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To je hned…
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Smith 2003
Cricoid Pressure Displaces the Esophagus: An Observational Study Using 
Magnetic Resonance Imaging. Anesthesiology 2003;99(1):60-4

22 healthy unanaesthesied
volunteers 

52,6% of persons had displaced 
oesophagus without CP and 90,5% 
with CP applied



Rice 2009
Cricoid pressure results in compression of the postcricoid hypopharynx: the
esophageal position is irrelevant. Anesth Analg 2009 Nov;109(5):1546-52

However, the
efficacy of Sellick’s
maneuver is not 
affected by 
esophageal position 
because the 
postcricoid
hypopharynx is
compressed
regardless of the
position of the 
esophagus inferior 
to the cricoid ring



Current guidelines

CP as a standard maneuver:

Difficult airway society, ASA, ATLS American College of Surgeons guidelines

CP on individual personal judgment:

AHA – CP for resuscitation

Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine

CP not recommended at all: 

0



Grissom T.  Airway management controversies in trauma care. 
ASA Newsletter, April 1 2013, Volume 77, No 4.

“…despite these trends, CP continues to be the standard for 
rapid-sequence induction (RSI) in the U.S. due to its                   
low risk/benefit ratio. 

In a recent national survey of teaching hospitals, 91 percent of 
participants indicated the use of CP as part of their modified RSI 
technique.”



Current praxis? Ask your colleagues!
Number of physicians by 
hospital

VFN 12
UVN 6
Příbram 6
IKEM 5
MNUL 4
FNKV 3
FNM 3
NNH 2
FN Brno 1
FNHK 1
SRN 1
Total 44



Do you use Sellick’s m. in your rutine praxis?

I do use Sellick’s m.
Number of 
physicians %

yes 38 86,4

no 6 13,6

If you do, how many times a year?

How many times a year

average 12,5

median 10



In which situation?

• 17 descriptors listed in all questionaries

How many times appeared in 
quetionaries % of physicians listed particular situation

Bowel obstruction (ileus) 27 61,4

Non fasting patient 26 59,1

Acute cesarian section 13 29,5

Acute abdomen 4 9,1

Gastroesophageal reflux 4 9,1

Stenosis of upper GI 3 6,8

trauma 3 6,8

Hiatal hernia 2 4,5

Oesophageal achalasia 2 4,5

ICU intubation 2 4,5

gravidity 1 2,3

hematemesis 1 2,3

Oesophagal divertickel 1 2,3

Obesity 1 2,3

When mask ventilation with 
possitive pressure is 
contraindicated 1 2,3

Every RSI 1 2,3

Always at thread of aspiration 1 2,3



If patient has a NG tube, you:

Option 1: Suck stomach content, remove the NG tube and perform Sellick’s m.

Option 2: Suck stomach content, leave the NG tube and perform Sellick’s m.

Option 3: Suck stomach content, leave the NG tube and don’t perform   
Sellick’s m.

Option
Number of 
physicians %

1 6 13,6

2 26 59,1

3 8 18,2

1,2 2 4,5

2,3 1 2,3

4 1 2,3

Option 4 added by one colleague – suction of stomach content, NG 
tube out, no Sellick’s m.



Do you consider Sellick’s m. rather useful or useless?

Number of 
physicians %

useful 31 70,4

useless 13 29,6



Objections?

Tens of papers “against” CP 
Main objection – CP worsens view and overall quality 
of insertion of some airway management tool
• Ansermino JM, Blogg CE (1992) Cricoid pressure may prevent insertion of the laryngeal mask

airway. Br J Anaesth 69:465–467
• Aoyama K, Takenaka I, Sata T et al (1996) Cricoid pressure impedes positioning and ventilation

through the laryngeal mask airway. Can J Anaesth 43:1035–1040
• Asai T, Barclay K, Power I et al (1995) Cricoid pressure impedes placement of the laryngeal mask

airway. Br J Anaesth 74:521–525
• Asai T, Goy RW, Liu EH (2007) Cricoid pressure prevents placement of the laryngeal tube and 

laryngeal tube-suction II. Br J Anaesth 99:282–285
• Brimacombe J, White A, Berry A (1993) Effect of cricoid pressure on ease of insertion of the 

laryngeal mask airway. Br J Anaesth 71:800–802
• Georgescu A, Miller JN, Lecklitner ML (1992) The Sellick maneuver causing complete airway

obstruction. Anesth Analg 74:457–459
• Hartsilver EL, Vanner RG (2000) Airway obstruction with cricoid pressure. Anaesthesia 55:208–211
• Li CW, Xue FS, Xu YC et al (2007) Cricoid pressure impedes insertion of and ventilation through the

