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Dočasná kardiostimulace 

 
 

Základní údaje  

Jedná se o léčebnou metodu používanou k léčbě akutních stavů u pacientů s pomalou 
srdeční frekvencí. Při pomalé tepové frekvenci není srdce schopno přečerpat dostatek 
krve a zajistit tak dodávku kyslíku a živin pro všechny orgány a tkáně. Významný pokles 
srdeční frekvence se pak může projevit závratí, mdlobou a ztrátou vědomí, srdečním 
selháním a v mezních případech šokem až zástavou srdečního oběhu.  

V těchto případech je nutno zajistit dostatečnou srdeční frekvenci pomocí elektrických 
impulsů vyvolávajících srdeční stahy a to prostřednictvím stimulační elektrody zavedené 
do pravé srdeční komory.  

Stimulační elektroda je tenká a velmi ohebná. Je zaváděna obvykle přes žílu na krku 
nebo pod klíční kostí a napojena na zevní kardiostimulátor (velikosti a tvaru malého 
přenosného radia), jež řídí srdeční frekvenci vydáváním pravidelných elektrických 
impulsů, dle nastavených parametrů.  

Dočasná elektroda je ponechána v srdci a stimulace zapnuta do doby, než se obnoví 
vlastní dostatečná srdeční frekvence. Pokud pomalá akce srdeční trvá, je během 
hospitalizace nebo v době zohledňující případná přidružená onemocnění implantován 
trvalý kardiostimulátor.  
 

Průběh výkonu  

Dočasnou stimulaci zavádíme za kontroly polohy elektrody rentgenem na katetrizačním 
sále. Po uložení na operační stůl jsou na hrudník nalepeny elektrody pro snímání EKG 
křivky. K zabránění infekce je provedena dezinfekce krku a horní poloviny přední strany 
hrudníku obvykle vpravo a operační pole je zakryto sterilními rouškami. Po místním 
znecitlivění injekcí do místa plánovaného vpichu na krku nebo pod klíčkem je 
provedena punkce žíly, zavedena kanyla a jí dočasná elektroda do pravé srdeční 
komory, kde je třeba najít místo s vyhovujícími stimulačními parametry. Neměnná 
poloha elektrody je pak zajištěna stehem ke kůži, okolí vpichu je znovu desinfikováno a 
překryto sterilním obvazem. Na vnější konec elektrody je připojen dočasný 
kardiostimulátor.  

V případě výskytu bolesti během výkonu i přes místní znecitlivění lze podat 
bezprostředně působící lék proti bolesti, nitrožilně kanylou zavedenou od počátku 
výkonu. V průběhu výkonu můžete komunikovat s lékařem a sestrou, upozornit na 
případné potíže a potřeby. 
  

Co se bude dít po zákroku?  

Po zákroku budete převezen/a zpět na lůžkové oddělení, kde bude monitorováno Vaše 
EKG, případně i jiné projevy životních funkcí. Dočasný kardiostimulátor budete mít při 
sobě, obvykle v lůžku pod polštářem. Vzhledem k citlivosti stimulační elektrody na 
povytažení s rizikem následné poruchy stimulace, se vyvarujte manipulací se 
stimulačním systémem, tahání za elektrodu, změny polohy provádějte s asistencí 
personálu nebo dle jeho instrukcí, neopouštějte lůžko.  

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


Kardiologie   
Informace pro pacienty 

 

 2/2 

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 – 94 

 

Jaké jsou možné komplikace kardiostimulace? 

Výskyt komplikací je nízký, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o invazivní zákrok, 
nedají se zcela vyloučit.  
Nejčastější je krvácení se vznikem hematomu v místě punkce. Krvácení je většinou 
nezávažné a hematom se spontánně vstřebá.  
Perforace (proděravění) srdeční předsíně nebo komory tlakem konce stimulační 
elektrody. Je vzácné ale s možnými závažnými důsledky (jako je krvácení do 
osrdečníku) vyžadujícími někdy 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 vpichu či tkáni okolo elektrody vzácně s rizikem přenesení 
do cévního systému a srdce. Při obvyklé (krátké) době ponechání zavedené elektrody 
je výskyt řídký a lze je vyléčit podáním antibiotika a odstraněním elektrody.  
Poruchy srdečního rytmu se ve spojení s dočasnou kardiostimulací 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.  
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