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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Techniky hemostázy – kurz 

Doba trvání projektu pokusů Duben 2014-prosinec 2015 

Klíčová slova - maximálně 5 Hemostáze, resekce, střevo, játra 

Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

 základní výzkum 

 translační nebo aplikovaný výzkum 

 vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 

 ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 

 zachování druhů 

X vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

 trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 

Na velkém laboratorním zvířeti bude modelována laparoskopická a otevřená resekce střeva s využitím nového bipolárního 

elektrochirurgického generátoru a instrumentária, dále budou modelovány nejčastější chirurgicky řešená orgánová 

poranění u lidí. 

Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 

nebo jaký přínos by z něj člověk či zvířata mohli mít) 

Na velkém laboratorním zvířeti bude modelována laparoskopická a otevřená resekce střeva s využitím nového bipolárního 

elektrochirurgického generátoru a instrumentária, dále budou modelovány nejčastější chirurgicky řešená orgánová 

poranění u lidí. Budou testovány nové postupy a poznatky ve využívání komerčních lokálních hemostatik v břišní 

chirurgii. Dále je účelem seznámit se a osvojit si práci s novými hemostatickými technikami na různých úrovních 

orgánových soustav laboratorního zvířete - modelu lidského organismu. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Prase domácí, samice, do 20 ks celkem pro celou dobu platnosti PP 

Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 

skončení pokusu? 

pokus, při němž již pokusné zvíře nenabude vědomí. Z těla budou připraveny učební materiály pro další výuku. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 

zvířat. 

Osvojení si techniky práce s nově uvedeným bipolárním elektrochirurgickým generátorem a lokálními hemostatiky nelze 

nahradit alternativním postupem. Pro chirurgy je nutné praktické použití, kontrola reakce a efektu nových nástrojů a 

hemostatik se živým organismem.  

Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 

Na každý kurz budou použita 2 zvířata pro výuku cca 15 odborníků. 

Šetrné zacházení se zvířaty: Vysvětlete volbu druhu zvířat a proč se v případě tohoto zvířecího modelu jedná o nejšetrnější 

použití z hlediska vědeckých cílů. 

Vysvětlete obecná opatření, která budou přijata za účelem snížení újmy způsobené zvířatům na minimum. 

Bude použito minimální množství zvířat pro 4 skupiny chirurgů, zvíře bude po celou dobu v hluboké celkové anestezii. Na 

konci experimentu se zvíře neprobouzí a je bezbolestně utraceno. Prase je uložením orgánů v dutině břišní, proporcemi a 

velikostí nejbližší člověku. Vzhledem k rozměrům instrumentária nelze použít zvíře menších rozměrů.  

 


