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Holterovské monitorování krevního tlaku 

 
 

Základní údaje 

„Tlakový Holter“ po dobu 24 hodin v nastavených intervalech měří a do paměti přístroje 
zaznamenává Váš krevní tlak. Ten je pak porovnán s Vámi zapsanými údaji o denních 
aktivitách. 

 

Důvody k vyšetření 

Metoda umožňuje měření krevního tlaku v průběhu denních aktivit i v noci, posouzení 
výše jeho hodnot a zhodnocení, zda překračují normální rozmezí a je třeba je léčebně 
ovlivnit. Pomáhá při nastavení léčby zjištěním, zda a jak jsou podávané antihypertenzní 
léky účinné po celých 24 hodin. 
Je využívána i k odlišení psychicky podmíněného zvýšení hodnot krevního tlaku (stres, 
„syndrom bílého pláště“) od skutečné hypertenze. 
 

Mám se vyšetření obávat? 

K obavám není důvod. Po celou dobu vyšetření je ale třeba počítat s omezením 
manžetou trvale naloženou na paži a nafukující se v pravidelných intervalech  
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, 
prosím, přineste sebou zápisník, tužku a dvě alkalické tužkové baterie (AA), které 
budou napájet záznamník, po vyšetření vám budou vráceny. 
 

Průběh vyšetření 

Napojení přístroje provede sestra ve funkční vyšetřovně. Manžeta tonometru se nasadí 
na paži a záznamník je připevněn k opasku. Vlastní vyšetření se děje mimo nemocnici - 
v jeho průběhu lze konat běžné denní a pracovní aktivity. Manžeta tonometru se v 
nastavených intervalech samovolně nafukuje a vyprazdňuje a přístroj zaznamenává 
aktuální krevní tlak. Do zápisníku zaznamenávejte činnosti prováděné v průběhu 
vyšetření s uváděním časů konání. Vyskytnou-li se obtíže nebo příznaky uveďte je i s 
časem výskytu. 
Po uplynutí plánované doby vyšetření se bez odkladů dostavte zpět do funkční 
vyšetřovny, kde Vám sestra 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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Záznamník přístroje s manžetou tonometru 
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