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Koronarografie, perkutánní koronární intervence 

 
 

Základní údaje 

Ošetřujícím lékařem Vám bylo navrženo provedení koronarografie a případné koronární 
intervence (zobrazení, resp. ošetření věnčitých tepen). 
Před zákrokem budete lékařem informován/a o důvodech a způsobu provedení výkonu, 
možných komplikacích i o dalším postupu léčby a možného vývoje onemocnění 
v případě, že zákrok nebude proveden. Toto poučení Vám má podat základní informace 
a být návodem k případným dotazům. 
 

Věnčité (koronární) tepny  
jsou dvě cévy (pravá a levá), které zásobují srdce kyslíkem a živinami.         

         

Co je ischemická choroba srdeční (ICHS)? 

Jedná se o onemocnění, charakterizované nedostatečným prokrvením srdečního svalu, 
nejčastěji v důsledku tzv. aterosklerózy, tedy postižení stěny tepen s následným 
zužováním jejich průsvitu. 
Poruchu prokrvení srdce pociťuje nemocný nejčastěji jako přechodnou, při zátěži 
vznikající tlakovou nebo pálivou bolest za hrudní kostí – tzv. anginu pectoris, 
stenokardie. Nejzávažnější formou je pak náhlý uzávěr tepny, vedoucí k odumření 
části srdečního svalu – srdeční infarkt. 

 

Jak se léčí ischemická choroba srdeční? 

Léčba ICHS musí být komplexní – vedle režimových opatření (dieta, zanechání kouření, 
pravidelná fyzická aktivita) je to pravidelné užívání léků, ale také zákroky, jejímž účelem 
je zlepšení prokrvení srdce. To je možné jednak roztažením zúženého či uzavřeného 
místa speciálním balónkem, event. zavedením výztuže (tzv. stentu) - hovoříme o 
perkutánní koronární intervenci, nebo přemostěním těchto míst operačně tzv. by-
passem. 

 

Koronarografie  

je vyšetření, při němž jsou vstřikováním barviva (kontrastní látky) pod rentgenem 
zobrazovány věnčité tepny. V současné době neexistuje jiná metoda, jež by to dokázala 
se stejnou citlivostí. 

 

Perkutánní koronární intervence – PCI (dříve perkutánní koronární 
angioplastika – PTCA) 

Jedná se o ošetření – roztažení zúženého místa či uzávěru balónkem, většinou 
doplněné o zavedení tzv. stentu (kovové výztuže, připomínající drobnou pružinku či 
síťovinu, jejímž hlavním účelem je snížení rizika opětovného zúžení). Zákrok většinou 
přímo navazuje na předchozí koronarografii, ve vybraných případech může být odložen. 
V případě probíhajícího srdečního infarktu jde o nejúčinnější léčbu tohoto závažného 
stavu. 
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Jak se koronarografie a PCI provádí?  

Vyšetření i event. zákrok jsou prováděny lékařem za sterilních podmínek na 
katetrizačním sále pomocí tenkých cévek (katétrů), zavedených v místním znecitlivění 
z vpichu na zápěstí (dnes ve více než 90%), v třísle nebo na paži. 
Samotná koronarografie trvá cca 15-30 min., PCI obvykle dalších 20 min. až 1 hod., 
zřídka déle. Během výkonu budete při vědomí s možností komunikovat s lékařem či 
sestrou, budou pečlivě sledovány Vaše životní funkce. V průběhu můžete být vyzván 
k nadechnutí, zadržení dechu, zakašlání, změně polohy hlavy nebo paže. 
Vyšetření je většinou minimálně bolestivé – nejnepříjemnější je obvykle úvodní 
znecitlivující injekce.   
V průběhu vyšetření nebo zákroku se mohou objevit potíže, většinou mírné (např. 
dechové, tlaky či bolesti na hrudi), v naprosté většině jsou přechodnou a krátkodobou 
reakcí na vyšetření nebo zákrok, nikoli jeho komplikací. O jakýchkoli obtížích a 
potřebách uvědomte lékaře nebo přítomnou sestru.  
Po výkonu jsou nástroje potřebné k vyšetření či ošetření tepny odstraněny: Pokud šlo 
pouze o koronarografii, je materiál vytažen bezprostředně po jejím ukončení. V případě 
PCI záleží na místě přístupu: pokud byla PCI provedena ze zápěstí, pak se cévky 
včetně krátkého zavaděče rovněž odstraňují ještě na katetrizačním sále, jestliže byl 
zákrok uskutečněn z třísla, je zavaděč odstraněn až po odeznění účinku protisrážlivého 
léku, tj. zhruba za 4 hod. Jako prevence krvácení je pak místo vpichu stlačeno - nejprve 
ručně lékařem nebo vyškolenou sestrou a následně ošetřeno přiložením tlakového 
zařízení (speciálně upravený pás) na dobu, která se odvíjí od místa vpichu a jeho stavu. 
 

Jak se mám na koronarografii připravit? 

