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1 Úvod

V dnešní době je velký počet diabetických pacientů, kteří jsou ohroženi syndromem
diabetické nohy, ulcerací a následnou amputací dolní končetiny. V důsledku diabetu se
uvádí, že ve vyspělých zemích i přes množství speciálních nejmodernějších
zdravotnických zařízení je prováděno 60-70% amputací. Pacienti s diabetem jsou
největší skupinou pacientů navštěvující protetická pracoviště. Péče o diabetické
pacienty začíná vybavením speciálními ortopedickými vložkami přes vybavení
odlehčující ortézou až po protetické vybavení v důsledku amputace končetiny.
Bakalářskou práci jsem zaměřila na péči a vybavení u diabetický pacientů. Včasné
zahájení péče a edukace těchto pacientů může významně snížit riziko amputací.
Důležité je dbát na vhodnou obuv, která musí splňovat požadavky speciální diabetické
obuvi.
V analytické části jsem se věnovala rešeršním charakterem vzniku problému a
následnému řešení amputace od péče o pacienta před amputací až po péči o pacienta a
následné komplikace po amputaci pacientů s diabetem.
V praktické části jsem uvedla pracovní postupy u nejčastějších a nejvyužívanějších
ortotických a protetických pomůcek používajících se u diabetických pacientů. V této
části práce využívám poznatky a komentáře odborníků z protetických a ortotických
pracovišť. Praktická část je doplněna o fotografie jednotlivých pracovních postupů
s konkrétními popisy postupů výroby.
Cílem práce je shrnout informace z dostupné literatury a shrnutí základních
ortotických a protetických pomůcek používaných v problematice vybavení pacientů
s diabetem. Uvedla jsem pracovní postupy k nejčastěji používaným ortotickým a
protetickým pomůckám.
Během praxí na protetických pracovištích při studiu na fakultě jsem získala mnoho
praktických a teoretických poznatků, které využívám v této práci.
Práce má přispět k zpřehlednění možností vybavení pacientů s diabetem.
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2 Analytická část

2.1 Ortopedická protetika jako obor

Ortopedická protetika je medicínsko- technický obor. Cílem oboru je optimální vnější
náhrada ztracených částí nebo ztracených či oslabených funkcí zejména pohybového
aparátu. (cit. 2)Ortopedická protetika v sobě zahrnuje podobory rozdělených podle
funkcí aplikovaných pomůcek:
Protetika se zabývá vnějšími náhradami ztracených nebo nevyvinutých částí těla tzn.
protézami. Úlohou protézy je nahradit handicap fyzicky, funkčně i kosmeticky.
(cit. 15)
Ortotika se zabývá indikací, konstrukčním návrhem, výrobou a aplikací pomůcky tzn.
ortézy. Úlohou ortéz je přechodné či trvalé nahrazení ztracené nebo oslabené funkce
pohybového aparátu. Ortéza vytváří fixaci poškozené části těla do jejího uzdravení,
zabraňuje jejímu opětovnému poškození. Ortéza působí zevně. (cit. 15)
Epitetika se zabývá ryze kosmetickými náhradami ztracených, nevyvinutých nebo
zdeformovaných částí těla tzv. epitézami. Epitéza nenahrazuje funkci ztracené,
nevyvinuté nebo zdeformované části těla. (cit. 15)
Adjuvatika se zabývá konstrikcí, výrobou a aplikací technických pomůcek, které
nejsou pevně spojeny s tělem pacienta. Jedná se o pomůcky ulehčující pacientovi
lokomoci a sebe obsluhu při běžných denních činnostech. (cit. 15)
Kalceotika se zabývá indikací, konstrukcí a výrobou individuální obuvi a
ortopedických vložek. (cit. 15, 2)
Protetometrie se zabývá všeobecnými a speciálními metodami, pomůckami a
zařízeními

napomáhající

k získání

přesných

měrných

podkladů

k

výrobě

ortopedických pomůcek. (cit. 2)
Problematika vybavení diabetických pacientů je charakterizována častým vznikem
defektů. Pro vybavení je důležitá přesnost odebrání měrných podkladů a použití
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speciálních materiálů, které jsou určeny pro diabetické pacienty. Takovým příkladem
je v obuvi antibakteriální materiál diatex.

2.2 Historie

2.2.1 Vývoj protetických pomůcek
Historický vývoj protetických pomůcek sahá do doby kolem 3. tisíciletí př.n.l.,
tedy již do dob faraónů. První významnější nálezy byly ve faraónských hrobkách, kde k
tělům zesnulých byly přikládány jakési náhrady tělních částí. (cit. 25) V Kazachstánu
bylo nalezeno mumifikované tělo ženy z roku 2300 př. n. l. Tato žena měla na skeletu
upevněnou bércovou protézu s kontaktním pahýlovým lůžkem. Další stopy po
protetických pomůckách nalezneme v nejstarších literárních dílech, např.: indická
kniha, Rvéd, která je datována cca 1500 let př.n.l. V této knize můžeme najit nepatrné
informace o dřevěné stehenní protéze, kterou si zhotovil sám postižený. (cit. 7) Dalším
literárním dílem poukazují na existenci protetických pomůcek v dávných dobách je
písemná zmínka od řeckého historika Herodota z 5. století př.n.l.. Tato písemná zmínka
popisuje příběh řeckého vojáka, který se osvobodil ze zajetí tak, že si amputoval nohu a
aby byl schopen dalšího boje vyrobil si dřevěnou protézu. Nejstarší dochovanou
protézou dolní končetiny byla protéza ze 4. -3. století nalezená v hrobě bojovníka
v Capri v jižním Taliansku. Nalezená protéza měla bronzovou podkolení objímku.
Protéza byla uložena ve sbírce Anglické chirurgické společnosti, bohužel se do
dnešních dob dochovaly pouze fotografie, protože protéza byla zničená v průběhu 2.
světové války při bombardování Londýna. Nejstarší náhradou horní končetiny je ruka
egyptské mumie, která je uložena v Muzeu orientálních umění v Durhamu. (cit. 2) Tuto
předloketní protézu, kterou sestrojil Plinia (218 př.n.l.) nosil generál Marcus Sergius po
úrazu ke kterému přišel během druhé pumské války. (cit. 7)
Kvůli malé naději pacientů na přežití a cenové nedostupnosti používání umělých
náhrad ve středověku nebylo časté. Většinou se jednalo o protézu dolních končetin
chůdového typu s koženým řemenem. (cit. 2)
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Počátkem středověku problematiku protetického vybavení posunul v před
Ambroise Parré (1509-1590), který se stal vynikajícím chirurgem, ale hlavně založil
první dílnu protetických pomůcek, které sám navrhoval. Roku 1564 Ambroise Parré
vydal spis ,,Dix Livres de la chirurgie“, kde publikuje mimo poznámek z vojenské
chirurgie podrobné náčrty protéz horních a dolních končetin. A. Parré začal vyrábět
protézy dolních končetin jako exoskeletární a endoskeletární. Jeho dalším úspěchem
bylo zhotovení stehenní protézy již s kompaktním kolenním kloubem a tricipitálním
tahem. A. Parré však nezahálel ani ve vývoji protéz horních končetin u kterých
zhotovoval stavitelný loketní kloub a rotaci pažního dílu dovnitř a zevně. V druhé
polovině 16. století vyvinul dvě kovové protézy a jedu protézu, která byla celá z usně.
Právě jeho dvě kovové protézy posunuly vývoj v před. Jedna z nich už měla dlaňovou
stranu prstů z tvárné a pružné látky, druhá protézy měla mechanický kloub, který již
obsahoval vícepolohový uzávěr. Koncem 16. století začal A. Parré navrhovat a
zhotovovat protézy i ortézy pro chudé. (cit. 2, 7)
Koncem středověku významně přispěl k rozvoji protetických pomůcek Alt
Ruppina a Goethe von Berlichinger, který v roce 1509 zhotovil polyfunkční ,,dlaň“,
která byla tvořena skloubením všech článků a opozice palce, který byl postaven proti
ostatním prstům dlaně. Objevuje se i nový mechanismus u protéz horních končetin
v polovině 16. století, kdy je zaváděn nový mechanismus ruky s uzávěrem ovládaným
klíčem. Prsty u tohoto mechanismu byly dvoučlánkové a jejich ohýbání bylo ovládáno
pahýlem. (cit. 2, 7)
Od 18. století převažovalo zhotovování kožených a dřevěných protéz
s ocelovými výztuhami. Navrhování a konstrukci individuálních protéz se věnovali
technici nebo lékaři. Stále protéza byla velmi drahým zbožím a nemohl si ji dovolit
každý. Velkovýroba protetického vybavení se rozšířila během americké občasné válce
severu proti jihu a během první světové války. (cit. 2)
Vývoj protetických pomůcek se dále v dějinách posunuje více do technické a
fyzikální sféry. Odraz tohoto významného posunu nalezneme v 19. století u F. Martina,
Markse de Beanforta. (cit. 7)
V polovině 19. století začíná rozvoj protetických pomůcek i díky českým
odborníkům. Mezi českými odborníky na sebe na mezinárodní úrovni upozornil Josef
4

Brožek (1782-1835), který zhotovil mechanickou předloketní protézu, která byla určena
pro knížete Ypsilantiho. Syn Josefa Brožka, Rumuald Božek navázal na obor otce a
vyvinul stehenní protézu s excentrickým kolenním kloubem. Dalším významným
odborníkem byl prof. Hermann, který na sebe upozornil zavedením aluminiových dílů,
které použil místo ocelových dílů. V roce 1868 navrhl prof. Hermann konstrukci
protézy při exartikulaci v kyčelním kloubu, stehenní protézy a excentrického chodidla.
Tyto návrhy ho postavily do mezinárodních vrstev a byl dokonce citován v několika
zahraničních časopisech. V této době bylo v našich zemích hodně lidí, kteří se snažili
pomoci druhým a vyráběli jednoduché i složitější protézy. Většina těchto lidí byla buď
jemnými techniky nebo bandažisté. Tato situace byla způsobena neexistující vazbou
mezi technickým vývojem a řemeslnou výrobou. Tyto lidé však nebyli sdružováni
v žádné vlastní organizaci. Jediná organizace, která sdružovala tyto lidi ve
společenstvech bylo společenstvo rukavičkářů. Mezi nejvýznamnější představitele
sdružení rukavičkářů patřil A .Wiederkomm. (cit. 7)
Koncem 19. Století byly v Praze cíleně vznikaly odborné bandažistické a
ortopedické firmy firmy. Významnou roli zaujala firma Fr. Hass, která získala patent na
korzet.
Začátek 20. století je spojován se snahou bandažistů se osamostatnit od sdružení
rukavičkářů. Osamostatnění dosáhli roku 1922, kdy v rámci společenstva rukavičkářů
vznikla sekce ortopedicko- bandažistická.
Dalším významným rozvoj ve výrobě protetických pomůcek začal v období
první světové války, v bojích často docházelo k nejrůznějším ztrátám končetin. Po první
světové válce již existovalo několik soukromých výrobců protetických pomůcek (např.:
Novák, Šikola), ale existovalo i několik výrobních družstev ve kterých pracovali váleční
invalidé. Mezi výrobní družstva, která zaznamenala začátek výroby v tomto
poválečném období patří Odip, Ergon. V průběhu 20. století přispěli k rozvoji výroby
protetických pomůcek lékaři např.: V. Chlumecký (1867- 1943), který založil první
dílnu v Bratislavě při ortopedické klinice, Prof. R. Jedlička (1864- 1926), kterému se
povedlo propojit výrobu protetických pomůcek s rehabilitací v místě jednoho
zdravotního zařízení, Prof. St. Tobiášek, který byl spoluzakladatelem Čes. společnosti
ortopedické a navrhovatelem protetických firem, Prof. J. Hanousek (1884-1951), který
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se věnoval biomechanickému aparátu pro léčbu pacientů s vrozeným vymknutím
kyčelních kloubů, celý život se věnoval vývoji protéz a ortéz.
V období 20. století se na vývoji podíleli významní ortopedi. Prof. Pavlík, který
vyvinul tzv. Pavlíkovy třemeny jejichž funkce je udržovat flexi v kyčelních kloubech.
Prof. Hněvkovský, který vyrobil tzv. ortézu Hněvkovského pro odlehčení kyčelního
kloubu.(cit. 7)
Výroba protetických pomůcek byla v minulých stoletích řemeslem, ale po roce
1948 začala mít protetika krajské uspořádání. Protetika měla vzhled podobný
nemocničnímu oddělení, kde v čele výroby protetických pomůcek stál primář. (cit. 25)
Významnou událostí byl vznik organizace FOPTO (Federace ortopedických
protetiků technických oborů), která začínala prvotně vznikat původně roku 1969, kdy
skupina technických protetiků po vzoru jiných oborů chtěla založit profesní organizaci
technické ortopedické protetiky. Sekce ortopedičtí protetici technických oborů byla
ustanovena v r. 1971 jako jedna ze šesti odborných sekcí tvořících Společnost SZP
technických oborů, organizačně řádně začleněnou jako jednu z odborných společností
České lékařské společnosti J.E.P. FOPTO byla řádně zaregistrována Ministerstvem
vnitra

ČR

8.2.1991-VSP/1-5023/91-R

jako

samostatná

organizace

s

právní

subjektivitou. Po rozdělení Československa byla tato organizace roztržena na českou a
slovenskou organizaci a musela tedy přijmout nové stanovy, které byly přijaty
13.1.1913. V 90. letech byl založen Klub podnikatelů v rámci FOPTO, který se později
sloučil s Asociací protetických firem. Později byl založen Cech ortopedických
protetiků, který měl za náplň sdružovat výhradně podnikatelské subjekty v tomto oboru.
(cit. 26)
V 90. letech nastala přeměna ze státních pracovišť na soukromé výrobní dílny. V
roce 2004 se stal protetik - ortotik samostatným nelékařským pracovníkem. V oboru
dále vzniklo několik synonym pro název pracovníka protetiky, nejprve byl označován
za ortopedického technika a dále můžeme nalézt označení ortopedicko - protetický
technik. V roce 2004 tato označení přešlo na názvosloví, které se používá v celé Evropě.
Toto označení je tedy evropský název Ortotik - protetik. (cit. 25)
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V současnosti je protetika v soukromých sférách a existují pouze dvě zařízení,
které jsou státního zřízení. Jedná se o Rehabilitační ústav Kladruby a Hamzovu
odbornou léčebnu pro děti a dospělé. (cit. 25)
V dnešní době je pacientům dostupná kompletní ortopedicko-protetická péče s
individuálními možnostmi řešení jednotlivých zdravotních indispozic a stavů pacientů.
Na trhu je mnoho výrobců nabízejících sériové a individuální protetické pomůcky.

