Informovaný souhlas – Rázová vlna
Jméno příjmení ……………………………………..……………………………… r.č.: ……………………………………..…………...
bytem ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Informace o právech klienta
Vážená klientko, vážený kliente,
dovolte nám přivítat Vás na naší poliklinice a ujistit Vás, že si velmi vážíme Vaší důvěry. Chceme Vás touto formou
informovat o plánovaném léčebném výkonu. Věnujte proto, prosím, náležitou pozornost následujícím informacím.
Terapeut, který provádí výkon a poučení, je Vaším partnerem, který je Vám při Vašem rozhodování nápomocen. Za
tím účelem Vám poskytuje informace o účelu a povaze výkonu, jakož i jeho důsledcích a rizicích. Je připraven Vám
zodpovědět veškeré Vaše další doplňující dotazy týkající se plánovaného výkonu. Buďte ujištěni, že žádný lékařský
zákrok nebo léčebný výkon, který je Vám lékařem/terapeutem našeho zdravotnického zařízení navržen, není
z lékařského hlediska nevhodný. Důvodem Vaší účasti na rozhodování o provedení daného zákroku je především
zohlednění Vašich osobních preferencí, specifických požadavků a v neposlední řadě Vaší plné informovanosti.
Informace o plánovaném výkonu
Následující text sumarizuje postup ošetření, indikace, kontraindikace a možné vedlejší účinky. Prosíme, využijte
svého práva klást terapeutovi doplňující dotazy k odstranění Vašich jakýchkoliv pochybností a nejasností ohledně
plánovaného výkonu. Pokud terapeut užívá odborných termínů, kterým jako laik nerozumíte, prosím, neváhejte jej
na tuto skutečnost upozornit.
BTL-6000 SWT POWER je neinvazivní terapeutické zařízení určené k použití v případě poruch pohybového aparátu
a měkkých tkání. Aplikace rázové vlny do tkáně snižuje pocity bolesti a podporuje lokální mikrocirkulaci, což má za
následek lokální posílení metabolismu.
Indikace: bolesti ramenního kloubu, bolesti zad a krční páteře, bolesti Achillovy šlachy, bolesti kyčelního kloubu,
záněty šlach, tenisový a oštěpařský loket, úponová bolest, ostruhy kosti patní, kalcifikace, spoušťové body.
Kontraindikace: poruchy krevní srážlivosti a použití antikoagulancií, polypy v oblasti léčby, těhotenství, trombóza,
nádorová onemocnění, postižení periferních nervů (polyneuropatie), terapie lokálně aplikovanými kortikoidy v
místě ošetření rázovou vlnou.
Možné vedlejší účinky: v místě ošetření může přechodně dojít k zarudnutí kůže nebo k otoku, přechodně může na
ošetřovaném místě dojít k pocitu necitlivosti nebo svědění, poškození kůže po předchozí léčbě kortikoidy,
hematom, petechie. Tyto vedlejší účinky ustupují obvykle během několika hodin až dnů. Těmto nepříjemným
komplikacím lze zamezit upravením parametrů terapie. Je tedy nutná komunikace s terapeutem.
Prohlášení a souhlas klienta
Já, níže podepsaný/á, prohlašuji, že jsem byl/a terapeutem srozumitelně informován/a o povaze ošetření a byl/a
jsem informován/a i o možných rizicích tohoto výkonu. Přečetl/a jsem si informace o kontraindikacích a léčbu
podstupuji na vlastní zodpovědnost. Měl/a jsem možnost klást terapeutovi doplňující otázky* a mé dotazy byly
zodpovězeny. Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s provedením ošetření. Všemu
jsem porozuměl/a a s navrženým postupem souhlasím.

V Praze dne:

Podpis klienta

Poučení provedl:

Podpis pracovníka

*

Byly kladeny tyto otázky:

