
Nejčastější život ohrožující komplikace na operačním sále. 

Anesteziologie je na rozdíl od ostatních medicínských oborů v jednom aspektu naprosto 

odlišná – anesteziolog při každém svém působení na operačním sále neustále koketuje se 

životními funkcemi pacienta. Každé z těch několika farmak, které na sále používáme, totiž 

vitální funkce zásadně ovlivňuje, omezuje jejich autonomní regulaci a významně inhibuje 

obranné reflexy. To je základní premisa našeho oboru a každý, kdo chce být považován za 

dobrého anesteziologa, si toho musí být dobře vědom a připraven nastalým komplikacím 

erudovaně čelit. Na místě je pokora a prevence potíží. „Počátkům čeliti hleď, je pozdě po léku 

se shánět, jakmile jednou zlu, popřán byl odklad a čas.“  Paracelsus 1493-1541 

Problematika život ohrožujících komplikací na operačním sále je velmi široká a obsáhlá a 

významně přesahuje možnosti této knihy. Odkazuji proto například na naší publikaci 

Vymazal, Tomáš (ed.): Naléhavé situace na operačním sále. Karolinum 2018.  ISBN 978-80-

246-3901-7., ve které je tématice věnována zevrubná pozornost. V následujícím textu se proto 

omezím jen na ty opravdu nejčastější a nejzávažnější komplikace. Pro větší přehlednost bude 

text uveden v bodech, podobně jako ve zmiňované publikaci.  

 

 Několik obecných rad před příchodem na operační sál 

 Bezpečná není anestezie, ale anesteziolog. 

 Nejbezpečnější je ten postup, který nejlépe ovládáš. 

 Pomoc volej raději dříve než později. 

 Vždy jsou dobré další ruce a mozek. 

 Volání o pomoc není ostuda. 

 Víš, kde jsou potřebné pomůcky ? 

 Zjisti si, kde jsou tvoji kolegové. 

 Měj vždy plán „B“ i „C“. 

 Mysli dopředu, předvídej. 

 Dávej jasné instrukce, kontroluj jejich pochopení. 

 Není důležité kdo má pravdu, ale kde je pravda. 

 Rozdej úkoly a kontroluj jejich vykonávání. 

 Snižuj míru emocí, jednej klidně. 

 Přikazuj jasně a přesně. 

 Na pokyny odpovídejte, co zrovna děláte – zpětná vazba. 

 Získávej aktuální informace. 

 Soustřeďuj pozornost tam, kde je třeba. 

 Neodbíhej k různým problémům. 

 Nesleduj jednotlivá data, sleduj trendy. 

 Co je dobré nyní, nemusí být dobré za chvíli. 

 

 



Akutní ischemie myokardu 

 podávej čistý kyslík 

 zajisti adekvátní ventilaci, anestezii, analgezii 

 ověř ischemii myokardu 12-svod. analýzou ST úseku 

 podej betablokátory (opatrně u bradykardie a hypotenze) 

 zvaž podání nitroglycerinu subliquálně nebo i.v. (opatrně u hypotenze) 

 udržuj normotenzi i za cenu „malého“ noradrenalinu (0,05-0,1ug/kg/min) 

 podpoř kontraktilitu (inotropika, inodilátory) 

 zaveď invazivní měření tlaku (zvaž CŽK) 

 odešli laboratoř (ABR, krevní obraz, troponin) 

 při anemii koriguj na hemoglobin cca 100g/l 

 zvaž echo ke zhodnocení náplně a kinetiky myokardu 

 kontaktuj kardiologa k urgentní intervenci 

 při selhání zvaž IABK či ECMO  

Příznaky: 

 náhlá deprese nebo elevace ST úseku, vyluč artefakty 

 náhlá porucha rytmu, tachyarytmie, bradyarytmie, nepravidelný rytmus 

 náhlá hemodynamická nestabilita bez jiné příčiny 

 u pacienta při vědomí stenokardie, dyspnoe, palpitace 

Terapie: 

Snahou je omezit nároky na spotřebu kyslíku myokardem. 

 tepovou frekvenci ideálně udržuj 70-80/minutu betablokátorem 

 MAP udržuj ideálně 70-80 mmHg 

 tachyarytmii léči amiodaronem 

 zkoriguj iontové odchylky (především K+, Mg2+) 

 hypotenzi léč noradrenalinem 

 vyvaruj se objemovému přetížení 

 vyvaruj se zvýšení afterloadu 

Použitá farmaka pro dospělé intravenózně: 

 metoprolol 2,5 mg bolusy 

 esmolol 0,5mg/kg bolusy 

 amiodaron 150mg bolus + 900mg/50ml G5% 2-4ml/hod  

 phenylephrin 25-50mcg bolus 

 nitroglycerin 50mg/50ml 3-5ml/h dle tlaku 

 noradrenalin 5mg/50ml G5% 2-20ml/hod dle tlaku 

 milrinon 10mg/50ml G5% 5-10ml/hod 

 levosimendan 12,5mg/50 ml G5% 5-10ml/hod 

 dobutamin 250mg/50ml G5% 2-15 mcg/kg/min – CAVE tachykardizuje a zhoršuje 

diastolickou dysfunkci !!! 
 

