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ABSTRAKT 

Název: Protetická péče o pacienta po transtibiální amputaci    

 

Cíle: Cílem mé práce je vytvořit ucelený přehled o možnostech protetické péče pro 

pacienty po transtibiální amputaci .  

 

Metody: Pro účely této práce byla použita metoda sekundární analýzy  dat  odborných 

článků a publikací, kvalitativní výzkum sběrem dat, konzultace s expertem a zúčastněné 

pozorování. 

              

Výsledky:  Přehled možností protetické péče, může pacientům po transtibiální amputaci 

pomoci s vyhledáním odborné péče a s včasným protézováním. 

 

Klíčová slova: amputace, transtibiální amputační pahýl, protetometrie, protetické 

vybavení, protézy, rehabilitace, škola chůze. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Title: Prosthetic care of patients after transtibial amputation   

 

Objectives: The goal of my thesis is a creation of knowledge about prosthetics care for 

patients after transtibial amputation.  

 

Methods: To create this thesis was made a method of secondrary analysis of data from 

specialized articles and publications, qualitative research with data gathering, 

consultation with experts and participated jury. 

   

Results: Summary of prosthetics care possibilities can help the patiens after transtibial 

amputation with searching for expert care and wel- timed prosthetisation. 

 

Keywords: Amputation, transtibial amputation stump, protetometrie, prosthetics 

equipment, prostethesis, rehabilitation, school of walking 
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1. ÚVOD 

Amputace končetiny je sama o sobě traumatizující a obrovský zákrok nejen do těla pacienta, 

ale i do jeho života. Ve chvíli kdy se pacient probudí v nemocničním pokoji po provedené 

amputaci končetiny, hroutí se mu svět. Pocit nevědomosti o tom co přinesou následující dny, 

musí být nepředstavitelně frustrující. Přesto, že v dnešní době mají téměř všichni lidé přístup 

k internetu a ostatním médiím, povědomí o protetice je značně omezené. Většina lidí o 

ortopedické protetice nemá vůbec žádné ponětí. Zbylá část populace o ní ví, ale zastává postoj 

spíše represivní, že jich se to vůbec netýká. Za dobu svého působení v ortopedické protetice 

jsem se setkala s mnoha pacienty, kteří přiznali, že vůbec netušili, jak moc technologie těchto 

pomůcek pokročila. Jejich představy byly takové, že se stále používají dřevěné a kožené 

protézy. Moderní technologie jsou však dnes na tak pokročilé úrovni, že pacientům mohou 

život velice usnadnit. 

 Problémem zůstává to, že pacienti po právě provedené amputaci neví, jakou péči 

mohou očekávat a co vyžadovat. Většinou ani neví, na koho nebo jaké zařízení se mohou 

obrátit. Je proto velice důležité, aby tým lékařů, rehabilitačních pracovníků, ortopedických 

techniků a ergoterapeutů dobře spolupracoval. Spolupráce těchto zdravotnických pracovníků 

je důležitá jak pro pacienta, tak pro zpětnou vazbu mezi nimi. Ze vzájemné spolupráce by 

mělo vzejít to, že se každému pacientovi dostane potřebné péče a urychlí se tak proces 

včasného protézování. Také by mělo být samozřejmostí, že se pacientovi dostane té nejlepší a 

plné péče, což není tak úplně platným pravidlem. 

 Způsob provedení a výška amputace může následně ovlivnit možnost protézování. 

Konzultace provedení amputace lékaře s ortopedickým technikem tak usnadní technikovi 

práci. Velice důležitá je i péče o pahýl polohování, péče o jizvu a kvalitní bandážování, které 

zajistí, že pahýl bude mít správný tvar vhodný k protézování. Ortopedický protetik pak může 

pacienta vybavit protézou mnohem kvalitněji, než bez této předchozí péče. 

 Cílem mé práce je podat ucelený přehled o možnostech protetické péče o pacienty po 

transtibiální amputaci z různých příčin, rozdílných aktivit a individuálních potřeb. Práce je 

tedy zaměřena především na shrnutí průběhu péče o pacienta. Mou snahou je též poukázat na 

to, co pacient po transtibiální amputaci může od zdravotnického personálu vyžadovat a 

očekávat. Snažila jsem se veškerou tuto péči jednoduše a přehledně shrnout, aby byla 

srozumitelná i pro veřejnost a byla bych ráda, kdyby tato práce pomohla usnadnit těmto 

pacientům vstup do života s protézou.  
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2. CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZA 

Cíle práce 

Cílem mé práce je vytvořit ucelený přehled o možnostech protetické péče pro pacienty po 

transtibiální amputaci. 

Úkoly práce 

Prostudovat literaturu zabývající se problematikou transtibiální amputace. 

Sepsat informovaný souhlas, žádost etické komise a získat vyjádření etické komise. 

Sestavit osnovu a postup řešení práce. 

Získat vhodné pacienty pro ukázku (praktické informování o možnostech) protetického 

vybavení u různě aktivních pacientů po transtibiální amputaci. 

Sepsat kazuistiky těchto pacientů.  

Zpracovat poznatky získané z literatury dle osnovy. 

V závěru stručně a graficky shrnout poznatky. 

 

Hypotéza 

Předpokládám, že se mi pomocí odborné literatury a ostatních použitých zdrojů podaří 

vypracovat ucelený přehled protetické péče o pacienty po transtibiální amputaci, který 

pomůže pacientům zorientovat se v dané problematice.  
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3. METODIKA 

Pro účely této práce byla použita metoda sekundární analýzy dat z odborných článků a 

publikací, kvalitativní výzkum sběrem dat, konzultace s expertem a zúčastněné pozorování. 

 V nashromážděných odborných článcích a publikacích, jsem vyhledala informace 

zabývající danou problematikou. Jako hlavní zdroj informací pro tuto práci mi posloužila 

kniha Ortopedická protetika zabývající se amputacemi, komplikacemi amputačního pahýlu, 

rehabilitací amputovaných a výrobními postupy protéz. Dalším, pro mou práci velice 

užitečným zdrojem, je kniha Základy protetiky od Mgr. Rudolfa Půlpána. Zde jsem nalezla 

informace týkající se protetometrie. Problematikou bandážování a informacemi zaměřujícími 

se přímo na pacienta se zabývá publikace Informace pro pacienty po amputaci končetiny. 

Také jsem prostudovala zahraniční literaturu, ve které jsem nalezla moderní technologie 

výroby pahýlových lůžek. 

 Dále jsem využila informace získané během svého studia a problematiku jsem 

konzultovala s experty Pavlem Fialou a Janem Malešem. 

 Následně jsem vybrala dva pacienty pro ukázku (praktické informování o možnostech) 

protetického vybavení u různě aktivních pacientů po transtibiální amputaci a sepsala 

kazuistiky těchto pacientů. Pro tento účel jsem použila metodu zúčastněného pozorování. 

 Poté jsem získané informace sepsala do požadované formy, tak aby práce byla 

přehledná i pro laiky. Práci jsem pro přehlednost obohatila o grafické znázornění a obrázky. 

V závěru je daná problematika stručně graficky vyložena.  
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4. AMPUTACE: 

„Amputace je operativní odnětí končetiny nebo její části, a to buď po protětí kosti (amputace 

v užším slova smyslu), nebo po protětí v kloubu (exartikulace).“(Frejka, 1970, s. 138) 

4.1 HISTORIE AMPUTACE: 

Raná historie 

 První zmínky o amputaci jsou známy již z doby kamenné, avšak o důvodech amputace 

v této době můžeme jen spekulovat. S největší pravděpodobností k nim docházelo z důvodu 

traumatu nebo trestání, nikoli jako následek nemoci, nebo z chirurgického důvodu. Amputace 

byla v těchto dobách velice riskantním a život ohrožujícím zákrokem. (Ham, 1991) 

Středověk 

 Během čtrnáctého století se počty amputací zvýšily v důsledku výskytu lepry a 

vynálezu střelného prachu. Používání střelných zbraní a děl vedlo ke zvýšení počtu 

zraněných, kteří potřebovali chirurgický zákrok, což vedlo k vývoji „bitevní chirurgie“. (Ham, 

1991) 

Ambrose Paré 

 Abrose Paré byl francouzský armádní chirurg, pocházel z rodiny lékařů.  Působil 

v polních nemocnicích a popsal mnoho chirurgických postupů amputací. Nejvíce patrné je 

jeho znovuzavedení obvazů pro kontrolu krvácení, užívání pružinových svorek na cévy 

namísto pálení cév a odstraňování nekrotické tkáně. Také jako první zavedl amputování 

v úrovni pod kolenním kloubem a reamputování pro potřeby protetického vybavení. (Ham, 

1991) 

Devatenácté století 

 V tomto období se protézy zhotovovaly převážně ze dřeva, případně z kovu 

s ocelovými výztužemi. Hromadná a koncentrovaná výroba protéz nastala za americké 

občanské války a v Evropě za první světové války. Později začaly převládat protézy kožené 

s kovovými výztuhami, které se k tělu připevňovali pomocí závěsných zařízení. Následně se 

začalo usilovat o snížení hmotnosti protéz užitím lehkých kovů a také o dokonalejší uplatnění 

biomechaniky amputačního pahýlu. (Brozmanová, 1990) 

Současnost 

 Toto období je význačné využíváním široké škály plastických látek, pro jejich 

výhodné vlastnosti, jako například nízká hmotnost, snadná hygienická údržba a možnost 
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zpracovávání při různých teplotách. Dále využitím principů hydrauliky, elektroniky a 

stlačených plynů. Navzdory velkému množství možností a technik vývoj, podobně jako 

v jiných medicínských a technických oborech, nadále pokračuje. (Brozmanová, 1990) 

4.2 INDIKACE K AMPUTACI 

Podle příčin, které vedou k odstranění končetiny, rozdělujeme amputace do tří skupin – 

primární, sekundární a odložené. Primární amputace znamená, že k oddělení končetiny došlo 

přímo následkem traumatu. Sekundární amputace je indikována, když konzervativními 

postupy není možné končetinu zachránit nebo při stavu který ohrožuje pacienta na životě 

(např. nekróza). Odložené amputace jsou takové, kdy se prvotně zajišťují základní životní 

funkce a amputace se provádí až po stabilizaci stavu pacienta (polytraumata). (Maňák, 

Wondrák, 2005) 

Dle Brozmanové (1990) rozdělujeme indikace k amputaci takto: 

těžké poranění končetiny takového rozsahu, že končetina se již nedá zachránit: následkem 

úrazu, při nerekonstruovatelném poranění kostí, šlach a svalů, rozsáhlých nekrózách tkání po 

těžkých omrzlinách a popáleninách, při ireverzibilních poškozeních cév atd.; 

gangrény různého původu, které ohrožují životaschopnost končetiny i život pacienta např. 

diabetická gangréna, gangrény následkem trombóz a embolií; 

infekce nezvládnutelné konzervativní léčbou např. chronické osteomyelitidy, těžké formy 

kostní tuberkulózy; 

tumory, přičemž maligní nádory řešíme amputací v případě, kdy stav nelze vyřešit méně 

invazivní metodou a benigní nádory pokud ohrožují životaschopnost nebo funkci končetiny; 

vrozené a získané vady: reamputace končetiny neschopné funkce 

 

„V závislosti na příčinu amputace se mění i její psychické přijetí pacientem. Například velmi 

lépe se s nevyhnutelností amputace vyrovná pacient, kterého končetina dlouho obtěžovala 

krutými bolestmi. Velmi náročnou na psychické zvládnutí se stává situace, kdy se mladý 

člověk z plného zdraví stane tělesně postiženým následkem úrazu či nevyhnutelné amputace 

pro maligní nádor.“ (Brozmanová, 1990, s. 312-313) 
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4.3 SYSTÉM MESS 

„Mnoho autorů se snažilo omezit subjektivní faktory při rozhodování o indikaci k amputaci, 

proto byla vypracována různá schémata a bodovací systémy k posouzení možnosti záchrany 

končetiny, kdy jako neužitečnější se jeví MESS skóre (magled extremity severity score- rozsah 

rozdrcení končetiny). Toto schéma hodnotí postižení pole energie úrazového mechanismu, 

tlakové stability pacienta, ischemického postižení a věku.  

