
Záznam tlaku 
ZÁSADY MĚŘENÍ A VYHODNOCENÍ KREVNÍHO TLAKU V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 

• Používejte jen validovaný a pravidelně kalibrovaný tlakoměr s manžetou 
• Řádně dodržujte pravidla a techniky měření tlaku 
• Měřte na paži s vyšším tlakem krve – při prvním měření změřte tlak na obou pažích, poté měřte 

vždy na paži, na které byl naměřen vyšší tlak (rozdíl tlaku mezi pažemi do 10 mm HG je 
považován za normální) 

• Měření provádějte pravidelně 
• Na frekvenci měření se dohodněte se svým ošetřujícím lékařem 

 
TECHNIKA MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ 

• Měření provádějte v klidné místnosti s optimální teplotou, při měření nemluvte – při hovoru 
se tlak zvyšuje 

• Před měřením se posaďte – používejte židli s opěradlem, o kterou se opřete; obě nohy mějte 
nepřekřížené pevně na zemi; zůstaňte v 5–10 min. v klidu 

• Měření neprovádějte v blízkosti silného magnetického pole (televize, mikrovlnná trouba) 
• Nekuřte, necvičte, nepijte kávu a alkohol minimálně 30 min. před měřením anebo udělejte 

záznam o této skutečnosti do tabulky 
• Manžetu nasaďte hadičkou směrem dolů cca 2 cm nad loketní jamku na odhalenou paži 
• Paže nesmí být zaškrcená, těsný oděv je nutné sundat 
• Velikost manžety zvolte dle obvodu vaší paže 
• Paži mějte volně opřenou o podložku v úrovni srdce, dlaní nahoru 
• Tlak se obvykle měří 2–3x, počítá se průměr z druhého a třetího měření; mezi jednotlivými 

měřeními dodržet pauzu 1–2 min (není nutné manžetu sundávat); zaznamenávejte výsledky 
měření do tabulky 

• Tlak se doporučuje měřit ráno i večer před užitím léků, dále při novém léku v terapii či při 
zdravotních obtížích, ale pozor! Nikdy si sami neměňte dávky léků na základě naměřených 
hodnot bez porady s lékařem 

• Poraďte se s lékařem, při jaké hodnotě tlaku krve ho budete kontaktovat 

Datum Denní doba 2. měření 3. měření 
systolický diastolický puls (tep) systolický diastolický puls (tep) 

21. 8. Ráno 148 98 75 130 84 82 
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