 



 

Anafylaxe 

 

● obtížně diagnostikovatelná při celkové anestezii! NEZAPOMÍNAT! 

● nástup příznaků může být okamžitý nebo s latencí i 15 minut 

● čím rychlejší nástup účinku, tím závažnější průběh reakce 

● perioperačně mohou některé příznaky chybět! 

  

 přivolej pomoc, informuj operační tým, rozděl úkoly 

 není-li zahájena operace, zvaž odložení výkonu 

 ihned přeruš podávání potenciálního agens (ATB, relaxancia, opioidy, lokální 

anestetika, latex, koloidy, desinfekce, krevní deriváty) 

 pokud není pacient intubován – časně zajisti dýchací cesty (dle závažnosti příznaků) 

 dostatečně oxygenuj a ventiluj , FiO2 100%, vysoký průtok 

 zajisti si žilní vstup, ev. invazivní monitoraci 

 přeruš přívod inhalačních anestetik dle závažnosti reakce (III. a IV.) 

 domluv monitorované lůžko po dobu minimálně 12h. 

 u těžké reakce umísti na ARO 

Adrenalin je lékem volby u všech fází anafylaxe – neexistuje absolutní kontraindikace. 

 
KOŽNÍ  PLICNÍ OBĚHOVÉ 

● kopřivka 

● zarudnutí 

● otok  

● angioedém 

● ↑ bronchiální 

reaktivita 

● ↑ produkce hlenu 

● bronchospazmus 

● hypotenze 

● tachykardie 

● bradykardie 

● dysrytmie 

 

Klinická závažnost: 

 

I. generalizovaná kožní reakce: zarudnutí, edém, kopřivka, angioedém 

II. kožní rekce + hypotenze, tachykardie, bronchiální hyperreaktivita  

III. závažná systémová reakce: těžká hypotenze, tachykardie/bradykardie/dysrytmie; kožní 

reakce může chybět 

IV. zástava dechu a oběhu 

 

 

Terapie dle závažnosti 
 

Kožní reakce (I) Lehká reakce ( II) Těžká reakce (III) Těžká reakce (IV) 

antihistaminika 

steroidy 

adrenalin (<500 ug i.m.)  

bronchodilatancia 

(inh./iv) 

antihistaminika 

steroidy 

adrenalin i.v. bolusově/kont. 

objemová náhrada 

vasopresory 

antihistaminika 

steroidy 

při zástavě oběhu 

či dechu 

neprodleně zahaj 

KPR 



bronchodilatancia 

 

 

Farmakoterapie: 

 

1) adrenalin 
a) 50 – 100ug iv. á 3 min  ředění: 1mg do 10ml -> 100ug/1ml 

b) i.m. podání (pokud nelze i.v. a při mírnější reakci) 

● 500 ug  dospělí a děti >12let 

● 300 ug  děti 6 – 12 let 

● 150 ug děti <6let 

c) kontinuální podání; úvodní dávka 0,1ug/kg/min 

● ředění:  5mg/50ml  

2) kortikosteroidy – k zabránění vzniku opožděné reakce,  antiedematózní účinek 

a) hydrokortison - minimálně 200mg iv (5 - 10mg/kg/den) 

b) methylprednisolon - 50mg iv (1-2mg/kg/den) 

3) antihistaminika (H1) 
a) bisulepin (Dithiaden) 1mg iv 

4) bronchodilatancia – při těžkém neustupujícím bronchospazmu 

a) salbutamol  inhalačně/ iv 100 – 200ug 

b) terbutalin inhalačně/ iv 50ug  

c) aminophyllin iv 240mg 

5) objemová terapie – krystaloidní roztoky zpočátku přetlakem 20-40ml/kg 

6) bolusově vasopresory – efedrin 10-20mg, noradrenalin 10-100ug 

 

Diferenciální diagnostika: 

 
● jiná reakce na anestetika 

(thiopental – zarudnutí) 

● hloubka anestezie (hypotenze, 

bradykardie) 

