
Císařský řez   
 

Celková anestezie 



Císařský řez 

 Dnes již rutinní operační výkon 

 Přehled nejdůležitejších současných 
anesteziologických postupů 

 Neuroaxiální metody převažují, přesto 
celková anestezie má stále 
nezastupitelné uplatnění 

 Celková anestezie v rukou zkušeného 
anesteziologa neovlivňuje negativně 
průběh porodu a adaptaci 
novorozence 



Celková anestezie - indikace 

  Ze strany matky: 
  - významné krvácení 
  - akutní hypovolémie 
  - koagulopatie 
  - selhání neuroaxiální anestezie 
  - významné psychiatrické postižení 
  - odmítnutí neuroaxiální anestezie 
 
  Ze strany plodu: 
  - těžký distres plodu 



Celková anestezie 

  Kontraindikace 

 

- Obtížná intubace 

 

- Těžké astma či jiné významné 
dýchací obtíže 

 

- Maligní hypertermie 



Výhody celkové anestezie 

 Nejrychlejší, technicky jednoduchý 
způsob anestezie 

 Vytváří výborné operační podmínky s 
dokonalou relaxací 

 Menší výskyt hypotenze a 
destabilizace oběhu oproti 
neuroaxiální blokádě 

 Zabezpečení dýchacích cest, 
oxygenace matky a plodu 

 



Nevýhody celkové anestezie 

 Riziko neúspěšné intubace 

 

 Transplacentární přestup anestetik 

 

 Riziko hypertenzní krize u rodiček s 
hypertenzí při nedostatečné hloubce 
anestezie při úvodu 



Riziko obtížné intubace 

 Stále hlavní a nejzávažnější 
anesteziologická komplikace u s.c. 

 

 Kromě klasických faktorů, 
predisponujících k neúspěšné intubaci 
jsou těhotných navíc změny 
organismu na konci těhotenství 



      Riziko obtížné intubace 

 Klasické faktory- malá ústa s omezenou hybností mandibuly, 
krátký tlustý krk, protruze horních řezáků, limitovaná extenze 
hlavy, antepozice hrtanu, ustupující brada 

 Změny u těhotných – vlivem těhotenských 
hormonů ( gestagenů a estrogenů)  

 Zůžení HCD a hlasivkových vazů při zvýšené 
permeabilitě kapilár a zvýšenému prosáknutí 
tkání, zvýšená fragilita kapilár, obezita a 
velká prsa, snížený tonus jícnových 
sfinkterů, zpomalená mobilita a pasáž GIT, 
vyšší acidita žaludeční šťávy, velká děloha, 
žaludek v horizontální poloze 

 To vše vede k výrazně zvýšenému riziku 
obtížné intubace! 



Riziko obtížné intubace 

 Běžná populace 1:2500 

 Na konci těhotenství 1:250  (10x vyšší) 

 Neúspěšná intubace je situace, kdy 
zkušený anesteziolog nezavede ETK ani 3 
pokusy 

   - u akutního výkonu nelze obtížnou intubaci 
řešit probuzením a odkladem výkonu 

   - vzhledem k minimálním oxygenačním 
rezervám matky je nutno bez váhání 
přistoupit k alternativě intubace 



Riziko obtížné intubace 

 Spotřeba kyslíku matkou na konci 
těhotenství je zvýšena o 30-40 % 

 FRC klesá o 20 % a o dalších 25 % klesne 
při položení na záda 

 Desaturace a rozvoj kritické hypoxie tak 
nastává velice rychle ( matka i plod) 

 Cílem v této situaci již není zajištění DC 
intubací, ale zajištění oxygenace matky i 
plodu 

 Řešení rizik aspirace je v této situaci až 
druhotné 



Obtížná intubace 

 Metodou první volby je rychlé zavedení laryngeální 
masky – v této situaci je to nejrychlejší a nejlepší 
řešení 

 

 Teprve v dalším pořadí jsou další alternativní postupy 
pro obtížnou intubaci : videolaryngoskop, koniopunkce… 

 

 I při negativním vyšetření musíme vždy s obtížnou 
intubací počítat, proto vždy kontrola pomůcek, 
odsávačky, Mallampati těsně před intubací 

 

 U předem známé anamnézy event. zavést preventivně 
epi katetr i v případě, že nebude využit 



