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Nemám konfikt 
zájmu



Osnova sdělení
• Klinická fyziologie

• Klinické indikace -> Kdy?

• Modality neinvazivní plicní ventilace (NIV)

• NIV s celo-obličejovou maskou, 
vysokoprůtoková kyslíková terapie 
(HNFO/ARVO) -> Jak?

• Praktické aspekty 



Klinická fyziologie

heart-lung.org/chapter-five.html



Efekt CPAP
(Continuous Positive Airway Pressure)

• snížení dechové práce

• alveolární recruitment

• zvýšení oxygenace a eliminace CO2

• snížení prealoadu a afterloadu



Indikace NIV
• akutní respirační selhání I. nebo II. typu (pO2<55mmHg, 

pCO2>50mmHg, pH<7,35)

• akutní exacerbace CHOPN

• akutní plicní edém, pneumonie, ARDS

• poranění hrudníku

• perioperačně (extubace, zlepšení kondice 
kardiovaskulárního syst.)

• DUPV, přemostění k transplantaci, paliativní péče



Kontraindikace NIV
• neschopnost aktivní expektorace

• neschopnost udržet průchodné dýchací cesty

• vysoké riziko aspirace

• oběhová nestabilita

• ischemie myokardu

• netěsnost masky





Princip klinického účinku 
HNFO

• vysoké a stabilní FIO2 (oxygenace)

• vymývaní mrtvého prostoru (eliminace 
CO2)

• CPAP (snížení rezistance a dechové práce)

• zlepšení mukociliárního transportu 
(humidifkace)



Protokol postupu 
HNFO

• správná indikace a poučení pacienta

• FIO2: dle SpO2, závisí na ventilu přívodu 

• průtok směsi: titrovat po 10 l/min (30-60)

• teplota směsi: 34 - 37 ºC

• kritické zhodnocení účinnosti do 30 minut













Faktory predikující 
úspěch NIV

• nižší tíže onemocnění

• spolupracující pacient

• synchronizace s přístrojem

• dobrý stav dentice

• dosažení zlepšení výměny plynů do dvou 
hodin



Protokol postupu NIV• správná indikace, poučení a spolupráce 
pacienta

• vhodná maska

• režim PSV s Psupp 4-6 cmH2O a PEEP 2-4 
cmH2O

• během 5-15 min zvyšovat Psupp (15-20) a 
PEEP (5-7) 

• mírná sedace je-li nutná

• do dvou hodin kriticky zhodnotit účinek NIV









Take home message

• NIV/HNFO

• správná indikace

• technické provedení

• včasné zhodnocení efektivity



Děkuji za 
pozornost :-)

• astapenko.d@seznam.cz
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