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Anestézie v neurochirurgii  

 Neuroanestézie se dále vyvíjí a rozšiřuje. Je to 

specializace, kde znalosti a zkušenosti mohou přímo 

ovlivňovat výsledky operačního výkonu. [1] 

 

 Se zaměřením na funkční a minimálně invazivní operace je 

kladen zvýšený důraz na poskytnutí optimálních 

operačních podmínek a zachování neurokognitivních 

funkcí, minimalizaci rušivých vlivů na elektrofyziologické 

snímání a rychlé a kvalitní zotavení. [1]  

  
[1] J. Dinsmore, Anaest. for elective neurosurgery  BJA 2007; 99;68-74  



Anestézie v neurochirurgii  

 plánované   x   urgentní 

 

 intrakraniální  x  extrakraniální 

 

 



Nové  směry (tendence) v neurochirurgii  

 Malé kraniotomie 

 

 Endoskopické výkony 

 

 Stereotaktické intervence 

 

 Endovaskulární neurochirurgie  -  
intervenční neuroradiologie 



Anestézie v neurochirurgii  

 CPP    =    MAP  -  ICP 

 



Anestezie v neurochirurgii  

 CPP    =    MAP  -  ICP 

 

 CPP    =    MAP  -  ZFP 

 

 CBF 

........................................................................ 

   dodávka O2 a energie (glukozy) do mozkové tkáně  

    mozková „relaxace“, oplasknutí, chem. retrakce 



Anestezie v neurochirurgii 

 Nitrolební objem: 

    3 kompartmenty: buněčný – 80%, MM mok – 10%, krev  8 - 10%,                     

 Monroe-Kellie doktrína 

  

   

      4 kompartmenty: 

–  Buněčný: /neuron., glie, tu buňky, + extravasace  

–  Mozkomíšní mok 

–  Tekutiny intra a extracelulární 

–  Krev / intravaskulární - subkomparment:  arteriální 

                               venosní 

 

  

 



Předoperační příprava 

 Předoperační  vyšetření anesteziologem 

   optimálně 72 – 48 hod. před výkonem 

 Premedikace:  komu ?   co ?   kolik? 

 ( po.   Midazolem,  Oxazepam )   

  

 Cave: pac. s alterací vědomí – možnost dalšího 

útlumu s rizikem hypoventilace a ↑PaCO2 ↑ICP !! 

                          



Příprava pacienta 

 postupy, které musí/měly by být, diskutovány resp. 
odsouhlaseny chir. týmem / operatérem 
 steroidy ! 

 diuretika / osmoterapie 

 antikonvulsantia 

 optimální hodnoty TK / MAP 

 

 hodnoty ETCO2 /PaCO2 

 plánování tělesné T 

 použití dalších neurofyziologických monitorací 

 přepokládané riziko VAE  

 předpokl. krevní ztráta 

 



Peroperační monitorování 

 Monitorování – standardní 
– neinvazivní: EKG, NIBP, SatO2, ETCO2, T, cEEG?,        

         BIS/Entropie                                          
         fonendoskop  (prekord. event. eosoph.)  
         prekordiální Doppler ?,  TEE?    

– Invazivní:    Močový katetr 
        a.BP –a.kanyla,  kdy ?   

                 CŽK,  kdy a kam ? 
       SvjO2 ?   

        S-G  /PA/  katetr ? ! 

        ICP ? 

– laboratorní: ABR, Iontogram, glykemie, KO + koag. 

 



Per a peri-operační monitorace 

 Monitorování – nadstandardní 

– TCD - transcraniální Doppler 

– NIRSpectrometry 

– MRI / CT 

– Neurofyziologické monitorace: SSEP, BAEP, VEP, 

MEP, transkraniální magnet. stimulace 

 double-train transcranialní stimulace  

 peroperační kortikálná stimulace (mapping) + 

psychologické testování 

– PbrO2,   / MD - mikrodialýza/ 

 

 

 



Anestezie pro neurochirurgii 

 Optimální – ideální anestetikum pro NCH!! 
– standardní požadavky: analgezie     

                anestézie                                            

                                    relaxace ? 

– speciální požadavky:   mozková „relaxace“ 

                                        ( chemická retrakce ) 

       min. ovlivnění m. funkcí 

                 neuroprotekce 

                 rychlý návrat vědomí 

 

 



Odlišnosti a specifika NCH pro anestézii 

 Jen 4x (5x)  významné bolestivé podněty s  rizikem 

vzestupu TK a P !! 

  - Úvod – intubace 

  - Polohování – fixace do tetiery 

   - Odklopení kožního a kostního laloku, manipulace s     

   tvrdou plenou (cévy) 

  - Plastika tvrdé pleny a sutura kožního laloku  

  - Event. vyvedení z CA – extubace 

           

          - Poloha pacienta a délka výkonu 

  

 



Úvod + polohování  

 Opiáty:  Fentanyl,  Al.,  Su.,  Remifentanil      

         bolus x  kontinuální podávání,     

 Hypnotikum:  TP,   Propofol  nebo  Hypnomidat, 

              Lidocain !? 

 Relaxace:  Suxamethonium x  curonium 

 

- Intubace  x  LMA  x 0  - (AAA ,  fu neuroch. )      

- musí být vždy arm. rourka?      

 

 



Vedení anestézie  

 TIVA / TCI  vers. inhalační (doplňovaná) 
  -  Propofol  (+ Midazolam ?) 

  -  Sevofluran ,  Isofluran ,  Desfluran ,   NO2?             

• opiaty  / - Fentanyl!, AL., Su.,  Remi., 

• relaxace   ano  x  ne 

   -  bolusově či kontinuálně? 

............................................................................ 

• tekutiny:  krystaloidy  x  koloidy + krevní deriváty  
   / balancované roztoky ! škroby x želatina  / 

 - co je cílem  = normovolemie,  Htk > 0,28 !  Hb ?    

