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SONDY – ZÁKLADNÍ 

TERMÍNY
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• Frekvence sondy – rozlišení vs. 

penetrace

• Lineární, semikonvexní, sektorová 

(phased array)



APLIKACE v AIM

• SRDCE – výpotek/tamponáda, asystolie, kinetika, stav chlopní

• VOLNÁ TEKUTINA – FAST, eFAST, FAFF – břicho, pánev, 

(perikard, pleurální dutina)

• BŘIŠNÍ AORTA – aneuryzma, disekce

• LEDVINY/UGT – obstrukce, distenze močového měchýře

• PLÍCE – pneumotorax, volná tekutina, pneumonie

• CÉVY – trombóza, stenóza

• DÝCHACÍ CESTY – intubační podmínky, trachea

• ŽALUDEK – plnost, obsah/denzita náplně

• VÝKONY – kanylace žil, tepen, nervové blokády, drenáž 

hrudníku… 

• PROTOKOLY – první zhodnocení, poté df. dg.
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SRDCE –

tamponáda/výpotek
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SRDCE – asystolie, 

kontraktilita
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VOLNÁ TEKUTINA (FAST, 

eFAST)
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VOLNÁ TEKUTINA
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BŘIŠNÍ AORTA
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LEDVINY
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PLÍCE – pneumotorax, volná 

tekutina
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Kanylace žil pod UZ 

kontrolou

, 
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NICE guidelines

❖ UZ by měl být vždy použit, pokud je zaváděn centrální 

žilní přístup do v. jugularis interna za elektivních 

podmínek – u dospělých i u dětí

❖ U ostatních přístupů by měla být zvážena navigace 

ultrazvukem v reálném čase, ať se jedná o výkony 

elektivní nebo urgentní.

❖ Každý, kdo zavádí CVK pod UZ kontrolou by měl být v 

tomto adekvátně proškolen

❖ (NICE guidance TA49, 2002) 
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10 důvodů proč použít 

ultrazvuk při kanylaci 

Před výkonem:

1. Lokalizace žíly

2. Ozřejmení, zda je žíla průchodná

3. Ozřejmení vztahu žíly a tepny

4. Ozřejmení vztahu žíly a pleury (subclavia, anonyma)

„Real-time“ kanylace:

5. Volba vhodné trajektorie 

6. Kanylace středu žíly (OOP, IP)

7. Dostatečná vzdálenost hrotu od ventrální i dorzální stěny žíly

8. Sledování pasáže zaváděcího drátu 

9. Kontrola zavaděče v horní duté žíle

Po kanylaci:

10. Kontrola ultrazvukem – diagnostika/vyloučení pneumotoraxu, 

hematomu, trombózy 
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Lokalizace žíly
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❖ Tvar – tepna = cirkulární, žíla = elipsoidní

❖ Kolapsibilita – tepna = malá kolapsibilita, žíla = dobrá 

kolapsibilita

❖ Valsalvův manévr – tepna = minimální změna, žíla = zvětšení 

průměru

❖ Průtoky = CFM, Doppler – tepna = arteriální tlaková křivka, žíla 

= žilní tlaková křivka, kolísání s respirací. 

Ozřejmení průchodnosti žíly 

Rozlišení tepny a žíly pod UZ
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Ozřejmení vztahu pleury a žíly



Diagnostika komplikací při 

punkci

❖ Ozřejmení anatomických poměrů – klíčový je vztah žíly a 

tepny – v.jug.int /a. carotis comm., v.subclavia/ 

a.subclavia, v.femoralis/a.femoralis

❖ „Real-time“ UZ umožní snížit riziko punkce  tepny

❖ Ozřejmení vztahu žíly a pleury

❖ „Real-time“ UZ umožní snížit riziko pneumotoraxu

❖ Stanovení trajektorie jehly – UZ umožní lokalizovat tepny 

a žíly, které probíhají v punkčním kanálu  

❖ Punkce středu žíly v příčné/podélné projekci.