Důvody většiny problémů 
anesteziologa 

 Přecenění vlastních schopností 

 Pozdě volaná pomoc 

 Nedostatečná komunikace s kolegy  

   o daném případu 

 Nedomyšlený postup bez řádného 
záložního plánu 

 Pouze teoretické znalosti záložního 
plánu 



Zlatá pravidla intubace na 
porodním sále 

 Buď vždy duševně i technicky připraven na obtížnou 
intubaci 

 Zhodnoť riziko obtížné intubace vždy znovu před 
každým úvodem do anestezie 

 Kontroluj vybavení pro obtížnou intubaci denně a nauč 
se jej používat 

 Před úvodem do anestezie ulož pacienta do optimální 
pozice a zajisti si dostatek prostoru 

 Vždy proveď důslednou preoxygenaci/denitrogenaci 
plic 

 Pamatuj, že oxygenace je důležitější než intubace 

 O pomoc volej včas! A to i když jsi zkušený 
anesteziolog 



Prevence kyselé aspirace 

  Výskyt prokázané aspirace u s.c. se 
pohybuje okolo 0,1 % a nijak se neliší  

   od jiných chirurgických výkonů. 
  Přesto  je vhodné toto riziko 

minimalizovat. 
- Cílem přípravy k s.c. je prevence aspirace 
- U plánovaných postačuje 6-8 hod lačnění a 

tekutiny až do doby 1-2 hod před výkonem 
- Farmakologická podpora vyprázdnění 

spočívá v podání metoclopramidu 
- Prokinetický efekt doplňujeme o antacida 

typu H2 blokátorů 
 



Prevence kyselé aspirace 

 Zcela kontroverzní je dnes použití Sellickova 
manévru  ( klasicky by měl být zahájen při vědomí pacientky 
středně velkým tlakem a po ztrátě vědomí již plným tlakem a ukončen až 
po kontrole správného zavedení) 

 Dnes se nedoporučuje ze 2 důvodů: 

     - tlakem na štítný prstenec nedojde k 
spolehlivé okluzi jícnu 

   - tlak na štítnou chrupavku může změnit 
laryngoskopický pohled a zvyšovat riziko 
obtížné intubace ( situace je tím horší, čím 
méně je zkušená osoba aplikující Sellickův 
manévr) 

 



Preoxygenace 

 Při úvodu do anestezie je každá rodička 
ohrožená rychle se rozvíjející hypoxií (vysoký stav 
bránice, snížená FRC, zvýšená spotřeba kyslíku a intubace v apnoické pauze 
bez prodýchávání maskou) 

 Preoxygenace nutná! Cílem není vylepšení 
aktuální saturace hemoglobinu, ale 
denitrogenace plic pro prodloužení času do 
nástupu hypoxémie při apnoi 

 Denitrogenaci provést vždy, jinak je matka 
vystavena zbytečně zvýšenému riziku 
hypoxie při úvodu do celkové anestezie!  

 



Úvod do celkové anestezie 

 Bleskový úvod po preoxygenaci, 
intubace v apnoické pauze, bez 
prodýchávání, po vybavení plodu 
ostatní anestetika a analgetika. 
Nedepolarizující relaxancia možno 
podat hned po intubaci. 

 Anestetikem  volby je stále 
Thiopental 

 Jeho koncentrace v mozku plodu 
málokdy dosahuje hladiny nutné k 
útlumu plodu 



Úvod do celkové anestezie 

 Variantou při kontraindikaci thiopentalu je 
propofol, ketamin, nejlépe jejich kombinace 

 Užití propofolu při úvodu do anestezie 
oproti thiopentalu nepřináší žádnou 
podstatnou výhodu 

 Dostupné jsou údaje o negativním vlivu na 
Apgar skore novorozence 

 U propofolu byly zaznamenány známky 
nedostatečné hloubky anestezie u 50% 
pacientů 

 Propofol má parasymatomimetický efekt 



Úvod do celkové anestezie 

 Preemptivní analgezie 

 Přidání Ketaminu k úvodu v dávce do 
0,5mg/kg  

 Podání remifentanilu ( Ultiva) k úvodu 
v dávce 0,5-1ug/kg je bezpečná 
dávka, která nemá negativní vliv na 
plod 



Úvod do celkové anestezie 

 Relaxace k intubaci – SCHJ je 
nejčastěji používaný 

 Alternativou rocuronium  

 Hlavní výhoda rocuronia je antidotum 
sugammadex (rychlost zotavení a 
obnovení spont. ventilace je po 
použití sugammadexu rychlejší než 
odeznění SCHJ.) 