-  čeho se obáváme! (Na, K, glykemie, koag. poruchy)  

     



„Návrh“ vzorové anestézie pro Tu v přední jámě ? 
 Úvod: 

– Adekvátní predoperační anxiolysa v anesteziolocké přípravně 

– Ekg, kapnometr, SatO2, n BP,  v. i a. kanyly zavedeny v lok. anestezii 

– Furosemid   l mg kg/hm 

– Preoxygenace,   fentanyl 1-2 ug/kg (možný výběr z Su, Al i Re) 

– Propofol 1,25 – 2,5 mg/kg nebo thiopental 3 – 6 mg/kg pak NDR 

– Řízená ventilace (PaCO2  -  35 mm Hg) + intubace 

 

 Vedení anestezie: 
– Propofol 50 – 150 ug/kg/min.,  vers. Sevo 0,5 – 1.5% 

– Pokračující analgezie:  fentanyl 1 – 2 ug/kg/hod. (Su, Al, Re) 

– LA,  Fentanyl 2ug/kg, nebo Propofol 20 – 50 mg při upevnění do tetiery a 
při kožním řezu 

– Pozice:  hlava nad úrovní těla! volné jugulární žíly 

– Manitol 0,5 – 0,75 g/kg, zavedení lumbálního drénu 

– Zajistit adekvátní volemii (NaCl 0,9% nebo hydroxyetylškrob 6%, 
nepoužívat hypoosmolární roztoky jako Ringer lactat, Hartmat, atd.!!) 

 
 



Přehled nejdůležitějších vlivů sevofluranu a 

propofolu vzhledem k neurochirurgickým operacím 

Propofol Sevoflurane 

(do 1 MAC) 

Cerebral Blood Flow - + 

Coupling between flow and metabolism + + 

Cerebrovascular autoregulation + + 

Cerebral blood volume + - 

Intrecranial pressure + - 

Neuroprotection + + 

Seizures (+) (+) 

Electrophysiologic measurements + - 

Pharmacokinetic + + 

Nausea and vomiting + - 

Cardiovascular stability - + 

Toxic side effects (+) + 



  



Volba anestetika v neurochirurgii  

i.v. - Propofol           x   inhalační - Sevofluran 

 
při zvýšeném ICP                        oběhová nestabilita 

při neurofyziol. monitoraci            lepší řiditelnost 

pro kraniotomie při vědomí 

 

Při i.v. (propofol) anestézii ‚cave‘  na hyperventilaci 

paCO2 snížit max. na 33torr 

 

 



Anestézie v neurochirurgii  

 Why we still use intravenous drugs as the 

basic regimen for neurosurgical anaesthesia    
– Hans Pol;  Bonhomme Vincent 

   

 Inhalational or intravenous anesthetics for 

craniotomies? Pro inhalational 
– Engelhard Kristin;  Werner Christian 

 

     COA Vol 19(5), October 2006, p  498-503/ 504-508 



 



Anesteziologické postupy pro:   

 Speciální postupy pro: 

 - kraniotomie při vědomí /awake craniotomy 

    Indikace: epilepsie, resekční výkony u TU velkého   
mozku supratentoriální, 

            v oblasti dominantní hemisféry (řeč.centrum)  

 

– Asleep - awake – asleep (AAA) 
       Farmaka: historicky NLA (Opiaty, droperidol),  

                        nyní základní lék  Propofol  + opiát (Su, Remi, Alf,)      
     event.  inhalační Sevo, někdy i sval. relaxace 

– Consiuos sedation:  dexmedetomidine 

 



Ukončení anestézie pro elektivní výkon  

  na OS,  PP,  JIP či RES ?  
 v závislosti na délce a rozsahu výkonu, 

   krevních ztrátách,  těl. teplotě,  

   stavu a komorbiditě pacienta 

 

 pooperační péče:  Neuroch. JIP  x RES !  

          pooperační analgézie 

             monitorace    

 

 



Časné versus oddálené buzení 

Pro časné                      Pro oddálené   
 Včasné neurol. vyšetření a              Nížší riziko hypoxemie a/nebo 

 ev.možnost reintervence                 hyperkapnie 

 Méně hypertense při                        Lepší kontrola respirace a 

 nížším vyplavení katechol.               hemodynamiky 

 Prováděno anesteziologem             Snadnější transport na pooperační  

 který zná pacienta                            lůžko (JIP, RES) 

 Operace/probouzení kratší               Lepší hemostasa  /normalizace    

nižší náklady                                          

Proti                                                  Proti 
 Vyšší riziko hypoxémie a                 Nižší neurolog. monitoring 

     hyperkapnie                                     Vyšší výskyt hypertenze, uvolnění 

 Nutnost monitorace respirace         katecholaminů, ↑ riziko krvácení 

     během transportu 

 



Kontrolní zhodnocení před časným 

buzením a extubací 

 Adekvátní stav vědomí před operací 

  

 Kardiovaskulární stabilita, normální tělesná teplota a 
adekvátní ventilace 

 

 Limitovaný chirurgický výkon bez významného 
„zhmoždění„  mozkové tkáně 

 

 Ne extenzivní operace v zadní jámě zahrnující  hlavové 
nervy IX-XII 

  

 Ne po odstranění velké AV malformace (riziko maligního 
pooperačního edému) 

 



Indikace pro odloženou extubaci 

 Alterace vědomí nebo nedostatečná kontrola průchodnosti 

dých. cest předoperačně 

 Peroperační katastrofa  

 Signifikantní risk  mozkového edému, ICP nebo porušení 

intracerebrální hemo nebo homeostasi peroperačně 

 Vysoce rizikové faktory pro následující fázi 

– douhá ( > 6 - 8hod.) a  extensivní operace  zejm. s 

krvácením  

– operace v blízkosti nebo zahrnující vitální centra a 

hlavové nervy,   

– operace  s významnou mozkovou ischemií /např. dlouhý 

čas art. uzávěru nebo extenzivní tlak retraktorů. 

 



Anestézie v neurochirurgii  

 Přestože je NCH jedna z nejstarších subspecialit chirurgie, je moderní 
NCH oborem, kde dochází k největším změnám a NA by měla s těmito 
změnami  držet krok. 

 

 Požadavky na NA mohou být velmi odlišné, vyžadují nové přístupy a 
přinášejí také nová rizika. 

 

 Při hledání ideálního léku – anestetika, resp. kombinace asi nikdy 
nedosáhneme úplné schody. 

 

 Finanční tlaky na snížení nákladů na hospitalizace (NCH) pacientů. 

 To vše vyžaduje max. spolupráci mezi chirurgem, anesteziologem a  
pacientem 





Vzduchová embolie 

 vysoké riziko při operacích zadní jámy: 
   zejména v sedě   45-50 %      

   na boku a na břiše 10-12 ˇ% 

 

   kontraindikace polohy v sedě              

  otevřený pravolevý zkrat  

  oběhová dekompenzace 



Vzduchová embolie 

 léčebné postupy: 
–  zabránění dalšího vstřebávání - chirurgické  ošetření, 

–  odsátí „vzduchu“ z pravé síně –CŽK, 

–   úprava ventilačních parametrů: 100% O2, N2O ex,    

 PEEP?,  změna ventilace ! 