● zalomení ETR, obstrukce hlenem 

● hyperkapnie – zarudnutí kůže 

 

● krvácení, 

● aspirace 

● pneumotorax 

● plicní embolie 

● infarkt myokardu 

● podání KD a transf. přípravků 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asfyxie 

- dušení z nedostatku kyslíku 

- vede k hypoxii, hyperkapnii, metabolické acidóze 

- neléčená způsobí zástavu oběhu a smrt pacienta 

 přivolej pomoc, informuj tým, rozděl úkoly 

 ventiluj čistým kyslíkem s vysokým průtokem 

 kontroluj vitální funkce 

 zkontroluj dýchací cesty 

o v ústech cizí těleso 

o auskultací symetrii dýchacích fenoménů 

o průchodnost endotracheální kanyly (zalomení, obturace sekrety)  

o úprava polohy ETR či reintubace, šetrné odsátí 

o kontrola dislokace endotracheální kanyly 

 selektivní intubace - monolaterální auskultace 

 extubace či intubace do jícnu - žádný poslech, ev. poslech nad žaludkem, 

kapnometrie ! 

 zkontroluj anesteziologický přístroj 

o dodávka O2: centrální rozvod, tlakové lahve 

o přepni přístroj na manuální ventilaci 

o zkontroluj těsnost a poddajnost systému 

Příznaky: 

 usilovné dýchání, vysoká frekvence dýchání 

 pokles saturace, tachykardie 

 paradoxní dýchání – pohyb bříška při nehybném hrudníku 

 psychomotorický neklid (zpočátku) 

 

Příčiny: 

Nízká dodávka O2 

 Obstrukce dýchacích cest: cizí těleso, edém dýchacích cest, laryngospasmus, útlak 

dýchacích cest zvenčí (tumor) 

 Obturace nebo zalomení endotracheální kanyly 

 Rozpojení dýchacího okruhu 

 Porucha nebo nevhodně nastavený anesteziologický přístroj (selhání dodávky kyslíku, 

hypoventilace - nízké dechové objemy, nízká frekvence) 

 Spontánní hypoventilace pacienta: postanestetický útlum (opioidy, zbytková 

neuromuskulární blokáda), vysoký spinální blok 

V/P nepoměr 

 Selektivní intubace 

 Aspirace žaludečního obsahu 

 Bronchospasmus 

 Fluidothorax, pneumothorax 

 Atelaktáza, bronchopneumonie 

 Plicní embolie 

Porucha difuse O2 

 Chronická plicní onemocnění 

Zvýšená spotřeba kyslíku 

 Maligní hypertermie 

 Neuroleptický maligní syndrom 

 Sepse 



 Thyreotoxikóza 

Další opatření: 

 vycházejí z vyvolávající příčiny (viz výše) 

 pomocná vyšetření: bronchoskopie, RTG hrudníku, UZ hrudníku, vyšetření krevních 

plynů 

 navýšení sedace a ev. myorelaxace během výkonu, či naopak antagonizace jejich účinku 

v pooperačním období, použití bronchodilatancií, punkce pneumothoraxu, drenáž 

fluidothoraxu, desuflace žaludku, ukončení operačního výkonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HYPERKALEMIE 

 

všeobecně přijímaná hodnota > 7 mmol/l nebo při EKG změnách (vysoká vlna T) 

 

 není-li zahájena operace, zruš výkon 

 vyluč artefakt, zkontroluj náběr z jiného místa 

 zahaj EKG monitoring 

 zajisti žilní vstup 

 přeruš dodávku kália (všechny krystaloidní roztoky kromě NaCl) 

 podej nitrožilně: 

o CaCl2 10% 1 amp 

o NaHCO3 8,4% 50 ml 

o Glukózu 25 gramů 

o Insulin krátkodobý 10 jednotek, kontroluj glykemii 

 zvaž inhalační salbutamol 

 při trvající hyperkalemii nebo oběhových komplikacích zahaj hemodialýzu  

 srovnej vnitřní prostředí 

 

Vyvaruj se: 

 

 respirační acidóze 

 podání suxamethonia 

 podání erymasy a všech krystaloidních roztoků kromě NaCl 

 

Dávkování léků: 

 dospělí: 

o CaCl2 10% 1 amp 

o NaHCO3 8,4% 50 ml 

o glukózu 25 gramů 

o inzulín krátkodobý 10 jednotek, kontroluj glykemii 

o furosemid 20-40mg iv 

 děti: 

o CaCl2 10% 0,2ml/kg pomalu, maximálně 5ml 

o glukóza 0,5g/kg 

o inzulín krátkodobý 0,1 jednotky/kg 

o furosemid 0,5-1,5mg/kg  

Rizikové faktory: 

