
Kardiologie   
Informace pro pacienty 

 

 1/6 

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 – 92 

 

Implantace trvalého kardiostimulátoru 
 
Ošetřujícím lékařem byla navržena implantace trvalého kardiostimulátoru.  
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.   
 

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 pracuje jako pumpa a stahem naplněných srdečních komor vypuzuje krev do 
celého těla. Ke správné funkci je třeba, aby se v pravidelném rytmu stahovaly nejprve 
srdeční předsíně a poté komory. K zajištění koordinovaných stahů je srdce vybaveno 
tzv. elektrickým převodním systémem. Elektrické impulzy se pravidelně tvoří v centru v 
pravé síni. Toto centrum se nazývá sinusový (sinoatriální neboli SA) uzel. Srdeční 
vzruch je dále šířen srdeční svalovinou pomocí převodních drah, které jsou umístěny 
jak v síních, tak v komorách. Převedení impulsu ze síní na komory zajišťuje zvláštní 
skupina buněk, které tvoří tzv. síňokomorový (atrioventrikulární, neboli AV) uzel. 

Za normálních okolností je frekvence sinoatriálního uzlu 60 - 90/minutu, což si můžete 
ověřit nahmatáním tepu například na tepně na zápěstí. Při fyzické námaze nebo 
emočním stresu je frekvence sinoatriálního uzlu urychlena tak, aby srdce bylo schopno 
dodávat do těla větší množství kyslíku a živin, jež jsou v daných situacích zapotřebí. 
Elektrický převodní systém může být postižen řadou onemocnění. Při nedostatečné 
funkci sinusového uzlu dochází ke zpomalení srdeční frekvence pod normální stav nebo 
může dojít až k výpadkům řídících srdečních impulzů. Při poruše AV uzlu se impulzy ze 
srdečních předsíní nepřevádějí v dostatečné míře na komory. 

Existuje řada příčin, pro které k poruchám dochází.  Mezi nejčastější patří změny 
způsobené věkem, nedokrevností, stavy po srdečním infarktu, infekci, vrozené 
abnormity.  

Projevy a příznaky při nízké srdeční frekvenci mohou být různé. Někteří pacienti si je 
neuvědomují vůbec (jsou na nízkou tepovou frekvenci dokonale adaptovaní), jiní se cítí 
slabí, unavení, snadno se zadýchávají nebo nezvládají dříve tolerovanou zátěž. 
Významný pokles srdeční frekvence se může projevit závratí, mdlobou a ztrátou vědomí 
s možným pádem a poraněním. Obtíže jsou způsobeny neschopností zpomaleně 
tepajícího srdce přečerpat dostatečné množství krve a zajistit prokrvení a správnou 
funkci důležitých orgánů (mozek, plíce, svaly atd.).      

Po vyloučení odstranitelných příčin pomalé tepové frekvence (což může být způsobeno 
i následkem léků, nerovnováhou minerálů nebo hormonů v těle) a při přetrvávání 
poruchy a příznaků je jedinou racionální léčebnou metodou implantace 
kardiostimulátoru (pacemakeru). Podle charakteru srdeční poruchy je zvolen typ 
přístroje, který pomůže odstranit nebo alespoň omezit Vaše potíže.   

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

Kardiostimulační systém se skládá 
ze dvou částí. První je samotný 
kardiostimulátor, přibližné velikosti 
krabičky zápalek o poloviční 
tloušťce. Skládá se z baterie s 
dlouhou životností (okolo 8 až 12 let) 
a výpočetního systému, který 
elektrické chování Vašeho srdce 
trvale sleduje a podle potřeby 
vydáváním elektrických stimulačních 
impulzů srdeční frekvenci vhodně 
doplňuje, nebo sám řídí. 
 
Druhou, neméně důležitou částí, je stimulační cévka (elektroda). Je to v několika 
vrstvách izolovaný vodič, jímž je přenášen elektrický impuls kardiostimulátoru až k 
srdeční tkáni, kterou se dále šíří již sám a vyvolává žádoucí stah srdečních komor. Dle 
typu zvoleného kardiostimulátoru je potřeba do srdce zavést jednu nebo více cévek s 
elektrodami. U přístrojů s jednou cévkou je tato zavedena buď do komory, nebo síně 
vpravo. V případě dvou cévek je jedna zavedena do pravé komory srdeční, druhá do 
pravé srdeční síně.   

