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ALGORITMUS ACLS
NEREAGUJE
zajistit průchodnost
dýchacích cest
(pozoruj vitální funkce)
Přivolat
resuscitační tým

KPR 30:2
dokud není připojen
defi/monitor

Zhodnocení
rytmu
Výboj indikován
(VF/Pulseless VT)
1 výboj
150 – 360 J bifázický
nebo 360 J mono
Ihned pokračovat
KPR 30:2
po 2 min

Výboj není indikován
(PEA/Asystolie)

Během KPR
• Odstranit reverzibilní příčiny
• Kontrola elektrod, DC, i.v. vstup
• Adrenalin 1 mg po 3-5 min i.v.
• Uvážit: Amiodaron, Atropin, Mg

Reverzibilní příčiny
Hypoxie
Hypotermie
H+ ionty
Hypo- hyperkalémie

Tenzní PNO
Tablety
Tamponáda perikardu
Trombóza koronární/plicní embolie

Ihned pokračovat
KPR 30:2
po 2 min

Primární postup
1. postup ABC/ACB
2. D – defibrilace
3. připojit defibrilátor
4. ze sumační křivky EKG stanovit poruchu:
- VF/VT - komorová fibrilace/bezpulzní komorová tachykardie
1 výboj 150 – 360 J bifázický/360 J monofázický
KPR – 30 : 2 po 2 min.
- NON VF/VT – asystolie
- PEA (pulseless electrical activity)
KPR – 30 : 2 po 2 min.
Primární postup – optima dosáhnout do 2 minut
VF a PEA = rytmy přežití; ASYSTOLIE = prognóza přežití nepříznivá (1 – 2 %)

Komorová fibrilace - vysoká voltáž

Komorová fibrilace - nízká voltáž

Komorový flutter

Komorová tachykardie

Sekundární postup - 1


1. Volba vazopresoru
• refrakterní VF – adrenalin
• NON VF/VT – adrenalin
• uvážit: atropin, transkutánní kardiostimulaci

VF/VT - doporučené léky
Antiarytmika - jsou indikována jen pravděpodobně (IIb).
- výhoda je zřejmá jen při VF/VT refrakterní
vůči DEFI
Amiodaron (IIb) - bolus 300 mg , pokud se opakuje VF
nebo bezpulzová VT, lze opakovat bolus 150 mg i.v.
Max. kumulativní dávka/24 hod. je 2,2 g
Lidokain (neurčité) - bolus 1,0-1,5 mg/kg i.v. lze opakovat po 3.-5 min.,
max. kumulativní dávka/24 hod. 3mg/kg
Magnézium sulfát - v dávce 1-2 g i.v. při polymorfní komorové
tachykardii (torsades de pointes)

PEA (pulseless electrical activity)
elektroaktivita bez hmatného pulsu

 pravidelná aktivita (elektromechanická disociace - EMD)
 heterogenní rytmy
 idioventrikulární rytmy
 komorové uniklé stahy
 podefibrilační idioventrikulární rytmy
 bradyasystolie

PEA vyžaduje rychlé řešení vyvolávající příčiny - pokud je
reverzibilní ze skupiy 5H + 5T

Sekundární postup - 2
Kauzální léčba u NON VF/VT = 5H
• Hypovolémie – doplnění objemu

• Hypoxie
• H+ionty

– oxygenoterapie, UPV s vyšší FIO2

– dysbalance, zvl acidóza; ventilace,
NaHCO3
• Hyperkalémie – i.v. Ca-chlorid/glukonát
• Hypotermie

Sekundární postup - 2
3. Kauzální léčba u NON VF/VT = 5 T
• Tablety – otrava léky a jedy, drogy – zábrana dalšího vstřebání,
antagonizace, eliminace
* Tamponáda perikardu

