
Nepriame meranie tlaku krvi – merací hárok 

Meno a priezvisko študenta:  Dátum: 

Študijný program:  Študijná skupina:  

Spolupracoval som s:  Meno vyučujúceho: 

Spolupracoval som s: 

Meno vyučujúceho: 

Nepriame meranie tlaku krvi (TK) 

1. Meranie tlaku krvi auskultačnou metódou:

Objekt merania (spolužiak): 

Meno: ……………................................ 

Obvod ................ ramena, na ktorom bude realizované meranie: ……… cm 

Rozmery manžety (výška x šírka nafukovacej časti): ……… cm x …….. cm 

Tabuľka 1. Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt. Merania sú realizované 

v normálnej polohe (rameno na úrovni srdca) 

č. merania 
Systolický tlak 

(TKS) [mmHg] 

Diastolický tlak 

(TKD) [mmHg] 

Tlaková 

amplitúda 

(TA) [mmHg] 

Stredný arteriálny 

tlak (MAP) [mmHg] 

1. 

2. 

3. 

Meranie 

s najvyššími 

nameranými 

hodnotami TK 

2. Meranie tlaku krvi oscilometrickou metódou – vplyv gravitácie na TK

Hodnoty tlaku krvi, pre vybraný objekt merania (spolužiak, na ktorom bolo robené meranie

auskultačnou metódou), namerané oscilometrickou metódou na vybranom ramene:

Rozmery manžety (výška x šírka nafukovacej časti): ……… cm x …….. cm 

Vzdialenosť medzi strednou časťou manžety v normálnej polohe ramena  na úrovni srdca 

a vzpaženej polohe Δh = ..................... cm 

Absolútna chyba merania TK (z dokumentácie prístroja!): Δ = ...................... mmHg 

Tabuľka 2.Tabuľka nameraných hodnôt: 

Číslo merania 
Meranie TK na úrovni srdca Meranie TK vo vzpaženej polohe 

TKS [mmHg] TKD [mmHg] TKS [mmHg] TKD [mmHg] 

1 

2 

3 

Meranie s najvyššími 

nameranými 

hodnotami TK 

Podpis vyučujúceho: 
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Meno a priezvisko študenta:  Dátum: 

Študijný program:  Študijná skupina:  

Nepriame meranie tlaku krvi (TK) 

Úlohy: 

1. V skupine si vzájomne odmerajte tlak krvi (TK) na vybranom ramene auskultačnou

metódou.

2. Vybranému spolužiakovi odmerajte tlak krvi oscilometrickou metódou v polohe paže na

úrovni srdca a vo vzpaženej polohe. Porovnajte výsledky.

3. Zistite, aký vplyv má poloha ruky na výsledok merania.

Prístroje a pomôcky: aneroidný tlakomer, fonendoskop, digitálny tlakomer (oscilometrický), 

manžeta, meracie pásmo 

Základné pojmy a fyzikálny princíp (vyplňte pred praktickým cvičením): 

Korotkovove fenomény (fyzikálny princíp): 

Meranie TK auskultačnou metódou (fyzikálny princíp): 

Meranie TK oscilometrickou metódou (fyzikálny princíp): 

1. Meranie tlaku krvi auskultačnou metódou:

Objekt merania (spolužiak): 

Meno: ……………................................ 

Obvod ................ ramena, na ktorom bude realizované meranie: ……… cm 

Rozmery manžety (výška x šírka nafukovacej časti): ……… cm x …….. cm 

Tabuľka 2. Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt. Merania sú realizované 

v normálnej polohe (rameno na úrovni srdca) 

č. merania 
Systolický tlak 

(TKS) [mmHg] 

Diastolický tlak 

(TKD) [mmHg] 

Tlaková 

amplitúda 

(TA) [mmHg] 

Stredný arteriálny 

tlak (MAP) [mmHg] 

1. 

3b 

1b 
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Meno a priezvisko študenta:  Dátum: 

Študijný program:  Študijná skupina:  

2. 

3. 

