
ento typ zlomenin je jakousi daní
za pokraãující miniaturizaci, kosti
u jedincÛ o váze okolo 1 aÏ 2 kg

jsou jiÏ velmi kfiehké a nesnesou v pod-
statû normální zátûÏ. Nabízí se zde srov-
nání s koãkou, kde pfii stejné váze, která
je u tohoto druhu normální, kosti vydrÏí
podstatnû vût‰í energii nárazu, neÏ je
tomu u vy‰lechtûn˘ch trpasliãích plemen. 
Pokud ke zlomeninû dojde, je potfiebné ji

v první fiadû diagnostikovat. Zdá se to b˘t
jednoduché, nicménû praxe v fiadû pfiípa-
dÛ potvrzuje opak. Zjistí-li majitel psa
náhle vzniklé kulhání vysokého stupnû –
nejãastûji pes pfiestane konãetinu zatûÏo-
vat úplnû, je vÏdy vhodná náv‰tûva veteri-
nárního lékafie. Podezfiení na zlomeninu
se je‰tû zvy‰uje, reaguje-li zvífie na ‰etrné
prohmatání kostí a kloubÛ bolestivû
a samozfiejmû i v pfiípadû prodûlaného

úrazu. Zde je náv‰tûva veterináfie nezbyt-
ností. Veterinární lékafi provede vy‰etfiení
konãetiny pohmatem a prakticky vÏdy je
pfii podezfiení na zlomeninu nutné RTG
vy‰etfiení. DÛvodem je fakt, Ïe ani odbor-
ník nemusí pouh˘m pohmatem frakturu
rozeznat s jistotou – napfiíklad u neúpl-
n˘ch zlomenin, kdy je kost jen na‰típnu-
tá; u kostí kryt˘ch silnou vrstvou svalÛ –
napfiíklad fraktury pánve; v pfiípadech
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v˘razného otoku mûkk˘ch tkání obklopují-
cích kost; nebo u nitrokloubních zlome-
nin, kdy je moÏná zámûna s vykloubením.
RTG vy‰etfiení je nezbytné také pro volbu
vhodné léãby zlomeniny, vÏdy je vhodné
ho provádût ve dvou na sebe kolm˘ch
projekcích, protoÏe v urãitém procentu
pfiípadÛ mÛÏe dojít pfii zhotovení pouze
jedné projekce k pfiehlédnutí zlomeniny.
V pfiípadû váÏn˘ch úrazÛ samozfiejmû
pfiedchází ortopedickému vy‰etfiení stabi-
lizace pacienta – v naprosté vût‰inû pfiípa-
dÛ není fie‰ení samotné fraktury akutním
stavem a nejprve je nutné zaji‰tûní
základních Ïivotních funkcí pacienta.
V tûchto pfiípadech pfiistupujeme k do-
ãasné stabilizaci fraktury napfiíklad dobfie
podloÏenou bandáÏí a definitivní fie‰ení
odkládáme na moment, kdy nám to zdra-
votní stav pacienta dovoluje. 
Pfii léãbû jakékoliv fraktury je nutné dodr-
Ïet dvû základní zásady. Jednak je to dosa-
Ïení co nejlep‰í stabilizace úlomkÛ kosti,
aby mezi nimi docházelo k co nejmen‰ímu
vzájemnému pohybu a kost tím mûla klid
na hojení. Na stranû druhé se snaÏíme pfii
této fixaci o pokud moÏno minimální
po‰kození tkání v okolí zlomeniny, proto-
Ïe tyto tkánû jsou nezbytné pro dostateãné
prokrvení a tím i hojení postiÏené kosti.
Nalezení optimálního kompromisu mezi
pevností fixace a zároveÀ ‰etrn˘m pfiístu-
pem je tedy velmi dÛleÏité a v závislosti na
typu fraktury bohuÏel ne vÏdy moÏné.
Nejjednodu‰‰ím zpÛsobem o‰etfiení zlo-
meniny je pfiiloÏení vnûj‰ího fixaãního
obvazu. Tento zpÛsob je velmi ãast˘ u lidí
a i u psÛ má své místo. V˘hodou je relativ-
ní jednoduchost provedení, moÏnost v˘-
mûny v pfiípadû po‰kození a niÏ‰í finanãní
náklady. Nicménû tato fixace má své v˘raz-
né limity. Jednak je její schopnost stabili-
zovat úlomky zlomené kosti pomûrnû
malá, protoÏe vzdálenost fixaãního obva-
zu od kosti je dána vrstvou mûkk˘ch tkání
v jejím okolí a tento obvaz nemÛÏeme
pochopitelnû stáhnout pfiíli‰ pevnû, aby
nedo‰lo k za‰krcení krevního obûhu. Jed-
ná-li se o frakturu, kde úlomky kosti
nejsou pfiiloÏeny k sobû, není zpravidla
moÏná optimální repozice, tzn. pfiiloÏení
tûchto úlomkÛ, bez chirurgického pfiístu-
pu. Fixaãní obvaz mÛÏeme pouÏít zejména
u neúpln˘ch zlomenin, kde nedo‰lo k vzá-
jemnému oddálení úlomkÛ kosti. Je pou-
Ïiteln˘ také pro o‰etfiení zlomenin u ‰tû-
Àat, kde lze pfiedpoládat velmi rychlé
hojení, a u reponovan˘ch zlomenin v o-
blastech, kde postiÏená kost není hlavná
nosnou kostí – napfiíklad zlomeniny prstÛ,
záprstních a zánártních kÛstek. Správnû
pfiiloÏen˘ fixaãní obvaz musí b˘t dostateã-
nû podloÏen˘, aby nezpÛsobil vznik otlakÛ
– pfiedpokládáme zde pfiiloÏení na nûkolik
t˘dnÛ. Na podloÏení pouÏíváme buì vatu,