–  vasopresory, 

–  tekutiny ?,  

–  změna polohy   

 



Epileptochirurgie 



Epileptochirurgie 



Epileptochirurgie 



Epileptochirurgie 





Neurotraumatologie 

 Kraniocerebrální poranění – KCP / KCT  

 z angličtiny často přebíraný termín TBI 

 Poranění páteře a míchy – z angličtiny TSI 
/NASCIC III 1997 – Steroids for Spinal Cord Injury/ 

.......................................................................... 

 Spontánní intracerebrální krvácení (ICH) a 
subarachnoidální krvácení (SAK): aneurysma,    
A-V malformace, méně kavernom. 

 

 Stavy po operacích mozku 



Zápis ze zasedání výboru České 

spondylochirurgické společnosti v Průhonicích 

dne 19.6.2012 

 MP u SCI není lékem přednemocniční fáze 

 

 Podání nutno zvážit po klinickém i grafickém vyšetření pacienta 

(vhodným kandidátem je např. monotrauma krční míchy u 

mladého pacienta, na MR není mícha přerušena) 

 

 Metylpredisolon (MP) není možné považovat za standard léčby u 

ASCI v žádné formě a v žádné fázi 

 

 Není žádný důvod pro 48 hodinovou medikaci  

Naše stanovisko k používání kortikosteroidů při akutním postižení 

míchy (Sameš, Lukáš) :  



Stanovisko výboru ČSIM k podávání 

kortikosteroidů u míšních traumat 

 1. Výbor ČSIM, vycházejíce z recentních údajů odborné literatury, 
nepovažují přínos rutinního podání kortikosteroidů u pacientů v akutní 
fázi míšního traumatu za průkazný. Použití kortikosteroidů v této indikaci 
by mělo předcházet pečlivé zvážení poměru přínosu a rizik v kontextu 
dané individuální situace. 

 2.Podání vysokých dávek kortikosteroidů může vést ke zvýšenému 
výskytu nežádoucích účinků: hyperglykémie, infekční komplikace, 
krvácení do gastrointestinálního traktu. 

 
Východiska stanoviska: 

1. Léčba kortikoidy u nemocných s akutním míšním traumatem byla doporučena na základě 

výsledků studií The National Spinal Cord Injury (NASCIS II-III). V žádné studii nebyl prokázán 

signifikantní příznivý efekt na neurologický výsledek mezi sledovanými skupinami. 

2.Post-hoc analýza prokázala mírné zlepšení v motorickém ASIA (American Spine Injury 

Association) skore u nemocných s inkompletní míšní lézí a zahájením léčby do 8 hodin po úrazu. 

3. Kritika kvality dat, statistických výsledků, interpretace a závěry studií, absence průkazu 

příznivého efektu v dalších studiích nepodporuje indikaci rutinního podávání kortikosteroidů u 

nemocných s akutním míšním traumatem. 

4. Podávání kortikosteroidů ve vysokých dávkách je spojeno s vyšším výskytem nežádoucích 

vedlejších účinků. Rizika kortikosteroidní léčby převažují na potencionálním přínosem terapie. 



 The current recommendation is to treat all patients with spinal cord 

injury according to the local/regional protocol. If steroids are 

recommended, they should be initiated within 8 hours of injury with the 

following steroid protocol: methylprednisolone 30 mg/kg bolus over 15 

minutes and an infusion of methylprednisolone at 5.4 mg/kg/h for 23 

hours beginning 45 minutes after the bolus.  

The American College of Surgeons (ACS) has modified their advanced trauma life 

support (ATLS) guidelines to state that methylprednisolone is "a recommended 

treatment" rather than "the recommended treatment."  

The Canadian Association of Emergency Physicians (CAEP) is no longer 

recommending high-dose methylprednisolone as the standard of care.  

Spinal Cord Injuries Treatment & Management 

                  Author: Lawrence S Chin, MD, FACS; Chief Editor: Allen R Wyler, MD 

      Jul 11, 2012  



Epidemiologie mozkových traumat 

• Incidence: vysoká a v ČR narůstá, + vysoká mortalita a  morbidita 

– U dětí (1-18 let)  vedoucí příčina úmrtí 

– do 45 let nejčastější příčina smrti na traumata (asi 40%) 

– Přednemocniční 170/1 milion,  nemocniční  60/1 milion za  rok 

• Příčiny 

– Autonehody 

– Pády z výšky 

– Sportovní úrazy 

– Napadení + střelná poranění 

 

 Počet hospitalizovaných v ČR s dg S O6  > 36 000/rok 



Klasifikace poranění  

 Primární poškození 

 vzniklé v okamžiku působením násilí na hlavu a mozek a jeho rozsah  

je terapeuticky prakticky neovlivnitelný.  

 Jedná se o poškození mozkové tkáně: fokální či difuzní 

      bez nebo s poškozením lebky - fraktury 

 

 Sekundární poškození 

 rozvíjí se následně, je vyvoláváno řadou extrakraniálních a 

intrakraniálních příčin ( v důsledku prim.poškození). 

 Snaha o eliminaci těchto příčin je podstatou většiny terapeutických 
postupů léčby KCP 

  



Poranění hlavy 

 Poškození měkkých tkání 

 Poškození lebky – fraktury / kalvy a baze 
– lineární fr. /fisura 

– kominutivní / tříštivá fr. 

– impresivní, (kostní úlomky, významné cevní krvácení,  susp. porušení trvdé  

pleny – penetrující poranění  (co nejrychleji chirurgické řešení)  

– penetrující a perforující poranění (střelné, resp.bodné) 

– baze lební /přední, střední a zadní jáma 

            nepenetrující či skrytě penetrující 

   

  

 



Primární poranění 

 Poškození mozkové tkáně 

 Ložiskové:  Kontuze,  

                          Lacerace 

   Fractury  (otevřené x zavřené)  

 

     Difuzní:   Komoce  

    Difuzní axonální postižení - DAP   

  

 



Sekundární poškození 

 Intrakraniální příčiny 
– krvácení  ( Intracerebrální,  sub. +  epidurální ) - /4. kompartment/ 

– zduření mozku ( kongesce –vasogenní turgescence?) 

