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Test na nakloněné rovině – HUTT test 

 

Základní údaje 

Zkratka HUTT test pochází z anglického termínu Head-Up Tilt a znamená nakloněný 
hlavou vzhůru, v češtině se používá označení „test na nakloněné rovině“. 
Test na nakloněné rovině je vyšetření sloužící k diagnostice jedné z příčin přechodné 
ztráty vědomí – synkopy, kolapsu, mdloby. Při testu je pacient připevněn k mírně 
nakloněnému vyšetřovacímu stolu. 
 

Důvody k vyšetření 

Provedení testu na nakloněné rovině lékař obvykle doporučuje při opakujících se 
poruchách vědomí z nejasné příčiny. Vyšetření slouží k diagnostice tzv. 
neurokardiogenní příčiny synkopy - tedy poruchy vědomí způsobené poruchou regulace 
krevního tlaku a tepové frekvence. 
 

Příprava na vyšetření 

Minimálně 4 hodiny před vyšetřením není 
vhodné jíst. V případě, že máte cukrovku, lehce 
posnídejte, aplikujte obvyklé diabetické léky. 
Pití není nutno oproti obvyklému příjmu tekutin 
omezovat, léky užijte jako obvykle (není-li 
lékařem změna vyžádána).  
K vyšetření je vhodné si přinést pohodlné 
oblečení.  
 

Průběh vyšetření 

Před vyšetřením sestra nalepí na hrudník 
elektrody, napojí na monitor a kolem paže 
připevní manžetu k měření krevního tlaku. Poté 
se postavíte na vyšetřovací stůl, ke kterému 
budete kvůli bezpečnosti a zabránění pádu 
připevněn/a dvěma popruhy. Následně bude 
vyšetřovací stůl mírně skloněn do polohy 80 
stupňů. Po celou dobu vyšetření je přítomen 
zdravotnický personál, je monitorována srdeční akce – EKG, průběžně měřen krevní 
tlak a jsou sledovány změny, jež by mohly vyvolat nebo vyvolávají poruchy vědomí. 
Výskyt jakýchkoliv obtíží hlaste sestře. Vyšetření trvá do případného výskytu obtíží 
nebo při bezpříznakovém průběhu obvykle 60 minut. 
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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