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jest często związane z innymi jednost-
kami chorobowymi, np. nadczynno-
ścią tarczycy lub niewydolnością nerek. 
W literaturze podawane są informacje, 
że u około 20% kotów zdiagnozowa-
nych z nadciśnieniem tętniczym nie 
znaleziono jednak przyczyny. U tych 
kotów jest ono nazywane idiopatycz-
nym (samoistnym) nadciśnieniem tęt-
niczym. 

Technika pomiaru jest prosta, ale wy-
maga na początku troszkę cierpliwości. 
Warto dojść do wprawy w obsłudze ci-
śnieniomierza, zanim zaczniemy ro-
bić pomiary w obecności właścicieli. 
Najlepiej jest zacząć od identyfikacji 
pulsu u pacjentów pod znieczuleniem 
– początkowo bez pomiaru ciśnienia 
(ryc. 8-12). Drugą metodą jest nauka po-
miaru ciśnienia przy użyciu własnego 
palca jako kończyny (metoda opisana 
krok po kroku – RAMKA 1).

Wybór pacjentów, u których 
należy badać ciśnienie 
U większości pacjentów rutynowy po-
miar ciśnienia tętniczego jest pomi-
jany w badaniu klinicznym ze wzglę-
du na ograniczony czas konsultacji. 
W wielu przypadkach pierwszy po-
miar ciśnienia dokonywany jest u pa-
cjenta, u którego doszło do powikłań 
związanych z nadciśnieniem, np. utra-
ty wzroku lub wylewu krwi do przed-
niej komory oka. Idealnym rozwiąza-

W medycynie ludzkiej nadciśnienie 
tętnicze jest często nazywane cichym 
zabójcą i na nieszczęście przydomek 
ten ma też potwierdzenie w medycynie 
kotów. Choroba rozwija się w sposób 
niezauważalny dla otoczenia i pacjen-
ta. Często pierwszym objawem choro-
by jest powikłanie narządowe, np. utra-
ta wzroku u kota związana z wtórnym 
uszkodzeniem siatkówki oka.

Pomiar ciśnienia tętniczego u kotów 
jest niezwykle ważną częścią badania 
klinicznego, a także nieocenioną meto-
dą diagnostyczną, która jest niezwykle 
pomocna w wielu aspektach medycyny 
weterynaryjnej. 

Często zapominamy o przydatno-
ści monitorowania ciśnienia tętnicze-
go krwi w czasie zabiegów wykonywa-
nych przy użyciu znieczulenia (w tym 
znieczulenia ogólnego). Jednym z efek-
tów ubocznych środków znieczulają-
cych jest obniżanie (zwykle znaczne) 
ciśnienia tętniczego. Spadek ciśnie-
nia, zwłaszcza gdy nie jest on zauwa-
żony i skorygowany, może prowadzić 
do poważnych powikłań (np. uszko-
dzenia nerek). Monitorowanie ciśnie-
nia tętniczego jest również przydatne 
do kontrolowania głębokości znieczu-
lenia ogólnego. Często wzrost ciśnienia 
jest pierwszym sygnałem, że zwierzę 
wybudza się ze znieczulenia. 

Nadciśnienie tętnicze jest objawem 
chorobowym, którego występowanie 

Blood pressure measurement in cats – practical tips

Wykonywanie pomiaru 
ciśnienia tętniczego u kotów
– wskazówki praktyczne
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Artykuł zawiera praktyczne wskazówki, 
które pomogą mniej doświadczonym 
lekarzom w nauce i doskonaleniu umie-
jętności, a bardziej doświadczonym kole-
gom i koleżankom na porównanie metod.

Słowa kluczowe
kot, nadciśnienie tętnicze, pomiar ciśnie-
nia, medycyna kotów, Doppler, HDO, nie-
doczynność nerek, nadczynność tarczycy

Abstract
Blood measurement is one of the most 
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niem jest regularne monitorowanie 
pacjentów w określonej grupie wieko-
wej oraz pacjentów ze zdiagnozowaną 
jednostką chorobową, np. nadczynno-
ścią tarczycy lub niedoczynnością ne-
rek. Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Medycyny Kotów sugeruje rozpoczę-
cie pomiarów ciśnienia już u kotów 
dorosłych w przedziale wiekowym 
od 3 do 6 lat. W tej grupie wiekowej 
nie ma specyficznych zaleceń odno-
śnie częstotliwości badania, ale war-
to zacząć rozmawiać z właścicielami 
na temat ciśnienia tętniczego i przy-
zwyczajać kota do pomiaru. U kotów 
dojrzałych od 7. do 10. roku życia za-
lecany jest pomiar co roku w czasie 
badania kontrolnego. Od 11. do 14. 
roku życia sugerowane jest badanie 
co 6 miesięcy, a po 15. roku życia ba-
danie jest zalecane co 6 miesięcy. Czę-
stotliwość pomiarów powinna być 
oczywiście dostosowana do zaleceń 
lekarza prowadzącego. 

