
M
ěfenr krevntho tlaku má krvavou his
torU. Na zalátku. pted VÍce net tteml
sty lety. byl anP1lcký pastor a fyzik

Slephen Hales. Prvnl pokusy s měfenJm krev
nlho tlaku provkltl nil furtm konI. Tomu Ili

tťzl tepnu na zadnim btl\u. 1: niž vedl krev do
lllké skJ('n~n~ trubKe. Vý!ku ..kreVnJbO
sloupce" mttil a1 dostotWl1 ZVifele. Nebottý
kM padl na oltát vtdV Ilt ,"vno. Dnes Il1 m~
knl krevnfho tlalr:u Dmi experimentem. ale
nnbytnou southú 'Iět!iny Itka~kVch VV~l'

fwl a Z jrho hodtltOlf lZt odvodIt mnotstvf
_ýchUd.~

Thkomlry vW:: IU: ne~u It'n součisD' vy
bavtnlll'katsktd1 o!'d:nad. Sůvaj' se pomalu
ale listě samozft1mou IOUČÚti dornkfcll ~
bmltek. kde vedle ttp!omlru ptedstavu
)edny z Wtntch diagnostkkych ptístrotll.

V'(50Jt1m nebo naopak ruzk1m tlakem upi
.. dne!nf uspkhanl iI stteS\l fd době kdek.ch.
Kielich rozvop pfisptYi~. nezdravý tivot·
ni srvt. kouteni, nadváha a nedostatek pohy·
bu. A pokud zjlst1te. 2e se vám pti vst!rirú
~E _ praVlddnl moU hlava la není to

Zf'O'II)i po pf'Ohttmé nod • Je tas na~l ~
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kare. Domád tlakoměr pak mlUe
posloužit lalto pomocnJk pti ~ledo

rin1 vývOje ~ho zdravolJúho sta
vu.

Mezi laickou, ale I odbornou velel
nostl se ov!em vvskytujot mnoho růz·

n1<"h povésrf o pocI1ybnt! kvahtě digltáJ
nkh tlakomérťl. Jsou bohu1el Ustetn
založené na pravdě. 'ěktere pHstror
Isou skutetně nespolehlivé a výsled
ky jejk:h mé+enJ jSou nlkdy zcela mi
mo realit1l. Zmmul'/d1lestll. S4!' jako
zcela nedostatetné ukAl.Ily naprt
klad pti$UOje Rossnwm MClO
mft1l Comm nebo tlů~r vy
Jibmý pod ~kou di: kantnf·
ho ferezce Plus ViZ TEST
2/20001. Tvrzeni.. že _profes,to.
nilnim~ nu(~ UUomf'rO.m
se ty digltálnl vyrovnal nedokA
tou. o~m pravdivi není. Prav
dou vak ie. že ZXhúm! st nu
ťovtmi pfisUOj! vvbduir jistou
odbornost a na odbotnl vytetrenl
'Ir vtdy vtlšl spolehnutf nd: na po-



•

rtuťového sloupce lmmH&I Tato jednotka nI nemlW b1t vypovfdalfd. Ojediněle IWně

vychúf z osvědlenfbo z:pQ:sobu méf-enl rtu· tenti ZVýSeIŮ hodnota kn:vniho tlaku ntnf
ťOV'/rn tlakomérem ItQllOOl(trem). v žádném ptfpadé důvod k obavám. Znepo-

