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ZÁKLADY ZAJIŠTĚNÍ DC PRO 

OPERAČNÍ VÝKON 

Pacientské faktory 
Riziko aspirace 

Riziko ztráty průchodnosti 

dýchacích cest 

Intolerance hyperkapnie 

(nitrolební hypertenze) 

 

Chirurgické faktory 

Typ operačního výkonu 

Poloha pacienta 

Délka výkonu 



TRACHEÁLNÍ INTUBACE 

- INDIKACE –  

 Předoperační: nestabilní pacient indikovaný pro 

urgentní výkon 

 Intraoperační: riziko aspirace, intrakavitální chirurgie, 

„shared airway“ chirurgie, neobvyklá poloha pro 

chirurgický výkon, výkon vyžadující svalovou relaxaci, 

rozsáhlý operační výkon, porucha průchodnosti DC u 

neintubovaného pacienta v průběhu anestezie 

 Pooperační: pokračování umělé plicní ventilace v 

pooperačním období, nestabilní, krvácející pacient, 

přetrvávající účinek opioidů, anestetik, svalových 

relaxancií 

- (Hagberg KA: Airway management, Mosby 2007) strana 3 



SUPRAGLOTICKÁ POMůCKA 

 Archie Brain – 1988 po 

dlouholetém vývoji 

 90. léta 20. století – 

dramatický vzestup použití 

LMA u výkonů elektivní 

chirurgie 

 V současnosti v UK více než 

50% výkonů prováděno s 

použitím SADs!  

strana 4 



KLASIFIKACE SADs 
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KLASIFIKACE SADs 

Reusable Single use 

(disposable) 

Esophageal 

vent/sealing cuff 

Cuffed 

perilaryngeal 

sealers 

LMAClassic 

ILMA 

Laryngeal 

Airway Device 

LMA Unique 

SoftSealLM 

Solus LM 

AuraOnce LM 

LaPremiere LM 

ProSeal LMA 

GO2 Airway (D) 

Supreme LMA (D) 

Cuffed pharyngeal 

sealers 

COPA 

PAXPress 

CobraPLA 

Laryngeal VBM 

tube  

AMD Device 

Elisha 

CombiTube (D) 

Easytube (D) 

Cuffless 

anatomically 

preshaped sealers  

SLIPA (D) 

I-gel  (D) 



cLMA 

 SAD první generace 

 Limitace: a) IPPV není často možná z důvodu relativně 

nízkého faryngeálního těsnícího tlaku, b) riziko aspirace 

žaludečního obsahu při jeho regurgitaci (Cook, 2010) 

 Faryngeální těsnící tlak – 20 cmH2O (Cook, 2005) 

 Vysoký jícnový těsnící tlak – 40-50 cmH2O 

 Aspirace s cLMA -  nízké riziko (méně než 1:10.000, 

0.01%) (Verghese, 1996) 

 2500 publikací, 270 miliónů zavedení… 
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OSTATNÍ SADs 1. GENERACE 

FLMA, LM – Premiere, AMBU, LT, COBRA 
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OSTATNÍ SADs 1.GENERACE 

 Existuje nějaký důvod pro jejich použití místo cLMA? 

 Vyšší úspěšnost zavedení, vyšší těsnící tlaky, nižší 

četnost komplikací, nižší riziko aspirace, nižší cena???? 

 cLMA podporována 2500 studiemi, zatímco všechny 

ostatní SADs 1. generace pouze 18! 