2.2.2 Historie diabetického onemocnění
Diabetes mellitus nebo-li úplavice cukrová je známa již z doby 1500 let př. n. l.
ze spisů lékaře Hesy-Raa, který pozoroval jako základní projev diabetu časté močení.
Řecký lékař Aretaios z Cappadochie poprvé popsal diabetes, jako onemocnění při,
kterém pacientem protékají tekutiny (“diabainó“). Doporučoval držet dietu, při níž bylo
přijímáno minimum potravy. Řecký lékař Claudia Galenose z Pergama nazval diabetes
“dopsakos“, což znamená žíznivý. Čínský autor kánonu Huangd Nei Ching poukazoval
na obezitu, jako na příčinu vzniku diabetu. Dalším významným lékařem, který se
věnoval diabetu byl arabský lékař Avicenna (980- 1037 n. l.). Tento lékař popisuje ve
svém díle “Kánon lékařství“ komplikace diabetu jako je diabetická gangréna či
impotence. Zkoumání diabetu bylo dlouho v Evropských zemích zakázáno, jelikož bylo
církví zakázáno zkoumání lidské krve. Významným Evropanem ve výzkumu diabetu
byl Švýcar Paracelsus, který poprvé popsal dibetes jako celkové onemocnění. V roce
1674 zjistil Thomas Willis, že moč diabetických pacientů je sladká a jako první přidal
k názvu přívlastek mellitus, což znamená sladký nebo medový. V roce 1776 Matthew
Dobson jako první extrahoval z moči diabetických pacientů cukr. (cit. 31) Koncem 18.
století lékař Rollo klade důraz na dietní režim u diabetických pacientů. (cit. 33) Roku
1869 Adolf Kussmaul popsal jako součást diabetu tzv. diabetické kóma a Paul
Langerhansen popsal strukturu pankreatu s ostrůvky (nyní Langerhansenovy ostrůvky).
Dvojice vědců Oskar Minkowski a Joseph von Mering v roce 1889 ve Štrasburku
zkoumali vliv nepřítomnosti pankreatu na trávení psů. Koncem 19. století lékař Georg
Ludwig Zulzer poprvé aplikoval výtažek z hovězího pankreatu diabetickému pacientovi
pod názvem “acomatol“. Tento výtažek byl ovšem nedokonalý svými vedlejšími
účinky. (cit. 31)
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Slepota ani onemocnění dolních končetin nebylo v minulosti přiřazováno ke
komplikacím diabetického onemocnění. Největším rizikem diabetu bylo riziko infekce,
kdy vážné zápaly plic a gangrény dolních končetin často vedly ke smrti pacientů.
Dalším nebezpečným rizikem v minulosti byl ztv. gestační diabetes, který vznikal
hlavně nesprávnou kompenzací diabetického onemocnění. Rodičky často měly
nepřiměřeně velké plody, který při těžkých porodech způsobovaly fatální krvácivá
poražení. (cit. 31)
Inzulin jako takový objevil Federick Grant Banting, Charles Herbert Besta a John
Richard MacLeod. Objev inzulínu znamenal velký pokrok v léčbě diabetu. V roce 1923
byla udělena Bantigovi a MacLeodovi Nobelova cena. (cit. 31) V roce 1922 se podařilo
izolovat inzulín a úspěšně jej použít k léčbě diabetu. V roce 1955 byla vyvinuta
peronální antidiabetika. (cit. 33)

2.3 Amputace
Amputaci definujeme jako odstranění distální části některé periférie lidského těla
včetně měkkých tkání s přerušením skeletu. Amputace vede k funkčním a kosmetickým
změnám. (cit. 3, 15) Funkční změny po amputaci se řeší následným vybavením pacienta
protézou. Kosmetické změny jsou řešeny nejrůznějšími epitézami, jako například
epitéza prstu či prsu.

2.3.1 Péče o pacienta před amputací
Amputace je pro pacienta zásadní změnou v jeho životě, proto by měl být pacient
předem seznámen s účelem amputace a následnou péčí. Pacient by měl být seznámen s
možnostmi vybavení protézou, dostupností protetické péče, následnou péčí o pahýl a
protézu. Ke zlepšení psychické stránky pacienta jsou přínosem dechová cvičení, cvičení
na podporu pohyblivosti jednotlivých kloubů, fyzioterapie. Důležitou roli v psychice
pacienta hraje dostatečná konzultace s lékařem, protetikem či jiným pacientem již po
amputaci končetiny.
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Je třeba pacienta přesvědčit, že amputací nekončí jeho aktivní život. Seznámení
pacienta s novými lidmi se stejnými problémy, bude mít na pacienta pozitivní vliv. Dále
je třeba, aby si pacient uvědomoval potřebnou péči o pahýl a sebe samotného tzn.
včasné zahájení léčby vředů a ran, bolesti, problémy se špatnou funkcí oběhového
systému.
Důležitou roli v péči před amputací hraje rehabilitace. Rehabilitace v období
před amputací slouží k posilnění svalových skupin, které budou po amputaci více
zatěžovány např.: při amputaci dolní končetiny bude po amputaci více zatěžována
neamputovaná končetina. Další důležitou součástí rehabilitace je protahování končetiny
do maximálního narovnání, čímž omezíme poamputační vznik nežádaných kontraktur.
Rehabilitace pozitivně působí na pacienta a zlepšuje jeho psychickou odolnost, což
může vést k lepšímu zvládání poamputačních problémů. (cit. 20)
V rámci rehabilitace je třeba pacienta fyzicky připravit na používání vozíku nebo
francouzských holí. Mezi základní cviky pro posílení horních končetin patří nácvik
chůze na francouzských holí, přitahování se k hrazdě nemocniční postele, nácvik
vzepření horních končetin na vozíku nebo židli, posilování úchopu s nejrůznějšími
pomůckami jako jsou míčky či vzpírání malých činek. (cit. 32)

2.3.2 Etiologie amputací ve vyspělých a rozvojových zemích
DK v rozvojových
zemích

DK ve vyspělých
zemích

Horní končetiny ve
vyspělých a
rozvojových zemích

Arteriální
uzávěrové choroby

85-90%

15-20%

5-10%

z toho je DIA

50-60%

60-70%

5%

Trauma

5-10

20-30

50-70

Infekce

1-3%

20%

1-3%

Různé

5%

5%

15%

Vývojová anomálie

0.5%

0,5%

1%

Tabulka č. 1 Etiologie amputací
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že počet amputací ve vyspělých zemích je
opravdu velmi vysoký. I přes to, že vyspělé země mají k dispozici mnoho
specializovaných pracovišť a odborníku je 60-70% amputací dolních končetin z příčin
diabetu. V závislosti na tomto údaji je velmi důležitá prevence zahrnující péči o nohy
diabetických pacientů a poučení pacientů o vhodnosti jednotlivých typů obuvi vzhledem
k jejich stavu. Malý defekt způsobený nevhodnou obuví může vyústit až v amputaci
pacientovi dolní končetiny. Vzhledem k tomu, že diabetičtí pacienti jsou nejčastější
skupinou pacientů protetických a ortotických pracovišť rozhodla jsem se touto
problematikou zabývat ve své práci.

2.3.3 Amputace prováděné u diabetických pacientů
Indikací k amputaci je podle klinického nálezu gangréna, těžko tlumitelná bolest
nebo neustupující septický stav pacientovi končetiny. (cit. 22) Není-li končetina
postižena kritickou ischémií je riziko amputace minimální. Indikací pro vysokou
amputaci není nehojící se ulcerace. (cit. 10) Výška amputace je určena stavem cévního
zásobení. (cit. 22)
Jakákoliv amputace naruší stabilitu končetiny. Studiemi bylo prokázáno, že u
amputací jedné končetiny v 60% případů dochází k amputaci kontralaterální končetiny
do 4 let, proto je důležitá snaha o zachování zbývající končetiny. (cit. 17) Největší
riziko amputačního výkonu u kontralaterální končetiny je u vysokých amputací. (cit. 10)
Obecné kritériem rozdělení amputačních výkonů prováděných u diabetiků je
výška amputace.


amputace pod úrovní hlezenního kloubu
Indikace pro nízkou amputaci je odstranění gangrény, tkáňové
infekce a chronické deformity nohy. Po amputačním výkonu je důležité,
aby primární sutura rány byla dostatečně prokrvována a bezinfekční.
Provádí se parciální resekce s otevřeným hojením rány, které nám
umožní zachovat důležité nosné části nohy. V pooperační péči je kladen
důraz a odlehčení defektu a antibiotickou léčbu pacienta.
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Výhodou nízké amputace je neomezování pacientovi chůze.
Nevýhodou je vznik deformit nohy, které vyžadují speciální často
individuální obuv. (cit. 10)


amputace nad úrovní hlezenního kloubu
Indikací pro vysokou amputaci je progresivní ischemická
nekróza, závažní klidové bolesti, těžká progredující infekce syndromu
diabetické nohy a neuroosteoartropatické deformity. Tento typ amputací
je u diabetických pacientů rizikový vzhledem k vysoké mortalitě
pacientů, riziku ztráty schopnosti chůze a soběstačnosti.
Nevýhodou vysokých amputací je významná neschopnost chůze
u pacientů staršího věku a pacientů s dalším chronickým onemocněním.
(cit. 10)

Mezi amputační zákroky prováděné u pacientů se syndromem diabetické nohy patří:
1 amputace v noze
a

amputace palce
Provedení amputace postupuje z dorzální strany, kde se vytvoří
plantární a dorzální lalok. Po exartikulaci metatarzophalangeálním I.
kloubu se vzniklý pahýl překryje plantárním lalokem.
Amputací nedochází k výraznému poškození stability nohy. Oblast
centrálního zatížení nohy je po amputaci přesunutu z hlavice II.
metatarsu na hlavici III. metatarsu. Pacient má sklon chodit po
laterální hraně nohy. (cit. 22)

b amputace prstů
Provedení amputace je totožné s provedením amputace palce. Při
amputaci je snaha o zachování části proximální falangy. Amputací i
více prstů nedochází k poruše stability ve fázi nášlapu.
Protetické řešení se provádí výplní obuvi. (cit. 22)
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2 amputace paprsková
Jedná se o snesení prstu s odpovídajícím metatarsem a současné stažení
sousedních metatarsů k sobě. Indikací k této amputaci je nehojící se
ulcerace planty pod hlavičkou metatarsu v kombinaci s osteomyelitidou
metatarsu.
Amputace málo narušuje stabilitu chůze a nevyžaduje speciální
protetické vybavení. (cit. 22)

Obrázek č. 1 Schéma paprskové amputace
3 amputace dle Scharpa (transmetatarzální amputace)
Provedení spočívá v odstranění všech prstů, hlavic a krčků metatarsů.
Vzniklý amputační pahýl se pokrývá plantárním lalokem.
Protetické řešení se provádí formou výplně obuvi, tvarovou vložkou
podepírající příčnou klenbu spolu a oblast I. metatarsu. (cit. 22)
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Obrázek č. 2 Schéma transmetatarzální amputace
4 amputace v Lisfrankově kloubu (oddělení metatarzálních kostí od tarzálních)
Tato amputace spolu s amputací v Chopartově kloubu nebývá indikována
u pacientů se syndromem diabetické nohy často, protože stupeň rizika se
jeví jako nepřijatelný.
Amputace je charakterizována obětováním extenzorů nohy, které vede
k equinozním deformitám.
(cit. 22, 25)
5 amputace

v

Chopartově

kloubu

(oddělení

kostí

v talonavikulárním

a

kalkaneokuboidním kloubu)
6 amputace Syme (odstranění částí nohy a distální části bérce přímo nad
talokrurálním kloubem)
Provedení amputace dle Symeho spočívá v zachování celé tibie a fibuli a
dobrém prokrvení patního plantárního laloku.
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Protetické vybavení se provádí krátkou protézou s použitím dílů s nízkou
stavební výškou.
(cit. 22, 25)

Obrázek č. 3 Schéma amputace dle Symeho
7 amputace transtibiální
Optimální úroveň této výšky amputace je cca 12-17 cm distálně od
mediální kloubní štěrbiny podle celkové výšky pacienta. Amputací
vzniklý pahýl je překryt dorzálním lalokem. Provádí se myoplastická
sutura periostu a fascie přední a zadní části. (cit. 22)
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Obrázek č. 4 Optimální úroveň transtibiální amputace
8 amputace transfemorální
Transfemorální amputaci u diabetických pacientů se dává přednost před
exartikulací v kolenním kloubu. Přednost je dána lepším hojením a
menšímu riziku tvorby otlaků u transfemorální amputace. Optimální
úroveň výšky amputace k pozdějšímu vybavení pacienta protézou je na
přechodu dolní a střední třetiny femuru. Postavení pahýlu je upraveno
myodézou, která vytvoří intraoseální steh svalových skupin. (cit. 22)
Rizikovým faktorem těchto amputací je vysoká pooperační mortalita,
která je 10 až 40% ve srovnání s transtibiálními amputacemi. Vysoká
mortalita je odůvodňována těžším stavem pacienta indikovaného k této
výšce amputace. (cit. 10)
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Obrázek č. 7 Schéma transfemorální amputace

2.3.4 Komplikace po amputaci
Mezi komplikace vyskytující se u pacientů po amputaci patří hematom, kožní
nekróza, dehiscence rány, gangréna pahýlu, otok, kloubní kontraktura pahýlu,
fantomové bolesti a pocity. (cit. 3)
Nejčastější komplikací u diabetických pacientů je špatné hojení jizvy a snadné
vznikání defektů u časného vybavení protézou.

2.4 Diabetický pacient
Diabetický pacient je postižen ischemií, nekrózou tkání, vznikem ulcerací a
nejrůznějších defektů, které mohou být příčinou amputace dolní končetiny. K rozvoji
defektů a ulcerací napomáhá senzorická porucha diabetických pacientů vnímat cit. Je
nutné, aby diabetický pacient měl pravidelně prohlíženy a vyšetřovány dolní končetiny,
nosil vhodnou obuv, byl zařazen do rizikové skupiny nohou, podstoupil léčbu dalších
patologických změn na dolních končetinách a byl patřičně on i jeho okolí poučeno.
(cit. 10)
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2.4.1 Syndrom diabetické nohy
,,Syndrom diabetické nohy je definován podle WHO jako infekce, ulcerace
a/nebo destrukce hlubokých tkání spojená s neurologickými abnormalitami s různým
stupněm ischemické choroby dolních končetin. Do syndromu diabetické nohy řadíme
neuropatické ulcerace na dolních končetinách, akutní Charcotovu osteoartropatii
(odvápnění dolních končetin, zborcení kostních struktur a fraktury kostí dolních
končetin) či neuropatické fraktury vzniklé na podkladě neuropatických změn na dolní
končetině." (cit. 4)
Rozvoj

diabetické

nohy

způsobuje

zejména

diabetická

neuropatie

(senzomotorická, autonomní) spolu s ischemickou chorobou končetin (angiopatie). Dále
nepůsobí pozitivně na syndrom diabetické nohy kouření, snížení kloubní pohyblivosti,
zvýšení plantárního tlaku na plosku nohy, porucha kapilárního průtoku. Tyto příčiny
vedou ke vzniku ulcerací a ischémii tkání na dolních končetinách. (cit. 4, 14)

