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Elektrická os srdca 

Konštrukcia elektrickej osi srdca - pracovný postup 

Kľúčové slová: 

EKG záznam, časti EKGzáznamu, izoelektrická čiara, srdcový cyklus, vlna, kmit, segment, 

interval, QRS komplex, Einthovenove zvody, Einthovenov trojuholník, elektrická os srdca, 

vychýlenie elektrickej osi srdca (normotyp, pravotyp, ľavotyp) 

Pracovný postup: 

Pred príchodom na praktické cvičenie si preštudujte teoretický základ pre danú tematiku. 

Na praktickom cvičení: 

1. Pracujte v skupinách po 2 – 3 študentoch,

podľa inštrukcií vášho vyučujúceho.
2. Odčítajte a zapíšte podmienky merania.

3. Na zázname EKG, ktorý ste nasnímali,

určite QRS komplex, odmerajte výšku
kmitu R a hĺbku kmitov Q a S. Zistené

hodnoty zapíšte do tabuľky 1.

4. Skompletizujte tabuľku 1

5. Graficky skonštruujte elektrickú os srdca
spolužiaka.

6. Odmerajte uhol, ktorý elektrická os srdca

zviera s rovinou prvého zvodu (s
horizontálnou rovinou). Výsledok zapíšte

7. Pomocou obrázku 2 – orientácie

a veľkosti kmitov Q, R a S - odhadnite
uhol, ktorý zviera elektrická os srdca

zviera s rovinou prvého zvodu (s

horizontálnou rovinou). Výsledok

(odhad) zapíšte
8. Diskutujte, čo mohlo ovplyvniť výsledky

Vášho merania

9. Odpovedajte na otázku danú vyučujúcim.
10. Odovzdajte protokol

Konštrukcia elektrickej osi srdca 

a) V rovnostrannom trojuholníku označte
vrcholy  R – pravá ruka, L – ľavá ruky,

F-ľavá noha (pravá noha = uzemnenie)

b) Označte polaritu na
končatinách/vrcholoch

c) Označte bipolárne zvody

d) Nájdite stredy strán
e) Spustite kolmice zo stredov strán – priesečník je začiatok vektora elektrickej osi srdca

f) Na EKG zázname vyberte 2 najviac čitateľné bipolárne zvody

g) Vypočítajte súčet výšok jednotlivých píkov QRS komplexu v mm pre každý zvod: Q+R+S

(záznam pod izoelektrickou čiarou má znamienko -)
h) Výsledok naneste na strany trojuholníka podľa príslušného meraného zvodu  nasledovne:

merať začíname od stredu strany. Orientácia vektora: kladný výsledok – úsečku robíme od – k

+ (šipka vektora smeruje k +), záporný výsledok – úsečku robíme od + k - (šípka vektora
smeruje k- 

i) Spustite kolmice z koncov vektorov
j) Priesečník kolmice = koniec vektora el osi srdca

k) Zostrojte el os srdca