ProSeal laryngeal mask airway in anesthetized, paralyzed patients. Anesth Analg 104:1195–1198



Summary

• Well, it is not entirely clear, if it always helps…

• But:

• It helped many times before

• It is quite clear it doesn’t harm

• And if it looks in particular situation as it can 
harm, it is easy to stop cricoid pressure

• Use it wisely



Citáty z ankety:

• „Trachea a jícen neleží často rovně nad sebou, nýbrž 
šikmo, dá se to poznat při laryngoskopii, a směr tlaku 
tomu přizpůsobit. To samozřejmě může zhoršit 
vizualizaci hlasivek, což je pak kontraproduktivní neboť 
rychlost intubace považuji za faktor nejvíce snižující 
riziko aspirace. Ale myslím, že i tlak vedený lehce mimo 
osu jícnu je lepší než nic, externí laryngální manipulace 
(BURP) spojené s odpovídajícím dorsálním tlakem 
považuji za zlatou střední cestu. Při Cormack-Lehane III-
IV může být cestou záměrná intubace do jícnu, 
nafouknutí těsnící manžety a poté další pokusy o 
intubaci trachey.“



Citáty z ankety:

• „Užívám Sellick manévr spíše z alibismu, než 
ze skutečné důvěry, a ne rutinně, preferují ho 
hlavně sestry, které ho dělají aktivně i bez 
pokynů a já je nechci odrazovat od něčeho, co 
se naučily a čemu věří.“



Citáty z ankety:

• „Dělám Sellick manévr také proto, že 
v posledním roce jsme měli několik případů 
aspirací v rámci úvodu do anestezie, zejména 
u pacientů v nerozpoznaných subileozních 
stavech (výměny VAC), s několikrát velmi 
komplikovaným průběhem včetně jednoho 
úmrtí. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o 
avizované ileozní stavy ani nelačné pacienty, 
nebyl u nich sellick prováděn.“



Citáty z ankety:

• „Já osobně Selickův hmat nepoužívám, 
protože v porovnání benefit vs. riziko vidím 
rovnováhu výrazně na straně rizika. Benefit ve 
smyslu zabránění regurgitace žal. obsahu je 
nejasný, protože z vlastní zkušenosti pokud 
pacient zvrací, tak zvrací i přes Sellickův
manevr a výrazně zhoršuje intubační 
podmínky a prodlužuje intubaci, dále správně 
naložený S.hmat není samozřejmostí a často 
bývá kontraproduktivní.“



Doc.Bláha, KARIM, VFN

• Tlačí!!!

• Teď jsem přidal!!!!

• Tak se podívej, jak lezou střeva z břicha!!!!!

• To víš, zavíráme, přidám a budu tady do zítra. 
MgSO4!!!!!!
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Sugammadex – změní naše myšlení ?

Jiří Hoch, Jan Neumann

Chirurgická klinika 2. LF a FN v Motole Praha
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Co 
chirurg potřebuje k operaci ?

• Nerušený operační přístup

– svalovou relaxaci umožňující dobrý přehled

– snadnou retrakci břišní stěny

– nebo kapnoperitoneum
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Špatně

Nedostatečná 
relaxace –
nebezpečí 
poškození útrob

• při zavádění laparoskopických nástrojů
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Super!

• při zavádění laparoskopických nástrojů

Těsný vztah k snadno 
poranitelným orgánům
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Pořád ještě

• při laparoskopické preparaci

Odstranění preparátu bez 
dokonalé relaxace je 
prakticky nemožné
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Bezpečný uzávěr 
rány muže být 
nemožný

Teď na konci?