Implantace kardiostimulátoru      

Operační zákrok trvá obvykle 30 až 60 minut. Jedná se o rutinní výkon prováděný na 
operačním sále v místním znecitlivění a po nitrožilním podání léku proti bolesti 
(analgetika). V případě výskytu bolesti během výkonu je nitrožilně podáváno 
bezprostředně působící analgetikum kanylou připravenou od počátku zákroku.  
V průběhu výkonu můžete komunikovat s operačním týmem a upozornit na případné 
potíže a potřeby.      
Kardiostimulátor se implantuje do podkoží nad prsním svalem, do oblasti pod klíční 
kostí (vlevo nebo vpravo). Lékař po desinfekci, zarouškování operačního pole a místním 
znecitlivění vytvoří v podkoží „kapsu“ pro stimulátor. Jedním nebo dvěma vpichy pod 
klíční kostí (dle typu kardiostimulátoru a počtu elektrod) zajistí vstup do podklíčkové žíly, 
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zavede jí do srdce stimulační cévku(y) a za kontroly rentgenem uloží a upevní konec 
cévky v příslušné srdeční dutině. Po ověření vyhovujících stimulačních parametrů cévky 
je její druhý konec připojen ke kardiostimulátoru. Kapsa se stimulátorem a rána jsou 
zašity a opatřeny krytím. Po výkonu je pacient odvezen zpět na pokoj.      
Druhý den je dle potřeby proveden kontrolní rentgenový snímek k vyloučení případných 
komplikací, které by mohly nastat během a po výkonu. Zpravidla se také provede 
programování stimulátoru speciálním přístrojem (programerem), který s 
kardiostimulátorem komunikuje přes kůži pomocí elektromagnetické hlavice. Při 
bezproblémovém průběhu je pacient propuštěn do ambulantní péče obvykle v den 
následující po výkonu.  Ke snížení rizika vzniku infekčních komplikací již během výkonu 
a několik dní po implantaci kardiostimulátoru podáváme antibiotikum.      
Obvykle 10 dní po implantaci je v kardiologické ambulanci provedena kontrola hojení 
rány, vytaženy stehy a stanoven termín další kontroly v kardiostimulační ambulanci.  
 

Jaké jsou možné komplikace kardiostimulace      

Výskyt komplikací nízký, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o invazivní zákrok, nedají 
se zcela vyloučit.      
Nejčastěji jde o krvácení či vznik hematomu v místě implantace kardiostimulátoru. 
Krvácení je většinou nezávažné a hematom se spontánně vstřebá.      
Dráždění bránice stimulačními pulzy kardiostimulátoru.  Spodní strana srdce leží na 
bránici, může proto být (při určitém umístění stimulační elektrody a určitém nastavení 
elektrických parametrů stimulátoru) drážděna navíc také ona, což se projeví jejími 
záškuby. Obvykle pomůže úprava parametrů stimulace.      
Dislokace stimulační elektrody. Jde o posunutí konce stimulační elektrody z místa, kam 
byla při výkonu původně zavedena (častěji se vyskytuje u síňových elektrod). V 
takových případech přestává většinou kardiostimulátor plnit svou funkci a je nutný 
opakovaný zákrok s opětovným umístěním stimulační elektrody na správné místo.     
Perforace (proděravění) srdeční předsíně nebo komory tlakem konce stimulační 
elektrody.   

Je vzácná ale s možnými závažnými důsledky (jako je krvácení do osrdečníku) 
vyžadujícími obvykle bezprostřední operační řešení.       
Alergická reakce na desinfekci nebo na podávané léky. O jakékoli své alergii informujte 
již před výkonem lékaře, který rozhodne o dalším postupu.     
Infekční komplikace v místě kapsy kardiostimulátoru či tkáni okolo elektrod s rizikem 
přenesení do cévního systému a srdce. Jsou za dodržování sterilních podmínek 
implantace a při preventivním podání antibiotik vzácné. Pokud k nim přesto dojde, bývá 
obvykle nutné odstranění kardiostimulátoru i elektrod a jejich nová implantace na druhé 
straně hrudníku.      

Poruchy srdečního rytmu se ve spojení s implantací kardiostimulátoru vyskytují 
výjimečně. Závažné poruchy rytmu vyžadují okamžité zrušení elektrickým výbojem.      
Rovněž vzácně se vyskytuje pneumothorax, tj. vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny 
poraněním punkční jehlou. Většinou se spontánně vstřebá během několika dní. Stejně 
vzácně může dojít k hemothoraxu (krvácení do pohrudniční dutiny), nebo k poranění 
nervů uložených poblíž cévy, kterou jsou stimulační elektrody zaváděny.   
 