2.4.2 Dělení syndromu diabetické nohy
Syndrom diabetické nohy můžeme rozdělit podle etiologie:
A čistě neuropatická noha- tvořící 45% případů
- noha je teplá a růžová, doprovázeno klinickými příznaky neuropatie
- vyznačuje se dobře hmatatelnou periferní pulzací
- ulcerace lokalizována v oblasti největšího tlaku, zejména v oblastech
bříška palce, v oblasti paty a na hlavičkách metatarzů
- defekty jsou z pravidla nebolestivé
B čistě ischemická noha- tvořící 25% případů
- noha je chladná a namodralá
- periferní pulzace nejsou hmatatelné
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- na rozdíl od neuropatické formy ulcerace jsou velmi bolestivé a jsou
lokalizovány v akrálních oblastech, zejména v oblasti paty, na špičkách
prstů, v oblasti mezi prsty a na krajních oblastech nohy
C smíšená forma neuroischemická noha- tvořící 30% případů
- příznaky jsou kombinací neuropatické a ischemické formy, proto se
jedná o formu smíšenou
- smíšená forma je velmi zhoršována ischémií
Rozlišení jednotlivých typů syndromu diabetické nohy je důležité pro následnou léčbu
odvíjející se od jednotlivých forem syndromu diabetické nohy. (cit. 14)

2.4.3 Dělení dle rizikových skupin
Následující dělení je založeno na jednotlivých stádií rozvoje syndromu
diabetické nohy, který je charakterizován množstvím rizikových faktorů pro vznik
ulcerace. Rizikovými faktory pro rozvoj ulcerace je přítomnost neuropatie, ischémie,
deformita, kalus a otok.
Skupina 0- normální noha, bez rizikového faktoru pro vznik ulcerace. U této
skupiny je kladen důraz na prevenci vzniku ulcerací. Obuv pro tuto skupinu by měla být
dobře padnoucí, bez extrémně velkých podpatků, aby nedocházelo ke zbytečně velkému
tlaku v oblasti hlaviček metatarsů.
Skupina 1- noha s vysokým rizikem, přítomnost jednoho nebo více rizikových
faktorů pro vznik ulcerace. Kladen důraz na prevenci vzniku ulcerace. U pacientů
dochází ke snížení nebo ztrátě senzitivity. Vzniklé deformity musí být korigovány. Otok
a kalus musí být léčeny. Obouvání této skupiny je charakteristické měkkou vložkou a
hlubokou obuví.
Skupina 2- noha s ulcerací, přítomnost rizikových faktorů pro vznik ulcerace. U
neuropatické nohy spočívá léčba v redistribuci plantárních tlaků. U neuroischemického
typu nohy je léčba zaměřena na ochranu hrany nohy, která je snadno poranitelná. U
pacientů dochází ke snížení nebo ztrátě senzitivních funkcí. Dále u této skupiny dochází
18

k deformitám a ke zvýšení lokálních tlaků na plantě nohy. Obouvání této skupiny je
charakterizováno profylaktickou obuví, která chrání nohu před vznikem nemoci, která
by mohla nastat. Dále se používá individuálně vyrobená vložka, hluboká obuv a
vlastnosti obuvi umožňující pasivní přizpůsobení deformitám a chránění před vysokým
lokálním tlakem působící na nohu.
Skupina 3- noha s infikovanou ulcerací a zánětem měkkých tkání. U pacientů
dochází ke ztrátě senzitivity. Obouvání této skupiny pacientů je charakterizováno
profylaktickou obuví, individuálně vyrobenou vložkou a použitím hluboké obuvi. Obuv
je vybavena tuhým kolébkovitým podešvem, který se používá k odlehčení ulcerace v
oblasti přední části nohy. Cílem léčby je odstranění infekce.
Skupina 4- noha s nekrózou. U neuropatické nohy je nekróza způsobená infekcí.
U pacientů dochází ke ztrátě senzitivity, ke vzniku deformit a vzniku vyššího
plantárního tlaku působícího na nohu. U neuroischemického typu nohy je nejčastější
příčinou infekce. Klasifikace se odvíjí od přítomnosti nekrózy a dále od typu nekrózy
(vlhká nebo suchá nekróza). Důraz je kladen na prevenci odlehčení oblasti paty. U
neuroischemické nohy po chirurgickém vyčištění rány je důležité odlehčení nohy do
zahojení rány. U neuropatické nohy se používá odlehčení fixačními ortézami před i po
chirurgickém

zákroku.

Obouvání

je

charakterizováno

profylaktickou

obuví,

individuálně vyrobenou vložkou, hlubokou obuví a tuhým kolébkovitým podešvem
k odlehčení ulcerace v oblasti přední části nohy. Cílem léčby je odstranění infekce a
nekrózy.
Skupina 5- stav, kdy noha nemůže být zachráněna, indikací pro amputaci.
Obouvání této skupiny je opět charakterizováno profylaktickou obuví, dostatečně
prostornou obuví pro obvazový materiál. Dále se používá hluboká obuv, individuálně
vyrobené vložky, tuhé kolébkovité podešvi. U neuropatických zlomenin lokalizovaných
v zadní straně oblasti nohy se používá fixační kotníková obuv s pevným vedením paty
nebo zavěšením transtibiální protézy v kombinaci s chirurgickou obuví. Důležité je
vypolstrování paty.
(cit. 16, 22)
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2.4.4 Porucha senzorických funkcí
Hlavním důvodem vzniku ulcerací je ztráta senzorických funkcí (nejčastěji ztráta
citu) zapříčiněná diabetem. Senzorické funkce můžeme testovat pomocí ladičky, kdy
testujeme vibrační čití. Další možností testování senzorických funkcí je test povrchové
citlivosti pomocí povrchové diskriminace dvou bodů a test hlubokého citlivosti
vyšetřením reflexu Fillovy šlachy za použití neurologického kladívka. (cit. 10, 20)

2.4.5 Defekty
Ischemické a diabetické defekty, dekubity a bércové ulcerace postihující
zbývající končetinu patří mezi významné problémy v rehabilitaci a nácviku chůze na
protéze. Uvedené defekty nepřispívají pozitivně na psychiku a léčbu pacienta. (cit. 13)
V období před amputací můžou být defekty způsobeny například nevhodnou
obuví, která diabetikovi nedává dostatek potřebného prostoru v obuvi, nebo jej škrtí. V
období po amputaci vznikají defekty hlavně při prvovybavení. Pacientovi nosícímu
protézu mohou vzniknout puchýře, oděrky a nejrůznější rány v důsledku nadměrné vůle
pahýlu v protézovém lůžku protézy.
,,Obecné zásady ošetření defektů:
1. Odlehčení končetiny s defektem (nezatěžování, mechanické odlehčení)
2. Cévní vyšetření (Doppler, angiografie, event. PTA)
3. Kultivace z defektu s cílem racionální ATB terapie
4. Korekce glykémie
5. Transkutánní vyšetření tlaku kyslíku
6. Včasný chirurgický výkon
7. Revaskulizace při vhodné indikaci
8. Lokální léčba defektů,, (cit. 18)
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2.4.6 Léčba ulcerace
Ulcerace vzniká na základě přítomnosti jednoho nebo více rizikových faktorů
způsobující ulcerace. Těmito rizikovými faktory pro vznik ulcerace je přítomnost
neuropatie, ischémie, deformita, kalus a otok. (cit. 22)
Pozornost je nutné věnovat odstranění nekrotických tkání a kůži, která nadměrně
zrohovatěla, protože v těchto oblastech je nejvyšší riziko vzniku infekce. Odstranění
těchto částí kůže se provádí ostrou lžičkou nebo skalpelem v intervalu 1-3 týdně.
Na vlhké rány používáme alginátové, hydrogelové a hydrokoloidní krytí. Naopak
suché rány a rány nedostatečně secernující zvlhčujeme fyziologickým roztokem či
hydrogely, protože se snažíme dosáhnou ,,vlhkého hojení" a současně bráníme
vysychání rány. Ischemické defekty obsahující více nekrotických hmot jsou velmi
složité na čištění. Infikované rány ošetřujeme krytím s aktivním uhlím, krytím s
aktivním stříbrem nebo antiseptické prostředky s povidon jodem působící na infikované
rány lokálně. (cit. 14)

2.5 Ortopedicko-protetická péče

2.5.1 Ortopedická a ortotická péče
Do této oblasti péče o diabetického pacienta zahrnuji i kalceotiku. Kalceotika je
nedílnou součástí v prevenci a léčbě diabetických pacientů. Důležitý je komplexní
přístup k léčbě diabetického pacienta zahrnující v sobě podiatrickou péči, protetickou či
ortotickou péči, kalciotickou péči, psychologickou péči, rehabilitační péči apod.

2.5.2 Terapeutická obuv
Terapeutická obuv, tzv. poloviční bota je indikována u pacientu po amputaci či
chirurgické operaci v oblasti nohy, dále je indikována pro pacienty s přítomnou
ulcerací. Terapeutická obuv je často indikována spolu s podpažními berlemi, které
zvyšují stabilitu pacienta při chůzi. Tato obuv je indikována pouze na postiženou
končetinu a její výroba je hlavně sériová. Hlavní funkcí terapeutické obuvi je úplné
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odlehčení postižené oblasti nohy, protože bez odlehčení by nedošlo u diabetických
pacientů k vyléčení ulcerace. Pro zhojení ulcerace je nejvýznamnější odlehčení.
Terapeutická obuv se dělí podle typu odlehčení:
1

Prstová terapeutická obuv
Funkcí této obuvi je odlehčení přední části plosky, kterého je docíleno

pomocí skosení přední části podrážky.
2

Nártní terapeutická obuv
Funkcí této obuvi je odlehčení střední oblasti nohy. Jedná se o universální

typ terapeutické obuvi.
3

Patní terapeutická obuv
Funkcí této obuvi je odlehčení paty, kterého je docíleno pomocí skosení

zadní části podrážky.

Obecně jsou terapeutické boty vyráběny z měkkých látkových materiálů.
Výhodami terapeutické obuvi je jednoduchá a rychlá aplikace, snadná udržovatelnost,
dostatečná šířka i pro obvazový materiál a pohodlnost. Mezi nevýhody patří rychlé
opotřebení, zhoršení stability těla, proto se používají k terapeutické obuvi podpažní
berle. Další významnou nevýhodou je možnost bolesti páteře a kloubů kontralaterální
dolní končetiny. Nejrůznější studie prokázaly schopnost terapeutické obuvi hojit 5896% diabetických ulcerací během 60-70 dní. (cit. 1, 4)

2.5.3 Ortopedické vložky do bot
Speciální vložky do bot patří mezi nejtradičnější možnosti odlehčení končetin.
Speciální vložky slouží k lokálnímu odlehčení v oblasti ulcerace na noze. Vložky jsou
měkké, antibakteriální, atd. Vložky jsou tvořeny vrstvením materiálu, přičemž některé
vrstvy jsou zpevněné korkfantem. Nejčastější použití speciálních vložek, které se
vyrábějí pacientovi na míru je do individuálně vyrobené obuvi. (cit. 4)
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Vhodnou vložkou kombinující akomodační a funkční vlastnosti je třívrstevná
tvarovatelná vložka. Vyrábí se individuálně. Jde o kombinaci materiálů:


měkká tvarovatelná polyuretanová pěna



neoprénová pěna / polyuretan



korek / korkfant / denzní polyuretanová pěna (cit. 16)

Obrázek č. 6 Třívrstevná tvarovatelná vložka
Ortopedické vložky dělíme podle účelu:


pro poruchy klenby



pro nestabilitu hlezna



pro bolest metatarsů



pro defekty planty



pro vyrovnání zkrácení dolních končetin (max. zkrácení do 1,5 cm)

Dále můžeme ortopedické vložky dělit podle použitého materiálu:


tvrdé vložky- používané pro pasivní podepření a částečně pro korekci
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měkké vložky- používané pro aktivním korigování přednoží, během krokového
cyklu je lehčí odval



polotvrdé vložky- používané pro pasivní korigování přednoží, umožňují
flexibilitu a zároveň tyto vložky korigují



kombinované vložky- často označovány jako sendvičové, tyto vložky jsou
nejčastěji používané u diabetických pacientů vzhledem k možnosti volení
tvrdosti jednotlivých vrstev (cit. 24)

Společnost Ergon a. s. vyrábí individuální a sériové ortopedické vložky těchto typů:


vložky pro lehčí postižení



lodičkové vložky (určené pro děti)



dynamické vložky PAD



digitální vložky digiMED (cit. 27, 28)

2.5.4 Diabetická obuv
Jednou z častých příčin defektu je špatná obuv, kdy diabetický pacient nosí
běžnou konfekční obuv. V tomto případě vzniknout defekty. Právě až 40% diabetické
ulcerace je zapříčiněno běžnou konfekční obuví. (cit. 6) Je důležité si uvědomit, že přes
obuv působí na nohu celý den síly, které můžeme snížit tlumícím efektem obuvi.
Prostřednictvím obuvi můžeme distribuovat tlaky působící na nohu. Distribuovaní tlaku
na nohu dosáhneme speciálně tvarovanými vkládacími stélkami či upravenou obuví.
Obouvání diabetiků má specifické požadavky týkající se například jednotlivých
rozměrů nohy. Největší šířku má noha diabetika v oblasti prstních kloubů. To je
zapříčiněno oslabením svalů nohy, změnami na šlachách, kloubech a kostech nohy
diabetika.
Profylaktickou obuví rozumíme obuv, která působí preventivě. Tato obuv je
konstruována, tak aby předcházela poškození pacientovi nohy.
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Specifické požadavky na diabetickou obuv můžeme najít v České technické
normě ČNS 79 5600 z roku 2004.
Specifické požadavky na sériovou diabetickou obuv:


Obuv se musí vyrábět v celém velikostním sortimentu.



Obuv musí být vyráběna v obvodových skupinách H, I, J.



Obuv musí mít usňový svršek, protože kůže se dokáže přizpůsobit případných
deformitám nohy.



Výška podpatku je dána pro muže maximálně 20 mm a pro ženy je tato
maximální výška stanovena na 25 mm. Důležitou vlastností obuvi a jejího
podpatku je celková stabilita obuvi. Podrážka musí být z tvrdého materiálu,
který bude dostatečně odolný proti deformaci vlivem chůze.



Diabetická obuv nesmí být otevřeného střihu,ale musí být uzavřená. Otevřený
střih obuvi by způsobil pronikání cizích těles a následné vzniknutí defektů.
Nevhodnou obuví pro diabetiky je jakákoliv obuv páskového typu, která
nepříznivě působí na prokrvení nohy a současně způsobují pásky lokální otlaky
na noze. Uzavření obuvi je nejvhodnější klasickým šněrováním nebo velkropáskem. Šněrování nebo velkro-pásek zaručuje dostatečné přizpůsobení
velikosti obuvi i při otoku nohy.



Obuv dle doporučení by měla mít tzv. derbový střih, který zaručuje možnost
používání obuvi i při měnících se obvodech nohy.



Na obuvi nesmí být žádné pružné pásky, které opět jako pásková obuv,
nepříznivě působí na prokrvení a způsobují trvalý tlak na nohu.



Výška obuvi musí být taková, aby obuv nezpůsobovala žádné defekty.



Vnitřní prostor musí být natolik zvětšen, aby se mohla aplikovat vyměnitelná
stélka do obuvi. Vkládací stélky musí být schopny rozkládat vzniklé tlaky
působící negativně na nohu diabetika.



Tužinka nesmí způsobovat žádné poškození nohy.
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Podšívka je tvořena z antimykotického či antibakteriálního materiálu.