 Tento systém byl ověřen jak na základě retrospektivních, tak i prospektivních studií. 

Při skóre 7 a více bývá konečným řešením amputace, skóre 6 a nižší dává předpoklady 

k záchraně končetiny.“ (Dungl, 2005, s. 168) 

 Je samozřejmé, že žádný bodový systém nemůže nahradit zkušenost operatéra a 

klinický nález. V mnoha případech může amputace vést k záchraně života, protože časově 

náročný výkon pro záchranu končetiny může být příčinou ohrožení života pacienta. „Po 

zhodnocení všech faktorů, zda-li je možná záchrana končetiny, by měl také operatér posoudit, 

je-li tento postup optimální i pro pacienta, což musí být učiněno v souladu s jeho vůlí.“ 

(Dungl, 2005, s. 168) 

  

Tabulka 1: MESS- hodnocení rozsahu rozdrcení končetiny (Dungl, 2005) 

I. Úrazová energie  

1. Nízká energie- jednoduché zlomeniny a průstřely 

2. Střední energie- otevřené nebo víceetážové zlomeniny, větší pohmoždění 

3. Vysoká energie- vstřel zblízka, vysokorychlostní střelné zbraně 

4. Masivní rozdrcení- důlní, železniční zranění 

1 bod 

2 body 

3 body 

4 body 

II. Tlaková stabilita  

1. Normotenzní hemodynamika- TK stabilní i během operace 

2. Přechodná hypotenze- TK stabilizován infuzní terapií 

3. Prolongovaná hypotenze- systolický tlak pod 90 mm Hg 

0 bodů 

1 bod 

2 body 

III. Ischemické postižení  

1. Žádné- hmatná pulzace, bez známek ischemie 

2. Lehké- oslabená pulzace, bez známek ischemie 

3. Střední- nedetekovatelná pulzace, oslabený kapilární návrat 

4. Těžké- chladná a nehybná končetina, necitlivost, bez kapilárního návratu 

0 bodů 

1 bod 

2 body 

3 body 



 

18 

 

IV. Věk  

1. Do 30 let 

2. Mezi 30-50 roky 

2. Více než 50 let 

0 bodů 

1 bod 

2 body 

4.4 ZPŮSOBY PROVEDENÍ AMPUTACE 

Rozeznáváme dva druhy amputace, otevřenou a uzavřenou. 

Otevřená amputace:  

 Při otevřené amputaci kůži nesešíváme, protože později následuje definitivní úprava 

pahýlu.  Ponecháváme co nejdelší pahýl a co největší množství tkáně. Tato amputace je 

indikována při sepsi a tehdy, chceme-li zabránit vzniku infekce např. při rozsáhlém rozdrcení 

končetiny.  Děláme buď cirkulární gilotinovou nebo lalokovou amputaci. (Frejka, 1970) 

Technika otevřené amputace.  Snažíme se zachovat co nejdelší kus kosti. Cirkulární kožní 

řez vedeme až k hluboké povázce a necháme ji retrahovat, svaly přetneme v úrovni, kde končí 

retrahovaná kůže a kost protneme ve výši svalů při kontrakci. Velké cévy podvazujeme 

pomocí ligatur, nervy přerušíme ve výši rány, jejich konečné ošetření provedeme při 

definitivní úpravě pahýlu. Ránu vycpeme gázou, kůži natřeme mastizolem a překryjeme ji 

sterilním krytím. Při otevřené lalokové amputaci postupujeme nápodobně, snažíme se však 

zachovat co nejdelší laloky měkké tkáně vpředu a vzadu. (Frejka, 1970) 

Zavřená amputace: 

 Při zavřené amputaci se snažíme dosáhnout co nejdokonalejšího amputačního pahýlu. 

Technika uzavřené amputace. Operujeme v bezkrevnosti, abychom snížili ztrátu krve na 

minimum. Snažíme se o to, aby kožní kryt byl co nejdokonalejší, protože kůže je 

v bezprostředním styku s proteovým lůžkem a na její kvalitě velmi záleží. Kůže má mít 

normální citlivost, napětí a má mít přiměřené množství tkáně. Jizva nesmí být v protéze 

vystavena tlaku a nesmí být srostlá s podkožními tkáněmi, proto musíme dobře volit délku 

kožních laloků. Svaly přetínáme trochu distálněji od kožního řezu, je totiž nutné počítat 

s jejich stažením. Z kosti nejprve seškrábeme periost, poté ji oddělíme a sneseme její hrany. 

Tímto zabráníme vzniku bolestivých ostruh. Cévy a nervy ošetříme obvyklým způsobem. 

Sešijeme svaly a kůži nad koncem kosti a do rány vsuneme drén. Pahýl ošetříme sterilním 

krytím a stáhneme elastickým obinadlem nebo v případě potřeby znehybníme sádrou, čímž 

zároveň zabráníme vzniku flekčních kontraktur. (Frejka, 1970) 
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Hodnocení amputačního pahýlu: 

 Amputační pahýl hodnotíme dle délky, nosnosti a pohyblivosti. Pro orientaci chirurgů 

byla vypracována různá schémata ukazující, jaká délka amputačního pahýlu je pro zhotovení 

protézy nejvýhodnější, která méně vhodná nebo dokonce překážející. Vývoj ortopedické 

protetiky a chirurgie se navzájem ovlivňovali a tak se změnil názor na výšku amputace. 

V současné době obecně platí, že chirurg se má snažit zachovat co nejdelší pahýl. 

(Frejka, 1970) 

4.5 ROZDĚLENÍ DLE ÚROVNĚ AMPUTACE 

4.5.1 AMPUTACE NA HORNÍ KONČETINĚ 

Při amputacích na horní končetině a zvláště na ruce postupujeme co nejšetrněji a pokusíme se 

vždy o záchranu palce. Amputace je indikována při fixačním držení končetiny nebo prstu ve 

flexi, jelikož tak je tato část funkčně bezcenná. (Frejka, 1970) 

 Amputace prstů je snesení celého prstu nebo jeho části. (Frejka, 1970) 

 Exartikulace v zápěstí. Doporučujeme snést procesus styloides radii, aby bylo možno 

nasadit vhodné protetické vybavení. 

 Amputace předloktí je protětí ulny a radia v požadované výši.  

 Exartikulace v lokti znamená odnětí celého předloktí v loketním kloubu. 

 Amputace transhumerální je přetětí humeru v požadované výši. Pažní kost pokud 

možno zachováme, neboť chybějící hlavice pažní kosti je i v šatech nápadná 

(Frejka, 1970). 

 Exartikulace v rameni znamená odstranění celé pažní kosti v ramenním kloubu.   

 Amputace celého ramenního pletence spočívá v odstranění celé paže i s lopatkou, klíční 

kostí a příslušným svalstvem. (Brozmanová, 1990) 

 Kineplastická operace. Cílem operace je, aby stahy zachovalých svalů pahýlu ovládaly 

mechanickou ruku, po případě pohyb předloketní části protézy (Frejka, 1970, s. 142) 

 Krukenbergerova operace. Dlouhý pahýl předloktí lze upravit do tvaru klepeta 

oddělením předloketních ostí. To umožní amputovanému uchopit a udržet předměty. 

4.5.2 AMPUTACE NA DOLNÍ KONČETINĚ 

 Amputace prstů nohy. Může být úplná nebo jsou amputované jen některé prsty 

popřípadě jejich části. 

 Amputace dle Sharpa v oblasti metatarzálních kostí. 
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 Exartikulace v Lisfrankově kloubu (amputace tarsometatarsální) (viz obr. 1) 

 Exartikulace v Chopartově kloubu (exartikulace talonaviculární a calcaneocuboideální) 

(viz obr. 2)  

 

Obrázek 1: Exartikulace v Lisfrankově kloubu (Půlpán, 2011) 

  
Obrázek 2: Exartikulace v Chopartově kloubu (Půlpán, 2011) 

 

 Amputace dle Pirogova. Patní kost se příčně přetne a její distální část se překlopí na tibii, 

tím vznikne plně zatížitelný pahýl. 

 Amputace dle Symea  

 Amputace transtibiální je přetětí tibie a fibuly v požadované výši. Rozeznáváme krátký, 

střední nebo dlouhý transtibiální amputační pahýl.  

 Exartikulace v kolenním kloubu je odnětí celého bérce. Tato amputace zanechává plně 

funkční nášlapný stehenní pahýl. 

 Transfemorální amputace je přetětí femuru v požadované výšce. Rozeznáváme krátký, 

dlouhý a střední transfemorální pahýl. Ideální pro vybavení ortopedickou pomůckou je 

zachování 2/3 femuru. 

 Exartikulace v kyčelním kloubu znamená odstranění celého femuru. Ošetřujeme 

protézou s využitím pánevního koše. 

 Hemipelvektomie neboli amputace pánevní kosti nebo celé poloviny pánve. 

 Hemikorporektomie představuje ojedinělý případ amputace kdy je odstraněna celá pánev 

i s kostí křížovou. 
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4.6 ZMĚNY TRANSTIBIÁLNÍHO PAHÝLU 

Rozeznáváme krátký, střední nebo dlouhý transtibiální pahýl. Transtibiální pahýl není 

nášlapný, proto se jeho distální konec musí v protetickém lůžku odlehčit. U příliš krátkého 

pahýlu může nastat problém s protetickým vybavením a má sklon k flekčním kontrakturám. 

