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Nepriame: 
• nekontinuálny záznam

Riva-Rocci / Korotkow (RR)
auskultačné alebo oscilometrické

• kontinuálne beat to beat
pletysmografická metóda FINAPRES/PORTAPRES
PTT- metóda

Priame:
• kontinuálny invazívny záznam krvného tlaku

Záznam krvného tlaku
- Štandardné metódy



Meranie pomocou manžety
Štandardný dlhodobý záznam krvného tlaku:

– bolestivé a nepohodlné pre pacienta
• Špeciálne pre pacientov s vysokým krvným tlakom

– falošné namerané hodnoty počas noci s rozdielom až 30mmHg 
ako dôsledok prebudení



Výsledky: Prebudenie ako reakcia na tlak manžety, schéma

Tlak v manžete

PTT

Systolický tlak
(15mmHg)

Srdcová
frekvencia



Metódy s použitím manžety
Štandardné dlhodobé monitorovanie krvného tlaku:

– bolestivé a nepohodlné pre pacienta
– nekontinuálny záznam

Počas spánku:
– falošné hodnoty do rozdielu 30mmHg ako dôsledok prebudenia 

počas merania

– falošné hodnoty do rozdielu 15mmHg ako dôsledok zmeny 
pozície tela

– bez skutočného trendu krvného tlaku



RR interval nemôže byť korektne vyhodnotený kvôli reakcii organizmu 
na túto metódu merania!!!

Alternatíva: 
Meranie PTT-metódou!!!



Literatúra (Stradling et al, Levy et al) popisuje PTT (Pulse Transit Time) ako signál
reflektujúci zmenu elasticity arteriálneho systému a takisto autonómne prebudenia

PTT – Pulse Transit Time ? 

čas, ktorý potrebuje pulzová vlna na postup z ľavej komory do periférie (200 ms  - 400 ms)

PTT je kalkulovaný ako čas medzi R intervalom a 
max. bodom na pozitívnom sklone 
pletysmografického signálu

Fig.: Pulse waves determined by invasive pressure records /Kroecker & Wood 1955/

PTT = f (1/E) E = Elasticita artérie

E = f (BP)        BP= Krvný tlak

PTT = f ( BP)

Rýchly postup –
Tuhé cievne steny
Vysoký tlak krvi

Pomalý postup –
Elastické cievy
Nízky tlak krvi

Popis PTT metódy



Neinvazívne, kontinuálne, 
nezávislé meranie krvného 
tlaku

S použitím EKG a 
pletysmogramu



Výhody PTT-metódy

Spánok:

• Neprerušený záznam à bez prebudenia ako reakcia na nafukovanie manžety

• Kontinuálny záznam krvného tlaku pre vyhodnotenie max./min. hodnôt

• Determinácia dočasného zvýšenia krvného tlaku ako dôsledok no čného                                     
stresového faktoru



10

SOMNOtouch BPSOMNOtouch BP

Aplikácia:



S použitím patentovaného nelineárneho algoritmu 
je možné vypočítať krvný tlak z PTT!

Kalibrácia:

Jednobodová kalibrácia manuálnym meraním tlaku 
krvi.

Manuálne meranie tlaku krvi sa prevádza na 
opačnej strane ako je umiestený SpO2 senzor! 
-> bez straty signálu



24h dlhodobý záznam krvného tlaku s použitím metódy PTT

Noc



Noc

Denný/Nočný Report





EKG analýza
EKG analýza detekuje RR-intervaly a tým pádom HRV a sympato-
vagálnu rovnováhu.
Arytmie, Akcelerácie a Decelerácie, brady a tachykardie sú
automaticky detekované.



Výhody SOMNOtouch BP

kontinuálny záznam bez nežiadúcich reakcii umožnuje nerušený spánok

Súčasný záznam:
– EKG, 

• EKG a krvný tlak môžu byť priamo porovnávané

– Pletysmogram, 
– Saturácia kyslíka, 

• Oxymetria ako pomocka pre vyhodnotenie udalostí v krvnom tlaku počas 
noci

– Aktivita, 
– Pozícia tela

- Bezpečné rozlíšenie obdobia spánku. Aktigraf umožnuje rozlíšit medzi 
obdobím spánku a bdenia na základe aktivity a polohy tela. 

Jeden záznam so SOMNOtouch BP zahŕňa merania ambulantného 
monitoru TK, EKG holtera, Aktigrafu a Pulznej oxymetrie.



Validácia PTT vs manžeta



Validácia PTT vs invazívna metóda
Bartsch et al 2010


