
 
 

Krvný tlak 
(systémový) 

je bočný tlak, ktorým krv pôsobí na steny 

ciev v priebehu srdcového cyklu. 

Systolický tlak  

(arteriálny) 

je maximálny tlak v tepnách za systol 

 (kontrakcie srdca) 

Diastolicky tlak  
je najnižší tlak za diastoly  

(obdobia plnenia srdca krvou) 

rozdiel medzi systolickým a diastolickým 

tlakom je tepnový tlak 
 

Zásady pre správne meranie  

 k r v n é h o     t l a k u  
 

asi jednu hodinu pred meraním tlaku 

nekonzumovať nijaké jedlo,  

nič nepiť okrem vody, nefajčiť 

nebrať liek, ktorý ovplyvňuje krvný  tlak 

 vyhnúť sa väčšej telesnej námahe a chladu 
 

asi 5 minút pred meraním tlaku 

vyprázdniť močový mechúr 

 vyšetrovaný musí pokojne sedieť 
 

M e r a n i e 

vykonávať v tichej miestnosti 

 so stálou teplotou 

predlaktie vyšetrovaného má byť 

 vo výške srdca 

manžeta 2 – 3 cm nad lakťom, 

 t.j. približne v strede ramena 

 (šírka manžety je 12,5 cm) 

u obéznejších ľudí je potrebné použiť 

 širšiu manžetu (šírka manžety je 14 cm) 

ľavá ruka musí byť voľná,  

nesmie byť stiahnutá napr. rukávom košele 

manžeta tlakomeru nesmie prekrývať rukáv 

celá ruka musí byť vo výške srdca,  

lebo na zvislej sa nameria tlak väčšinou 

o 10 mn/Hg vyššie 

ak sa priloží fonendoskop príliš silno, 

 môžu vzniknúť umele šelesty 

 a tak sa ukazujú falošné nízke hodnoty 

diastolického tlaku 

manometer musí stáť kolmo 

 horný okraj ortuťového stĺpca 

 má byť vo výške očí 

meranie krvného tlaku  

sa zvyčajne vykonáva na oboch rukách 

optimálny tlak 120/80 

normálny krvný  tlak do 140/90 

 hraničný krvný tlak 141-159/91-94 

 vysoký krvný tlak nad 160/95 mn/Hg 

Čo môžeme urobiť, aby sme si udržali 

ideálny krvný tlak ? 

zbavme sa fajčenia, aj pasívneho 

obmedzme konzumáciu 

 alkoholických nápojov 

dbajme na udržiavanie 

 zdravej telesnej hmotnosti 

znížme spotrebu soli 

doprajme si pohyb 

vyhýbajme sa nadmernému stresu 
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