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Pracovný postup: 

Pred príchodom na praktické cvičenie si preštudujte teoretický základ pre danú tematiku. 
Pred príchodom na praktické cvičenie vyplňte okienko Fyzikálny princíp merania (toto je 
povinné!) 

Na praktickom cvičení: 
1. Pracujte v skupinách po 2 – 3 študentoch, podľa inštrukcií vášho vyučujúceho.
2. Odčítajte a zapíšte podmienky merania.
3. Pripravte vyšetrovanú osobu na meranie. Odmerajte obvody oboch ramien a vyberte

vhodnú manžetu.
4. Počas každého merania sa uistite, že vyšetrovaná osoba má končatiny v správnej

polohe voči telu, ruku podopretú, manžetu na úrovni srdca (obrázok 1). Dodržujte
aspoň 1 - 2 min. prestávku medzi každými dvomi meraniami. Pred každým meraním
skontrolujte, či je manžeta úplne vypustená.

5. Odmerajte tlak krvi v sede auskultačnou metódou jedenkrát na vybranom ramene.
6. Vypočítajte tlakovú amplitúdu ΔTK a stredný arteriálny tlak MAP.
7. Odmerajte tlak krvi v sede oscilometrickou metódou trikrát na vybranom ramene vo

výške srdca pri správne podopretej ruke. Ak je rozdiel medzi ktorýmikoľvek dvomi
hodnotami merania TKS alebo TKD väčší ako trojnásobok absolútnej chyby merania (v
dokumentácii k prístroju je to presnosť merania; hodnotu zapíšte do meracieho hárku
pred začiatkom merania), urobte ďalšie dve merania.

8. Namerané hodnoty systolického tlaku TKS a diastolického tlaku TKD zapíšte do
tabuľky. Zo zistených hodnôt vypočítajte priemerné hodnoty pre TKS a TKD.

9. Odmerajte tlak krvi v sede pri vzpaženej ruke oscilometrickou metódou. Pri
rozhodovaní o počte meraní sa riaďte inštrukciami v bode 7.

10. Ku každej sade meraní  vypočítajte priemernú hodnotu a smerodajnú odchýlku pre
TKS a TKD.

11. Odmerajte vzdialenosť medzi strednou časťou manžety pri správnej polohe ruky a
vzpaženej ruke (obrázok 2). Vypočítajte zodpovedajúci hydrostatický tlak krvi.

12. Zhrňte svoje výsledky. Porovnajte svoje výsledky s referenčnými hodnotami
normálnych hodnôt tlaku krvi.

13. Odpovedajte na otázky.
14. Odovzdajte vyplnený a dokončený protokol.
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Užitočné vzťahy: 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1: Správna poloha pacienta pri meraní tlaku v sede. (Zdroj: http://www.hypertension-
bloodpressure-center.com/images/relion_instructions.jpg, citované 25.9.2015) 
 

 
Obr. 2: Meranie vzdialenosť medzi strednou časťou manžety pri vzpaženej a spustenej ruke. 
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