Know Your Pulse
Pulse Check Card

Co je srdeční tep?
What
is your pulse?
Srdce se za normálních okolností pravidelně rytmicky stahuje, protože
Your pulse is:
je pravidelně aktivováno elektrickými podněty, které vznikají ve
specializované
tkáni elektrického
srdečních
Your heart beat
Your heartpřevodního
rate
Ysystému.
our heartPočet
rhythm
stahů (tj. stahů levé komory) můžeme nahmatat na tepnách jako
One
the easiest
to feel
pulse
is on your
just below
tepof(puls).
Tep lzeplaces
nahmatat
na your
větších
tepnách,
kteréwrist,
se nacházejí
bezprostředně
těla. Nejčastěji
se měří
tep na
zápěstní
your
thumb. You pod
can povrchem
feel your pulse
in other areas
of your
body,
tepně
nebo
na
krku
na
tzv.
krkavici
(karotické
tepně).
including the crease of your elbow, in your groin or behind your knee.

Kdy a proč byste si měli měřit tep?

Why and when should you check your pulse?

Je užitečné znát svoji obvyklou srdeční frekvenci v klidu (tedy počet tepů za minutu), neboť jakákoli významnější změna může
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Jaká je normální tepová frekvence?

What is a normal pulse?

U většiny lidí se pohybuje při tělesném klidu v rozmezí od 60 do 100 tepů za minutu. Při zátěži se srdeční frekvence
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nadměrným pitím kávy nebo v důsledku některých onemocnění.
However, there are normal reasons why your pulse may be slower or faster. This may be due to your age,
medications, caffeine, level of fitness, any other illness including heart conditions, stress and anxiety.

Kdy vyhledat odbornou pomoc?

When should you seek further advice?
Pokud se necítíte dobře a Vaše tepová frekvence je po většinu času vyšší, než by měla být.
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Pokud je Váš tep výrazně nepravidelný, ačkoli nemáte jiné potíže.
If your pulse seems to be slow some or most of the time and you are feeling unwell.
Každý z nás je jiný a někdy je těžké bez podrobného vyšetření určit, co je normální a co nikoli. I „normální“ puls je
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100 beats/min (bpm) and less than 60 bpm. Irregularity is quite difficult to assess since the normal pulse is a bit
irregular, varying with the phase of respiration. You should see your doctor if you have a persistent heart rate
above 120 bpm or below 40 bpm.

Please remember these are general guidelines and individuals
should always discuss their condition with their own doctor
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Know
Your Pulse in four steps
脈拍をはかる４つのステップ
Co je srdeční tep?
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Srdce se za normálních okolností pravidelně rytmicky stahuje, protože
je pravidelně aktivováno elektrickými podněty, které vznikají ve
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Kdy a proč byste si měli měřit tep?
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Je užitečné znát svoji obvyklou srdeční frekvenci v klidu (tedy počet tepů za minutu), neboť jakákoli významnější změna může
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rozhodování o dalším vyšetřování je důležitý například údaj, zda máte při potížích tepovou frekvenci 110/min nebo 200/min a
zda je tep pravidelný nebo nepravidelný.
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Jaká˄ˏ˅ডᇒȃȃҎᏂǬᣛǽЁᣛǼǃ佪ȃ㽾ᣛȃҬǦḍ䚼ߚȧ
je normální tepová frekvence?
With your other hand, place your index and middle

ᢐǪǝȓǬȜǛǄ
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on your wrist, at the base of your thumb.
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U většiny lidí se pohybuje při tělesném klidu v rozmezí od 60 do 100 tepů za minutu. Při zátěžiTendon
se srdeční frekvence
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thumb (as shown in the image). You may need to move
your fingers around a little to find the pulse. Keep firm
pressure
on your
wrist with
your fingers in order to feel
Kdy
vyhledat
odbornou
pomoc?
your pulse.

Bone Pulse
at edge of
wrist

Pokud se necítíte dobře a Vaše tepová frekvence je po většinu času vyšší, než by měla být.
Pokud se necítíte dobře a Vaše tepová frekvence je po většinu času nižší, než by měla být.
Pokud je Váš tep výrazně nepravidelný, ačkoli nemáte jiné potíže.
ǨǨȀǗǿǴȃ㛜ᢡȧ㿬䤆ǬȓǬȜǛ
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Record your pulse here

Každý z˄ː˅⾦䭧㛜ᢡ
nás je jiný
určit, co je normální
puls je
⌏ࢩ
Count
fora někdy je těžké bez podrobného vyšetření
㛜ᢡ᭄a co nikoli. I „normální“
Activity
Result
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poněkud
nepravidelný, neboť jej ovlivňuje dýchání. PokudDay
se však Vaše
tepová
frekvence
pohybuje
většinu
(e.g. afterčasu
a run)
am
pm
जࠡ
जᕠ
Ǵȟȃ㛜ᢡȧⶹȠ
30
seconds,
okolo 40 tepů za minutu či naopak nad hranicí 100 tepů za minutu, měli byste se obrátit na svého lékaře.
1
andǴȖȀǲȃ᭄ȧ
multiply by 2
סǬȓǬȜǛǄ

ȗǬ㛜ᢡǡϡ㽣ࠛ
to get
your heart
ǿȝǛǼǗȡȅǃ
rateסǮȠᮍ⊩ȄՓ
in beats per minute.
If your
heart rhythm is
ȤǯȀߚ䭧㛜ȧ
␀ȟȓǬȜǛǄ
irregular, you should count
for 1 minute and do not
multiply.
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