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POZVÁNKA PRO PACIENTY PŘED SRDEČNÍ KATETRIZACÍ 

Kardiostacionář pro jednodenní katetrizace a intervence se nachází ve Fakultní nemocnici Plzeň 

Lochotín, alej Svobody 80, ve 3. nadzemním podlaží na konci chodby Oddělení neinvazivní 

kardiologie. 

 

     Na kardiostacionář se dostavte dne       v       hodin 

 Katetrizační výkon Vám bude proveden mezi 9:00 – 12:00 hodinou, poté je nutný pobyt na kardiostacionáři po 
dobu 4 - 6 hodin.



 Přineste si s sebou: zprávy od odesílajícího lékaře včetně vypsané žádanky a laboratorních výsledků, ne 
starších než 10 dnů (krevní obraz, ionty, urea, kreatinin, glykemie, APTT, INR) pacienti užívající Warfarin musí 
mít kontrolní výsledek INR ne starší než 2dny, krevní skupina není nutná, kartičku pojišťovny a doklad 
totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).



 Přítomnost Vašeho doprovodu na kardiostacionáři je možná, ale není nezbytná.


 Ráno před výkonem (cca v 6:00 hod.) lehce posnídejte (např. rohlík s máslem a dostatek tekutin), poté už 
nejezte, nepijte, nekuřte.



 Ráno užijte svoje ranní léky kromě léků na cukrovku a přímých orálních antikoagulancií (NOAC) Pradaxa, 
Xarelto, Eliquis, Lixiana 

 
 Léky, které pravidelně užíváte (v originálním balení – NE v dávkovači), doporučujeme přinést s sebou (včetně 

jejich seznamu) na první dny hospitalizace, protože specifické léky nemusí být v den přijetí k dispozici a jejich 

objednání může trvat i několik dní. 
 
 Pokud jste diabetik a máte inzulinové pero a glukometr, vezměte oboje s sebou.


 Přineste si pohodlné oblečení a obuv (přezůvky) nebo v něm již přijděte.


 Na kardiostacionáři je možnost přístupu na internet a sledování televize, případnou četbu si vezměte s sebou.


 Oběd a večeři máte zajištěny, pokud jste diabetik, přineste si svačinu.


 Po výkonu je nutný příjem alespoň 1,5 litru tekutin, k dispozici je balená voda (pokud pro Vás voda není 
přijatelná, přineste si, co máte rád/a).



 Nenoste s sebou větší hotovost a cennosti.


 Odpoledne po výkonu nesmíte řídit automobil, zajistěte si proto odvoz domů.


 Při propuštění si Vás doprovod převezme od sestry na kardiostacionáři.


 Do následujícího rána nesmíte být doma sám, zajistěte si proto přítomnost druhé osoby.
 
 
 
 

TELEFONNÍ ČÍSLO KARDIOSTACIONÁŘ:  377 103 352, 377 103 355 

 