- punkce/drenáž perikardu při
ECHO kontrole

• Tenzní pneumotorax

– punkce/drenáž

• Trombóza koronární

– trombolýza

• Tromboembolie plicní

PEA s pomalou akcí
a se širokými QRS komplexy:
stav svědčí o malfunkci myokardu/poruchách vedení:
• infarkt myokardu a/nebo poruchy vedení
• extrémní hyperkalémie
• hypoxie,
• acidóza
• hypotermie

• předávkování: tricyklickými antidepresivy, beta-blokátory,
blokátory Ca-kanálů, digoxinem

PEA s rychlou frekvencí
a s úzkými QRS komplexy:
stav svědčí o relativně normálním myokardu při:
 hypovolemii
 infekci
 plicní embolii
 tamponádě perikardu
nutná urychlená cílená terapie

Asystolie
Prognóza přežití je apriorně nepříznivá v poměru 1-2 pacienti: 100 pacientům
Úspěch se dostaví je-li možno rychle určit příčinu a rychle ji zvládnout

Postup:
• Potvrdíme dg. asystolie :EKG, kontrola elektrod, kabelů, připojení, svodů
• Adrenalin
• Atropin po 3-5 min
• NaHCO3 ( podle indikací)
• Transkutánní kardiostimulace - zahájit časně v kombinaci s medikací
(není rutinní postup)
Trvá-li asystolie > 5-10 min. při korektně prováděné resuscitaci je prognóza
prakticky beznadějná.

Trvání asystolie > 5-10 min. a příčina není reverzibilní, transport do nemocnice
není indikován jako nepřínosný, KPR se ukončí na místě a lékař konstatuje
smrt.

Asystolie

Asystolie – P vlny

Agonální rytmus

Zajištění průchodnosti dýchacích cest
Intubace – je nejlepší způsob zajištění průchodnosti dýchacích
cest.
- chrání před aspirací
- umožňuje optimální ventilaci
- aplikaci farmak
Není conditio sine qua non – prioritou nepřímá srdeční masáž
kontinuální oxygenace a adekvátní ventilace (i přes masku)
Při obtížné intubaci lze alternativně užít :
laryngeální masku
laryngeální tubus
combitubus

Možnosti přístupu do krevního řečiště
Endobronchiální aplikace - užíváme není-li možná aplikace i.v.
Způsob aplikace:
 Adrenalin 3,0 mg (Atropin 2,0 mg) do 20 ml Aqua dest.
aplikovat odsávacím katetrem hluboko endobronchiálně
 poté 5 hlubokých vdechů
 jestliže venózní přístup během resuscitace nadále není možný,
opakujeme aplikaci ca. po 10 min ve stejné dávce
 po endobronchiální aplikaci je třeba počítat s možným „depo
efektem“ až do 60 min
Zástava oběhu může ovlivnit plicní perfúzi, podmínky pro
resorbci a tím i účinnost aplikace => nestandardní efekt

Možnosti přístupu do krevního řečiště
V průběhu resuscitace volíme vstup do periferního žilního řečiště
co možná nejblíže k srdci:
 v. jugularis externa
 v. basilica
Po každé aplikaci farmaka - proplach nejméně 20 ml F1/1
Centrální žilní katetr – je ideální přístup.
kanylace je spojena se - zvýšeným rizikem komplikací
- přerušením resuscitace během aplikace
užívána vyjimečně pouze při nedostupnosti periferního žilního
řečiště
Intraosseální přístup

Úspěšnost resuscitace
ROSC = return of spontaneous circulation
– začátek postresuscitační fáze
- pouze první krok celkové úzdravě pacienta!

