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Disclosure



        Guidelines



        Guidelines



• Time is high!!!

     

Guidelines z praktického hlediska



Zatím jezdí pacient za krví,

…………..



Guidelines z praktického hlediska

Strategii léčby musíme přizpůsobit i tomu, kde a s jak 
dostupným materiálem pacienty ošetřujeme. 
     

Pacient v sanitce….
….a cca 30 min na 
urgentním příjmu



Turniket
Komunikace s dispečinkem
Nalož a jeď

ZZS



1. Okamžité podání: kyselina tranexamová 

ZZS



ZZS a UP

Permisivní hypotenze



ZZS a UP

Permisivní hypotenze, nicméně…

• objemové terapie krystaloidy,
• Nestačí-li, pokračujeme koloidy: škrob, želatina, ale



Urgentní p íjem ř

• Pacient přijíždí na UP
• Pokračuje objemová terapie: krystaloidy a koloidy

• Pacient dále krvácí

• Odběry  pro určení krevní skupiny, 
nakřížení ery, bed-side, laboratoř



Urgentní p íjem ř

• Pacient dále krvácí a zahajujeme 
resuscitaci koagulace

                          Transfuzní přípravky,         
krevní deriváty



Urgentní p íjem ř

• Pacient dále krvácí

                          snaha o chirurgickou   
kontrolu zdroje



Urgentní p íjem ř

• Pacient dále krvácí

                ihned dostupné 
                             Ery koncentrát



Prvních 30 min na UP:  dostupné 0- 

• Ery koncentrát   Hb min 70g/l



     

Prvních 30 min na UP:  dostupné 0- 



Cca po 30min: Výsledky bed-side, laboratoř



Cca po 30min: Výsledky bed-side, laboratoř

• Koncentrát fibrinogenu s cílem nad 2g/l
• V praxi minimálně 4g iv
• PCC a trombo dle TEG a ROTEM



     





Prvních 30 min na UP: Plazma???

• V současné době odklon,  ale v případě 
hromadných neštěstí, souběh několika 
pacientů, nedostupnost fibrinogenu…..



Prvních 30 min na UP:  dostupná plazma 

• FFP od jednoho dárce
                  x

• Směsná farmaceuticky 
               ošetřená



SD-plasma is a safe plasma product for 
liver transplant recipients, and the 
incidences of hyperfibrinolysis and 
thromboembolic events are not 
significantly different from those seen in 
centers using FFP. 





  ZZS: kyselina tranexamová, krystaloidy…                  
                                        …….. +   koloidy

                                                       TURNIKET
    UP:           ery Hb 70g/l
                           Fibrinogen nad 2g/l
           pokud plazma, tak protivirově ošetřená

                          KONTROLA ZDROJE

Take home message



Zatím jezdí pacient za krví,

Bude časem jezdit krev za pacientem 
(fibrinogen, umělý Hb)     ????

……



       Děkuji za pozornost
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