 

 úraz 

 popálení 

 acidóza 

 akutní renální selhání 

 orgánová reperfuze (dlouhý turniket, uvolnění compartment sy, svorka na 

hrudní/břišní aortě, transplantace solidního orgánu) 

 hemolýza (chladové protilátky, prudká změna osmolarity plasmy) 

 masivní transfuze 

 iatrogenní medikace  

 maligní hypertermie 

HYPERTENZE NA OPERAČNÍM SÁLE 



 

 zkontroluj věrohodnost měření 

 zkontroluj výšku a nulování převodníku, velikost manžety 

 zkontroluj 

1. oxygenaci 

2. ventilaci 

3. EtCO2 

 zkontroluj hloubku analgezie/anestezie 

 vyluč chirurgickou stimulaci 

 vyluč iatrogenní bolus vazopresorů 

 zkontroluj diurézu/náplň močového měchýře 

 trvá-li hypertenze, podej 

1. prohlub anestezii 

2. prohlub analgezii 

3. betablokátor (metoprolol 2,5mg bolus) 

4. vazodilataci (nitroglycerin 50mg/50ml kontinuálně 2-10ml/h) 

5. klonidin (Catapres), urapidil (Ebrantil), labetalol (Trandate)  

Nejčastější příčina: 

 intubace bez dostatečné analgezie/anestezie 

 nedostatečná analgezie/anestezie při výkonu 

 farmaka 

 esenciální hypertenze pacientova 

 

Proveď kontrolu: 

Anestezie:  

 intubace bez dostatečné analgezie/anestezie 

 nedostatečná analgezie 

 nedostatečná anestezie 

 hypoxie 

 hyperkapnie 

 maligní hypertermie 

 farmaka 

 léková interakce 

 špatně nakalibrovaný tlakový převodník 

Chirurgie: 

 naložení turniketu 

 naložení svorky na aortu 

 karotická endarterektomie 

 stimulace baroreceptorů 

Pacient: 

 esenciální hypertenze 

 plný močový měchýř 

 pre-eklampsie 

 ledvinné onemocnění 

 feochromocytóm 

 thyreotoxikóza 

 narůstající intrakraniální tlak 

 

klonidin (Catapres) - smíšený agonista na alfa receptorech s vysokou aktivitou na alfa2-

receptoru a malou, krátkou aktivitou na alfa1-receptoru 



urapidil (Ebrantil) – alfa-1 sympatolytikum a agonista na 5-HT1A receptoru 

labetalol (Trandate) - smíšené alfa + beta sympatolytikum (blokátor) s vyšší beta-blokující 

aktivitou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HYPOGLYKÉMIE 

- nedostatečné energetické zásobení buněk glukózou, projevující se především poruchou 

funkce CNS, příznaky upozorňující na přítomnou hypoglykemii jsou u pacientů 

v celkové anestezii většinou skryty! 

 zmatenost, změny chování a vědomí 

 bledost, pocení 

 tachykardie 

 svalová slabost 

 křeče 

Okamžitá terapie: 

Korekce hypoglykémie by měla být spíše pozvolná, příliš rychlý vzestup glykémie 

poškozuje buňky zvýšenou tvorbou kyslíkových radikálů. Především je vhodné se vyhnout 

„překlopení hypoglykémie v hypeglykémii“. 

 glukóza 10 g iv., nejlépe ve formě infuze 100 ml G10% nebo 50 ml G20% (10 g 

glukózy zvýší glykémii o cca 2 mmol/l) 

 u spolupracujících pacientů při vědomí lze podat 10 g glukózy i ve formě 1 dcl 

sladkého nápoje nebo 2 kostek cukru 

Následná terapie: 

 kontrola glykémie za 15 min, dále á 30 min - 1 hod dle stavu a příčiny hypoglykémie 

 úprava režimu kontroly glykémie (u pacientů s DM) 

Diferenciální diagnostika: 

Hypotenze, hypovolémie, bradyarytmie, hypoxie, vazovagální synkopa, nekonvulzivní 

epileptický paroxyzmus, vertebrobazilární insuficience, syndrom karotického sinu, TIA/CMP, 

steal syndrom, psychogenní pseudosynkopa, intrakraniální krvácení, intoxikace 

Rizikové faktory: 

 ve většině případů se jedná o diabetiky léčené inzulínem nebo perorálními 

antidiabetiky a s tím spojené nedostatečné upravení předoperačního režimu léčby 

DM 

 předoperační hladovění (častěji u mladých pacientů) 

 zvracení, malabsorpce 

 alkoholismus 

 předoperačně výrazná fyzická námaha  

Biochemická definice hypoglykémie znamená pokles hladiny krevního cukru pod 3,9 mmol/l, 

klinicky významná je většinou až těžká hypoglykémie, tj. pokles pod 2,2-2,7 mmol/l. 