Vedení anestezie 

 Do vybavení plodu je anestezie vedena 
úvodní dávkou anestetik a dle potřeby 
bolusovými doplňky a inhalační směsí  

 Inhalační anestetika možno použít ihned po 
intubaci (žádné nemá výhodu oproti jinému 
z dnes používaných) 

 Po podvázání pupečníku anestezii 
prohloubit, analgetika v dostatečné 
dávce, relaxace redukovat ( často 
magnezium) 

 

 



Vedení anestezie 

 Ideální koncentrace kyslíku ve vdechované směsi do 
vybavení plodu není úplně jasná, v případě 
nepřítomnosti stresu plodu dle aktuální Sat O2 

 

 Nelze nastavit fixně „všem stejně“ 

 

 V úvodní fázi je doporučen vyšší příkon plynů  

    k rychlému zajištění alveolární koncentrace inhalačních 
anestetik ( vzít v úvahu nižší FRC  

    a tím nižší potřeba volatilních anestetik) 

 

Hlavně normoventilace !!! 



Císařský řez 

 

 

 

 Regionální anestezie 



Regionální analgezie 

 Regionální techniky převažují  
spinální, epidurální, CSE 

 Vedoucí technikou je spinální 
anestezie 

 Hlavní důvod je rychlost, spolehlivost 
a jednoduchost 

 Nižší riziko selhání, není riziko toxicity 



Regionální anestezie 

 Při epidurální anestezii menší pokles 
TK, pomaleji nastupující blokáda 

 Přítomnost katetru zajistí epidurální 
pooperační analgezii 

 Možnost prodloužení anestezie při 
delším výkonu 

 Možnost použít i u rizikových výkonů 
typu placenta previa 



Regionální anestezie-  indikace 

 Doporučená technika obecně 

 KI celkové anestezie 

 Riziko obtížné intubace 

 Stavy po opak. laparotomiích 

 Hypertenze  

 Přání matky 



Regionální anestezie kontraindikace 

 Absolutní: hypovolemie a krvácení, 
koagulopatie, nevhodná aplikace LMWH, 
alergie na LA, infekce v místě vpichu, 
sepse, zvýšený ICP, nesouhlas rodičky, 
časová naléhavost 

 Relativní: onemocnění mozku a míchy, 
silné bolesti hlavy a zad v anamnéze, 
nevýznamná koagulopatie,obtížná 
spolupráce s rodičkou 



Regionální anestezie 

 Vždy možnost při nedostatečném 
účinku možnost anestezii rozšířit, 
doplnit nebo konvertovat na celkovou 
anestezii 

 Rozsah anestezie: nutno až do úrovně 
Th5 ( Th4), rozsah je dán velikostí 
dávky(objem), koncentrací anestetika 
a místem vpichu 



Regionální anestezie spinální 

 Rychlost nástupu souvisí s rychlostí 
poklesu TK 

 Důležitá je volumoterapie, 
vasopresory- efedrin 

 Velikost jehel G26, G27 ( tenčí nemají 
smysl, horší identifikace,častější 
punkce), hrot 

 Místo vpichu L3-4 , ne nad L2 



Regionální anestezie epidurální, 
\cse 

 Nástup účinku závisí na volbě 
anestetika 

 Přidáváme opiáty 

 Pooperační analgezie 

 CSE se snaží využít to nejlepší z obou 
metod- rychlý nástup, možnost 
prodloužení, pooperační analgezie 

 



Na co dbát a co hraje roli při 
výběru farmak 

 Bezpečnost pro matku a dítě 

 Spolehlivost účinku 

 Nízká toxicita 

 U lokálních anestetik schopnost 
diferenční blokády 

 Cena 

 Zvyklosti a zkušenosti pracoviště 

 



Lokální anestetika 

Bupivakain – nejužívanější 

   pro analgezii  0,125% 

   pro anestezii  0,5% 

   (hyperbarický, izobarický) 

 

   Levobupivakain – méně toxický 

   pro analgezii  0,125% 

   pro anestezii  0,5% a 0,75% 

 

 



Lokální anestetika 

Ropivakain – nejméně toxický 

  nyní není dostupný 

  pro analgezii  0,2% 

  pro anestezii  0,75% a 1%  

 

  Lidokain  - užívaný hlavně pro s.c. 
pro rychlý nástup účinku 

  pro anestezii  2% 

 



Adjuvantní látky 

- urychlení nástupu analgetického 
účinku 

- zkvalitnění analgezie 

- snížení dávky lokálního anestetika 

 - minimalizace motorické blokády 

 - minimalizace hypotenze z blokády 
sympatiku 

 



Nejčastěji používané adjuvantní 
látky 

 Opioidy 

 Adrenalin 

 Klonidin 

 Bikarbonát sodný 

 

 

 



Opioidy 

 Fentanyl 

 Morfin – pouze magistraliter přípravek 

 Sufentanil – nejužívanější, nejsilnější 

 

