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Výkon je mierne boles-
tivý, pacient pri ňom 
pociťuje akési pále-
nie. Pri silnejšej vôli 
je možný zákrok aj 
bez lokálnej anes-
tézie, avšak dnes 
máme k dispozícii 
viac druhov anestetík 
s odlišným chemic-
kým zložením. Pri 
známej precitlivenosti 
či alergii na niektorú 
zložku sa dá urobiť 
kožný test pred výko-
nom a následne zvoliť 
vhodné anestetikum. 
Zákrok tak nemusí byť 
pre vás bolestivý.

Už dlhšie ma bolí  
a páli zápästie. Môj 
lekár povedal, že to asi 
bude syndróm karpál-
neho tunela  
a bude potrebná operá-
cia. Nemôžem si dovo-
liť byť dlho práce-
neschopný.  
Nedá sa to rozcvičiť? 
Kristián

Syndróm karpálneho 
tunela je ochorenie 
spôsobené opuchom 
manžety v oblasti 
zápästia, v ktorom 
okrem ciev prebiehajú 

prerastie a presiahne 
za lôžko, stav sa 
upraví do normálu. 
Chybou je opakované 
zastrihávanie. Inak 
môžu vzniknúť hni- 
savé granulácie do 
priemeru až jeden 
centimeter. Rieše- 
ním je technicky 
správne ošetrenie.  
V prvom rade je to 
nadvihovanie a vy- 
podloženie nechta 
antisepticky. Ďalšia 
možnosť je odstráne-
nie časti nechta alebo 
odstránenie nechta 
s plastikou. Najlepší 
kozmetický a zdra-
votný efekt je pri 
najmenej invazívnom 
ošetrení. K operač-
nému odstráneniu 
sa pristupuje až pri 
neúspešnosti pred-
chádzajúcej liečby.

Chcela by som si dať 
vybrať dve väčšie 
znamienka, na krku 
a na brade. Ale som 
silná alergička 
a bojím sa aneste-
tickej injekcie. Dá sa 
taký zákrok vydržať aj 
bez anestézie? 
Radka

nervy. Opuchom 
sa znižuje vodivosť 
nervov a znižuje sa 
aj prietok v malých 
zásobovacích cievach 
okolo nervov. Potom 
každé malé opuch-
nutie spôsobí veľké 
bolesti.
Liečba je na základe 
lokálneho nálezu. 
Najprv sa podávajú 
protizápalové lieky, 
najlepší účinok majú 
kortikoidy, a potom 
nasleduje fyzikálna 
liečba – rehabilitá-
cia. Ak sa takto stav 
neupraví, je indiko-
vaná operačná liečba 
s uvoľnením nervu 
v danej oblasti. Výkon 
sa robí v lokálnej 
anestézii, pomocou 
prístroja na priškrte-
nie ciev na končatine. 
Po výkone je nutná 
bandáž a znehybne-
nie zápästia asi na  
2 týždne.

nohách sa majú stri-
hať rovno a tak, aby 
jeho koniec presa-
hoval za lôžko. Pri 
zastrihávaní do 
oblúka zostávajú 
okraje nechta v lôžku 
a postupne preras-
tajú cez prekážajúcu 
kožu. Tá sa zapaľuje, 
sčervenie, opúcha 
a bolí. Keď necht 
konečne cez túto kožu 
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Opakovane mi zarastá 
necht na palci na 
nohe. Bolí to a je to aj 
škaredé. Už neviem, čo 
s tým, preto zvažujem 
operačné riešenie. Je 
to vážny zákrok?
Isabella

Zarastajúci necht je 
v prvom rade dôsled-
kom zlého strihania 
do oblúka. Nechty na 
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