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Karlovarská krajská nemocnice a. s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary 
Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205 

IČO: 263 65 804, tel: 354 225 111, fax: 359 882 178 
 

 Informace pro pacienta před elektrickou kardioverzí 
prováděnou v Karlovarské krajské nemocnici a.s 

 
(budova A - pavilon akutní medicíny - 1.patro – koronární jednotka intenzivní péče) 

  
 
Vaším lékařem budete objednáni  na  8:00  nebo na 11:00  hodinu. 
 
Výkon: 

� před výkonem lačnit od půlnoci – nejíst, 
� 3 hodiny před výkonem se můžete napít čaje, neperlivé vody nebo minerálky - 

maximálně  100 ml, 
� vezměte si ranní léky (zapijte minimálním množstvím), kromě léků na cukrovku – 

tablety nebo inzulin, 
� před výkonem nepijte kávu ani nekuřte. 

 
Pokyny: 
 

� Dostavte se v 8:00 nebo v 11:00 (dle časové objednávky určené lékařem) na koronární 
jednotku, kde Vám bude zavedena umělohmotná kanyla do žíly a odebrána krev (doba 
čekání na výsledky se pohybuje zhruba okolo jedné hodiny).  

� Pokud nebude účinné INR, budete posláni domů s jiným termínem kardioverze. 
� S sebou si vezměte doporučení od lékaře, rozpis léků a pokud užíváte Warfarin, tak 

nezapomeňte karti čku s výsledky INR. 
� Neberte si žádné osobní věci (pyžamo atd. ) - vše dostanete. 
� Výkon bude proveden v krátkodobé, asi tak pětiminutové anestezii během které Vám 

aplikujeme elektrický výboj mezi elektrodami přiloženými na hrudník přístrojem 
zvaným defibrilátor. 

� 2 hodiny po výkonu Vám budou monitorovány životní funkce. 
� V případě, že nedojde k žádným komplikacím po zhodnocení Vašeho zdravotního 

stavu lékařem budete propuštěni domů, to a pouze v doprovodu druhé osoby anebo 
sanitou. 

� Po výkonu v žádném případě nemůžete odjet sami autem!!! ( 24 hodin jste ovlivněni 
podanými léky, které snižují pozornost). 

� 12 hodin po výkonu nepijte alkohol, jezte a pijte po malém množství. 
� V případě jakých koliv nejasností se neváhejte ptát Vašeho ošetřujícího lékaře nebo 

lékaře, který Vám bude výkon provádět. 
� Celková doba pobytu na koronární jednotce je řádově 4 – 5 hodin.  

 
 
 
!!! U pacientů objednaných na lůžkové oddělení kardiologie !!! 
 
Vše je stejné, pouze se budete hlásit na kardiologické ambulanci (budova C- přízemí) 
 
Kontakt 354 225 815                                                                 
                       
                                                                                          