Studie ICNARC London – 1995 – 2004
22 105 pacientů se zástavou oběhu
9 974 (45%) přežívalo na ICU
6 553 (30%) propuštěni z kliniky

Postresuscitační fáze
Bezprostředně po ROSC následuje fáze mozkové hyperémie
Po 15–30 min reperfúzního času => generalizovaná hypoperfúze
 Porucha autoregulace => CBF závisí na CPP =>
MAP udržovat na normálních hodnotách
Hypotenze vede k neurologické deterioraci !
 Kausální terapie zástavy oběhu je nalehavá
- trombolýza u IM nebo embolizace do plicnice
- PTCA u IM
 Korekce hyperglykemie = normoglykemie
Hyperglykémie v podmínkách mozkové hypoxie = laktacidóza
= zhoršení neurologické deteriorace

Postresuscitační fáze
V prvních 48 hod. po zástavě oběhu a obnově cirkulace nastupuje
hypertermie => zhoršení neurologické deteriorace
Se vzestupem tělesné teploty o 1 °C zvyšuje se CBF o 7% =>
riziko vzestupu ICP
Mírná hypotermie – 32 – 34 °C signifikantně zlepšuje outcome
K chlazení lze užít infuzi chladného F1/1 (4 °C ) v dávce 30ml/kg
která sniží teplotu tělesného jádra ca o 1,5 °C
Ochlazování zahájit co možná nejdříve a hypotermii udržovat
nejméně 12 – 24 hod.

Základní opatření v postresuscitační fázi






další stabilizace vitálních funkcí
kompletní diagnóza
kauzální terapie
normoglykémie
hypotermie 32 – 34 °C na 12 – 24 h

Peri-arrest-arytmie - principy léčby
Ve všech případech:

 podat kyslík
 zavést i.v. kanylu
 12-svodové EKG pro precisní determinaci rytmu
a korektní léčbu
 korigovat elektrolytové abnormality (K+, Mg++, Ca++)
Zhodnotit:
 stav pacienta – stabilní/nestabilní
 charakter arytmie

1

Známky instability
1. Klinické známky low cardiac output:
 bledost

 studený, lepkavý pot na končetinách
(vzestup sympatické aktivity)
 porucha vědomí (redukce CBF mozkem)
 hypotenze (systolický tlak < 90 mm Hg)

2

Známky instability
2. Excesivní tachykardie:
 srdeční frekvence > 150/min – kriticky redukuje diastolu,
průtok krve koronárním řečištěm a vede k ischemii
myokardu
 tachykardie se „širokým komplexem QRS (jsou tolerovány
hůře než tachykardie s „úzkým komplexem QRS)

3

Známky instability
3. Excesivní bradykardie:

 srdeční frekvence < 40/min, ale
 srdeční frekvence < 60/min u pacientů s malou srdeční
rezervou

I vyšší frekvence může být relativně pomalá u pacienta
s nízkým systolickým volumem

4

Známky instability
4. Kardiální selhání:
 redukuje perfuzi koronárním řečištěm

 arytmie dále kompromitují myokardiální výkon, s následným
plicním edémem (selhání levé komory)
vzestupem jugulárního venózního tlaku a hepatálním
městnáním (selhání pravé komory)

5

Známky instability
5. Anginózní bolest na hrudi:
arytmie (zejména tachyarytmie) je způsobená myokardiální
ischemií
Důležité rozlišit, zda se jedná o:
 primárně koronární poruchu s ischemickou symptomatologií
nebo
 strukturální poruchu srdeční s ischemií myokardu, která
může vést k život ohrožující komplikaci včetně
srdeční zástavy

Algoritmus
bradykardie

Ano

Známky instability?
 systolický BP < 90 mmHg
 srdeční frekvence < 40/min
 komorová arytmie kompromituje BP
 srdeční selhání

Ne

Atropin 0,5 mg i.v.
Ano

dostatečná odpověď ?
Ne

 Atropin 0,5 mg i.v.
opakovat do max. dávky 3 mg
 Adrenalin 2 – 10 µg/min
 Alternativní farmaka
nebo
 Transkutánní stimulace

Ano

Riziko asystolie?
 recentní asystolie
 AV blok - Mobitz II
 kompletní srdeční blok se širokým QRS
 komorová pauza > 3 s

konzultovat odborníka
Alternativní farmaka:
 Aminophyllin
 Isoprenalin
 Dopamin
 Glukagon (předávkování beta- a Ca-blokery)
 Glykopyrolát (místo atropinu)