nebo radûji syntetické podkladové materi-
ály, které mají v˘hodnûj‰í vlastnosti –
nenasávají vlhkost a mají v˘raznû lep‰í
tvarovou pamûÈ v porovnání s klasickou
vatou. Na samotné zpevnûní fraktury je
moÏné pouÏít dlahu, sádrov˘ obvaz nebo
tzv. kast. Dlahy se vyrábûjí z plastu, dfieva
i kovu a pfiikládají se na jednu nebo dvû
protûj‰í strany postiÏené kosti, kde se
fixují obinadlem. Sádrov˘ obvaz, po dlou-
há léta nejpouÏívanûj‰í fixaãní obvaz, je
dnes ve veterinární medicínû mal˘ch zví-
fiat na ústupu a pouÏívá se jen v˘jimeãnû.
Stále více je nahrazován kasty. Kast je
obdobou sádry, ale je vyrábûn z plastové-
ho obinadla, které je napu‰tûno pryskyfii-
cí, jeÏ na vzduchu, pfiípadnû pÛsobením
vody tvrdne. Podobnû se pouÏívají termo-
plastické materiály, zpravidla ve tvaru
jakési plastové mfiíÏky, které po namoãe-
ní do horké vody mÛÏeme libovolnû tva-
rovat a po nûkolika minutách dojde
k jejich ztvrdnutí. V porovnání se sádro-
v˘m obvazem jsou kasty v˘raznû lehãí
a jejich pfiiloÏení i odstranûní je snadnûj-
‰í, nev˘hodou je vy‰‰í cena. 
U jakéhokoliv fixaãního obvazu se vÏdy
snaÏíme znehybnit kromû samotného mís-
ta lomu také kloub nad a pod tímto mís-
tem. DÛvodem je omezení pohybu svalÛ,
které by pfii ohybech kloubÛ mûly tenden-
ci pohybovat úlomky kostí v místû lomu.
Fixaãní obvaz je nutné udrÏovat such˘, aby
nedo‰lo k mokvání kÛÏe, a také kontrolo-
vat jeho pfiípadné posuny a okraje, které
mají tendenci dráÏdit okolní kÛÏi. Fixaãní
obvaz odstraÀujeme co nejdfiíve poté, co
do‰lo ke zpevnûní fraktury. StupeÀ hojení
poznáme podle kontrolních RTG snímkÛ.
Tyto kontroly jsou velmi dÛleÏité a jejich
frekvenci urãuje veterinární lékafi.

MVDr. Roman Skala
Veterinární klinika Na Hrádku, Praha
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Na zpevnûní fraktury je moÏné pouÏít
dlahu, sádrov˘ obvaz nebo tzv. kast
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