– edém mozku (fokální x difuzní) 

– hydrocephalus 

– infekce   

– vasospasmy 

– křeče                                                                              

 Extrakraniální příčiny- systémové insulty 
– hypoxemie/hypoxie 

– hypotenze,  anemie 

– hyperkapnie/hypokapnie,  hypertermie  / 38ct.C + / 

– hyper/hypoglykemie 

– minerální rozvrat   Na, ↑ Na 

– poruchy acidobazické rovnováhy 













Otevření  očí 

  

  

  

spontánní 4 

na zvuk,   oslovení      3 

 na bolestivý  podnět    2 

nereaguje  1 

Slovní odpověď 

  

  

  

  

orientovaná 5 

zmatená,  neklidná                        4 

neadekvátní slova                         3 

nesrozumitelné zvuky                     2 

bez odpovědi                                  1 

Motorická odpověď 

nejlepší 

  

  

  

  

  

vyhoví výzvě                                  6 

adekvátní na bolestivý stimulus       5 

flekční,   úhybná                              4 

abnormální flexe                              3 

extenze 2 

bez odpovědi                                   1 

Glasgow Coma Scale (GCS)  3 – 15             

 Teasdale  a Jennett 1974             (4/5/6) 



Klinické vyšetřování 

• Neurologické,  zakončené zhodnocením: 

• GCS  14-15 bodů: lehké 

• GCS  9 - 13 bodů: středně těžké 

• GCS  3 - 8   bodů: závažné/ těžké kraniocerebrální poranění  (KCP)  

• Limity GCS:  u dětí a sedovaných pacientů   

 

• Reakce zornic 

• Lateralizace 

• Dýchání 

 

 



Stupeň 
Výsledek 

léčby 
Komentář 

5 Dobré zotavení schopen pracovat nebo chodit do školy 

4 
Mírně 

nezpůsobilý 
neschopný pracovat, ale nezávislý 

3 
Těžce 

nezpůsobilý 

neschopen zvládnout úkoly běžného 

života 

2 Vegetativní stav   

1 Úmrtí   

Glasgow Outcome Score (1-5) 
hodnoceno za 3, 6, 12 měsíců 



 The Marshall CT grading system 

and relationship to mortality in TBI 

Category of 

diffuse injury 

Computet Tomography Appearance 

Definition 

Mortality 

(%) 

I No visible intracranial injury 10 

II Cisterns present 0–5 mm midline shift and small, 

high, or mixed density lesions <25 cc 

14 

III Cisterns compressed or absent+I or II 34 

IV Midline shift >5 mm +I, II, or III 56 





 



Postupy v péči o nemocné s 

kraniocerebrálním poraněním - KCP  
( Trama Brain Injury - TBI) 

 

 The  European Brain  Injury Consortium (EBIC, 1997)  

 Guidelines of the American  Brain Trauma Foundation 

(1996, 2000, 2007)        2016 IV.edition 
Neurotrauma, 24, Suppl 1, 2007                      BRAINTRAMA.ORG.  September 2016 

 

................................................................................................... 

– „The Lund  concept“- ICP quided, / ICP directed   

–  CPP- guided,  (CPP directed  therapy) 

– ICP/CPP - guided 

– ICP/CPP- PtiO2 – directed ? 

  



Přednemocniční fáze  
ATLS 

 Obecné postupy  
 Zajištění průchodnosti dýchacích cest  

    Kontrola a zajištění dostatečné ventilace  

 Zajištění cirkulace /žil.vstupu/ a zastavení           
život ohrožujícího krvácení  

  Diagnostika poranění a zhodnocení stavu 
nemocného + neurol. vyšetření  

 Prevence hypotermie + transport  

   CAVE:  hypoxémie, hypotenze! 

 



Přednemocniční fáze 
BTF G  

 Zabránit  hypoxémii (Sat.O2  > 95%)  

 Zabránit hypotenzi   (sTK > 90 torr ) 

  cílový TK syst > 90 torr, MAP > 70 torr 
 

 Zhodnotit Glasgow Coma Scale ( ne sumární hodnotu )  

 + lateralizaci, hemi-  para/ quadru-  parezu 

 Zhodnotit stav a reakci zornic, postavení bulbů 

 Zhodnotit dýchání –  vzorce, poruchy frekv., rytmu, 

dech. objemu ( brady/ tachy,  CH-S dýchání,  apneustické,  

ataxické, … 

 



Intenzivní nemocniční péče 

 Zajištění nemocného, obecné postupy:  
    stabilizace, kontrola přednemocničních opatření 
     neurol. nález, + dg. přidružených. poranění) 

 

 Diagnostika – CT, MRI  
 
 Monitorace 
  Základní parametry ( EKG, SaO2, TK(i/a), CŽK,  

m.katetr, EtCO2,    T,  

 Speciální  monitorace –  ICP (standard?!) 
  Ostatní ( multimodální  monitorace) 
 • Transkraniální  Doppler,  NIRS/CerOx Monitor/ 
 • Metabolismus -, sat HbO2,  PaCO2, laktát, tkáňové PtiO2, mikrodialýza 
 • Somatosensorické  evokované potencialy,  c EEG! 
 •Jugulární  oxymetrie 



ČESKÁ SPOLEČNOST INTENZIVNÍ MEDICÍNY 

 STANOVISKO K MONITOROVÁNÍ OXIDU 

UHLIČITÉHOVE VYDECHOVANÉ SMĚSI (ETCO2) U 

PACIENTŮ V INTENZIVNÍ PÉČI 

1. Výbor ČSIM doporučuje kontinuální monitorování EtCO2 u všech 

pacientů, kteří mají v průběhu podpory nebo náhrady plicních funkcí 

zajištěny dýchací cesty tracheální intubací. 

2. Monitorace EtCO2 je doporučena rovněž pro pacienty vyžadující 

transport mimo jednotku/oddělení. 

 
   Stanovisko bylo přijato výborem ČSIM dne 12.4.2012  

    prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM 



Stanovisko výboru ČSARIM k monitoraci 

EtCO2 

 

 Výbor naší odborné společnosti byl seznámen se stanoviskem výboru 
České společnosti intenzívní medicíny, přijatým dne 12. 4. t. r., kdy 
výbor ČSIM doporučuje kontinuální monitorování EtCO2 u všech 
pacientů, kteří mají v průběhu podpory nebo náhrady plicních funkcí 
zajištěny dýchací cesty tracheální intubací. Monitorace EtCO2 je 
doporučena rovněž pro pacienty vyžadující transport mimo 
jednotku/oddělení. 