 Komparativní data pouze pro tři SADs 1. generace 

 (Cook, 2010) 

 Kromě ekonomických důvodů neexistuje jediný důvod 

podle EBM, který by podporoval použití alternativních 

SADs místo cLMA.  
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SADs 2. GENERACE 

 Vyvinuté pro zvýšení bezpečnosti CA a především z 

důvodu snížení rizika aspirace žaludečního obsahu 

 Zahrnují ProSeal LMA, Supreme LMA, SLIPA, i-gel, LTS 

II (LTS-D) 

 Většinou jednorázové pomůcky, se speciálně 

tvarovanou špičkou manžety, separovaným drenážním 

kanálem pro derivaci žaludečního obsahu, často mohou 

být použity i při obtížné intubaci 

 Lze je použít v rozšířených indikacích – laparoskopie, 

chirurgie v laterální poloze nebo dokonce v poloze na 

břiše (Cook, 2010, Theiler, 2009) 
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ProSeal LMA (PLMA) 

 Několik rozdílných prvků než 

cLMA 

 A) jícnový drenážní kanál 

 B) dorzální nafukovatelná 

manžeta 

 C) částečně flexibilní dýchací 

trubice 

 D) protizkusová vložka 

 E) zavaděč    
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ProSeal LMA 

 Díky designu PLMA – významné zvýšení faryngeálního 

těsnícího tlaku 

 Meta-analýza 9 studií na 1470 pacientech – SP u PLMA 

27-31 cmH20 vs. 16-20 cmH20 u cLMA (Cook, 2005) 

 Ve 20% pacientů převýší SP 40 cmH20! (Cook, 2002) 

 Důsledky: 

 A) Těsnící tlak zvýšen, může být aplikován IPPV s 

vyšším vrcholovým tlakem, použití u většího spektra 

výkonů i pacientů 

 B) Jícen je účinně izolován od dýchacích cest 

 C) Může být zavedena žaludeční sonda k aktivnímu 

odsátí žaludečního obsahu  
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ZAVEDENÍ PLMA 

 Obtížnější než u cLMA 

 V meta-analýze 28 studií u celkem 2100 pacientů, PLMA 

byla zavedena na první pokus u 87% (vs. 93% u cLMA).  

 Na 3. pokus – úspěšnost 100%.  

 Modifikace zavádění – standardní, zavaděč, bougie. 

 Bougie-aided technika – 100% úspěšnost na první 

pokus (Brimacombe, 2004) 

 Je PLMA bezpečnější než cLMA (nižší riziko aspirace)? 

 1.3 milionu pacientů by bylo nutné v každé skupině…  
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I-gel supraglottic airway 

 Supraglotická pomůcka 

 Jednorázová 

 Žádná nafukovací manžeta 

 Měkký polymer 

 Široká protizkusová vložka 

 Jícnový kanál 

 Výzkum – dr Muhammed Nasir - Cambridge University 
Dept of Anatomy na kadaverech– 2002 

 Studie na čerstvých kadaverech -  Maryland, BA – 2003 

 První klinické zhodnocení, pre-produkce – 2005 

 CE marking – 2006 

 I-gel oficiálně představen na Annual Winter Meeting of 
AAGBI v Londýně - 2007 

 



I-gel supraglottic airway 



ZAVEDENÍ i-gel 

Zavedení obvykle snadné, na první pokus, mělká „learning 

curve“ 

Celková úspěšnost zavedení na první pokus –  

97% (Richez, AnesthAnalg 2008)  

99.3% (Bamgbhade, Eur J Anaesthesiol 2008) 

100% (Wharton, Anaesthesia 2008, Gatward, Anaesthesia 

2008)   

84%? (Janakiraman, Anaesthesia 2009) 

90% (Amini, Anaesthesia 2010) 



i-gel seal/leak pressures 

(těsnící faryngeální tlak) 

Důležitý parametr pro IPPV -  seal pressure > peak pressure 

(jinak dochází k úniku plynů během IPPV) 

30 cmH2O (Richez, AnesthAnalg 2008) 

24 cmH2O (Gatward, Anaesthesia 2008) 

27.1 cmH2O (=PLMA, >cLMA) (Shin, Eur J Anaesth 2010) 

25 cmH2O vs. 22 LMA-U (Uppal, Br J Anaesth 2009) 