Naszym celem powinno być wykry-
wanie wzrostu ciśnienia i zapobiega-
nie jego powikłaniom, a nie tylko lecze-
nie skutków nadciśnienia, które często 
są nieodwracalne. 

Środowisko 
Przygotowanie cichego pokoju, w któ-
rym dokonamy pomiarów, jest kry-
tycznym punktem badania i zwykle 
stanowi wyzwanie w ciągu dnia peł-
nego zobowiązań oraz wizyt pacjen-
tów. Jeśli istnieje możliwość, użyj-
my feromonów, np. Feliway Classic. 
Po użyciu rozpylacza należy odczekać 
co najmniej 15 minut, zanim kot bę-
dzie miał dostęp do posłania, na któ-
rym rozpyliliśmy feromony (alkohol 
zawarty w sprayu musi wywietrzeć). 
Alternatywnie możemy użyć pokoju, 
w którym jest włączony do gniazdka 
dyfuzor z feromonami. Rodzaj posła-
nia jest równie ważny. Koty są bardzo 
wrażliwe na zapachy, więc upewnijmy 
się, że posłanie jest świeże, bez silnych 
zapachów, zwłaszcza tych związanych 
z innymi zwierzętami. Posłanie, któ-
re właściciel przywiózł z domu, jest 
często preferowane przez koty, jako 
że ma znajomy zapach. 

Zminimalizujmy czas oczekiwania 
w poczekalni. Jeśli konsultacja jest 
opóźniona, umieśćmy kota w cichym 
pomieszczeniu, z dala od zgiełku, np. 
szczekających psów. Kot z właścicie-

lem może zostać od razu umieszczo-
ny w pokoju, w którym będzie odby-
wało się badanie. Zapewni to kotu czas 
na aklimatyzację z otoczeniem. 

Zminimalizuj liczbę dystrakcji (wy-
łącz telefon, powieś na drzwiach 
karteczkę z napisem: „POMIAR CI-
ŚNIENIA − NIE PRZESZKADZAĆ”; 
upewnij się, że osoby w klinice wiedzą, 
że jesteś chwilowo niedostępny/niedo-
stępna). Włączone telefony komórkowe 
będą kreować zaburzenia sygnału, więc 
poproś także właściciela o wyłączenie 
telefonu. Jego wyciszenie nie wystarczy, 
musi być on wyłączony. 

Przygotowanie pacjenta 
(a także właściciela) 
Koty zwykle nie lubią podróżować i wi-
zyta u weterynarza jest dla nich niezwy-
kle stresująca. Często właściciel jest 
także zdenerwowany już samą myślą 
o zabraniu kota do lekarza weteryna-
rii, warto więc upewnić się, że właści-
ciel wie dokładnie, czego ma oczeki-
wać w czasie wizyty i w jaki sposób 
może on zredukować poziom stresu 
u kota (np. używając feromonów w cza-
sie podroży). Niektóre koty są bar-

RAMKA 1
Nauka pomiaru ciśnienia metodą Dopplera 
przy użyciu własnego palca
Sonda aparatu Dopplera może łatwo zidentyfikować puls/
przepływ krwi w palcu (u osób z problemami z krążeniem 
obwodowym może być to trudne). 

Połóż sondę na stole czujnikiem do góry. Nałóż niewielką ilość 
żelu do USG i delikatnie umieść palec (np. wskazujący) na żelu. 
Przesuwając palec delikatnie, spróbuj zidentyfikować przepływ 
krwi. Pamiętaj, że zbyt mocny nacisk na sondę utrudni 
identyfikację przepływu. 

Gdy tylko usłyszysz puls, przyciśnij palec mocniej do sondy, 
a następnie złagodź nacisk. To ćwiczenie pozwoli 
Ci zidentyfikować powiazanie pomiędzy siłą nacisku 
i słyszalnością pulsu. 

