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ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH 
CEST V URGENTNÍ 

MEDICÍNĚ -
INDIKACE, ALTERNATIVY



Jak rozpoznáme, že dýchací cesty jsou 
ohrožené
Techniky zprůchodnění a zajištění 

dýchacích cest
Co jsou to definitivně zajištěné dýchací 

cesty
Jak se ujistíme o adekvátním zajištění DC a 

ventilaci
Alternativní pomůcky pro zajištění 

dýchacích cest

OBSAH PŘEDNÁŠKY



Dýchací cesty /AIRWAY = „A“/
Cíl: Prevence hypoxémie

= volné, zajištěné  dýchací cesty a 
adekvátní ventilace
= priorita při každém urgentním stavu

PROČ ZAJIŠŤUJEME DÝCHACÍ CESTY



Pacient je při vědomí a orientovaný
Normálně mluví
Nejsou žádné příznaky poranění 
hlavy nebo krku
Stav se nemění ani při opakovaném 
vyšetření

JAK POZNÁME, ŽE JSOU DÝCHACÍ CESTY 
PRŮCHODNÉ?



Vysoké podezření
Chrapot, změny hlasu
Hlasité dýchání /stridor, chrápání/
Dušnost, agitovanost
Tachypnea
Abnormální dýchací pohyby
Nízká saturace krve kyslíkem /pozdní 

znamení!!!!/

PŘÍZNAKY OHROŽENÍ DÝCHACÍCH CEST



„A“ - obstrukce DC, toaleta 
dýchacích cest
„B“- potřeba umělé plicní ventilace
„D“- neschopnost udržet volné 
dýchací cesty /GCS < 8/

INDIKACE K ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST 
V URG. MED.



 Protekce C páteře u traumat /MILS = manual in line 
stabilisation/

O2 polomaskou
Jednoduché manévry
Jednoduché pomůcky
Supraglotické pomůcky
OTI- definitivní zajištění DC
Chirurgické zajištění dýchacích cest

MANAGEMENT ZAJIŠTĚNÍ DC





Záklon hlavy +                 + 
zvednutí brady

ZAJIŠTĚNÍ PRŮCHODNOSTI BEZ POMŮCEK 
– JEDNODUCHÉ MANÉVRY

http://www.google.cz/imgres?q=airway+anatomy&start=243&hl=cs&sa=X&biw=1366&bih=627&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=UFqWtpBWxRaSrM:&imgrefurl=http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=sollen78&logNo=31001407&widgetTypeCall=true&docid=pLZ8vtvm41HhvM&imgurl=http://metrohealthanesthesia.com/images/airwayObst.jpg&w=306&h=235&ei=rdqGT4jsCpDZsgbhlpydAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1046&vpy=317&dur=11305&hovh=188&hovw=244&tx=137&ty=93&sig=101983690259149547486&page=10&tbnh=138&tbnw=180&ndsp=28&ved=1t:429,r:13,s:243,i:148�


Předsunutí                          
čelisti

ZAJIŠTĚNÍ PRŮCHODNOSTI BEZ POMŮCEK 
– JEDNODUCHÉ MANÉVRY



Zotavovací poloha

ZAJIŠTĚNÍ PRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH 
CEST BEZ POMŮCEK



ZAJIŠTĚNÍ PRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH 
CEST BEZ POMŮCEK - DUŠENÍ

Úder mezi lopatky
Heimlichův manévr

http://www.google.cz/imgres?q=airway+anatomy&start=78&hl=cs&sa=X&biw=1366&bih=627&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=tOa2h7J5uHsJYM:&imgrefurl=http://www.aafp.org/afp/2007/1015/p1185.html&docid=Fd2wrE20glNrlM&imgurl=http://www.aafp.org/afp/2007/1015/afp20071015p1185-f2.gif&w=350&h=305&ei=nduGT5qfKIyLswaV0ujVBg&zoom=1&iact=hc&vpx=419&vpy=155&dur=12687&hovh=210&hovw=241&tx=76&ty=115&sig=101983690259149547486&page=4&tbnh=138&tbnw=158&ndsp=28&ved=1t:429,r:9,s:78,i:24�


Vzduchovody
 Zabraňují zapadnutí kořene 

jazyk proti zadní stěně 
hltanu

 Ústní - mělké bezvědomí –
riziko zvracení/aspirace 

 Nosní – KI poranění 
obličejového skeletu a baze

UDRŽENÍ PRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH 
CEST – JEDNODUCHÉ POMŮCKY

http://www.google.cz/imgres?q=airway+securing+devices&start=183&hl=cs&biw=1366&bih=627&tbm=isch&tbnid=tcgdFSJ6ACyLiM:&imgrefurl=http://www.itstactical.com/medcom/medical/developing-a-blow-out-kit/&docid=oO6kZo4AR0TMzM&imgurl=http://www.itstactical.com/wp-content/uploads/2009/11/Airway.jpg&w=390&h=273&ei=yciGT8HTBM_ysgaL--XwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=526&vpy=233&dur=3880&hovh=188&hovw=268&tx=160&ty=89&sig=101983690259149547486&page=8&tbnh=130&tbnw=173&ndsp=28&ved=1t:429,r:2,s:183,i:9�


