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Příprava pacienta před implantací PM, ICD 
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TYP STANDARDU: procesuální 

 

KDO HO VYDÁVÁ, SCHVALUJE   

Odborný garant: Pracovní skupina kardiologických sester a spřízněných profesí 

Schválil:  Výbor  PSKSSP ČKS o.s.   

Zpracovatelé:  Bc. Alena Kmoníčková, Bc. Dagmar Hetclová 

DEFINICE 

Implantace PM, ICD je invazivní léčebná metoda při níž je implantován přístroj, který svou 

funkcí pozitivně ovlivňuje srdeční akci pacienta. Kvalitní přípravou pacienta před implantací 

kardiostimulátoru nebo defibrilátoru se snižuje možnost komplikací. 

VYMEZENÍ VYBRANÝCH POJMŮ A ZKRATEK  

EKG- elektrokardiograf 

ICD – kardioverter-defibrilátor               

PM –  pacemaker- kardiostimulátor 

PŽK- periferní žilní katetr 

TK- krevní tlak 

CÍL  
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Ošetřovatelský standard je zpracován tak, aby byl za stanovených podmínek připraven pacient 

k provedení implantace nebo reimplantace implantabilního přístroje. Pacientovi bude 

poskytnuta kvalitní ošetřovatelská péče. 

Struktura (S) 

S1  Kompetentní osoby 

Všeobecné sestry, sestry se specializovanou způsobilostí pro intenzivní péči dle Vyhlášky MZ 

ČR č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných 

pracovníků. 

S2 Prostředí  

Zdravotnické zařízení, lůžko potřeby  s možností monitorace vitálních funkcí, defibrilace, 

aplikace kyslíku.  

S3 Pomůcky  

tlakoměr, fonendoskop, EKG přístroj, pomůcky k odběru biologického materiálu, 

dokumentace, dle aktuálního stavu infuzní pumpa, lineární dávkovač, telemetrie, monitor, 

defibrilátor  

S4 Dokumentace 

Dokumentace pacienta. 

Žádanky k vyšetření vzorků. 

Proces (P) 

Sestra: 

P1 Představí se pacientovi, dotazem a kontrolou identifikačního náramku zkontroluje identitu 

pacienta. 

P2 Natočí 12-ti svodový záznam EKG, změří TK 

P3 Seznámí pacienta s výkonem přiměřeně jeho věku, zdravotnímu stavu a chápání.  

P4 Připraví k podpisu informovaný souhlas s výkonem. 
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P5 Za aseptických podmínek zajistí PŽK. 

P6 Dle potřeby oholí místo výkonu (nejčastěji okolí v podklíčkové krajině). 

P7 Při plánovaném příjmu (nejčastěji den před výkonem), provede základní odběry dle 

ordinace lékaře. V den výkonu zkontroluje hodnoty výsledků vyšetření. 

P8 Provede dotazem kontrolu vysazení léků ovlivňující srážlivost. 

P9 Poučí pacienta o lačnosti, den před výkonem končí strava večeří. 

P10 Připraví dokumentaci. 

 

Výsledek (V) 

V1 Pacient je připraven k implantaci PM, ICD 

V2 Pacient je informován o dalším postupu. 

V3 Ordinace lékaře jsou splněny. 

V4 Je proveden řádný záznam do dokumentace. 

 

KOMPLIKACE  

Infekce. 

Patologické výsledky laboratorních vyšetření. 

Nespolupráce. 

Nevysazení antikoagulační nebo antiagregační terapie. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ   

Je nutné dát pacientovi podepsat (před výkonem) informovaný souhlas s výkonem 

 


