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Holterovské monitorování EKG 

 
 
Základní údaje 

Vyšetření EKG dle Holtera umožňuje monitorovat elektrickou srdeční aktivitu 
kontinuálně 24, případně 48 hodin v podmínkách obvyklého prostředí, v průběhu 
běžných denních aktivit a v noci. 
Pomocí elektrod nalepených na kůži hrudníku a připojených kabely k záznamníku je 
během vyšetřovaného období snímáno EKG. Získaná data jsou ukládána do vnitřní 
paměti přístroje, odtud jsou překopírována po ukončení vyšetření do počítače a pomocí 
speciálního programu vyhodnocena lékařem. Ten vyhodnocené parametry zároveň 
porovná s Vámi zapsanými údaji o aktivitách, případě o výskytu obtíží v průběhu 
vyšetření. 
 

Důvody k vyšetření 

EKG dle Holtera se používá ke zjištění přechodných poruch srdečního rytmu, které se 
mohou náhle objevit a odeznít v různou dobu během dne i noci. Vyšetřením je možné 
objasnit některé příznaky a pocity (náhle mdloby, závratě, bušení srdce, dušnost nebo 
bolesti na hrudi) a jejich souvislost s případnými srdečními poruchami. Holterovo 
monitorování lze rovněž použít ke zhodnocení funkce kardiostimulátoru. 
 

Mám se vyšetření obávat? 

K obavám není důvod. Po celou dobu vyšetření je ale třeba počítat s omezením daným 
připojením elektrod na hrudník a napojeným záznamníkem. Přístroj není odolný vůči 
vodě a důkladnější osobní hygienu (koupání, sprchování) lze provést až po skončení 
vyšetření a odpojení přístroje. 
 

Příprava na vyšetření 

Příprava, zvláštní opatření ani změny užívaných léků nejsou potřebné. K vyšetření si 
přineste zápisník, tužku a baterie dle informace sestry při objednávání, které budou 
napájet záznamník, po vyšetření vám budou vráceny. 
 

Průběh vyšetření 

Napojení přístroje provede sestra ve funkční vyšetřovně. Na kůži hrudníku nalepí 
elektrody, záznamník se připevní pomocí pásku kolem pasu. Vlastní vyšetření se děje 
mimo nemocnici – v jeho průběhu lze konat běžné denní a pracovní aktivity. Do 
zápisníku zaznamenávejte prováděné činnosti s uváděním času konání. Vyskytnou-li se 
obtíže nebo příznaky (závratě, bušení srdce, dušnost, bolesti na hrudi, nebo jiné) 
uveďte je i s časem výskytu. 
Po uplynutí plánované doby vyšetření (24 nebo 48 hodin) se bez odkladů dostavte zpět 
do funkční vyšetřovny, kde Vám sestra elektrody i přístroj odpojí a sejme. 
Zaznamenaná data vyhodnotí lékař a zprávu s výsledkem odešle nebo předá Vaším 
prostřednictvím ošetřujícímu lékaři, který vyšetření požadoval a sdělí Vám jej při 
nejbližší návštěvě. 
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Napojený Holterovský záznamník s elektrodami a kabeláží 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detail EKG záznamu z Holterovského monitorování 
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