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Kardiostimulátor
• kardiostimulace je léčebnou metodou, jejíž 

podstatou je opakované rytmické dráždění 
srdce stejnosměrným elektrickým proudem 
nízké intenzity, který je přiváděn do srdce 
elektrodou ze zevního zdroje – tzv. 
kardiostimulátoru.

• kardiostimulátory dělíme na : dočasné a 
trvalé 



ICD – implantable cardioverter 
defibrilator

• umožňuje  aplikací výboje zrušit některé 
poruchy srdečního rytmu

• efektivní léčebný postup, který nejvýrazněji  
snižuje výskyt náhlé arytmické smrti

• léčebná varianta recidivujících život 
ohrožujících tachyarytmií 



Guidelines k implanatci
KS, ICD

Zásady pro implantace kardiostimulátorů, implantabilních 
kardioverterů-defibrilátorů a systémů pro srdeční resynchronizační 

léčbu 2009
Cor Vasa 2009; 51(9) | 602–614

Přehled indikací představuje souhrn diagnóz a klinických 
stavů, u kterých je     indikace TKS, ICD a SRL 
(resynchron. th.) jednoznačně indikována.

Algoritmus indikace k trvalé kardiostimulaci je nadále postaven na třech 
rovnocenných momentech: 

1. splnění indikačního kritéria podle diagnózy 
2. výběr vhodného stimulačního režimu 
3. klinický stav pacienta (přítomnost prognózu limitujících onemocnění, mobilita, psychický stav a další)



Indikace k implantaci ICD 
• stanovení ejekční frakce levé komory 
• léčba ICD významně ovlivňuje nejen 

přežívání pacientů, ale i kvalitu života 
• při indikaci k této léčbě je třeba zvažovat 

nutnost komplexní péče o pacienta s ICD, 
připravenost pracoviště řešit možné 
komplikace (arytmogenní bouře, infekce 
systému, infrakce elektrod, technické 
problémy a další). 



• Doporučení pro implantace ICD 
korespondují a navazují na Doporučení 
pro léčbu komorových arytmií České 
kardiologické společnosti (www.kardio-
cz.cz) 

• Implantace ICD není indikována u 
nemocných s předpokladem přežití méně 
než 1 rok, u nemocných, kde vznik 
komorové tachykardie, resp. fibrilace 
komor je podmíněn přechodnými příčinami 
a dále u nemocných s funkční klasifikací 
NYHA IV, pokud není indikace k srdeční 
resynchronizační léčbě (4.12.1.).



Implantace stimulační techniky

• Operační zákrok se provádí v místním 
znecitlivění a po nitrožilním podání 
analgetik. 

• Zdroj se implantuje do podkoží nad prsním 
svalem, do oblasti pod klíční kostí. 



Techniky implantace
• Preparační  - v. cephalica 



• Punkční - v. subclavia, elektroda se zavádí pod 
skiaskopickou kontrolou jako prevence vzniku 
iatrogenního pneumotoraxu. Tento přístup se 
využívá častěji, než preparační.

Síňová el.nejčastěji s aktivní fixací se zavádí do pravé síně, nejlépe však do 
blízkosti septa.

Komorová elektroda je uložena do hrotu pravé komory. 
Vhodnost polohy se ověřuje měřením stimulačního prahu, měřením amplitudy vln 
R, intrakardiálním elektrogramem (elevace úseku S-T) a kontrolou stimulace 
správného místa, tedy zda není stimulována bránice (Štejfa, 2007, str. 333).



Péče o pacienty po implantaci 
kardiostimulátoru a implantovaného 

kardioverteru – defibrilátoru.
• Péče o operační ránu je velice důležitým 

aspektem v pooperačním období pacienta, 
kdy sám pacient je poučen o sledování 
bolestivosti a především krvácení v místě 
rány.

• Sestry monitorují FF , bezprostřední rizika 
jako je např. bolestivost rány, krvácení, 
hematom aj., dbáme na brzké odkrytí 
operačního pole z důvodu lepšího hojení a 
také časné odhalení komplikací.



EBP  - Identifikace problému
• po implantaci – častý výskyt 

,,ponáplasťových“ reakcí v okolí oper. rány
• pacienti udávali svědění kůže pod   

náplasti 
• větší problémy způsobovalo přelepení 

rány, než implantace samotná



EBP – péče o implantabilní 
stimulační techniku

• EBP - Ošetřovatelská praxe založená na 
důkazech je v podstatě proces, kde by 
měla být spojena nejlepší praxe se 
sesterskou odborností a preferencemi 
pacienta, jež zaručuje optimální péči 
(Bártková, Sadílek, Tóthová, 2005, Jarošová, 2009, Výzkum a ošetřovatelství)



Výzkumné ošetřovatelské 
otázky

• Proč každodenní přelepování ? –
každodenní přelepování není nutné protože rána 
bez přelepení je dobře viditelná a 
netraumatizována náplastí. Vyjímka primárně zánětlivé 
ložisko v kapse (např.dekubitus kapsy).

• Proč pacienti po chir. výkonech nemají 
oper. rány překryty? – rána je volně přístupná, 
doporučení běžné toalety

• Můžeme něco změnit v oš. postupech? –
průběžně hodnotíme ránu a zapisujeme do 
dokumentace, informujeme pacienta, sledujeme 
proces hojení, poučíme o nevhodnosti používání 
neprodyšných materiálů



Ošetřovatelské kroky k EBP

• Konzultace s operatérem
• Návrh ošetřovatelského postupu
• Návrh protokolu pro sledování změn oper. 

rány (zavedená oš. dg: Riziko komplikací z 
důvodu oper. výkonu)

• Sběr dat
• Vyhodnocení dat



Kritéria sledování oper. rány
• Krvácení
• Zarudnutí
• Bolestivost
• Sekrece



Postup při převazech po 24 
hodinách od implantace

Dle objektivních parametrů (viz. sledování 
oper. rány), postupujeme následovně

• Oper. ránu pokud je bez sekrece 
desinfikujeme

• Desinfekci necháme zaschnout
• Oper. ránu ránu ponecháme volně, bez 

steril.krytí
• Poučíme pacienta (toaleta sprchování, 

oděv) 



Z důvodu duální agregace zavedena drenáž.Je 
možno vidět jednu z komplikací – hematom v místě 
operační rány.

Vyjímky v péči o ránu u pacientů:
Vyjímku tvořili pacienti, kteří byli na 
duální agregaci a měli zavedenou 
drenáž.





Sledování implantací v roce 
2013

Počet za rok 2013 Preparačně Punkčně

Kardiostimulátor 112 60 57

kardiodefibrilátor 29 14 18

• Data jsme sbírali ze dvou stanic kardiovaskulárního
oddělení+ koronární jednotka.

• U všech sledovaných jedinců nedošlo k žádné 
komplikaci z důvodu oš. postupů.

1 pacient s komplikací výpotek v kapse – vliv oš. postupu 
vyloučen.



Závěr
„Praxe založená na důkazech je spojení 
nejlepšího důkazu získaného:

• výzkumnou činností 
• klinickou zkušeností 
• pacientovými hodnotami

(Bužgová, Sikorová, 2008, Ošetřovatelská diagnostika a praxe založená na důkazech)

Cíl EBP? 
zkvalitnění ošetřovatelské péče 

prostřednictvím nejlepších výsledků výzkumů 
v ošetřovatelském procesu 



Náš cíl EBP – oper. rána měsíc po 
implantaci



Děkuji za pozornost