 Po diskuzi se výbor naší odborné společnosti s tímto postojem 
ztotožňuje a podporuje jej. 

 
         Praha, 19. 4. 2012   

         prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA předseda výboru ČSARIM 

 

¨ 



Základní terapeutická opatření 

 Oxygenace – otázka indikace intubace a zavedení UPV,    

v případě UPV normoventilace na dolní hranici  ( 35torr) 

 Oběh –  cave: hypotenze   - volumoterapie,  /+500ml?/    

                                               - vasopresory (noradrenalin) 

 Poloha hlavy – elevace  20 - 30 stupňů nad podložku ? ! 

 Sedace 

 Analgesie 

 Relaxace jen v nejnutnějším případě 

---------------------------------------------------- 

 Kdy ICP ? – multimodální monitorace? 



Indikace ICP 

 GCS   3 – 8 

 CT patologie 

………………………………………………………             

 Věk nad 40 

 Hypotenze systola pod 90  mmHg 

 Neurolog.nález /lateralizace/        

 

 Komentář…..rozhodnout  spíše individuálně, někde 
lépe dříve, domluva chirurg/intenzivista,  ICP není 
rizikové,  spíše dle extenční/flekční reakce 



Specifická terapie při vzestupech ICP 

 Manitol  -  osmoterapie 

 Hyperventilace (?! + - 4,OkPa) 

 Sodíková a vodní bilance 

 Komorová drenáž 

 Optimalizace oběhových parametrů 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 Barbituráty  ( bolusy, barb. kóma ?) 

 Hypotermie 

 Dekompresní kraniectomie 



Léčba nitrolební hypertenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

                        

                      

                              Vincent JL.at all:Primer on medical management of severe brain injury. CCM 2005:Vol.33 No 6 1392-1399 

 









 



 

    Decompressive Craniectomy in Diffuse Traumatic 
Brain Injury                            

 D. James Cooper, M.D., Jeffrey V……., for THE DECRA TRIAL INVESTIGATORS AND THE 
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND INTENSIVE CARE SOCIETY CLINICAL TRIALS GROUP*          
The New  ENGL J MED 2011; 364:1493-1502 April 21, 2011DOI: 10.1056/NEJMOA1102077 

 

155pacientů , od 2002 do 2010,  vzestupy nad 20 torrů nad 15minut. 

– In adults with severe diffuse traumatic brain injury and refractory intracranial hypertension, early 
bifrontotemporoparietal decompressive craniectomy decreased intracranial pressure and the 
length of stay in the ICU but was associated with more unfavorable outcomes 

Outcome: GOS - E 

Score – No(%)                                                   DC                        ST 

1 (dead)                                                           14 (19)                 15 (18) 

2 (VS)                                                                9 (12)                   2 (2) 

3 (lower severe disability)                                18 (25)                 17 (21) 

4 (upper severe disability)                               10 (14)                    8 (10) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 (lower moderate disability)                           13 (18)                  20 (24)  

6 (upper moderate disability)                             6 (8)                   13 (16)  

7 (lower good recovery)                                     2 (3)                     4 (5)    

8 (uper good recovery)                                      1 (1)                      3 (4) 

 

¨Nepříznivé skore  tj. 1 – 4                                51 (70)                  42 (51) 

 

Doba pobytu na ICU resp. v nemocnici : 13 (10-18)/28 (21-62)     18 (13-24)/37 (24-44) 

 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1102077
http://www.nejm.org/toc/nejm/364/16/




 

    Trial of Decompressive Craniectomy for Traumatic 
Intracranial Hypertension  

   

       Peter J. Hutchinson, Ph.D., F.R.C.S. (SN), …….., F.Med.Sci.,  

       for THE RESCUEICP TRIAL COLLABORATORSN                                                                                                                               
ENGL J MED 2016; 375:1119-1130September 22, 2016  DOI: 10.1056/NEJMOA1605215 

 

– 408/389  pacientů  10 -65 let 

– Hodnocení GOS – E:   za 6 měsíců 

                                        DC                            ST 

  1.  D                      26,9%/                    48.9%    

  2. VS                     8.5%                        2.1%    

  3. LSD                  21.9%                    14.4% 

  4. USD                 15.4%                       8.0% 

……………………………………………………………… 

  5. LMD                  10%                       10.1% 

  6. UMD                 13.4%                      9.6%    

  7. L or UGR           2.5%                       3.2%. 

  8. UGR                  1.5%                       3.7% 
 

http://www.nejm.org/toc/nejm/375/12/






NICEM  consensus on neurological 

monitoring in acute neurological disease 

 Intensive Care Med (2008) 34:1362-1370   DOI:10.1007/s00134-1103-y 

 

 ICP monitorování – který pacient a jak dlouho 

 ICP technologie, jaké katetry jsou dostupné, jejich relativní 

výhody/nevýhody 

 CPP a testování autoregulace  

 Kdy má být použito monitorování PbrO2 

 Která část mozkové tkáně má mít PbrO2   monitoraci – 

zdravá či penumbra 

 Mikrodialyza (MD): má být používána v komplexu 

monitorování ? 

                                                 



   Novinky v akutní péči o kraniocerebrální 

poranění 
     MUDr. V Juraň, Ph.D., prof. MUDr. M.Smrčka, Ph.D. 

      Neurochirurgická klinika FNa LF MU Brno, Neurologie pro praxi 2013:14(2) 

 

      Moniroring základních systémových parametrů 

      Monitoring cerebrálních (nitrolebnívh ) parametrů: 

 

      -  monitorace neurologického stavu a CT monitoring 

      -  indikace k zavedení ICP čidla a metodika zavedení 

      -  monitorace CPP 

      -  Monitorace tkáňové oxymetrie (PtiO2) 

      -  NIRS   

      -  monitorace mozkového krevního průtoku 



 ICP monitorování a jak dlouho 

 Všichni pacienti se závažným KCP by měli být ošetřování ve 

spec.centrech 

 Nejsou dostatečné informace k doporučení monitorace ICP u všech 

pacientův s KCP, ale jsou dostatečné k doporučení monitorace  u 

závažných KCP se zvýšeným rizikem nitrolební hypertenze 

 „Vysoké riziko“ ↑ICP ?  - doporučení: u všech „zachranitelných“ pac. se 

závažným KCP  (GCS ≤ 8 ) a abnormálním CT nálezem 

 Péče o ↑ICP  by měla dodržovat doporučení BTF, vyloučit chirurg. 