Następnie załóż mankiet ciśnieniomierza na palec, 
dopasowując rozmiar w ten sam sposób, jakbyś umieszczał 
go na kończynie lub ogonie zwierzęcia. Powoli pompuj 
mankiet i staraj się zidentyfikować ciśnienie skurczowe. Zauważ 
zmianę koloru palca, gdy uniemożliwisz odpływ krwi z naczyń 
obwodowych. Często pojawia się też dyskomfort. Pamiętaj 
o swoich odczuciach przy pomiarze ciśnienia u pacjentów! Ryc. 1. Nauka pomiaru ciśnienia przy użyciu własnego palca
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dziej zdenerwowane, kiedy właściciel 
jest obecny przy badaniu, choć z mo-
jego doświadczenia wynika, że zdecy-
dowana większość kotów jest bardziej 
zrelaksowana, gdy właściciel w nim 
uczestniczy. Niestety nie ma reguły 
co do zachowania kota w takim wypad-
ku. Warto spróbować obu metod i za-
notować, w jakiej sytuacji kot był naj-
bardziej spokojny. 

Przygotowanie 
ciśnieniomierza 
Przed każdym badaniem upewnij się, 
że Twój ciśnieniomierz jest sprawny. 
Używaj dobrej jakości baterii (warto za-
inwestować w dobrej jakości baterie – 
wykorzystać te jednorazowego użytku 
albo też przeznaczone do ładowania – 
marki baterii cechują się zdecydowa-
nymi różnicami w działaniu!). Zawsze 
miej zapasowe baterie pod ręką. Je-
śli Twój aparat jest zasilany wewnętrz-

nym akumulatorem, upewnij się, że jest 
on zawsze naładowany! Najczęstszym 
powodem braku sukcesu w wysłuchi-
waniu przepływu krwi jest problem 
z zasilaniem!

Przed każdym badaniem napompuj 
mankiety, których będziesz używał 
u pacjenta i upewnij się, że nie są one 
nieszczelne. Zawsze warto upewnić 
się, jakie są rekomendacje producenta 
mankietów. Najczęściej sugerują oni, 
aby owinąć mankiet na własnym palcu 
i delikatnie wypełnić go powietrzem, 
obserwując, czy powietrze nie uchodzi 
po napompowaniu. 

Zawsze używaj słuchawek – koty nie 
lubią dźwięków produkowanych przez 
ciśnieniomierz. Dźwięki słuchane przez 
słuchawki często są też głośne i nieprzy-
jemne dla osoby osłuchującej przepływ 
krwi, dlatego podczas badania używaj 
najniższego natężenia dźwięku, jakie 
pozwala Ci usłyszeć przepływ krwi. 

Gdy przesuwasz sondę, maksymalnie 
zredukuj głośność, gdyż nagłe prze-
sunięcie sondy powoduje bardzo nie-
przyjemne, ogłuszające dźwięki! Gdy 
zidentyfikujesz puls, powoli możesz 
zwiększyć nasilenie dźwięku. 

Pamiętaj, aby nie używać nadmierne-
go nacisku, przykładając sondę do tęt-
nicy. Nadmierny nacisk łatwo blokuje 
przepływ krwi i powoduje problemy 
z identyfikacja pulsu (sprawdź: RAM-
KA 1: nauka pomiaru ciśnienia metodą 
Dopplera przy użyciu własnego palca).

Pomiar ciśnienia
przy użyciu Dopplera 
Przygotuj wszystkie rzeczy, które będą 
Ci potrzebne do pomiaru. Nie ma nic 
gorszego niż przerywanie badania 
i szukanie zapasowych baterii (lub też 
próba naładowania akumulatora, jeśli 
aparat polega na takim sposobie zasila-
nia), żelu do USG lub przysmaków dla 

Ryc. 2. Rozwinięty mankiet

Ryc. 3. Linia poprzeczna powinna znajdować się w obrębie „Range” (zakresu) Ryc. 4. Linia poprzeczna w obrębie obszaru „Range” (zakresu)
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kota. Przygotuj listę niezbędnych przy-
borów do badania (RAMKA 2: przy-
kładowa lista) i upewnij się, że masz 
wszystko, czego potrzebujesz. Listę 
warto przechowywać z aparatem, aby 
łatwo było każdej osobie przygotować 
pomiar ciśnienia. 

