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SPINÁL…
A DÁVKA?



Co si myslíte o high-volume
low-concentration spinálu?

???



…objem určuje rozsah, 
koncentrace efekt. To nemůže 

takhle fungovat.
WTF…









Máme tendenci se soustředit na informace, které potvrzují naše již existující názory.



Prevence a léčba hypotenze při spinální anestezii u císařského řezu… 
…možným východiskem je snížení dávky lokálního anestetika. To je 
však zatíženo rizikem neadekvátní peroperační analgezie. 
Z tohoto důvodu se ve Fakultní nemocnici ve Würzburgu již řadu let u 
císařského řezu podává pro spinální anestezii kombinace nízké dávky 
lokálního anestetika („nízká koncentrace“) a opioidu.

10 ml 0,1% bupivakainu + 5-10 μg sufentanilu



10 ml 0,125% bupivakainu + 12,5 μg adrenalinu

testovací dávka epidurálního katetru



Přestože maximální rozptyl s Th2 (C5–Th5) byl velmi vysoký, nedošlo k žádnému 
významnému omezení mechaniky dýchání a výměny plynů; hypotenze (< 70 % 
výchozí systolické nebo < 90 mmHg) se časně vyskytla u 1 pacienta, ale pozdně za 
30-60 min ve 30 % studovaných případů.



6 ml      8 ml      10 ml

6 ml             8 ml            10 ml





ani objem ani koncentrace 
zásadně neovlivňují šíření 
anestetika v míšním moku



ED50 intrathékálního bupivacainu



Retrospektivní analýza 1424 anesteziologických 

protokolů z let 2001–2007



Pro instalaci spinální anestezie byla možná jak sedící 
poloha (většina případů), tak levostranná poloha; Volba 
byla na anesteziologovi



Hypotenze byla definována jako pokles systolického krevního tlaku na < 80 % výchozí hodnoty.

Pro aplikaci spinální anestezie byla možná jak 
sedící poloha (většina případů), tak poloha na 
levém boku; volba byla na anesteziologovi

Výška vpichu dle anesteziologa, nejčastěji 
L3/4 (67 %); prvním pokusem v 85% případů.

Atraumaticka spinální jehla 24 G

Aplikována směs 4 ml 0,25% bupivakainu, 
4 ml FR a 10 mg sufentanilu (2 ml). 

Celkový objem tedy byl 10 ml 0,1% roztoku 
bupivakainu (1 mg/ml) s obsahem 
sufentanilu 1 ug/ml. Provádějící 
anesteziolog zvolil dávku lokálního 
anestetika individuálně.



SAB aplikovaný v sedě má vyšší výskyt 
hypotenze než při aplikaci na boku





SEMILATERÁLNÍ POLOHA
naklonění trupu o 5-15 stupňů = prevence aortokavální komprese

Bamber, J. H. et al. Anesth Analg 2003;97:256-258

prevence A-K komprese



Dyer RA et al. Anesthesiology. 2009 Oct;111(4):753-65

vyšší 
srdeční výdej

reflexní 
bradykardie

Kontinuálně !



WTF…
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