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Elektrická kardioverze 

 
 
Ošetřujícím lékařem Vám bylo navrženo provedení elektrické kardioverze. 
 
Před zákrokem budete lékařem informován(-a) o důvodech a způsobu jeho provedení, 
možných komplikacích i o dalším postupu léčby a možném vývoji onemocnění  
v případě, že zákrok nebude proveden. Toto poučení Vám má podat základní informace 
a být návodem k případným dotazům. 
 

Důvody provedení elektrické kardioverze 

Důvodem k provedení zákroku jsou poruchy srdečního rytmu, nejčastěji fibrilace  
a flutter síní. 
 
Fibrilace síní je chaotická elektrická aktivita srdečních síní, při které se prakticky 
nestahují a chybí jejich příspěvek k srdečnímu výdeji. U jinak zdravého srdce může být 
snížení jeho výkonu nevýznamné. Může však být velmi významné v případě již 
přítomné poruchy funkce srdečních komor, při postižení věnčitých tepen nebo srdečních 
chlopní. 
 
Závažným faktorem při fibrilaci síní je riziko vzniku krevních sraženin v srdečních 
dutinách, typicky ve výchlipce levé síně, která se nazývá ouško. Mohou vycestovat do 
krevního oběhu a následně způsobit přerušení krevního toku v mozku i jiných orgánech 
(embolizace). Jako důsledek ucpání mozkové tepny sraženinou vzniká mozková 
mrtvice různého stupně závažnosti. Proto je při této poruše srdečního rytmu 
doporučeno trvale užívat léky snižující srážlivost krve, tzv. perorální antikoagulaci: 
Warfarin nebo některé z nových antikoagulancií – Pradaxa, Xarelto, Eliquis.  
 
Flutter síní je velmi rychlá pravidelná elektrická aktivita srdečních síní, která má 
podobný dopad na zdravotní stav jako fibrilace síní a je u něj také doporučováno 
užívání protisrážlivé léčby. 
 

Základní údaje o výkonu 

Zrušení fibrilace/flutteru síní výbojem stejnosměrného proudu (DC) se nazývá 
elektrickou kardioverzí. Samotný elektrický výboj je prakticky neškodný, ale je bolestivý. 
Proto je prováděn v krátkodobém celkovém uspání (celkové anestézii). 
 

Vyšetření předcházející elektrické kardioverzi a příprava před 
elektrickou kardioverzí 

U většiny pacientů je nutné znát před doporučením výkonu anatomii srdce, ozřejmit si 
funkční stav levé srdeční komory i srdečních chlopní a tedy provést echokardiografické 
vyšetření. 
 
Samotnému léčebnému zákroku v případě, že se nejedná o akutní život zachraňující 
situaci, musí předcházet 3 až 4 týdny účinné protisrážlivé léčby. Ta má zabránit vzniku 

http://www.mnof.cz/wp-content/uploads/2015/08/11_pravostranna_srdecni_katetrizace_a_hemodynamicke_vysetreni1.pdf


Kardiologie   
Informace pro pacienty 

 

 2/3 

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 – 90 

nitrosrdečních sraženin před elektrickou kardioverzí a jejich následnému uvolnění do 
krevního oběhu po změně srdečního rytmu, kdy je toto riziko nejvyšší. 
 
Účinnost přípravy Warfarinem je kontrolována opakovaně před zákrokem pomocí 
krevního testu s názvem INR. Hodnota INR by v posledních 3-4 týdnech před zákrokem 
neměla klesnout pod 2,0 a v den zákroku přesáhnout 3,5. V případě nejistoty je lékařem 
ordinováno provedení kontrolního testu těsně před zákrokem.  
Účinnost přípravy novými protisrážlivými léky nelze spolehlivě běžnými testy 
kontrolovat, proto je nezbytné, abyste lékaře o případném nedodržení jejich 
doporučeného dávkování, či přerušení léčby před plánovaným zákrokem informoval(-a). 
 