Rourka umístěná do trachey
Nafouknutý balonek
Zajištění proti dislokaci
Připojení ke zdroji směsi s O2 a 
umělé nebo asistované ventilace

DEFINITIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DC



Tracheální intubace

ZAJIŠTĚNÍ PRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH 
CEST – S POMŮCKAMI



TRACHEÁLNÍ INTUBACE

http://www.fotobanka.janouschek.com/shop/big/1287867-prazsky-hrad-hradcany-2.jpg�


„zlatý standard“ v zajištění DC – dosažení 
spolehlivé a dokonalé průchodnosti, 
umožnění ventilace, odsávání sekretů, brání 
aspiraci

ALE pokud je provedena správně!!

 Indikace: 
Obstrukce DC – selhávají jednoduché metody
Apnoe nebo dechová nedostatečnost, nutnost 

UPV
Ochrana volných DC při ztrátě reflexů = GCS <8

TRACHEÁLNÍ INTUBACE



OBTÍŽNÁ INTUBACE?? 

http://www.sodahead.com/entertainment/who-is-the-hottest-woman-of-all-time-who-is-still-hot/question-2334363/�


OBTÍŽNÁ INTUBACE?

http://www.google.cz/imgres?q=airway+securing+devices&hl=cs&biw=1366&bih=627&tbm=isch&tbnid=8-b1F73anO4mxM:&imgrefurl=http://www.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-anesthesiology/volume-29-number-2/noma-neonatorum-an-airway-challenge-in-paediatrics.html&docid=RM1ZzrC14cVNcM&imgurl=http://www.ispub.com/journal/the-internet-journal-of-anesthesiology/volume-29-number-2/noma-neonatorum-an-airway-challenge-in-paediatrics.article-g01.fs.jpg&w=462&h=432&ei=N8iGT-XfBpDcsgarnIj5Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=242&vpy=180&dur=1288&hovh=217&hovw=232&tx=108&ty=134&sig=101983690259149547486&page=3&tbnh=142&tbnw=147&start=52&ndsp=26&ved=1t:429,r:8,s:52,i:198�
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=difficult+airway&source=images&cd=&cad=rja&docid=XvQJKxaklwfXfM&tbnid=YdHXEJILpkODiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://academiclifeinem.blogspot.com/2012/10/mnemonics-for-difficult-airway.html&ei=UV02UZ30GoLm4QSniIAo&bvm=bv.43148975,d.bGE&psig=AFQjCNEQc78ZcKShGUmUdJ1L63veZZB_6g&ust=1362603593805183�


OBTÍŽNÁ INTUBACE V TERÉNU



Maxilofaciální trauma
Otevření úst
Anatomie
LEMON

LOOK
EVALUATION 3-3-2
MALLAMPATI
OBSTRUCTION
NECK MOBILITY

OBTÍŽNÁ INTUBACE - PREDIKCE



OBTÍŽNÁ INTUBACE - PREDIKCE

Classe 0

http://www.google.cz/imgres?q=airway+securing+devices&start=157&hl=cs&biw=1366&bih=627&tbm=isch&tbnid=fenTMwoM8Z5USM:&imgrefurl=http://roguemedic.com/2011/01/comments-on-the-endotracheal-tube-is-just-a-backup-airway-device/&docid=DdsgOCFDElsf-M&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_8Z869lPmoNo/TTVMzwSgCxI/AAAAAAAABKI/eaKLPtOKSlc/s1600/Cormack+Lehane+Airway+Grades+-+Hospital+Foch.gif&w=449&h=303&ei=yMiGT--iHszVsgaElOTvBg&zoom=1&iact=hc&vpx=650&vpy=288&dur=938&hovh=184&hovw=273&tx=144&ty=90&sig=101983690259149547486&page=7&tbnh=128&tbnw=177&ndsp=26&ved=1t:429,r:3,s:157,i:184�
http://www.google.cz/imgres?q=gum+elastic+bougie&start=74&hl=cs&sa=X&biw=1366&bih=627&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=jdNPemldxkpsvM:&imgrefurl=http://www.anesthesia-analgesia.org/content/96/3/911.2.full&docid=w0eo5JXkBEv7DM&imgurl=http://www.anesthesia-analgesia.org/content/96/3/911.2/F1.small.gif&w=200&h=154&ei=w8aGT--0FYbPsga_5LC6AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=350&vpy=181&dur=904&hovh=123&hovw=160&tx=75&ty=61&sig=101983690259149547486&page=4&tbnh=123&tbnw=160&ndsp=27&ved=1t:429,r:1,s:74,i:7�


Zavolej si pomoc!
Buď připraven (plán „B“, plán „C“)
=>Využij pomůcky nebo alternativní 
metody

