrobila ortézu, která by mu měla zajistit lepší 

mobilitu a tím i větší samostatnost při sebeobsluze. 

Pacienta jsme poučili, jak s ortézou zacházet, jak ji udržovat v čistotě, a ujistili jsme ho, 

že pokud se mu bude zdát, že s ortézou není něco v pořádku, je třeba dojít na protetické 

pracoviště, kde bude ortéza zkontrolována a v případě závady bude tato opravena. 

Pacient se při předávání ortézy zdál být posmutnělý a v komunikaci byl spíše rezignovaný 

a bez zájmu. Při dotazu, zda mu můžeme nějak pomoci, se zdál ještě nešťastnější, 

zmiňoval komplikace při chůzi s ortézou ve spojitosti s péči o malé dítě. Snažili jsme se 

ho přesvědčit, že ortéza jako taková spíše pomůže k jeho mobilitě a zároveň oddálí 

progres jeho defektu na DK. 
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5. Závěr 

Tato práce měla za cíl shrnutí teoretických poznatků o problematice Diabetu, jeho 

bezprostředních rizicích pro pacienta a možnosti využití orto-protetických pomůcek při 

terapii. V teoretické části jsem popsala poznatky o Diabetu, možných amputačních 

výkonech na dolních končetinách, prevence amputací a možností, která nabízí ortotická 

péče v terapii Diabetu a jeho přidružených onemocnění. Tyto poznatky jsem mohla dále 

využít při praxích, zvláště při praxi na pracovišti Protetika s.r.o., kde jsem zpracovala 

kazuistiku pacienta s Charcotovou osteoartropatií a která je výstupem práce a hlavní 

náplní části praktické. 

Při své praxi na pracovišti jsem měla možnost se prakticky seznámit s výrobou ortézy pro 

diagnózu Charcotovy osteoartropatie, a to jak s variantou ortézy z termoplastu, tak s 

laminátovou variantou. Během celé praxe jsem se seznámila s postupy, jak s pacienty 

jednat, jak je s vybavením seznamovat a učit je pomůcky správně užívat. 

Zároveň jsem však došla k názoru, že se diagnóza Diabetes Mellitus 2. typu ze strany 

pacientů nesmírně podceňuje a pacienti se často podivují nad následky této nemoci, i když 

se subjektivně snažili o zdravý životní styl. Stále platí, a odborná literatura to jen 

potvrzuje, že prevence jako je edukace pacienta o problému, preventivní podiatrická 

vyšetření a aktivní spolupráce pacienta s odborným zdravotnickým personálem, může 

pacientovi nejen zkvalitnit život, ale i dostatečně oddálit možnou amputaci postižené 

končetiny.
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