Jak se připravit na implantaci kardiostimulátoru      

V případě užívání protisrážlivých léků se postupuje individuálně /případ od případu/ -
(např. Anopyrin, Trombex), při pánovaném zákroku se většinou vysadí 5 dnů před 
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zákrokem. V případě užívání Warfarinu při INR 2-2.5 není potřeba léčbu přerušit, při 
užívání tzv. NOAC (np. Xarelto, Eliquis, Pradaxa) se tyto léky vysazují den před 
zákrokem.  V některých případech je třeba tyto nahradit jinou léčbou np. Injekční – jak 
určí ošetřující lékař. V den implantace kardiostimulátoru před provedením výkonu 
nesmíte jíst ani pít.  Malého množství tekutiny použijte k zapití běžně užívaných ranních 
léků. Pokud jste diabetik léčený insulinem, 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 insulinu 
dle kontrolních glykémií.    

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.    
Před zákrokem budete požádán o podepsání Informovaného souhlasu.  
 

Jak se chovat a co následuje po implantaci kardiostimulátoru     

Zotavení po implantaci je obvykle velmi rychlé. Lůžko lze opouštět již v den zákroku (po 
kontrole Vašeho stavu a s vědomím personálu). Po odeznění znecitlivění může místo 
implantace bolet, neostýchejte se proto požádat sestru o lék proti bolesti. Během 
prvních dnů po implantaci nezdvíhejte paži na straně implantovaného přístroje nad 
úroveň ramene a vyhněte se prudkým a mezním pohybům v rameni.      
Vyhněte se sprchování a koupání rány do zhojení a odstranění stehů.      
Před propuštěním z nemocnice bude zajištěn a v propouštěcí zprávě uveden termín 
Vaší návštěvy v kardiostimulační ambulanci (obvykle 10 dní po implantaci), kde bude 
provedena kontrola hojení rány, vytažení stehů a stanoven termín následující kontroly.     
Další kontroly jsou prováděny v intervalu šesti měsíců s ověřením funkce 
kardiostimulačního systému a případnou úpravou jeho parametrů programovacím 
přístrojem.  Mimo plánované návštěvy kontaktujte a informujte kardiostimulační 
ambulanci v případě:   

 bolesti a/nebo zarudnutí, otoku, defektu kůže, výtoku tekutiny v ráně (jizvě) a jejím 
 okolí   

 vzniku „škubání“ v oblasti hrudníku nebo břicha, záchvatech bušení srdce, vzniku  

 neobvyklé únavy a dušnosti, nebo při výrazném zhoršení do té doby setrvalých obtíží  

 obtížích obdobných stavu před implantací kardiostimulátoru.   
 

Návrat do každodenního života  

Po implantaci lze očekávat rychlý návrat k původním běžným životním aktivitám i 
činnostem v zaměstnání obvyklých před vznikem obtíží a implantací přístroje. 
Pravidelně užívejte doporučené léky. Dostavte se v určeném termínu ke kontrole 
kardiostimulátoru a máte-li jakékoliv otázky spojené s tím, že máte v těle uložen složitý 
elektronický přístroj, ptejte se na ně při kontrolách lékařem. Noste u sebe identifikační 
kartu pacienta s kardiostimulátorem (Pacemaker identification card).   
 

Kardiostimulátor a elektrická zařízení 

Kardiostimulátory jsou chráněny proti vlivům elektrických zařízení. Objeví-li se přesto při 
práci s elektrickým přístrojem obtíže (závratě, rychlý, pomalý či nepravidelný tep), 
okamžitě elektrický přístroj vypněte, nebo opusťte místo, kde se nachází.   
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Bez obav můžete používat například tato zařízení:  
Domácí elektrospotřebiče, jako jsou rozhlasové a televizní přijímače, hifi-soupravy a 
video, elektrické vysoušeče vlasů, holicí strojky, pračky, sušičky, myčky na nádobí, 
vysavače, mikrovlnné trouby, varné konvice, kávovary, šlehače, kancelářskou techniku 
(faxy, počítače), telefony. K zamezení ovlivnění funkce kardiostimulátoru při použití 
přenosného nebo mobilního telefonu přikládejte telefon k uchu na opačné straně, než 
máte implantován přístroj. Mobilní telefon nenoste v náprsní kapse, respektive v 
bezprostřední blízkosti kardiostimulátoru.      