Wybierz miejsce na założenie man-
kietu, które będzie najlepiej tolerowa-
ne przez kota. Pomiar ciśnienia może 
być wykonywany na przedniej i tylnej 
kończynie, a także na ogonie. Jedna 
z publikacji sugeruje (3), że pomiary 
ciśnienia uzyskane przy użyciu ogo-
na mogą być wyższe w porównaniu 
do wyników otrzymanych przy użyciu 
kończyny przedniej u tego samego pa-
cjenta. Mimo że autorzy badań zasu-
gerowali, że potrzebnych jest więcej 
badań, aby ustalić znaczenie i powta-
rzalność tej różnicy, warto pamiętać, 
że pomiary przeprowadzone na ogo-
nie, mogą być sztucznie zawyżone (3). 
Dobór właściwego mankietu jest bar-
dzo ważny. Zbyt mały lub duży man-
kiet da nam fałszywe pomiary. Są dwie 
metody dobierania mankietu: 1) po-
przez pomiar obwodu kończyny i do-
branie mankietu, którego szerokość 
to 30-40% tego wymiaru lub też 2) po-
przez zakładaniem mankietu, aby je-
den z końców mankietu po otoczeniu 
całej kończyny, znajdował się w obrę-

bie dwóch linii, biegnących wzdłuż 
części mankietu (w obrębie „Range” 
ryc. 2-4). 

Pamiętajmy, że mankiety należy 
wymieniać, gdy tylko przestają być 
szczelne lub tracą mechanizm samo-
umocowania. U większości kotów nie 
musimy wygalać skóry w okolicy miej-
sca pomiaru. Bardzo często używa-
my najpierw alkoholu, aby namoczyć 
futerko, a później dużej ilości żelu 
do USG. Niektóre koty nie lubią zapa-
chu alkoholu i można u nich zamienić 
go na zwykłą wodę. Omijajmy alkohol 
w sprayu. Dźwięk spryskiwania często 
zaniepokoi koty (jest on bardzo podob-
ny do syczenia kota)! Przygotuj małe, 
szczelne pudełeczko z namoczonymi 
wacikami. 

Pozwól się kotu zrelaksować. Wyko-
nuj wszystkie czynności powoli, bez na-
głych ruchów. Cierpliwość jest naszym 
sprzymierzeńcem. 

Do przeprowadzania pomiaru naj-
częściej potrzebujemy dwóch osób 
(jedną z nich może być właściciel). 
Pozycja, w której znajduje się kot, nie 
ma większego znaczenia (tzn. nie trze-
ba kota unieruchamiać, np. na boku), 
aczkolwiek starajmy się, aby miejsce 
pomiaru znajdowało się na wysoko-
ści serca (jeśli używamy przedniej 
kończyny, musimy ją troszeczkę pod-

RAMKA 2
Lista przyborów przydatnych 
do pomiaru ciśnienia u kotów:
1. Posłanie z matą umieszczoną pod nim, aby się nie ślizgało.

2. Feromony, np. Feliway Classic.

3. Cicha golarka (jeśli trzeba będzie wygolić włosy).

4. Taśma samoprzylepna.

5. Pojemnik z wodą lub spirytusem i wacikami. 

6. Żel do USG.

7. Przysmaki dla kota.

8. Zapasowe baterie (jeśli Twój aparat działa na baterie, natomiast 
jeśli aparat zasilany jest akumulatorem, upewnij się, że jest 
on naładowany).

9. Formularz do zapisywania pomiarów.

10. Długopis lub ołówek.

11. Chusteczki do wytarcia żelu z futerka lub ręki.

12. Wygodne miejsce do pomiaru − krzesła/stół (trudno dokonywać 
pomiaru, jeśli jest nam niewygodnie.
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– Prosty aparat dopplerowski 
o wysokiej czułości
i jakości dźwięku 

– Zasilanie akumulatorowe
z automatyką 

– Oferowany w komplecie 
z ładowarką, słuchawkami, 
ciśnieniomierzem, mankietami, 
żelem w wygodnej walizeczce

Zestaw do nieinwazyjnego
pomiaru ciśnienia krwi
i akustycznego monitorowania
czynności serca.
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Ryc. 6. Delikatne przytrzymywanie pacjenta w czasie pomiaru (tu: z głaskaniem po głowie i drapaniem pod brodą)

Ryc. 5. Przygotowanie pacjenta



1. Które z poniższych zdań nie jest prawdziwe?
a. pomiar ciśnienia tętniczego u kotów powinien być częścią 

procesu monitorowania pacjentów z niedoczynnością nerek,
b. pomiar ciśnienia tętniczego u kotów nie jest wymagany 

u pacjentów z nadczynnością tarczycy,
c. nadciśnienie tętnicze może powodować zmiany chorobowe, które 

często na początku mogą umknąć uwadze właściciela,
d. około 20% kotów ze zdiagnozowanym nadciśnieniem tętniczym 

cierpi z powodu samoistnego nadciśnienia tętniczego.

