
  

Příloha č. 1 Dotazník 

Dotazník 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Jmenuji se Michal Petruš, jsem studentem 2. ročníku navazujícího magisterského studia 

Intenzivní péče na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Dovoluji si Vás oslovit a zároveň 

požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se komplexní monitorace kardiovaskulárního 

systému v rámci intenzivní péče, který je součástí mé diplomové práce. Dotazník je zcela 

anonymní a výsledky budu použity pouze v rámci závěrečné práce. 

Tímto bych rád poděkoval za Váš čas, ochotu a pomoc při tvorbě diplomové práce. 

email: Petrusmich@seznam.cz 

1) Váš věk? 

a) 19-23 let 

b) 24-30 let 

c) 31-35 let 

d) 36 let a více 

 

2) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Zdravotnická škola s maturitou 

b) Vyšší odborná škola zdravotnická (Dis.) 

c) Bakalářské (Bc.) 

d) Navazující magisterské studium (Mgr) 

e) Doktorské studium 

 

3) Na jakém oddělení pracujete? 

a) Koronární jednotka 

b) Kardiochirurgie 

c) Jiné 

 

4) Jak dlouho pracujete v prostředí intenzivní péče? 

a) 1-5 let 

b) 6-10 let 

c) 11-15 let  

d) 16 let a více 

 

5) Máte specializační vzdělávání v oboru intenzivní péče – ARIP? 

a) Ano 

b) Ne 



  

6) Odkud čerpáte znalosti o monitoraci EKG? 

a) Z praxe – předávání informací mezi kolegy 

b) Z odborných knih a časopisů 

c) Absolvoval/a jsem kurz s touto problematikou 

d) Jiné 

 

7) Máte na Vašem pracovišti výukový materiál, který je zaměřen na správný postup 

zaznamenávání EKG? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 

 

8) Je problematika monitorace EKG součástí adaptačního procesu na Vašem 

pracovišti? 

a) Ano 

b) Ne 

 

9) Metoda pulzní oxymetrie: 

a) Využívá rozdílné resorpce infračerveného záření hemoglobinem a 

deoxyhemoglobinem při průchodu tkání 

b) Představuje neinvazivní metodu pro měření množství oxidu uhličitého vázaného 

na hemoglobin 

c) Využívá rozdílné absorpce infračerveného záření hemoglobinem a 

oxyhemoglobinem při jeho průchodu tkání 

d) Není ovlivněna průtokem krve akrálními částmi těla 

e) Je důležitým ukazatelem návratu žilní krve do pravé síně 

 

  







  

a) Sick sinus syndrome 

b) Dvoudutinová kardiostimulace 

c) Neefektivní srdeční stimulace 

d) Efektivní síňová stimulace 

e) Komorová bigeminie 

f) Elektrický alternans 

 

14) Jaká je referenční hladina pro měření invazivního tlaku? 

a) Poloha pacienta nemá vliv na výsledky měření 

b) 5-10 cm nad úrovní hrudníku 

c) Střední axilární čára 

d) Nevím 

 

15) Jak často by se měla provádět kalibrace systému při invazivním měření 

arteriálního tlaku? 

a) Každou hodinu 

b) 1x za 12 hodin nebo při rozpojení systému 

c) 1x za 24 hodin 

d) Po 4 hodinách 

e) Kalibrace systému není potřeba 

 

16) Jaké jsou indikace k invazivnímu měření krevního tlaku? 

a)  

b)  

c)  

 

17) Jakou fázi srdečního cyklu představuje dikrotický zářez? 



  

a) Pokles tlaku v průběhu diastoly 

b) Konec systoly, uzávěr aortální chlopně 

c) Pokles tlaku v levé komoře, uzávěr dvojcípé chlopně 

d) Vrcholový systolický tlak 

 

18) Monitorací centrálního žilního tlaku hodnotíme: 

a) Tlak v pravé komoře při hlubokém nádechu 

b) Tlak ve velkých žilách dolních končetin 

c) Tlak v horní duté žíle během žilního návratu do pravé síně 

d) Tlak v plicních žilách při vstupu do levé síně 

e) Nevím 

 

19) Jaká je fyziologická hodnota centrálního žilního tlaku? 