Klask.l.:t oonometr tt zaJofen1 na původ kotenf Je namfslé at tehdy. kdy! se k~
n1m principu rtllúwét10 sSoopce ?futro! fun zvtitntmll krevnímu tJa.ku pfidaj! dam pl"O'
g\J}t lak, že létat nalihne pacfornlOYl na pa..tt !)!éroy nebo kdY! ISO\I vy!I1 hodnoty zazna·
nafukovad manb:tu auptVTÚ pve '1'#>1 srdce. menány opakOVilllt. h'\omentálnJ" podln1!'ky
Paclenl si opf-e ptedlo' o stO,l. k'kaf vsune pti tMhmf a va$e pfedcbozf aktivita mohou
pod man1etu memblinu font'ndoskopu, na· vtsItdky méfenf till ovlivnit Iednfm nebo
foukne manžetu na bodno[U o néro~. druhtm smérem. II' dWebtě vědět. že pftd
od: Je pfedpokládarrf paaenldv sysrohckt métenim Icrevnfho tlaku by pa
tlak. a měrenf mM... ulfl Vzduch 1""-=..... dem lMl \'Žd'( několik minut
z manžety se pomalu upotdtJ a lfkaf v klidu sedět Optimální na
poskIuchá ve fonendoskopu. Nej- vk: It. kdy! se méfen! pro-
prve neslyší nic. protože pahú tep- vede dvakrát až ttikrát a ze
oy f$Ou manžetou stlitené natoUk. zll!těných hodnot se vypo-
že liml krev neprotéká. Kdyt tlak tle pnlrnér. rl:ecené platllak
y manželI! poklesne natolik. že pro nu(ové tonometry poutí-
krev se nz dokaZe tepnou pro- vané v ltkatslcých ordlnadch.
dral, zaslechne l~k.al ve fo· tak I pro domácf dlgluln1 ptl
nend~kopu prvni ozvy. strole.
V tom okamžiku ode«. Dlgllálnf tonometr má
na stUpnici ml!tfcrho p" o~m tu výhodu. Ze se s nim
stroje hodnotu systOUcko jednodu!e pracuje a pacient
ho tlaku a poslouchl: tU !lže snadno zmétil tlak sam
Když se manžeta ln Ir' sob/!. TYl-O ptístroje jSou prota
na • že snIetn1 ozvy Ide~ pomocnJky pro 0Iien-
pf!:s!anou být. sl~fe.lN za- (atm sledovW hodoot krevniho
2narntRa Itkal hodROlU cha tlaku v dOIllkím prostted.i. Mohou
stolk~ho tlaku. I'IapN....c1 varovaT o dosud skrytém problému

Oigit1lni tonometrY pracull namtslO st rtud a pltvét pacienta vtu k ~kall Pomohou zn
wzYanou osdlometrlclcou melOdou. Pomoc( stll, zda zvjSené hodOOlV krtvn[ho tlaku na-
senzoru umist!ného v ma.n:etě na Z<1pěsti ne- mě:tenf y ordinacI nejsou Jen tednún
ba na patI se mffl zmtny tlaku v tepnl z profevll ~syndromu bťtfd1 pWtu" (neMIz!
achYtni cévnf slěny, které se pftnjSj na man· LI plt rú.~těv~ ~1We mj skuletllé 000 n
telu. Z tl!chto hodnot 5t stanoVí Sltednl hod- nisJt'dek mDlé~nf boorwt tlakuf.
nota krevnlho tlaku a po dosaženi maxlmálnf Pacienu1m. ktetf ma l problémy s krevnlm
hodnoty osdlace systolické a diastoUcké hocI- ~m. umožnl dlgltálnJ" tonomeEJy kontrolo-
no~. Některé pHstroje mHf krevní tlak ve fá· vat sVÓj stav naptlklad po fyzické námaze.
zl nafukovánf manžety. nJko'Jv ve rázl jei!ho rozlllenf a podobné. A v neposlednr radě poll-

uvoll'toVánl. žlVánf Ifchto pHstrolu pllsplvá k vyMrenf
a dodrtovánl zdravého živomlho stylu, který
Je kupffkladu pti léébt hypenenze nezbytn)1.Jedno měřeni nestačl

~ metOdy méfenl krevn[ho tlaku loscllo
metrická a klasická). malf své výhody
In~hody. Důležité ~ vM!'t. te \edno méfe-