Obuv musí mít tuhý podešev. (cit. 1, 6)
Ideální diabetická obuv dokáže snížit zatížení chodidla až o 31% poskytnutím

podpory nohy. Až ve 40 % případů je příčinou diabetické ulcerace nevhodná obuv,
chůze na boso nebo poranění nohy zapříčiněné cizím tělesem. Vhodná obuv a péče o
nohy dokáže předejít ulceracím až v 60-80% případů. (cit. 1)

2.5.5 Fixační ortézy
Fixační a odlehčující ortézy nejsou primárně určeny na léčbu diabetických
pacientů. Tyto pomůcky jsou primárně určeny pro léčbu poúrazových a pooperačních
stavů v oblasti hlezenního kloubu (ortéza Walker), zlomenin v oblasti bérce (ortéza dle
Sarmienta) atd.
Podmínkou každé ortézy je funkce stabilizační a odlehčovací. Odlehčení se
provádí přenesením tlaků z oblasti plosky nohy na oblast bérce. Příkladem tohoto
odlehčení je ortéza Sarmienteho typu. Odlehčující fixační ortézy se podle základní
vlastnosti dělí na snímatelné a nesnímatelné ortézy. Při volbě druhu fixační ortézy
musíme vždy brát ohled na fyzické možnosti pacienta vzhledem k váze a mohutnosti
pomůcky. Dalším faktorem ovlivňující volbu druhu ortézy je aktivita pacienta a
předpoklady na namáhání pomůcky pacientem. Používání fixačních ortéz bývá často
doplněno ortopedickou obuví se speciální vložkou či používáním berlí vzhledem k
případnému snížení stability.
U indikace fixačních ortéz je kladen důraz na exteriérové tak i interiérové
používání pomůcky. Je nutné poučit pacienta o správné aplikaci pomůcky, abychom
předešli vznikání defektů apod. Dále je nezbytné vysvětlit pacientovi jaký význam má
odstranění tlaku obecně i konkrétně např.: i v sedě je nutné odlehčení, proto i v sedě je
nutno pomůcku používat. (cit. 1)
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2.5.5.1

Dělení fixačních ortéz

Fixační ortézy můžeme rozdělit podle vnímatelnosti:
1

Nesnímatelné fixační ortézy (rigidní)

Nesnímatelné

ortézy

jsou

charakterizovány

použitím

speciálních

polyuretanových obinadel, která využívají úplnou kontaktní fixaci. Mezi tato obinadla
patří Softcast a Scotchcast, která jsou určena zejména pro léčbu ulcerací dolních
končetin.
Nevýhodou nesnímatelných ortéz je cena speciálních polyuretanových obinadel
a nutnost obměňování pomůcky v intervalu 10-14 dní. Výhodou je nemožnost sundání
pomůcky, takže je plně docíleno využití pomůcky pacientem. (cit. 1)

2

Snímatelné fixační ortézy (semirigidní)

Snímatelné ortézy jsou charakterizovány použitým materiálem spolu s použitím
velkro-pásků. Používaným materiálem pro výrobu snímatelných ortéz je laminát spolu s
vyměkčením z polyuretanové pěny. Další možností ve volbě materiálu k výrobě
snímatelné fixační ortézy jsou polyuretonová obinadla. (cit. 1)
Fixační ortézy můžeme rozdělit dále podle typu výroby:
A Individuální výroba
Podstatou individuální výroby je individuální odebrání měrných podkladů
pacienta, dále následuje samostatná výroba pomůcky. Na některých
pracovištích si pacient může zvolit například barvu či motiv potisku
pomůcky. Po ozkoušení pomůcky je pomůcka předána pacientovi.
B Sériová výroba
Pomůcky vyráběné sériově jsou vyráběné ve specializovaných firmách podle
konfekčních

velikostí

a

požadavků

společnosti.

vyráběných fixačních ortéz jsou Walker či Air-Cast.
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Příkladem

sériově

2.5.5.2

Ortéza Walker

Jde o sériově vyráběnou plastovou ortézu, která je vypolstrována měkkým
molitanovým materiálem. Indikace ortézy Walker je u pacientů s Charcotovou
osteoartropatí (k doléčení), u pacientů s neuropatickými defekty a u pacientů s
neuroischemickými defekty. Amstrong a spol. vypozorovali u pacientů, kterým byla
aplikována ortéza Walker, že pacienti používali ortézu jen 60% denní doby, ale zato
byli opravdu aktivní. Aktivita dosahovala v průměru 1219 kroků.
Výhodou je nízká cena a vyjímatelnou vnitřního molitanového vyměkčení.
Nevýhodou je snímatelnost ortézy, která vede k tomu, že pacient v některých případech
dostatečně pomůcka nevyužívá. (cit. 4)

Obrázek č. 7 Ortéza Walker

2.5.5.3

Ortéza Air-Cast

Jedná se o sériově vyráběnou pomůcku z plastu s měkkým vypodložením se
zásobníky vzduchu. Tato ortéza je méně častou formou odlehčení při indikaci kontaktní
fixace. Menší množství používání souvisí s menší účinností odlehčení dolních končetin
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v porovnání s účinností odlehčení při kontaktní fixaci. Hlavní nevýhodou ortézy AirCast je její vysoká cena. (cit. 4)

Obrázek č. 8 Ortéza Air-Cast

2.5.5.4

Ortéza TCC (Total Contact Cast)

Tato ortéza je charakteristická úplnou kontaktní fixaci využívající se k léčbě
neuropatických fraktur, Charcotovy osteoarthropatie atd. Ortéza je vyroben individuálně
z tvrdého a pružného sádrovacího obinadla s měkkým filcovým krytím. Výhodou TCC
je redukce tlaků v oblasti hlaviček metatarsů až 75%, redukce aktivity pacienta.
Nevýhodou je omezení pacienta, hmotnost ortézy s porovnáním s poloviční botou a
možnost vzniku otlakových defektů. (cit. 4)
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Obrázek č. 9 Ortéza TCC

2.5.5.5

Ortéza Scotchcast

Tyto ortézy se vyrábí pomocí speciálních polyuretanových obinadel (Scotchcast,
Softcast). Původně jde o nesnímatelné (rigidní) fixační ortézy, ale vyrábějí se i jako
snímatelné (semirigidní) fixační ortézy. Ortézy z polyuretanových obinadel jsou
vyráběny přímo na těle pacient, tzn. individuálně. (cit. 1)
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Obrázek č. 10 Ortéza Scotchcast

2.5.5.6

Ortézy se speciálními vložkami

Mezi takové ortézy patří tzv. U dlaha vyrobená z PE s vyměkčením a velkrem.
Dále sem patří například ortéza vyrobená z Scotchcastu s aplikací speciální vložky.
Obecně jde o ortézy vyrábění z PE a PP vinylchlorid s měkkým krytím a
použitím velkra. (cit. 4)
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Obrázek č. 11 U dlaha

2.5.5.7

Kontaktní fixace modifikovaná dle Sarmienta

Modifikace dle Sarmienta spočívá v přenesení zátěže z planty nohy na patelu a
kondyly femuru. Jedná se o individuálně vyráběnou pomůcku. (cit. 1) Tento typ
kontaktní fixace je stále více používán. Ortéza dle Sarmienta je určená pro odlehčení
neuropatických ulcerací při Charcotově osteoartropatii a k odlehčení tarzálních a
hlezenních kostí při osteomyolitidě. (cit. 4)
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Obrázek č. 12 Ortéza dle Sarminenta

2.5.5.8

Korková ortéza

Jedná se o kontaktní dlahy, které snižují plantární tlak a jsou vhodné k léčbě ulcerací
v oblasti paty. Výhodou korkových dlah je rychlá a pohodlná aplikace, nízká váha a
jejich možnost desinfekce a možnost opětovného použití. Výhodou výroby je rychlá
tvarovatelnost suchým teplem na potřebné rozměry.
Ve studii Muellera došlo ke zhojení ulcerací v průměru za 42 dní za použití korkové
dlahy. V porovnání se skupinou pacientů, kteří se léčili tradičním způsobem bylo hojení
ulcerací průměrně za 65 dní.
Léčba pomocí kontaktní korkové ortézy zkracuje dobu hospitalizace a je
považována za ekonomičtější než léčba syndromu diabetické nohy klasickým
způsobem. (cit. 9)
Nevýhodou korkových ortéz je omezení pohybu pacienta, protože korková dlaha
nebude schopna vydržet namáhání pohybem.
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2.6 Protetická péče
První vybavení pacienta protézou zahajujeme po zhojení rány, ústupu otoků a
bolestivosti. (cit. 22)
Pro všechny pacienty má protéza minimálně psychologický význam. Podmínkou
pro protézování je schopnost pacienta pohybu o berlích. Trvalými kontraindikace pro
protézování jsou trvalé fyzické změny, trvalé psychické změny (pokročilá demence).
Mezi kontraindikace k protézování patří stav kardiovaskulárního systému, pokud
pacient nebude schopen z těchto zdravotních důvodů využít pomůcku, vyrobí se
kosmetická protéza. Dočasnou kontraindikací protézování jsou defekty pahýlu, defekty
zbylé nohy, dekompenzace přidružených onemocnění. (cit. 13)
Prvovybavení se pacientům zhotovuje na 3-6 měsíců. Prvovybavení je sestaveno
ze standardních dílů na stavbu protézy. Další protéza se sestavuje podle stupně aktivity
pacienta a jeho nároků na protézu. Dále při sestavování protézy musíme brát v úvahu
stáří pacienta, pohlaví pacienta, onemocnění, techniku provedení amputace. Samotná
technika provedení a výška amputace vypovídá o stavu a možnostem pahýlu pro
aplikaci protézy.
V současnosti mezi nejčastější typy bércových lůžek patří lůžka:


TSB- Bércové lůžko typu TSB je lůžko používané se silikonovým návlekem
a odsávacím ventilem. V současné době jedno z nejvíce používaných lůžek.
V průběhu výroby probíhá typická úprava pozitivu pro tento typ lůžka.
Obvodové míry pozitivu jsou redukovány o 4-5 %, čímž vznikne sádrový
model.



KBM (Kondylární protéza – Münster)- Toto lůžko je charakteristické zcela
volnou patelou, která není v lůžku. Jedná se o často používané lůžko, které
má modelaci v proximální horní části lůžka tzv. ,,uši“ obepínající mediálně a
laterálně kondyly femuru. Lůžko KBM je vždy používáno spolu se
silokonovou nebo polyformovou vložkou.
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PTB- Tvar lůžka je charakteristický částečně zapuštěnou nebo zcela
zapuštěnou patelou. Vhodné použití tohoto lůžka u krátkých a ultrakrátkých
amputačních pahýlů.



PTS (Tibiální suprakondylární protéza)- Lůžko je charakteristické zcela
zakrytou patelou. PTS je vhodné použít u krátkých a ultrakrátkých
amputačních pahýlů, které jsou dobře zhojené bez citlivých míst.
(cit. 5, 15)

Pro diabetické pacienty je nejvíce vhodné lehké bércové lůžko typu TSB spolu
se silikonovým návlekem. Naopak lůžko typu PTS není vhodné pro diabetické pacienty
vzhledem k jejich náchylnosti na otlaky a citlivá místa. Lůžko typu PTS zachycuje
skoro celou patelu, která není vhodná pro přenos zátěže.
Tvary stehenních lůžek jsou příčně oválná, podélně oválná a speciální
technologie lůžek (anatomic, MAS).
Nejvíce používanými materiály pro výrobu lůžek je laminát, polyethylen a
polypropylen. Polyethylenová lůžka jsou používána při prvovybavení pacientů. Vnitřní
vložky lůžek jsou silikonové (linery), silikonové (linery) s ventilem a silikonové (linery)
s trnem.
Pro diabetické pacienty je vhodné lehké vybavení. Jelikož většinu diabetických
pacientů tvoří starší pacienti je vhodné volit díly a systémy určené pro geriatrické
pacienty, které jsou jednoduché na oblékání a jejich hmotnost je nízká (například
systém KISS).

2.6.1 Zatížitelné a nezatížitelné body
Rozložení tlaků v bércových lůžkách protézy musí být podle fyziologických
kritérií, proto musíme při výrobě lůžka brát ohled na zatížitelné a nezatížitelné body.
Dostatečné odlehčení a zatížení jednotlivých bodů je významné pro spolehlivou funkci
tzv. silového zámku, který je mezi protézou a amputačním pahýlem pacienta. (cit. 13)
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Zatížitelné body
Tyto body jsou vhodné pro větší zatížení, čímž dohází k většímu působení a
pojmutí sil.


Mediální plocha tibie -od hlavice fibuli až ke kostěnému konci pahýlu



Celá plocha mezi tibií

fibulou (vyplněná m. tibialis anterior

m.

peronaeus)- od hlavice fibuli až ke kostěnému konci pahýlu


Mediální plocha kondylu femuru- zabraňuje mediolaterálnímu
přetěžování anatomického kloubu



Šlacha m. kvadriceps- nejsou zatížitelní úpony!



Laterální suprakondylární plocha (cit. 8, 15)

Obrázek č. 13 Zatížitelné body transtibiálního amputačního pahýlu
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Nezatížitelné body
Mezi body, které bychom neměli zatěžovat patří zejména výstupky kostí a
individuální citlivá místa vyskytující se na pokožce pahýlu pacienta.


Zaoblená hrana mediálního kondylu femuru



Mediální tuberositas tibie



Laterální tuberositas tibie- citlivá u všech pacientů!



Přední tuberositas tibie spolu s úponem šlachy m. kvadriceps



Přední hrana tibie



Kostěný a muskulární konec amputačního pahýlu



Hlavice fibuli- hmatatelná a vždy je nutné odlehčení



Distální konec fibuli (cit. 8, 15)
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Obrázek č. 14 Nezatížitelné body transtibiálního amputačního pahýlu

2.7 Péče o pacienta po amputaci
Po amputačním výkonu se pahýl fixuje pomocí sádrového obinadla nebo
bandážováním. Sádrové obinadlo rychle tvaruje pahýl pro aplikaci protézy, ale
problémem je špatný přístup k ráně a tvoření otlaků. K ošetření pahýlu po amputačním
výkonu se sádrové obinadlo u diabetických pacientů nedoporučuje. Pro diabetické
pacienty je vhodné fixování pahýlu po amputaci formou měkkého obinadla s furnýry.
Měkký obvaz bude částečně formovat pahýl a zabrání traumatizaci pahýlu. (cit. 22)
Natvarování pahýlu bandážováním je možno kompresivními elastickými návlaky.
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Výhodou kompresivně elastických návleků je rychlost aplikace a není zde nebezpečí
následků ze špatného bandážování měkkými a elastickými obvazy. (cit. 20)
Mezi normální reakce organismu po amputaci končetiny patří bolest vznikající
při hojení, fantomové bolesti a pocity a otoky. Otoky jsou nepříjemnou reakcí vzhledem
k tomu, že způsobují bolest a omezují pacientovi pohyb. Otoky vznikají samotnou
amputací a přerušením cévního řečiště. Jako prevence proti otokům se používá
polohování, kdy se pahýl pacienta polohuje nad úroveň srdce. Fantomové bolesti a
pocity jsou způsobeny drážděním zakončení nervových vláken. Tyto bolesti a pocity s
postupem hojení vymizí. (cit. 20, 32)
Důležitým faktorem je pohyb, který by měl začít již během hojení ran po
amputaci. Vhodné je pravidelné cvičení, posilování a chůze s berlemi.
Rehabilitace již na lůžku se zahajuje druhý den po amputaci. Součástí této
rehabilitace na lůžku je rehabilitace hýžďového svalstva, posilování svalstva pahýlu do
natažení respektive zabránění kontraktur tzn.: protahování do maximálního narovnání v
kolenním nebo kyčelním kloubu, poklepová masáž prsty přes obvazy a bandážování
pahýlu, které je nutné provádět i přes drény, abychom docílili vhodného tvarování
pahýlu pro pozdější aplikaci protetické pomůcky. Ucelená rehabilitační péče začíná po
vyndání drenů. (cit. 32)
Pro pozdější aplikaci protézy je důležité tvarování amputačního pahýlu. Ideální
tvar pahýlu je lehce kónický. Tvar pahýlu není předem dán a není definitivní. K
správnému tvaru amputačního pahýlu dojdeme správným bandážováním, masážemi a
otužováním pahýlu. (cit. 23)

2.7.1 Péče o jizvu
S promašťováním jizvy je vhodné začít 2-3 týdny po amputaci. Nejvhodnější je
promašťování jizvy dvakrát denně, tzn.: ráno a večer. Délka promašťování jizvy je
minimálně půl roku, ale delší taková to péče je spíše výhodou. Promašťování jizvy
zabraňuje vysychání a přispívá k bezproblémovému hojení jizvy. Vhodné jsou masti a
gely obsahující silikonovou složku. (cit. 30) Vhodné je i použití vazelíny přikládané na
ránu spolu s gázou. (cit. 20)
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Od třetího týdne po amputaci jsou doporučovány tlakové masáže jizev v četnosti
pětkrát denně v době trvání 10 minut. Tlakové masáže podporují správné hojení jizvy,
integrace jizvy do okolí a změknutí jizvy. (cit. 30) Hojení jizvy po amputaci je
individuální záležitostí každého pacienta.