a) 0-8 mmHg 

b) 9-15 mmHg 

c) 16-20 mmHg 

d) 21-25 mmHg 

 

20) Doplňte alespoň tři příčiny zvýšené hodnoty centrálního žilního tlaku: 

a)  

b)  

c)  

 

21) Monitorace Swan-Ganzovým katetrem se provádí: 

a) V arterii femoralis 

b) Ve vena cava superior 

c) V arterii pulmonalis 

d) Ve vena pulonalis 

e) Nevím 

 

22) Provádíte měření srdečního výdeje pomocí Swan-Ganzenova katetru na Vašem 

pracovišti? 

a) Ano 

b) Ne 

 

23) Jaké jsou relativní kontraindikace zavedení Swan-Ganzenova katetru? (Můžete 

označit více odpovědí) 

a) Náhrada trikuspidální nebo pulmonální chlopně 

b) Stav po resekci žaludku 

 



  

c) Velký kardiochirurgický výkon 

d) Bolest hlavy 

e) Kardiogenní šok 

f) Trombus nebo nádor v pravém srdci 

g) Závažná koagulopatie 

h) Operace katarakty 

 

24) Jaké jsou optimální hodnoty tlaků v plicnici? 

a) Systolický 5-10 mmHg, diastolický 0-5 mmHg 

b) Systolický 15-30 mmHg, diastolický 4-15 mmHg 

c) Systolický 35-45 mmHg, diastolický 15-25 mmHg 

d) Systolický 50-60 mmHg, diastolický 30-40 mmHg 

 

25) Jaká je fyziologická hodnota tlaku v zaklínění? 

a) 0-5 mmHg 

b) 6-12 mmHg 

c) 13-18 mmHg 

d) 19-23 mmHg 

 

26) Srdeční výdej je dán součinem: 

a) Systémové vaskulární rezistence a tepového objemu 

b) Centrálního žilního tlaku a tlaku v pravé komoře 

c) Tepového objemu a srdeční frekvence 

d) Středního tlaku v pravé síni a srdeční frekvence 

 

27) Vyjmenujte alespoň tři metody měření srdečního výdeje, které znáte: 

a)  

b)  

c)  

 

28) Využíváte ke studiu nových informací, týkajících se monitorace 

kardiovaskulárního systému, cizojazyčnou literaturu? 

a) Ano 

b) Ne 

 

29) Domníváte se, že dokážete správně interpretovat hemodynamické parametry? 

a) Ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

 



  

d) Ne 

 

30) Uvítal/a byste na Vašem pracovišti komplexní studijní materiál, který se týká 

invazivní i neinvazivní monitorace kardiovaskulárního systému?  

a) Ano 

b) Ne 

  



  

Příloha č. 2 – Křivka centrálního žilního tlaku měřená elektronickým převodníkem 

 

 
(zdroj: derangedphysiology, online) 

 

Příloha č. 3 – Průběh arteriální křivky  

 

 
(zdroj: pinterest, online) 



  

Příloha č. 4 – Tlakový převodník pro měření invazivních tlaků 

 

 
(zdroj: archiv autora) 
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1. Úvod 

Monitorace kardiovaskulárního systému 

Monitorování kardiovaskulárního systému tvoří důležitou součást komplexní péče 

o pacienty na koronární jednotce a oddělení kardiochirurgie. Existuje velké množství 

neinvazivních, ale i invazivních technik, které nám umožňují sledovat aktuální parametry 

a změny srdečních funkcí a oběhového systému, prostřednictvím kterých vyhodnocujeme 

průběžně stav nemocného. 

Kardiovaskulární monitorace v sobě skrývá kombinaci klinického sledování prostřednictvím 

vlastních smyslů a využití informací ostatních zobrazovacích přístrojů.  

Pro správné pochopení je důležité mít znalosti z anatomie a fyziologie, potažmo 

patofyziologie, aby mohla být zajištěna úspěšná interpretace všech parametrů. Velmi 

důležitá je spolupráce s lékaři. 

Tento text si neklade za cíl poskytnout veškeré informace, ale základní znalosti 

a dovednosti, které umožní orientaci v dané problematice. Důležité je pravidelné 

a kontinuální prohlubování znalostí, dovedností a praktických zkušeností, které nám 

umožní zajistit kvalitní, ale především bezpečnou péči o kriticky nemocné pacienty.  

