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Atriálna Fibrilácia AF je najčastejšie sa vyskytujúca
srdcová arytmia a hlavná príčina

mŕtvice.

Atriálna Fibrilácia
Atriálna fibrilácia –
fibrilácia predsiení

Abnormálny
rytmus srdca,

Najrozšírenejšia je 
arytmia

Pacienti s AFIB majú 5 
až 8x vyššie riziko vzniku 

mozgovej príhody

20-25% všetkých 
MP je 

zapríčinených 
AFIB

3x vyššie riziko 
srdcovej 

nedostatočnosti

Mozgová príhoda 
u pacientov s AF 

má slabé 
prognózy

Výskyt sa zvyšuje s 
vekom

Pre ľudí starších 
ako 40 rokov je 

celoživotné riziko 
25%

Postihuje 1 až
2% populácie



Atriálna fibrilácia = fibrilácia predsiení

Pri atriálnej fibrilácii sa srdcové predsiene chaoticky chvejú. Namiesto toho, aby sa 
z predsiene vypumpovala krv do srdcovej komory, časť krvi ostáva v predsieni, stagnuje, môže 
sa vytvoriť krvná zrazenina (trombus). 



Normal heart rhythm

(Sinus rhythm) 

Atrial fibrillating heart Stroke

Prečo je atriálna fibrilácia nebezpečná

Atriálna fibrilácia vedie k vzniku mozgovej porážky
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Atriálna fibrilácia sa stáva čoraz závažnejším faktorom 

• Starnutie populácie
• Súvisí s hypertenziou
• Západný štýl života a 

s tým súvisiaca

 Obezita

 Fajčenie

 Pitie alkoholu

 Nízka fyzická aktivita



Ušetrené náklady podľa štúdie Prof. Willema Verberka –
Slovensko 

Projekt Od srdca k srdcu

Projekt Od srdca k srdcu

Projekt Od srdca k srdcu

Celkový počet úmrtí následkom CMP bol 5,981  (muži 2,660, ženy 3,321).  

Odhadovaný počet cievnych mozgových príhod 17,943

3,588 (20 % z celkové množstva je následkom atriálnej fibrilácie
Technológia AFIB 10 %↑ zvýšenie záchytu AF

6.7 % (67 % of 10 %=) všetkých CMP môže byť predídených = 487 CMP

Náklady na liečbu = €14,826 (€9,592 direct, € 5,233 
Indirect Healthcare)→ ročná úspora nákladov
€7,234,135 



Atriálna fibrilácia = fibrilácia predsiení

Vzniknutá zrazenina (trombus) sa po čase môže uvoľniť a tlakom krvi je unášaná 
cievnym systémom ďalej a ďalej od srdca, až sa nakoniec vzhľadom na svoju veľkosť 
zasekne a upchá tepnu – vznik NCMP, IM. 



Atriálna Fibrilácia – fibrilácia
predsiení

V počiatočnej fáze AF 
nastáva občas, zriedkavo. 
Stav netrvá dlho, po 
krátkom čase sa obnoví 
správna činnosť srdca.

Po čase neodhalená a neliečená 
AF môže byť dlhotrvajúca, 
môže výrazne skomplikovať 
zdravotný stav (IM, NCMP). 8

Monitorovanie v domácom 
prostredí a v lekárni

AF je často asymptomatická,
preto je dôležitý
oportunistický skríning v
záujme zabezpečenia
včasného zistenia a liečby.
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AF zdvojnásobuje riziko srdcového infarktu

Soliman et al. JAMA Internal
Medicine 2014



Včasným zachytením rizikového faktora môžeme predísť vzniku závažných 

ochorení. 

Pacienti s atriálnou fibriláciou majú 5x až 8x väčšiu šancu dostať mozgovú 

porážku!  

a

2x vyššiu šancu vzniku srdcového infarktu. 

Projekt Od srdca k srdcu



Invalidita

Smrť

Zotavovanie



Invalidita

Smrť

Zotavovanie

Priemerný počet úmrtí v dôsledku cievnej mozgovej príhody predstavuje Európe 650 tisíc.