POZOR: většina současných glukometrů hodnoty v pásmu hypoglykémie významně 

nadhodnocuje = udává vyšší hladinu glykémie než ve skutečnosti je! A to především při 

měření z kapilární krve, které je v perioperačních podmínkách zcela nevhodné! 

 



HYPOTENZE NA OPERAČNÍM SÁLE 

 

 zkontroluj pohmatem puls a monitor (akutní infarkt) 

 zkontroluj křivku EtCO2 a SpO2 a TF (bradykardie) 

 podávej čistý kyslík, sniž/vypni anestetikum  

 zkontroluj operační ránu s ohledem na krevní ztráty 

 zkontroluj manipulace s orgánovými systémy, vyluč 

1. vagové dráždění (elektrokauterizace, nitrobřišní op)  

2. útlak velkých žil a srdce (pronace, obézní, těhotná) 

3. vzestup nitrobřišního tlaku (laparoskopie, tlak chirurga) 

4. vzestup nitrohrudního tlaku (air trapping → rozpoj okruh) 

 podej bolus tekutin, zvaž elevaci dolních končetin 

 vyluč anafylaxi, pneumotorax 

 zvaž podání 1 ampule CaCl2 

 srovnej operační stůl, zvaž Trendelenburgovu polohu 

 trvá-li hypotenze, podej efedrin 10-25mg bolus, zvaž noradrenalin 10-50 mcg bolus 

  trvá-li hypotenze proveď ECHO (kontraktilita a náplň srdce) 

 vyšetři Astrup, iontogram, krevní obraz   

 

Nejčastější příčina: 

 vysoká koncentrace anestetika 

 vysoká dávka opioidů 

 hypoglykémie 

 regionální blokáda 

 hypovolemie 

 vzestup nitrohrudního tlaku 

 

Diferenciální diagnostika: 

 

MAP = CO x SVR    CO = SV x HR 

 

CO (srdeční výdej) je závislý na náplni, kontraktilitě, aftreloadu a tepové frekvenci. 

SV (tepový objem) je závislý na náplni, kontraktilitě a afterloadu. 

 

Proveď kontrolu: 

 

Náplně řečiště (preload): 

 

 krevní ztráta 

 zpomalený žilní návrat 

 pneumoperitoneum, kapnoperitoneum 

 dehydratace 

 vzestup nitrohrudního tlaku 

 nedostatečný výdech - autoPEEP 

 tamponáda perikardu 

 embolizace 

 poloha pacienta 

 komprese dolní duté žíly v těhotenství 

 

Kontraktility myokardu: 



 

 kardiodepresivní farmaka včetně inhalačních anestetik 

 ICHS, arytmie 

 kardiomyopatie, myokarditida 

 onemocnění srdečních chlopní 

 náhlý vzestup afterloadu 

 

Systémové vaskulární rezistence: 

 

 anestetika (inhalační, propofol, thiopental) 

 opioidy ve vyšších dávkách 

 vazodilatancia 

 toxicita lokálních anestetik  

 sepse, anafylaxe 

 uvolnění turniketu/svorky 

 Addisonova choroba 

 hypotyreoza 

 kostní cement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HYPOXEMIE BĚHEM SELEKTIVNÍ VENTILACE (OLV) 

- pokles saturace v periferní krvi pod 90% při FiO2 nad 0,5 při ventilaci jedné plíce 

Příznaky: 

 pokles saturace, který může být, po otevření pleury v neventilované plíci, individuální, 

neodhadnutelný a velmi rychlý 

 při malpozici rourky sledujeme vysoký inspirační tlak v DC při malém dechovém objemu 

Příčiny: 

 velikost pravolevého zkratu v neventilované plíci (začíná po otevření pleury a kolapsu plíce 

směrem k hilu) 

 v ojedinělých případech se k pravolevému zkratu přidružuje malpozice biluminální rourky 

(nejčastěji ventilace pouze dolního laloku levé plíce při hluboko uložené rource, kdy 

tracheální lumen rourky ještě dobře ovládá pravou plíci) 

Hypoxická plicní vazokonstrikce (HPV): 

 reakce plicního řečiště na nepřítomnost kyslíku 

 individuální nástup, velikost, v ojedinělých případech nepřichází vůbec (pneumonie) 

 snížení pravolevého zkratu v neventilované plíci až o 25% 

 v neventilované plíci je rušena nitráty, blokátory kalcia, hypokapnií, vysokým PEEP 

 ve ventilované plíci je nežádoucí, podporuje ji nízká FiO2, vysoký PEEP, podchlazení 

