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Informační leták o invazivním výkonu 

Název výkonu: kladívkový prst – sectio Hohmann 

 
 

Vzhledem k tomu, že jste se rozhodl/a podstoupit invazivní výkon operaci kladívkového 

prstu, přečtěte si prosím následné poučení o způsobu provedení, případných rizicích 

a alternativách daného výkonu. Přečtení tohoto letáku nenahrazuje rozhovor s ošetřujícím, 

resp. zákrok provádějícím, lékařem, který zodpoví veškeré Vaše dotazy.  

 

 

1. Účel zákroku  

Kladívkový prst je deformita, kdy dochází k ohnutí v základním kloubu prstu do 

pravého úhlu, v distálním kloubu pak může být rovněž lehké ohnutí nebo až mírná 

hyperextenze (nadměrné narovnání). Nad hlavičkou základního článku se tlakem v obuvi 

vytváří bolestivý mozol až kuří oko. Nejčastěji bývá postižen 2., 3., 4. prst, deformita se však 

může vyskytnout i na palci a malíku. Účelem operačního zákroku je korekce zmíněného 

ohnutí a odstranění přidružených bolestivých kožních afekcí.     

 

2. Povaha zákroku 

Operuje se v lokální anestezii (operatér opíchne místo zákroku umrtvující látkou na 

operačním sále). Z malého kožního řezu se odstraňují otlaky a resekuje se část kosti 

základního článku prstu čím dochází ke korekci ohnutí. Během jedné operace se odstraňují 

všechny kladívkovité prsty. 

 

3. Důsledky zákroku 

Předpokládaná doba hospitalizace při nekomplikovaném průběhu jsou tři dny. Ihned 

po operaci možno vstávat a začít plně zatěžovat operovanou končetinu. Vytažení stehů 

provádíme ambulantně 10. – 13. pooperační den. Zákrok je minimálně bolestivý, v případě 

potřeby jsou aplikována předepsaná analgetika. 

 

4. Rizika a komplikace 

Jsou minimální. Při nedostatečné resekci může dojít k recidivě deformity, kdy nutno 

reoperovat.    

 

5. Alternativy zákroku 

Konzervativní léčba je pouze paliativní a spočívá v přikládání ochranních plstěných 

či náplasťových kroužků nad prominující kloub. U nemocných, u kterých je operace 

z různých důvodů kontraindikována, doporučujeme nošení prostorné obuvi, nebo se 

předepisuje ortopedická obuv. 