Ne

OBSERVACE

Algoritmus
tachykardie I

• ABC, O2, kanylace žíly
• Monitorace EKG, BP, SpO2
• 12-svodové EKG
• Identifikace a léčba reverzibilních příčin

Je pacient stabilní?
Známky instability
 porucha vědomí
 bolest na hrudi
 BP < 90 mmHg
 srdeční selhání

NESTABILNÍ

• Synchronizovaná kardioverze (až 3x)
• Amiodarone 300 mg i.v. během 10 – 20 min
• opakovat výboj, dále
• Amiodaron 900 mg/24 hod

STABILNÍ
• Je QRS úzké? (< 0,12 sek)?

Algoritmus
tachykardie II

Úzké QRS
je rytmus regulární ?

REGULÁRNÍ

IREGULÁRNÍ

• Užití vagálních manévrů
• Adenosin 6 mg rychle i.v.
při neúspěchu 12 mg i.v.
při neúspěchu dalších 12 mg i.v.
 Kontinuální monitorace EKG
• Normální sinusový rytmus
obnoven ?

ne

• Iregulární úzký QRS komplex
Pravděpodobně síňová fibrilace
Korekce frekvence:
beta-bloker i.v. digoxin i.v.
nebo dilthiazem i.v.
Trvá-li < 48 hod uvážit:
amiodarone 300 mg i.v. 20-60 min.
pak 900 mg během 24 hod

ano
• Pravděpodobně re-entry PSVT
12 svodové EKG – sinus rytmus
při rekurenci – opět adenosin
a uvážit antiarytmickou profylaxi

• Možný síňový flutter
 Kontrola frekvence např. beta-bloker

Algoritmus
tachykardie III

Široké QRS
je QRS regulární ?

IREGULÁRNÍ

Možnosti:

• AF s raménkovým blokem
léčit jako úzký QRS komplex
 Preexcitovaná AF
uvážit amiodaron
• Polymorfní VT
např. torsades de pointes
magnesium 2 g během 10 min

REGULÁRNÍ

• Ventrikulární tachykardie
(nebo neznámý rytmus)
Amiodaron 300 mg i.v.
během 20 -60 min, pak 900 mg
během 24 hod.

• je-li potvrzena SVT
s raménkovým blokem
 Adenosin 6 mg i.v.

Resucitace se nezahajuje z důvodů :
1. Kvalitativních
- předem je rozhodnuto - v případě srdeční
zástavy KPR nebude zahájena ( terminální stav)
- jsou přítomny známky jisté smrti - dekapitace,
dekompozice, mrtvolná ztuhlost, mrtvolné skvrny
- byly bez efektu vyčerpány resuscitační postupy

2. Kvantitativních
- uplynula krajní doba od zástavy do zahájení KPR
- závažná polymorbidita
- nejistý postkoncepční věk u novorozenců

Kritéria ukončení KPR
Hlavním kritériem ukončení KPR je prognóza
úspěchu/neúspěchu
Přitom záleží na :
- intervalu srdeční zástava - zahájení KPR
- intervalu začátek maligní arytmie - úspěšná defibrilace
- komorbiditě
- stavu, který předcházel KPR

Asystolie a ukončení KPR
KPR ukončíme jsou-li splněny následující podmínky:

• byla prováděna korektní základní KPR
• je vyloučena komorová fibrilace
• byla zajištěna správně průchodnost dýchacích cest

• byla zajištěna optimální oxygenace a normokapnie
(pulzní oxymetrie, kapnometrie)
• byl zajištěn i.v. vstup
• KPR prováděna > 10 min., ale asystolie trvala nezměněna
• byla aplikována odpovídající medikace
Transport do nemocnice pouze tehdy, nelze-li v průběhu KPR poskytnou
všechna nutná opatření (např. ohřátí při hluboké hypotermii)