Při krátkých pahýlech často používáme stehenní objímku pro zachycení protézy na pahýl. U 

příliš dlouhého pahýlu nastává problém se stavební výškou protézy. Za ideální je považován 

pahýl dlouhý 2/3 délky bérce. Fibula v některých případech vybočuje a může vytvářet 

bolestivé prominence. Proto fibulu při amputaci protínáme proximálněji než tibii a často 

vytváříme kostěný můstek pro spojení těchto dvou kostí. Mohou nastat i případy, kdy se 

patela chirurgicky podsouvá pod přeťatou tibii a tím se vzniká částečně nášlapný pahýl. Této 

vlastnosti můžeme později využít při protetickém vybavování pacienta.  

4.6.1 FYZIOLOGICKÉ ZMĚNY TRANSTIBIÁLNÍHO AMPUTAČNÍHO PAHÝLU 

Amputace je velice závažným zásahem do pohybových schopností lidského organismu. 

V závislosti na výšce amputace ztrácejí svaly své úpony a tím i část své přirozené kontraktilní 

hmoty. Vlastnosti amputačního pahýlu a výsledek rehabilitační péče rozhodují o využitelnosti 

pahýlu k nošení protézy. Amputační pahýl by měl být dobře pohyblivý, výkonný a odolný 

proti mechanickým vlivům protetického lůžka. Jeho tvar by v ideálním případě měl být mírně 

kónický, s dobrým svalovým a kožním krytem bez defektů a s nebolestivou pohyblivou 

jizvou. Obecně platí, že pahýl by měl být ustálen do šesti měsíců od amputace, avšak proces 

hojení je individuální. Po ustálení, má na tvar a obvod pahýlu vliv změna hmotnosti pacienta, 

stejně tak, jako atrofie svalstva a kožního krytu následkem stárnutí. (Brozmanová, 1990) 

4.6.2 PATOLOGICKÉ ZMĚNY TRANSTIBIÁLNÍHO AMPUTAČNÍHO PAHÝLU  

Všechny změny, které omezují funkčnost a nosnost pahýlu, pokládáme za patologické. Dle 

Brozmanové (1990) tyto chorobné změny dělujeme na: 

 Poamputační patologické změny, které vznikly z důvodu nesprávné chirurgické péče, 

nevhodně zvolenou výškou amputace či následkem poruchy vnitřních nebo vnějších 

struktur. Např. infekce pooperační rány, patologická jizva, přebytek nebo nedostatek 

svalových tkání,  neuromy, neuritida, osteofyty, fantomové bolesti… 

 Změny následkem nedostatečné péče o pahýl, kdy přetrvává pooperační otok nebo 

dochází ke kontrakturám, jsou změny, které znemožňují protézování až do úpravy stavu. 
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 Změny následkem neracionálního protézování mohou nastat při chybně zhotovené 

protéze (především protetického lůžka) a jejím nevhodném konstrukčním řešením, při 

nesprávném nošení a hygienické péči o pomůcku. 

4.6.3 FANTOMOVÉ BOLESTI A POCITY 

Pacient cítí pálení, křeče až kruté bolesti v místech již odstraněných periferních částí. 

Fantomové bolesti se častěji objevují u pacientů, kteří před amputací končetiny trpěli těžkými 

bolestmi. I přes to, že příčina bolesti je objasněna a odstraněna vzniká v mozkové kůře ložisko 

dráždění, které přetrvává i po odstranění končetiny. Odstranění těchto bolestí je problematické 

a dosažení správného efektu není vždy zaručené. (Brozmanová, 1990) O ústup fantomových 

bolestí se snažíme medikamentózní terapií, aplikací fyzikálních procedur, akupunkturou, 

hypnózou avšak někdy je nutná neurochirurgická revize pahýlu. 

 Jsou stavy, při nichž pacient stále cítí přítomnost amputované končetiny. Fantomové 

pocity jsou tak časté, že je považujeme za normální poamputační stav. (Dungl, 2005) 

4.7 POOPERAČNÍ REHABILITAČNÍ PÉČE O TRANSTIBIÁLNÍ PAHÝL 

Transtibiální amputace má obvykle pozitivní chirurgické a rehabilitační výsledky, pokud je 

zachována dostatečná cirkulace krve což umožňuje hojení pahýlu.(Lusardi, Nielsen, 2007) 

S rehabilitací je potřeba začít bezprostředně po vykonání amputace. Po ústupu pooperačního 

šoku začínáme s kondičním cvičením na lůžku. Dále nacvičujeme s pacientem vstávání 

z lůžka s dopomocí druhé osoby či chodítka. Později přejdeme k chůzi s berlemi a 

systematicky posilujeme dolní končetiny. Je důležité posilovat nejen postiženou část těla, ale 

především části nepostižené a to z toho důvodu, aby byl postižený schopen sám sebe 

obsloužit a pohybovat se. Dobrá fyzická a psychická kondice pacienta je předpokladem pro 

pozdější aplikaci protézy. (Brozmanová, 1990) 

 Úlohou rehabilitace je cvičit pohyblivost amputačního pahýlu a otužovat ho proti 

vnějším vlivům a to především proti tlaku, jemuž bude vystaven nošením protézy. Pacienta je 

též nutno připravit na změnu statiky v důsledku ztráty končetiny při stoji i chůzi. 

(Brozmanová, 1990) 

 Prvním důležitým předpokladem úspěšné rehabilitace je správné polohování 

amputačního pahýlu. U podkolenní amputace dochází k tendenci vytvoření flekční 

kontraktury, kvůli přetětí svalů a výraznému nepoměru síly mezi flexory a extenzory ve 

prospěch flexorů. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že transtibiální amputační pahýl je potřeba 

v pooperačním období ukládat do plné extenze. (Brozmanová, 1990) 
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 Pacient v bezprostředním pooperačním období nesmí napínat svaly amputačního 

pahýlu a to z důvodu možného narušení hojení rány a tvorby jizvy. Proto se smí provádět 

pouze pasivní cvičení v zachovaných kloubech. Zároveň se užívá jemná masáž, která 

dopomáhá k lepšímu prokrvení amputačního pahýlu, ústupu edému a brání přirůstání jizvy 

k okolním tkáním. Další součástí rehabilitace amputačního pahýlu je otužování nášlapným 

cvičením, kdy se pacient vrcholem pahýlu opírá o měkkou podložku. Postupně tvrdost 

podložky zvětšujeme a přidáváme i míru zatížení. K co nejrychlejšímu získání odolnosti 

pahýlu mohou příznivě přispět i koupele a fyzikální terapie. (Brozmanová, 1990) 

 Po dobu hospitalizace si má amputovaný osvojit správný způsob výživy. Strava by 

měla být bohatá na bílkoviny a vitamíny. Vzhledem k snížení pohybu by strava měla být 

složená tak, aby se u pacienta nevyvinula obezita. Tělesná zátěž a ostatní aktivity se mají 

střídat s dostatečným odpočinkem. Volný čas by měl být vyplněn kondičním cvičením, 

pohybovými hrami, plaváním či sportem podle fyzických schopností daného jedince. 

(Lánik, Lániková, Duda, 1974) 

4.7.1 BANDÁŽOVÁNÍ TRANSTIBIÁLNÍHO PAHÝLU  

Po odstranění stehů můžeme začít s bandážováním. Správné bandážování napomáhá 

k tvarování amputačního pahýlu. Pro účely bandážování užíváme elastických obinadel. 

 Postup bandážování podkolenního amputačního pahýlu: otáčky obinadla zásadně 

směřují zdola nahoru, distální konec pahýlu stahujeme nejvíce, avšak obinadlo nesmí být 

přespříliš utáhnuté (viz obr. 3). Bandáž bychom měli přikládat na celých 24 hodin a 2-krát 

denně převazovat. (Brozmanová, 1990) 
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Obrázek 3: Postup bandážování transtibiálního pahýlu (Smutný, 2009) 

4.7.2 ERGOTERAPIE 

Dříve „léčba prací“, je neméně důležitou složkou léčebné rehabilitace, bohužel zatím hodně 

opomíjená. Za léčbu prací můžeme považovat činnost, která pacientovi pomůže znovu získat 

schopnosti ztracené úrazem nebo činnost která pomůže udržet a rozvinout zbylé schopnosti. 

(Večeřová, 1972) 

 Mnoho škody bylo naděláno tím, že lidé se v nemocnicích naučili zahálet. Postižený 

se pak cítí nešťastný, že nemá co dělat a může se začít cítit méněcenný. Ergoterapie má tak 

dva cíle. Zabraňuje vzniku deprese a udržuje postiženého v kondici.  

4.8 ZÁSADY HYGIENICKÉ PÉČE O TRANSTIBIÁLNÍ AMPUTAČNÍ PAHÝL 

Ztráta končetiny klade zvýšený nárok na hygienickou péči jak o amputační pahýl, tak o celé 

tělo v důsledku zvýšené námahy při pohybu a tím zvýšením potivosti. Hygiena a péče o pahýl 

nekončí propuštěním z nemocničního oddělení, ale je nutné, aby v ní amputovaný pokračoval 

sám. K jednomu z nejdůležitějších opatření patří výše zmiňované bandážování a polohování 

amputačního pahýlu. Pacient s podkolenní amputací by se měl vyhýbat dlouhému sezení 

s koleny a kyčlemi v pravém úhlu, jež podmiňuje vznik flekčních kontraktur. Význam má i 

automasáž pahýlu pro zlepšení prokrvení. Zvýšenou péčí je potřeba zahrnout okolí jizvy, čím 

můžeme předejít bolestivosti a jejímu přirůstání. Nenahraditelné jsou i domácí koupele 

s přidáním dezinfekčních látek či jiných přísad (dubová kůra, řapík, formalín) pro snížení 

potivosti. Na koupel používáme teplou vodu a nedráždivé mýdlo. Teplá voda uvolňuje 
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vývody mazových a potních žláz a tím brání vzniku případné infekce. Je možno využít i 

střídání teplé a studené vody pro obnovení neuralgie a obnovení reflexů nervů zásobujících 

cévní stěnu. (Brozmanová, 1990) 

4.9 INDIKACE PROTETICKÉ POMŮCKY 

Protetickou pomůcku indikuje vždy ošetřující lékař ve vztahu k potřebám pacienta. Pomůcka 

je indikována cíleně podle konkrétního funkčního či tělesného postižení. Tyto pomůcky jsou 

částečně nebo plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Indikující lékař vystaví 

„Poukaz na protetickou pomůcku“ pro protetické pracoviště, které bude pomůcku zhotovovat. 

U pomůcek, kde číselník PZT VZP udává povinnost souhlasu revizního lékaře zdravotní 

pojišťovny, je nezbytné vyplnit „žádanku o schválení zvýšené úhrady“.(Dungl, 2005) 

 Odborný lékař vystavuje poukaz, ale již není pravidlem, že zprostředkuje i kontakt 

s ortopedickým protetikem. Řešením může být návštěva ortopeda nebo rehabilitačního lékaře, 

kteří poskytnou pacientovi více informací.  

