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struktura přednášky

• Co je (a co není) delirium, defnice 
         (pain – agitaton – delirium)
• Léky jen jedna z mnoha faset problému 
• Léky přispívající ke vzniku deliria
• Léčba k prevenci a léčbě deliria    

(hyperaktvní vs hypoaktvní)



www.icudelirium.org

ZDROJE

www.critcalcarereviews.com





DG deliria

CAM ICU

Klinická diagnóza

Implementace





náhlá porucha funkce CNS na ICU

Přicházíme k lůžku k nemocnému se změnou funkce CNS:
• Efekt léčby (přetrvává sedace?)
• Spí? (vyčerpanost, patologická struktura spánku na ICU)
• Hyperkapnie? Posthypoxická encephalopate? Epilepsie?
• Akutní psychiatrická reakce (deprese, katatonní stavy…), syndrom z 

odnět/“absťák“ (alkohol, nikotn, BZD, opiáty…)
• Nová strukturální porucha CNS (stroke, SDH…) 
• Demence?
• Akcentace povahových rysů (agresivita, fegmatk, záměrná 

nekooperace)
• Intoxikace 
• Jiné akutní onemocnění (sepse?)--- přibližujeme se k DG deliria



ICU analgesia

OPIÁTY

Bolest je významným trigrem pro vznik deliria



Current evidence supports the use, when feasible, of local anaesthesia 
and peripheral or neuraxial regional analgesia as important techniques 
within a multmodal approach. 

Systemic analgesics with proven or potental efcacy as components 
of multmodal analgesia used to treat postsurgical pain include: 

• Paracetamol (acetaminophen) 
• Non-selectve and COX-2 selectve NSAIDs
• Alpha-2-delta modulators (gabapentn, pregabalin) 
• NMDA-receptor antagonists (ketamine)
• Alpha-2 adrenergic agonists (clonidine, dexmedetomidine)
• Systemic local anaesthetcs
• Cortcosteroids





ICU sedaton

• Sedaton related
• Persistent
• Mixed



sedace na ICU

• Nitrolební hypertenze
• Refrakterní status epileptcus
• Těžká forma respiračního selhání
• Prevence vnímání při použit svalových 

relaxancií
JINAK (automatcky) NE

pokud musím: DEX = Propofol > BZD

MIDEX + PRODEX + SPICE III



nesedovat (Strom T, Lancet 2010) nebo sedovat málo



nesedovat - NONSEDA

Skandinávie, 8 ICUs
I: > 24 hrs mechanical ventlaton
Primary: D90 idem
Secondary: + nonsedaton (TEN, AKI, SOFA…)



ICU delirium (and agitaton)



delirium-farmakologické intervence 2017 
(kongres ČSIM)

prevence (elektvní chirurgie): haloperidol +, 
risperidon +, ketamin +, rivastgmin 0 

léčba na ICU (pilotní studie): kvetapin +, 
haloperidol 0, ziprasidone 0, olanzapine = 
haloperidol. 
hyperaktvní delirium: DEX > haloperidol  



farmakologická prevence deliria 2019

NE: na ICU, akutní chirurgie, kardiochirurgie
Malé studie (+/-) u elektvní chirurgie: 
haloperidol (+), atypická antpsychotka +; DEX +; 
 gabapentn +; melatonin +; ketamin (+), 
rivastgmin -. 



farmakologické intervence v léčbě deliria 
2019

2017 léčba na ICU (pilotní studie): kvetapin +, 
haloperidol 0, ziprasidone 0, olanzapine = haloperidol. 
hyperaktvní delirium: DEX > haloperidol 

2019:
Vysadit léky s potenciálem delirium způsobit/potencovat 
(BZD, antcholinergika, (KS), statny?) 
no drug FDA approved 
SCCM Guidelines 2018 – consider haloperidol or atypical



SCCM Guidelines 2018



praxe



praxe



praxe







HOPE study









přehled atypických antpsychotk v ČR

p.o. i.v. depotní

amisulprid taprid (Tiapridal) Risperidon (Risperdal Consta)

sulpirid Olanzapin (Zyprexa) Olanzapin (Zypadhera)

risperidon Aripiprazol (Abilify) Aripriprazol (Abilify Maintena)

klozapin  Paliperidon (Trevicta, Xeplion)

quetapin   

ziprasidon   

aripiprazol   

paliperidon   

kariprazin   





závěr 2020

• po deliriu aktvně pátrat (cave oversedaton)
• léčit/odstranit vyvolávající příčinu
• nefarmakologická léčba
• hyperaktvní delirium - haloperidol v malé 

dávce, DEX
• hyperaktvní delirium z odnět (alkohol, BZD) – 

benzodiazepin, DEX
• hypoaktvní delirium bez farmakologické léčby
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