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Předpokladem úspěšné ablace při komplexních výkonech je dobrá znalost anatomie srdečních 
dutin a zobrazení vhodných míst k provedení radiofrekvenční ablace. Existují podpůrné 
systémy, které díky vytvoření 3D mapy umožňují snazší orientaci v daném srdečním oddílu. 
Mezi trendy patří nejen zdokonalování systémů vytvářejících 3D mapy, ale i postupná 
automatizace a zrychlení činností, které byly doposud vykonávány manuálně, zejména 
automatické zaznamenávání lokálních signálů při mapování či automatické značení bodů v 
místě ablace. Cílem práce je představení nové verze mapovacího systému EnSite 
PrecisionTM, porovnání s doposud používanou verzí EnSite VelocityTM a zhodnocení jejích 
nových funkcí. K novým funkcím patří zejména modul EnSiteTM AutoMark, modul EnSiteTM 
AutoMap a použití magnetického Lasso katétru.Modul EnSiteTM AutoMark umožňuje 
automatické umisťování značek lézí na základě splnění předem definovaných parametrů 
(např. doba ablace v daném místě, hodnota přítlaku aj.). Modul EnSiteTM AutoMap umožňuje 
automatické shromažďování lokálních intrakardiálních signálů při mapování, které slouží k 
automatickému vytvoření LAT či voltážové mapy. Rovněž je nutné nastavit minimální kritéria, 
která musí být splněna pro to, aby byl bod automaticky zaznamenán. Magnetický Lasso katétr 
za pomoci magnetického rámu umístěného pod pacientem umožňuje vytvoření anatomické 
mapy, která se vyznačuje linearitou a vyšší stabilitou v čase.Nová verze sytému EnSite 
PrecisionTM je využívána od 28. 8. 2017 a byla použita při 36 výkonech (počet výkonů je 
platný k 6. 10. 2017). Jako efektivní se jeví modul EnSiteTM AutoMark, díky němuž jsou 
přesněji zaznamenána místa ablace. Modul EnSiteTM AutoMap při automatickém mapování 
nasbírá několikanásobně více lokálních signálů než při manuální anotaci, což zvyšuje rychlost 
a přesnost zjištění místa arytmogenní tkáně.  Při použití magnetického Lasso katetru dochází 
během výkonu zřídka k tzv. shiftu, kdy dojde k mírnému posunutí anatomické mapy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


