
Úloha I.: Monitorování 1 
 

1. Měření krevního tlaku nepřímou metodou 
 
Cíl úlohy: 
Měření tlaku krve auskultační metodou rtuťovým tonometrem 
Měření tlaku krve auskultační metodou digitálním tonometrem a jeho statistické zpracování 
 
Potřeby k měření: 
Fonendoskop, rtuťový a digitální tonometr. 
 
Pracovní postup: 
1.) Měření rtuťovým tonometrem. Nafukovatelnou manžetu přiložte na paži sedící 
vyšetřované osoby ve výši srdce, rtuťový manometr umístěte do stejné výše. Naslouchátko 
fonendoskopu přiložte do loketní jamky na arterii brachialis. Pomocí balónku nafoukněte 
odhadem na hodnotu vyšší než je systolický tlak krve (zpravidla stačí cca 160mmHg). Tlak 
v manžetě pomalu snižujte a odečtěte systolický a diastolický tlak. Měření opakujte třikrát. 
Vypočítejte průměrnou hodnotu systolického a diastolického tlaku, výsledné hodnoty 
přepočítejte na Pascaly. 
2.) Měření digitálním tonometrem. Nafukovatelnou manžetu přiložte na paži sedící 
vyšetřované osoby ve výši srdce, tonometr umístěte do stejné výše. Při měření postupujte dle 
návodu ke konkrétnímu tonometru, měření opakujte 11x. Vypočítejte pro systolický i 
diastolický tlak aritmetický průměr, směrodatnou odchylku a určete modus a medián. 
 

2. Ergometr 
 
Cíl úlohy: 
Zjištění kondice organismu, vliv zátěže na krevní tlak. 
 
Potřeby k měření: 
Ergometr, digitální tonometr. 
 
Pracovní postup: 
1) Změříte TK na digitálním tonometru, zaznamenáte také hodnotu pulsu. 
Před prováděním modifikovaného zátěžového testu si vypočítáme předvolbu wattů a  
optimální srdeční frekvenci  pro vytrvalostní trénink 
2) Nastavíme si vhodnou  výšku sedadla ergometru. 
Displej se aktivuje připojením k síti, stisknutím libovolné klávesy na začátku tréninku. Hned 
proběhne automatický test a pak se zobrazí celkový počet najetých kilometrů. Tento údaj 
opustíte stisknutím libovolné klávesy. Na displeji v levém horním rohu se zobrazuje počet 
otáček pedálů, pod ním průměrná rychlost v km a v dolním rohu počet najetých km. Nahoře 
uprostřed zátěž ve Wattech (zvyšujete tlačítkem  „+“ ). Uprostřed dole se zobrazuje ujetý čas 
a symboly ↑↓ ♥ ♥ .V pravém rohu nahoře vidíte energetický výdej v kilojoulech. Vlevo dole 
je zobrazena hodnota pulsu. 
 
3)Lze vybrat jednu ze tří  možností: 
a) zátěžový test vstupní  
b) zjištění výkonu v pulsem řízeném programu 
c) test při maximálním pulsu 



 ad a) Test je jednotný pro všechny. V individuálních případech – u sportujících, kteří jsou 
zvyklí na fyzickou zátěž, lze test modifikovat po domluvě s vyučujícím.následovně : Mohou 
začít od 50W a skončit minimálně u 150 W.  Pokud při zátěži 125 W (150 W) jste nedocílili 
zátěžového pulsu, kondiční známka nebude zcela objektivní. Proto by bylo vhodné zvýšit si 
zátěž na vypočtenou vytrvalostní a zkusit šlapat aspoň ještě 1 minutu při zátěžovém pulsu. 
 Po uvedení přístroje do chodu připněte měřidlo pulsu na ušní lalůček. Přístroj 
nastavíme na výchozí hodnotu zátěže 25 W. Otáčky pedálů by měly být kolem 70 za minutu. 
Po 2 min. zvyšte zátěž na 50 W, opět po 2 min. na 75 W, za další 2 min. na 100 W a ještě 
jednou po 2 min. na 125 W. Celkem šlapeme 5-10 minut, pokud nejsou zdravotní potíže. 
 Po skončení šlapání zmáčkněte tlačítko Recovery. Automaticky je odstartováno 
měření vydýchávajícího pulsu po dobu jedné minuty. Srdeční frekvence se zobrazuje  na 
displeji. Uprostřed displeje probíhá odpočítávání času. Po ukončení opíšete hodnoty 
z displeje: vlevo nahoře je hodnota pulsu na začátku odpočítávání  P1, pod ním hodnota pulsu 
na konci odpočítávání P2 a dole rozdílný puls. Vlevo nahoře je uvedena kondiční známka. 
 Údaje  asi po 15 sekundách zmizí a objeví se zpět normální režim. 
 Během odpočítávání pulsu si změřte tlak krve po zátěži nebo až po odpočítávání  
pulsu provedeme pozátěžové měření krevního tlaku. 
 