19.3 cmH2O vs. 22.6 Solus (Amini, Anaesthesia 2010) 

 



i-gel - LIMITACE 

Obtížné zavedení u 

pacientů s malými ústy 

(limitovaným otevřením úst) 

Obtížné zavedení u 

pacientů s malou bradou 

(Michalek, 2010)  

Obtížné/traumatické 

zavedení u pacientů s 

velkým jazykem (Michalek, 

2009) 

 

 



Supreme LMA (SLMA) 

 Hybrid mezi PLMA, ILMA a LMA 

Unique 

 A) Jednorázové použití 

 B) Objemná nafukovací manžeta, 

absence dorzální manžety 

 C) Drenážní kanál do jícnu 

 D) Preformovaná semi-rigidní 

dýchací trubice 

 E) Záhyby uvnitř manžety, které 

slouží k prevenci obstrukce 

(„downfolding“) epiglottis 
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Supreme LMA 

 Testována v několika deskriptivních i randomizovaných 

studiích 

 90% úspěšnost zavedení na první pokus, téměř 100% na 

třetí pokus 

 Snížené riziko srolování špičky ve srovnání s PLMA 

 Faryngeální těsnící tlak – 26-30 cmH2O, jícnový těsnící 

tlak nebyl publikován 

 Méně vhodná pro obtížnou intubaci 

- (Theiler, 2009, Cook, 2009) 
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LTS II (VBM) 

 Dvouluminový SAD založený na 

principu laryngeálního tubusu 

 Zavedení je relativně snadné, ale je 

větší riziko selhání při IPPV ve 

srovnání s ostatními SAD 

 Vysoké faryngeální i jícnové těsnící 

tlaky 

 Komplikace – vysoká incidence totální 

obstrukce laryngu (10%), možnost 

zavedení jícnového obturátoru do 

laryngu a nevhodnost použití při 

obtížné intubaci. 
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SLIPA 

 Streamlined liner of the 

pharynx airway 

 Vyvinut Donem Millerem v roce  

 Anatomicky preformovaná 

pomůcka bez manžety a s 

rezervoárem na žaludeční 

obsah 

 Srovnatelné parametry 

zavedení i těsnících tlaků s 

ostatními SAD 

 Nižší cena než ostatní SAD 

- (Hooshangi, 2008) 
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Aura Gain, LMA Protector, i-gel+ 
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BUDOUCNOST SADs??? 

 - Ideální SAD –  

1. Vysoká úspěšnost zavedení na 

první pokus 

2. Mělká „learning curve“ 

3. Jednorázová pomůcka 

4. Vysoké těsnící faryngeální a 

jícnové tlaky 

5. Separace jícnu, snadná drenáž 

6. Nízké riziko komplikací – bolesti v 

krku, trauma nervů, měkkých tkání 

7. Nízká cena 
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SAD vs. TRACHEÁLNÍ INTUBACE 

 LMA vs TI – nižší riziko pooperačního 

chraptění,  laryngospasmu, kašle, bolestí v 

krku po výkonu, podobné riziko regurgitace a 

aspirace žaludečního obsahu (Yu, J Oral Maxillofac 

Surg 2010; Mizutamari, J Anesth 2004; Hartmann, J Clin 

Anesth 2004) 

 Riziko aspirace spojené s LMA – 0.02% 

(Brimacombe, J Clin Anesth 1995); 0.009% (Verghese, 

Anesth Analg 1995)  

 Riziko aspirace spojené s ostatními SAD ??? 
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DIFFICULT AIRWAY 

MANAGEMENT 
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Frekvence život 

ohrožujících komplikací 

Neúspěšná intubace – 1:2.000 

Neúspěšná intubace u císařského řezu – 1:250 

(Barnardo and Jenkins, 2000) 

Obtížná ventilace maskou – 1:20 

Neúspěšná ventilace obličejovou maskou – 1:3.000 

(Bamber, 2003) 