 Protetik si prohlédne amputovanou končetinu, informuje se o zdravotním stavu 

pacienta a předá mu úvodní informace o tom, jak bude vybavování ortopedickou pomůckou 

probíhat. Budoucí uživatel protézy pak musí navštěvovat svého protetika na příslušném 

protetickém pracovišti. Tam mu budou odebrány měrné podklady pro výrobu protézy a též 

dostane informace o dalším postupu výroby protézy. Pacient se na protetické pracoviště 

dostaví na sebrání měrných podkladů, na zkoušku a na předání protézy. Protetik pacientovi 

postupně předvede, jak protézu správně nasazovat, jak se s ní pohybovat, jak s ní zacházet a 

jak o ni správně pečovat. Úkolem uživatele je už jen podepsat protokol o převzetí pomůcky. 

 Užitná doba protézy a jejích komponentů je 24 měsíců. Míra opotřebování závisí na 

tom, v jakém prostředí se pacient pohybuje a jak je aktivní.  

 Úkolem pacienta je docházet na protetické pracoviště na pravidelné kontroly. Tím 

předcházet případným poškozením pahýlu či protézy v důsledku jejího nesprávného seřízení. 

(Smutný, 2009) 
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4.10 JAKÝ PACIENT JE VHODNÝ K PROTÉZOVÁNÍ 

Základním předpokladem je umožnit pacientovi chůzi s minimálním možným rizikem 

zhoršení zdravotního stavu. Z tohoto důvodu se k protézování přistupuje až po zhojení 

měkkých tkání, což odpovídá 6-8. týdnu po amputaci. Tato doba se může podstatně zkrátit 

aktivní péčí o pahýl. Podmínkou pro protézování je to, že pacient dokáže sám vstát ze židle a 

udrží se na zdravé končetině s dopomocí zábradlí. Pahýl by měl mít lehce kónický tvar být 

bezbolestný. Zvládnutí chůze o berlích by mělo být samozřejmostí. (M. A. Ortopedická 

protetika s.r.o., 2013) 
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5. PROTETOMETRIE 

 „Protetometrie je vznešený výraz pro získávání měrných podkladů pro stavbu protéz.“ 

(Půlpán, 2011, s. 18) 

Dle Půlpána (2011) mezi tyto měrné podklady patří 

1) základní údaje  

2) technické vyšetření  

3) získání délkových a obvodových měr 

4) nákresy a obkresy 

5) zhotovení sádrového negativu 

5.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Do základních údajů o pacientovi patří zjištění jména, příjmení, adresy, zdravotní pojišťovny 

a kontaktního telefonního čísla. Během vhodně cíleného rozhovoru zjišťujeme, z jakého 

důvodu k amputaci došlo, což může dopomoci předejít možným komplikacím. Dále se ptáme 

na osobní i rodinnou anamnézu. Onemocnění, na která se soustředíme, jsou infarkt myokardu, 

CMP, obezita a to z toho důvodu, že nošení pomůcky je energeticky náročné a je potřeba tyto 

pacienty podrobit zátěžovému testu. (Půlpán, 2011) 

5.2 TECHNICKÉ VYŠETŘENÍ 

Sledujeme, zda je pacient schopen samostatné vertikalizace či zda je schopen se postavit 

pomocí berlí. Dále hodnotíme rozsah jednotlivých kloubů, vznik možných flekčních 

kontraktur a svalovou sílu. (Půlpán, 2011) 

Svalová síla je definována takto: 

Tabulka 2: Hodnocení svalové síly 

St. 0 Není viditelná žádná svalová aktivita, 0% svalové síly. 

St. 1 Je zachováno asi 10% svalové síly, můžeme pozorovat záškub svalstva. 

St. 2 Zachováno 25% svalové síly, pohybuje se, ale nepřekoná odpor gravitace. 

St. 3 50% síly z normálního stavu, překonává odpor gravitace. 

St. 4 Zachováno 75% svalové síly, testovaný dokáže překonat středně velký odpor. 

St. 5 Normální svalová síla, sval má dobrou až stoprocentní funkci. 
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 Neméně důležitým kritériem je stupeň aktivity uživatele, který určuje fyzické a 

psychické předpoklady pro užívání pomůcky. (Půlpán, 2011)  

 

Tabulka 3: Hodnocení stupně aktivity uživatele 

Stupeň aktivity 0 Nechodící pacient, který k pohybu využívá invalidní vozík. 

Stupeň aktivity 1 Interiérový typ uživatele. Využívá protézu pro pohyb pouze v interiéru 

kvůli limitaci zdravotním stavem. 

Stupeň aktivity 2 Limitovaný exteriérový typ uživatele. Využívá protézu k překonávání 

krátkých vzdáleností, ale je též limitován zdravotním stavem. 

Stupeň aktivity 3 Nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Využívá protézu celodenně 

bez značného omezení. 

Stupeň aktivity 4 Nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky. 

Vysoce aktivní uživatel, který využívá protetickou pomůcku celodenně 

a pro sportovní aktivitu. 

 

 Firma Otto Bock zavedla speciální hodnotící systém MOBIS, který v závislosti tělesné 

hmotnosti a stupni aktivity uživatele pomáhá při výběru vhodných komponentů k výrobě 

protézy (viz obr. 4). 

 

Obrázek 4: Systém MOBIS (Otto Bock, 2013 a) 
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5.3 DÉLKOVÉ A OBVODOVÉ MÍRY 

„Míry musí být snímány v takovém postavení, ve kterém bude pomůcka nošena“ 

(Půlpán, 2011, s. 29) 

Délkové míry snímáme v zásadě bez obuvi, při zatížené končetině. U dolní končetiny 

sebíráme tyto míry: délka končetiny od podložky do štěrbiny kolenního kloubu a k tuber 

ischiadicum. Obvodové míry snímáme dle formuláře měrného listu. (Půlpán, 2011) 

5.4 NÁKRESY A OBKRESY 

Nákresy i obkresy jsou součástí dokumentace. Dnes se místo nákresu využívají spíše 

standardní měrné listy, do kterých se zanesou naměřené hodnoty. Obkresy se snímají z těla 

pacienta (pořizujeme obkres zdravé končetiny) pro zjištění velikosti chodidla pacienta nebo 

pro ujasnění linie končetiny k výrově kosmetického krytí. (Půlpán, 2011) 

5.5 ZHOTOVENÍ SÁDROVÉHO NEGATIVU 

Před začátkem sádrování je nutné pahýl separovat, aby nedošlo k přilepení k pacientově 

pokožce. K tomuto účelu se používá nejčastěji potravinová fólie, perlon či vazelína. 

 Nyní můžeme přejít k samotnému sádrování. Způsoby sádrování se mění dle daného 

typu pomůcky.  Sádrujeme pomocí sádrového obinadla požadované šířky. U některých typů 

sádrování využíváme sádrovací stojany nebo podtlak. Vzniklý negativ necháme vytvrdnout a 

sejmeme jej z těla pacienta. (Půlpán, 2011) 
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6. PROTETICKÉ VYBAVENÍ PACIENTA PO 

TRANSTIBIÁLNÍ AMPUTACI 

„Protéza nahrazuje ztracenou část těla jak kosmeticky, tak funkčně. Protéza je vždy stavěna 

podle individuálních potřeb pacienta. Není v současné době přípustné nutit pacienta, aby se 

přizpůsoboval protéze. Protéza a pacient tvoří funkční jednotku, stav označujeme jako 

„biomechanický celek“. Správné zhotovení protézy je dáno jednak výběrem správných dílů, 

jednak jejich správným zpracováním. Správně navržená a postavená protéza musí plně 

vyhovovat fyzickým předpokladům pacienta, s čímž úzce souvisí i předpoklad profesní, záliby, 

sport a nelze opomenout ani předpoklady psychické a mentální.“ (Dungl, 2005, s. 144) 

 Protézy dělíme na prvovybavení a definitivní vybavení. Prvovybavením se nazývá 

protéza, kterou pacient dostane jako první v pořadí. Toto vybavení je na stejné technické 

úrovni jako vybavení následující. Její výhoda spočívá v tom, že je možno ji opakovaně 

upravovat s ohledem na fyzické schopnosti a měnící se objem pahýlu. Doba, na kterou se 

prvotní protéza aplikuje, závisí na definitivní úpravě pahýlu a je tedy velice individuální. Po 

stabilizaci objemu pahýlu přistupujeme k výrobě definitivního vybavení, jehož provedení se 

různí v závislosti na fyzické schopnosti pacienta. 

 Další rozdělení protéz zavedené zdravotní pojišťovnou je na standardní vybavení a 

tzv. speciální vybavení, které je svou konstrukcí určeno pro aktivnější uživatele (koupací 

protézy, protézy pro sport apod.).  

6.1 BÉRCOVÁ PROTÉZA OBECNĚ 

Bércová protéza má zdánlivě nejjednodušší stavbu. Skládá se z pahýlového lůžka, které má 

různý tvar, který zvolí technik podle nálezů na pahýlu. Někdy je doplněna o stehenní objímku, 

která slouží k lepší fixaci protézy k pahýlu. Dále se skládá z nosné části, jež nahrazuje 

chybějící končetinu, z adaptérů a protetického chodidla. (M. A. Ortopedická 

protetika s.r.o., 2013) 

 Volba nejvhodnějšího způsobu protézování transtibiálního amputačního pahýlu, závisí 

na mnohých faktorech, z kterých nejdůležitější je délka, pohyblivost, zatížitelnost a stav 

svalstva amputačního pahýlu a také celková zdatnost pacienta. Dle Brozmanové (1990) 

můžeme rozdělit délky amputačního pahýlu, pro který je pomůcka určená, na: 

Standardní, což je pahýl o délce tibie v rozmezí 5 cm distálně od štěrbiny kolenního kloubu 

až do 2/3 délky pahýlu. Jako standardní se tento transtibiální pahýl označuje proto, že se 

vyskytuje nejčastěji. Ve většině případů nedochází k problémům s protézováním. 
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Jako krátké transtibiální amputační pahýly jsou označovány ty, jejichž délka tibie je kratší 

než 5 cm. U těchto pahýlů bývá často problém s technickým řešením připevnění pomůcky 

k tělu pacienta. 

O dlouhém transtibiální pahýlu mluvíme, pokud jeho délka přesahuje 2/3 celkové délky 

pahýlu. U takto dlouhých pahýlů se setkáváme s poruchami prokrvení distálních částí a 

s atrofií svalstva. Při vybavovaní pacienta protézou, může vznikat problém se stavební 

výškou. 

6.2 STAVBA PROTÉZY 

Stavba každé protézy musí splňovat kritéria statická a rovněž dynamická. Jedině tak může být 

pomůcka funkční a spolehlivě uživateli sloužit.  

6.2.1 STATICKÁ STAVBA 

Ve statické stavbě je zapotřebí vytvořit rovnováhu mezi silami, které jsou přenášeny z protézy 

na zem a silami, které se přenášejí ze země na protézu. Podmínkou rovnováhy tedy je, že 

souhrn všech sil a momentů se rovná nule, což znamená, že se navzájem ruší.  

