
Kardiologie   
Informace pro pacienty 

 

 1/2 

Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

Nemocniční 898/20A 
728 80 Ostrava – Moravská Ostrava 
T 596 191 111 F 596 192 343 

IČ 00635162 www.mnof.cz 

 

 

platnost od 22.02.2017 
NLP – IM – verze: 1 – 78 

 
ERGOMETRIE 

 
 

Základní údaje 

Jde o vyšetřovací metodu umožňující sledovat a hodnotit funkce kardiovaskulárního 
systému při zátěži. Zátěž je obvykle absolvována jako ergometrie na bicyklovém 
ergometru (obdobném rotopedu) nebo chůzí po pohyblivém chodníku. 
Průběžně je sledován krevní tlak, tep, záznam EKG, celkový stav vyšetřovaného a jsou 
hodnoceny případné zátěží vyvolané změny a obtíže. 
 

Princip zátěžového testu 

Vyšetřením se zátěží lze vyvolat, zjistit a objasnit poruchy oběhového systému, které za 
klidových podmínek nejsou zřejmé. 
 

Důvody k vyšetření 

Lékař navrhuje provedení testu zejména při podezření na ischemickou chorobu srdeční, 
srdeční arytmie, dále k ověření tolerance fyzické zátěže při již známém srdečním 
onemocnění, nebo pokud potřebuje stanovit intenzitu zátěže při tréninku. 
 

Mám se vyšetření obávat? 

Vyšetření není bolestivé a je spojeno  
s minimálním rizikem. Je fyzicky náročné 
a neprovádí se proto u pacientů v akutním 
stadiu srdečního nebo jiného onemocnění. 
Omezení podstoupit test může vyplývat 
z postižení pohybového aparátu, které 
znemožňuje dostatečnou tělesnou zátěž. 
 

Příprava na vyšetření 

Dvanáct hodin před vyšetřením nekuřte  
a nepijte alkohol, dvě hodiny před vyšetřením 
nejezte. Pro větší výtěžnost testu jsou obvykle 
2 dny před vyšetřením vysazeny některé 
srdeční léky - konkrétně Vás poučí lékař, který 
provedení testu doporučuje. 
K vyšetření si vezměte s sebou pohodlný 
oděv (volné, případně krátké kalhoty, triko)  
a sportovní obuv. 
Pokud jste indisponováni a necítíte se dobře, 
oznamte to sestře před zahájením vyšetření. 
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Průběh vyšetření 

Při ergometrii Vám sestra připevní elektrody na hrudník a končetiny, natočí nejprve 
EKG v klidu a změří tlak. Poté je zahájeno a postupně zvyšováno zatížení, až k 
požadovanému maximu. V případě výskytu obtíží nebo únavy nedovolující v testu 
pokračovat je vyšetření bezprostředně ukončeno i před dosažením plánovaného 
maxima. Po každém navýšení zátěže je změřena tepová frekvence a zkontrolován EKG 
záznam. Po ukončení vyšetření zátěží je snímána EKG křivka a sledován celkový stav 
ještě po dobu 10 minut. 
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