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Biofyzikálna analýza biosignálov – Elektrokardiofrafia 
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Pracovný postup: 

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

Na praktickom cvičení: 

1. Pracujte samostatne, podľa inštrukcií vášho vyučujúceho.

2. Odčítajte a zapíšte podmienky merania.

3. Používajte pravítko a /alebo EKG pravítko.
4. Spolužiakovi nasnímajte EKG záznam  končatinových zvodov.

5. Na najlepšie čitateľnom zvode  EKG krivky zakreslite súradnicové osi, narysujte izoelektrickú
čiaru, vyznačte a pomenujte požadované časti srdcového cyklu a vyznačte RR interval.

6. Vyznačené časti popíšte s ohľadom na časti cyklu srdca (tabuľka 1).

7. Na EKG zázname zistite rýchlosť posunu papiera a kalibráciu napätia. Hodnoty zapíšte do

protokolu.

8. Po krátkom vizuálnom vyhodnotení vyberte vhodný končatinový zvod (R kmit s

vysokým ostrým hrotom) a odmerajte RR interval pomocou pravítka.

9. Vypočítajte zodpovedajúcu srdcovú frekvenciu.

10. V tom istom zvode odmerajte srdcovú frekvenciu (SF) pomocou EKG pravítka.

Porovnajte ju s vypočítanou srdcovou frekvenciou.

11. Všetky hodnoty zapíšte na príslušné miesto v protokole.

12. V tom istom zvode odmerajte amplitúdy a trvania požadovaných častí srdcového

cyklu pomocou obyčajného pravítka a na základe kalibrácie prepočítajte príslušné

hodnoty.

13. Všetky hodnoty zapíšte do tabuľky 2 v protokole.

14. Zhrňte svoje výsledky. Vybrané, vami zmerané časti srdcového cyklu porovnajte

s normálnymi hodnotami vybraných EKG parametrov u zdravých dospelých

uvedených v tabuľke 3.

15. Odpovedajte na otázky.

16. Odovzdajte vyplnený a dokončený protokol.

Snímanie EKG záznamu: 

Pomocou EKG prístroja - prístroj (MEDIHUM) ECG-300 G – nahrajte / zmerajte svoj EKG 
záznam. Použite iba končatinové zvody. Hrudníkové zvody Nepripájate. Na zázname – EKG 
papieri budú iba bipolárne končatinové zvody: I, II, III. 

1) Merajte vo dvojiciach. Jeden z j dvojice bude vyšetrovaný (pacient) a druhý bude
vyšetrovať (lekár). Po ukončení merania sa navzájom vymeníte.

2) Nič na prístroji NEstláčajte pokiaľ  to nie je v návode vyslovene napísané!!!



Strana 2 z 2 Analýza biosignálov - Elektrokardiografia 

3)Na končatiny – miesta, kde budú pripojené kovové časti elektródy -  naneste kvapku
vodivej tekutiny –EKG gél, alebo fyziologický roztok.

3) Naložte farebné klipsňové elektródy na vyšetrovaného. Červená – pravá ruka, žltá – ľavá

ruka, čierna – pravá noha, zelená – ľavá noha. Kovová časť elektródy musí byť na vonkajšej

strane (distálnej) predlaktia alebo nohy.

6) Vyšetrovaný počas celého priebehu merania sedí nehybne na stoličke s dlaňami
položenými na kolenách, nerozpráva a normálne dýcha.

7) Pohľadom na displej prístroja sa presvedčte, že je meranie nastavené rovnako ako na
obrázku 1. Ak áno, stlačte tlačidlo PRINT – viď. obrázok 2. Mal by sa začať tlačiť EKG záznam.
Po šiestich sekundách stlačte znovu tlačidlo PRINT

9) Na druhú stranu vytlačeného záznamu napíšte svoje meno a priezvisko, číslo študijnej
skupiny, dátum.

10) Vymeňte si úlohy v rámci dvojice. Pokračujte v meraní od bodu 2 tohto postupu.

Obrázok 1: 

Obrázok 2: 