 

  epidurální a intratékální použití 

 Cave intratékálně podané opioidy 

        - svědění  

        - riziko fetální bradykardie  

        - opiáty nejsou určeny pro intratékalní podání                                     

 



Sufentanil 

 Analgeticky nejsilnější 

 Epidurální i intratékální použití 

 Intratékálně 5-10 ug bolus  

 Sufentanil 2,5-5 ug + klonidin 30 ug 

 

 Epidurálně při analgezii dávky do 30 
ug 

 

 

 



Fentanyl 

porodní analgezie: 

 epidurálně  bolus 50-75 ug 

 intratékálně 15-30 ug 

 

 porodní anestezie:  

 epidurálně  50-100 ug 

 intratékálně 25 ug  

 

 



Morfin 

Pro analgezii epidurálně 3-5 mg 

                     intratékálně 0,1-0,3 mg 

 

Pro anestezii epidurálně 5 mg 

                      intratékálně 0,1-0,2 mg 

 

Používá se více pro pooperační analgezii 

Pouze magistraliter přípravek! 

 



Klonidin 

- prodlužuje trvání  senzitivní a 
motorické blokády v kombinaci s LA a 
v kombinaci LA+opioid 

  - prodloužení analgezie a 
anestezie  
o 30% 

  - snižuje dávky opioidů 

  - intratékalně dávka 30 ug 

  - epidurálně dávka 75-150 ug 

 



Adrenalin 

zintenzivnění a prodloužení účinku LA 
 - vazokonstrikce zpomaluje systémovou 

absorpci 
 Podání epidurální: 
 - u LA s kratším účinkem prohlubuje 

senzitivní  
i motorickou blokádu 

 - u LA s delším účinkem prohloubí jen 
motorickou blokádu 

Podaní intratékální prohlubuje a prodlužuje 
senzitivní i motorickou blokádu 

 
 



Bikarbonát sodný 

 Alkalizace LA zvyšuje podíl neionizované v 
tucích rozpustné formy LA 

 Zkrácení nástupu účinku při epidurální 
aplikaci 

 Využívá se hlavně při epidurální anestezii u 
s.c. 

 Dávkování 1:10  

 Na 10 ml  1 ml NaHCO3 

 NaHCO3 8,4% 

 



Porodnická anestezie 

 Spinální anestezie 

 Epidurální anestezie 

 Kombinovaná spinální a epidurální 
anestezie 

 



Spinální anestezie 

 Rychlá technicky jednoduchá blokáda 

 Anestetika bupivakain, 
levobupivacain 

Marcain haevy 0,5%, nejvíce 
používaný, dávka 2-2,8ml 

Marcain spinal 0,5% 

Chirocain 0,5%   
     dávka 2,5-3ml 

 



Spinální anestezie 

 Podáváme pouze LA, nebo v kombinaci  
s opioidem 

 

 Sufentanil 5 ug 

 Morfin 0,1 mg 

 Fentanyl 25 ug 

 

 Prodloužení analgetického účinku 

 

 



Epidurální anestezie 

 Pomalejší nástup oproti spinální anestezii 
 Pomalejší sympatická blokáda 
 Zavedení epidurálního katetru – pooperační 

analgezie 
 Anestetika 
   -  ropivakain 
   -  bupivakain 
   -  levobupivakain 
   -  trimekain 
   -  lidokain 

 



Epidurální anestezie 

 Ropivakain – Naropin 0,75%  a 1% 

 V porodnictví používat pouze 
0,75% 

 Dávka pro anestezii 

   Naropin 0,75% 15 ml + Sufentanil 
10-20 ug 

   Naropin 1% 10 ml + Sufentanil 20 ug 

     ( výsledná koncentrace 0,75%) 

 



Epidurální anestezie 

Bupivakain 0,5%  15-18ml + Sufentanil 

Pomalejší nástup 

Výhodnější je kombinace Bupivakainu s 
Trimekainem pro urychlení nástupu 
účinku 

 

Trimekain 1% 8-10ml+Bupivakain 0,5% 
8-10ml + Sufentanil 10-20ug 

Stejné dávkování platí pro levobupivakain 

 



Epidurální anestezie 

Lidokain 2% výhoda pro s.c. v 
rychlosti nástupu blokády 

Dávkování 

Lidokain 2% 16-20 ml + Sufentanil 10 
ug+ Adrenalin 0,1 mg 

Nástup účinku cca 15 min 

 



CSE kombinace spinální  
a epidurální anestezie 

 Výhodou je rychlý nástup spinální 
anestezie a možnost využití 
epidurálního katetru pro pooperační 
analgezii 

