
UltrazvUkem 
navigovaná pUnkce 

cévního řečiště
hands-on workshop

19. 11. 2016 
Univerzitní kampus 

Bohunice, Brno
při viii. konferenci akUtně.cz  
pořádá B. Braun medical s.r.o. 

ve spolupráci s aesculap akademií



Program

09:00 - 11:00 1. Blok

11:30 - 13:30 2. Blok

14:00 - 16:00 3. Blok

Datum a místo konání: 
19. 11. 2016, Univerzitní kampus Bohunice, Brno
viii. konference akUtně.cz

lektoři:
mUdr. klučka J., mUdr. křikava i., ph.d.,
mUdr. křikavová l.
klinika dětské anesteziologie a resuscitace,  
Fakultní nemocnice Brno

Poznámka:
časový harmonogram bude striktně dodržován, 
skupiny po 10-12 osobách budou rozděleny vždy na 
2 stanoviště (5-6 osob na stanoviště). z toho půlka 
tréning na figurantovi (7 minut) a půlka punkce pod 
Usg kontrolou na modelu (in plane a out of plane 
- 7 minut) v rámci sekce.

Příklad: 
1. stanoviště 9:15
6 osob - 3 osoby hands-on a.radialis a a.brachialis 
na figurantovi (5 minut) a 3 osoby punkce in plane 
na modelu (5 minut), po 5 minutách se vymění



struktura jeDnoho Bloku

 � proč kanylovat pod ultrazvukem (ve světle eBm)?  
využití ultrazvuku v klinické praxi (anestezie, 
intenzivní a urgentní péče)  
MUDr. Klučka J. (15 min) 

 �  kanylace a.radialis a a.brachialis pod Usg  
- in plane, out-ouf-plane zobrazení, video punkce, 
hands-on  
(15 min) 

 � kanylace periférní žíly (v.basilica, v.cephalica) 
pod Usg - in plane, out-ouf-plane zobrazení, 
video punkce, hands on  
(15 min) 

 � kanylace v.jugularis int. pod Usg - in plane,  
out-ouf-plane zobrazení, video punkce, hands-on  
(15 min) 

 � kanylace v.subclavia pod Usg - infraklavikulární 
a supraklavikulární přístup, video punkce, hands-on 
(15 min) 

 � kanylace v.femoralis a a.femoralis pod Usg 
kontrolou - in plane, out-ouf-plane zobrazení, 
video punkce, hands-on  
(15 min) 

 � Ultrazvukem navigovaná regionální anestezie 
- interskalenická a supraklavikulární blokáda 
brachiálního plexu - zobrazení, video punkce, 
hands-on  
(15 min) 

 � dotazy a diskuze  
(15 min)
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