KPR v terénu nezahájit
Obecně - občané i zdravotníci v terénu jsou vedeni
k zahájení a provádění KPR
Výjimky:
1. Přítomny jisté známky smrti
- dekapitace,
- dekompozice,
- mrtvolné skvrny (za 20-50min)
- mrtvolná ztuhlost (za 0,5 -6h)
2. Provádění KPR ohrožuje zdraví/život zachránce

3. Neurologická prognóza kvality dalšího života není
validním kritériem

Ukončení KPR v terénu
V případech že KPR provádějí: spoluobčané, zdravotníci
nelékaři, lékaři mimo službu (bez výbavy pro rozšířenou
KPR)

KPR se ukončí za následujících podmínek:
- obnoví se spontánní oběh a dostatečné dýchání
- dostaví se RZP /ZZS, která převezme další provádění KPR
- zachránce není sto provádět KPR pro vyčerpání
- zjistí se jisté známky smrti
- okolní prostředí je pro život/zdraví zachránce nebezpečné

Transport resuscitovaného pacienta

Otázka zda:
1. Resucitujeme-li pacienta v terénu - stanovit event.
smrt zde nebo
2. pokračovat v KPR za transportu do nemocnice a
zde konstatovat smrt
Obecně platí:
- smrt v ČR konstatuje výhradně lékař (a to i v terénu)
- KPR prováděná ZZS bez lékaře a která je na místě
prokazatelně neúčinná bude tím spíše neefektivní
za transportu do nemocnice, kde bude event.
konstatována smrt
- vhodnější je povolat na místo lékaře který rozhodne
o event. ukončení KPR a konstatuje smrt
Každou situaci je nutno řešit individuálně!

Prognóza přežití a propuštění z nemocnice
bez neuropsychického defektu klesá s délkou KPR
KPR u dospělých i dětí považujeme za neúspěšnou
neobnoví-li se spontánní oběh do 30 minut rozšířené
NR.
Prodloužení KPR je třeba uvážit:
- je-li přítomna hypotermie nebo

intoxikace/předávkování léků.
- obnoví-li se oběh během KPR i když jen přechodně

U novorozenců se KPR ukončí neobnoví-li se
spontánní oběh do 15 minut.

Smrt mozku
stanoví se zákonným způsobem. Je-li stanovena:
a) ukončí se péče o pacienta
b) u zemřelých zařazených do dárcovského
programu pokračuje péče o dárce podle protokolu
Orientační známky vysoce nepříznivé prognózy:
1)
Kóma - GCS pod 5, trvající 2-3 dny
2)
Absence reakce na osvit 3 dny
3)
Absence motorické odpovědi 3 dny
4)
Bilaterální absence SSEP 1 týden
Pacient je indikován k převedení z intenzívní péče
do paliativní i za cenu zvýšení sedativ a analgetik i
kdyby tím mělo být nepodstatně zkráceno jeho dožití.

DNAR / DNR (Do Not Attempt
Resuscitation)
= v případě srdeční zástavy není resuscitace indikována
pro mizivou naději na obnovu spontánního oběhu
-

rozhodnutí je uvedeno v chorobopise
je s ním seznámen personál
ztotožňuje se s ním

DNAR nevylučuje zajištění psychického komfortu:
- umělou výživu, oxygenoterapii, analgézii, sedaci
- aplikaci antiarytmik, vazoaktivních látek
- při akutních příhodách kdy je indikován
operační výkon volí se zpravidla nejjednodušší

U pacientů psychicky kompetentních
- vhodné plán postupu prodiskutovat a zajistit si souhlas
- informovat rodinu
(nejčastěji jde o maligní onemocnění, AIDS)
U pacientů psychicky inkompetentních ( bezvědomí)
- lze ordinovat racionalizovanou/limitovanou léčbu
Omezení resuscitační péče - z racionálních důvodů
- nutno konzultovat se všemi odborníky a pracovníky,
kteří se na péči pacienta podílejí
- musí být dokumentováno samostatně odděleně od DNAR
- DNAR není kontraindikací přijetí na resuscitační lůžko
ARO/JIP, je-li přijetí indikováno