2.7.2 Péče o ránu
V popředí péče o ránu je třeba dodržovat hygienické zásady. Samozřejmostí by
měla být čistota rukou před ošetřením rány. Po umytí rukou se doporučuje nechat ruce
volně oschnout, tedy neotírat ruce do ručníku.
Čistění rány jemným postupem 3-4krát denně. Po každém čištění kryjeme ránu
sterilním krytím. Na ránu nepoužíváme prostředky zabraňující infekci tzn. antiseptické
prostředky jako je jód a peroxid vodíku. Důležité je si uvědomit, že antiseptické
prostředky (jód, peroxid vodíku) sice ničí bakterie, ale výrazně zpomalují samotné
hojení rány. V poslední době se používají pro rychlejší hojení rány enzymatické látky,
z nichž nejčastější je Wobenzym. (cit. 20)
Všechny věci, které se dostanou do kontaktu s ránou se musí dezinfikovat.
Předměty umyjeme mýdlem a 20 minut předměty vyvařujeme nebo napařujeme,
abychom docílili optimální dezinfekce. (cit. 20)
Na vlhké rány používáme alginátové, hydrogelové a hydrokoloidní krytí.
Naopak suché rány a rány nedostatečně secernující zvlhčujeme fyziologickým roztokem
či hydrogely, protože se snažíme dosáhnou „vlhkého hojení“ a současně bráníme
vysychání rány. Infikované rány ošetřujeme krytím s aktivním uhlím, krytím s aktivním
stříbrem nebo antiseptické prostředky s povidon jodem působící na infikované rány
lokálně. (cit. 14)

2.7.3 Bandážování
Spolu s otužováním má bandážování důležitou tvarující funkci na amputační
pahýl. Bandážování zahajujeme po zhojení pooperační rány nebo již po první výměně
pooperačního obvazu. (cit. 20) Natvarování pahýlu bandážováním je možno měkkými a
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elastickými obvazy nebo kompresivními elastickými návlaky. Výhodou kompresivně
elastických návleků je rychlost aplikace a není zde nebezpečí následků ze špatného
bandážování měkkými a elastickými obvazy.
K bandážování se využívají obinadla o šířkách 10 až 14 cm. Obvaz při
bandážování se nesmí příliš utahovat. Bandážování se provádí ráno. Bandážovaný
amputační pahýl je v bandáži pouze přes den, přes noc zůstává amputační pahýl volný.
Bandážování dolní končetiny se naučí pacient a bandážuje si pahýl sám, protože
během dne je třeba bandáž sundat a pahýl procvičit a opět zabandážovat. Je
doporučováno pro zajištění obvazu použít elastický obvaz Pruban. (cit. 23)
Bandážování můžeme provádět mnoho způsoby dle lokalizace amputace.
Uvádím několik možností bandážování na pahýlech dolní končetiny:
1

Transtibiální amputační pahýl- 1. způsob bandážování

Začínáme třemi podélnými tahy obinadla přes vrchol pahýlu, tím zakryjeme
přední a zadní stranu pahýlu. Potom dvěma otáčkami zajistíme při kořenu
pahýlu předchozí tři vrstvy obinadla. Dále dlouhými šikmými tahy jdoucí přes
celou délku pahýlu přitahujeme okraj, tak abychom docílili kónického tvaru
amputačního pahýlu. (cit. 23)
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Obrázek č. 15 Bandážování transtibiálního amputačního pahýlu- 1. způsob

2

Transtibiální amputační pahýl- 2. způsob bandážování

Začínáme jedním podélným tahem přes vrchol pahýlu, potom zajistíme jednou
otáčkou při kořenu pahýlu předchozí vrstvu obinadla. Dále postupujeme třemi
otáčkami ke konci pahýlu, a opět třemi otáčkami obinadla postupujeme vzhůru
ke kořenu pahýlu. Na konci použijeme osmičkový nebo spirálový systém
sahající nad kolenní kloub zakončující otáčky obinadla. (cit. 19)
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Obrázek č. 16 Bandážování transtibiálního amputačního pahýlu- 2. způsob

3

Transtibiální amputační pahýl- 3. způsob bandážování

Začínáme bandážování z přední strany pahýlu směrem k jednomu rohu pahýlu,
dále obtočíme obinadlo přes zadní stranu směrem k přední straně přes roh
pahýlu. Další otáčku vedeme šikmým směrem vzhůru za koleno, tím vznikne na
přední stěně překřížení obinadla. Obinadlem provedeme jednu celou otáčku nad
kolenem (nad čéškou) a vracíme se otáčkou křížící se za kolenem zpět na přední
stranu pahýlu. Obinadlem se dostaneme na nepokrytou kůži na opačné straně
rohu pahýlu. Obinadlo obtočíme kolem zadní strany k přední stěně pahýlu. Při
otáčkách zakrýváme holou kůži pahýlu. Dále pokračujeme otáčkou šikmo
vzhůru za koleno. Pokračujeme překřížením obinadla na přední straně,
směřujeme na opačný roh pahýlu, přičemž překrývám holou kůži. Potom
otočkou na přes zadní stranu se vrátíme k přední stěně druhého rohu pahýlu, kde
překřížíme a pokračujeme opět k zadní straně pahýlu.

43

Pokračujeme v bandážování tvořící na přední straně pahýlu písmeno ,,X“ až do
úplného obvázání a zakrytí kůže a pahýlu. Nakonec zajistíme konec obinadla
pod předcházející otáčky.
(cit. 20)

Obrázek č. 17 Bandážování transtibiálního amputačního pahýlu- 3. způsob

4

Transtibiální amputační pahýl- 4. způsob bandážování

Překryjeme obinadlem přední stranu pahýlu. Dále vedeme otáčku přes vrchol
pahýlu a šikmo po zadní straně směrem na přední stranu k druhému rohu opačné
strany pahýlu. Otáčkou pokračujeme přes zadní stranu, kde dochází ke křížení
obinadla. Ze zadní strany pahýlu vedeme otáčku zpět na přední stranu
k opačnému rohu pahýlu. Postupně otáčkami vytvoříme klasový vzhled
bandážování. Takto postupujeme až nad koleno, kde připevníme konec obinadla.
(cit. 20)
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Obrázek č. 18 Bandážování transtibiálního amputačního pahýlu- 4. způsob

5

Transfemorální amputační pahýl- 1. způsob bandážování

Začínáme první otáčkou překrývající vrchol pahýlu. Další otáčky provádíme, tak
aby vznikl klasový vzhled. Otáčky jsou jednou z levé strany a po druhé z pravé
strany. Na přední a zadní straně pahýlu vzniká klasový vzhled. Dále provádíme
otáčku vedenou ve výšce pánve, přes celou šířku pánve a dále pokračujeme
s obinadlem zpět na pahýl. Tuto otáčku přes kyčle uděláme dvakrát.
Důležité je, aby se amputační pahýl tahem elastického obinadla nedostával
z horizontální polohy, tedy nedostával kyčel do ohybu.
(cit. 19)
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Obrázek č. 19 Bandážování transfemorálního amputačního pahýlu- 1. způsob

6

Transfemorální amputační pahýl- 2. způsob bandážování

Otáčku začneme od středu vnitřní strany pahýlu přes zadní stranu šikmo dolů.
Dále pokračujeme s otáčkou šikmo vzhůru na místo začátku bandážování. Toto
provedeme dvakrát, přičemž zakrýváme obinadlem oblasti těsně pod prvním
ovinem. Třetí otáčkou se dostaneme na vnější roh pahýlu odkud vedeme otáčku
na opačnou stranu pánve. Provedeme otáčku kolem celé šířky pánve a vrátíme se
obinadlem na přední stranu pahýlu až na vnitřní roh pahýlu. Tento postup
opakujeme dokud nebude všechna kůže pahýlu překryta.
Opět je důležité, aby nedošlo k stažení kyčle do ohybu vlivem elastického
obinadla.
(cit. 20)
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Obrázek č. 20 Bandážování transfemorálního amputačního pahýlu- 2. způsob

Při bandážování amputačních pahýlu diabetických pacientů musíme dávat pozor,
aby obvaz při bandážování nebyl příliš utažený a těsný. Pokud by obvaz byl příliš
utažen došlo by k zaškrcení amputačního pahýlu, které by vedlo k významnému
zhoršení stavu pacienta a k rozvoji komplikací při péči o amputační pahýl.

2.7.4 Otužování pahýlu
Při otužování pahýlu dbáme na postupné tlakové zatěžování oblastí, u kterých se
dá předpokládat pozdější působení tlaků při aplikaci protézy. Postupným tlakovým
zatížením tvarujeme pahýl. Tlakové zatěžování provádíme postupným nácvikem opory
na měkkých podložkách. Postupně přecházíme na nácvik opory na tvrdších položkách.
(cit. 23)

2.7.5 Polohování
Správným polohováním v sedu, lehu nebo ve stoji docílíme správného prokrvení
amputačního pahýlu a snížíme vznik kontraktur. (cit. 23)
Zásady správného polohování amputačního pahýlu dolních končetin:
1

pacient nesmí ležet s pahýlem ve flexi

2

pacient nesmí nechat viset pahýl přes okraj postele

3

pacient nesmí podkládat páteř polštářem
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4

pacient nesmí dávat polštář mezi stehna

5

pacient nesmí podkládat kyčel nebo koleno polštářem

6

pacient nesmí sedět s pahýlem ve flexi

7

pacient nesmí sedět s překříženýma nohama (cit. 20)

U pacienta po amputaci ve stehně polohujeme podkládáním pánve polštáři nebo
dekou. U pacienta s amputací v bérci se polohuje kolenní kloub a amputační pahýl
podkládáním malým polštářem. (cit. 23) U pacientů po amputaci ve stehně a bérci je
polohování nejdůležitější v prvních týdnech po amputačním zákroku, kdy nejčastěji
vznikají kontraktury v kloubech. Kontraktury stěžují pacientovi chůzi, ztěžují jeho
stupeň aktivity uživatele a zabraňují zhotovení nejvíce vyhovující protézy. (cit. 19)

Obrázek č. 21 Polohování při transtibiální a transfemorální amputaci
Polohování pahýlu dolní končetiny je zahájeno od prvního pooperačního dne, kdy
se může provádět znehybnění amputačního pahýlu pomocí sádrového nebo elastického
obvazu. Vzniku kontraktur napomáhá v prvních dnech po amputaci dlouhodobé sezení.
Vhodné je v poloze lehu zatížit amputační pahýl pytlíkem například písku (1kg).
(cit. 19)
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U pacienta s amputací části nohy se polohuje v dlaze 90⁰ postavení v hlezenním
kloubu. Amputační pahýl má sklon k chybnému postavení vlivem silové převahy
Achillovy šlachy, kdy je pata tažena směrem vzhůru a pacient chodí po vrcholu
amputačního pahýlu. Nesprávné polohování časem vede ke vznikům otevřených ran.
(cit. 19)

Obrázek č. 22 Polohování po amputaci v noze

2.8 Péče o amputační pahýl
Každodenní péče o amputační pahýl by měla být samozřejmostí. Kůže pahýlu je
více namáhána, více se potí a méně dýchá než kůže na jiném místě těla. Nevhodnější
denní dobou na péči o pahýl je večer. Každý večer je třeba pahýl omýt teplou vodou s
použitím jemného toaletního mýdla, dále je důležité provedení jemné masáže povrchu
pahýlu. Na závěr této večerní hygieny je třeba důkladně opláchnout pahýl od mýdla a
vysušit jej. (cit. 32) Je možno amputační pahýl zapudrovat dětským pudrem. Amputační
pahýl není vhodné namáčet a oplachovat ráno, protože přiložením punčošky a protézy
by snadno docházelo k podráždění pokožky pahýlu. (cit. 23)
Otlaky, oděrky a puchýře vznikají nadměrnou vůlí pahýlu v pahýlovém lůžku
protézy. Při aplikaci protézy vnikají v opěrných místech protézy otlaky projevující se
začervenáním a otokem. Jde o přirozenou reakci, která zmizí po 2-3 týdnech. (cit. 32)
U diabetických pacientů je velmi důležitá péče o rány a případně vzniklé odřeniny,
protože diabetičtí pacienti mají většinou snížený práh bolesti, jsou defekty z otlaků
špatně hojitelné.
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2.8.1 Choroby a zranění pahýlu
Nošením protézy se amputační pahýl stává náchylnější a citlivější na nejrůznější
podráždění a infekce. Dodržováním hygienických zásad v péči o amputační pahýl
mohou pacienti těmto problémům předejít. Avšak i přes dodržování hygienických zásad
dochází vlivem horka, většího zatížení a ostatních nepříznivých podmínek působících
na amputační pahýl uložený v pahýlové objímce k chorobným změnám amputačního
pahýlu. Funkci a stav pahýlu významně ovlivňuje jakékoliv poranění pahýlu, proto by
pacient neměl vznik poranění podceňovat.
Vznikne-li poranění pahýlu, pacient by měl postupovat:
a

dezinfekce rány (Nepoužívat silné dezinfekce například jód.)

b

sterilní krytí

c

návštěva lékaře / protetického pracoviště (cit. 20, 23)

2.8.2 Podráždění pokožky amputačního pahýlu
Podráždění pokožky je nejlehčí variantou poškození amputačního pahýlu.
Projevuje se zarudlou pokožkovou ve ztížených místech, často doprovázeno palčivou
bolestí. Doporučuje se protézu po dobu podráždění nenosit a dbát hygienických zásad.
Podráždění během několika dnů zmizí. Pokud by se podráždění pokožky objevovalo
opakovaně je nezbytné navštívit protetické pracoviště, protože seřízení protézy může
mít vliv na podráždění pokožky. (cit. 23)