 V ideálním případě by při stoji měla protéza nést 50% hmotnosti pacienta a zdravá 

končetina zbylých 50%. Protéza má ze statistického hlediska správnou stavbu, pokud 

v klidném stoji na obou nohách nevyvolává žádné momenty zvratu, momenty ohybu, točivé 

momenty, krouticí momenty, které by byly kompenzovány stejně velkými reakčními silami. 

Z pohledu pacienta tak protéza nemá správnou stavbu, pokud je pacient nucen pro dosažení 

rovnovážného stavu vynakládat práci svalů.  Pacient by se tedy neměl naklánět, aby tento stav 

vyrovnal. (Heim, 2002) 

6.2.2 DYNAMICKÁ STAVBA 

Při dynamické stavbě protézy vycházíme z předpokladu, že protéza nebude používána 

přednostně ke stoji, nýbrž k chůzi. Dynamická stavba se zabývá silami, kterým bude protéza 

vystavena při chůzi. (Heim, 2002) 
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6.3 BIOMECHANIKA BÉRCOVÉ PROTÉZY 

6.3.1 OBLASTI TRANSTIBIÁLNÍHO PAHÝLU KTERÉ NEJSOU ZATÍŽITELNÉ A JE 

POTŘEBA JE ZOHLEDNIT (VIZ OBR. 5) 

 
Obrázek 5: Nezatížitelné plochy transtibiálního pahýlu (Heim, 2002) 

 hrana mediálního kondylu femuru 

 přední, mediální a laterální drsnatina hlavice tibie 

 přední hrana tibie 

 distální konec pahýlu 

 hlavice fibuly 

Na tyto místa je potřeba brát zřetel již při snímání sádrového modelu. (Heim, 2002) 
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6.3.2 OBLASTI TRANSTIBIÁLNÍHO PAHÝLU, KTERÉ JE NUTNO ZATÍŽIT PRO SPRÁVNÉ 

FUNGOVÁNÍ PROTÉZY (VIZ OBR. 6) 

 
Obrázek 6: Zatížitelné plochy transtibiálního pahýlu (Heim, 2002) 

 celá mediální plocha tibie 

 celá plocha mezi tibií a fibulou 

 šlacha quadriceps femoris 

 mediální a laterální suprakondylární plocha (Heim, 2002) 

6.4 TYPY UCHYCENÍ BÉRCOVÉ PROTÉZY NA PAHÝL  

V bércové protetice máme několik možností, jak uchytit protézu na pahýl. Záleží to 

především na stavu pahýlu. Při velmi krátkých a problematických pahýlech volíme připojení 

vlivem pomocných zařízení. U ostatních pahýlů volíme připojení vlivem podtlaku nebo 

vlivem pasivního rozpětí tkáně. 

 Pahýl není v lůžku uchycen vždy jen jedním mechanismem nýbrž kombinací dvou a 

více mechanismů.  

6.5 PRVOVYBAVENÍ 

Prvovybavením nazýváme prvotní protézu, kterou je pacient vybavován následně po 

amputaci. Požíváme jej z toho důvodu, že objem amputačního pahýlu se v prvním období 

velmi často mění a je proto nutné aby pacient pravidelně docházel na protetické pracoviště a 

v případě nutnosti mu bylo zhotoveno nové pahýlové lůžko. „Pahýlové lůžko je přísně 
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individuální, základní a nejdůležitější část protézy, pokrývá povrch amputačního pahýlu.“ 

(Sosna, 2001, s. 161) Pahýlové lůžko musí bezpodmínečně naprosto přesné a to z důvodu že 

amputační pahýl pákou ovládá pohyb celé protézy. Pokud je v protetickém lůžku příliš mnoho 

volného místa, pahýl pak nemůže protézu ovládat s dostatečným citem a může docházet 

k rotačním pohybům protézy na pahýlu. Protézové dílce volí protetik podle vády a stupně 

aktivity uživatele. 

6.6 DEFINITIVNÍ VYBAVENÍ 

Definitivním vybavením nazýváme protézu, kterou je pacient vybaven po ustálení tvaru a 

objemu pahýlu. Od prvovybavení se liší zvoleným materiálem (laminátová pryskyřice), ze 

kterého je vyrobeno pahýlové lůžko. Ostatní dílce protézy jsou stejné jako u prvovybavení. 

6.7 EXOSKELETÁRNÍ TRANSTIBIÁLNÍ NÁHRADY 

Výskyt prvních skeletových protéz se datuje do doby před několika sty, přesněji od poloviny 

šestnáctého století. Tehdejší skeletové protézy měli za hlavní cíl nahradit ztracenou část 

končetiny, přičemž estetické stránka věci se úplně opomíjela. (Čuk, 1977)  

 U exoskeletárních náhrad využíváme obvodové nosnosti a závěsu protézy. Používají 

se při klasickém podkolenním pahýlu a bývají často doplněny o stehenní objímku z usně. 

(Brozmanová, 1990) Tyto náhrady se v dnešní době požívají spíše výjimečně. Pokud je 

zapotřebí vyrobit konvenční protézu, vyrobí se funkční lůžko, které se navíc doplní pouze o 

stehenní objímku, vzhledem k rozvoji nových materiálů a technologií. Dle Brozmanové 

(1990) rozeznáváme podle použitého materiálu tyto exoskeletární  náhrady podkolenní: 

6.7.1 DŘEVĚNÁ PODKOLENNÍ PROTÉZA (UKB) 

Dřevěná bércová protetika je pro dnešní dobu neadekvátní, z důvodu velké časové náročnosti. 

Konvenční dřevěné protézy se vyráběly v minulosti, kdy nebyly k dispozici materiály 

(termoplasty, laminační pryskyřice) jaké jsou dnes. Ovšem, tam, kde nové technologie není 

možné používat (země třetího světa), mají dřevěné protézy význam ještě dnes. Tyto náhrady, 

se vyráběly metodou dvouskořepinového frézování, bez ohledu na kondyly femuru, patelu či 

šlachu kvadricepsu a to z důvodu že tato pracovní technika neumožňovala takovou přesnost 

jak je tomu dnes. Z toho vyplývá, že pahýl nebyl plně funkčně obepnut a proto stehenní 

objímka byla nutným opatřením. Stehenní objímka pak slouží jako přenašeč potřebných sil, 

zatímco protézové lůžko slouží k přenosu pohybu. (Heim, 2002) 
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6.7.2 KOŽENÁ PODKOLENNÍ PROTÉZA (UKB) 

Celokožené protézy jsou v dnešní době nepřijatelné a to jak z důvodu časové náročnosti, tak 

z hlediska funkčnosti. Kožená lůžko se vyrábí technikou valchování na sádrovém modelu do 

anatomického tvaru. Pro specifické uložení pahýlu pacienta, se užívá plstěný polštář, který se 

sám dotvaruje v průběhu používání. Nosnou funkci mají postranní hliníkové či ocelové dlahy 

a stehenní objímka. (Heim, 2002) 

6.7.3 KOVOVÁ PODKOLENNÍ PROTÉZA (UKB) 

Nejčastěji užívaným kovem je hliník a to z důvodu, že je lehký, a přesto zajišťuje vysoký 

stupeň stability. Potíže s uložením pahýlu jsou stejné jako u dřevěných protéz. Hliníková 

lůžka se z vnitřku vykládají valchovanou usní pro funkční uložení pahýlu. I zde je nezbytná 

stehenní objímka. Hliníková lůžka mají význam pro export do zemí třetího světa, protože 

hliník lépe odolává tamním klimatickým podmínkám než organické materiály. (Heim, 2002) 

6.8 ENDOSKELETÁRNÍ TRANSTIBIÁLNÍ NÁHRADY 

V některých publikacích se objevuji pod názvem funkcionální bércové protetézy. V dnešní 

době se od indikace exoskeletarních náhrad upouští a nahrazují je náhrady endoskeletární. 

Tato skupina zahrnuje protézy, u kterých lze upustit od použití stehenní objímky. Patří sem 

typy nejmodernějších protéz, jež členíme dle kritérií funkčnosti. 

 Funkčnost bércové protézy je značnou měrou určována zohledněním oblastí pahýlu, 

které je nutno odlehčit (pro jejich zvýšenou citlivost) a které naopak zatížit.(Heim,2002) 

 Po amputaci je bércová protéza zhotovena v základním provedení. Další vybavení se 

může lišit podle potřeb a aktivit daného uživatele. Pahýlová objímka a lůžko jsou vyráběny 

individuálně dle tvaru amputačního pahýlu. Pokud se jedná o příliš krátký transtibiální pahýl, 

je nutno protézu uchytit pomocí bandáže nebo silikonového návleku. Ortopedický protetik má 

možnost výběru z několika typů lůžek a chodidel s různě dynamickým účinkem. 

(Smutný, 2009)  

6.8.1 PAHÝLOVÁ LŮŽKA 

Zásadními faktory pro tvar budoucího lůžka jsou aktivita a váha uživatele, délka amputačního 

pahýlu, svalová vybavenost pahýlu, stav jizvy, citlivost pokožky, kožní změny a zatížitelnost 

pahýlu. Ze zkušeností víme, že mladší pacient snáší kontakt lůžka jinak (většinou lépe) než 

starší člověk. Ortopedický technik navrhuje způsob uchycení pahýlového lůžka, přičemž 

respektuje vyskytující se problémy. Též reaguje na změny pahýlu a přizpůsobuje jim protézu. 

(Smutný, 2009)    
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Protéza PTB 

Tato bércová protéza využívá opory o ligamentum patelae.  Z toho důvodu je možno upustit 

od užívání velkoplošných stehenních objímek, které kruhově zaškrcují svalstvo a cévy a 

vlivem kterých dochází k atrofii svalstva. Pahýlové lůžko PTB podle funkčních kritérií sahá 

mediálně a laterálně výše než u konvenčních lůžek. Proti sklouznutí se lůžko fixuje pomocí 

úzké bandáže nad čéškou. Vyrábí se z licí pryskyřice s měkkým vnitřním lůžkem. Protéza 

PTB byla předchůdkyní všech ostatních typů funkčních bércových protéz. (Heim, 2002) 

Protéza PTS 

Tato protéza má podobnou objímku jako protéza KBM. Rozdíl mezi těmito dvěma typy 

protéz spočívá s kompletním začleněním pately a v zachycení zátěže na šlaše kvadricepsu. 

Z důvodu, že patela je k zatížení nevhodná a pomůcka je obepínáním pahýlu podobná spíše 

konvenčním typům protéz, příliš se nevyužívá. Používají se smíšené tvary protéz různého 

typu. (Heim, 2002)   

Protéza KBM 

Kondylární protéza Münster obepíná mediální a laterální kondyl femuru a tím fixuje protézu 

k pahýlu. Proximální okraj protézy obepíná patelu a zabraňuje tak pohybům pahýlu uvnitř 

protézy a sklouzávání protézy. Patela je uložena ve spodní třetině. Tento způsob zavěšení 

protézy nazýváme suprakondylární objímka, je považován za osvědčený a hojně se využívá. 

