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Výměna kardiostimulátoru  

Vážená paní, vážený pane,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o výměně kardiostimulátoru.  
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat o navrhovaném 
postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co je výměna kardiostimulátoru:  
Výměna kardiostimulátoru je zákrok v místním znecitlivění trvající v průměru 1 hodinu, při 
němž se vyjme dosavadní kardiostimulátor a nahradí se kardiostimulátorem novým, stimulační 
cévky, pokud jsou v pořádku, se nevyměňují. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Ukončení životnosti baterie kardiostimulátoru, případně nahrazení kardiostimulátorem, který 
lépe vyhovuje Vašemu současnému zdravotnímu stavu. Prevence občasného výskytu nebo trvalé 
přítomnosti závažné poruchy srdečního rytmu pomalého typu až zástavy srdeční činnosti. 
V případě neprovedení výkonu hrozí významné zdravotní potíže a poruchy, srdeční zástava, 
případně i smrt. 

Jaký je léčebný postup před výkonem: 
Podání léků tlumících bolest v injekční formě, místní znecitlivění operačního pole, případně 
injekční podání antibiotika k prevenci infekce. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Po místním znecitlivění operačního pole v oblasti kardiostimulátoru provedení řezu asi 5 cm 
dlouhého, vyjmutí dosavadního kardiostimulátoru a napojení kardiostimulátoru nového. Nová 
stimulační cévka se implantuje v případě, že funkce cévky původní již není spolehlivá. Rána se 
zašije, dezinfikuje a kryje obvazem. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
V období krátce po výměně se může přechodně vyskytnout zarudnutí kůže v okolí rány, 
v nevýznamném procentu krevní podlitina, ojediněle zánět v oblasti kardiostimulátoru. 
V případě nespolehlivé funkce dosavadních cévek je nutno implantovat cévky nové jako při 
první implantaci, staré cévky, pokud je nelze odstranit, zůstávají na původním místě. Vzácně se 
vyskytují poranění velkých cév, popřípadě srdečního svalu s krvácením do osrdečníku nebo 
závažné poruchy srdečního rytmu vyžadující resuscitaci. 

Jaký je léčebný postup a režim pacienta po provedení výkonu: 
Vyskytne-li se mírná bolest v oblasti rány, tlumí se tabletovými léky proti bolesti, případně 
injekcí. Pokud jsou implantovány nové cévky, není vhodné nejméně týden zvedat loket na straně 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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implantace nad úroveň ramene pro dobré vyhojení a stabilizaci cévek. Vytažení stehů provede 
do 10 dní po implantaci zdravotní sestra, první kontrola kardiostimulátoru lékařem je přibližně 
po měsíci. Další kontroly v intervalech ½ roku jsou nezbytné pro ověření správné funkce 
kardiostimulátoru, jeho součinnosti s vlastním pacientovým srdečním rytmem a pro včasný 
záchyt vyčerpávání baterie kardiostimulátoru. 

Varianty vývoje zdravotního stavu po výkonu: 
V případě, že nedojde ke komplikacím výše popsaným, je po výměně kardiostimulátoru 
zdravotní stav obdobný jako před výměnou. 

Anamnestické údaje před výkonem: 
Prodělal(a) jste nějakou infekční chorobu, či jí trpíte  
(žloutenka, TBC, AIDS)?  
Pokud ano, jakou?_______________________________ 

Vyskytla se u Vás alergická reakce?  

Krvácíte silněji při poranění nebo po chirurgickém zákroku? 

Kdy jste naposledy jedl(a), pil(a)? ____________________ 

Pro ženy: Jste právě těhotná? 

Riziko spojené s ionizujícím zářením:  
Ionizující (rentgenové) záření ve formě dlouhodobého menšího i krátkodobého velmi 
intenzivního záření má negativní účinky na člověka a živé organismy. Navozuje v živé hmotě 
řadu změn vedoucích k poškození struktur živé hmoty.  
Radiodiagnostické výkony jsou prováděny erudovaným personálem. Při vyšetření je 
postupováno tak, aby dávka ionizujícího záření byla co nejnižší v poměru zachování kvality 
vyšetření. Pravidelně je prověřován stav RTG přístrojů, které musí splňovat přísné normy. Jsou 
používány ochranné prostředky k vykrytí citlivých partií mimo zájmovou oblast vyšetření. 
Obdržené dávky při vyšetření jsou sledovány a zaznamenávány. 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky, možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi vysvětleny 
možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky vyplývající 
z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, 
co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a) jsem vysvětlení, kterému 
jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) o možnosti  svůj souhlas 
s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Datum: 

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
        lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a): 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka     Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře  
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