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Jícnové echokardiografické vyšetření 

 
 

Základní údaje 

Ošetřujícím lékařem bylo navrženo provedení jícnového echokardiografického 
vyšetření. Před jeho provedením budete lékařem informován/a o důvodech, povaze a 
způsobu vyšetření, možných komplikacích i o dalším postupu léčby v případě, že 
vyšetření nebude provedeno. Toto poučení Vám má podat základní informace a být 
Vašim návodem k případným dotazům. 
 

Důvody k vyšetření 

Jícnová echokardiografie slouží k bližšímu zhodnocení závažnosti řady onemocnění 
srdce, především k posouzení závažných srdečních vad, stavů svědčících pro infekci 
srdečních chlopní a podezřelých z výskytu krevních sraženin v srdci, které mohou vést 
např. ke vzniku mozkové mrtvice. Pokud se takto závažné postižení včas odhalí, je 
možno doporučit nejvhodnější léčbu. 
 

Průběh vyšetření 

Před výkonem Vám bude ústní dutina znecitlivěna speciálním sprejem, podány léky 
potlačující dávivý reflex a nutkání ke zvracení, případně léky celkově zklidňující. 
Vyšetřující lékař zavede ústy ohebnou vyšetřovací sondu do jícnu, který na srdeční 
oddíly přímo naléhá. Blízkost ultrazvukové sondy k vyšetřovaným částem srdce 
umožňuje rozpoznání srdečních struktur a případných patologických změn přesnější, 
než tomu je při běžném ultrazvukovém vyšetření srdce z povrchu hrudníku. Během 
vyšetření budete ležet na levém boku. Průběžně bude snímáno EKG a zaznamenáván 
krevní tlak. Při vyšetření pomalu dýchejte, sliny nechte volně vytékat z úst na 
připravenou buničinu. Vyšetření trvá obvykle do 30 minut a je ukončeno vytažením 
vyšetřovací sondy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zjednodušené schematické znázornění vyšetření 
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Příprava před a opatření po vyšetření 

Před výkonem je nutné 6 hodinové lačnění. Pokud jste diabetik, vynechejte ráno v den 
výkonu léky na cukrovku a neaplikujte si insulin. Jeho dávka bude v nemocnici zvolena 
podle hodnoty glykémie, případně se před ambulantním výkonem poraďte se svým 
diabetologem. Po výkonu do odeznění účinku místního znecitlivění sliznic (30 min) 
nejezte ani nepijte. Pokud Vám byly před vyšetřením podány zklidňující léky, nesmíte 
do odeznění jejich účinku řídit žádné vozidlo. 
Plánovaný výkon by měl být odložen, pokud máte akutní onemocnění dýchacích cest 
nebo dutiny ústní, jícnu, žaludku (jejich případné chronické onemocnění nahlaste sestře 
a lékaři). 
Před vyšetřením budete požádán o podepsání Informovaného souhlasu. 
 

Jaká jsou rizika výskytu komplikací? 

Jako každý invazivní diagnostický nebo léčebný výkon je i tento spojen s rizikem 
možných komplikací, riziko jejich výskytu je však velmi malé a výkon je běžně prováděn 
i ambulantně. Nejčastější komplikací je podráždění či drobné poranění sliznice v místě 
zavádění sondy (ústní sliznice, jícen). V průběhu zavádění sondy do jícnu může dojít k 
dávení nebo zvracení. Je nízké riziko vzniku srdečních arytmií, velmi nízké riziko 
závažného poranění nebo proděravění jícnu sondou (vyšší u pacientů s varixy nebo 
jinou preexistující chorobou jícnu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obraz z jícnového echokardiografického vyšetření 
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