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• V súvislosti s uvedenou témou nemám žiadny konflikt záujmov

• Zástupca prednostu DKAIM NÚDCH Bratislava

• Predseda SRR

• Full Instructor ALS, EPALS ERC



Extrakorporálna KPR 

• Je definovaná ako rýchla aplikácia véno-arteriálnej
extrakorporálnej membránovej oxygenácie (V-A ECMO), na
zabezpečenie cirkulačnej podpory pacientov, u ktorých zlyháva
konvenčná resuscitácia (ALS) pri dosiahnutí trvalého obnovenia
spontánnej cirkulácie (ROSC)

• Jej použitie sa v posledných rokoch zvyšuje v IHCA aj OHCA



Extrakorporálna KPR 



Extrakorporálna KPR

• Odporúčame zvážiť použitie extrakorporálnej KPR (eCPR) ako
záchrannej terapie pre určitých pacientov so zastavením srdca pri
zlyhaní konvenčnej ALS alebo na umožnenie realizácie špecifických
výkonov v situácii, keď môže byť prevedená
(slabé odporučenie, veľmi nízka spoľahlivosť dôkazov)





Extrakorporálna KPR

• Nemáme ešte všeobecne stanovené indikácie pre výber pacientov,
ani určený optimálny čas zahájenia eKPR počas konvenčnej ALS

• Avšak máme odporučenia, kedy je vhodné eKPR použiť

• Kritériá pre napojenie pacienta na eKPR sa menia a prospektívne
testujú v prebiehajúcich štúdiách

ILCOR CoSTR 2019
ERC Guiidelines 2021



Extrakorporálna KPR

• Bežne používanými kritériami však sú:
• Spozorované zastavenie srdca s okamžite svedkom začatou KPR
• Čas do napojenia eKPR je menej ako 60 minút od začatia KPR
• Mladší pacienti (t.j < 65 - 70 rokov) bez závažných komorbidít, u

ktorých je predpoklad návratu do samostatného života
• Známa alebo predpokladaná liečiteľná bezprostredná príčina

zastavenia srdca

ILCOR CoSTR 2019
ERC Guiidelines 2021



Extrakorporálna KPR u detí

• Mala by sa zvážiť u detí so zastavením srdca v nemocnici alebo na
urgentnom príjme pri známaj alebo predpokladanej reverzibilnej
príčine, u ktorých konvenčná PALS neviedla k rýchlemu ROSC, pričom
sú dostupné a okamžite použiteľné prostriedky a experti na ECLS

• U špecifických skupín detí s dekompenzovaným kardio-respiračným
zlyhávaním sa odporúča použiť ECMO ako prevenciu zastavenia
obehu

• Zastavenie srdca pred alebo počas prípravy a kanylácie by nemalo byť
dôvodom pre nepoužitie ECLS



Extrakorporálna KPR u detí

• Kompetentný záchranári sa môžu rovnako rozhodnúť o použití eKPR
u detí so zastavením srdca mimo nemocnice (OHCA)

• Platí to pre prípady hlboko hypotermického zastavenia obehu alebo
pre situácie, kedy je možné vykonať kanyláciu trénovaným tímom a
so súhlasom poskytovateľa a zdravotníckeho systému





eKPR - special circumstances

• Anafylaxia

• Astma

• Hyperkaliémia

• Hypotermia

• Intoxikácia

• Kardiochirurgický výkon

• Katertizácie

• Koronárna trombóza

• Pľúcna embólia

• Tehotenstvo

• Topenie

• Zastavenie srdca na OS



eKPR - special circumstances





Záver

• Technologický pokrok v medicíne prináša nové klinické
implementácie používaných liečebných postupov - využitie
ECMO pri KPR - eKPR

• Nenahrádza kvalitnú BLS a ALS, ktoré sú esenciálnou
podmienkou použitia eKPR

• Prostredníctvom prospektívnych štúdii sa intenzívne pracuje na
indikáciách a kritériách pre napojenie pacientov na eKPR

• eKPR jednoznačne posúva možnosti KPR a zvyšuje šancu
prežitia zastavenia srdca



Ďakujem za Vašu pozornosť

www.srr.sk
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