Problémy mohou vyvolat a konsultaci s Vaším lékařem vyžadují následující 
činnosti: Práce s těžkými vibrujícími stroji, např. se sbíječkou.  
Pobyt v blízkosti přístrojů se silným elektromagnetickým polem, nebo s vysokým 
elektrickým napětím. Radioamatérské vysílání. Sváření elektrickým obloukem.  
 

Cestování s kardiostimulátorem      

Můžete cestovat na kole, autem, lodí, autobusem, vlakem i letět letadlem. Důležitější 
než dopravní prostředek jsou délka, podmínky cesty a jejich vliv na Vaše případná 
přidružená onemocnění.          
Před cestou se proto poraďte s lékařem. Nezapomeňte mít s sebou identifikační kartu 
pacienta s kardiostimulátorem.   
 

Lékařské vyšetření a zákroky      

Před každým vyšetřením nebo zákrokem (včetně stomatologického, rehabilitačních 
procedur, masáží) upozorněte lékaře na skutečnost, že máte implantovaný 
kardiostimulátor.      
Při RTG či CT vyšetření, není obecně žádné omezení. V minulosti byla přítomnost 
kardiostimulátorů kontraindikaci k vyšetření v magnetické rezonanci, toto v dnešní době 
u některých typů stimulátorů již neplatí. Vždy je však potřeba informovat lékaře o tomto 
plánovaném vyšetření a je nezbytné kardiostimulátor pro tyto účely seřídit.  
V případě nutnosti speciálních léčebných postupů (např. litotripse, radioterapie, 
elektrokauterizace a jiné) by mělo být vyšetření konzultováno v kardiostimulační 
poradně.  
Za bezpečné se považuje vyšetření pomocí ultrazvuku (např. sonografie, 
echokardiografie), rentgenologická vyšetření končetin, mamografie, vrtání zubů.   
 

Nejčastější otázky a odpovědi   

Mohu projít detektorem kovových předmětů na letišti, nebo detektory v 
obchodních domech?  

Ano. Funkce kardiostimulátorů jsou při těchto kontrolách chráněny. Pro bezproblémový 
průběh odbavení na letišti informujte o svém kardiostimulátoru bezpečnostní službu -  
kovové části stimulační soustavy by mohly spustit poplach. V obchodních domech to 
není nutné, pro jistotu však detektorem projděte rychle.   
 
Budu cítit, že kardiostimulátor pracuje? 

V naprosté většině ne. Elektrické impulzy vydávané kardiostimulátorem jsou velmi slabé 
intenzity a stimulují pouze srdeční sval. Pokud byste cítil/a  častější záškuby na hrudi, 
informujte lékaře.   
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Jaká je životnost baterie kardiostimulátoru?  

To záleží na mnoha okolnostech: na typu přístroje, jeho nastavení, počtu vydaných 
stimulů, životním stylu. Obecně je životnost přístroje několik let (8 až 12). Očekávanou 
délku funkce kardiostimulátoru může odhadnout lékař kardiostimulační poradny. Po 
vyčerpání baterie je nutné přístroj vyměnit.   
 
Co se stane, až bude nutné kardiostimulátor vyměnit? 

Jde o zákrok jednodušší, než prvotní implantace. Lékař malým chirurgickým zákrokem 
provedeným v místním znecitlivění starý přístroj vyjme z kapsy a vloží do ní 
kardiostimulátor nový. Současně je provedena kontrola funkce zavedených elektrod.      
 
Je potřeba měnit také stimulační elektrodu? 

Pokud je elektroda v pořádku, není potřeba ji měnit a stačí na ni pouze připojit nový 
kardiostimulátor.              
 
Bude někdy nutné přístroj přeprogramovat?  

Je to možné. Pokud ano, pak jistě tak, abyste se cítil/a co nejlépe. Záleží také na 
Vašem životním stylu, vývoji poruchy srdečního rytmu a přidružených onemocnění.  
 
Je přístroj schopen správně plnit svoji funkci, i když se blíží konec životnosti 
baterie? 

Ano. Lékař při každé kontrole ověřuje stav baterie, proto včas a s dostatečným 
předstihem zjistí snížení její elektrické kapacity a tím kontroluje i životnost 
kardiostimulátoru. Podle výsledku naplánuje další kontrolu, nebo přímo určí dobu pro 
výměnu přístroje.   
 
Nemohu mít alergii na materiál, z něhož je přístroj vyroben?  

Přístroje se vyrábějí podle nejnovějších technologií a z materiálů (titan), u kterých je 
alergická reakce velmi nepravděpodobná.    
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