❖ Zavedení drátěného zavaděče - postup, směrování
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Diagnostika – po zavedení 

CŽK

❖Krvácení/hematom v okolí žíly/tepny

❖Trombotické komplikace

❖Malpozice – lepší je viditelnost 

zavaděče

❖PNEUMOTORAX
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UZ diagnostika 

pneumotoraxu
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UZ diagnostika pneumotoraxu

❖ Více senzitivní než AP skiagram hrudníku v diagnóze 

pneumotoryxu (Lichtenstein et al., Crit Care 2002)

❖ Rychlá bedside diagostika traumatického PNO (Stone, J 

Emerg Trauma Shock 2008)

❖ Meta-analýza srovnání UZ a AP skiagramu hrudníku – 21 

studiíí analyzováno. UZ 90.2% senzitivita, 98.2% 

specificita a měl by být metodou první volby  v bedside 

diagnostice PNO (Alrajhi, Chest 2011)

❖ AP skiagram  v supinní poloze nemusí detekovat malý, 

vrcholový nebo plášťový PNO – UZ má vyšší specificitu 

i senzitivitu (Blaivas, Acad Emerg Med 2005)

❖ UZ vyšší senzitivita než AP radiogram u tupého 

poranění hrudníku (Wilkerson, Acad Emerg Med 2010)strana 23



UZ ke kanylaci a EBM

❖ Meta-analýza 18 RCTs. 

❖ IJV kanylace pod 2D UZ – vyšší úspěšnost celková i na 

první pokus (95% CI 0.06-0.33)

❖ Vyšší úspěšnost a nižší komplikace i při kanylaci v. 

femoralis a subclavia pod 2D UZ (hraničně)

❖ U dětí – vyšší úspěšnost kanylace IJV pod 2D UZ

❖ (Hind et al. Ultrasonic locating devices for central venous cannulation: 

meta-analysis. Br Med J 2003; 327: 361.)

❖ Vyšší úspěch kanylace IJV pod 2D UZ i v A+E a ICU 
(Leung, Ann Emerg Med 2006, Karakitson, Crit Care 2006)

❖ 2D UZ doporučen pro kanylaci IJV a v. femoralis v UK 

(NICE guidelines, 2003) i USA (Revised statement of ACS Committee 

on Perioperative Care, 2010)strana 24



Vena jugularis interna

❖ Nejvíce studií dostupných na 2D UZ kanylace IJV v perioperační 

medicíně a intenzivní péči.

❖ 2D UZ kanylace IJV při zavedení portů spojena s vysokou úspěšností –

99.8%, a nízkými peri-operačními komplikacemi – 1.3% u 3160 port 

systémů (Teichgraber, Eur Radiol 2011)

❖ 298 portů zavedeno skrz IJV pod kombinovanou 2D US a 

skaiskopickou navigací – 99% úspěšnost, 1.1% časných komplikací 

(Gebauer, Eur J Radiol 2009)

❖ 1418 permanentních katétrů a portů zavedeno do IJV pod 2D UZ –

100% úspěch, 0 PNO, hemotorax (Dede, Eur J Surg Oncol 2008)



Vena subclavia
❖ UZ zobrazení obtížnější než u IJV

❖ Metody: laterální punkce, 

supraklavikulární technika (v. subclavia, 

v. brachiocaphalica, v. anonyma), 

infraklavikulárně zleva

❖ 200 pacientů, úspěch první punkce 76%, 

celkově 96%. Komplikace – 1.5% punkce 

tepny, 1% přechodná neuritická bolest 

brachiálního plexu (Bodenham, Br J 

Anaesth 2004)

❖ Axillární žíla má výrazně nižší průměr u 

žen (Kim, Eur J Anaesthesiol 2011)

❖ 113 port systémů implantováno 

infraklavikulárně do axilární žíly pod 2D 

UZ. 100% úspěšnost, 23.9% pacientů – 3 a 

více pokusů, 0.9% PNO (Lin, Eur J Surg

Oncol 2011)strana 26



Vena subclavia

❖ 463 pacientů na UPV – 2D US kanylace infraklavikulární 

v. subclavia vs. Technika podle orientačních bodů. 

