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Pravostranná srdeční katetrizace a 

hemodynamické vyšetření 
 
 
Ošetřujícím lékařem Vám bylo navrženo vyšetření pravostrannou srdeční katetrizací. 
Před jejím 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 návodem  
k případným dotazům. 
 

Základní údaje 

Srdce je svalový orgán tvořený čtyřmi dutinami – dvěma síněmi a dvěma komorami. 
Tyto jsou rozděleny přepážkami. Funkčně rozlišujeme pravou a levou polovinu srdce. 
Pravou polovinu řadíme k tzv. malému krevnímu oběhu, levou k velkému krevnímu 
oběhu. Základní funkcí těchto dvou v sérii zařazených oběhů je trvalé čerpání krve 
celým tělem a tím zajištění dodávky kyslíku a živin pro všechny orgány a tkáně. Srdce 
tedy pracuje jako pumpa.  
V každém jednotlivém srdečním oddílu jsou určité hodnoty krevního tlaku, které se mění 
v průběhu srdečního stahu. Při mnoha srdečních a plicních onemocněních se hodnoty 
tlaku krve v srdečních oddílech mění. Tyto hodnoty, jejich změny a další parametry 
funkce srdce lze změřit při srdeční katetrizaci.  
 

Pravostranná srdeční katetrizace 

Při pravostranné srdeční katetrizaci se měří hodnoty tlaku krve v jednotlivých srdečních 
oddílech, vypočítávají hodnoty srdečního průtoku-výdeje a odporů v jednotlivých 
částech krevního řečiště a zjišťují jejich změny při řadě onemocnění srdce a plic. Tím 
lze tato onemocnění často rozpoznat, přesněji zhodnotit jejich závažnost a vývoj 
a vhodně přizpůsobit léčbu. 
 

Postup vyšetření 

Pravostrannou srdeční katetrizaci provádíme na koronární jednotce nebo za kontroly 
polohy katetrů rentgenem na katetrizačním sále, kde je možno rozšířit vyšetření o 
měření tlaků v aortě a levé komoře srdeční, ventrikulografii – rentgenové vyšetření levé 
srdeční komory. V průběhu vyšetření je snímáno EKG pomocí elektrod nalepených na 
hrudník, případně monitorovány další životní funkce. K zabránění infekce je provedena 
dezinfekce kůže v okolí přístupu do žilního řečiště (na krku nebo pod klíčkem, případně 
v třísle) a operační pole je zakryto sterilními rouškami. Po místním znecitlivění injekcí do 
místa plánovaného vpichu je provedena punkce žíly, zavedena kanyla a jí tenká ohebná 
cévka (katetr) do žilního systému. Na konci katetru může být malý balónek (při vyšetření 
z krčního, či nadklíčkového přístupu se používá balónkový katetr vždy), který je po 
nafouknutí unášen krevním proudem jednotlivými srdečními oddíly až do plicních tepen. 
Tím je umožněno měření tlaku i odběry vzorků krve v jednotlivých částech srdce. Podle 
důvodu ke katetrizaci a předem stanoveného plánu je vyšetření buď jednorázové - 
katetr je po provedeném měření vytažen, nebo po určitou dobu ponechán. Po zvolenou 

http://www.mnof.cz/wp-content/uploads/2015/08/11_pravostranna_srdecni_katetrizace_a_hemodynamicke_vysetreni1.pdf
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dobu pak probíhá měření průběžně nebo v určených intervalech. Po ukončení vyšetření 
je cévka vytažena a místo vpichu náležitě ošetřeno. 
V průběhu výkonu můžete komunikovat s lékařem a sestrou, upozornit na případné 
potíže a potřeby. 
 

Jak se na vyšetření připravit 

Pokud se jedná o plánované vyšetření a užíváte protisrážlivé léky (Warfarin, Pradaxa, 
Xarelto, Eliquis), může být po konzultaci s Vaším lékařem jejich dávkování upraveno, či 
mohou být dočasně vysazeny, případně nahrazeny jinou léčbou. V den výkonu lehce 
posnídejte a užijte obvyklé ranní léky. Jste-li diabetik léčený inzulínem, aplikujte ranní 
dávku a posnídejte dle svých zvyklostí. Případně se před výkonem poraďte se svým 
diabetologem. Dle možností se vynasnažíme načasovat výkon s ohledem na Váš režim, 
event. upravíme dávky inzulínu dle kontrolních glykémií. 
O jakékoli své alergii informujte již před výkonem lékaře, který rozhodne o dalším 
postupu.  
Před odjezdem na operační sál odložte šperky (máte možnost požádat sestru o jejich 
uložení spolu s ostatními cennostmi v nemocničním trezoru). Vyjměte si zubní protézu, 
zajděte se vymočit a převlékněte se dle pokynů sestry. 
 

Co se bude dít po výkonu 

Po jednorázovém vyšetření budou katetr a zavaděč z místa vpichu odstraněny 
bezprostředně po skončení vyšetření před odjezdem z katetrizačního sálu. Místo vpichu 
bude sterilně překryto, budete převezen(-a) na lůžkové oddělení, zde sledován(-a), za 
předpokladu nekomplikovaného průběhu, nejdéle do následujícího dne. 
Bezprostředně po výkonu můžete jíst i pít, lůžko neopouštějte bez předchozí kontroly, 
vědomí a souhlasu lékaře. 
 

Jaká jsou rizika výskytu komplikací? 

Jako každý invazivní diagnostický nebo léčebný výkon je i pravostranná srdeční 
katetrizace spojena s rizikem možných komplikací. Jejich četnost je relativně nízká a na 
jejich léčbu je zdravotnický tým, který výkon provádí, připraven.  
Nejčastější komplikací je krvácení či vznik hematomu – modřiny, podlitiny v místě 
vpichu a zavedení cévky. Krvácení je většinou nezávažné a hematom se spontánně 
vstřebá. 
Vzácně se vyskytuje pneumotorax – vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny poraněním 
plíce punkční jehlou při nadklíčkovém či krčním přístupu. Většinou se spontánně 
vstřebá během několika dní. Výjimečný je hemotorax – krvácení do pohrudniční dutiny. 
Rovněž vzácná je trombóza žíly v místě vpichu a zavedení katetru – tvorba krevních 
sraženin v žilním systému a jejich embolizace do plicních tepen. 
Vzduchová embolie – nasátí vzduchu do žíly punkční jehlou a jeho odplavení do 
plicních žil – je rovněž výjimečná. 
Perforace srdeční předsíně nebo komory koncem cévky je vzácná, ale může vést ke 
krvácení do osrdečníku s útlakem srdce a nutností akutní punkce osrdečníku, event. i 
akutního operačního řešení. 
Závažné poruchy srdečního rytmu se vyskytují zřídka, vyžadují pak okamžité zrušení 
elektrickým výbojem. Nezávažné poruchy, vnímané někdy jako nepravidelnost nebo 
bušení srdce, jsou častější a přechodného rázu. 
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Infekční komplikace v místě vpichu či tkáně okolo zavaděče a katetru s rizikem 
přenesení do cévního systému a srdce jsou při obvyklé (krátké) době ponechání 
zavedeného katetru zcela výjimečné. 
 
 
MUDr. Ivo Horák                                   MUDr. Radim Kryza 
vedoucí lékař Koronární jednotky                                 primář Kardiologie 