Zbytečná léčba
Kriteriem zbytečnosti při KPR je:
- krátké prodloužení života
- život velmi nízké kvality
KPR není indikována:
- nelze očekávat, že pacient přežije
- pacient přežije, ale zůstane trvale
v bezvědomí/trvale zbaven možnosti komunikovat

Amiodaron (1)
 stabilizuje membrány prodlužuje repolarizační fázi
– III. třída (Vaughan Williams)

 prodlužuje trvání akčního potenciálu a refrakterní fáze síní
a komor
 zpomaluje síňokomorové vedení
 zpomaluje vedení v patologických spojích
 mírně negativně inotropní efekt
 periferní vazodilatační efekt

Amiodaron (2)
je indikován:
 refrakterní VF/VT
 hemodynamicky stabilní VT a ostatních refrakterních
tachyarytmií
dávkování:
iniciálně 300 mg ve 20 ml 5 % G
působí tromboflebitidy
aplikovat do centrálního katetru nebo velké periferní žíly

Amiodaron (3)
nežádoucí projevy:
 hypotenze

 bradykardie
 paradoxně arytmogenní efekt, je-li podán současně látkami
prodlužujícími QT

prolongovaná aplikace:
 poruchy funkce štítnice
 rohovková mikrodepozita
 periferní neuropatie
 plicní/hepatální infiltráty

Lidocain (1)
 stabilizuje membrány
 prodlužuje refrakterní periodu myocytů
 snižuje komorovou automaticitu
 lokálně anestetickým účinkem potlačuje komorovou
ektopickou aktivitu
 zvyšuje práh pro komorovou fibrilaci

indikace: VF/VT (je-li amiodaron nedostupný)

Lidocain (1)
 stabilizuje membrány
 prodlužuje refrakterní periodu myocytů
 snižuje komorovou automaticitu
 lokálně anestetickým účinkem potlačuje komorovou
ektopickou aktivitu
 zvyšuje práh pro komorovou fibrilaci

indikace: VF/VT (je-li amiodaron nedostupný)

Lidocain (2)
Suprimuje aktivitu depolarizovaných arytmogenních tkání
a minimálně interferuje s elektrickou aktivitou normálních
tkání
Proto:
je účinný při supresi arytmií spojených s depolarizací:
ischemie myokardu, intoxikace digitalisem
a relativně neúčinný u arytmií s normálně polarizovanými
buňkami:
síňová fibrilace / flutter

Lidocain (1)
 stabilizuje membrány
 prodlužuje refrakterní periodu myocytů
 snižuje komorovou automaticitu
 lokálně anestetickým účinkem potlačuje komorovou
ektopickou aktivitu
 zvyšuje práh pro komorovou fibrilaci

indikace: VF/VT (je-li amiodaron nedostupný)

Dávkování lidocain (3)
Iniciální dávka: 100 mg (1 – 1,5 mg/kg)
Celková dávka lidokainu max. 3 mg/kg za 1. hod aplikace
- s prvními známkami toxicity ihned přerušit aplikaci
- myokardiální depresi lze korigovat: infuzí + vazopresory

Toxicita lidokainu (4)
působí:
 parestesie
 ospalost
 svalové záškuby až konvulze
 depresi myokardu (přechodná, menší než po amiodaronu)

Lidokain – poznámky ke klinické aplikaci (5)
Je metabolizován v játrech a jeho poločas je prodloužen při:
redukci perfuze játry (pokles CO)
hepatálních poruchách
ve stáří
během zástavy oběhu se neuplatňuje normální mechanismus
clearance, takže může být dosaženo vysoké plazmatické
koncentrace po jediné dávce !
lidokain je méně účinný při hypokalémii a hypomagnezémii

