
IC Klinika Brno s.r.o. 

Bratří Čapků 14 

602 00 Brno 

IČO: 268 85 361  

Provozovna: 

IC Klinika Brno 

Bulharská 29, 612 00 Brno 

Tel: +420 541 420 770-1 

 

Vážená paní/pane, 

byl/-a jste objednán/-a k operačnímu zákroku na IC Klinice Brno. Touto cestou Vám chceme poskytnout 

několik informací, které je nezbytné dodržet pro zdárný průběh operace. (V případě nejasností nás neváhejte 

kontaktovat.) 

o před termínem operačního výkonu je nutné podstoupit - cestou Vašeho praktického lékaře - interní 

předoperační vyšetření, které nesmí být starší 14 dnů. (U pacientů nad 40 let věku je jeho nezbytnou 

součástí rentgenový snímek srdce a plic). Formulář Vám byl vydán. Tato vyšetření si naplánujte 

s dostatečným časovým předstihem, Váš lékař nemusí být ve své ordinaci přítomen a je třeba se 

dohodnout s lékařem zastupujícím. 

o večer před operací můžete ještě povečeřet (netučná, odlehčující strava) a užít pravidelné léky.  

Od půlnoci již nejezte, nepijte a nekuřte - předcházíte tím komplikacím během či po operačním výkonu. 

o je nutné, aby Vám Váš praktický lékař vysadil, event. změnil ordinaci léků, které ovlivňují srážení krve 

(Warfarin, Lawarin, Godasal, Anopyrin apod.) a léky určené ke kompenzaci diabetu (ty si nezapomeňte 

vzít sebou). Léky nevysazujte sami !!! 

o ostatní léky, které pravidelně užíváte ráno, zapijte jen nezbytným douškem vody. 

o k operačnímu zákroku se dostavte na IC Kliniku Brno, Bulharská 29, Brno – sekretariát v 1. patře  

(zvonek recepce) v čase, na kterém jste se dohodli s lékařem, jež Vás k operaci objednal.  

Den předem dopoledne si ověřte přesnou hodinu příchodu na tel. čísle: 541 420 770 

 

o vzhledem k anestezii, ve které bude zákrok proveden, budete muset odložit veškeré šperky, piercing, 

kontaktní čočky, zubní snímatelné náhrady apod. Na obličej ráno nenanášejte make-up a jiné kosmetické 

přípravky (event. počítejte s nutností jejich snesení v rámci předoperační přípravy na lůžkovém oddělení).  

o cennosti raději ponechte v domácí úschově, personál nemůže ručit za jejich případnou ztrátu během 

Vašeho pobytu na klinice. 

S sebou si nezapomeňte vzít: 

o ortopedickou pomůcku (berle, ortézu) – dle ošetřujícího lékaře 

o všechny léky, které pravidelně užíváte (i v případě jednodenní hospitalizace) v originálním balení 

o interní předoperační vyšetření - ne starší 14-ti dnů 

o vyplněný a podepsaný souhlas s operačním zákrokem a anestezií 

o vyplněný a podepsaný anesteziologický dotazník 

o finanční hotovost k uhrazení služeb nebo potvrzení o jejich úhradě (úhradu nelze provést platební kartou) 

o přezůvky, základní osobní hygienické potřeby 

Na oddělení je pro Vás k dispozici: 

o nemocniční oděv, ručník, toaletní papír 

 

V případě propuštění v den operace si zajistěte předem odvoz do domácího ošetření (nebudete moci 

řídit) a dohled dospělé osoby po dobu 24 hod. od operačního výkonu. Možnost a čas propuštění v den 

operace je individuální, odvíjí se od Vašeho celkového zdravotního stavu v pooperačním období. 


