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Guidelines ASA

• Anesthesiology January 2022, Vol. 136, 31–81.
• update guidelines z roku 1993, 2002/2003, 2013
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Tipy
• Doporučený postup 

ČSARIM 2019, ASA 
gudelines 2022

• Zohledněte vlastní 
možnosti a zdroje

• Pracovní postup
• Umístěte je na místa, kde 

vám pomůžou





čím se Doporučení zabývá…

• obtížné zajištění dýchacích cest, obtížné dýchací cesty
• obtížná ventilace maskou
• obtížná laryngoskopie
• obtížná tracheální intubace
• obtížné zavedení supraglotické pomůcky
• obtížné chirurgické zajištění dýchacích cest
• selhání zajištění dýchacích cest
• extubace u obtížných dýchacích cest







Predikce obtížných dýchacích cest

klinické situace
•anamnéza DA
•spánková apnoe (OSAS)
•obezita, BMI > 30
•omezení v atlantookcipit.skl.
•omezené otvírání úst
•deformity hlavy a krku
•nádory hlavy a krku
•stp. radioterapii

klinické obory
•ORL
•stomatochirurgie
•porodnictví
•výkony na dýchacích cestách
•bariatrická chirurgie



L-E-M-O-N

• Look (zevní pohled)
• Evaluate (zhodnocení 3-3-2)
• Mallampati
• Obstruction
• Neck mobility









Specifika intenzivní péče
• stav pacienta v okamžiku intubace
• „výkon“ nelze odložit nebo provést v regionální anestezii
• nižší práh pro volbu invazivního zajištění dýchacích cest
• reintubace
• vybavení a zkušenosti



Videolaryngoskopy



Videolaryngoskopy



Videolaryngoskop - tipy

• pohotovostní uložení (kompletní, nabitá baterie)
• plně se seznámit s ovládáním (a pochopit)
• nepoužívejte k přímé laryngoskopii
• zavaděč do OTK
• videozáznam
• sugammadex



sejdeme se na AKUTNĚ.CZ



Závěrem – obtížná intubace

• předvídejte a odhalte rizika
• vytvořte si plán (včetně plánu B, C ...)
• připravte se, buďte seznámeni s pracovními 

postupy, s pomůckami
• volejte včas o pomoc
• nezavrhujte intubaci bdělého pacienta



Děkuji za pozornost
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