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INFORMOVANÝ SOUHLAS S VÝKONEM – OPERACE DLE BRANDESE – KELLERA

HALLUX RIGIDUS (ZTUHLÝ PALEC U NOHY)
HALLUX VALGUS (VBOČENÝ PALEC U NOHY)

Vážená paní, vážený pane

Na základě pečlivého zvážení Vašeho zdravotního stavu z ortopedického hlediska Vám byla 
doporučena ortopedem operace palce noohy podle Brandese – Kellera. Tento materiál by Vám měl 
podat základní informace o výkonu, který jste se rozhodl/a podstoupit. Více informací Vám rádi sdělí 
operatér i ostatní pracovníci našeho oddělení.

OBECNĚ
Operace dle Brandese – Kellera patří mezi resekční artroplastiky I. MTP kloubu, což je kloub mezi I. 
nártní kostí a základním článkem palce nohy. Operace spočívá v korekci vbočení (valgozity) u starších 
osob, nebo k obnovení hybnosti I. MTP kloubu pomocí odstranění části kosti základního článku palce 
nohy.
Ztuhlý palec nohy (hallux rigidus) je způsoben degenerativními artrotickými změnami I. MTP kloubu 
bez úhlové odchylky kostí palce nohy od normy. Příčin je mnoho – vrozené dispozice, přetěžování 
nohou, nevhodná obuv, úrazy palce, infekce kloubu a další.
Vbočený palec u nohy (hallux valgus) je řazen mezi takzvané statické deformity přednoží, které 
postihují značnou část dospělé populace. Jde o komplexní porušení architektoniky nohy, které 
postihuje jak postavení kostí palcového paprsku, směr tahu svalů palce nohy, ale i tvar příčné klenby 
nohy. Názory na vznik valgozity palce nohy jsou nejednotné. Ale shoda panuje v tom, že tato vada je 
vadou, která se vyskytuje především u populace nosící obuv.

INDIKACE
Ztuhlý palec nohy (hallux rigidus) u osob nad 50 let.
Vbočení palce nohy (hallux valgus) s přihlédnutím k velikosti valgozity a věku.

KONTRAINDIKACE
Celková, nebo místní infekce.
Dekompenzované interní choroby.
Závažné choroby cév dolních končetin.

POPIS OPERACE
Operace probíhá v celkové narkóze, nebo výjimečně v lokální anestezii. Na vnitřní straně nohy vede 
operatér řez, skrz který se dostává k I. MTP kloubu. Odstraňuje nárůstek (pseudoexostózu). Po 
uvolnění okolních struktur provede odstranění části základního článku palce nohy. Takto vzniklá 
mezera se v průběhu hojení vyplní vazivem. Dojde sice k malému zkrácení palce nohy, ale ustoupí 
bolesti při pohybu v I. MTP kloubu a upraví se valgozita.

RIZIKA OPERACE
Poranění krevních cév.
Poranění šlach palce nohy.
Rizika vyplývající z anestezie.

POOPERAČNÍ A POZDNÍ RIZIKA
Časná infekce.
Krevní výrony a opožděné hojení.
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Otok.
Flebotrombóza.

POOPERAČNÍ PÉČE
Po provedení operace je po nezbytný čas zajištěno na oddělení soustavné sledování vitálních funkcí 
dle běžných standardů. Po operaci se podávají léky tišící pooperační bolest. Noha se leduje a elevuje. 
Pod vedením rehabilitační pracovnice se nacvičuje chůze a rehabilitace pohybu operované končetiny. 
V dalších dnech se sleduje hojení operační rány. Je provedena RTG kontrola. Při nekomplikovaném 
hojení trvá hospitalizace průměrně 3 – 4 dny. Chůze je zpočátku možná pouze na patu operované nohy.

NÁSLEDNÁ PÉČE
Stehy se odstraňují při kontrole po 2 týdnech. Došlap a zvýšení zátěže nohy záleží na individuálním 
zhodnocení operatérem. Plná zátěž se nejčastěji povoluje po 6 týdnech. Vhodná je rehabilitace.
Pokud jsou Vám tyto informace nesrozumitelné, nebo nedostatečné, obraťte se prosím na Vašeho 
ošetřujícího lékaře či jiného lékaře našeho ortopedického oddělení. Rádi Vám poskytneme 
podrobnější informace a poučení o plánovaném chirurgickém zákroku a komplikacích s ním 
spojených.

Souhlas pacienta
MUDr..........................................................  mne v rozhovoru podrobně informoval o plánovaném 
zákroku a léčebném postupu. Byl/a jsem informován/a o možných variantách zákroku, jeho 
následcích a komplikacích. 
Vše mi bylo sděleno srozumitelně, bylo mi umožněno si vše řádně rozvážit a měl/a jsem také možnost 
se zeptat na vše, co považuji za podstatné.
Považuji poučení za dostatečné, nemám další otázky a souhlasím s navrhovaným zákrokem tak, jak mi 
byl navržen.

Jméno, příjmení pacienta/ky: ................................................................................................................

r.č. ..............................................

V Náchodě dne: .................................................... ..............................................................  ......
 Podpis pacientky

 ..............................................................................................................................................................
 Razítko oddělení a podpis lékaře
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