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Role imobilizace v PNP - východiska

• Při manipulaci u nestabilního poranění páteře může dojít k poranění
míchy => závažnému neurologickému deficitu

• Úplná imobilizace v PNP není se současně dostupnými prostředky
možná

• Základní princip: spinal motion restriction (SMR) = omezení
nežádoucích pohybů potenciálně poraněné páteře (hlava, krk, torzo)

• Preference: čímkoliv, co splňuje základní princip – volba vhodného
prostředku, pro vhodného pacienta, ve vhodném prostředí

• Na nezbytně nutnou dobu



Indikace k omezení nežádoucích pohybů 

• Tupé trauma + 
✓Porucha vědomí, známky intoxikace

✓Bolest/ citlivost krční páteře, zad

✓Porucha hybnosti a citlivosti

✓Anatomická deformita páteře

✓Poranění, které ovlivňuje pacientovu 
schopnost přispět ke spolehlivému 
vyšetření, vč. emočního stresu 
(„distracting injury“)



SMR - prostředky
90 x 27 x 14 cm, 
3 kg (4,5 KED PRO)

200 x 98 cm 
(80x100x30 cm), 
7,5 kg

162 cm x 45 cm 
(120x45x7 cm), 
7,0 – 8 kg

184 x 45 cm,  
6,2 – 7 kg

42 x 27 x 17 cm, 
1 kg
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Vyprošťovací vesta

• Synonyma: 
• Kendrick extrication device (KED),
• Spencer extrication device (SED), 
• KED/ SED vesta, 
• páteřní dlaha, 
• vyprošťovací vesta…..

• Primární účel: 
• šetrné vyproštění z havarovaného vozidla

• 90 x 27 x 14 cm, 3 kg (4,5 KED PRO)
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Lze využít KED i v jiném prostředí?

Zdroj: EmeGear LLC, Carpinteria, USA



Je to bezpečné?
• Princip KED: 

✓omezuje pohyb hlavy, krku, torza 

• Preference: 
✓špatně přístupné prostory (hluboké příkopy, trhliny, sklepy), 
✓omezené množství zachránců (z hlediska prostoru a 

dostupnosti) 
✓transporty na krátkou vzdálenost (točité schodiště, terén), 
✓časově kritický pacient (není vhodné čekat na další pomoc)
✓ …….



Jak si poradit ve dvou 
– inspirace ICAR 2018

Zdroj: J. Kubalová, ICAR 2018, Chamonix



Jak si poradit ve dvou – inspirace ICAR 2018

Zdroj: V. Vajdík, ICAR 2018, Chamonix



Výsledek ☺

Zdroj: J. Kubalová, 
M.Jakubů, VVS ZZS 
JmK



Polytrauma?

• Cíl: zjistit efekt použití KED na diastázu symfýzy (SyD) s/ bez 
použití trochanterického pásu (TB) během vyprošťování po 
dopravní nehodě

• 18 lidských kadaverů, nestabilní fraktura pánve („open book“)

• Samostatné použití KED – nesignifikantní zvýšení SyD

• Kombinace KED + TB – signifikantní redukce SyD

• Studie prokázala, že kombinace TB a KED vede k časné redukci. 
Autoři doporučují uvažovat o zavedení této kombinace do Pre-
Hospital Trauma Life Support (PHTLS) protokolů



První zkušenosti – Extrém 2019

Zdroj: EXTRÉM 2019, ZZS JmK

1. Fixační a transportní prostředek -
transport pacienta po úzkém schodišti ze 
3. patra věže – popáleniny po výbuchu ve 
varně pervitinu

2. Transportní prostředek - transport 
postřeleného z terénu v lese (neznámý 
terén, neznámá vzdálenost od vozu)

3. Transportní a izolační prostředek -
vyproštění dítěte po pádu do studny + 
izolační podložka

Dotaz živému figurantovi: 
✓ pohodlnost? 
✓ bezpečnost? 
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