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Co říká EBM?
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Hrušky a jablka (a jahody a třešně..)
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Randomizovaná studie nepravděpodobná..





Předpoklady benefitu intubace

• pacient s NZO potřebuje umělou ventilaci..
• vlastní proces intubace během KPR nepoškozuje pacienta..
• ventilace cestou ETR nepoškozuje pacienta..
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Potřebují klinicky mrtví dýchat?



Zvýšení celkového přežití z 3,7% na 9,8%.
Celkové přežití ve skupinách:
• no CPR: 5,2%
• klasická CPR: 7,8%
• CO-CPR: 13,3%
Závěry:
CO-CPR byla spojená s vyšším přežitím.

Je tedy možné zobecnit, že CO-CPR je lepší a měli 
bychom laiky učit pouze stlačovat hrudník?
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Předpoklady benefitu intubace

• pacient s NZO potřebuje umělou ventilaci..
• vlastní proces intubace během KPR nepoškozuje pacienta..?
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• riziko intubace do jícnu
• přerušení kompresí 

hrudníku
• selhání intubace až 50% 

(zkušenost?)
• obtížné získání a udržení 

dovednosti
• riziko hyperventilace
• riziko hyperoxie post-ROSC

• ventilace bez nutnosti 
přerušit komprese hrudníku

• efektivní ventilace
• minimalizace distenze 

žaludku / regurgitace / 
aspirace

• uvolnění rukou









Hyperventilace

• zvyšuje nitrohrudní tlak..
• snižuje koronární perfuzní tlak..
• snižuje žilní návrat..
• způsobuje hypokapnii..
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Hypokapnie a průtok krve mozkem











Dopady do praxe..?



Dopady do praxe..?

Intubace během resuscitace ANO, ale:
• rychle
• správně
• nehyperventilovat !!!
• vyvarovat se hyperoxemii post-ROSC.
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