2.8.3 Puchýře na amputačním pahýlu
Vznikne-li malý a nebolestivý puchýř na pahýlu, ošetříme místo slabým
dezinfekčním přípravkem jako je například peroxid vodíku nebo borová voda. Vzniklý
puchýř se nikdy nesnažíme otevřít, protože by hrozilo riziko infekce. Puchýř necháme
dezinfikovaný bez krytí volně na vzduchu. Dochází-li ke vzniku puchýřů opakovaně
nebo se jedná a velké a bolestivé puchýře je nutné navštívit lékaře.
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Náchylnějšími místy pro vznik puchýřů jsou místa na čerstvých, málo otužilých
pahýlech. Další možností vzniku puchýřů je přechod na novou protézu jiného typu.
(cit. 20, 23)

2.8.4 Bakteriální infekce
Infikované místo ošetříme nejlépe tekutým antiseptickým čisticím prostředkem.
Infikované místo ošetřujeme denně. Infikované místo necháme bez krytí volně na
vzduchu.
Léčba bakteriální infekce nesmí být podceňována, protože může způsobit vážné
problémy. Vnikne-li zánětlivá bolestivá infekce, je nutné navštívit lékaře.
Bakteriální infekce vznikají často z hnisavých pupínků, které vznikají po
zapocení pahýlu. Další možnost vzniku bakteriální infekce je z ochlupení. Infekce
z ochlupení je běžnější a mírnější formou této infekce.
Závažnou formou bakteriální infekce jsou vřídky a abscesy, vzniknou-li, je
nutné vyhledat lékaře, přestat nosit protézu a dávat si na pahýl horké obklady po dobu
30 minut v intervalech po 3-4 hodinách.
(cit. 20, 23)

2.8.5 Plísňová infekce
U těchto infekcí je důležité dodržování hygieny. Důležité je udržovat pokožku
pahýlu i protézu v suchu a umožnit dostatečný přístup vzduchu.
Plísňové infekce nejsou vážné, ale dlouho a obtížně se léčí. Při nedostatečném
doléčení se onemocnění často znovu vrací. Vznikne-li plísňové onemocnění, je nutno
navštívit lékaře.
(cit. 20, 23)
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2.8.6 Otoky amputačního pahýlu
Vznikne-li otok, bandážujeme během dne pahýl elastickým obinadlem a
polohujeme během dne končetinu do vodorovné polohy. Otok je jednou z přirozených
rekcí pahýlu na provedení amputačního výkonu a aplikaci protézy. Otok pahýlu může
nastat při nošení nevyhovující protézy nebo při přetížení pahýlu například při chůzi
v obtížném terénu.
Důležité je navštívit protetické pracoviště a nechat si zkontrolovat popřípadě
upravit protézu. Pokud by přetrvávaly otoky i přes tato opatření je nutné navštívit
lékaře. (cit. 23)

2.8.7 Otlaky na amputačním pahýlu
Při aplikaci protézy vznikají v opěrných místech na pahýlu tlaky, které způsobují
otlaky, které jsou doprovázeny bolestí a zarudnutím pokožky. Jde o zvyk pahýlu na
protézu. Otlaky zmizí po 2-3 týdnech.
Často v místech, kde byly otlaky, zůstává zhrublá pokožka a tmavší zbarvení
pokožky v důsledku zvýšeného ukládání kožního barviva. (cit. 32)
Přetrvává-li bolest a tvoří se oděrky až hluboké kožní defekty je nutné navštívit
protetické pracoviště a nenosit protézu do doby, kdy se pokožka pahýlu zcela zhojí.
(cit. 23)

2.9 Stupeň aktivity uživatele
Pro vybavení protézou je důležitý stupeň aktivity a tělesná hmotnost uživatele. Od
stupně aktivity a tělesné hmotnosti uživatele se odvíjejí typy použitých stavebních dílů
protézy. Stupeň aktivity uživatele je stanoven zdravotní pojišťovnou a určuje fyzické a
psychické předpoklady uživatele protézy, profesi, uživatelský prostor. Stupeň aktivity
uživatele určuje schopnosti a možnosti pacienta provádět běžné denní aktivity.
Stupeň aktivity uživatele 0 - nechodící pacient, který nemá žádné předpoklady pro
využití protetické pomůcky. Zhotovuje se maximálně kosmetická protéza.
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Stupeň aktivity uživatele 1 - interiérový typ uživatele, který má schopnost a
předpoklady plně využít pomůcku na rovném povrchu.
Stupeň aktivity uživatele 2 - nelimitovaný exteriérový typ uživatele, který má
schopnost a předpoklady využít pomůcku i při překonávání malých přírodních
nerovností.
Stupeň aktivity uživatele 3 - nelimitovaný exteriérový typ uživatele, který má
schopnost využít pomůcku i při střední a vysoké rychlosti chůze. Tento typ uživatele má
předpoklady k překonávání pracovních aktivit.
Stupeň aktivity uživatele 4 - nelimitovaný exteriérový typ uživatele, který má
schopnosti a předpoklady uživatele stupně aktivity 3. Oproti uživateli se stupněm
aktivity 3 je u tohoto uživatele předpoklad k nárazovému a mechanickému zatížení
pomůcky. Často se jedná o velmi aktivní pacienty se zvláštními požadavky na
pomůcku. Nejčastěji se jedná o sportovce, děti nebo vysoce aktivní dospělé pacienty.
(cit. 13, 15, 25)
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3 Praktická část

3.1Metodika práce
3.1.1 Cíl a úkoly práce
Cílem práce je shrnout informace z dostupné literatury a shrnutí základních
ortoticko-protetických pomůcek používaných v problematice vybavení pacientů
s diabetem s uvedením základních pracovních postupů. Většina práce je rešeršního
charakteru. Ke zpracovávání práce jsem využila metody preview, interview,
kategorizace a katalogizace dat.
Tato práce by měla přispět k zpřehlednění nejčastějších možností vybavení
pacientů s diabetem.
V praktické části jsem nastínila nejčastější možnosti vybavení pacientů
s diabetem a jednotlivé pracovní postupy k ortotickým a protetickým pomůckám.
Pro dosažení cíle jsem si stanovila následující úkoly:
1. Vyhledání a prostudování internetových zdrojů k danému tématu.
2. Rešerše dostupné literatury v daném tématu.
3. Sběr fotografií a informací během praxí k danému tématu.
4. Konzultace s odborníky pracující v oboru.
5. Vyhotovení pracovních postupů nejčastějších pomůcek.

3.1.2 Metoda práce
Většina práce je rešeršního charakteru. V analytické části jsem se věnovala
rešeršním charakterem vzniku problému a následnému řešení amputace od péče o
pacienta před amputací až po péči o pacienta a následné komplikace po amputaci
pacientů s diabetem.
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Práce má přispět k zpřehlednění možností vybavení pacientů s diabetem.
Praktická část obsahuje pracovní postupy u nejčastějších a nejvyužívanějších
ortotických a protetických pomůcek používajících se u diabetických pacientů.
V praktické části využívám poznatky a komentáře odborníků z protetických a
ortotických pracovišť. Praktická část je doplněna o fotografie jednotlivých pracovních
postupů s konkrétními popisy postupů výroby.

4 Problematika vybavení diabetických pacientů
Problematika vybavení diabetických pacientů je charakteristická paralelním
probíháním diabetu a amputace. Amputace vzniká u pacienta v důsledku onemocnění
diabetem, proto k vybavení diabetického pacienta přistupujeme jiným způsobem než u
traumatické amputace. Stav diabetických pacientů je velmi individuální a závislý podle
kompenzace diabetu.

4.1 Vybavení pacienta ortopedickými vložkami
Výrobní postupy všech typů ortopedických vložek začínají odebráním měrných
podkladů pro výrobu. Moderní přístupy ve výrobě ortopedických vložek potlačují
používání dřívějších měrných podkladů jako je sádrový odlitek a obkres pacientovy
nohy. Moderními měrnými podklady v dnešní době jsou digitální nášlapné plošiny
s tlakovými senzory, obtisky nohy do speciálních plastických hmot a plantogram. (cit.
27, 28)
1

lodičkové vložky (určené pro děti)
Odebrání měrných podkladů se provádí prostřednictvím statického plantogramu
nebo sádrového odlitku. Výroba spočívá v sendvičovém vrstvení materiálu jako
je pedilen, korkfant, polyform atd. (viz. obrázek č. 23-1,2) Tyto materiály jsou
zatepla nalisovány na obuvnické nebo jinak upravené kopyto (viz. obrázek č. 23-
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3,4,5). Vylisovaná, opracovaná vložka je aplikována do běžné konfekční obuvi
(viz. obrázek č. 23-6,7).
Cílem lodičkových vložek je podpora podélné a příčné klenby a vyrovnání
menších rozdílů v délce dolních končetin.
(cit. 24, 27)

Obrázek č. 23 Výrobní postup lodičkové vložky

2

dynamické vložky PAD
Odebrání měrných podkladů se provádí otiskem plosky nohy za pohybu do
plastické hmoty. Vyjmutý otisk je korigován podle ortopedických požadavků.
Dále se vytvoří ve vakuovém lisu pozitiv reliéfu chodidla podle otisku plosky
v plastické hmotě. Vzniklý reliéf chodidla je dále ve formě vlisován do
dvousložkové licí směsi. Po ztuhnutí licí směsi je vložka opracována k aplikaci
do obuvi.
Cílem dynamických vložek PAD je zvýšení komfortu při chůzi a tlumení
rázového zatížení nohy.
(cit. 24, 27)
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Obrázek č. 24 Výrobní postup vložky PAD

3

digitální vložky digiMED
Odebrání

měrných

podkladů

se

provádí

pomocí

počítačového

baropodometrického vyšetření na digitální nášlapné plošině obsahující tlakové
senzory. Digitální nášlapná plošina je dlouhá 1600mm a obsahuje 25600
tlakových senzorů. (viz. obrázek č. 25-1) Získaná data z měření se zpracovávají
v počítačovém programu OrthoTECH Modification, kdy počítač v zobrazení 3D
navrhne podélnou klenbu a hloubku paty na obou chodidlech individuálně.
Navrhnuté parametry se korigují v programu ručně podle individuálních
požadavků pacientů a lékařů. (viz obrázek č. 25-2,4) Výroba vložky probíhá na
počítačem řízené frézce podle softwaru Physical gait. Počítač ukládá údaje o
každé vložce pro opětovnou výrobu nebo kontrolu. Frézka podle počítače CADCAM přesně obrobí vložky.(viz obrázek č. 25-5) Poslední úpravou je zabroušení
a aplikace do obuvi.(viz obrázek č. 25-6)
(cit. 24, 27, 28)
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Obrázek č. 25 Výrobní postup vložky digiMED

4

diabetické vložky
Speciální vložky pro diabetické pacienty mají stejný výrobní posyp jako vložky
uvedené výše. Rozdílem je použitý matriál. Pro výrobu se používají typické
materiály pro vložky (polyform, korkfant atd.) a speciální materiály určené na
výrobu vložek pro diabetické pacienty. Jde o materiály poreten, diapoor a
antišokový materiál. Poreten se vyznačuje pružící vlastnost. Antišok je umělý
materiál používající se na vyměkčení, nepohlcuje pot, ale neměl by způsobovat
alergické reakce.
Tyto vložky diabetických vložek se vyznačují kombinací poretenu a ve spodní
vrstvě korkfant. Při výrobě se nevyrábí na vložce srdíčko, protože samostatné
srdíčko působí tlak a to i v sedě, když není noha zatížena.
Trpí-li pacient otoky nohou aplikují se latexové vložky. Aplikování latexových
vložek je v situacích, kdy pacient nemá otoky. Nastane-li otok latexovou vložku
z obuvi vyjme. Pacient může do jedné boty aplikovat maximálně 2 kusy
latexových vložek.
(cit. 24)

58

4.2 Vybavení pacienta ortopedickou obuví
Specifikace a požadavky obuvi pro diabetické pacienty jsou uvedeny v teoretické
části. Připomínám jen některé požadavky této obuvi: nesmí se jednat o obuv tzv.
mokasínového typu, obuv je doplněna o sendvičovou vložku s odlehčením přetížených
oblastí nohy, obuv musí obsahovat pevný podešev s ortopedickým valem, oblast paty a
kotníku musí být měkká, svršek obuvi musí být bez perforace atd.
U lehčích diabetických pacientů lze aplikovat sériovou obuv, která obsahuje
speciální vložku z materiálu Diaped. Materiál špičky obuvi se přizpůsobuje případným
deformacím a nártní díl má malou vůli, která se přizpůsobuje po nazutí nohy do obuvi.
(cit. 24)
Pro výrobu diabetické, ale i ortopedické obuvi je třeba přesnost při odebírání
měrných podkladů. K odebírání měrných podkladů a vyšetření plosek nohou se používá
podoskop, plantogram, snímání měr na plantogramu a v případě amputace nebo velkých
deformit nohy se provádí snímání měrných podkladů obtiskem do pedilen pěny či
sádrovým negativem. Vyšetření plosek nohou pomocí podoskopu umožní zjistit
přetížená místa nohy a analyzovat plantogram. Plantogram umožňuje kvalitní pravoúhlý
obkres přes zobrazovací membránu. Snímání čistých měrných podkladů se provádí
v poloviční zátěži. Měříme obvod prstů, obvod klenku obvod paty. (viz. obrázek č. 26d, e) Po odebrání měrných podkladů je důležitý popis stavby a konečného vzhledu
obuvi. Další fází výroby obuvi je vytvoření individuálního obuvnického kopyta
z dvourozměrného výkresu plantogramu. U pacientů s těžkou deformitou v oblasti nohy
či amputací v noze se vyrábí korigovaný sádrový odlitek, který v postupu výroby bude
sloužit jako obuvnické kopyto. Obuvnické kopyto se upravuje zbroušením a přidáním
například korkfantu podle obvodových měr. Dále se podle obuvnického kopyta nebo
sádrového modelu vytvoří papírové šablony, které musí mít správnou velikost všech
dílců. Podle papírových šablon se vykrojí jednotlivé dílce z usně a podšívkového
materiálu. U diabetiků se na vnitřek obuvi používá termotextilní materiál. Jako
podšívkový materiál se používá antibakteriální Diatex. Vykrojené dílce obuvi jsou
ztenčeny na místech přechodů materiálu, aby při šití nedocházelo k vytvoření vysokých
přechodů na zevní straně. Vykrojené dílce obuvi se před šitím slepí, aby nedocházelo
k vzájemnému posunutí. Po slepení se dílce obuvi rovnými řádky stehů sešijí. Do dílců
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se dodělají otvory na šněrování apod. K obuvnickému kopytu se připevní napínací
stélka. Napínací stélka drží celou stavbu a přidělává se ke stélce svršek i spodek obuvi.
Napínání se provádí ručně a je důležité správné zachování linií paty a nártu. Napínaný
materiál je před napínáním máčen a je důležité nechat materiál na obuvnickém kopytě
dobře vyschnout. Během napínání se mezi svršek obuvi a podšívku vkládají ztužovací
dílce, které obuv tvarují a zpevňují. Po vyschnutí a sejmutí z obuvnického kopyta se
přilepí podešev. Nyní může být uskutečněna zkouška obuvi pacientem. Konečnou
úpravou je broušení, frézování podešví, očištění obuvi, vlepení stélky a vyleštění obuvi.
Nyní je obuv připravena na předání pacientovi. (cit. 24, 27)