Okamžitá patření na zvýšení saturace: 

 zvýšení FiO2 k 0,8 – 1,0 dle míry desaturace, při stabilizaci deeskalace zpět 

 kontrola uložení biluminální rourky, průchodnosti lumen do ventilované plíce (sekrety, krev, 

odsátí pomocí černé odsávací cévky), event. BFSK 

 Vt do ventilované plíce 6-8 ml/kg, PEEP 5-7 cmH2O (ne více, ruší HPV v horní plíci) 

 CPAP do neventilované plíce (žlutý filtr na blokované lumen roury, zdroj čistého O2 přímo 

z anesteziologického přístroje nebo z centrálního rozvodu plynů, průtok 2-4 l O2/min, začít s 5 

cm H20, při 10 cm se plíce rozfoukne tak, že může vadit chirurgovi, vakem lze intermitentně 

ventilovat, nutná komunikace s chirurgem). Může a nemusí pomoci! 

 rozfouknutí plíce, vždy po dohodě s chirurgem 

 rychlý definitivní podvaz a. pulmonalis při pneumonektomii 

 přechodný podvaz a. pulmonalis při lobektomii nebo operaci v karině, opatření v kritické 

situaci, kdy jiné řešení nelze. Zde je nutné podání heparinu, v dávce 1 mg/kg váhy, ACT 180-

200 s, vždy po dohodě s chirurgem. 

 adekvátní tekutinová strategie (CO přesměrován do jedné plíce) 

 adekvátní MAP, anestezie, analgezie, relaxace 

 

Míra desaturace a schopnost HPV souvisí se samotným plicním postižením. Pacienti s FEV 1 nižším 

než 50% budou selektivní ventilaci tolerovat špatně, s FEV 1 pod 35% nemusí tolerovat vůbec. 

Pacienti s centrálně uloženým tumorem mohou mít nemocnou plíci vyřazenou z výměny plynů již 

před operací a desaturace nebude tak velká, přestože podstupují pneumonektomii. 

 

 

 

 

 



NEDEFIBRILOVATELNÁ ZÁSTAVA OBĚHU -   

asystolie / bezpulzová elektrická aktivita (BEA) 

 

 zavolej pomoc, informuj operační tým, rozděl úkoly 

 zkontroluj věrohodnost monitorace 

 zahaj nepřímou srdeční masáž 100-120/minutu 

 zajisti dýchací cesty, podávej čistý kyslík, monitoruj EtCO2, pokračuj v KPR 

 podej adrenalin 1mg (1 ampule) nitrožilně, pokračuj v KPR 

 zkontroluj reverzibilní příčiny 4H a 4T (více v dalším textu) 

 kontroluj pulz a EKG každé 2 minuty 

 podávej adrenalin 1 mg každé 3-5 minut 

 pokud se objeví na EKG VF / VT, pokračuj jako při DEFIBRILOVATELNÉ zástavě 

oběhu 

 jsou-li přítomné vlny P, zvaž elektrickou stimulaci 

 pokračuj v KPR dokud nedojde v ROSC nebo ukončení KPR 

 kontroluj glykémii (intervence při > 10mmol/l), oxémii a kapno, při ROSC zvažuj 

kardiologa a eventuální PCI 

 při ROSC zahaj terapeutickou hypotermii 

 

 Reverzibilní příčiny – zjisti a jednej ! 

4H       4T 

hypoxie      tamponáda perikardu 

hypovolemie      tromboembolie 

hypotermie      toxiny 

hypo/hyperkalémie      tenzní pneumotorax 

 

Je-li k dispozici, proveď transtorakální echo vyšetření. 

Nehyperventiluj ! 

Nepřerušuj srdeční masáž na více než 5 sekund ! 

Vyhni se podání vysoké dávky adrenalinu po ROSC ! 

Optimalizuj polohu – ideálně poloha na zádech. 

Vyluč hypovolemii při krevních ztrátách ! 

Zkontroluj hladiny horčíku a draslíku ! 

Při přístupném srdci zvaž přímou srdeční masáž. 

Komunikuj s operatérem možnou příčinu zástavy. 

Přeruš přívod anestetik. 

Zkontroluj monitor vitálních funkcí. 

Zkontroluj a optimalizuj ventilaci.  