• DOBMRADA
vode"""" plipadě !>dnj "'komb domo
nepotřebulete. To tMem vr sami ani my,Iasop<su-~
Proto vyn&nt~ verdikl.~
lestovanym t1akombem se stal pftstrOf
uJterr; k mMeni na pab boso mediat5
flmity (1890 K(). Oalšim vhodnjm I l~o
u~~OmronM6~f~

(1810 Kl), z testovaných tiskal nej'~
hodnoceni ovládáni II Nvodu k pouliti.
Zhle<flSb SIl<!dnostl pouliti rej lze
doportKit napfíklad sta~m lidem.
Men .nálamkovymi- modely zabodoval
pftsIJOI boso muistJr S (790 Kt).
Jeno lIRemallVOU Je sanoquell 34 I,
kterf lze objednal prostledmctvfm
tásilkové firmy QueUe.
Doponlbl nelze pfistroje visomat
comfort lil (1810 Kl) a Happy life
(S50 ko. které lnalM nepi~~ft.

dOláku nam~ten~ v;'sledky. To /(> [feba sl
pti poutíWl! t!chto pftstrojC1 uvkiomlt. Je
:.. ITl opravdu ntnf na.hraunJ' odborné

péCt a kvali&l vW dW.rglÓty.

jak 10 S tím lIakem vla.smi Jer
le znojmo, .~ pt rrl'tenJ krevnlho

zti!tu!i dvi hudnorv. z nichž iedf\i.1l"
vy 1201 II druhá n:Wl naptOOad 801.
VyW' ~Io udávě ~oIickY tlak, ledy tlak kr
ft y obmtIku st.ahu srdeálí .svaloViny. pti
nlmtle krev vypuzoVána u srdct ven. Ola
~oltCký tIa.Jc It' nlt$( II naroHime ho, kdyt srd
ce octwIM II plni se krví. Pnviddné snižová·
nf ol zyy$Qvánl tlaku v důsledku &lnosti sro
ce lze JedncxMe nahmatat Jako puls. Zdravf
d~ll UM mlvajf krevnI tlak kolem
110175 mmHg (mlllmeutl nu(ového sloup
cel. Za hranltn! Jsou považovány hOdnoty sy
stolick~ho tlaku mezi 140 až 160 mmHg.
a diastollck~ho melt 90 at Q5 mmHg. Hovo
nse zdl' také o mímé hypertenzI. Pokud ft
tlak lMlt ~f než 100/95 mmHg, k1asifl
kll)!! se tilko hypertenze.

Hodnoty tlaku se tedy méJf v milimetrech
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TlakOlllěry no poiI

..----
bosomHlau OmronM6 O..... Ml vbomot bosa Quelle 8f:urer BOO
I1Imlly Coollurt InteUisense: comfort III medistuS SO""'l....1141 CMII: 1)10 Itl
UM: ll. Kl CUoII: 1110 Kl CMI: 15OC1 II UM: lilO Kl _"'" UM;9OCI1U USPOKOJIVÝ
OOBRÝ (1.1) OOBIlÝ (1,c) USPOKOJIVÝ OOSTATtCHÝ OO'IÝ(U) ooalÝ (1.5) (1.')

"""":'::l.m -- (U) (U) KVIIitnI pňstnlt. pfenosc mfhri )t --.""""' -""""'" -- ...._- CMidánI i pIslost -- --..
8am'n6 rolltullfll .............- JI 5pCIletlIiYOst ml1@1l1 bm Y!dIi ke SIIiWú m8'en1 fSOU odobrfo ,..., """"'" Hlotdkj poYIm

"""'''' pii ."" ""'"'- ...'- hod_ 1J!Imi Vladno spol!hlNi. rnanletr, mj lel"IdenO
I intttpreliKi hodnoctnO }lito """"" MO.;!"''' """"'". JI pohodl~ st 6stf. velU vj'drt baln. kloutal~.
v;sIfdkú. Je \'dmi """'- "" """" hodnoteno jako Sifn.i ITIIn1ela. AkusbC:lé sigMIy JSOU r~a~