Součástí textu je monitorace EKG a nejčastějších poruch srdečního rytmu. Sledování 

invazivního arteriální tlaku, centrálního žilního tlaku a základy monitorace srdečního 

výdeje.  

Obrázek 1- Monitor fyziologických funkcí 

 
(zdroj: archiv autora)  



 

2. Monitorace EKG a poruchy srdečního rytmu 

EKG představuje neinvazivní metodu, která nám umožňuje sledování elektrické aktivity 

srdce. Je využívána prakticky u všech pacientů, kteří jsou hospitalizovaní na jednotkách 

intenzivní péče a anesteziologicko resuscitačních odděleních. Prostřednictvím této 

neinvazivní metody dokážeme identifikovat nejen změny srdečního rytmu, ale také 

probíhající akutní stavy v srdečních strukturách.  

Jedná se o složitou problematiku, avšak nelékařští pracovníci by se měli orientovat 

v základních principech a poruchách srdečního rytmu, které mohou nemocného 

bezprostředně ohrožovat na životě.  

2.1. Záznam 12-ti svodového EKG 

Provedení záznamu EKG musí splňovat některá kritéria. Je důležité, aby byl nemocný 

v klidu, neboť stresová reakce může vytvářet na záznamu artefakty a zhoršovat 

interpretaci. Nemocného je nutné uložit na záda, přiložit končetinové svody a poté hrudní. 

Pod jednotlivé svody je důležité nanášet speciální gel. Jednotlivé svody jsou barevně 

odlišeny. Hrudní svody mají svoji specifickou lokalizaci, kterou je nutné dodržovat!!! 

Tabulka 1 - Přehled umístění svodů EKG  

Hrudní svody – umístění Končetinové svody 

V1 4. mezižebří vpravo 
Pravá horní 

končetina 
 

V2 4. mezižebří vlevo 
Levá horní 

končetina 
 

V3 Mezi svody V2 a V4 
Pravá dolní 

končetina 
Č 

V4 
5. mezižebří 

v medioklavikulární čáře 

Levá dolní 

končetina 
 

V5 
5. mezižebří v přední axilární 

čáře 
 

V6 
5. mezižebří ve střední axilární 

čáře 
 

(zdroj: modifikováno dle Bělohlávek, 2012) 

  



 

2.2. Převodní systém srdeční 

Převodní systém srdeční představuje soubor specializovaných buněk v srdci, 

které umožňují tvořit vzruchy a vést je k buňkám pracovního myokardu. Součástí 

převodního systému srdečního řadíme sinoatriální uzel (SA), atrioventrikulární uzel (AV), 

Hisův svazek, pravé a levé raménko Tawarovo a Purkyňova vlákna.  

Obrázek 2 - Převodní systém srdeční 

 

(zdroj: cardiacnursing, online) 

Sinoatriální uzel (SA) – Představuje primární pacemaker, hlavní udavatel rytmu. Vznikají 

zde vzruchy o frekvenci 60 až 100 úderů za minutu. Činnost sinoatriálního uzlu je pod 

určitou kontrolou autonomního nervového systému. Sympatikus zvyšuje srdeční frekvenci, 

parasympatikus naopak rychlost srdeční frekvence snižuje.  

Atrioventrikulární uzel (AV) – Nachází se na rozhraní mezi síněmi a komorami 

a představuje jediné místo, kterým mohou vzruchy ze síní na komory procházet. Vzruch 

je v tomto místě veden velmi pomalu. Důvodem je zpomalení celého procesu a komory 

se mohou dostatečně naplnit krví.  

Hisův svazek – Vede signál na komorové straně síňokomorové přepážky. Po svém krátkém 

úseku se dělí na pravé a levé raménko Tawarovo.  

Pravé raménko Tawarovo (RBB) – Úkolem pravého raménka Tawarova je rozvádět impulz 

po svalovině pravé komory.  

Levé raménko Tawarovo (LBB) – Krátce po svém odstupu se dělí na přední a zadní větev, 

rozvádí impulzy po svalovině levé komory.  

Purkyňova vlákna – Představují konečné větve převodního systému srdečního. Převádějí 

vzruch na srdeční svalovinu a vzniká stah.  













