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způsob zátěže se dá přirovnat k pocitu, jakoby vy-
šetřovaný šlapal do stále vyššího kopce. V průběhu 
vyšetření měříme krevní tlak, monitorujeme EKG.
Během vyšetření je přítomen lékař a sestra.

Komplikace a rizika
Komplikace u prováděného vyšetření jsou ojedinělé. 
Může se jednat o poruchy srdečního rytmu, mozko-
vá příhoda, embolie plicní, astmatický záchvat nebo 
náhlá smrt. Naše pracoviště je v tomto případě 
připraveno k zahájení všech adekvátních opatření 
včetně kardiopulmonální resuscitace a je vybaveno 
všemi potřebnými pomůckami.

Upozornění
K vyšetření budete potřebovat sportovní kalhoty, 
sportovní obuv, ručník a pití. Před vyšetřením se ne-
smí 12 hodin kouřit, 2 hodiny před vyšetřením nepít 
kávu.Pokud užíváte léky – domluvte se s lékařem 
jak je nutno před vyšetřením užít a nebo upravit.

V případě, že se potřebujete na něco zeptat – 
zodpovíme na tel. čísle: 597 372 523 

CO JE SPIROERGOMETRIE
Spiroergometrie je zátěžové vyšetření na bicyklo-
vém ergometru.
Spiroergometrie se indikuje při onemocnění dýcha-
cích cest, umožňuje zachytit a posoudit řadu pato-
logických plicních funkcí. Provádí se také před ope-
račním zákrokem, který vede k odstranění plicního 
nádoru.

Průběh vyšetření
Vyšetření trvá přibližně 60 minut, samotná zátěž 10 
– 15 minut. Pacient je připojen na EKG pomocí elek-
trod, systém napojení je podobný jako při klasickém 
EKG, dále měříme krevní tlak.
Pacient se posadí na ergometr, sestra nasadí spe-
ciální masku k měření spotřeby kyslíku a množství 
vydechovaného oxidu uhličitého. Na prstu ruky má 
připevněný oxymetr ( přístroj na měření saturace 
kyslíku). Vyšetřovaný šlape pravidelným tempem 
na ergometru, postupně se zvyšuje zátěž. Tento 