'YthIY , umoJfluIe NtJWdI ovIM.inl ...._"""'"' """"... prn~ ticht. Pomfmf: Slgn~1y
m6en1 ttibalu zIl!5IOVanjdl Mlnfrtls~ B.a1!Ól! ma; wlk.ou ....."""i_ ZAZNmy'~'
sebou. Mj osvkenou ..- _...... :1:.""".., Nkll fl!dínY mezj Iapf~pouu
Wwsnici I l.II'l'IO!fqe mwmlst\'~ '...- lestov",.,ymi b9f po ............
ukWl: 11200 vysle4l1 "" ......... ,,-poll. dod.in bl!z pfeprmlf ..,""- o<ky

Měfenl krevnlho tlůu doIHé uspokO/~ uspokOjŇé doslateblé dobré dobré
(~3) ~a (2,8) (371 (B) ~'J

"""'" j ~

~ ) • • ) ) •
Obsluha dob<á dob<á dobB dob<á dob<á uspok""á

(2,0 2 O) (U) 2,6
l ) • • l l

• l ~ • • •
) • ) • l

• • • •
~kpoubti dolNy dolNy dolNy dolNy dolNy dob<y

~, 1 (2.1 ~ (2.) 3

• )

) • J )

•
• • • • • •

nehodnoceno
40-240 0-199 0-299 40-250 40--240 4O-l40

60 90 42 JO JO JO

'IMA '1M '1M '1M 2/MA llMA

220-420 140-195 13S-215 13Q-430 135-195 ]')-.19

150,;651115 I. • • 141l12b86 140rBOx70 75 ..8Ox65 5~80~65

JOO 47' 15 ISO SO
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Weinberpr
KP 6240
c.na: 400 U
USPOKOJIVÝ (],O)

.......-batm Je bez~u....-.,-mUS mkt 'I paměti.-~ krevnlho U.ku,
poo"""",

• VYBRANO. ZKOU~ENO. HODNOCENO
u5pokOj~ uspokojivé dostaletné:

Ytestu: 9 rněfilt1 krevnlho llaku. Ka2dý pllstroJ byl ... Mhodném pofad!, , n,6)"
z toho 4 urtené k mHenf na patí vyzkOi.Mn ka!dtm testujldm.
a 5 k mělenl na dpěstl PIlstr.,. byly potWty podIe .....keI
ceny: II inlemetovyd1 obchodech uvedeojd1 v pllslulnjd> nlvode<h.

USf>OkolJvI dobra dobrl
II lervenci 2008. Rtferenblf tonomett byl poutrt podl~

2.' 2'1 • Podil skupin t.koulek na celkoftm ...ndardnkh postupů Ja.!fskjm

ttodnCKflll pmonll<m., ,
_ krevnlho"ku 55 '" obsluha ll", Dále byl testov~n prO'llOZ s vtbitou baterii.

• • nlvod , pouIrtIl. 'lir. ůouIenyn_ manlely
(podle DIN EN 1060)' provlděnypAdo>O• • Snffeni hodnoceni zkou<ky I vy<ky 1 m.

• Pokud,. výsled<l< skupmy zkouleI<.MB'"
.00000nlkrevnlho llal" -.""'" nebo hoo<l,dob<ý dob<ý dob<ý nemů1. byt <e1I<oof _ kvality lepli. Pft testujl<lch hodnotilo pod odbornjm

2.. ~ snQenf hodnoceni se aplikuje pti dohledem <e1kM ovlld>nI pr;srro,O • ,ejid>

• adostatečnét: nebo hodl presnostJ ~renL úkJadnj funJta a chovanl vrůznýdl

• • Mlmli kremiho tt.ku
situadch. DAje byty hodnoceny pokyny
a matnosti Udrtby.~ batenf, ukazatel

Ptob(halo podle~ protokolu my.'ild ene<g" ba_, 6teloost

• • • německt ligy pro bq svysokým krevnlm a pteh~nost displeje. pohodlnost
tiakem. Na 32 lkOlMných osob.ich k1avesnKe a mo1nosti ukládáni a aenl
(5~ a normálnim ktevnim tlakem) lámamu 1/ pamétL Výdd bcIlerie se

50-30 20-300 0-300
byto provedeno méfenl testovanymi prlstroji testovala~em mé'!n! provedenýcha re!erentnlm pftstroJem. Wlerli prob!halo na Jeden tenový cyklus.