 

Ischémie myokardu 

Akutní koronární syndromy představují velmi závažnou situaci a pacienti postiženi tímto 

stavem bývají hospitalizování na koronárních jednotkách a kardiochirurgiích. Léčba bývá 

formou perkutánní koronární intervencí (zavedení stentu do postižené cévy) nebo 

aortokoronárním bypassem.  

 

Změny na záznamu EKG bývají ve formě elevací nebo depresí úseků ST. Při podezření 

na probíhající ischémii myokardu je nezbytné zaznamenat 12-ti svodové EKG.  

 

V případě probíhající ischemie myokardu je velmi důležité, aby byl nemocný napojen 

na monitoraci EKG, neboť je přítomné riziko vzniku maligních arytmií!!! 

Obrázek 13 - Přehled svodů a lokalizace infarktu myokardu 

 
(zdroj: nataliescasebook, online) 

  





 

Pacienta uložíme do vodorovné polohy a tlakový snímač připevníme tak, aby byl v úrovni 

střední axilární čáry (střed hrudníku). Uzavřeme trojcestný kohout směrem k pacientovi 

a otevřeme směrem do atmosféry, na monitoru zvolíme nulování systému a vyčkáme, 

až se nám objeví nula. Poté vrátíme trojcestný kohout do původní polohy a na monitoru 

se nám objeví typická křivka arteriálního tlaku. Poté je vhodné na monitoru provést 

optimalizaci tlakové křivky, aby byla lépe interpretovatelná.  

Kalibraci systému je nutno provádět v pravidelných intervalech (1x za 12 hodin nebo při 

rozpojení systému), nicméně provádí se dle zvyklosti pracoviště.  

3.1. Popis arteriální křivky a tlaku 

Na pacientském monitoru se zobrazuje číselná hodnota systolického tlaku, diastolického 

tlaku, středního tlaku a grafický průběh pulzové vlny.  

Obrázek 15 - Popis údajů invazivního arteriálního tlaku 

 
(zdroj: Antonini, 2014) 

 

ü Normální hodnota systolického tlaku je 100 až 140 mmHg 

ü Normální hodnota diastolického tlaku je 60 až 90 mmHg 

ü Normální hodnota středního tlaku je 70 až 105 mmHg 

• Hodnoty, které jsou nižší označujeme jako hypotenze. 

• Hodnoty, které jsou vyšší označujeme jako hypertenze. 

  



 

4. Monitorace centrálního žilního tlaku 

Centrální žilní tlak představuje tlak vyvíjený na horní dutou žílu během žilního návratu 

do pravé síně. Podmínkou pro měření centrálního žilního tlaku je zavedení centrálního 

žilního katetru do velké cévy (nejčastěji vena jugularis, vena subclavia) a použití měřícího 

systému.  

 

Mezi nejčastější indikace k měření centrálního žilního tlaku patří: 

ü Podávání většího množství tekutin a následná kontrola náplně cévního řečiště. 

ü Zhodnocení funkce pravostranných srdečních oddílů. 

Při měření centrálního žilního tlaku máme dvě možnosti. První možností je použití systému 

měření, který je stejný jako při monitoraci přímého krevního tlaku, tzv. katetr-snímač. 

Druhou možností je měření pomocí vodního sloupce. 

4.1. Měření prostřednictvím systému katetr-snímač 

Před měřením je nutné sestavit celý měřící systém. Na konci systému je fyziologický roztok 

v přetlakové manžetě, který zajišťuje kontinuální proplach celého systému. Nejprve 

je nezbytné celý systém odvzdušnit (propláchnout fyziologickým roztokem). Dalším krokem 

je propojení měřícího systému s pacientským monitorem a následně s centrálním žilním 

katetrem. Máme-li centrální žilní katetr o více lumenech, připojujeme na DISTÁLNÍ konec. 

Vše je nutné připravovat asepticky! 

Pacienta položíme do vodorovné polohy (je-li to možné) a měřící komůrku připevníme 

do úrovně pravé srdeční síně. Poté uzavřeme trojcestný kohout směrem k pacientovi 

a otevřeme do atmosféry. Na pacientském monitoru zvolíme nulování tlaku a vyčkáme, 

až se objeví nula. Poté vrátíme kohout do původní pozice (tedy otevřený směrem 

k pacientovi) a sledujeme tlakovou křivku na monitoru.  

