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Vyhodnocení stavu a monitorování pacientky
•	 Zhodnoťte pacientčino krvácení a jeho příčiny.
•	 Určete možné kontraindikace pro použití Bakriho 

poporodního balónku
•	 Ujistěte se, že v děloze není placenta či její zbytky

a zda nemá tržné rány nebo jiná poranění genitálií.
•	 Vyhodnoťte stav pacientky:

- Známky života
- Bledost
- Krevní tlak
- Výstup moči

- Aktivní a celková ztráta krve 
- Plicní funkce
- Hladina hematokritu
- Celkový stav pacienta (šok)

- Děložní tonus
•	 Pokračujte v  pečlivém sledování pacienta po celou dobu procedury.

Stanovení objemu dělohy

•	 Zjistěte objem dělohy přímým nebo ultrazvukovým vyšetřením.
•	 Umístěte předem stanovený objem sterilní tekutiny v samostatné nádobě.

Nespoléhejte se na objem stříkačky při ověřování objemu.
•	 Pokud používáte SOS-R, poznamenejte si předem určený objem pro rychlé sestavení.
•	 Maximální objem balónku je 500 ml.

Vložení balónku
Zavedení pochvou, po vaginálním porodu (Obrázek. 1)
•	 Zaveďte balónkovou část katetru do dělohy a zkontrolujte, že je celý balónek zaveden 

za kanál děložního hrdla a vnitřního ústí.

Zavedení břichem, po císařském řezu (Obrázek. 2)
•	 Přístupem skrz incizi císařského řezu shora zaveďte tampónovací balónek skrz dělohu a 

děložní hrdlo, plnicím portem napřed. Zavedení lze usnadnit sejmutím uzavíracího kohoutu.
•	 Požádejte asistenta, aby zatáhl za tubus balónku skrz poševní kanál, až se základna vyprázdněného

balónku dotkne vnitřního ústí děložního hrdla.
•	 Normální technikou uzavřete incizi a dávejte pozor, aby při šití nedošlo k 

propíchnutí balónku.

Plnění balónku sterilní tekutinou
•	 Nikdy nenaplňujte vzduchem, oxidem uhličitým ani jiným plynem.
•	 Balónek nenaplňujte víc než na 500ml. Přeplnění balónků může vést

k jeho dislokaci do vagíny.
•	 Před naplněním balónku se přesvědčte, že všechny součásti výrobku 

jsou nedotčené a že hysterotomie je bezpečně uzavřená suturou.

•	 V této fázi zaveďte Foley katetr do močového měchýře, pro sledování 
odtoku moči a její sběr.

•	 Přiloženou stříkačkou nebo komponenty rychlé instilace naplňte 
balónek skrz uzavírací kohout na předem určený objem.

•	 Jemně zatáhněte za tubus balónku, aby se zajistil správný kontakt balónku s povrchem tkáně. 
Pro udržení tahu připevněte tubus balónku k noze pacientky anebo na něj připevněte závaží o 
maximální hmotnosti 500 g.

•	 Jakmile je balónek naplněn na předem určený objem, potvrďte jeho správné 
umístění ultrazvukem.

Propláchnutí lumenu a monitorování hemostáze
•	  Propláchněte drenážní port balónku a hadičky sterilním izotonickým fyziologickým roztokem, 

aby v nich nebyly krevní sraženiny. (Vhodný objem fyziologického roztoku a četnost 
proplachování určuje ošetřující zdravotnický personál.)

•	 Připojte drenážní port k vaku určenému pro sběr tekutin a monitorujte hemostázu.
•	 Sledujte, zda se u pacientky neobjevují známky zvýšeného krvácení a děložních křečí
•	 Pokračujte s vyhodnocováním stavu pacientky dle znaků uvedených v 1. kroce.

Vyjmutí balónku
•	 Maximální doba zavedení je 24 hodin.
•	 Dobu odstranění balónku určí ošetřující lékař po vyhodnocení 

pacientky, jakmile se krvácení dostane pod kontrolu a pacientka je 
stabilizována.

•	 Odstraňte tah aplikovaný na tubus balónku a vyjměte všechen tampónovací materiál.
•	 Odsajte obsah balónku a zcela jej vyprázdněte.
•	 Jemně vytáhněte balónek a zlikvidujte jej.
•	 Sledujte, zda u pacientky nedochází ke krvácení.
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Tampónovací Technika při 
Postpartálním Krvácení

Postupujte podle Návodu k Použití pro kompletní informace o použití 
produktu a správné indikaci a kontraindikaci.
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Obr.2: Zavedení břichem, po císařském řezu

Obr.1:	Zavedení pochvou, po vaginálním porodu

Ilustrace pro vložení Bakri balónku (krok 3)

Návod pro využití komponentů rychlé instilace

Vysvětlení správného umístění

Správné umístění:

•	 Ujistěte se, 
že je celý balónek 
zaveden za kanál 
děložního hrdla
a vnitřního ústí.

•	 Jakmile je balónek 
naplněn na předem 
určený objem, 
potvrďte jeho správné 
umístění ultrazvukem.

Pokud dojde k  
dislokaci balónku:

•	 Vyprázdněte a
vyfoukněte balónek.

•	 Přemístěte balónek 
v děloze. (Pro 
podrobnosti se 
podívejte na obr. A)

•	 Opět naplňte
viz krok 4.

Prevence
Dislokace:

•	 Pokud je to nutné, 
použijte v pochvě
jódem nebo antibiotiky 
napuštěnou gázu.

•	 Nerozšiřujte 
ucpávku 
do dělohy.

Illustration	By	Lisa	Clark
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