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IncidenceIncidence

 tupá poranění 12,8% traumattupá poranění 12,8% traumat
 tupá poranění 98% hrudních traumattupá poranění 98% hrudních traumat
 polytrauma 75%polytrauma 75%
 příčina úmrtí 25%příčina úmrtí 25%
 dvířková zlomenina 40% mortalitadvířková zlomenina 40% mortalita
 seriová zlomenina 29% bilat.seriová zlomenina 29% bilat.
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Sdružená poranění hrudníkuSdružená poranění hrudníku
 plicní kontuze 44%plicní kontuze 44%
 PNO 33%PNO 33%
 haemothorax 30%haemothorax 30%
 poranění žeber a cév 7%poranění žeber a cév 7%
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TendenceTendence
 nárůst poraněnínárůst poranění -- triage ZZStriage ZZS
 1., 2. žebro, sternum1., 2. žebro, sternum -- aortaaorta
 7., 8. žebro7., 8. žebro -- slezina, játraslezina, játra
 polytraumapolytrauma -- rizikový 2.rizikový 2. –– 5. den5. den
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DiagnostikaDiagnostika
 klinické vyšetřeníklinické vyšetření
 sonosono –– 96% efekt96% efekt
 RTGRTG –– monotraumamonotrauma
 spirální CTspirální CT
 laboratořlaboratoř –– oxymetrie, Qs/Qt, PaO2,oxymetrie, Qs/Qt, PaO2,

PaCO2, AaDO2, troponinPaCO2, AaDO2, troponin
 EKG, echoEKG, echo
 bronchoskopiebronchoskopie
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KlasifikaceKlasifikace
 jednoduché zlomeniny 57%jednoduché zlomeniny 57%
 seriové zlomeniny 36%seriové zlomeniny 36%
 oboustranné zlomeniny 19,8%oboustranné zlomeniny 19,8%
 dvířkové zlomeniny 6,9%dvířkové zlomeniny 6,9%

 syndrom modré maskysyndrom modré masky
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IndikaceIndikace
chirurgická:chirurgická:

 paradoxní dýcháníparadoxní dýchání
 deformita hrudníkudeformita hrudníku
 existující či hrozící perforace plíceexistující či hrozící perforace plíce
 masivní haemothoraxmasivní haemothorax
 bronchopleurální píštělbronchopleurální píštěl

anesteziologická:anesteziologická:

 krevní plyny pO2, pCO2, Qs/Qt, AaDO2krevní plyny pO2, pCO2, Qs/Qt, AaDO2
 plicní kontuzeplicní kontuze
 odpojení od ventilátoruodpojení od ventilátoru
 plicní choroba v anamnézeplicní choroba v anamnéze
 oš. péče, polytraumaoš. péče, polytrauma
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Nevýhody pneumatické dlahyNevýhody pneumatické dlahy
 potřeba selektivní intubacepotřeba selektivní intubace
 doba UPVdoba UPV
 infekční komplikaceinfekční komplikace -- redukce plicníhoredukce plicního

objemuobjemu
 tracheostomietracheostomie
 deformita hrudníkudeformita hrudníku
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MateriálMateriál
Rok 2009/2010Rok 2009/2010
 polytrauma (registr polytraumat)polytrauma (registr polytraumat) –– 389 / 369389 / 369

 jednoduchá zlomeninajednoduchá zlomenina -- 131/2009131/2009
 seriová zlomeninaseriová zlomenina -- 160160

StabilizaceStabilizace –– 1818
Revize hrudníkuRevize hrudníku -- 1414
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KomplikaceKomplikace
 pneumoniepneumonie -- 44
 infekce rányinfekce rány –– 00
 infekce drenu 1infekce drenu 1
 selhání OSselhání OS -- 00
 mors in tabulamors in tabula -- 11
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MetodikaMetodika
 stabilní osteosyntézastabilní osteosyntéza

 žeberní dlahy (Medin)žeberní dlahy (Medin)
 dlahy LCP (MatrixRIB Synthes)dlahy LCP (MatrixRIB Synthes)

 nestabilní osteosyntézanestabilní osteosyntéza
 KWKW
 Judetovy svorkyJudetovy svorky
 nitrodřeňové prutynitrodřeňové pruty
 zevní fixacezevní fixace
 staplerstapler
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Double RenaissanceDouble Renaissance

 Pendulum of a clockPendulum of a clock
 Many articles in the 50s till 60sMany articles in the 50s till 60s
 80s introduction of plate systems80s introduction of plate systems
 Total 220 articlesTotal 220 articles
 Now new InterestNow new Interest
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TimingTiming

 primárníprimární -- do 48 hod./16/do 48 hod./16/
 sekundární /2/sekundární /2/

 nitrohrudní komplikacenitrohrudní komplikace
 tracheostomietracheostomie
 ventilaceventilace
 hospitalizacehospitalizace
 nákladynáklady
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Operační výkonOperační výkon
 délka výkonu do 60 min.délka výkonu do 60 min.
 anterolaterální či posterolaterální přístupanterolaterální či posterolaterální přístup
 revize hemithoraxurevize hemithoraxu ––ošetření cév, žeber, bránice,ošetření cév, žeber, bránice,

plíce / sutura 2x /plíce / sutura 2x /
 cílená drenáž,cílená drenáž, nepředrénovávatnepředrénovávat
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Operační taktikaOperační taktika
Obnova objemu hrudního koše:Obnova objemu hrudního koše:
 sériová zlomeninasériová zlomenina –– stabilizace 1 žebrastabilizace 1 žebra
 dvířková zlomeninadvířková zlomenina –– stabilizace 2 a vícestabilizace 2 a více

žeberžeber



Volba implantátuVolba implantátu

 Simplex plateSimplex plate
 Long plateLong plate
 SplintSplint
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DiskuzeDiskuze
 KIKI -- poranění CNS, míchy (polohování)poranění CNS, míchy (polohování)

Priority LSS :Priority LSS :
 krváceníkrvácení
 air leakair leak
 stent aortystent aorty
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BenefitBenefit

 doba ventilace, tracheostomiedoba ventilace, tracheostomie
 komplikacekomplikace -- tracheostomie, infekce,tracheostomie, infekce,

restrikce funkcerestrikce funkce
 ARO, JIP, hospitalizaceARO, JIP, hospitalizace
 analgezieanalgezie
 vertikalizacevertikalizace
 deformity , invalidizacedeformity , invalidizace
 návrat k pův.povolání 60/30%návrat k pův.povolání 60/30%
 nákladynáklady
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ResumeResume

 odvaha v týmové indikaciodvaha v týmové indikaci
 timingtiming
 správný implantát stabilní O.R.I.F.správný implantát stabilní O.R.I.F.
 revize hemithoraxurevize hemithoraxu
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Děkuji Vám za pozornostDěkuji Vám za pozornostDěkuji Vám za pozornostDěkuji Vám za pozornost