2. Które z poniższych stwierdzeń nie jest 
prawdziwe?
a. u kotów dorosłych (między 7.-10. rokiem życia) pomiar ciśnienia 

tętniczego zalecany jest co 6 miesięcy,
b. u kotów między 11.-14. rokiem życia sugerowane jest badanie 

ciśnienia co 6 miesięcy,

c. u kotów powyżej 15. roku życia zalecane jest badanie ciśnienia 
tętniczego co 6 miesięcy,

d. częstotliwość pomiaru badania ciśnienia tętniczego powinna być 
dostosowana do zaleceń lekarza prowadzącego. 

3. Które ze zdań jest nieprawdziwe. 
Pomiar ciśnienia:
a. wymaga cichego i spokojnego miejsca,
b. zawsze wymaga usunięcia owłosienia z okolicy osłuchiwanej przez 

sondę,
c. może być wykonany na kończynie piersiowej, miednicznej lub 

ogonie,
d. powinien być zaniechany, jeśli kot będzie zdenerwowany lub 

wystraszony.

4. Oznacz prawidłową odpowiedź. 
Metoda oscylometryczna:
a. nie wymaga takiego samego przygotowania pacjenta i środowiska 

jak metoda Dopplera,
b. wymaga mniejszej liczby pomiarów, aby ustalić średnią 

arytmetyczną dającą nam wynik ciśnienia,
c. jest bardziej wrażliwa na ruch, który będzie 

powodował fałszywy pomiar,
d. aparaty oscylometryczne pokazują tylko 

ciśnienie skurczowe.

Odpowiedzi proszę przysyłać do 28 lutego 2019 r. na adres: weterynaria@elamed.pl.
W kolejnym wydaniu rozwiązanie bieżącej zagadki.

Sponsorem zagadki jest producent leku na nadciśnienie kotów
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nieść). Pozycja powinna być odnotowa-
na, aby powtarzać badanie w ten sam 
sposób za każdym razem. Pamiętajmy, 
że wiele kotów, u których mierzymy ci-
śnienie, będzie miało bolesne zmiany 
zwyrodnieniowe stawów. Te koty mogą 
reagować negatywnie w czasie badania 
z powodu bólu przy manipulacji czę-
ści ciała. Nie zapominajmy, że zmiany 
zwyrodnieniowe będą także obecne 
w obrębie kręgosłupa i ogona. Pod-
niesienie ogona może być bardzo bo-
lesne dla kota!

Warto namoczyć futerko przed zało-
żeniem mankietu, jednocześnie dając 
kotu smakołyki. Następnym krokiem 
jest założenie słuchawek i podłącze-
nie ich do ciśnieniomierza (staram się 
zredukować liczbę czynności do wy-
konania po założeniu mankietu). Pa-
miętaj, aby na początku zredukować 
maksymalnie natężenie dźwięku albo 
wyłączyć ciśnieniomierz, zanim roz-
poczniemy pomiar, gdyż nagły hałas 
w słuchawkach może być nieprzy-
jemny, a nawet bolesny. Następnie 
zakładam mankiet i pozwalam kotu 
na przyzwyczajenie się do niego przez 