Fyziologická hodnota centrálního žilního tlaku měřená elektronicky je 0 až 8 mmHg. 

4.2. Měření prostřednictvím vodního sloupce 

Využívá se v situacích, kdy nemusíme měřit centrální žilní tlak kontinuálně, ale postačí 

intermitentní sledování.  

Nejprve je důležité si připravit celý systém. Skládá se z infuzní lahve, manometru, 

trojcestného kohoutu a spojovacích infuzních hadiček.  

Pacienta uložíme do vodorovné polohy. Pokud je to možné, zastavíme během měření 

ostatní infuzní přípravky. Nejprve necháme naplnit celý systém tekutinou. Poté otočíme 

trojcestný kohout, aby byl volný průchod mezi manometrem a pacientem. Sledujeme  



 

pohyby tekutiny, které kolísají v závislosti na dechovém cyklu pacienta. Hodnotu 

centrálního žilního tlaku je nutné zaznamenat při výdechu. Jedná se o velmi jednoduchou 

techniku, pro kterou není nutné mít speciální vybavení. Je důležité mít na paměti, že pokud 

je pacient připojen na umělou plicní ventilaci, je hodnota centrálního žilního tlaku 

ve většině případů vyšší!!! Je to dáno změnami nitrohrudních tlaků během umělé plicní 

ventilace.  

Obrázek 16 - Měření centrálního žilního tlaku prostřednictvím vodního sloupce 

 
(zdroj: pinterest, online) 

  



 

5. Monitorace srdečního výdeje 

Sledování srdečního výdeje se využívá u kriticky nemocných pacientů v rámci monitorace 

hemodynamiky. V současné době existuje řada metod, které nám umožňují měření 

srdečního výdeje a jiných hemodynamických parametrů. Je významný rozdíl v jejich 

invazivitě.  

Srdeční výdej představuje množství přečerpané krve za minutu. Normální hodnoty jsou  

4-8 l/min. V praxi se často využívá tzv. srdeční index, který nám vztahuje velikost srdečního 

výdeje na velikost tělesného povrchu daného člověka. Fyziologické hodnoty u dospělého 

člověka představují 2,8-4,2 l/min/m2 

V následujícím textu uvedu pouze některé metody, které jsou využívány v rámci 

pooperačních oddělení kardiochirurgie a koronárních jednotek.  

5.1. Systém LIDCO 

Představuje metodu měření srdečního výdeje, kdy využíváme aplikaci lithia.  

Při měření prostřednictvím metody LIDCO je nutné uvést některé tělesné a laboratorní 

parametry – jedná se o výšku, váhu, hodnotu hemoglobinu, sodíku a pulzní oxymetrie. 

Výhodou metody je poměrně nízká invazivita. 

Měřící systém a použití: 

Pro použití systému LIDCO je nutné mít zajištěný žilní vstup, arteriální katetr, speciální set 

se senzorem pro LITHIUM připojený na arteriální linku. 

Obrázek 17 - Měření srdečního výdeje systémem LIDCO 

 
(zdroj: foxlinton, online) 



 

1 – arteriální katetr, 2 – spojovací hadička, 3 – proplachovací hadička z přetlakové manžety, 

4 – trojcestný kohout, 5 – senzor pro měření Lithia, 6 – set pro odtahování krve z arteriální 

kanyly + sběrný sáček, 7 – regulátor průtoku krve, 8 – kabel spojující Lithium senzor 

s monitorem LIDCO, 9 – monitor LIDCO 

Použití: 

Trojcestný kohout se otevře směrem k pacientovi (1) a uzavře do části s přetlakovou 

manžetou (3). Poté se prostřednictvím regulátoru průtoku krve (7) odtáhne z arteriální 

kanyly malé množství krve. Dalším krokem je podání malého množství Lithia do centrálního 

žilního katetru nebo periferního žilního katetru (cca 2 ml) a spláchnutí 20 ml fyziologického 

roztoku. Poté se aktivuje regulátor průtoku krve (7) a nechá se odsávat krev z krevního 

oběhu, aby prošla podaná dávka Lithia skrze senzor (5).  