OBTÍŽNÁ INTUBACE - ALGORITMUS



Obtížná intubace
 Zavaděč
 GEB
 Intubační laryngeální

maska
 Videolaryngoskopy

Obtížná ventilace
 Ventilace maskou 

metodou dvě ruce na 
masce

 Supraglotické pomůcky

OBTÍŽNÁ INTUBACE VS. OBTÍŽNÁ 
VENTILACE



OBTÍŽNÁ INTUBACE -
VIDEOLARYNGOSKOPIE

http://www.ems1.com/ad/?id=457147&sid=457137&from=479093�


SUPRAGLOTICKÉ POMŮCKY

LM Supreme LM Fast Trach

LM i - gel

http://www.google.cz/imgres?q=laryngeal+mask+airway&hl=cs&biw=1366&bih=627&tbm=isch&tbnid=b-6ujGpf3OJ23M:&imgrefurl=http://www.anecare.com/Products/QED-LMA-brief.html&docid=5nydto8y1g4j9M&imgurl=http://www.anecare.com/Products/images/LMA-brief1.jpg&w=320&h=280&ei=PNyGT9SVLonasgaruuTIBg&zoom=1&iact=hc&vpx=744&vpy=45&dur=7493&hovh=210&hovw=240&tx=77&ty=148&sig=101983690259149547486&page=1&tbnh=134&tbnw=153&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:4,s:0,i:72�


SUPRAGLOTICKÉ POMŮCKY

Combitube Laryngeální tubus

http://www.google.cz/imgres?q=airway+securing+devices&hl=cs&biw=1366&bih=627&tbm=isch&tbnid=7wibQR2T6DqA4M:&imgrefurl=http://acutecareinc.wordpress.com/2009/09/14/king-lt-vs-combitube/&docid=8XsqNYzGvHvq8M&imgurl=http://acutecareinc.files.wordpress.com/2009/09/king_lt-d2_300.jpg?w=468&w=376&h=300&ei=N8iGT-XfBpDcsgarnIj5Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=647&vpy=167&dur=102&hovh=200&hovw=251&tx=135&ty=98&sig=101983690259149547486&page=2&tbnh=143&tbnw=184&start=25&ndsp=27&ved=1t:429,r:16,s:25,i:156�
http://www.vbm.cz/images/200000100-646ff6568d/32-01-xxx_LT_NeU! (IMG_4817).jpg�


OTI NEBO SUPRAGLOTICKÁ POMŮCKA?

Personál provádějící OTI nebo zavádějící SG 
pomůcku musí být vyškolen!!
Bezpečná OTI: 150 OTI na úvod, udržovací 

20/rok (na pacientech ne modelu)
25 úspěšně zvládnutých OTI indukuje falešný 

pocit bezpečí!!!
3 neúspěšné OTI => alternativní zajištění DC
Bezpečné zavedení SG pomůcky: 30 zavedení 

na úvod



Průchod TR skrz vazy za zrakové kontroly
Symetrické zvedání hrudníku
Symetrický poslechový nález
Monitorace ETCO2 

Silvestri 2005 : „monitorace ETCO2                                                
snížila četnost chybného umístění                                                            
TR z 23% na 0%“

POX
RTG hrudníku

JAK ROZPOZNÁM, ŽE JE TR NA 
SPRÁVNÉM MÍSTĚ?



Koniotomie, koniopunkce

ZAJIŠTĚNÍ PRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH 
CEST – S POMŮCKAMI



CHIRURGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH 
CEST - KONIOTOMIE, KONIOPUNKCE

Quick Trach Minitrach II

B.A.C.T.

+ +

http://www.google.cz/imgres?q=minitrach&hl=cs&biw=1366&bih=627&tbm=isch&tbnid=JDkZgvLtAwbNUM:&imgrefurl=http://www.le-west.co.uk/medical/Minitrach-II-Emergency-Kit_M0002.html&docid=etnDYnn8qHlpPM&imgurl=http://www.le-west.co.uk/photos/M0002-1-F.JPG&w=440&h=350&ei=q8mGT8ndEczNsgaf27T4Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=276&vpy=143&dur=8673&hovh=200&hovw=252&tx=95&ty=132&sig=101983690259149547486&page=1&tbnh=131&tbnw=162&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:1,s:0,i:66�


DOPORUČENÝ POSTUP





VOLNÉ DÝCHACÍ CESTY A PREVENCE 
HYPOXÉMIE JSOU ZÁKLAD PÉČE U 
JAKÉHOKOLIV NEMOCNÉHO NEBO ZRANĚNÉHO
Jakákoliv pomůcka k zajištění dýchacích cest 

vyžaduje nácvik a zkušenosti s touto metodou
Pokud selže jedna metoda „plán A“, je nutné 

mít v záloze další „plán B“ event. plán „C“ –
viz workshop – buď připraven!
Včasné ověření správnosti „usazení“ pomůcky 

k zajištění dýchacích cest: monitorace ETCO2
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