• v průběhu celé operace při laparotomii
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Ta samá situace při 
dostatečné relaxaci

Někdy se nám to vymkne

• v průběhu celé operace při laparotomii
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To už je SCI-FI

Ideálně svalová relaxace 
až 
do posledního stehu

• v průběhu celé operace při laparotomii
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Jak dlouho 
takové podmínky chirurg potřebuje ?

• Od kožního řezu

do posledního 
kožního stehu
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Komplikace uzávěru rány             při 
nedostatečné relaxaci

• Nedostatečná relaxace při uzávěru rány 
• zvýšení nitrobřišního tlaku 

• napětí stěny při extubaci 

nepozorovaně naruší čerstvou suturu

• Časný výsledek

• Pozdní výsledek

dehiscence

kýla
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• Udržet optimální podmínky po celou operaci

– šetrně vést anestézii

– šetrně vyvést z anestézie 

• extubovat

– bez kašlání

– bez zvracení

– bez rizika aspirace

– a bez nadměrné nekontrolované a nekontrolovatelné námahy 

břišní stěny

Co chirurg žádá od anesteziologa ?
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• Připustíme-li, 

– že dle ERAS (Fast Track) jsme po chirurgické stránce 
schopni změnit myšlenku

– že pacient nemusí dlouho lačnit

– že není třeba vždy prázdnit střevo

– že po operaci nemusí mít nasogastrickou sondu

– že anastomózy a sutury nejsou či nemusí být ohroženy 
časným p.o. příjmem

• tak musíme připustit rovněž, že po anestézii může 
být pacient ihned „fit“

Sugammadex – změní naše myšlení ?
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• Budou-li splněna očekávání, zůstávají 

k úvaze jen ekonomické aspekty. 

• Pacient schopný rychlejší rekonvalescence 

bude ve výsledku levnější než ….

Sugammadex – změní naše myšlení ?

• Pohled chirurga

Přednáška byla vytvořena za podpory společnosti MSD

Sugammadex

není co řešit



Sugammadex – lék první volby ??

Tomáš Vymazal
KARIM 2. LF UK ve FN v Motole



Srovnání sugammadexu a syntostigminu
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rocuronium 0.6 mg/kg vecuronium 0.1 mg/kg

Blobner M et al, Reversal of rocuronium-induced neuromuscular blocade with sugammadex compared with neostigmine during sevoflurane 
anaesthesia:results of a randomized controlled trial, Eur J Anaesthesiol 2010, 27, 874-881

TOF Ratio > 0.9

Bridion 2 mg/kg

95% CI (1.2-1.5 min)

NEO 50 µg/kg

95% CI (12.7-26.4 min)

n = 48 n = 48 n = 45

NEO 50 µg/kg

95% CI (12.2-25.5 min)

Bridion 2 mg/kg

95% CI (1.9-3.0 min)

n = 48



Reverze svalové relaxace…

• hloubka svalové relaxace byla monitorována pomocí 
přístroje TOF Watch ®

• při ukončení výkonu dávka sugammadexu
– při TOF 1 podány 4 mg/kg
– při TOF 2 a 3  podány  2 mg/kg
– dávka 16 mg /kg nebyla podána

• cílová hodnota TOF 0,9 dosažena v čase 42s - 295s medián 141s

• extubace do 1,5 – 5 minut po podání sugammadexu

• nebyl zaznamenán žádný případ rekurarizace (dobrovolníci☺)



Zotavení po podání sugammadexu…

• není rozdíl v rychlosti zotavení po 2mg/kg a 4mg/kg

• není rozdíl ve věku nemocných

• není rozdíl v délce výkonu

• není rozdíl v ASA

• není rozdíl v tělesné hmotnosti

• u dávky 2mg/kg nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky

• u několika pacientek do 25let věku po gynekologickém výkonu po 
dávce 4mg/kg byla pozorována bradykardie s poklesem HR pod 

60/min bez vlivu na hemodynamiku



Příští stanice - Krematorium Motol