Kalibrace systému se provádí dle zvyklosti pracoviště (po 8 hodinách, po 12 hodinách) 

Mezi možné nežádoucí účinky patří Lithiová toxicita, která se může mít projevy jako 

zmatenost, ospalost a závratě, v některých případech mohou být přítomny závažné 

důsledky jako generalizované křeče a kóma.  

5.2. Systém PICCO 

Tento systém měření hemodynamických parametrů představuje kombinaci arteriální 

tlakové křivky a transpulmonální termodiluce (aplikaci roztoku do centrálního žilního 

katetru). 

Pro použití je nutné zavést speciální arteriální katetr s teplotním čidlem a další teplotní čidlo 

se přidává na centrální žilní katetr, kudy se podává roztok.  

Na monitoru je nutné zadat některé údaje – výšku a váhu pacienta, typ termodilučního 

katetru, teplotu a množství podaného roztoku a hodnotu centrálního žilního tlaku) 

Principem této metody je aplikace dávky studeného fyziologického roztoku (20 ml) 

do centrálního žilního katetru co nejvyšší rychlostí.  

5.3. Swan – Ganzův katetr 

Patří v současné době stále k nejvíce invazivní metodě měření srdečního výdeje. Podstatou 

metody je zavedení speciálního katetru přes pravostranné srdeční oddíly do levé 

nebo pravé plicní tepny. Pomocí Swan-Ganzova katetru můžeme sledovat srdeční výdej, 

tlak v plicnici, tlak v zaklínění, měření centrální teploty a řadu dalších hemodynamických 

parametrů. I přes potenciální komplikace, které může způsobit, je stále v praxi využíván.  

 

 

 



 

Obrázek 18 - Swan -Ganzův katetr 

 
(zdroj: pinterest, online) 

 

ü Proximální lumen – měření tlaků v pravé síni (CVP) 

ü Distální lumen – měření tlaků v plicní tepně (PAP) 

ü Termistor – místo katetru, které snímá změny teploty protékajícího roztoku 

ü Lumen s balonkem – slouží k nafouknutí balonku v plicní tepně a sledování tlaku 

v zaklínění (PCWP) 

V praxi se využívají dvě metody: 

1) Metoda termodiluce – tato technika spočívá v aplikaci chladného roztoku 

do proximální větve. Termistor Swan-Ganzova katetru tento roztok zaznamená 

a vyhodnotí srdeční výdej. Před měřením se do pacientského monitoru zadávají 

parametry výšky a váhy pacienta. Tato technika se provádí opakovaně, dle zvyklosti 

pracoviště. Zvláštním měřením je provedení tzv. tlaku v zaklínění. Konec katetru 

je opatřen balonkem, který je za normálních okolností vyfouknutý. Při potřebě měření 

tlaku v zaklínění se tento balónek nafoukne prostřednictvím 2 ml stříkačky, 

která je součástí katetru. Principem je chvilková obturace (ucpání) příslušné cévy, kde 

je konec katetru zaveden. Katetr je schopen zaznamenat tlakové změny, které působí 



 

na nafouknutý balónek. Tlak v zaklínění lze měřit pouze Swan-Ganzovým katetrem, 

jiná metoda měření srdečního výdeje není tento tlak schopna zjistit.  

 

2) Metoda kontinuální monitorace – Swan-Ganzův katetr je spojen prostřednictvím 

kabelu s monitorem Vigilance. Na monitoru je nutné uvést výšku a váhu pacienta. 

Výhodou této metody je kontinuální sledování srdečního výdeje a ostatních 

hemodynamických parametrů. Nepodávají se bolusy tekutiny. 

 

Přehled důležitých hemodynamických parametrů 

Tabulka 2 - Přehled důležitých hemodynamických parametrů 

Parametr Používaná zkratka 
Fyziologické rozmezí 

Srdeční výdej CO 
4-8 litrů/min 

Srdeční index CI 
2,8-4,2 litrů/min/m2 

Tlak v plicnici 

Systolický sPAP 
15-30 mmHg 

Diastolický dPAP 
4-15 mmHg 

Střední MPAP 
6-20 mmHg 

Tlak v zaklínění PCWP, PAOP 
6-15 mmHg 

Systémová vaskulární rezistence SVR 
900-1400 dyn.s/cm5 

Tepový objem SV 
60-130 ml 

(zdroj: modifikováno dle Ševčík, 2014)
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