Před výkonem si vyholte pravé tříslo, bližší sdělí, případně pomůže sestra. Pokud 
přicházíte k plánovanému výkonu z domu, ráno lehce posnídejte, tekutiny 
neomezujte, naopak jejich dostatečný příjem je žádoucí a snižuje riziko ledvinných 
komplikací. V případě známé poruchy funkce ledvin Vám budou podány léky a případně 
infúze, jako prevence zhoršení ledvinné nedostatečnosti vlivem kontrastní látky. 
Nestanovil-li lékař doporučující vyšetření jinak, užijte Vaše pravidelně používané léky.  
V rámci přípravy na zákrok nebo z jiných příčin a dle požadavku ze strany pacienta je 
možno dohodnout a naplánovat přijetí do nemocnice i na den před plánovaným 
výkonem. 
Jste-li diabetik, léčený insulinem, aplikujte ranní dávku a posnídejte dle svých zvyklostí. 
Užíváte-li antidiabetické léky, je vhodné, abyste se poradil se svým kardiologem nebo 
diabetologem. Dle možností se vynasnažíme načasovat výkon s ohledem na Váš režim, 
event. upravíme dávky insulinu dle kontrolních glykémií. 
Jakoukoli alergii nahlaste lékaři a sestře, umožní to přípravu, snižující riziko alergické 
reakce.  
Výkon bude proveden dle předem stanoveného pořadí, které může být ovlivněno 
počtem pacientů, přicházejících pro akutní onemocnění a závažností jejich stavu. Tito 
nemocní jsou ošetřeni přednostně.     
Před odjezdem na sál odložte šperky (máte možnost požádat o uložení spolu 
s ostatními cennostmi v trezoru), vyjměte si zubní protézu, zajděte se vymočit a 
převlékněte se dle pokynů sestry.  
Před vyšetřením budete požádán o podepsání Informovaného souhlasu. 
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Jaká jsou rizika koronarografie a PCI?  

Výskyt komplikací v přímé souvislosti s vyšetřením nebo ošetřením věnčitých tepen je 
nízký, nedají se však zcela vyloučit ani při bezchybně provedeném výkonu. 
Nejčastější je krvácení v místě vpichu (tříslo, zápěstí, paže), projevující se modřinou   
(někdy rozsáhlejší). Většinou nevyžaduje speciální léčbu. Riziko vzniku snížíte 
dodržováním klidového režimu po vyšetření (2-24 hod. dle typu výkonu) stejně jako u 
další komplikace - poranění tepny v místě vpichu, které se léčí prodlouženým tlakem 
na dané místo, vzácněji chirurgicky (zašitím). 
Alergická reakce (v současnosti vzácná).  O jakékoli své alergii, informujte již před 
výkonem lékaře, ten rozhodne o dalším postupu. 
Zcela výjimečně může dojít k embolii (zanesení krevní sraženiny) do některé z částí 
těla.  
Poruchy srdečního rytmu – zpravidla zcela nezávažné, bezpříznakové nebo 
pociťované jako nepravidelnost srdečního tepu, pouze výjimečně závažné vyžadující 
zrušení okamžitým elektrickým výbojem nebo dočasnou elektrickou stimulaci.  
Zhoršení funkce ledvin u 1-6%, obvykle přechodné, jen výjimečně vyžadující dialýzu a 
to téměř výhradně u pacientů s již existujícím ledvinným onemocněním. Snížení tohoto 
rizika napomůžete dostatečným příjmem tekutin.  
Riziko infekčních komplikací je za dodržování sterilních podmínek zanedbatelné. 
Ojediněle může během ošetření tepny dojít k jejímu uzávěru a hrozícímu srdečnímu 
infarktu (vzniká v současné době kolem 1%). Naprostá většina těchto případů je dobře 
řešitelná, vzácně může při ošetřování tepny vyvstat potřeba okamžité operace 
(přemostění srdečním by-passem). 
Míra rizika, vyplývajícího z rentgenového záření, je v současnosti při použití 
moderních technologií a za dodržování zásad radiační ochrany velmi nízká. 
Riziko výkonu je vždy zvažováno předem a zákrok je prováděn pouze tehdy, je-li toto 
riziko převáženo předpokládaným prospěchem pro v třísle Vaše zdraví.  

 

Co se bude dít po koronarografii a po perkutánní koronární 
intervenci? 