Vzhledem k tomu, že kardioverze je prováděna v celkové anestézii, je nutno ji provést 
na lačno (po 6hodinovém lačnění). Pokud bude výkon proveden v ranních hodinách, 
pak v den výkonu nesnídejte, dlouhodobě užívané léky užijte hned po probuzení s 
malým množstvím tekutiny. Pokud jste diabetik, vynechte ráno v den výkonu léky na 
cukrovku a neaplikujte si inzulín. Jeho dávka bude v nemocnici zvolena podle hodnoty 
glykémie, případně se před výkonem poraďte se svým diabetologem. 
Pokud je výkon plánován na odpolední hodiny, pak se můžete nasnídat a výkon je 
možno po 6 hodinách provést. 
 
Před zákrokem budete požádán(-a) o podepsání Informovaného souhlasu. 
 

Průběh elektrické kardioverze 

V plánovaný termín se dostavíte na Kardiologickou ambulanci MNO. Tam Vám bude 
natočeno EKG, změřen krevní tlak a bude ověřeno, zda proběhla příprava 
protisrážlivými léky dle doporučení. 
Po uložení na lůžko koronární jednotky je pacient již před zákrokem napojen na systém 
monitorování srdečního rytmu s pokračováním až do doby opuštění koronární jednotky. 
Je nutné zajištění přístupu do žilního řečiště flexibilní kanylou – v naprosté většině na 
některé z horních končetin. Již před výkonem začíná pacient inhalovat kyslík maskou, 
poté je podáno anestetikum. Po usnutí jsou aplikovány elektrické výboje (většinou 
jeden, maximálně 3), které v cca. 90% případů vedou ke zrušení fibrilace či flutteru síní. 
 

Další průběh po elektrické kardioverzi 

Po procitnutí z krátkodobé anestézie trvající řádově několika minut je pacient dále 
pozorován na koronární jednotce do plné stability vědomí a oběhu. Dle zvážení lékaře 
pak může být propuštěn (přibližně po 2 – 3 hodinách od výkonu), nebo přeložen k 
dalšímu pozorování na jednotku intermediární péče a za předpokladu 
nekomplikovaného průběhu propuštěn druhého dne. Kontrola ošetřujícím ambulantním 
lékařem se provádí dle předchozí domluvy, ve vybraných případech může zákrok 
provádějící lékař doporučit kontrolu již následujícího dne.  
 

Možné komplikace elektrické kardioverze 

Nejedná se o metodu s naprostou účinností, nelze proto považovat za komplikaci, když  
k úpravě srdečního rytmu nedojde. 
V důsledku dlouhodobého postižení elektrického převodního systému může být srdeční 
akce po kardioverzi přechodně příliš pomalá a vyžadovat sledování na monitorovaném 
nemocničním lůžku do dalšího dne.  
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Téměř vždy dochází při aplikaci elektrického proudu k mírnému podráždění kůže pod 
elektrodami, někdy provázeného zarudnutím. 
Jiné komplikace se vyskytují vzácně. Jedná se o obecné komplikace celkové anestézie 
- dechový útlum s nutností krátkodobé umělé plicní ventilace, křečovité stažení hrtanu 
nebo průdušek, přechodné křeče končetin s bolestí svalů. 
 

Varianty vývoje zdravotního stavu po výkonu/zákroku 

Pokud je zákrok úspěšný, je možné po 4 týdnech vysadit protisrážlivou léčbu, o čemž 
definitivně rozhodne ošetřující ambulantní lékař. 
Efekt zákroku nemusí být, zvláště v přítomnosti chronického srdečního onemocnění, 
trvalý. Přesné riziko návratu fibrilace/flutteru síní nelze předem přesně odhadnout. 
Zvláště v přítomnosti chronického srdečního onemocnění je vhodné sledování v interní 
či přímo kardiologické ambulanci. 

 

 
 
MUDr. Ivo Horák                                   MUDr. Radim Kryza 
vedoucí lékař Koronární jednotky                                 primář Kardiologie 