řešitelnou lézi – hematom, kontuze, hydrocephalus. Měl by být 

vytvořen lokální protokol, přejímající mezinárodní 

doporučení/guidelines a zahrnující neurochirurgickou konsultaci 

 Trvání monitorace závisí na normalizaci ICP 

     12 – 48 h bez farm. intervence a při normokapnii 

 



ICP technologie – výhody/nevýhody 

 Komorová drenáž – ventrikulární katetr je  „zlatý standart“, 

s připojeným zevním tlak. převodníkem 

 výhody: nejpřesnější (možná kalibrace)   nevýhody:možná obstrukce 

                   levný                                                           trvalé umístění na úrovni               

      spolehlivý                                               refer.bodu (zevní zvukovod)                             

 Intraparenchymální čidlo jako alternativa  
– elektromechanický resistor 

– fibreoptický (FOD)  

      Přesný v době zavedení, významné tlak. posuny v čase, nelze rekalibrovat, 

výrazně výšší cena, FOD je značně fragilní 

 Hledají se altarnativy: multi-parametrické zařízení, 

neinvazivní systémy 
– .       



Ukončení monitorování ICP 

 Návrat vědomí 

 Návrat spontánní ventilace 

 Návrat autoregulace 

 Intubace/tracheostomie 

 Riziko infekce  u ICP monitor. malé  

 

 Při normalizaci ICP, po 12 – 48 hod.bez farmakologické 

intervence a normalizaci PaCO2 



CPP a testování mozkové autoregulace 

 Všeobecné doporučení cílených hodnot  

     CPP   50 -70 mg Hg 

     ICP     ≤ 20 mg Hg 

 CPP hodnota > 70 mg Hg,  dosahovat jen v případě 

zachovale autoregulace 

 Při zániku autoregulace směřovat terapii dle ICP  

     Z toho vyplývá i závěr: význam trvalého posuzování 

cerebrální autoregulace 

    Dvě základní metody: trvalá korelace mezi  

 1) ICP a MABP (PRx)  

    2) rychlosti krevního proudu v ACM a MAP (Mx) 



Monitorování mozkové oxygenace PbrO2  

 

 

 Lokální hodnoty O2 + navíc  hodnoty 

– Licox CMP + teplota - /Kiel-Melkendorf/ 

– Neurovent PTO- /Raumedic/  

 

 Kam umístit 

– Poraněná mozková tkáň (místo léze) , musíme se 
vyhnout 

– Penumbra ( šedá zóna) = potenciálně vitální tkáň       

– Neporušená tkáň 

  

 



PbrO2 

 Užití u TBI, SAH 

 Lokalizace:   
– TBI: poraněná a potenciálně zachranitelná tkáň (penumbra?/  

    tkáň pod SD hematomem.   

    Když se monitoruje strukturálně norm. tkáň, sonda by měla být uložena 

subkortikálně v bílé tkáni více poraněné hemisféry 

 – SAH: kůra v povodí arterie, na které je/bylo aneuryzma 

 Práh   10 – 20 mmHg  
– Episody mozkové hypoxie v průběhu dnů po závažném „TBI“ při 

normálních hodnotách ICP  i CPP 



Mikrodialyza (MD): má být používána v 

komplexu monitorování ! 

 Není zde jednoznačné doporučení (class 1 evidence) pro 

rutinní použití 

 Je to jediná metoda, která může kont. monitorovat tkáňové  

hodnoty (laktát/pyrovát, glukoza, glycerol, glutamat,) 

 Vysoce rozlišovací MD má další možnosti, hodnotit 

cytokiny, interleukiny a další zánětlivé mediatory 

 Je to exceletní zařízení k hodnocení přítomnosti 

potenciálních neuroprotektivních látek v mozkové tkáni 



(a) (b) 

 1.1mm 

8mm 





 





Perfuze mozku 

transkraniální doppler TCI 



Near-infrared spectroscopy (NIRS) 
(reflektanční metoda x transmisní metoda) 

Frans Jobsis 1977 

 735 nm a 810 nm 

 měří „žilní saturaci“ 
frontální kůry 

INVOS (In-Vivo Optical Spectroscopy) 

firmy Somanetics Corp. 

5100 C 



Srovnání NIRS 

Anesthesiology 2012; 116:834–40 



BIS – Bispektrální index 

metoda monitorování funkce mozku  

na základě zpracovaných EEG signálů 



Randomised Evaluation of Surgery with Craniectomy for 

Uncontrollable Elevation of Intra-Cranial Pressure 



    Intracranial pressure monitoring, cerebral perfusion pressure estimation, 

and ICP/CPP-guided therapy: a standard of care or optional extra after 

brain injury?  
 British Journal of Anaesthesia 112 (1): 35–46 (2014)  M. A. Kirkman1,2,3* and M. Smith1,2 1 

Neurocritical Care Unit, The National Hospital for Neurology and Neurosurgery, University College 

London Hospitals, Queen Square, London WC1N 3BG, UK 

      

      - ICP monitoring, ICP management and outcanes, CPP, Calculation of CPP, Optimal CPP, 

Multimodality monitoring: PtiO2, Near-infrared spectroscopy, cerebral MD, cerebral blood 

flow,  c EEG 

A trial of intracranial pressure monitoring in traumatic brain injury  
Critical Care 2014, 18:302 

Samer Melhem1, Lori Shutter2 and A Murat Kaynar2* 

University of Pittsburgh Department of Critical Care Medicine: Evidence-Based Medicine 

Journal Club, edited by Sachin Yende 

 

A trial of intracranial pressure monitoring in traumatic brain injury. 
CHesnut R, Temkin N at  coll.  NEJM 2012,367:2471-2481. 

Studie v Bolivii a Ekvadoru  (PRC) pac.benefit měření ICP – není rozdíl 

Positivní hodnocení studie za odvahu!  x všeobecně přijatý standart měření ICP!! 
 



 

Pumpa perfunduje katetr, 

vzorek dialyzátu je sbírán 

v mikrovialu 

Jehla 

Microvial 

Vzorek 



 
 Tkáňová biochemie 

 ICP, CPP, MAP…. 