Obrázek č. 26 Snímání měrných podkladů pro výrobu obuvi: a) vyšetření podoskopem,
b) plantogram, c) plantogram, d) čisté míry- obvod prstů, e) čisté míry- obvod klenku,
f) čisté míry- obvod paty, g) snímání měr na plantogramu, h) snímání měr na
plantogramu
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Obrázek č. 27 Výroba obuvi: a) úprava obuvnického kopyta, b) úprava sádrového
modelu, c) obuvnické kopyto pro diabetické pacienty, d) papírové šablony, e) krájení
usně, f) lepení, g) šití, h) napnutí, ch) uzavření spodku obuvi, i) broušení, j) kontrola,
k) hotová obuv připravená na předání pacientovi

Obrázek č. 28 Materiály diabetické obuvi: a) měkká sendvičová vložka,
b) antibakteriální Diatex, c) vnitřní spodek obuvi pod vložkou- Krupon
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Obrázek č. 29 Diabetická obuv: a) kožený materiál, b) vnitřní strana jazyku boty tvoří
diatex, c) spodní vnitřní vrstvu tvoří krupon

4.3 Vybavení pacienta odlehčující ortézou

Odlehčující ortézy jsou vhodné pro léčbu a odlehčení poúrazových a pooperačních
stavů v oblasti hlezenního kloubu (ortéza Walker/ dorzální ortéza), zlomenin v oblasti
bérce (ortéza Sarmiento) atd. Ortézy používané v léčbě diabetických pacientů většinou
nejsou primárně určené pro léčbu diabetických pacientů.
V následující části uvádím pracovní postupy ortéz, se kterými jsem se nejčastěji
setkala při vybavování diabetických pacientů.
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4.3.1 Vybavení pacienta dorzální ortézou
Před samotným zahájením sádrování pacienta provedeme kontrolu pacientovi nohy.
Kontrolujeme přítomnost významných defektů. Dále seznámíme pacienta s postupem
sádrování a připravíme si všechny potřebné věci k sádrování.
1

Sádrování
K separaci pacientovi pokožky použijeme potravinářskou fólii, kterou ovineme
celou nohu až do výšky kolene. Nesmíme fólii příliš utahovat, ani nesmí být
fólie na pacientově noze příliš volná. Ze sádrového obinadla vytvoříme longetu
sahající od špičky prstů po ¾ lýtka. Longetu namočíme do vody a ze zadu
přiložíme k noze. Namočíme si sádrové obinadlo a ovineme jím nohu. Při
sádrování dbáme na pravý úhel v hlezenním kloubu a polohu nártu. Po
částečném zatvrdnutí sádrového obinadla necháme pacienta se na nohu postavit.
Prsty vytlačíme důležité body na plosce nohy. Dále tužkou uděláme čáry, které
nám ulehčí pozdější slepení negativu po jeho rozstřihu. Nůžkami rozstřihneme
negativ. Při rozstřihu musí pacient uvolnit nohu a mi ji držíme ze spodu, čímž
sádra mírně odskočí a umožní rozstřih nůžkami. Rozstřih vedeme po přední
straně nohy přes hlezenní kloub k prstům nohy. Sejmeme negativ z pacienta a
následně místa rozstřihu tvarujeme zpět k sobě.
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Obrázek č. 30 Snímání měrných podkladů pro výrobu odlehčující ortézy: a) separace
pacienta, b) longeta, c) zasádrování, d- e) rozstřih, g) sádrový negativ

2

Práce se sádrovým pozitivem
Místa rozstřihu spojíme longetou ze sádrového obinadla. Druhou longetou ze
sádrového obinadla zvýšíme okraj negativu. Sádrovým obvazem zalepíme
všechny místa, kde by mohla protéci sádra. Sádrový negativ separujeme
vazelínou. Vazelínou natřeme i tyč, kterou upevníme do středu negativu.
Namícháme sádru do vody v poměru 1:1. Vylijeme sádrový negativ sádrou. Po
vytvrdnutí sádry sundáme sádrový negativ z pozitivu. Na pozitivu přidáme sádru
v oblasti kotníku, plosky nohy a prstů. Celý pozitiv opracujeme do hladka, čímž
získáme model.
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Obrázek č. 31 Výroba modelu na ortézu: a) zalepení rozstřihu, b) vylití sádrou,
c) opracovaný model
3

Výroba ortézy
Na vyschlý model natáhneme jednu vrstvu perlonu. Vystřihneme si
potřebný kus evazotu na vyměkčení. Evazote nahřejeme v troubě na 100⁰C a
vytvarujeme ho podle modelu. Evazote na model přichytíme malými hřebíky
nebo sponkovačkou. Případný nadbytečný materiál odstřihneme. Na zbroušenou
spodní část vyměkčení přilepíme 10mm vrstvu z polyformu. Spodní část modelu
na brusce sbrousíme. Nahřejeme PE o tloušťce 5mm na 170⁰C. Na zprůhledněný
plast přiložíme papír s barevným obtiskem, který po uplynutí cca 1 minuty
sejmeme. Rozehřátý plast natáhneme a model. Při natahování plastu musíme
dbát na správné tvarování bez vzniků tzv. faldů apod.
Z vychladlého plastu ořízneme potřebný tvar budoucí ortézy a na brusce
zabrousíme hrany. Sejmeme z modelu vyměkčení.
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Obrázek č. 32 Výroba dorzální ortézy: a) model, b) evatoze, c) příprava modelu
před natažením PE, d) natažení PE, e) ortéza před dohotovením, d) dorzální
ortéza po dohotovení

4

Dohotovení ortézy
Na ortézu přiděláme velkro pásky. Přilepíme vyměkčení. Spodní vrstvu
ortézy zbrousíme a přilepíme korkfant. Na zbroušený korkfant přilepíme
podrážku a opět zbrousíme.

4.3.2 Vybavení pacienta ortézou TCC
Před zahájením výroby je nutné zkontrolovat pacientovu nohu, zda není přítomná
ulcerace nebo defekt. Místa ulcerací je nutné odlehčit lokálním krytím například
z polyuretanu, silikonu nebo pěny. Na nohu natáhneme punčochovitý materiál. Dále
pokryjeme nohu filcovým vyměkčením. Na plantu dolní končetiny přiložíme klasický
sádrový obvaz. (cit. 29)
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Od plosky dolní končetiny směrem na zadní stranu lýtka přikládáme longetu
z Scotchcastu, která je to tvaru písmene L. Scotchcastem obtočíme dolní končetinu
v 2-3 vrstvách. Dbáme na polohu hlezenního kloubu, který fixujeme v poloze 90⁰
v dorzální flexi. Vytvoříme z Scotchcastu rigidní pretibiální dlahu, která bude po
dohotovení uzavírat ortézu z přední strany. V průběhu výroby můžeme použít vlhké
obinadlo, které nám zrychlí reakci Scotchcastu. Po cca 20 minutách rozstřihneme
vyrobenou ortézu. Na závěr výroby upravíme prstovou oblast v ortéze, tak aby prsty
měly dostatečný prostor a byla možnosti vizuální kontroly. Poslední úpravou je
odlepení hran náplastí a tenkým podkladovým filcovým materiálem.
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Obrázek č. 33 Výroba TCC dlahy: a) punčochovitý materiál, b) odlehčení ulcerací a
případných rizikových míst, c- d) filcový materiál, e) longeta z Scotchcastu,
f- g) ovinutí Scotchcastového obinadla, h) vyrobíme pretibiální dlahu, ch) rozstřih,
i- j) hotová TCC ortéza

4.3.3 Vybavení pacienta U dlahou
Sádrování, práce se sádrovým negativem a natažení plastu bude stejná jako při
výrobě dorzální ortézy.
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1

Sádrování

2

Práce se sádrovým pozitivem

3

Výroba ortézy
Z nataženého plastu na modelu vyřízneme vibrační pilou typický tvar pro „U
dlahu“. Okraje obrousíme.

4

Dohotovení ortézy
Na závěr připevníme velkro pásky a vlepíme vyměkčení z evazotu. Na
zbroušenou spodní část ortézy přilepíme korkfant a podrážku.

Obrázek č. 34 Výroba U dlahy

4.4 Vybavení pacienta protézou
V této kapitole se budu zabývat případy vybavení pacienta protézou po transtibiální
a transfemorální amputaci. Tyto amputace patří spolu s amputacemi v noze
k nejčastějším zákrokům prováděných u diabetiků. Problematiku prováděných amputací
u diabetiků jsem již popsala v teoretické části v kapitole 2.3.3 Amputace prováděné u
diabetických pacientů.
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Jednotlivé postupy jak sádrování, tak výroby pomůcek se na každém protetickém
pracovišti provádí trochu odlišně. Uvádím pracovní a výrobní postupy, se kterými jsem
se setkala.

4.4.1 Vybavení pacienta po transtibiální amputaci
Před sádrováním pacienta je nezbytné se seznámit s pacientovým stavem a pahýlem.
Provedeme prohlídku pahýlu, kdy kontrolujeme defekty, stav jizvy a místa potřebná
v budoucí protéze odlehčit. (viz. obrázek č. 35) Změříme si délku neamputované
končetiny. Měříme od paty po kolenní štěrbinu. Dále si obkreslíme nebo zjistíme
velikost chodidla neamputované končetiny. Dále seznámíme pacienta s postupem práce.
Připravíme si všechny potřeby pro sádrování.

Obrázek č. 35 Kontrola transtibiálního pahýlu před sádrováním

1

Sádrování
Nejprve natáhneme na amputační pahýl silikonový návlek odpovídající velikosti.
Tento návlek se aplikuje přímo na pokožku pahýlu. Dále separujeme pacientův
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amputační pahýl spolu se silikonovým návlekem potravinářskou fólií. Na
potravinářskou fólii zakreslíme fixem místa odlehčení a jiná důležitá místa.
Připravíme vystřihnutou longetu ze sádrového obinadla. Longeta má vystřižen
prostor na patelu. Na pahýl separovaný potravinářskou fólií natáhneme
separační silonovou punčošku. Dále namočíme do vody vystřihnutou longetu ze
sádrového obinadla, kterou přiložíme na pahýl v oblasti kolenního kloubu.
Čéška není zákrytá. (viz. obrázek č. 36-e) Dále přiložíme na pahýl ještě čtverec
sádrového obinadla. Natáhneme přes sádrové obinadlo separační silonovou
punčošku. Sádrujeme pomocí dekompresoru. Díky použití dekompresoru dojde
k vytvoření přesného sádrového negativu. Nyní natáhneme gumový návlek
dekompresoru na pahýl a proužkem perlonu stáhneme návlek nad kolenním
kloubem.
V průběhu odsávání vzduchu tvarujeme prsty oblast pod patelou. Po vytvarování
a zavadnutí sádry sejmeme gumová návlek pumpy i separační silonovou
punčošku. Nyní provedeme sádrování klasickým způsobem, kdy si namočíme
sádrové obinadlo, které budeme obtáčet kolem pacientova pahýlu. Po tomto
nasádrování natáhneme na pahýl separační silonovou punčošku a gumový
návlek dekompresoru. Opět zavážeme gumový návlek proužkem perlonu nad
kolením kloubem. Zapneme dekompresor a rukou tvarujeme budoucí sádrový
negativ do trojúhelníkového tvaru a vytlačujeme oblast pod patellou. Po
částečném zatuhnutí a vytvarování sádrového negativu vypneme dekompresor.
Sejmeme gumový návlek dekompresoru. Sejmeme separační silonovou
punčošku. Uvolnění pacientových svalů v oblasti pahýlu nám umožní snadné
sejmutí sádrového negativu z pacienta. Sádrování ukončíme sejmutím
potravinářské fólie a silikonového návleku z pacienta. Označíme si sádrový
negativ jménem a popřípadě i stranovou informací o amputaci. (cit. 12)
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Obrázek č. 36 Sádrování transtibiálního pahýlu : a) silikonový návlek, b) separace
pahýlu, c) longeta, d)- separační silonová punčoška, e) nasádrování longety, f) čtverec
ze sádrového obinadla, g) separační silonová punčoška, h) použití dekompresoru,
ch) výsledek tvarování dekompresorem, i) nasádrovaný pahýl, i) separační silonová
punčoška, k) použití dekompresoru, l) výsledek tvarování sádrového negativu
dekompresorem
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Obrázek č. 37 Pohled do sádrového negativu

2

Práce se sádrovým pozitivem
Uvnitř negativu obkreslíme obtisknuté nákresy. Sádrovému negativu zvýšíme
okraj longetou ze sádrového obinadla. Sádrovým obinadlem zalepíme všechny
díry na negativu, kterými by vytekla sádra. Negativ vyseparujeme vazelínou,
dětským pudrem nebo mýdlovou vodou. Sádrový negativ umístíme do nádoby
s pískem, kde sádrový negativ upevníme. Do středu negativu umístíme tyč,
kterou separujeme vazelínou. Namícháme sádru do vody v poměru 1:1 a
vylijeme negativ sádrou. Po zatuhnutí sejmeme negativ a získáme pozitiv ze
kterého opracováním získáme model. Vzniklý pozitiv opracujeme rašplí a
sádrokartonářskou mřížkou. Na pozitivu provedeme 5% redukci obvodu. Obvod
po redukci bude 0,95% původního obvodu. Redukci provádíme následujícím
způsobem:
A. Rašplí zkrátím vrchol pozitivu o 1,5 cm.
B. Povrch pozitivu rozčlením na jednotlivé sektory.
C. Do pozitivu vyřízneme reliéf okraje lůžka, aby se nezměnil při
redukci.
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D. Změříme a označíme obvodové míry v rozestupu 3 cm. Od
obvodových měr odečteme 5% (rozměry si zapíšeme na papír).
Zredukujeme obvod na požadovaný rozměr.
E. Provádíme 3 dlouhé tahy rašplí na jednom sektoru, pak redukujeme
vedlejší sektor stejným způsobem.
F. Zkontrolujeme rozměry redukce, zda v jednotlivých obvodech sedí s
rozměry, které jsme vypočítali.
G. Srazíme vzniklou hranu vrcholu pozitivu.
H. Vyhladíme model kovovou sádrokartonářskou mřížkou. (cit. 12)
Vzniklý model necháme vyschnout.

Obrázek č. 38 Práce na pozitivu: a) členění povrchu na sektory, b) rozčlenění
sektorů před 5% redukcí, b) redukci provádíme rašplí, d) kontrola redukce,
e) vyhlazení povrchu sádrokartonářskou mřížkou

3

Výroba lůžka
Na model natáhneme dvě vrstvy perlonu. Dále natáhneme na model separační
silonovou punčošku namočenou v tekutém vosku. Ve vhodné poloze upevníme
na model dummy, které nám tvoří přípravu na ventil. Vybereme vhodný plast na
zkušební lůžko. Konkrétně v tomto případě je vybrán Termolin Steif Otto Bock
o tloušťce 12 mm. Lihem očistíme plast. Plochy nahřívacího stojanu, které
74

přijdou do styku s plastem, separujeme silikonovým sprejem. Očištěný plast
umístíme do nahřívacího stojanu. Horkovzdušnou troubu nahřejeme na 170⁰C.
Po zahřátí horkovzdušné trouby vložíme plast, který se nahřívá na 170⁰C. Při
tloušťce 12 mm bude doba nahřívání 25-30 minut, kdy průvěs plastu dosáhne ½
až ¾ velikosti modelu. Při nahřívání v infračervené peci je čas nahřívání plastu
zhruba poloviční. Průvěs plastu je cca 12 cm. Nahřátý plast natáhneme na
model. Zapneme vývěvu. Při natahování plastu na model dáváme pozor, aby se
netvořily tzv. faldy.
Po vychladnutí materiálu ořízneme obrys budoucího lůžka vibrační pilou a
sejmeme plast z modelu. Vyřízneme otvor pro budoucí ventil. Obrousíme hrany
plastového lůžka. Přiděláme jednocestný ventil s manžetou, který vytvoří
podtlak 1 až 2 mbar. A dále hrany lůžka začistíme namočenou látkou v toluenu.

