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Preferuji následující typ intragastrického balónku: 

 Spatz3 (12 měsíců)    Orbera (6 měsíců)   Orbera 365 (12 měsíců) 

   

  Vaše kontaktní údaje:  Vyplněno dne: .....................20................ 

 

Křestní jméno: Příjmení: 

Trvalé bydliště (ulice, č.p., město, PSČ): 

 

Pohlaví:  

 muž    žena 

Telefon: Číslo pojištěnce (rodné číslo): 

e-mail: 

 
Prosíme, o pravdivé vyplnění následujícího dotazníku. Informace nám pomohou vyhodnotit, zda je žaludeční balón pro Vás vhodný.  
Na základě dotazníku můžeme zjistit případné kontraindikace, které by bránily provedení výkonu.  

 

BMI:................. Výška: ................ cm    Váha: ............................... kg  

 
Obvod pasu: ................................ cm    Obvod hýždí:................... cm  
 

Nejnižší váha (od 18 let): .................. kg             ve věku: ……........ let  
 
Nejvyšší váha (mimo těhotenství): .............. kg ve věku:…............ let 
 
Cílová váha: …................. kg  

Vaše důvody pro redukci hmotnosti:  zdravotní   sociální   estetické  
 

 jiné: ................................................................................................................…………………………………………………………       
 
Vaše předchozí pokusy o redukci hmotnosti:  dieta   léky   bariatrické operace   jiné: …………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Vaše onemocnění (léčím se/prodělal/a jsem následující onemocnění):  

 

Srdce a krevní oběh:  vysoký krevní tlak   porucha srdečního rytmu   užívám léky proti srážení krve  
 

 vrozené vývojové vady srdce (pokud ano, které:……………………………………..………………..)  angina pectoris   
                                                                                                                   

 dušnost při chůzi do schodů   trombózy   srdeční infarkt    cévní mozková příhoda 
 
Onemocnění trávicího traktu:  diabetes mellitus  hepatitida pokud ano, která: A B C 
 
 

Anamnestický dotazník 
(k zavedení intragastrického balónku) 
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 brániční kýla   steatóza jater   cirhóza jater   žlučové kameny  pálení žáhy          
 
Prodělané břišní operace: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Onemocnění dýchacích cest/plic:  astma   chronická bronchitida   chronická obstrukční plicní nemoc  

 spánková apnoe (CPAP přístroj/maska   ano  ne) 
 

Psychický stav, psychiatrická onemocnění (např. užívání antidepresiv, anorexie, bulimie, pokusy o sebevraždu, 

…): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zhoubné nádory: ………………............................................................................................................................................  

Jiná onemocnění: …………………......................................................................................................................................... 

Jiné operace, úrazy:......................................................................................................................................................... 

Léky, které nyní užíváte: ................................................................................................................................................. 
 

 
Zaměstnání: ……………….................................................................................................................................................... 

Tělesná aktivita během dne:  malá  dostatečná  vysoká  
 
Druh tělesné aktivity:......................................................................................................................................................  
 
Pravidelný pohyb / sport  ano, který ………………………………………………………………………………………………………….  ne 
 
Jak dlouho:.................................................................. kolikrát týdně:............................................................................ 
 
Co děláte ve volním čase? (koníčky): .......................................................................................……………………………………. 
 

 
Ve kterém věku začala Vaše hmotnost narůstat? Ve věku ................. let.  
 
Co podle Vás neslo velký podíl na příbytku hmotnosti?  
 

 nadměrný příjem potravy   nedostatečná tělesná aktivita  těhotenství 
      

 mateřská dovolená   přechod / menopauza    vstup do manželství 
        

 stres (např. rodinné či profesní): ............................................................................................................................... 
        

 nemoc: ...................................................  léky: .....................................................................................................  
        

 vstup do či změna zaměstnání: ........................................  branná povinnost: ..................................................... 
       

 jiné faktory: ................................................................................................................................................................ 
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Jiné důležité údaje / Termín Vašeho přání / alergie:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvádějte pravdivé údaje. Zaznamenejte i veškerá prodělaná a vyléčená onemocnění. 

Pokud dotazník vyplňujete elektronicky, zašlete jej na e-mail: recepce@iscare.cz. 

 

Děkujeme za vyplnění dotazníku. 

 
Konzultace před zavedením balónku provádíme každý čtvrtek a pátek. 
Zavedení balónku provádíme každou středu a čtvrtek. 
 
Kontakt: 
e-mail: recepce@iscare.cz  
Telefon: +420 234 770 800/801 
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