Magnesium sulfát (1)
 hypomagnezémie je často spojena s hypokalémií,
hypofosfatemií, hyponatremií a hypokalcemií
 hypomagnezémie často vede k dysrytmiím, rezistentní VF,
náhlé smrti

Magnesium sulfát (2)
Indikace:
 VF refrakterní na defibrilaci při podezření na hypomagnezémii
 VT při suspektní hypomagnezémii
 torsades de pointes
 intoxikace digitalisem

Kontraindikace:
 hypermagnezémie, hyperkalémie, AV blok, těžší porucha renálních
funkcí

Dávkování:
 Iniciálně: 1 – 2 g v 50 – 100 ml 5% glukózy během 5 – 60 min
a pokračuje se kontinuální infuzí 0,5 – 1,0 g/hod za kontroly
magnezémie

Adenozin (Adenocor)
Purinový nukleotid
 snižuje frekvenci tvorby vzruchů v sinusovém uzlu
 zpomaluje vedení v AV uzlu
 extrémně rychlý nástup účinku
 extrémně krátký biologickiý poločas
Indikace
 AV uzlová reentry tachykardie
 diferenciální diagnóza tachykardií se širokými a
 úzkými QRS komplexy (ukončí supra a AV uzlové
tachykardie, ne komorové)

Adenozin (Adenocor)
Kontraindikace:
 AV blok vyššího stupně
 S, tlak na hrudi, ick sinus syndrom (pokudnení pacient
zajištěn kardiostimulací)
 bronchiální astma
Nežádoucí účinky:
Bolesti, hlavy, dušnost – vzhledem ke krátkému účinku jsou
Nevýznamné
Dávkování: 6 – 12 mg i.v. rychle. Pokud se účinek
nedostaví do 2 min, aplikovat shodně 12 mg i.v. Tuto dávku
lze opakovat ještě jednou

Esmolol (Brevibloc)
Kardioselektivní beta-blokátor bez ISA s ultrakrátkým
biologickým poločasem (9 minut)
Indikace:
 supraventrikulární tachykardie
 reverze fibrilace a flutteru síní
 perioperační tachykardie
 akutní hypertenzní stavy
 akutní infarkt myokardu

Esmolol (Brevibloc)
Kontraindikace:
 srdeční nedostatečnost
 kardiogenní šok
 AV blok vyššího stupně
 bronchiální astma
 současná aplikace verapamilu
 opatrně v graviditě a laktaci
Nežádoucí účinky:
 hypotenze, bradykardie
 bronchospasmus, dušnost

Esmolol (Brevibloc)
Lékové interakce:
 zvyšuje účinek digoxinu, suxamethonia, opiodů
hypotenziv,
 současná aplikace s verapamilem i.v. – riziko srdeční
zástavy
Dávkování:
V i.v. infuzi – 50 – 200 ug/kg/min

Verapamil (Isoptin)






blokátor kalciových kanálů, inhibuje influx Ca
intracelulárně
zpomaluje sinusový rytmus a rychlost vedení v horní
střední části převodního systému => dobrý efekt na
supraventrikulární arytmie
minimální efekt na dolní část intraventrikulárního
převodního systému => minimální efekt na komorové
arytmie

Indikace:
 terapie profylaxe supraventrikulární tachykardie
 fibrilace a flutter síní
 terapie arteriální hypertenze

Verapamil (Isoptin)
Kontraindikace:
 závažnější převodní poruchy
 sick sinu syndrom
 srdeční nedostetčnost
 hypotenze
 současná aplikace s Beta-blokátory a digoxinu = riziko uplné AV
blokády
Dávkování
terapie akutních stavů – SV tachykardie, fibrilace, flutter
síní s rychlým převodem na komory



5 mg i.v. v případě potřeby opakovat za 10 min
kontinuální infuze 2 – 5 ug/kg/min