Příznaky: 

 EKG asystolie - izoelektrická linie EKG, TF 0   

PEA - registrovaný rytmus (nikoliv komorová tachykardie/fibrilace) 

 pletysmografická křivka - izolinie, Bez registrace SpO2 (CAVE reaguje se zpožděním)  

 kapnografická křivka - extrémně nízké až nulové EtCO2  

 iABP - křivka izolinie, TK neměřitelný/téměř izolinie, extrémně nízký TK 

 nehmatný puls na karotidách 

Monitorace efektivity KPR: 

 EtCO2: (cíl >20 mmHg), (>30 susp. ROSC), CAVE: velmi nízké hodnoty při srdeční 

masáži? vyluč intubaci do jícnu! 

 iABP (cíl> diastolický tlak 25 mmHg) 

 kontroluj rytmus a 2 minuty  



DEFIBRILOVATELNÁ ZÁSTAVA OBĚHU – VT/VF 

             
 zavolej pomoc, informuj operační tým, rozděl úkoly 

 zajisti dýchací cesty, podávej čistý kyslík, monitoruj EtCO2 

 zahaj nepřímou masáž srdeční frekvencí 100-120/minutu 

 defibriluj 200J bifazicky nebo 360J monofázicky 

 pokračuj v KPR 

 další výboj opakuj za 2 minuty, pokračuj v KPR 

 další výboj opakuj za 4 minuty, pokračuj v KPR 

 podej amiodaron 300mg (2ampule) a adrenalin 1mg (1ampule) intravenózně, pokračuj 

v KPR 

 další výboj opakuj za 2 minuty, pokračuj v KPR 

 zkontroluj reverzibilní příčiny 4H a 4T (více v dalším textu) 

 při trvající VF/VT podávej adrenalin 1mg každých 3-5 minut, po první dávce podej 

amiodaron 150mg i.v., pokračuj v KPR 

 nasaď amiodaron kontinuálně 900mg/50ml na 24 hodin 

 pokračuj v KPR dokud nedojde k ROSC nebo ukončení KPR 

 kontroluj glykémii (intervence při > 10mmol/l), oxémii a kapnii, při ROSC zvažuj 

kardiologa a eventuální PCI 

 při ROSC zahaj terapeutickou hypotermii  

 

Reverzibilní příčiny – zjisti a jednej ! 

4H       4T 

hypoxie      tamponáda perikardu 

hypovolemie      trombóza masivní 

hypotermie      toxiny 

hypo/hyperkalémie      tenzní pneumotorax 

 

Je-li k dispozici, proveď transtorakální echo vyšetření 

Nehyperventiluj ! 

Nepřerušuj srdeční masáž na více než 5 sekund ! 

Vyhni se podání vysoké dávky adrenalinu po ROSC ! 

Optimalizuj polohu – ideálně poloha na zádech. 

Při přístupném srdci zvaž přímou srdeční masáž. 

Komunikuj s operatérem možnou příčinu zástavy. 

Přeruš přívod anestetik. 

Zkontroluj monitor vitálních funkcí. 

Při přístupném srdci zvaž přímou defibrilaci (10 – 50J). 

Zkontroluj a optimalizuj ventilaci.  

 

Příznaky VF/VT: 

 EKG - fibrilace, TF 0/širokokomplexová tachykardie o vysoké frekvenci 

 pletysmografická křivka - izolinie, bez registrace SpO2, TF 0 (CAVE reaguje se 

zpožděním 

 kapnografická křivka - extrémně nízké až nulové EtCO2  

 iABP křivka - izolinie, TK neměřitelný 

 klinicky nehmatný puls na karotidách   



 

 

 

 

Monitorace efektivity KPR: 

 EtCO2: (cíl >20 mmHg), (>30 susp. ROSC), CAVE: velmi nízké hodnoty při srdeční 

masáži? vyluč intubaci do jícnu! 

 iABP (cíl> diastolický tlak 25 mmHg) 

 Kontroluj rytmus a 2 minuty 

 

Farmakoterapie po obnovení rytmu: 

 hořčík - 1 – 2 gramy v průběhu více než 3 minut 

 CaCl2 - celkově ne více než 5 ampulí, při hypokalcemii nebo užívání blokátorů Ca 

kanálu 

 NaHCO3 - 1 – 2 ml/kg při hyperkalemii a předávkování antidepresivy, NE u dlouhé 

KPR 

 trimekain (Mesocain 1%) - při nedostupnosti amiodaronu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VZDUCHOVÁ EMBOLIE BĚHEM ANESTEZIE 

 