ad b) Při pulsem řízeném programu   opakovaně  stiskněte tlačítko Programm, až se rozbliká 
symbol ♥ ( je třetí zleva). Tento program potvrdíme tlačítkem SET. Při opětovném stisknutí 
tlačítka SET zmizí OFF a nyní tlačítky  „ + „ „- „ můžeme nastavit hodnotu vypočítaného 
zátěžového pulsu. Potvrdíme „SETEM“. Na displeji se objeví  v horním poli předvolba 
zátěže.  Tlačítky  „ + „ „- „  můžeme nastavit počáteční tréninkovou hodnotu zátěže ve W (25-
100). Doporučujeme  začít při 50 – 60 W. Opět potvrdíme tlačítkem SET a dostaneme se do 
tréninkového režimu 
Při pulsem řízeném tréninku se výkon postupně zvyšuje až do zadané hodnoty zátěžového 
pulsu. Pokud hodnota pulsu je překročena, výkon je redukován. V oblasti zátěžového pulsu 
bychom měli trénovat aspoň 10 minut 
Po skončení provedeme měření vydýchávajícího pulsu  a změření krevního tlaku  po zátěži 
 
ad c)  Na přístroji si nastavte jako u bodu b) vaši hodnotu maximálního pulsu a začněte šlapat. 
Je nutné abyste dvě minuty šlapali v oblasti maximálního pulsu. Pak zjistěte vaši kondiční 
známku a zaznamenejte si ji. Rovněž si zaznamenejte  hodnotu výkonu ve wattech, rychlost, 
jakou jste jeli a kolik km jste ujeli. Změřte hodnotu krevního tlaku po zátěži. Tento test by 
měl nejvíce vypovídat o vaší fyzické kondici. 
 
Výsledky  

1. Vypočítáme kondiční známku s uvedením typu testu - srovnáme s opsanou z displeje 
2. Vypočítáme předvolbu wattů pro odhad výkonuschopnosti srdečního  systému 
3. Vypočítáme optimální srdeční frekvenci pro vytrvalostní trénink 
4.  Zaznamenáme hodnoty tlaku krve před a po zátěži  

 
3. Audiometrie 

 
Cíl úlohy: 
Stanovení sluchového prahu vzdušným vedením pomocí audiometru AD226. 
Při vyšetřování vzdušného vedení je signál přiveden do sluchátek. Sluchový práh může být 
vyšetřován čistými tóny s konstantním kmitočtem nebo modulovaným tónem, tj. signálem 
s frekvencí proměnnou v čase s definovanými parametry. 



 
Před zahájením vlastního měření budete s ovládáním přístroje seznámeni vedoucím 
praktika! 
 
Potřeby k měření: 
Audiometr AD226, sluchátka. 
 
Úkol 1 
Stanovení sluchového prahu vzdušným vedením (AC) vzestupnou metodou.  
Cílem měření prahu vzdušného vedení je stanovit sluchové vnímání při různých frekvencích. 
Měření vzdušného vedení může kvantifikovat ztráty pro jednotlivé kmitočty, ale nemůže 
odlišit abnormality v převodním mechanismu od poruch v mechanismu sensorineurálním. 
 