Atropin (1)
antagonizuje účinky acetylcholinu na muskarinových receptorech
 blokuje účinek n. X na sinoatriální a antrioventrikulární uzel
 zvyšuje automaticitu a facilituje AV převod
vedlejší účinky - neostré vidění, sucho v ústech a retence moči jsou
nevýznamné
- akutní stav zmatenosti – se může vyskytnout
po i.v. aplikaci u starších osob

Atropin (2)
Indikace
 asystolie

bezpulzová elektrická aktivita (PEA) s frekvencí < 60 min
 sinusová, atriální nebo nodální bradykardie u hemodynamicky
nestabilního pacienta
Doporučená dávka u asystolie nebo PEA < 60/min = 3 mg/kg i.v.
jednorázově
Některé současné studie neprokazují příznivý efekt atropinu avšak:
asystolie je spojena se špatnou prognózou
některé zprávy hovoří o úspěchu po aplikaci atropinu
je nepravděpodobné, že by aplikace měla v této situaci škodlivé
následky

Aminophyllin
je inhibitor fosfodiesterázy, který zvyšuje koncentraci cAMP
ve tkáních a uvolňuje adrenalin ze dřeně nadledvinek
Indikace:
 asystolie
 bradykardie po zástavě oběhu refrakterní na atropin
Dávkování: 250 – 500 mg (5 mg/kg) i.v.
Theophyllin má úzké terapeutické okno – optimální koncentrace
v plazmě = 55 – 110 mmol/l.
Vyšší hodnoty mohou být spojeny se vznikem arytmií a konvulzi
(zvl. při rychlé i.v. aplikaci)

Calcium (1)
hraje významnou roli v celulárním mechanismu myokardiální
kontrakce
 existuje však jen nemnoho prací, podporujících oprávněnost
aplikace Ca u srdeční zástavy
 vysoká koncentrace Ca v plazmě po jednorázové aplikaci může
mít škodlivé účinky na ischemický myokard a zhoršit cerebrální
restituci
Aplikace Ca během KPR má proto specifické indikace:
 hyperkalémie
 hypokalcémie
 předávkování blokátory kalciových kanálů

Calcium (2)
Iniciální dávka: 10 ml 10% CaCl2 (6,8 mmol Ca++)
lze opakovat podle potřeby

 Calcium může zpomalovat srdeční akci a vyvolat arytmie
 při srdeční zástavě lze podat Ca rychle

 při zachovaném oběhu aplikovat zvolna
 nepodávat Ca společně s NaHCO3

NaHCO3 (1)
 srdeční zástava vede k respirační a metabolické acidóze
 nejlepší léčbou acidózy při kardiální zástavě jsou komprese
hrudníku a umělá plicní ventilace
Během KPR hodnoty pH < 7,1 nebo BE – 10 mmol/L, indikují
podání 8,4% NaHCO3 50 ml
Hodnoty arteriálních krevních plynů jsou ve vztahu k intracelulárním
poměrům ABR málo signifikantní.
Lepší orientaci v této situaci poskytují hodnoty ABR centrální
venózní krve.

NaHCO3 (2)
po aplikaci vzniká CO2, který proniká intracelulárně a vede
 k excerbaci intracelulární acidózy
 negativně inotropnímu účinku
 ke zvýšení osmolarity a nálože Na+
 k posunu disociační křivky pro kyslík doleva a ztížení
uvolňování O2 do tkání

Mírná acidóza působí vazodilataci v mozku a proto plná korekce pH
může teoreticky redukovat CBF.
Pokud je NaHCO3 vylučován jako CO2 plicemi, musí se zvýšit
minutová ventilace.

NaHCO3 (3)
rutinní aplikace NaHCO3 během KPR – nebo po obnově oběhu?
Aplikace NaHCO3 je indikována jako život zachraňující výkon:
 těžká hyperkalémie
 srdeční zástava při hyperkalémii
 těžká metabolická acidóza

 předávkování tricyklickými antidepresivy
Dávkování: 8,4% NaHCO3 50 ml i.v.
Opakovat podle potřeby za kontroly ABR (arteriální nebo centrální
venózní).