 

 zajisti okamžité zaplavení operační rány tekutinou 

 zabraň dalšímu vstřebávání vzduchu do oběhu 

 ventiluj čistým kyslíkem, okamžitě vypni N2O 

 napolohuj pacienta hlavou dolu a na levý polobok 

 proveď kompresi jugulárních žil 

 zvyš PEEP 

 zkus aspirovat vzduch z CŽK 

 zvyš rychlost infuze s tekutinami 

 je-li potřeba, zahaj podporu oběhu adrenalinem, lze bolusově 10-100ug 

 zajisti monitorované nebo RES lůžko 

 

Příznaky:  

 rychlý pokles EtCO2  < 25 mmHg při nezměněné ventilaci 

 pokles TK 

 pokles Sp02 

 tachykardie 

 dysrytmie 

 poslechově „mlýnské kolo“ 

 prekordiální Doppler – změna tónu 

 

Prevence:  

 normovolemie nebo mírná hypervolemie 

 NE vysoký PEEP (zýšené riziko paradoxní vzduchové embolie) 

 zavedení CŽK s distálním lumen na junkci horní duté žíly a pravé síně 

(hlouběji do pravé síně)  

 CAVE: foramen ovale patens (20-30% populace, hrozí paradoxní embolizace) 

 

Riziko:  

 výkony s elevovanou horní polohou těla 

 „beach chair position“ 

 neurochirurgie  

 kardiochirurgie 

 laparoskopické výkony 

 operace na krku 

 císařský řez 

 kanylace CŽK u hypovolemických pacientů 

 manipulace s infuzními sety  

 

 

 

 

 



PRODLOUŽENÉ BUZENÍ Z ANESTEZIE 

 

 

 zkontroluj vypnutí přívodu anestetik (dávkovače, odpařovač) 

 

 zkontroluj monitor (EKG, SpO2, TK, EtCO2) 

 

- hypoxemie 

- hypotermie 

- hyperkapnie 

- arytmie 

- hypotenze 

 

 zkontroluj podané léky (ředění, načasování podání, možnost záměny, možné interakce 

s chronickou medikací), překontroluj anamnézu pacienta v dokumentaci 

 

 zkontroluj residuální svalovou relaxaci, zvaž dekurarizaci dle podaného relaxans 

- neostigmin 1-2 mg i.v. + atropin 0,5-1 mg i.v. 

- sugammadex 2-4 mg/kg (v případě podání rokuronia či vekuronia) 

 

 zvaž podání antidot  

- naloxon (opioidy) 0,1 -0,2 mg i. v. 

- flumazenil (benzodiazepiny) 0,2 mg i. v., event. á  1 min 0,1 mg i.v. do 

maximální dávky 1 mg 

 

 zkontroluj neurologický stav pacienta (vyšetření zornic, lateralizace), zvaž CT mozku 

 

 

 zkontroluj glykémii glukometrem, udržuj normoglykemii 

 

 konzultuj možné komplikace chirurgického postupu 

 

 zkontroluj laboratorní vyšetření (ASTRUP, iontogram, hemoglobin), sympotomaticky 

řeš eventuální poruchy ABR či iontovou dysbalanci (acidózu, hyperkapnii, hypoxémii, 

hypo/hypernatrémii, anémii, azotémii, amonémii) 

 

 zajisti monitorované lůžko pro další diagnostiku a léčbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TOTÁLNÍ SPINÁLNÍ ANESTEZIE 

 

 

 přivolej pomoc, informuj operační tým, rozděl úkoly 

 zprůchodni dýchací cesty, při zástavě dýchání zaintubuj 

 podávej čistý kyslík 

 co nejdříve ukonči operační výkon 

 udržuj adekvátní krevní tlak vasopresory 

o efedrin bolusy 10-20mg 

o noradrenalin bolusy 10-50ug 

o phenylephrin bonusy 50-100ug 

 zvedni dolní končetiny, rychle zahaj infuzi krystaloidu 

 při bradykardii podej atropin 

 při zástavě oběhu zahaj KPR 

 zajisti lůžko na resuscitačním oddělení 

 

 v těhotenství 

o rodičku ulož na levý bok 

o při nedostatečném oběhu u rodičky proveď okamžitě S.C. 

 

Příznaky:   

 

neurologické:  

 rychlý vzestup blokády kraniálně 

 slabost až paralýza horních končetin po provedené spinální/epidurální 

analgezii/anestezii 

 porucha vědomí 

 mydriáza 

oběhové:  

 hypotenze 

 bradykardie až asystolie 

respirační:  

 dyspnoe až apnea 

 

 

Diferenciální doagnostika: 

 

 vazovagální plegie 

 akutní krvácení 

 toxická reakce na lokální anestetika 

 žilní embolizace 

 u těhotné 

o komprese dolní duté žíly 

 

 

 

 

 

 


