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DIAGNOSTIKA TĚHOTENSTVÍDIAGNOSTIKA TĚHOTENSTVÍ





Biochemické těhotenství 
neznámé lokalizace neznámé lokalizace 
a nejisté prosperity



Nitroděložní těhotensví
CRL ≤ 9 mmCRL ≤ 9 mm

nejisté prosperity / prosperující







Nitroděložní těhotensví
CRL 10-55 mmCRL 10-55 mm

neprosperující / prosperující



FIGO's updated recommendations for misoprostol used alone in gynecology and obstetrics

Int J Gynecol Obstet 2017; 138: 363–366











Odloučení gestačního váčku

Zvýšení děložní kontraktility 
a citlivosti na působení prostaglandinu

Otevření a zrání děložního hrdla



Nitroděložní vícečetné těhotensvíNitroděložní vícečetné těhotensví



KONTROLNÍ VYŠETŘENÍKONTROLNÍ VYŠETŘENÍ





Biochemické těhotenství 
neznámé lokalizace neznámé lokalizace 
a nejisté prosperity



Kontrolní vyšetření

hladina hCG v séru
s odstupem cca 7 dnů



Nitroděložní těhotensví
CRL ≤ 9 mmCRL ≤ 9 mm

nejisté prosperity / prosperující



Kontrolní vyšetření

LSUP test (low sensitivity urine pregnancy test)

s odstupem 14-21 dnů

• negativní LSUP test umožní spolehlivě vyloučit • negativní LSUP test umožní spolehlivě vyloučit 

pokračující i zamlklé těhotenství, 

• je-li LSUP test pozitivní, mělo by být provedeno 

ultrazvukové vyšetření, ale chirurgická intervence 

by neměla být indikována pouze na základě 

rozšířené dutiny děložní.





METODICKÝ POSTUPMETODICKÝ POSTUP















Management umělého ukončení těhotenství Farmakologickou metodou
nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů

Kontrolní vyšetření za 1-3 týdny UZ / hCG / CheckToP test*

misoprostol 400 mcg p.o.

mifepriston 600 mg p.o.

ibuprofen 800 mg p.o.
1 hodinu 

před podáním misoprostolu

misoprostol 400 mcg p.o.
po 3 hodinách

nedostaví-li se krvácení 

nebo 

je-li krvácení slabé

Kontrolní vyšetření za 1-3 týdny UZ / hCG / CheckToP test*

Pokračující těhotenství Neúplný potrat ** Kompletní potrat ***

** přítomnost nevitálního zárodku/plodu v dutině děložní; jiný abnormální ultrazvukový 

nález v oblasti dutiny děložní event. kanálu hrdla a současně přítomnost klinických potíží; 

přetrvávající hodnota hCG v séru více než 1000 IU/l (pozitivní nízce senzitivní močový hCG

test)

*** farmakologický potrat je úspěšný dojde-li k ukončení těhotenství bez nutnosti dalšího 

sledování (expektační postup) nebo další léčby (další misoprostol nebo Chirurgická 

metoda); farmakologický potrat selhal, pokračuje-li těhotenství



Management umělého ukončení těhotenství Farmakologickou metodou
nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů

Kontrolní vyšetření za 1-3 týdny UZ / hCG / CheckToP test*

misoprostol 400 mcg p.o.

mifepriston 600 mg p.o.

ibuprofen 800 mg p.o.
1 hodinu 

před podáním misoprostolu

misoprostol 400 mcg p.o.
po 3 hodinách

nedostaví-li se krvácení 

nebo 

je-li krvácení slabé

Kontrolní vyšetření za 1-3 týdny UZ / hCG / CheckToP test*

Pokračující těhotenství Neúplný potrat ** Kompletní potrat ***

expektační postup

další misoprostol

chirurgická metoda

opakování 

Farmakologické metody

chirurgická metoda

pokračování 

v těhotenství



INFORMOVANÝ SOUHLASINFORMOVANÝ SOUHLAS





Kalkulační listKalkulační list







ZDRAVOTNÍ SLUŽBA

Farmakologické ukončení těhotenstvíFarmakologické ukončení těhotenství
do 49. dne amenorey

(gestačního stáří)



TĚHOTENSTVÍ
do 49. dne amenorey

jakékoliv?





Specizalizované zdravotní službySpecizalizované zdravotní služby











Specializovaná pracovištěSpecializovaná pracoviště
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