(Heim, 2002) 

Protéza PTK 

Představuje smíšený tvar výše uvedených typů protézových lůžek. „Uši“ lůžka obepínají 

kondyly femuru a frontálně proximálním zářezem se opírá o ligamentum patelae. Tvrdé lůžko 

je v oblasti pately vyříznuté, ale měkké lůžko ji kryje. Ucha měkkého lůžka se táhnou na 

laterálním i mediálním kondylu co nejdále proximálně a frontálně. (Heim, 2002)  

Protéza TSB 

Protéza TSB se od ostatních typů odlišuje především technologickým postupem získávání 

měrných podkladů. Pahýl nesádrujeme klasickou metodou, nýbrž za pomoci podtlaku. 

Vytvoříme sádrový pozitiv a rovnoměrně po celém povrchu pozitivu ubereme 4-5% 

materiálu. Dbáme vždy na to, aby nedošlo ke změně jeho tvaru. Protetické lůžko TSB se 

skládá z laminátového lůžka opatřeným jednocestným ventilem, silikonového návleku a tzv. 

lineru.  (Půlpán, 2011)  
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Ulpívací bércové lůžko 

Tato lůžka se vyrábějí hlubokotažnou metodou z termoplastů. Jejich výhoda spočívá v tom, že 

lze upustit od používání návleků. Distální konec lůžka se uzavře ventilem. Lůžko je tak 

k pahýlu fixováno pomocí podtlaku. (Heim, 2002) 

Systém Harmony 

Kompletní systém pahýlového lůžka Harmony je indikován při cévních problémech, 

kolísavém objemu pahýlu, prominujících kostních výrůstcích, vtažených jizvách, 

přecitlivělých pahýlech a abnormálních tvarech pahýlu. Kontraindikací systému Harmony 

jsou příliš dlouhé pahýly, hmotnost pacienta nad 150 kg, extrémní kostní výstupky, zcela 

otevřené rány nebo pokud se jedná o prvovybavení. Systém se skládá z pahýlového lůžka, 

pahýlového návleku, kolenní manžety a čerpadla nebo jednocestného ventilu. Mezi 

protézovým lůžkem a linerem vzniká podtlak 0,6- 0,8 barů. Ve fázi nášlapu dochází ke 

stlačení čerpadla, které ve švihovém momentu účinně vzduch odsaje z pahýlového lůžka přes 

čerpadlo nebo jednocestný ventil. Když je odsátý z pahýlového lůžka veškerý vzduch, tak 

čerpadlo vytvoří zvýšené vakuum a s každým krokem ho udržuje. Kapacita čerpadla se 

nastavuje podle hmotnosti pacienta. Stavbu kontrolujeme pomocí LASER Posture. 

(Baumgartner, 1989) 

Silikonový liner s trnem a zámkovým adaptérem 

Silikonový liner na jehož distální části je trnový adaptér se nasadí na pahýl. Trnový adaptér se 

zasunuje do zámkového adaptéru uloženého v pahýlovém lůžku. Díky tomuto zachycení 

protéza na pahýlu skvěle drží a nedochází k žádným pohybům pahýlu uvnitř lůžka. Tento 

systém se hodí pro krátké amputační pahýly a pro sportovce. (Baumgartner, 1989) 

Systém AeroLink 

Systém AeroLink je první bércový protézový systém s pasivně nebo aktivně vytvářeným 

podtlakem, který umožňuje úplnou volnost pohybu v koleni. Tento systém je určen pro 

uživatele stupně aktivity 2-4, pro uživatele, kteří odmítali těsnící manžetu a pro amputované, 

jež vyžadují velkou flexi v kolenním kloubu (sezení v autě, jízda na kole…) Kontraindikací 

systému AeroLink je příliš krátký pahýl (méně než 12 cm) nebo naopak příliš dlouhý pahýl 

(vzniká problém s výškou pro montáž komponentů), neakceptování ze strany uživatele, 

poškozený kolenní kloub. Klady, jež tento systém přináší, spočívají v úplné volnosti pohybu 

v kolenním kloubu, v celkovém zvýšení aktivity v každodenním životě, ve snížení dráždění 

pokožky a vzniku otlaků. Dalšími cennými vlastnostmi je možnost nasazování protézy vsedě 

a decentně vyhlížející kosmetika (Otto Bock, 2012 b) 
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6.8.2 POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ 

Jednocestný ventil 

Jednocestný ventil slouží ve spojení s kolenní manžetou k vytvoření podtlaku v lůžku bércové 

protézy. Ve stojné fázi umožňuje odvod přebytečného vzduchu z protézového lůžka, ve 

švihové fázi se pak uzavře, aby do systému nemohl vnikat žádný vzduch. Tímto systémem se 

lůžko fixováno k pahýlu a minimalizují se třecí síly. (Otto Bock, 2012 b) 

Protetické návleky 

Protetické návleky chrání pokožku pahýlu a přispívají k dobrému uchycení pahýlového lůžka. 

Protože se v důsledku ztráty otoku nebo ochabnutí svalů velikost a tvar pahýlu mění, je 

potřeba protetické návleky tzv. „punčošky“ přidávat, aby se vyplnil prostor v protetickém 

lůžku. Naopak při zvětšení objemu pahýlu množství punčošek snižujeme. (Smutný, 2009) 

Linery 

Linery se vyrábí ze silikonů, kopolymeru, polyuretanu nebo mohou být kombinací silikonu a 

polyuretanu. Jejich údržba je díky užitým materiálům velmi snadná. 

 Silikonové linery jsou vyrobeny ze speciálního silikonu, který se vyznačuje velmi 

vysokou trvanlivostí a který díky velmi vysoké schopnosti tlumení nárazů zlepšuje komfort 

nošení. Lze je mimo jiné užívat ke kompresní terapii při pooperačních hematomech. Tyto 

linery jsou indikovány u pacientů, kteří mají pahýl dobře svalově vybavený bez prominujících 

kostí.  

 Kopolymerové linery jsou vyrobeny ze speciálního gelu, který účinně snižuje třecí síly 

a díky dodání medicínského oleje přispívá ke každodenní péči o pokožku. Lze je použít pro 

jakýkoli tvar bércového amputačního pahýlu.  

 Polyuretanové linery mají výjimečnou schopnost tlumení nárazů a viskoelasticity. 

Díky těmto vlastnostem přispívají k ochraně pahýlu před vnějšími silami. Jsou pro své 

vlastnosti indikovány při citlivých pahýlech se vtaženými jizvami nebo s kostěnými 

prominencemi. (Otto Bock, 2012 b) 

Kolenní manžety 

Kolenní manžety se užívají za účelem zvýšení ulpívací schopnosti protéz nebo k utěsnění 

vnitřního prostoru lůžka tam, kde je použito funkce podtlaku. 

 Kopolymerové kolenní manžety zajišťují maximální ulpění na pahýlu, jejich pružnost 

zároveň zajišťuje dostatečnou volnost pohybu. Můžeme je požít jako samostatný ulpívací 

systém nebo v kombinaci s ventily. 
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 Polyuretanové kolenní manžety se vyznačují svou schopností viskoelasticity a jsou 

určeny pro použití v kombinaci s ventily. (Otto Bock, 2012 b) 

6.8.3 ADAPTÉRY 

Adaptéry jsou protetické díly, které spojují jednotlivé části protézy.  

Laminační kotvy 

Laminační kotvy se zaintegrují laminační technikou pomocí licí pryskyřice do pahýlového 

lůžka bércové protézy. Přímo pro účely bércového lůžka se používají laminační kotvy typu 

4R63 a 4R42. Slouží k vytvoření spojení lůžka s distálními komponenty protézy. Používá se 

pro všechny skupiny systému mobis do 150 kg. (Otto Bock, 2012 a) 

Trubkové adaptéry 

Trubkové adaptéry se používají v kombinaci se šroubovými adaptéry jako stavební elementy 

protéz dolních končetin. Tyto kombinace adaptérů umožňují provádět kontrolované změny 

nastavení délky a úhlu v sagitální a frontální rovině. Používají se pro uživatele všech stupňů 

aktivity do hmotnosti 150 kg. Trubkové adaptéry se liší podle užitého materiálu (hliník, dural, 

uhlík). Výhoda tkví v zabudovaných čtyřech šroubech, díky kterým je možné kdykoliv během 

stavby, zkoušky a také po dokončení protézy provádět statické korekce. (Otto Bock, 2012 a) 

6.8.4 KOSMETICKÉ KRYTÍ 

Kosmetické potahy jsou vyráběné z PE pěny. Materiál brousíme na brusce s letmou hřídelí 

podle rozměrů zdravé končetiny. Kosmetické krytí nemá žádnou funkční hodnotu, slouží 

pouze jako kosmetický doplněk protézy.  

6.8.5 PROTÉZOVÁ CHODIDLA 

Protézové chodidlo je nedílnou součástí každé protézy. Zvolení druhu chodidla záleží na 

protetickém technikovi a jeho nejlepším uvážení v souladu s celkovým tělesným a zdravotním 

stavem daného pacienta. 

1G6 

Toto lehké protézové chodidlo vyvinuté firmou Otto Bock se dobře hodí pro geriatrické 

pacienty a pacienty s velmi nízkou aktivitou. A to díky svým vlastnostem, které pacientům 

zajišťují stabilní možnost stání a jistější nášlap na patu. Mezi další klady tohoto chodidla patří 

atraktivní kosmetika (viz obr. 7)(Otto Bock, 2013 b) 
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Obrázek 7:Chodidlo 1G6 (Otto Bock, 2013 b) 

SACH 

Chodidla SACH se užívají pro pacienty stupně aktivity 1 a 2 do 100 kg se zvýšeným nárokem 

na stabilitu. Výhodou tohoto chodidla je možnost výběru různé výšky podpatku. 

(Otto Bock, 2013 b) 

Dynamik 

Je chodidlo doporučené pro uživatele stupně aktivity 1 a 2 do 150 kg. Díky funkčním 

vlastnostem speciálního odvalovacího prvku a s využitím techniky polyuretanových pěn bylo 

dosaženo snadnějšího odvalu, elastické vratné síly v přednoží, a pro uživatele příjemnějšího 

nášlapu na patu (viz obr. 8).(Otto Bock, 2013 b) 

Dynamik motion 

Protetické chodidlo vhodné pro amputované se stupňěm aktivity 2 a 3 do 100 kg, kteří 

potřebují dobrou návratnost energie a harmonický, fyziologický odval. Měkký nášlap na patu 

a plantární flexe celého chodidla vzniká díky elastičnosti horní esovité pružiny a pružnosti 

pěny. Výhoda tohoto chodidla spočívá v dobré návratnosti kumulované energie. 

