
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 

1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 

Adresa: U nemocnice 2; 128 08 Praha 2 

www.karim-vfn.cz 

             Fibrooptická intubace 

     – dobrý pomocník , špatný pán 

                         As.MUDr.Pavel Herda 
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Kam patří fibrooptická intubace ?   

přímá laryngoskopie 

videolaryngoskopie  

ILMA  

fibrooptická intubace  

koniopunce / koniotomie 

tracheostomie 
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  Několik mýtů nebo omylů? 

•  Někteří si myslí , že jim k zajištění DC stačí základní 

   pomůcky. 

 

•  Nedostatek znalostí a obavy mohou podmiňovat  

   podvědomé odmítání.   

 

• Mnozí v rámci „časové vytíženosti“ prostě na trénink 

  nemají čas. 

 

• FOI je až příliš složitá technika  

 

•Její zvládnutí k zajištění DC vyžaduje příliš dlouhý trénink. 
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           Kdy použít FOI  ? 
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Kdy si vzpomenout , že máme na oddělení „fíbr“? 

Intubace  
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     Fibroskop  = ultimum refugium  ? 
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Fibroskop -  diagnostický nástroj  
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Fibroskop – uklidový pomocník  
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                       Volba cesty  

           Techniky fibrooptické intubace   

        cestou ILMA  

 

• interincizivální vzdálenost > 18-20 

mm 

• možnost průběžné UPV  

• časový faktor 

• ochrana DC   

• v CA   

                 nasotracheální cestou  

 

• bez ohledu na interincizivální interval 

• spontánní dechová aktivita 

• bez koagulační poruchy, bez poranění 
baze lební   

• nutná bazální spolupráce pacienta 

• v LA při vědomí nebo v sedaci 
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                          Komplikace FOI  

Selhání techniky – světelný zdroj  

Krvácení – hematom  

Otok – protrahovaný výkon 

Zhoršená viditelnost – hleny , mlžení optiky 

Selhání umístění OTI nebo NTI  

  

Něco se pokazilo , 

asi . 



www.karim-vfn.cz 

        Dětská skupina 

                  J.Š. 2004 - kasuistika 
 

OA: několik týdnů po narození sepse (Staphylococcus aureus) 

     -  asymptomatické postižení TMK vpravo 

     -  manifestace kolem 3 roku – IIG= 3 mm 

     - ORL vyšetření: 

     - zajištění DC k operačnímu výkonu – NTI fibroopticky 

 Operace - resekce kloubního výběžku TMK vpravo 

                                  + náhrada resekátu osteochondrálním  

                                    štěpem z vlastního žebra 
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    masivní adenoidní vegetace 
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       Řešení ???? 
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                  Algoritmus = Most 
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             Esence našeho rozhodování  

      ZDRAVÝ 

SELSKÝ ROZUM 
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