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Spiroergometrie:Spiroergometrie:Spiroergometrie:Spiroergometrie:    
komplexní metoda, která hodnotí Vaši srdeční činnost pomocí EKG přístroje, měří 
hodnoty plynů ve Vámi vydechovaném vzduchu, hodnotí reakci tlaku krevního na 
zátěž, Vaši tepovou frekvenci, okysličení krve, určí výkon, který zvládnete, může být 
spojena s odběrem vzorku krve k vyšetření. 
 
Alternativy výkonu: Alternativy výkonu: Alternativy výkonu: Alternativy výkonu:     

• v indikovaných případech může být vyšetření na běhátku 
• vyšetření pomocí rumpálu 
• případné další zobrazovací zátěžová vyšetření, například ultrazvuková 
• metody nukleární medicíny, rentgenové metody, např. CT, další metody 

vyšetření plicních funkcí 
 
Vaše příprava před výkonem:Vaše příprava před výkonem:Vaše příprava před výkonem:Vaše příprava před výkonem:    

• den před vyšetřením a v den vyšetření se vyvarujte zvýšené námaze, 
sportovní činnosti 

• před vyšetřením můžete jíst i pít, léky užijte podle doporučení Vašeho 
lékaře 

• k vyšetření si vezměte ručník na otření potu a nápoj ke zlepšení hydratace 
po zátěži, sportovní kalhoty (tepláky) a pevnou, nejlépe sportovní obuv 

 
Průběh výkonu:Průběh výkonu:Průběh výkonu:Průběh výkonu:    

• vlastní zátěž, jízda na 
rotopedu, trvá do 15 minut 

• celý test trvá společně 
s vyšetřením plicních funkcí 
pomocí usilovných výdechů 
při spirometrii a provedením 
kontrolního EKG asi 90 minut 

• během vyšetření můžete mít 
pocit sucha v ústech a můžete 
se potit 

• důvodem přerušení testu jsou 
náhle vzniklé bolesti na hrudi, 
bušení srdce, výrazné 
zhoršení dušnosti, slabost, 
závratě, bolest hlavy, nebo 
končetin, bledost nebo 
výrazné zarudnutí 

 
 
VVVV    případě, že se příznaky dostaví, informujte ihned lékařepřípadě, že se příznaky dostaví, informujte ihned lékařepřípadě, že se příznaky dostaví, informujte ihned lékařepřípadě, že se příznaky dostaví, informujte ihned lékaře, který může test ukončit 
na základě výsledků snímaných parametrů, zvláště podle hodnoty krevního tlaku, 
vývoje na EKG křivce, hodnot kyslíku v krvi, podle hodnot měřených vydechovaných 
plynů. 
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