Po vyšetření budou pečlivě sledovány Vaše životní funkce. Pokud nestanoví ošetřující 
personál jinak, lze jíst, je nutný dostatečný přísun tekutin k usnadnění vyloučení 
kontrastní látky močí. 
Po zákroku ze zápěstí není nutný přísný pobyt na lůžku, je možný pohyb po oddělení a 
na WC, není-li stanoveno jinak. Tlaková manžeta z místa vpichu je sejmuta za 30-
60min. Při nekomplikovaném průběhu samotné koronarografie můžete po kontrole 
místa vpichu opustit nemocnici cca po 3-4 hodinách. Po provedené nekomplikované 
PCI zůstává tlaková manžeta 2-4 hod, pobyt v nemocnici trvá většinou do druhého dne. 
Tlakový obvaz můžete sejmout a kůži omývat po 24 hod. Po dobu 24 hodin končetinu 
nezatěžujte, v dalších 48 hodinách nezatěžujte těžší manuální prací.  
Po zákroku z třísla je nutné po dobu naloženého tlakového zařízení (6-24 hod. - 
v závislosti na kalibru použitých cévek a typu výkonu) setrvat vleže na zádech, 
v prvních hodinách bez ohýbání končetiny.   
Doba hospitalizace závisí na charakteru výkonu, následujícím průběhu, ale i důvodu 
vyšetření či základní diagnóze (plánované vyšetření, srdeční infarkt atd.). Po 
nekomplikované plánované koronarografii, provedené ze zápěstí, je pacient obvykle 
propuštěn týž den; pokud byla provedena z třísla, případně následovala PCI, pak 
většinou následující den. 



Kardiologie   
Informace pro pacienty 

 

 4/5 

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 – 86 

Před propuštěním bude místo vpichu zkontrolováno a sterilně překryto (krytí můžete 
sami sejmout a místo vpichu sprchovat po 24 hod). Po dobu cca 3 dní omezte zatížení 
(nezvedat těžká břemena, po výkonu z třísla omezit pohybové aktivity, neběhat…). 
Jakékoli změny stavu (bolest na hrudi, v místě vpichu, v končetině aj.) hlaste ihned 
ošetřujícímu personálu. 
V případě komplikací, závažného nálezu či dalších onemocnění může být hospitalizace 
prodloužena. 

 

Co se bude dít po propuštění? 

Při puštění z nemocnice Vám bude předán protokol s popisem koronarografického 
nálezu/výkonu, propouštěcí zpráva s doporučením dalšího postupu a navrácena 
dokumentace odesílajícího lékaře.  
Budete informován o event. úpravě léčby, zvláště bude-li zaveden stent – v tomto 
případě je nutné užívání kombinace protisrážlivých léků jako prevence srážení krve ve 
stentu, a to minimálně 1 měsíc. 
Objeví-li se rozsáhlejší modřina, otok, bolestivost nebo zatuhnutí v místě vpichu, v celé 
končetině či jiný neobvyklý příznak, dostavte se ihned ke kontrole do kardiologické 
ambulance MNO nebo na interní odd. H, v době mimo pracovní hodiny na interní 
příjmovou ambulanci MNO.  
V případě zjištění postižení vyžadujícího operační řešení – srdeční bypass nebo jiný 
chirurgický zákrok, bude  tento  doporučený postup s Vaším souhlasem ještě definitivně 
konzultován s kardiochirurgy (nejbližší Kardiochiurgické centrum je ve Fakultní 
nemocnici Ostrava). Před operací jsou obvykle nutná další vyšetření (většinou 
ambulantní, provedená ve spolupráci s Vaším ošetřujícím kardiologem či naší 
kardiologickou ambulancí). O termínu operace budete informován/a, nejčastěji 
telefonicky. 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Kamil Novobílský                                MUDr. Radim Kryza 
vedoucí lékař Katetrizačního sálu                                          primář Kardiologie 
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Vážený pane, vážená paní! 
 
Vaše koronarografické vyšetření je objednáno na ………………………… 

 
Dostavte se prosím v 6.30 – 7.00 hod.  
na Kardiologickou ambulanci Městské nemocnice Ostrava, Nemocniční 898/20A 
(vchod naproti vrátnice při vstupu do nemocnice z ulice Nemocniční – od parkoviště, 
resp. zastávky MHD na náměstí Republiky). 

 
S sebou si přineste: 

 Občanský průkaz, průkaz pojišťovny. 

 Zprávu odesílajícího lékaře, případně další dokumentaci a výsledky vyšetření 

 Nemocenský lístek, pokud je vystaven 

 Základní hygienické potřeby, pyžamo, přezůvky 

 Možnost uschování cenností do trezoru je zmíněna výše 
 

Základní léky, které pro Vaše onemocnění dlouhodobě užíváte, dostanete na oddělení.  
Pro usnadnění si prosím přineste jejich přesný seznam, včetně dávkování či je přímo 
vezměte s sebou – toto platí zejména o méně obvyklých, speciálních lécích, 
předepsaných lékaři jiných odborností. 
 
Po propuštění je možné využít odvozu sanitkou, v rámci snahy minimalizovat časové 
prodlevy (týká se zejména krátkých, několikahodinových hospitalizací) Vám 
doporučujeme zvážit zajištění vlastního odvozu. 
 
V případě dotazů či nejasností můžete kontaktovat personál Katetrizačního sálu II. 
Interního oddělení Městské nemocnice Ostrava na čísle 59 619 3279.  
Další informace o našem oddělení najdete na www.mnof.cz . 

 
Děkujeme Vám za Vaši důvěru, přejeme spokojený pobyt a brzké uzdravení! 

 

http://www.mnof.cz/