60 8' 60 vnáhodném poradl na osobAch s různjm

21 MA 2/MA 2/MA
obvodem pale, pfipadnf: úpéstf (24-32 cm • Návod k poufitJ
pro pali a 13,5-19,5 on pro lápěstf). Zkouiky srozumitelnosti a plehlednosti

125-205 13~210 40-195 Pokud to kOllSlrukce vyrobllu umofflovala, nlvodu k poulrtl byly provedeny odbomlky.
65.70. 74.70.58 81.71.30 byl tl!5t navlc rn:,aděn na dalUch jedenácti Navic byly hodnoceny i poIcyny k likvidaci

IlO 100 120
osobkh se si nf:J~ paK pou1itých baterii a samotného pli$trOjt."'_ TEST 8/2008 9"- "-
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Mějte na paměti
~ domld d.komb~ dob<Ym
pomcxnlkem, je treba dodrfovat někohk
dsad•••

•.. lidt ktefl mail problémy s krevnlm
!lakm, nabo se -JI. ú by moh~ ""'
by si ~. pofu",,, co ...,..,afltnél~

a nejspoIehlivfj~ pftsuoj. R~l se
doporulu/O po«Mlat naméteM hodnoty
s t&nt, kter~ q,isti laJ, svym tonomelrem.
a tak se Ujistit o plesnosti mBenl (takovato
kannda by se _ pmodeI" - p1iblilno!
jtdl'lOU za rok - opakovat).

••• T1aI< by se m>l""'" pol<ud molno Mr
za 5l"fnjdl podmi..... _ hodnoty told
koIisajl naptiklad yúvtsIosb na denni
(nabo i rotnQ doW - ..,- b'i'~!lakkolem
3. hodiny rannl.~ pak mezi 7. a g, r"no.
To je ~k' doba, kdy nepslap do<hAri
kakutn1m cMim prihodAm (infarkt, mlt"iK.e).

..• Pokud se pacient cftj dobit a hodnoty
daku jsou stabilIZované.. stačJ prováděl lM
kontroInr mělenl vidy y~ dm vtýdnu.
Jedno r~no a dru~~ pled lim, oe! si
.."". ... Iay.

••• pti domklm mNenI Jl! nezbytně nutM se
pfesM drfet I'\ávodu. Zdanl~ nepatr'N
odliYlost y postupu mOle~ knamHenl
ICe{a chybných hodnot

••. Zodpovědnost za vlastni u1ravf Je Jistě

hezkj vf<, ale nic se nesml preháněl
Jestlife někdo bez tonometru neuděl.J ani
krok II měri si dak desetkr~1 ta den, lak se
bud' cftl velmi ~ll1ě a měl by okam2itě

nMtlvit lékalt, nebo se stal na tlakoměru

dvislým, a 10 také nenl doble.

Kategorie lu""lho daku pto dospi~
sbril181et

Mub trpi vysokym krevnim tlakem lastějl ne!
feny atoto ooef1'lOCl"lěnl se nejvfce objevuje
ve sttednim a~m ftku -10 Jsou faktory,
se kterými nic nenadé!áme. E.ristuj/!&lk
i da~ riIikO'o'é faktory - obezita, koufenL
nadrněfni konwmace alkoholu, nedostatek
lélesné aktivity, stres, s nimi! se ut oko
_d~

Jak na vysoký
krevnítrakS)'SlD/KkY fI!o!'!Ii dok,

diastolKký (doIriQ dok
vmmHg

<120/<80
<130 / 0.:85

130-139/Ss-89

~l40H90'

optimA!nl

normA1nl

~

'Y'Oki

1O TEST 8/2008



• PRO INFORMACI

Vmezindrodnlm testu byly testovĎny

; dolJí výrobky. ktv'é nPjsou v nabídce
ie$k~ho trhu. Nakupujete-Ii dok
v zohronilnkh ;nterMtových obchod«:h
nebo .. plíhronilnkh obIastKh. vlnup
pozornost ndsJHJujídm Mdk,)m. abyste
svým pHpad"ým výbhem šli na jistotu...