 Technicky a časově náročnější 

 Dávky anestetika stejné jako u 
jednorázové spinální anestezie 

 Nejméně používaný způsob 

 



Porodnická analgezie 

 Epidurální analgezie – nejužívanější 

 Spinální analgezie 

 Kombinovaná analgezie CSE 

 



Epidurální analgezie 

 Diferenční blok – kvalitní analgezie 
bez motorického bloku 

 Dodržovat doporučené dávky opioidů 
a koncentraci LA 

 



Epidurální analgezie 

 Způsoby  podání různé 

 Kontinuálně 

 Bolusově 

 PCEA 

 Kontinuální podání metoda volby 

   Zvyklosti pracoviště 

 

 



Epidurální analgezie příklady směsí 

Bupivakain 0,5% 10 ml + Sufentanil 20 
ug ad 40 ml FR. 

  Výsledná koncentrace 0,125% 

  nejdříve bolus 10 ml  

  poté kont. 6-10 ml/hod 

 

Stejně postupujeme s levobupivacainem 
0,5% 

 

 



Epidurální analgezie 

Ropivakain 0,75% 10 ml + sufentanil 20 
ug ad 40 ml FR. 

 výsledná koncentrace je 0,2% 

 bolus 10 ml   

 poté kont. podání 6-10 ml/hod 

 

 Možnosti jsou různé, pouze 
dodržet koncetraci LA a dávku 
opioidů do porodu 

 



Epidurální analgezie 

 Jednotlivé dávky – bolusové 

 Bupivakain 0,5% 2,5 ml + sufentanil 
10 ug ad 10 ml FR. 

 Volba opioidu a anestetika dle 
zvyklosti pracoviště 

 

 PCEA dle vybavení pracoviště  

 



Spinální analgezie 

 Jednorázově nebo kontinuální podání 

 Jednorázově limitovaná doba trvání 

 Často podán pouze opioid ( Sufentanil  

   5-10 ug, Fentanyl 10-25 ug, Morfin  

   0,1-0,3 mg) 

 Možnost doplnit LA ( bupivakain 2,5 mg) 

 Rychlý nástup, nízká dávka anestetik 

 LA + opioid ad 4 ml FR 

 

 



Kombinovaná analgezie CSE 

 Spinální analgezie bolus (opioid),  

    Po odeznění možno pokračovat v epidurální       
analgezii (dávky stejné jako pro spinální  

    a epidurální analgezii) 

 Rychlý nástup, bez motorické blokády 

 Snížení celkové dávky léků 

 Cave svědění až u 80% 

            fetální bradykardie 10-12% 

 



Analgezie k potratu 

 Pamatovat, že nejde o dítě, jde o 
matku 

 Podáváme větší dávky opioidů 

 Nebát se vyšší koncetrace LA při 
nedostatečném účinku 

 Příklad směsi: 

 Bupivakain 0,5% 10 ml + Sufentanil 50 ug  

   ad 40 ml FR. Bolus a poté kontinuálně. 

 Revize po potratu bolus Trimekain 1% 10 
ml (rychlý nástup, rychlé odeznění, levné) 

 



Pooperační analgezie 

 Standartní epidurální směs  

  Bupivakain 0,1% + Sufentanil 1 ug v 1 
ml 

 

 Bupivakain 0,5%10 ml + Sufentanil 
50 ug ad 50 ml FR kont. podání 5-10 
ml/hod 

 



Pooperační analgezie 

 Epidurální a při nedostatečném 
účinku můžeme přidat : 

 - Perfalgan 1g i.v. / 15min max. 4x 

 - Dicloreum 100mg supp. Rect. 1x 

 - Dicloreum 50mg supp. Rect. 1x 

 - Novalgin 1g do 100ml FR / 15min 

    max. 3x  



Pooperační analgezie 

 Po CA, SAB 

 Morfin kont. ½ váhy ( max 50mg) do 
50ml FR rychlostí 2-3ml/hod 

 Dipidolor 45mg do 50ml FR 2-
3ml/hod 

 Morfin 10mg a 4-6hod s.c. 

 Dipidolor 15mg a 6-8hod s.c. 

 Při potřebě přidat Perfalgan, 
Dicloreum, Novalgin 



Toxická reakce po podání LA 

 INTRALIPID 20% 

 Ihned bolus 1,5ml/kg za 1min 

 =100ml ihned 

 Pokračující inf. 15ml/kg/hod 

 =1000ml/hod 

 Možno opakovat bolus max.2x po 
5min 

 KPCR 



Štěstí přeje připraveným!!! 