około 30-45 sekund. Mankiet jest zwy-
kle zakładany na podstawę ogona 
lub tez poniżej łokcia. U niektórych 
kotów, zwłaszcza otyłych, podstawa 
ogona może mieć bardzo stożkowa-
ty kształt, co utrudni założenie man-
kietu. W tym czasie mankiet jest czę-
sto zdejmowany i zakładany jeszcze 
raz, jeśli jest on w złej pozycji. Cześć 
mankietu, która wypełnia się powie-
trzem, powinna znajdować się na tęt-
nicy, której używamy do badania ci-
śnienia, aby powodować równomierny 
nacisk na naczynie. Kiedy mankiet 
jest umocowany, dołącz pompkę. Na-
łóż żel na zmoczone futerko, wmasuj 
go dobrze, upewniając się, że zosta-
nie usunięta maksymalna ilość powie-
trza spomiędzy włosów. Nałóż dodat-
kową ilość żelu na sondę i delikatnie 
przyłóż do okolicy, gdzie przebiega 
tętnica ogonowa (na ogonie) lub tęt-
nica wspólna palców (na kończynie 
przedniej). Zbyt duży nacisk na tętni-
cę uniemożliwi przepływ krwi, dlate-
go delikatnie przyłożona sonda czę-
sto (mimo naszych wątpliwości) lepiej 
odnajduje przepływ krwi. Jeśli musisz 

przesunąć sondę, znów obniż natęże-
nie dźwięku i podnieś je po przesu-
nięciu sondy. Gdy zlokalizujesz puls, 
delikatnie zacznij pompować man-
kiet do około 30-40 mmHg powyżej 
momentu, gdy dźwięk zanika. Powo-
li wypuszczaj powietrze z mankietu 
(około 2 mmHg na sekundę), aby zi-
dentyfikować miejsce, gdzie puls jest 
znowu słyszalny. Ten pomiar jest ci-
śnieniem skurczowym. Pomiar jest 
kontynuowany poprzez wypuszczanie 
ciśnienia do momentu, gdy mankiet 
opróżni się z powietrza. Jest to bar-
dzo ważny etap dla komfortu pacjen-
ta. Obwodowe naczynia powinny mieć 
możliwość opróżnienia przed następ-
nym pomiarem (zajmie to sekundy). 
Pomiar ciśnienia nie jest przyjemny. 
Warto spróbować dokonania pomia-
ru na własnym palcu, aby zrozumieć, 
co kot odczuwa. Pomiar powtarzamy 
kilkakrotnie. Dążymy do tego, aby 
otrzymać co najmniej 5-7 pomiarów, 
które nie różnią się od siebie o wię-
cej niż 20%. Ciśnienie skurczowe jest 
średnią arytmetyczną naszych odczy-
tów. Pamiętajmy, aby dać kotu kilka mi-
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nut na zrelaksowanie się po pomiarze 
ciśnienia. Najważniejsze jest, żeby kot 
miał jak najwięcej pozytywnych skoja-
rzeń z wizytą. 

Pomiar ciśnienia 
metodą oscylometryczną 
Pomiar ciśnienia przy użyciu aparatu 
oscylometrycznego różni się nieznacz-
nie od pomiaru metodą Dopplera, choć 
najważniejsze elementy, jak przygoto-
wanie środowiska i dobór mankietu, 
są takie same (więcej szczegółów:

https://icatcare.org/sites/de-
fault/files/PDF/CEVA-BP-Bo-
oklets/ISFM%20BP%20recom-
mendations%20Polish.pdf).

Aparat zamiast nas wyszukuje i reje-
struje przepływ krwi. Zwykle wykonu-
jemy pomiar, umieszczając mankiet 
na ogonie, choć u niektórych kotów po-
miar na kończynie jest możliwy. Meto-
da oscylometryczna w przeszłości była 
najczęściej używana w czasie znieczu-

lenia, jako że aparaty są bardzo wrażli-
we na ruch i często pokazywały niewia-
rygodne odczyty u przytomnych kotów. 
Aparaty nowej generacji (wysokiej roz-
dzielczości) są skuteczniejsze w mie-
rzeniu ciśnienia u przytomnych kotów. 
Gdy umieszczamy mankiet oscylome-
tryczny u kota, pozycja rurki, która do-
prowadza powietrze, jest bardzo istotna. 
Powinna ona znajdować się tuż nad tęt-
nicą (np. ogonową, jeśli używamy ogo-
na – na brzusznej powierzchni ogona), 
gdyż zwiększa to czułość aparatu. Zale-
cane jest podłączenie aparatu do kom-
putera, aby móc wizualizować pomia-
ry (pomoże to w eliminacji fałszywych 
pomiarów i artefaktów). Tak jak w przy-
padku metody Dopplera, powtarzamy 
pomiary, aby uzyskać średnią arytme-
tyczną 5-7 pomiarów, które różniły się 
od siebie o mniej niż 20%. Aparaty oscy-
lometryczne pokazują także ciśnienie 
rozkurczowe i średnie ciśnienie tętni-
cze. Przy odrobinie wprawy, używając 
aparatu Dopplera, możemy również 
zidentyfikować ciśnienie tętnicze roz-

kurczowe, choć jest one dużo rzadziej 
omawiane i brane pod uwagę w medy-
cynie kotów. 