T1Ikoměry n.. úpisti
PanlSonic EWJOO6/40 Euro
DOB.~ (2.4)
mBenl krevního tlaku: dobft
obsluha dol><;

Omron R4 ptus 140 Euro
DolHj (1.5)
""""' ",,,,,/ho tlaku; uspokojNé
obsluha dobri

AEG BMG 4906/25 Euro
DOSTATEM (5.1)
m8enl krevnlho tlaku: dostatečné:
obsluha, uspokoj;';

~niW: SBMD6/11 Euro
DOSTATECH~ (4.0)
mMonI "'ovnlho tlaku, dostatoó>é
obsluha: uspokojM

Rossmu ibp A40 lIS Euro
DOSTATECH~ (4,2)
mltenl krevnIho tlaku; dostateOtt
obsIuha~ dobrot

-
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TI..koměry n.. polij

Aponorm by mioolife. Art. Nr.47034
179 Euro
OOB.~ (1,2)
mérenl ktevnrho tlaku: dobré
obsluha: dobrot

Omron Mg Premium /100 Euro
OOSTATEfNÝ (3.B)
~renl krevnlho tlaku: dostate6lé
obsluha: dobrot

8eum' BM 16/46 Euro
OOSTATflNÝ (4,1)
~lenl krevnrho tlaku: dostateble
obsiuha: dobrot

Ttite: se: TBle se na
svoii posIednl cigaretu
a pak na dob4ý vzdudl.
svMf dech.~ a Y06ne
pia. na ooa bez~
a na prufné a sametoYé
cŇy.~ se o tom, jak
te to bá,eůlé.

kA"I ""~ "IP" cca cm deOlitr( 'Ody """
Omene konzumaci alkoholu na sklenilltu
piva nebo vlna denně.

Hlídejte si hmotnost: Diety si -----
nedlte vzalol!. af selie /
lliechno ostatnl,
a zalnMe tfm, 00 jsme
ul.....di-ld<MjlUn (
jlde!ni<l<em
a za&něním pohybu
do defmlho režimu.

Hýbejte H: Pro zatAlek st.16 ne}eIdit ...wde
autem. namfslo vytahu poulIt schody nebo si
pled ve(efi udělat malou procházku. Důlt1itě

,e latlenlt pohyb do tJé.1Mho ŽJVOla. Brzy
z:jísbte.. fe hýbat se je skvflé a te bez loho uf
nechcete být AvU krevnlllak se pfed va"
snahou rydúe skIonl

krle tdrnl: Sladkosti a smalené brambůrky

toldejte neplátelům, vyllidte ~ici a spQ
a nakupte OY'OCe, zeIentnu. ~ěfuny,
ceounne pe6vo a mlelné výrob«y. D6veJte si
poUlf na turné potraviny obecM a vyvaru~e

.. nad_ 'l""lei>y lMl6!nydltuk'.
00p0nJ6JJe .. omwt solen/. Do ,,"1'''''1 jlda
zapojk fantazi, aby to, co jfte.~ jen
zdrave, ale ta~ chutnt Kdy! v'\m jldJo
nebude chutnat, je to celé krulentU, pt'otofe
budeIe !palně "!vrt. budet. podrilděn;
a dfIvt nebo pozdEji se knezdravému
strfYOIdnl vrátíte.

Pijte, Vodu, byImklM! • lMlCIlÓ <aje. lMlCIlÓ

•--llA"f • oOlas(l) ""ner;1n/ 'Ody.
Káv.l od'Iodl'lu,e, proto by se /ll jeden ~Iek

•


