FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
PRACOVIŠTĚ MEDICÍNY DOSPĚLÉHO VĚKU
Držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001
Jihlavská 20, 62500 Brno
IČO: 652 697 05

KLINIKA DĚTSKÉ ANESTEZIOLOGIE
A RESUSCITACE, tel.: 532 234 698

Kontrolní protokol po regionální nebo centrální blokádě
Protokol prosím nezakládat do dokumentace, poslat na KDAR po 48 hod (pokud zůstane v dokumentaci)

Hmotnost: ……….kg

Štítek pacienta

Datum: ..……………………………..

Operační dg.: …………………………………………………….........
Výkon:…………………………………………………………………
Lékař provádějící blokádu: ……………………………………………

CENTRÁLNÍ BLOKÁDA
Epidurální

L /

čas provedení: __:__*

Th /

nebo

Jehla …… G
Katetr

ano

kaudální

Provedeno v CA
……. G

ne

ano

detekce :

Hloubka katetru v epi ………. cm

Dávka …………. ml

ne

ztrátou odporu

kapkou

EPI prostor detekován v …….. cm

…… % ……………………………….

Tunelizace ano

……cm

Komplikace ano

jaké:

ne
ne

PERIFERNÍ BLOKÁDA
čas provedení: __:__*
Horní končetina: ……………………………………………..………………..

UZ:

ano

ne

Dolní končetina: ………………………………………………………………

UZ:

ano

ne

Stimulace: ano

ne

Jehla: tupá

ostrá

provedeno v CA ano

ne

Jiné:…………………………………………………………………………………………………………………

Dávka …………. ml
Komplikace ano

…… % …………………………………………………………………

jaké:

ne

NÁSLEDNÁ KONTROLA:
Hodnocení po příjezdu na dospávací pokoj/odd/JIP: __:__* FLACC: ___/ VAS: ___
60 minut po prvním hodnocení: __:__* FLACC: ___/ VAS: ___
4 hodiny po prvním hodnocení: __:__* FLACC: ___/ VAS: ___
Čas __:__ a hodnota FLACC: ___/ VAS: ___, kdy bylo nutné podat první doplňkové analgetikum.
Analgetikum: ……………………… Dávka: …………..Forma podání (i.v. / i.m. / s.c. / p.o / p.r.): …….
Parestezie: ano

ne

Paréza: ano

ne

Druhý den po výkonu:
Nauzea: ano
ne
Zvracení: ano
ne
Trvání analgezie blokádou: (při jednorázové aplikaci) ……………………… hod
Další analgetika v průběhu 24 hod: ……………………………………… čas: __:__*
……………………………… čas: __:__*,
………………………………. čas : __:__*

Katetr extrahován: datum/kým
___: Vyplňuje sestra DP/odd/JIP
* čas ve formátu hh:mm __:__ (přesné časy budou předepsány na operačním sále)

Podpis a razítko lékaře

SKÓROVACÍ SYSTÉMY

Obličejová škála bolesti = VAS

Nebolí

Bolí
trošku

Hodnocení:

Bolí
trochu víc

Bolí
ještě víc

Bolí
moc

Bolí
nejvíc

4 a více bodů = bolest a nutná intervence

FLACC skóre 0 – 7let (nebo bez schopnosti reagovat na „obličeje“)
Kategorie

Popis

Skóre

Obličej

žádný určitý výraz nebo úsměv
příležitostná grimasa nebo zamračený obličej

0
1

často nebo neustále se třesoucí brada, sevřené čelisti

2

normální poloha nebo uvolněné
neklidné, nepokojné, napětí

1

kopání nebo mávání nohama

2

leží v klidu, v běžné poloze, uvolněně se pohybuje
napjatý, kroutí se, posouvá se vzad a vpřed

0
1

napjatý, ztuhlý nebo s sebou hází

2

nepláče (spí nebo je vzhůru)
naříká, sténá, příležitostné stěžování

0
1

vytrvalý pláč, křik nebo vzlykání, časté stěžování

2

spokojený, uvolněný
uklidní se dotykem, pohlazením nebo slovně, dá se odvést pozornost

0
1

lze jen obtížně utěšit nebo uklidnit

2

Činnost
nohou
Aktivita

Pláč

Utišitelnost

0

POZN.: Hodnotit prosím obě skóre, pokud pac. není schopen vyhodnotit „obličeje“, tak jen FLACC

Interpretace FLACC:
4-6b – neopioidní analgezie (paracetamol, novalgin, nurofen…)
7-10b – kombinovaná analgezie (opioidní + neopioidní)
Pokud při analgetizaci do epidurálního katetru v kombinaci s neopioidními analgetiky přetrvává hodnota
VAS/FLACC skóre nad 6 kontaktujte KDAR na kl. 4404.
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