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MOTTO



� tekutinovou léčbu v PNP často řídí laické osoby na místě

POZNÁMKY K TEKUTINÁM V PNP

� tekutiny jsou často podávány nekontrolovaně, a to tím více, 
čím je situace kritičtější

� kolik bylo podáno obvykle nikdo přesně neví, a pokud to není 
přesně zapsáno ve výjezdovém listu (což obvykle není), 
nikdo se to už nikdy nedozví

� zavedení dvou PŽK = dvojnásobný objem tekutin

� ztráta krve se nadhodnocuje, množství podaných tekutin  
podhodnocuje

� nejlepší volumexpandér pro PNP je noradrenalin



ZÁSADY LÉČBY TEKUTINAMI
�tekutiny jsou léky, proto se nimi zacházíme jako s léky

�nedostatek i nadbytek tekutin škodí

�horší než dobře je ještě lépe
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TYPY ROZTOKŮ
■ glukóza

■ 0,9% NaCl („fyziologický“ roztok)

■ balancované krystaloidní roztoky

■ koloidní roztoky (albumin, želatiny, škroby)

■ krevní deriváty



DILEMATA
■ koloidy versus krystaloidy

■ FR versus BKR

■ rozdíl mezi BKR?
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Na+

�kdy podávat hyperNa roztok?

�hyponatremie
�antiedematózní terapie

�kdy podávat hypoNa roztok?

�hypernatremie
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RIZIKA HYPECHLOREMIE

�hyperchloremická metabolická acidóza

�akutní poškození ledvin (vazokonstrikce)

�dysfunkce gastrointestinálního traktu

�zásah do cytokinové kaskády s prozánětlivým efektem

�vliv na koagulaci
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OCCAMOVA BŘITVA
hyperchloremie je škodlivá

+
liberální podávání roztoků se suprafyziologickou

koncentrací Cl- vede k hyperchloremii

roztoky s suprafyziologickou koncentrací Cl- bychom 
neměli používat

…potřebuji k tomu klinické studie?
…proč pacienty vystavovat riziku poškození v klin. studiích?



Cl-

�kdy podávat hyperCl roztok?

�hyponatremie + hypochloremie
�hypochloremická metabolická alkalóza
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Ca2+, K+, Mg2+

�normální koncentrace K a Mg – proč ne

�Ca – potenciální protrombogenní efekt při podávání s 

krevními deriváty

�Ca – potenciální inkompabilita s některými léky
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DOPLŇKOVÉ ANIONTY
�bikarbonát

�technicky obtížné

�inaktivace některých léků rychlým vzestupem pH

�laktát

�problém u akutního selhání jater

�pomalejší korekce acidózy

�acetát
�rychle metabolizován
�ve vysoké dávce vazodilatace + negativně inotropní
�obnovení zásob glykogenu

�glukonát
�nejasná metabolizace
�nižší pufrovací schopnost
�zvyšuje spotřebu kyslíku
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KTERÝ ROZTOK JE TEDY NEJLEPŠÍ?



NIKDO NENÍ DOKONALÝ…

�…ani infuzní roztok



KTERÝ ROZTOK JE TEDY NEJLEPŠÍ?
�záleží na klinické situaci

�kraniotrauma FR RingerL

�hyperchloremická acidóza Isolyte FR

�hypochloremická alkalóza FR RingerL

�dehydratace Isolyte, PlasmaL FR

�sepse s hypalbuminemií albumin+BKR pouze BKR

ANO NE     



V URGENTNÍ MEDICÍNĚ

■ udržovací infuze při zajištění periferního žilního katetru

■médium k podání léků

■ objemová náhrada

■ často nelze více upřesnit specifickou skupinu



V URGENTNÍ MEDICÍNĚ
■médium k podání léků: FR, G 
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V URGENTNÍ MEDICÍNĚ

■médium k podání léků: FR, G 

■ náhrada objemu: Isolyte, ev. jiný BKR

■ udržovací infuze: nepoužívat, nebo BKR

■ specifické podmínky mohou upřesnit výběr (a 

nezapomínat na koloidy a G)
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…A CO DĚTI?
■ BKR od 28 dní věku

Benelyte 250 ml

■ jediný balancovaný roztok použitelný od novorozenců

■ eliminace hyponatremie a výkyvů glykemie

■ univerzální použití



ZÁVĚRY
■ správný typ roztoku pro správného pacienta (v drtivé 

většině nějaký BKR)

■ ne více než je potřeba



Děkuji za pozornost

skulec@email.cz