(Otto Bock, 2013 b) 

 

Obrázek 8: Chodidlo Dynamik (Otto Bock, 2013 b) 
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Trias 

Trias je určen pro pacienty po amputaci v bérci, se stupni aktivity 2 a 3, kteří potřebují 

funkční karbonové chodidlo. Chodidlo zajišťuje lehký odval pro redukci námahy a uchování 

energie a zlepšení symetrie chůze a redukci nadměrných sil na druhé končetině. Celková 

struktura chodidla Trias je podobná lidskému chodidlu a funguje jako celek, stejně jako je 

tomu u lidského chodidla. Pro větší komfort Trias tlumí náraz při zatížení paty. Současně 

podporuje plantární flexi chodidla, poněvadž základní pružina je spojena jak s patou, tak s 

přednožím. Po zatížení paty uvolňují komprimovaná pata, základní pružina a přednoží 

uloženou energii a pomáhají pacientovi při chůzi dopředu. Odval chodidla je tak harmonický 

a fyziologický (viz obr. 9). (Otto Bock, 2013 b) 

 

Obrázek 9: Chodidlo Trias (Otto Bock, 2013 b) 

 C-walk 

Chodidlo určené pro uživatele stepně aktivity 2 a 3 do 100kg, je ideální pro chůzi na různém 

povrchu a různou rychlostí až po rekreační sportovní aktivity. Zajišťuje velmi dobrou 

návratnost energie, harmonický odval a komfort nošení díky všestranné elastičnosti (viz obr. 

10). (Otto Bock, 2013 b) 

 

Obrázek 10: Chodidlo C-walk (Otto Bock, 2013 b) 
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7. NÁCVIK STOJE A CHŮZE S BÉRCOVOU 

PROTÉZOU 

7.1 NÁCVIK NASAZOVÁNÍ PROTÉZY 

Oblékání protézy nacvičujeme opakovaným nasazováním pod dohledem technika nebo 

rehabilitačního pracovníka. Způsob nasazování se liší podle druhu protetického lůžka. Protéza 

je dobře nasazena, pokud nikde netlačí a nepadá. Pokud si pacient obléká kalhoty, oblékáme 

prvně nohavici na protézu poté druhou nohavici na zdravou končetinu a naposledy 

nasazujeme protézu. (M. A. Ortopedická protetika s.r.o., 2013) 

7.2 NÁCVIK STOJE 

V první řadě potřeba dosáhnout správné funkce všech svalů, které se na stoji podílejí. 

Zpočátku učíme pacienta vstávat a stát u pelesti postele či u madel. V prvních chvílích je 

vhodné pacienta přidržovat, získá tak při našem kontaktu větší jistotu. Pokud pacient sám 

bezpečně zvládá stoj, přistoupíme k přenášení váhy z jedné končetiny na druhou. To samé 

děláme s pacientem bez opory v prostoru. Jakmile pacient bezpečně zvládá i tyto úkony 

přejdeme k jednoduchým cvičením: předpažení, upažení, mírné úklony, otáčení trupem. 

Cílem těchto cvičení je, aby byl pacient schopen bezpečně provádět běžné domácí úkony v 

prostoru bez pomoci druhé osoby. (M. A. Ortopedická protetika s.r.o., 2013) 

7.3 NÁCVIK PÁDU 

Nácvik pádu je důležitou součástí nácviku chůze s protézou. Ten by měl sloužit k tomu, aby 

se při případné kolizi ve všedním životě, pacient vyhnul zranění. Bohužel ne na všech 

protetických pracovištích jsou podmínky vhodné pro nácvik pádu, a proto se od nácviku 

těchto dovedností v praxi většinou upouští.  

7.4 NÁCVIK CHŮZE 

Předpokladem pro nácvik chůze je bezpečné zvládnutí stoje. Cílem je naučit pacienta se 

pohybovat jak po interiéru tak venku bez opory, případně s oporou o francouzskou hůl. 

S nácvikem začínáme opět u madel a to nejprve přenášením váhy z jedné končetiny na 

druhou. Následuje cvičení podobající se chůzi což je nákrok protézou. Po té je vhodné 

nacvičovat celý cyklus chůze u bradel s přidržováním a postupně bez přidržování. Podle 

schopností daného pacienta začneme s nácvikem chůze v prostoru o berlích a v terénu. Po 
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dosažení tohoto velkého cíle můžeme nyní přejít k nácviku chůze po schodech. Nácvik chůze 

na protéze by měl být předpokladem pro zvládnutí běžných denních aktivit a situací. 

(M. A. Ortopedická protetika s.r.o., 2013) 

7.5 CHYBY PŘI CHŮZI S PROTÉZOU 

Hlavní příčiny špatného ovládání protézy s nadměrným výdejem energie plynou jak ze 

špatného konstrukčního řešení pomůcky, tak z neplnění potřebných předpokladů ze strany 

amputovaného. Překážkou pro aktivní používání protézy může být jak psychický blok 

z nošení protézy (křečovité držení těla při strachu z pádu), tak ze špatné fyzické stránky 

postiženého (vysoký věk, přidružená onemocnění, postižení ostatních končetin). 

 U pacientů s transtibiální amputací nebývají s nácvikem chůze velké problémy a to 

především díky zachovanému kolennímu kloubu. Pacient s dobrou tělesnou zdatností se naučí 

s pomůckou chodit v krátkém čase i bez používání opěrných pomůcek. (Brozmanová, 1990) 

 Mezi nejčastější chyby chůze s protézou dle Brozmanové (1990) patří: 

 Křečovité držení těla, které je z počátku důsledkem nejistoty z protézy, ale později se 

může stát patologickým prvkem. 

 Předklon trupu dopředu může být zaviněn používáním nesprávně dlouhých opěrných 

pomůcek, ale rovněž i snahou pacienta odlehčit zadní část pahýlu. 

 Zvětšená bederní lordóza, jež může být zapříčiněna obezitou a flekční kontrakturou 

v kyčelním kloubu. 

 Naklánění trupu na stranu protézy, které často provází i náklon pánve na stranu zachované 

končetiny, je nejen zlozvykem, jež vede k přetěžování svalstva axiálního systému, ale 

může vycházet i ze špatného postavení pomůcky (příliš krátká protéza). 

 Výpon na špičce zdravé končetiny, kterým pacient předchází zakopnutí o špičku protézy, 

při příliš dlouhé protéze. 

 Cirkumdukce nastávající pří příliš dlouhé pomůcce. 

 Nevyrovnaná délka a doba kroku zdravé a protézované končetiny což může být 

způsobeno bolestivostí amputačního pahýlu nebo strachem plně zatížit protézu. 

 Velký předklon hlavy, který může být výrazem strachu chůze na pomůcce bez kontroly 

zrakem 
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8. KAZUISTIKY 

Pro přiblížení možnosti protetického vybavení u různě aktivních pacientů po transtibiální 

amputaci, byly zpracovány kazuistiky se zaměřením na protetickou část. 

8.1 KAZUISTIKA PACIENTKY S VYUŽITÍM KBM PROTÉZY 

Vyšetřovaná osoba: E. S., žena 

Diagnóza: nyní po transtibiální amputaci levé končetiny 

Věk: 85 let 

Výška: 156cm  

Váha: 55 kg  

BMI: 22,6 značí normální hmotnost 

Status presens: pacientka má dobrou náladu 

 Celkový zdravotní stav: Pacientka se dlouhodobě léčí s hypertenzí (nyní Losartan) 

V roce 2003 diagnostikován Diabetes mellitus II. stupně, nasazena perorální léčba (nyní 

Siofor) Z důvodu cévní příhody, byla 3. 1. 2013 provedena amputace levého bérce. Pacientka 

dále trpí poruchou zraku (šedý zákal), slabými poruchami rovnováhy a koordinace a artózou 

obou kolenních kloubů. 

 Specifika pahýlu: Pahýl má válcovitý tvar bez výkyvů objemu, citlivost pahýlu je 

normální, typ pokožky i podkoží taktéž v normě. Fantomové bolesti se vyskytovaly zpočátku, 

pak odezněly díky dobré rehabilitační péči. Jizva je umístěna na předním okraji a není 

vtažená. Kolenní kloub na levé končetině silně artrotický a čéška na amputované končetině 

putuje laterálně. Distální zatížení pahýlu max. 10%. Stupeň aktivity uživatele 2. 

 Indikovaná pomůcka: Indikována je transtibiální protéza typu KBM. Z protetických 

dílců bude použito chodidlo SACH, hliníková trubka 2R2, adaptér 4R21, laminační kotva 

4R42, polyformové měkké lůžko, potřebné množství protetických návleků tzv. punčošek a 

kosmetické krytí 6R8.  
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8.2 KAZUISTIKA PACIENTA S VYUŽITÍM TSB PROTÉZY 

Vyšetřovaná osoba: D. F., muž 

Diagnóza: nyní po transtibiální amputaci pravé končetiny 

Věk: 31 let 

Výška: 181 cm  

Váha: 78 kg  

BMI: 23,8 značí normální hmotnost 

Status presens: pacient má dobrou náladu 

 Celkový zdravotní stav: Pacient netrpí žádným kardiovaskulárním onemocněním ani 

jinými obtížemi. Pacient se od roku 2009 léčil s rozsáhlým poškozením pravé dolní končetiny 

(následkem traumatu) a následnými infekcemi. V roce 2012 se pro neustupující obtíže spojené 

s rozsáhlým infektem rozhodl pro amputaci. 

 Specifika pahýlu: Pahýl má válcovitý tvar bez výkyvů objemu a deformit. Typ 

pokožky a podkoží je normální. Citlivost pahýlu je zvýšená, především v oblastech 

prominujících kostí a na distálním konci pahýlu. Pacienta též sužují fantomové bolesti. 

Distální zatížení v tomto případě není možné. Stupeň aktivity uživatele 3. 

 Indikovaná pomůcka: Indikována je transtibiální protéza typu TSB. Z protetických 

dílců bude požito chodidlo Trias, adaptér 4R21, hliníková trubka 2R2, laminační kotva 4R42, 

silikonový liner 6Y92, jednocestný ventil 4R140 a gelová kolenní manžeta 453A2.  
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9. SHRNUTÍ PROTETICKÉ PÉČE O PACIENTA PO 

TRANSTIBIÁLNÍ AMPUTACI 

 

Amputace 

•K amputaci došlo z náhlé příčiny nebo se pacient dlouhodobě léčil s neustupujícími 
obtížemi po úrazu, tumorem či diabetem II. stupně. 

Léčba v 
nemocnici 

•Tým zdravotnických a rehabilitačních pracovníků se stará o hygienu, převazování 
pahýlu, polohování, bandážování, masáž jizvy. Před propuštěním z nemocnice by si 
pacient měl tyto úkony osvojit a sám je nadále provádět. 

Indikace 
pomůcky 

•Před propuštěním z nemocničního zařízení ošetřující lékař pacientovi vystaví "Poukaz 
na protetickou pomůcku" a doporučí nebo sjedná schůzku s ortopedickým 
protetikem. 

Setkání s 
ortopedickým 

protetikem 

•Dojde k němu buď ještě v nemocnici nebo až po propuštění. Protetik si s pacientem 
pohovoří, případně mu vysvětlí jak pečovat o amputační pahýl . 