Obrázek č. 39 Výroba lůžka: a) natažení separační silonové punčošky namočené
v tekutém vosku, b) nahřívání plastu, c) natažení plastu na model

4

Sestavení protézy
Pacient se postaví do lůžka v sádrovacím stojanu a my zakreslíme stavěcí
osy (viz. obrázek č. 40 Stavební osy). Základní osa stavby prochází dorsálně
nasedacím věncem lůžka v poměru 50%: 50% a dále ve stejném poměru osa
prochází trubkovým adaptérem a chodidlem. Osa stavby prochází laterálně
nasedacím věncem lůžka v poměru 50%: 50% a tato laterální osa stavby dopadá
½ délky chodidla, průběh osy je 3 cm směrem zpět k trubkovému adaptéru od ½
délky chodidla. Ventrální stavební osa prochází středem nasedacího lůžka a
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dopadá na chodidlo v místech mezi palcem a ukazovákem. Přiděláme na lůžko
laminační kotvu a vytočíme chodidlo podle os. Při stavění protézy musíme
zohlednit individuální postavení pahýlu. V tomto případě musíme zohlednit
valgózní postavení kolenního kloubu. Laminační kotvu přilepíme v poloze dané
osami směsí sádry, lepidla a tvrdícího prášku. Na laminační kotvu přiděláme
trubkový adaptér vhodné délky. Přišroubujeme chodidlo typu SACH (konkrétně
Dynamik-Fuss 1D10). Výběr jednotlivých stavebních dílů vychází z váhy
pacienta a předpokládaného stupně aktivity. U toho pacienta byl proveden výběr
stavebních dílů z dílů určených pro pacienty do 100kg se stupněm aktivity 2.
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Obrázek č. 40 Stavební osy: a) osy statické stavby, b) osy dynamické stavbyosa prochází v kolení v poměru 60:40 cca 15mm před kompromisním bodem
otáčení, c) osa dynamické stavby- průběh těžiště jde přes zevní hranu patelly,
d) osy vertikální stavby protézy
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Obrázek č. 41 Stavba protézy u transtibiální amputace: a) vybalancování lůžka
v sádrovacím stojanu, b) lůžko ve stavěcím stojanu, c) přilepení laminační kotvy
5

Zkouška protézy
Pacient si na pahýl navlékne těsnící manžetu. Navlékne se do protézy. Protézu si
přetáhne silikonovým návlekem a vyzkouší protézu. Provedeme zkoušku
procházejících základních os. Zkontrolujeme rovnoměrnou výšku předních a
zadních spin (spina iliaca anterior a posterior superior). Pokud je vše v pořádku
přesádrujeme laminační kotvu Scotchcastem, protože se jedná o zkušební lůžko.
Poučíme pacienta o užívání protézy.
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Obrázek č. 42 Zkouška protézy u transtibiální amputace: a) zkouška protézy pacientem,
b) kontrola základních os, c) kontrola výšky spin, d) kontrola základních os,
e) Scotchcast

4.4.2 Vybavení pacienta po transfemorální amputaci
Seznámíme pacienta s postupem sádrování. Prohlédneme pahýl (viz. obrázek č. 43 ).
Pracovní postup je shodný jako u předchozího vybavení pacienta po transtibiální
amputaci.
Následující způsob vybavení pacienta je vhodný pro geriatrické pacienty, kteří mají
menší svalovou sílu, nízký stupeň aktivity apod. Následující vybavení je systémem
KISS, což je anglická zkratka pro zatahovací systémy s uzávěrem. Výhodou vybavení
systémem KISS je možnost oblékání protézy v sedě. (cit. 11)
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Obrázek č. 43 Kontrola transfemorálního pahýlu před sádrováním

1

Sádrování

2

Práce se sádrovým pozitivem
Uvnitř

sádrového

negativu

obtáhneme

značky.

Sádrovým

obinadlem

zasádrujeme veškeré díry v negativu, kterými by mohla protéci sádra. Longetou
ze sádrového obinadla zvýšíme okraj negativu. Separujeme sádrový negativ
vazelínou, mýdlovou vodou nebo vodou. Namícháme sádru. Sádru do vody
vmícháme v poměru 1:1. Do středu negativu umístíme tyč. Vylijeme negativ
sádrou. Po vytvrdnutí sádry sejmeme sádrové obvazy. Opracujeme pozitiv do
hladka.
Na pozitiv zakreslíme frontální rysku podél podélné osy pahýlu. Tato ryska
odpovídá umístění zatahovacího řemene systému KISS. Žlábek základního
tělesa vyplníme z části plastelínou. Lepící páskou odizolujeme část základního
tělesa, které jsem vyplnili plastelínou. Na vrchol pozitivu vyvrtáme 6 mm díru o
hloubce cca 2,5 cm. Zdrsníme povrch vrcholu pahýlu. Sádru naneseme na vrchol
pahýlu i na základní těleso. Přiložíme základní těleso na vrchol pahýlu a
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necháme zatvrdnout. Při přikládání základního tělesa dbáme na správný otvor
pro zatahovací řemen. Do otvoru základního tělesa vsuneme distanční pásek a
odšroubujeme šroub z distanční pásky. Závit šroubu zalepíme páskou. Na
průběhu frontální rysky pozitivu určíme a vyznačíme proximální otvor, který by
měl být až maximálně 2,5 cm pod hrbolem kosti sedací. (cit. 11)

Obrázek č. 44 Výroba lůžka KISS: a) frontální ryska, b) díra 6 mm o hloubce
2,5 cm, c) zdrsníme povrch vrcholu, d) sádrou přilepíme základní těleso, e)
odbroušení distančního pásku

3

Výroba lůžka
V horkovzdušné troubě necháme zahřát Thermolin Steif při 170⁰C na 25-30 minut.

Plast je prohřátý, když průvěs plastu dosáhne ½ až ¾ velikosti modelu.
Natáhneme rozehřátý plast na model. Po vychladnutí odbrousíme distanční
pásek z otvoru základního tělesa. Na základní těleso přišroubujeme šroub, který
jsme před natažením plastu sejmuli. Na nataženém plastu označíme umístění
proximálního otvoru. Lůžko ořízneme vibrační pilou. Vyřízneme v lůžku
proximální otvor pro upevnění systému KISS. Všechny hrany a okraje lůžka
vybrousíme do hladka. (cit. 11)

81

4

Sestavení protézy
Gumovou destičku systému KISS upevníme v patřičném místě na liner a na
suchý zip. Upevníme a krátíme zatahovací řemeny. Při zkracování řemenů je
významnější klínovité vedení řezu, které ulehčí pacientům provlíkání řemenu
kladkou. Lepidlem Loctite zalepíme šroub v gumové destičce, která je přidělaná
na liner. (cit. 11)
Na lůžko přilepíme směsí sádry, lepidla a tvrdícího prášku natvarovanou
laminační kotvu. Podle stavebních os přiděláme k lůžku adaptér, kolenní kloub,
trubkový adaptér vhodné délky a chodidlo (konkrétně 1D10). Špičku chodidla
vytočíme dle stavebních os (viz obrázek č. 40).
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Obrázek č. 45 Stavba protézy u transfemorální amputace: a) sestavení dílců protézy,
b) postavení protézy podle stavěcích os, c) natvarovanou laminační kotvu přilepíme
k lůžku, d) do lůžka vyřízneme otvor, e) protéza připravená na zkoušku

5

Zkouška protézy
Během zkoušky protézy kontrolujeme zda lůžko pevně sedí na pahýlu, správný
průběh stavebních os a délku trubkového adaptéru.
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Před předáním protézy po vyzkoušení přilepenou laminační kotvu přesádrujeme
Scotchcastem.

Obrázek č. 46 Zkouška protézy u transfemorální amputace: a) nasazení silikonového
návleku, b-c) nasazení a upevnění protézy, d) stoj v protéze

5 Výsledky

Výsledkem této práce je rešeršní sumarizace informací v problematice
ortotického a protetického vybavení pacientů s diabetem.
Cílem práce bylo rešeršní shrnutí dostupné literatury a shrnutí základních
ortotických a protetických pomůcek využívaných v problematice vybavení pacientů
s diabetem.
V analytické části jsem z dostupných zdrojů popsala problematiku amputací,
před amputační péče, poamputační péče a problematiku vybavení pacientů
s diabetem. Cílem praktické části bylo uvedení pracovních postupů výroby
ortotických a protetických pomůcek. Tyto výrobní postupy jsem doplnila o
fotografie, které jsem pořídila na protetických pracovištích.
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6 Diskuze

Během zpracování práce jsem se setkala s různými názory na stejnou
problematiku. Protetika a ortotika není časté téma v odborné literatuře, proto jsem
v průběhu zpracování práce čerpala poznatky z technických informací firmy
Otto Bock a z konzultací na protetických pracovištích.
Téma bandážování, zde jsem měla možnost nastudovat mnoho literatury. Podle
mého názoru je klasické bandážování elastickým obinadlem přebyto možností
tvarování amputačního pahýlu kompresivním návlekem. Kompresivní návlek
pacient aplikuje snáze, než-li klasický elastický obvaz a není zde riziko špatného
stylu bandážování, který by mohl způsobit následné komplikace. Další výhodou
tvarování amputačního pahýlu pomocí kompresivního návleku je nulové riziko
zaškrcení, které by u pacientů s diabetem vznikalo v důsledku poruchy senzorických
funkcí mnohem častěji při bandážování klasickým elastickým obinadlem.
Dnes výrobci nabízejí protetickým pracovištím velký výběr z kompresivních
návleků. Není tedy problém vybrat vhodný a padnoucí kompresivní návlek pro
každého pacienta.
U problematiky vybavení pacientů s diabetem je výhodou, že amputace je
plánovaná. Tudíž by měla být amputace konzultována s protetikem ohledně
vhodného zachování délky pahýlu apod., s ohledem na budoucí protetické vybavení.
Včasná konzultace operatéra s protetikem ulehčí pacientovi, ale i protetikovi,
následné protetické vybavení. Tento výše uvedený ideální styl přístupu k plánové
amputaci ve většině případů nefunguje.
Výsledkem této práce je rešeršní sumarizace problematiky vybavení pacientů s
diabetem.
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7 Závěr

Před začátkem psaní této práce jsem si stanovila několik úkolů pro splnění cíle
práce. Hlavním cílem práce bylo shrnutí dostupných zdrojů v dané problematice a
shrnutí základních ortotických a protetických pomůcek používaných v problematice
vybavení pacientů s diabetem.
Pracovala jsem s kalceotickými pomůckami, protože jsou nedílnou součástí při
vybavení diabetických pacientů. Kalceotickými pomůckami, kterými jsem se
zabývala, jsou speciální diabetické vložky a speciální obuv pro diabetické pacienty.
Z ortotických pomůcek jsem pracovala s typy odlehčujících a fixačních ortézy
Walker, Sarmient, Scotchcast a tzv. U dlaha. V oblasti protetického vybavení jsem
popsala jednotlivé typy lůžek a jejich vhodnost či nevhodnost pro vybavení pacientů
s diabetem. Výběr pomůcek, u nichž jsem zpracovala výrobní postupy, jsem volila
z důvodu, že s těmito pomůckami se lze v praxi nejvíce setkat.
Analytická část je zpracována jako rešerše. Vycházela jsem z odborných článků,
literatury, přednášek prezentovaných při studiu oboru a informací získaných na
protetických pracovištích.
Praktická část je zaměřena na výrobní postupy pomůcek využívaných
k vybavení pacientů s diabetem. Jedná se o výrobní postupy ortézy dorzální ortézy,
Scotchcast ortézy, tzv. U dlahy, vybavení pacienta podtlakovým systémem po
transtibiální amputaci a vybavení pacienta systémem KISS po transfemorální
amputaci.
V celé bakalářské práci jsem shrnula typy amputací prováděných u diabetických
pacientů, před a poamputační péče, možnost kalceotického, ortototické a
protetického vybavení.
Při vybavování pacientů s diabetem je důležité si uvědomit, že k této skupině
pacientů musíme přistupovat při vybavování jiným způsobem než-li u pacientů po
traumatické amputaci. U pacienta s diabetem probíhá paralelně amputace a
diabetické onemocnění. Amputace nastává v důsledku diabetického onemocnění.
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Stav pacienta s diabetem je individuální záležitostí, která je ovlivňována
kompenzací diabetického onemocnění.
Podle mého názoru tato práce přispěje k zpřehlednění možností vybavení
pacientů s diabetem. Jedná se o komplexní a originální zpracování problematiky
vybavení pacientů s diabetem.
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Obrázek č. 21 Polohování při transtibiální a tranfemorální amputaci
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Obrázek č. 38 Práce na pozitivu
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8.4 Souhlas Etické komise
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Informovaný souhlas k bakalářské práci na téma:
Ortoticko-protetické vybavení pacientů s diabetem
Práci vypracovává Ludmila Humpálová, 3. ročník ortotik-protetik FTVS UK

Dobrý den! Ráda bych Vás oslovila s žádostí o spolupráci pro vypracování mé
bakalářské práce, která se bude věnovat problematice vybavení diabetických pacientů.
Práce bude rešerší dostupné literatury k problematice ortotického a protetického
vybavení pacientů s diabetem a po Vašem souhlasu bych ráda pořídila fotografie Vámi
používané pomůcky. Práce by měla přispět k zpřehlednění nejčastějších možností
vybavení diabetických pacientů ortotickou či protetickou pomůckou.
Chtěla bych upozornit, že žádné informace nebudou zneužity a Vaše osobní data
nebudou nikde zveřejněna!
Žádám Vás o svolení pořídit fotografie Vámi používané pomůcky a dále Vás
žádám o svolení přístupu do Vaší lékařské dokumentace. Z lékařské dokumentace budu
využívat informace týkající se délky onemocnění, komplikací a vývoji onemocnění.
Bude se jednat o obecné informace. Dále Vás žádám o svolení s poskytováním
informací od Vašeho protetika a protetického pracoviště, kde bych fotograficky a
písemně zdokumentovala výrobní postup Vámi používané pomůcky. Další informace
z Vaší strany ohledně používání a spokojenosti s jednotlivými typy pomůcek vřele
uvítám.
Děkuji za Vaši spolupráci.
Ludmila Humpálová, 3. ročník ortotik-protetik

V případě nesouhlasu škrtněte.
Souhlasím s poskytnutím informací.
Souhlasím s fotografickou dokumentací.

V....................dne ………………

podpis ……………………………
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