Ľudia sa domnievajú, že cievna mozgová príhoda sa týka len staršej generácie.

Cievna mozgová príhoda však môže postihnúť aj mladšiu populáciu. Takmer

štvrtina cievnych mozgových príhod sa vyskytuje u osôb mladších ako 65 rokov.



Komu odporúčate skríning technológiou AFIB?

 Všetkým pacientom na meranie krvného tlaku a skríning atriálnej fibrilácie.

 Pacientom s paroxyzmálnou atriálnou fibriláciou na kontrolu 

asymptomatickej aj symptomatickej atriálnej fibrilácie.

 Pacientom, ktorým bol rytmus upravený pomocou antiarytmík, elektrickej 

kardioverzie alebo chirurgickej ablácie, na kontrolu recidívy atriálnej

fibrilácie.

 Pacientom s arytmiou, chronickou alebo perzistentnou atriálnou

fibriláciou v prípade, že  rytmus nie je výrazne abnormálny. Ukázalo sa, že 

technológia Microlife MAM (opakované automatické merania) je u týchto 

pacientov obzvlášť efektívna a dokáže uskutočniť spoľahlivé meranie 

krvného tlaku.

AF je často asymptomatická,

preto je dôležitý oportunistický

skríning v záujme zabezpečenia

včasného zistenia



Microlife Afib (atriálna fibrilácia) patentovaná technológia predstavuje zistenie
atriálnej fibrilácie pomocou oscilometrickej metódy počas jednoduchého merania
krvného tlaku.

Ak je atriálna fibrilácia detegovaná počas meraní krvného tlaku, na displeji sa objaví
indikátor Afib.

Technológia Microlife AFIB neurčuje diagnózu. Predstavuje adekvátnu a spoľahlivú podporu 

v oblasti skríningu atriálnej fibrilácie v populácii za účelom prevencie cievnej mozgovej príhody. 

Je obzvlášť vhodná na identifikáciu atriálnej fibrilácie u asymptomatických pacientov. 

Je tiež vhodná na doplnkové sledovanie hypertenzných pacientov s atriálou fibriláciou

v domácom prostredí.

Testovaná a dokázaná detekcia atriálnej fibrilácie. 



Projekt Od srdca k srdcu

Stergiou a kol. a Wiesel a kol. (2009) v štúdiách porovnávali presnosť prístroja Microlife
s 12-zvodovým EKG interpretovaným kardiológom (považovaný za zlatý štandard
pre diagnostiku AF). Stergiou a kol. usúdil, že prístroj Microlife dosiahol takmer dokonalú
zhodu (93 %) s EKG, so 100 % senzitivitou a 89 % presnosťou.
Wiesel a kol. (2009) zopakoval tieto zistenia a preukázal 97 % senzitivitu a 89 % presnosť.
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Microlife Technológie 



US Patent 6,447,457 B1

Patentovaná funkcia: 

3 automatické merania

17

Podľa usmernení Európskej spoločnosti pre hypertenziu
2013 ESH/ESC Guidelines for the managment of arterial 
hypertension sa pre vykonanie presného merania krvného
tlaku v domácom prostredí odporúča vykonať minimálne 2 –
3 merania krvného tlaku za sebou, s časovým odstupom 1 –
2 minúty.

Technologia MAM umožňuje presne, 

spoľahlivé a rýchle meranie tlaku krvi a 

dokáže čiastočne eliminovať príznaky 

„syndrómu bieleho plášťa“, tzn. zvýšenie 

tlaku krvi v ambulancii lekára v dôsledku

stresu rôzneho pôvodu a príčiny.



US Patent 6,447,457 B1

Patentovaná funkcia: 

3 automatické merania

Microlife Average Mode – režim trojitého 

automatického merania krvného tlaku.