Meranie 

s najvyššími 

nameranými 

hodnotami TK 

Vzťahy použité pri výpočtoch 

Tlaková amplitúda : TA = TKS - TKD Stredný arteriálny tlak: 𝑀𝐴𝑃 =  
𝑇𝐾𝑠+2.𝑇𝐾𝐷

3

Príklad výpočtu TA a MAP  (dosadenie, výsledok a fyzikálna jednotka!): 

Tlaková amplitúda TA: 

Stredný arteriálny tlak MAP: 

2. Meranie tlaku krvi oscilometrickou metódou – vplyv gravitácie na TK

Hodnoty tlaku krvi, pre vybraný objekt merania (spolužiak, na ktorom bolo robené meranie 

auskultačnou metódou), namerané oscilometrickou metódou na vybranom ramene: 

Rozmery manžety (výška x šírka nafukovacej časti): ……… cm x …….. cm 

Vzdialenosť medzi strednou časťou manžety v normálnej polohe ramena na úrovni srdca 

a vzpaženej polohe Δh = ..................... cm 

Absolútna chyba merania TK (z dokumentácie prístroja!): Δ = ...................... mmHg 

Tabuľka 2.Tabuľka nameraných hodnôt: 

Číslo merania 
Meranie TK na úrovni srdca Meranie TK vo vzpaženej polohe 

TKS [mmHg] TKD [mmHg] TKS [mmHg] TKD [mmHg] 

1 

2 

3 

Meranie s najvyššími 

nameranými 

hodnotami TK 

4b 

4b 

2b 

4b 
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Meno a priezvisko študenta:  Dátum: 

Študijný program:  Študijná skupina:  

Obrázok 1: Meranie vzdialenosť medzi 
strednou časťou manžety pri vzpaženej 

a spustenej ruke. 

Rozdiel hydrostatického tlaku v oboch polohách ("správna poloha ruky" mínus 

"vzpažená ruka"). Hustota krvi je 1 060 kg.m-3: 

Rozdiel hydrostatického tlaku: ∆𝒑𝒉 = ∆𝒉 ∙ 𝝆 ∙ 𝒈 (∆ℎ-rozdiel 

výšok, 𝜌-hustota kvapaliny, 𝑔-gravitačné zrýchlenie) 

Rozdiel TK medzi predpísanou polohou ruky (na úrovni srdca) a vzpaženou rukou 

(rozdiel maximálnych hodnôt): 

ΔTKS = ……… mmHg 

ΔTKD = ……… mmHg 

Výsledky (interpretujte výsledky na základe normálnych hodnôt tlaku krvi pre zdravého 

dospelého jedinca; správne tvrdenie vyznačte; doplňte hodnoty a správne fyzikálne jednotky!): 

Interval hodnôt normálneho systolického tlaku je ................................. . 

Interval hodnôt normálneho diastolického tlaku je ................................ . 

Na základe auskultačnej metódy, hodnoty TK spolužiaka patria do kategórie ......................... . 

Na základe oscilometrickej metódy pre vybraný objekt možno povedať: 

Hodnoty TK namerané v predpísanej polohe ramena patria do kategórie ................................. . 

Hodnoty TK sú vo vzpaženom ramene oproti predpísanej polohe ramena väčšie/menšie. 

Hodnoty ΔTKS sú/nie sú porovnateľné s rozdielom hydrostatického tlaku Δph. 

ÚLOHA: Povinnou prílohou protokolu je ručne spracovaný stĺpcový graf znázorňujúci 

maximálne hodnoty TKS a TKD z meraní v obidvoch polohách ruky vykonaných 

oscilometrickou metódou, stĺpce doplnené o absolútnu chybu merania formou chybových 

úsečiek. 

6b 

2b 

6b 

(dosadenie, výsledok hydrostatického tlaku prerátajte na 

mmHg!) 

2b 
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Meno a priezvisko študenta:  Dátum: 

Študijný program:  Študijná skupina:  

Diskusia: 

 Odpovedajte na otázku (použite odbornú literatúru): 

 Č. otázky: 

Literatúra: 

Hodnotenie: Podpis vyučujúceho: 

Max.: 40 bodov 

3b 

3b 
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