„Cannot ventilate, cannot intubate – 1:5.000 (Janssens 
and Harstein, 2001) 



Obtížná intubace, zvláště 

nepředvídaná, je spojena se 

zvýšeným výskytem poranění 

dýchacích cest  

Snadná intubace – 5% 

Očekávaná obtížná intubace – 17% 

Neočekávaná obtížná intubace – 63% 

(Drezner, 1995) 



Skórovací systémy 

1. Mallampatiho skóre – velikost jazyka vzhledem k 

velikosti faryngu  

2. Patilovo zhodnocení submandibulárního prostoru 

3. Belhouse and Doreho zhodnocení extenze krku   

4. Calderův vzájemný vztah zubů horní a dolní čelisti 

 

Jeden systém není spolehlivý, nutná je kombinace více 

najednou (Adamus, Biomed Pap 2010) 



Mallampati 



Patilovo zhodnocení 



Bellhouse a Dore 



Calderovo skóre (Wilson) 



Plány pro úvod do CA u 

pacienta s predikovanou 

obtížnou intubací 

a)  “back up“ plány  

b) zvážení spontánního dýchání 

c) zachované vědomí do té doby než jsou dýchací cesty 

zajištěny 

(Strang a Michálek, Anest Intenziv Med 2006) 



Gum elastic bougie 

Základy úspěchu: 

Pozice Macintosh lžíce ve 
vallecule  

Laryngeální tlak   (BURP – 
technika sníží  grade 3 z 9.2% 
na 1.6%) (Takahata, 1997) 

Rotace ETT proti směru 
hodinových ručiček při 
zavádění. (Hinds a Michalek, 
2007) 

Úspěšnost 94.3% i když 
nejsou hlasové vazy viditelné 
(grade 3) (Hodzovic, 2003) 



Speciální laryngoskopické lžíce, 

videolaryngoskopie 



Historie 

cLMA – intubace ‘naslepo’ (Heath, BJA 1990), 

intubace s fibroskopem (Silk, EJA 1991) 

1995 – A. Brain představuje intubační 

laryngeální masku (ILMA, Fastrach) (Brain et al., 

Kapila et al., BJA 1995) 

2006 – CTrach LMA s vestavěnou optikou (Liu, 

BJA 2006) 

2008 – intubace skrz I-gel (Sharma et al., Anaesthesia 

2007; Michalek et al., Anesth Analg 2008) 



ILMA 



ILMA - studie 

100 pts. – 93% úspĕšná intubace, (3% jícen na 1.pokus), 7% 
- neúspĕch (Kapila et al., BJA 1997) 

2 pts., u nichž selhala laryngoskopie, intubováni skrz ILMA 
(Parr et al., Anaesthesia 1998) 

Srovnání intubace naslepo skrz ILMA s FOB intubací skrz 
ILMA – 97% v obou skupinách (Joo, Anesth Analg 1999) 

Srovnání intubace skrz ILMA a FOB intubace při vĕdomí – 
100% úspĕch v obou skupinách (Joo et al., Anesth Analg 
2001) 

Intubace skrz ILMA u extrémnĕ obézních (BMI > 45) – 
úspĕšnost 96.3% (Frappier et al., Anesth Analg 2003) 

ILMA u 254 pacientů s obtížnou intubací – 96.5 úspĕšnost 
naslepo vs. 100% FOB (Ferson et al., Anesthesiology 2001) 

 



AURAi laryngeální maska 

Umožňuje fibrooptickou tracheální 

intubaci jakoukoliv tracheální 

rourkou 

Nemá chlopeň uvnitř, zahnutý tvar 

Jednorázová pomůcka, nízká cena 

(cca 5 E) 

(McAleavey a Michalek, 

Anaesthesia 2010) 



LMA CTrach 

Nový koncept tracheální intubace 

Minikamera vestavěna uvnitř manžety LMA 

LMA CTrach, 100 pts. – lokalizace hrtanu u 

84%, úspĕšná tracheální intubace u 96% (Liu et 

al., BJA 2006) 

Srovnání ILMA a CTrach na intubačním 

modelu, Ctrach kratší čas intubace (Sreevathsa et 

al., Anaesthesia 2008) 



LMA CTrach 



LMA CTrach  



cLMA, PLMA, Supreme, SLIPA 

etc.  