Pracovní postup: 
1) Nasazení sluchátek: Umístěte sluchátka tak, aby otvory v gumových náušnících byly 
přímo proti otvoru zevního zvukovodu. 
2) Po zapnutí síťového spínače audiometru (N) se na displeji zobrazí výchozí nastavení:  
Ph., 30dB, 1000Hz (připojená sluchátka, intenzita 30dB, frekvence 1000 Hz  
3) Test začněte při frekvenci 1000Hz. Do měřeného ucha přivedete tón 30dB (vždy na 
přibližně 1s). Tato intenzita je zpravidla postačující pro vyvolání odpovědi vyšetřovaného. 
Jestliže vyšetřovaný neodpovídá, pak zvyšujte intenzitu po 10dB až do okamžiku, kdy 
vyšetřovaný odpoví. Potom snížíme intenzitu o 20dB a znovu ji zvyšujeme, až vyšetřovaný 
odpoví. Po tomto úvodním testu přistupte k vlastnímu měření vzestupnou metodou. 
Následující postup opakujte u všech frekvencí které přístroj umožňuje: 
4) Nastavte nejnižší přípustnou intenzitu tónu (-10dB). Jestliže nedostanete odpověď 
(vyšetřovaný neslyší tón při této intenzitě), zvyšujte intenzitu postupně po 5 dB až 
vyšetřovaný odpoví.  
5) Snižte hladinu o 10dB a intenzitu opět zvyšujte až do odpovědi. Tento postup opakujte 
2x, všechny tři hodnoty pro danou frekvenci zapište do tabulky, nejnižší hodnotu vyneste do 
grafu jako sluchový práh pro danou frekvenci. 
6) Postupte na další frekvenci dále postupujte dle bodů 4 a 5. Změřte všechny frekvence 
jež audiometr umožňuje pro jedno ucho.  
7) Stejným způsobem proměříme druhé ucho 
 

4. Měření teploty povrchu těla termočlánkem 
 
Cíl úlohy: 
Kalibrace termočlánku a ověření průběhu jeho teplotní závislosti. 
Měření teploty povrchu těla kalibrovaným termočlánkem. 
 
Potřeby k měření: 
Digitální mikrovoltmetr, vodiče s dvojicí termočlánků, rtuťový teploměr, kádinka, Dewarova 
nádoba s ledovou tříští, elektrický ohřívač s míchačkou, buničitá vata desinfekce. 
 
1) Do kádinky nalijte vhodné množství vody o teplotě co nejbližší 20°C a umístěte ji na 
ohřívač. Rtuťový teploměr upevněte ve stojanu tak, aby jeho nádržka se rtutí byla v kádince 
asi uprostřed vodního sloupce. Do stejné výšky vložte i čidlo termočlánku připojené 
k multimetru. 
2) Ověřte nastavení multimetru pro měření stejnosměrného napětí U (přetočte otočný spínač 
do polohy mV a pokud tomu tak již není, stlačením přepínače SELECT zvolte režim 



stejnosměrného proudu) 
3) Zapněte míchačku a asi za dvě minuty odečtěte a zapište teplotu na rtuťovém 
teploměru a jí odpovídající hodnotu termoelektrického napětí na multimetru. 
4) Zapněte topení ohřívače a odečítejte hodnoty teplot a jim odpovídající termonapětí až do 
50°C po každém zvýšení teploty vody o 5°C. Pomalejší nárůst teploty umožňuje přesnější 
kalibrační měření. 
5) Termočlánek vyjměte z kádinky, osušte buničitou vatou, desinfikujte pomocí ethanolu a 
proveďte měření teploty jeho pomocí (termonapětí) na tváři, konci nosu, dlani, v podpaží a 
uvnitř nádoby na stole. 
 
Vytvořte graf závislosti termonapětí na teplotě, pomocí extrapolace a interpolace určete 
teplotu měřené části lidského těla a také uvnitř nádoby umístěné na stole. Vypočtěte 
Seebeckův koeficient pro daný typ termočlánku a odhadněte, jaký druh termočlánku byl 
v úloze použit. (Extrapolace - přibližný výpočet (grafické určení) hodnot funkce v bodě ležícím vně intervalu z 
hodnot funkce v krajních, příp. i některých vnitřních bodech intervalu Interpolace - přibližný výpočet(grafické 
určení)  hodnot funkce v bodě ležícím uvnitř intervalu z hodnot funkce v krajních, příp. i některých vnitřních 
bodech intervalu) 
 


