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1967 – Dr. Peter Murphy
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Proč FOI?
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Kam ji zařadit?  - akutní x plánované výkony

 SADs

 přímá laryngoskopie

 videolaryngoskopie

 fibrooptická intubace

 koniopunkce / koniotomie

 tracheostomie
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Užití u plánovaných x akutních x emergentních 
výkonů (ultimum refugium?)
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U jakých pacientů FOI použít?U jakých pacientů FOI použít?
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FOI - proč se jí bojíme a odmítáme jí?

 dojem, že si vystačíme se základními pomůckami na zajištění 
dýchacích cest

 nemáme znalosti a bojíme se jí

 je technicky složitá

 nutnost delšího tréninku
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Kudy na to?
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ILMA

 interincizální vzdálenost 

     18 -20 mm

 v celkové anestezii

 ochrana DC

 možnost intermitentní 

oxygenace a ventilace
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Orotracheální cesta

 technicky nejnáročnější

 vyžaduje povytažení jazyka či užití Bermanova airway
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Nasotracheální cesta

 bez ohledu na interincizální vzdálenost

 LA + analgosedace

 spontánní ventilace pacienta

 ne koagulační porucha a poranění baze lební

 nutná spolupráce pacienta 

 při CA maximální snaha zachovat spontánní ventilaci  
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Postup nasotracheální intubace

 informování pacienta

 analgosedace (Midazolam, Sufentanil,…)

 nosní kapky s vasokonstrikčním efektem (Sanorin)

 LA – lze i nebulizačně, znecitlivění sliznice trachei přes lig. 

konicum

 oxygenace

 FOI

 úvod do CA až po zavedení NTI přes hlasivkové vazy 
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Komplikace FOI

 selhání techniky

 hematom, krvácení

 otok, protrahovaný výkon

 špatná viditelnost – hleny, mlžení optiky

 selhání umístění OTI, NTI
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Dětská skupina pacientů

 J.Š. 2004 - kasuistika

OA: několik týdnů po narození sepse (Staphylococcus aureus)

     -  asymptomatické postižení TMK vpravo

     -  manifestace kolem 3 roku – IIG= 3 mm

     - ORL vyšetření: masivní adenoidní vegetace

     - zajištění DC k operačnímu výkonu – NTI fibroopticky

 Operace - resekce kloubního výběžku TMK vpravo

                                  + náhrada resekátu osteochondrálním 

                                    štěpem z vlastního žebra
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Závěrem:

• nebát se „awake“ technik

• celý postup pečlivě naplánovat

• seznámit pacienta s průběhem a možnými riziky

• druhé ruce se hodí, protože…
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Závěrem:
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Děkuji za pozornost.
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T: +420 224 962 243
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