Po 1. meraní nasleduje 15 sekundová prestávka pre 

relaxáciu ciev, nasleduje 2. a 3. meranie. Počas 

meraní sa na displeji nezobrazujú hodnoty tlaku, iba 

čas do ďalšieho merania. Po meraniach sa hodnoty 

analyzujú a na displeji sa zobrazí hodnota, ktorá 

zodpovedá hodnote tlaku krvi pacienta v kľudovom

stave. 

Unikátna švajčiarska technológia MAM* (Microlife Average

Mode – počítačovo „priemerované meranie) vykonáva presné

trojnásobné meranie počas jediného kroku!

Namerané 3 následné hodnoty krvného tlaku spracúva

mikroprocesor, výsledkom je zachytenie vypočítanej,

najpresnejšej hodnoty krvného tlaku.

Skutočná hodnota 

krvného tlaku

Presnosť 

samostatného 

merania
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Microlife Tlakomery s AFIB technológiou 
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Klinické validácie 

References/Validation_protocols/BHS_Protocol 1993.pdf
References/Validation_protocols/BHS_Protocol 1993.pdf
References/Validation_protocols/O'brien 2010 IP.pdf
References/Validation_protocols/O'brien 2010 IP.pdf
References/Validation_protocols/AAMI_ANS_ standard for blood pressure monitors.pdf
References/Validation_protocols/AAMI_ANS_ standard for blood pressure monitors.pdf
References/Validation_protocols/AAMI_ANS_ standard for blood pressure monitors.pdf
References/Validation_protocols/AAMI_ANS_ standard for blood pressure monitors.pdf
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Microlife – Partner pre ľudí. 
• Spoločnosť Microlife Corporation je jedným zo svetových lídrov v oblasti 

klinického dokazovania a potvrdzovania presnosti oscilometrického merania 

krvného tlaku. 

• Zaraďuje sa medzi spoločnosti s najvyšším počtom validačných štúdií 

zameraných na meranie krvného tlaku u rizikových skupín pacientov, akými 

sú: 

• Starší ľudia so stuhnutými cievami

• Pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami

• Ľudia s nadváhou – Obezita 

• Diabetici

• Pacienti s renálnou isnuficienciou – obličková nedostatočnosť, pacienti 

odkázaní na hemodialýzu 

• Tehotné ženy – pre-eklampcia

• Pacienti trpiaci nepravidelnosťou srdcového rytmu – srdcová arytmia rôzneho 

typu

• Pacienti s ochorením Atriálna fibrilácia

• Ľudia s nízkym krvným tlakom – tehotné ženy, deti menej ako 12 rokov 
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Presnosť merania aj u rizikových pacientov

Práve tieto špecifické skupiny pacientov majú zvýšené požiadavky na presnosť 

zachytávania hodnôt systolického a diastolického krvného tlaku. U pacientov 

s uvedenými ochoreniami nie je možné používať rovnaký algoritmus výpočtu 

meraných hodnôt krvného tlaku, vzhľadom na to, že oscilometricky meraná 

pulzačná krivka je rozdielna.  Ľudia „s ochorením“ majú zvýšené nároky na 

presnosť digitálnych tlakomerov, prístroje so zameraním výpočtu na priemerné 

hodnoty SBP 110-140 mmHg nie sú vhodné. 
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Klinické štúdie

Microlife Corporation je jednou zo spoločností s najvyšším počtom klinických 

skúšok BHS a AAMI. 

Na rozdiel od bežne realizovaných IP protokolov ( dĺžka trvania 2 roky ) sú 

kritéria na výber pacientov a realizáciu validácia niekoľkonásobne prísnejšie. 

Dosiahnutie validácie BHS / AAMI spravidla trvá 10 rokov, u pacientov špeciálnej 

skupiny 15 rokov+ 3 roky za každú extra rizikovú skupinu. 

Aby sme mohli dosiahnuť čo najširší záber pacientov, je potrebný sofistikovaný 
algoritmus. 

Je potrebná validácia meraní vykonávaných u rizikových pacientov? Áno, určite. 


