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Apnoe a oxygenace

Copyright © 2014 Anesthesiology. Published by Lippincott Williams & Wilkins.

Benumof, J. L. et al. Critical Hemoglobin Desaturation Will Occur before Return  to an Unparalyzed State following 1 mg/kg Intravenous 
Succinylcholine.  Anesthesiology. 87(4):979-982, 1997.



Apnoe a hyperkapnie

Gentz B. A. et al. Carbon Dioxide Dynamics During Apneic Oxygenation: The Effects of Preceding Hypocapnia.  
Journal of Clinical Anesthesia 10, 189–194 (1998).



Pečlivě

 pečlivá volba priorit
 pečlivé vyšetření dýchacích cest

… odhalí některé (70% spolehlivost) 
 pečlivá preoxygenace

… získá několik minut navíc (u zdravých)
 pečlivá příprava plánu, polohy a pomůcek



Priority

http://emcrit.org/podcasts/intubation-patient-shock/



Pečlivě

 pečlivá volba priorit
 pečlivé vyšetření dýchacích cest

… odhalí některé (70% spolehlivost) 
 pečlivá preoxygenace

… získá několik minut navíc (u zdravých)
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Otevření úst



Chrup



Patro



Mallanpati



Mobilita C páteře



Vyšetření krku



Pečlivě

 pečlivá volba priorit
 pečlivé vyšetření dýchacích cest

… odhalí některé (70% spolehlivost) 
 pečlivá preoxygenace

… získá několik minut navíc (u zdravých)
 pečlivá příprava plánu, polohy a pomůcek



Preoxygenace

 3minuty, 8 l/min 
 8  hlubokých dechů těsnící maskou

 NIV

http://emcrit.org/DSI

http://emcrit.org/DSI�


Pečlivě

 pečlivá volba priorit
 pečlivé vyšetření dýchacích cest

… odhalí některé (70% spolehlivost) 
 pečlivá preoxygenace

… získá několik minut navíc (u zdravých)
 pečlivá příprava plánu, polohy a pomůcek



Polohování před intubací



Reproduced from Henderson JJ, Popat MT, Latto IP, Pearce AC. Difficult Airway Society guidelines for management of 
the unanticipated difficult intubation. Anaesthesia 2004; 59: 675-94, with permission from Blackwell Publishing Ltd.’

DAS   2004 → 2015





Downloaded from: Miller's Anesthesia (on 12 March 2009 09:47 PM)



Airway management

The Vortex Approach & related materials are copyright of Nicholas Chrimes & Peter Fritz. 
Used with permission.                   www.vortechaproach.com



Vír



Udržet O2/CO2

 3 nechirurgické postupy
– obličejová maska

– supraglotické
– intubace



Udržet O2/CO2

 3 nechirurgické postupy
 1 chirurgický postup



Udržet O2/CO2

 3 nechirurgické postupy
 1 chirurgický postup

 dostat pacienta 
do bezpečí



Koniotomie

 Trigrem k provedení je nemožnost zajistit dýchací 
cesty třemi nechirurgickými technikami

 Desaturace není trigrem,
ale stresorem během provedení.

 Čas, který máme k dispozici, než pacient desaturuje, 
je znám až retrospektivně.



Nedělej 2x to stejné



Jen 3+1 
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