 Tkáňová oxygenace 

 Ventilace 

 Léková intervence 

 Bedside analyzer  

Network 



 

Mikrodialýza detekuje ischemii 

a buněčné poškození… 

Glucose 

Lactate 

Pyruvate 

Glycerol 

Glutamate 

Ischemia  

markers 

Degeneration  

markers 

Decreased  

Glucose & Oxygen 
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0,6 mm 

Interstitial fluid 

Princip mikrodialýzy 
…mikrodialyzační katetr pracuje na stejném 

principu jako kapilára… 
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Krevní transfuze 

Lactate/Pyruvate 

Glycerol 

 Terapeutická intervence:  



Bowman Perfusion Monitoring System 

 

Absolute Blood Flow 

in ml/100g tissue/min. 

 Identifies option for 

early intervention 

 Improves real-time 

therapeutic feedback 

 



The QFlow 500™ 

Technology 

(a) (b) 

 1.1mm 

8mm 

1. Measures the conductivity of the tissue 

2. Heats sensor (a) to 3°C above baseline and constantly measures energy required to keep sensor 

(a) at 3°C above baseline 

3. Convective energy is calculated 

4. Algorithm converts to absolute blood flow ml/100g of tissue per minute 

5. Sensor (b) monitors the baseline temperature of patient 



Guidelines for  the Management  of Severe  

Traumatic Brain Injury, Forth Edition  2016 

 The Brain Trauma  Foundation 4th edition 2016     
(1995, 2000, 2007 Neurotrauma, 24, Suppl 1, 2007 ) 
– 18 doporučení: 11 lečebných, 3monitorace, 4doporučení 

prahových/limitních hodnot (TK, ICP, CPP, O2) 

– Experti  – studie dospělí (nad 17 let), se závážným TBI  3-8 

– více než 25 pacientů, angličtina 

 

– Zlepšení výsledků lečby nemocných po 1. edici, rozšíření  a 
zvýšení  compliance  (např. monitorace  ICP) po 2. edici 

    

      

   

 

 



1. Decompresní kraniektomie 
doporučení 

 Level II A  
– Bifrontální DC není doporučována ke zlepšení výsledků 

GOS-E za 6 měsíců u DAP  při zvýšení ICP nad 20torr  

( bez ložiskové léze) 

– Je dopor. velká FTP DC (min. 15x12,nebo 15 v průměru 

proti malé DC ke snížření mortality a zlepšení neurol. 

výsledku 
 

 

– Odkaz na Rescueicp trial 



2. Profylaktická hypotermie 
doporučení 

 Level IIB 
– Časná /během 2,5h.) a krátkodobá hypotermie není 

doporučována ke zlepšení neurol. stavu u difuzního 

postižení. 



3. Hyperosmolarní terapie 

 Level  I, II, III 

– Přestože HT (může) snižuje ICP, nejsou 

dostatečné důkazy  o efektu na klinický 

výsledek k podpoře specif. doporučení  

specifické hyperosmolární látky 

– Viz doporučení z předchozí 3ti edice  

 

 



3. Hyperosmolární terapie  
doporučení BTF G 2007 

 Level II 

– Manitol  je účinný pro kontrolu zvýšeného ICP v 

dávce  od 0,25g/kg - 1g/kg 

– Použití manitolu před měřením ICP jen pro pacienty 

s příznaky transtentoriální herniace nebo při 

progresivním neurol. zhoršení 

– Rutinní použití hypertonického roztoku NaCl zatím není 

jednoznačně doporučeno: dávka, koncentrace??                                                                 

 

 Zabránit poklesu TKs < 90 mmHg, používání  

manitolu jen při měření ICP 



3. Hyperosmolární terapie 2007 

 Hypertonický roztok - NaCl 3-10 %  (23%)   

Mechanismus účinku 

– Zlepšení mikrocirkulace – dehydratace endotelu a erytrocytů    

    průsvitu cév,   deformabilita ery     adheze leukocytů 

–  Osmotický efekt  

• Opakované dávky při zvýšeném ICP 

•  Rebound fenomén nezaznamenán  

• Zvýšená tolerance u dětí  (guidelines  – 3% NaCl kontin.   u 

zvýšeného  ICP                                                         Level III)  

• Nežádoucí účinky 

• Centrální pontinní demyelinizace (předchozí hyponatrémie) 

• Plicní edém  

 



3. Hyperosmolární terapie 2007 

 Manitol  20% (10 – 25%) 
  Jedna dávka  prokázaný rychlý krátkodobý efekt na pokles ICP  

  Mechanismus účinku   
            Bezprostřední - plasma  expandér,  ↓ Ht, deformabilita ery,  ↓viskozity,  ↑ BF         

  DO2,  ↓↓  ICP během minut  

                 Osmotický efekt  za cca   15 - 30 min  
 

  Pokles ICP, vzestup CPP větší oproti barbiturátu 

  Opakované dávky při zvýšeném ICP? 
                Déle než 24 hodin?, kombinace s  NaCl, 

                Bolusy  x kontinuální podání  

  Nežádoucí účinky 
                Déle než 24 hodin?  

               Rebound  fenomén ( u netraumatického edému! ) 

               Riziko ARF (sepse, chronická RF, hypotenze, nefrotox. látky) 

 



4. Drenáž mozkomíšního moku 
doporučení 

 Level III 

– Kontinuální drenáž MMM při nulovaní na úrovni 

středního mozku je považováno za efektivnější 

než intermitentní 

– užití drenáže MMM ke snížení ICP u pac. se 

vstupním GCS< 6 během 12 hod. po traumatu 

je možné  



5. Ventilace 
doporučení 

 Level II B 

– Není doporučována prolongovaná 

profylaktická hyperventilace < PaCO2 25 

mmHg      

  

         

 



5. (Hyper)ventilace 
doporučení 3ti edice 

 Přechodná hyperventilace je doporučena ke  
snížení  zvýšeného ICP 

 

 V prvních 24 hodinách po úrazu by 
hyperventilace neměla být používána,          
CBF je kriticky snížen 

 

 Při použití hyperventilace je doporučena 

monitorace SvjO2 nebo PbrO2   
         

 



6. Anestatika analgetika a sedativa  
doporučení 

 Level II B 
– Podávání barbiturátů k vyvolání BS na EEG jako 

profylace proti vzestupu ICP není doporučováno.  

– Vysoké dávky barbiturátu jsou doporučeny pro 
kontrolu zvýšeného ICP refrakterní k max. 
standartní  léčebné i chirurgické terapii (je  nezbytné 
udržení oběhové stability).  

– Ačkoliv je Propofol doporučen ke kontrole ICP, není 
doporučen ke zlepšení mortality nebo 6 měsíčního 
výsledkú lečby. Je požadována opatrnost, vysoké 
dávky mohou zvyšovat výrayně morbiditu.   
       