Komfort Pacjenta 
podczas badania 
Obserwuj kota w czasie przygotowania 
do pomiaru ciśnienia i w trakcie. Gdy 
kot zacznie wyglądać na wystraszone-
go lub zdenerwowanego, przerwij ba-
danie i daj mu 5-10 minut przerwy. Jeśli 
kot nadal jest bardzo niechętny do kon-
tynuacji, najlepiej jest przerwać badanie 
i powtórzyć je w innym czasie. Jeśli wła-
ściciele zostawiają kota z nami w lecz-
nicy, możemy spróbować powtórzyć 
badanie, ale upewnijmy się, że kot jest 
umieszczony w cichym i przyjaznym 
miejscu do czasu następnego badania. 
Niektóre koty będą tak zestresowane, 
że najlepszym wyjściem z sytuacji bę-
dzie przełożenie wizyty, a przed następ-
nym spotkaniem, zalecenie właścicielo-
wi ćwiczenia elementów pomiaru, które 
może on wykonywać z kotem w domu, 
aby przyzwyczaić do nich zwierzę. 

Ryc. 7. Kot wyraźnie pokazuje nam, że sytuacja jest mniej niż komfortowa
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Ryc. 8. Pozycja sondy i mankietu – ogon

Ryc. 10, 11. Pozycja sondy i mankietu – kończyna tylna (miedniczna)

Ryc. 9. Konczyna przednia (piersiowa) – umieszczenie sondy

10 11
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Zapis pomiaru, zalecenia, 
powtarzalność 
Pomiar ciśnienia powinien odbywać 
się regularnie i warto, aby każdy z pa-
cjentów miał standardowy sposób no-
towania wyników. Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Medycyny Kotów przy 
wsparciu Ceva Animal Health przygo-
towało ogólnie dostępny formularz, 
na którym można notować wszystkie 
informacje związane z wizytą (informa-
cje o pacjencie, rozmiar mankietu, po-
zycja mankietu, pozycja pacjenta, licz-
ba pomiarów i wyniki:

https://icatcare.org/sites/de-
fault/files/PDF/CEVA-BP-Bo-
oklets/ISFM%20BP%20recom-
mendations%20Polish.pdf). 

Standaryzacja pomiaru i zgroma-
dzonych informacji jest bardzo waż-
na. Ułatwi ona monitorowanie pacjen-
ta i przebieg każdej następnej wizyty 
kontrolnej. 

W razie problemów 
Co zrobić, gdy nie możemy w 100% 
wierzyć naszemu pomiarowi? W nie-

których przypadkach uzyskujemy bar-
dzo wysokie lub też bardzo niskie war-
tości ciśnienia.

Upewnij się, że masz odpowiedni 
rozmiar mankietu. Sprawdź, czy man-
kiet utrzymuje się w tej samej pozycji 
po wypełnieniu powietrzem. Mankiety 
powinny być wymieniane regularnie, je-
śli ich mechanizm zamknięcia jest nie-
sprawny. Można umocować zamknię-
cie mankietu małym kawałkiem taśmy 
samoprzylepnej (bez obwijania taśmą 
całego mankietu), aczkolwiek mankiet, 
który musieliśmy umocować taśmą, po-
winien zostać wymieniony na nowy. 

Jeśli wyniki pomiaru nie pokrywają się 
z klinicznym obrazem pacjenta, warto po-
służyć się innym rodzajem badań, aby 
wesprzeć diagnozę, np. przeprowadzić 
badanie dna oka. Jeśli ciśnienie w czasie 
pomiarów jest bardzo wysokie, możemy 
oczekiwać, że dno oka pacjenta będzie 
miało zmiany związane z nadciśnieniem. 
Badanie dna oka jest bardzo wartościowe 
i warto wprowadzić je jako część profilak-
tycznego badania klinicznego u wszyst-
kich kotów. Dążmy to tego, aby każdy kot, 
u którego badamy ciśnienie tętnicze, miał 
także przebadane dno oka. q 
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Ryc. 12. Pozycja sondy i mankietu – kończyna przednia (piersiowa)