Prvovybave-
ní a zkouška 

•Ortopedický protetik během rozhovoru pacientovi vysvětlí následující postup, získá 
od něho osobní údaje, provede anamnézu, poučí stručně o protézách,sebe měrné 
podklady a  vyrobí první protézu. 

Insruktáž a 
předání 

pomůcky 

•Pacient si odzkoučí první provedení protézy, v případě nepřesností protetik provede 
korekce. Dále protetik pacientovi předá protézu, provede s ním nácvik nasazování a 
chůze, poučí jej o zacházení s protézou. 

Pracující 
objem pahýlu 

a úpravy 
pomůcky 

•Při prvním vybavení protézou bude pacient docházet na protetické pracoviště častěji, 
protože objem jeho pahýlu bude nejspíše kolísat a bude nutno pomůcku upravovat. 
Při problémech s pomůckou si sjedná návštěvu se svým protetikem individuálně.  

Ustálení 
pahýlu 

definitivní 
vybavení 

•Po ustálení objemu pahýlu vyrobí protetik pacientovi tzv. definitivní vybavení.  
Definitivní vybavení je indikováno na dva roky. 

Zkouška a 
předání 

pomůcky 

•Pokud pomůcka pacientovi dobře sedí, protetik pacientovi pomůcku předá , vysvětlí 
mu jak o ni správně pečovat a jak s ní zacházet.  Nadále bude pacient pravidelně 
navštěvovat protetické pracoviště jedenkrát za dva roky. Při obtížích si sjedná 
návštěvu na svém ortopedickém pracovišti individuálně.  
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K amputaci může dojít z různých příčin. Ať už je příčina jakákoli, odráží se důvod amputace 

pouze v délce léčby a výšce amputace, nikoli však v postupu protetické péče. Způsob 

protézování odráží fyzickou a psychickou připravenost daného pacienta.  

 Následně po amputaci je velice důležité správně pečovat o amputační pahýl. Čerstvou 

ránu převazovat a bandážovat pahýl pro dosažení správného tvaru pahýlu pro následné 

protézování. Tyto úkony provádíme do doby aplikace protézy a po aplikaci v období, kdy 

pomůcka není nošena. Přidáme ještě masáže pahýlu a jizvy abychom zmírnili otok a zamezili 

přirůstání jizvy k podkoží.  

 Je potřeba, aby u každého pacienta došlo k co nejvčasnějšímu protézování. Včasným 

protézováním zamezíme ochabování svalů amputačního pahýlu a snížení fyzické schopnosti 

pacienta. Ošetřujícího lékaře vystaví poukaz na ortopedickou pomůcku a dá pacientovi 

doporučení na ortopedické pracoviště, kde mu bude pomůcka vyrobena. Ortopedický protetik 

si s pacientem pohovoří a sebere měrné podklady pomocí sádrování a měření. Následně 

vyrobí pomůcku, tzv. prvovybavení. Úkolem každého ortopedického protetika je sestavit 

pacientovi pomůcku podle jeho individuálních potřeb, naučit ho o pomůcku pečovat, správně 

ji nasazovat a chodit na ní. Pokud protetik vidí, že amputační pahýl je zanedbaný, poučí 

pacienta o tom, jak o pahýl správně pečovat. Při prvním vybavení protézou bude pacient 

docházet na protetické pracoviště častěji, protože objem jeho pahýlu bude nejspíše kolísat a 

bude nutno pomůcku upravovat. Po ustálení pahýlu bude zhotovena definitivní pomůcka a 

pacient bude pravidelně navštěvovat protetické pracoviště jedenkrát za dva roky. Při 

problémech s pomůckou si sjedná návštěvu se svým protetikem individuálně.  
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10. DISKUZE 

Při tvorbě této bakalářské práce jsem narazila na problém, se kterými jsem se musela potýkat. 

Jedním z nich je omezené množství literatury, která se zabývá problematikou protetické péče 

po transtibiální amputaci. Většina dobře dostupných knih je staršího vydání a proto jsem 

v nich nenalezla novodobé technologie. Ostatní knihy a články, buď nejsou téměř k dostání, 

nebo nejsou přeložené do českého jazyka, a proto jsem musela čerpat z cizojazyčných knih. K 

řešení tohoto problému přispěli nedávno vydané publikace, ze kterých jsem také čerpala.  

Další cenné informace jsem získala na svých praxích v ortopedických zařízeních.  

 Přesto, že jsem očekávala, že amputovaní pacienti budou spíše uzavření a nebudou se 

o svém handicapu chtít bavit, k mému překvapení tomu bylo téměř ve všech případech 

naopak. Vybraní pacienti mi ochotně poskytli svolení k nahlédnutí do své dokumentace a 

neformální rozhovor týkající se jejich obtíží a vztahu k ortopedické pomůcce. 

 Nejen zdravotničtí pracovníci, ale i pacienti by si měli uvědomit, že odstranění 

končetiny ze závažné příčiny nemusí být pro postiženého přítěží, ale naopak mu může pomoci 

zařadit se zpět do normálního života. V mnoha případech vhodně indikovaná a provedená 

amputace může ukončit pacientovo trápení s nehojícím se onemocněním. Pacient tak může 

začít s procesem rehabilitace. Předpokladem k tomu je především ochota pacienta plně 

spolupracovat s protetickými a rehabilitačními pracovníky. Ochota pacienta spolupracovat 

s ortopedickým protetikem se odvíjí i od osobnosti daného technika, jeho vzhledu, chování a 

vystupování. Proto by technik měl dbát na čistotu a upravenost svého zevnějšku a na způsob 

jakým s pacientem komunikuje. Dalším velice důležitým předpokladem k navrácení pacienta 

do života je perfektně zhotovená a navržená protéza. Úkolem ortopedického protetika je 

pacientovi protézu navrhnout a zhotovit dle jeho individuálních schopností, aktivity a 

požadavků. Déle by měl pacienta naučit jak o protézu správně pečovat, jak jí nasazovat a 

naučit pacienta s pomůckou chodit. Pokud protetik vidí, že amputační pahýl je zanedbaný, 

poučí pacienta i o správném pečování o pahýlu.  

  Setkala jsem se s poměrně velkým množstvím pacientů, kteří přiznali, že o oboru 

ortopedické protetiky před svým zraněním neměli vůbec žádné ponětí. Netušili většinou ani, 

jak moc technologie v ortopedické protetice za poslední roky postoupily a nakolik jim 

protetická pomůcka může usnadnit život. Všeobecná nevědomost o tomto oboru je velkým 

problémem a je potřeba ji do budoucna řešit. K řešení tohoto problému dle mého názoru 

přispělo otevření oboru Ortotik-protetik na UK FTVS. 



 

49 

 

11. ZÁVĚR 

Mou snahou bylo vytvořit práci zabývající se protetickou péčí o pacienty po transtibiální 

amputaci. Sestavit přehledný postup protetické péče pro právě amputované pacienty a pomoci 

tak zorientovat se pacientům v ortopedické protetice a následující péči.  

 Jelikož amputace představuje výraznou změnu v pacientově životě a způsobuje řadu 

nových a neznámých problémů, zaměřila jsem svou práci tak, aby pacientům přinesla 

potřebné informace k jejich řešení. Podařilo se mi například přehledně zpracovat přehled typů 

bércových lůžek, typů protézových chodidel a postup sbírání měrných podkladů. Doufám, že 

má práce pomůže pacientům vyrovnat se se ztrátou končetiny a navrátit se zpět do běžného 

života. Podařilo se mi pomocí odborné literatury a ostatních použitých zdrojů vypracovat 

ucelený přehled protetické péče o pacienty po transtibiální amputaci, který může pacientům 

pomoci zorientovat se v dané problematice. Mohu tedy říci, že hypotéza zformulovaná na 

začátku práce byla potvrzena. Pro přiblížení možností protetického vybavení u různě 

aktivních pacientů po transtibiální amputaci jsem zpracovala kazuistiky dvou pacientů se 

zaměřením na protetickou část. 

 K amputaci může dojít z různých příčin. Ať už je příčina jakákoli, odráží se důvod 

amputace v délce léčby a výšce amputace, nikoli však v postupu protetické péče. Způsob 

protézování a výběr komponentů protézy se odráží od fyzické a psychické připravenosti 

daného pacienta. Je velice důležité, aby amputace byla vykonána s ohledem na budoucí 

protézování. Rovněž je důležité zaměřit se na období po amputaci. Správné bandážování 

pahýlu a masáž jizvy může velice příznivě přispět k dřívějšímu protézování. Masáž napomáhá 

zmírnění pooperačního otoku a správně provedené bandážování napomáhá k vytvoření 

kónického tvaru pahýlu. Také dílce protézy musí být vhodně zvoleny podle aktivity uživatele 

a jeho schopností. Celá protéza pak musí být sestavena a seřízena podle individuálních potřeb 

každého pacienta. Chybně seřízená protéza může nepříznivě ovlivnit nejen chůzi pacienta, ale 

může dopomoci k vytvoření špatných stereotypů. Z toho důvodu se ortopedický protetik snaží 

zohlednit individuální fyzické, tělesné a psychické požadavky každého pacienta pro vytvoření 

co nejfunkčnější pomůcky. 

 Je smutnou realitou, že amputace jsou v dnešní době čím dál tím rozšířenějším 

problémem. A to nejen z důvodu úrazů ale také vlivem civilizačních chorob. Měli bychom se 

snažit těmto problémům moderní doby předcházet zdravým životním stylem. Naštěstí je 

ortopedická protetika dnes na tak vyspělé technické úrovni, že těmto lidem může velice 

usnadnit život.   
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PŘÍLOHY 

1) Žádost o vyjádření etické komise 

2) Informovaný souhlas 

3) Karta klienta 



 

 

 

 

Informovaný souhlas 

 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (23 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb.) a Úmluvu o 

lidských právech biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas k vyšetření. Dále Vás žádám 

o nahlížení do Vaší zdravotnické dokumentace.  

 

Dnešního dne souhlasím s účastí na bakalářské práci níže jmenované osoby, studentky 

Ortotik- protetik UK FTVS. 

 

Prohlašuji, že jsem byl(a) odborným pracovníkem poučen(a) o plánovaném vyšetření. Bylo 

mi vysvětleno vše, co je obsahem tohoto informovaného souhlasu a měl(a) jsem možnost se 

zeptat a mé dotazy my byly zodpovězeny. 

 

Prohlašuji, že jsem byl(a) ujištěn(a), že moje anonymita v práci zůstane zachována a všechny 

záznamy budou použity pouze v této práci.  

 

Prohlašuji, že jsem všemu porozuměl(a) a výslovně souhlasím s provedením vyšetření. 

 

 

Datum:…………………………………………………………………………………………... 

 

Podpis osoby která provedla poučení:………………………………………………………….. 

 

Podpis pacienta: ………………………………………………………………………………... 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 