Intubace je možná, ale vyžaduje ‘mezikrok’ 

A) zavedení bougie pod FOB kontrolou 

B) zavedení vodicího drátu do trachey skrz 
odsávací kanál fibroskopu 

C) zavedení ‘Aintree’ intubačního katétru na 
fibroskopu 

Dalším krokem je odstranění SGA a přetažení 
tracheální rourky přes katétr 

Metoda používaná u dětí (ILMA není k 
dispozici) (Heard et al., Anesth Analg 1999) 



I-gel 

V klinické praxi od 2007 (Richez et al., Anesth Analg 

2008) 

Intubace s TT 7.0 skrz I-gel 4 (Michalek et al., 
Anesth Analg 2008) 

Po zavedení I-gel 100% POGO u 60% 
kadaverů (Levitan, Anaesthesia 2005) 

Opakované kasuistiky o tracheální intubaci 
skrz I-gel u pacientů s ‘difficult airways’ 
(Sharma et al., Anaesthesia 2007; Lopez et al., Rev Esp 

Anestesiol Reanim 2008; Emmerich, Anaesthesist 2008), 

Intubace skrz I-gel u ICU pacienta (Campbell a 
Michalek, Resuscitation 2009) 

Klinické studie ukončeny (Michalek et al., Theiler et 

al.) 



I-gel 



I-gel 



Fibrooptická intubace 

Zlatý standardGold standard 

Při vědomí versus v celkové anestezii 

Nazální, orální, FOB skrz supraglotickou pomůcku (ILMA, 

cLMA, FLMA, VBM tube, etc.)  



ANATOMIE 

Inervace horních dýchacích cest      

(Brown, D.L.: Atlas of regional anesthesia) 



 REFLEXY DÝCHACÍCH 

CEST 
Dávicí reflex (gag) – n.glossopharyngeus - info o 

funkci mozkového kmene, schopnost self-

protekce dýchacích cest- reflex je potlačen 

oboustranným blokem n.glossopharyngeus 

Reflexní uzávěr vazů – n. laryngeus sup. – 

protekce proti aspiraci do trachey 

(laryngospasmus) - reflex je potlačen 

oboustranným blokem nervu 

Kašel – n.vagus  - důležitý mechanismus ochrany 

dolních DC – potlačen topickou anestezií 

subglotické části hrtanu a trachey 



PŘÍPRAVA  

PACIENTA 
Vysvětlení – dialog, vysvětlení důvodu pro FOB, 

typu anestezie, možné komplikace, nutnost 

spolupráce 

Sedace - benzodiazepiny (midazolam 0.03-0.05 

mg/kg i.v., diazepam) nebo/a opioidy 

(remifentanil, alfentanil, sufentanil, fentanyl) 

Anesthetika - propofol (0.5 mg/kg i.v.) 

Anticholinergika - scopolamine, atropine 0.25-0.5 

mg i.v., glycopyrrolate 0.2 mg i.m./i.v. 



NERVOVÉ BLOKY - 

KONTRAINDIKACE 

Odmítnutí patientem  

Trauma krční páteře (podezření) 

Patient s plným žaludkem (blokáda protektivních  

reflexů DC) 

Intrakranialní hypertenze (zvýšený nitrolební tlak) 

- translaryngeální blok je trigger kašle 

Abnormální anatomie krku (tumor) 

 



 „TRIANGLE“  

BLOK 
Laryngeus 

superior bilat.  