                                                                                   Level II 

 



6. Anestatika, analgetia a sedativa 

 Analgosedace je rutinní součástí péče o 
nemocné s TBI, nemá prokazatelný vliv na  
výsledek/outcome 

 Opioidy, benzodiazepiny  

 Propofol 
  

 

 

 

 

 

 



7. Steroidy  
doporučení 

 Level I 

– Podání steroidů není doporučeno.  

 

– Vysoké dávky steroidů u nemocných s TBI vedly ke 

zvýšení mortality a jsou kontraindikovány. 

      

         

 

 



8. Výživa 
doporučení 

 Level II A 

– Nemocní by měli být živeni tak, aby dosáhli 

plné nutriční podpory do 5 dne, nejpozději 

do 7. dne od inzultu  

 Level II B 

– Je doporučována transgastrická jejunální 

nutrice ke snížení incidence VAP 

             

 



9. Profylaxe infekce 
doporučení 

 Level II A  

– Je doporučována časná tracheostomie ke 
snižení dnů na ventilátoru (nejsou důkazy, 
že snižuje mortalitu nebo  nosokomiální 
pneumonie) 

– Není doporučována povidone-iodine (PI) 
péče o dutinu ústní 

 Level III 

– Je doporučováno použiti antimikrobial impreg. 
katetrů k prevenci katetrové infekce při 
zavedené EVD 

                                                    Level II 

 



10. Profylaxe DVT  
doporučení 

 Level III 

– Heparin, LMWH v kombinaci s mechanickou 

profylaxí je doporučeno.   Je spojeno se 

zvýšeným rizikem expanze nitrolebního 

krvácení.  

– Není určen typ, doba a dávka 

farmakologické  profylaxe. 

               

 



11. Profylaxe křečové aktivity 
 doporučení 

 Level II A 

– Podávání fenytoinu či valproátu v profylaxi pozdní 

křečové aktivity není doporučeno  

 

– Podání antikonvulsiv je indikováno ke snížení  

výskytu časné křečové aktivity (do 7 dnů), i když 

riziko komplikací převažuje nad možným benefitem. 

    Výskyt časné křečové aktivity není spojován se 

zhoršením  outcome/výsledku     
       

 

 



12. Indikace monitorace ICP  
 doporučení 

 Level II B 

– Je doporučeno vedení lečby s využitím informací z měření 

ICP ke snížení nemocniční a 2týdenní mortality 

 

   Monitorace ICP je užitečná pro vedení terapie a 

stanovení prognozy  

 



VI. Indikace monitorace ICP  
doporučení z 3ti edice 

 Závažné TBI s GCS 3-8 a patologický nález na  

CT mozku 

         

 Závažné TBI s normálním nálezem na CT 

mozku a  nález dalších dvou symptomu:  

– věk nad 40 let,  

– uni /bilaterální motorický deficit , 

– hypotenze         

 



13. CPP 

 doporučení 

 Level II B 

– K vedení lečby u zavážného KCP je 

doporučována monitorace CPP, snížení 

2týdenní mortality 

 



14. Rozšířená mozková monitorace 
doporučení 

 Level III 

 Monitorace jugulárního bulbu –AVDO2 

jako zdroje informací k vedení lečby 

snižuje mortalitu a zlepšuje stav pacientů 

v 3 a 6 m. intervalu 

         

 SvjO2 < 60 mmHg a PbrO2 < 15 mmHg 

jsou prahové hodnoty pro terapii  

        Level III 

 



15. Systémový krevní tlak 
doporučení 

 Level III 

– Udržovat SBP: 

     ≥ 100torr pro pacienty  50-69  let 

  ≥  110  pro 15-49 a nad 70 let 

  snižuje mortalitu a zlepšuje výsledek 
 

 

 



16. Prahová hodnota ICP 
doporučení 

 Level II B 

– Léčba nitrolební hypertenze má být započata 

při  ICP nad 22 torrů, hodnoty nad 22 torrů 

jsou spojeny s vyšší mortalitou 

 Level III        

– Kombinace hodnoty ICP, klinického nálezu a 

nálezu na CT ovlivňuje vedení léčby 

nemocného. 

         



17. Prahová hodnota CPP 
doporučení 

 Level II B 

– Doporučená cílová hodnota CPPpro přežití a 
zlepšní výsledků je mezi 60 -70 torry, dle 
stavu autoregulace 

 Level III 

– Nepoužívat agresivní lečbu tekutinami a 
vasopressory k udržení CPP> 7O torrů, 
zvýšení riziko ARDS! 

 

        

         



18. Prahové hodnoty pokročilé monitorace 
doporučení 

 Level III 

– Doporučwná hodnota SjO2 < 50% snižuje 
mortalitu a zlepšuje prognozu 

 

         
 

 

 



X. Mozková oxygenace 
doporučení 3ti edice 

 Poklesy SvjO2  < 55-50 mmHg – horší     

výsledek (outcome) 

 

 Zvýšené AVDO2 – lepší  výsledek (outcome) 

 

 Pokles PbO2 < 10 -15 mm Hg po déle než 30 

min.– vyšší mortalita 



Antihypertnezíva v neurointenzivní péči s 

rychlým nástupem/účinkem 

 Clonidine 

 Clevidipine 

 Diazoxide 

 Enalaprilat 

 Esmolol 

 Fenoldopam 

 Hydralazine 

 Labetalol 

 Nicardipine 

 Nifedipine 

 Nitroglycerin 

 Nitroprusside 

 Phentolamine 

 Trimethaphan 



Antihypertnezíva v neurointenzivní péči  

s velmi rychlým nástupem/účinkem 

 Clonidine 

 Clevidipine 

 Diazoxide 

 Enalaprilat 

 Esmolol 

 Fenoldopam 

 Hydralazine 

 Labetalol 

 Nicardipine 

 Nifedipine 

 Nitroglycerin 

 Nitroprusside 

 Phentolamine 

 Trimethaphan 



Antihypertnezíva v neurointenzivní péči  

s rychlým odeznění účinku 

 Clonidine 

 Clevidipine 

 Diazoxide 

 Enalaprilat 

 Esmolol 

 Fenoldopam 

 Hydralazine 

 Labetalol 

 Nicardipine 

 Nifedipine 

 Nitroglycerin 

 Nitroprusside 

 Phentolamine 

 Trimethaphan 