+translaryng. 

aplikace= 3 + 

3 + 3 mL  1% 

lidocaine - 

video 
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Co dělat při neočekávané obtížné 

intubaci? 

LMA 

Combi-tube 

Koniotomie - TTJV 

(„last resort choice“) 



BOUGIE-ASSISTED 

CRICOTHYROTOMY (BACT) 

 Vyvinuta v roce 2007 

 Tři kroky – 1. incize („stabb“), 2. zavedení bougie, 3. 

„railroading“ tracheální rourky 

 Jednoduchost, délka trvání celého výkonu do 90 sekund 
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KONIOTOMIE 



PROVEDENÍ BACT 
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STUDIE, PUBLIKACE 

 BACT kratší než klasická koniotomie na zvířecím 

modelu (Hill, Acad Emerg Med 2010) 

 Efektivnější a rychlejší než klasická koniotomie 

na modelu (Bimbaumer, J Watch Emerg Med, 2010)   

 „Learning curve“ je mělká a i laici jsou schopni 

naučit se BACT v krátké době (Reardon, Acad Emerg 

Med 2010) 

 BACT s úspěchem použit u CICV případu 

(faryngeální absces) (Braude, Air Med J 2009) 

Meta-analýza emergentního zajištění DC při CICV 

– chirurgická koniotomie výrazně efektivnější než 

perkutánní koniopunkce (Hubble, Prehosp Emerg 

Care 2010)  

 

 



SEPARACE DÝCHACÍCH CEST 

ABSOLUTNÍ INDIKACE 

Izolace plic k zamezení kontaminace 

(krev, infekce) 

Kontrola distribuce ventilace 

(bronchopleurální píštěl, chirurgické 

otevření velkého bronchu, 

jednostranná masivní cysta nebo 

bula, disrupce tracheobronchiálního 

stromu, život ohrožující hypoxémie 

při jednostrané plicní chorobě 

Jednostranná bronchoalveolární 

laváž (plicní alveolární proteinoza) 

RELATIVNÍ INDIKACE 

 

Chirurgie – vysoká priorita 
(TAAA, pneumonektomie, 

torakoskopie, horní lobektomie, 

chirurgie mediastina) 

 

Chirurgie – střední priorita 
(střední a dolní lobektomie, resekce 

jícnu, výkony na hrudní páteři, 

minitorakotomická kardiochirurgie) 
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TECHNIKA 

A) BILUMI NÁLNÍ ROURKY – historie: levostranné s 

háčkem  (Carlens), pravostranné s háčkem (White), 

levostranné (Robert-Shaw), pravostranné bez háčku 

B) ROURKY S JEDNÍM LUMEN  

C) UNIVENT ROURKA 

D) BLOKÁTOR BRONCHU 

 

Zavedení – klasická technika auskultační versus 

fibrooptická kontrola 
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BILUMINÁLNÍ ROURKY 
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UNIVENT, BRONCHIÁLNÍ 

BLOCKER 
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LIMITACE POUŽITÍ UNIVENTU 

(BRONCHIALNÍHO BLOCKERU)  

POMALÝ ČAS INFLACE  

 

POMALÝ ČAS DEFLACE 

 

BLOKÁDA LUMEN BLOKÁTORU KRVÍ NEBO SPUTEM 

(HNISEM) 

 

VYSOKÝ TLAK V MANŽETĚ, OBSTRUKCE 

 

PERIOPERAČNÍ ÚNIK PLYNU  strana 65 



POSTUPY PŘI DESATURACI 

 

1. Zvýšení FiO2 na dependentní (ventilovanou) plíci 

2. Zvýšení  

3. Pasivní insuflace 02 do non-dependentní 

(neventilované) plíce 

4. PEEP 2,3,5, 10 cmH20 na non-dependentní 

(neventilovanou) plíci 

5. Intermitentní inflace neventilované plíce 

6. Vysoko-frekvenční trysková ventilace na 

neventilovanou plíci? 
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