Úspěšnost: 100% vs. 87.5% (p < 0.05), vyšší incidence 

arteriální punkce, PNO, hemotoraxu, poškození 

brachiálního plexu ve skupině podle orientačních bodů 

(Fragou, Crit Care Med 2011)

❖ 500 port systémů implantováno infraklavikulárně pod 2D 

UZ. Úspěšnost 98.6%, akutní komplikace 1% - PNO, 

punkce tepny, migrace špičky katétru (Sakamoto, 

Cardiovasc Interv Radiol 2010)

❖ Supraklavikulární technika popsána pouze u dětí 

(Pirotte, Br J Anaesth 2007)
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Naše zkušenosti

❖ 2800 pacientů mělo implantováno 

port systém/permanentní CŽK pod 

US kontrolou supraklavikulárně do 

v. subclavia nebo brachioce-

phalica (pravá i levá strana 

použity) v období 10/2010-12/2022. 

❖ Časné komplikace – PNO – 2 

pacienti (0,06%), předchozí 

neúspěšná punkce bez UZ (32mm 

vrcholový, drén dle Seldingera 1 

den, propuštěn domů následující 

den). Punkce tepny 4 pacienti 

(0,1%). Malpozice katétru 10 

pacientů (0.3%).  
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Vena femoralis



Vena femoralis

❖ „Poslední možnost“ permanentního                                  

přístupu u pacienta s obstrukcí v oblasti VCS.

❖ Kanylace pro VV-ECMO

❖ Vysoké riziko infekce a trombózy

❖ Srovnání 2D UZ a palpační techniky u 110 pacientů (dialyzační 

katétr). Úspěšnost 98.2% vs. 80%, komplikace 5.5% vs. 18.2% 

(Prabhu, Clin J Am Nephrol 2010)

❖ 87 pediatrických pacientů. 2D UZ vs. Palpační technika. Stejná 

úspěšnost, UZ nižší incidence punkce tepny (Iwashima, Pediatr 

Cardiol 2008)

❖ Naše zkušenosti – 15 pacientů s dlouze tunelizovaným 

femorálním PermCathem zavedeným pod kombinovanou UZ a 

skiaskopickou kontrolou
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ULTRAZVUK a zavedení periferní 

kanyly, PICC, arteriální linky



PERIFERNÍ ŽILNÍ SYSTÉM

• Znalost  anatomie periferního žilního systému

• Základní žíly pro UZ navigaci – od kubity výše + v. 

saphena magna

• Turniket, kolapsibilita, průtok
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LOKETNÍ JAMKA

strana 34



OBLAST PAŽE
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OBLAST AXILY
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PICC

❖ Primární

❖ Chemoterapie trvající do 3 měsíců

❖ Parenterální výživa u pacientů, kteří nechtějí nebo nemohou mít 

port

❖ Antibiotická léčba do 3 měsíců

❖ Krevní odběry

❖ Sekundární

❖ Pacienti, u nichž byl odhojen port, jako překlenovací léčba

❖ Pacienti, kteří měli CVK, ale nyní by preferovali permanentní 

žilní vstup

❖ Pacienti s kožními afekcemi oblasti zavedení portu (reakce na 

chemoterapii)
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PICC
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ARTERIÁLNÍ KANYLACE POD 

UZ

• Pacienti v hypovolemickém šoku

• Nehmatné periferní tepny

• Vazokonstrikce

• Periferní edém

• Obezita

• Pediatričtí pacienti v kritickém stavu

• Volba místa punkce, zhodnocení průměru, průtoku, stěn 

tepny
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PERIFERNÍ TEPNY

• A. radialis, a. ulnaris, a. 

brachialis
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FEMORÁLNÍ TEPNA
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Ultrazvuk v regionální anestezii

❑ Proč ultrazvuk?

❑ Potenciální výhody:

❑ A) možnost sledování pasáže jehly v reálném čase

❑ B) sledování distribuce LA v reálném čase

❑ C) zobrazení nervů, cév, svalů, okraje kostěných struktur

❑ D) odstranění bolestivých vjemů při ENS

❑ Nevýhody:

❑ A) artefakty

❑ B) „falešná jistota“ při vizualizaci jehly

❑ C) nutnost pořídit přístroj a vyškolit personál
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Ultrazvuk v regionální anestezii

❖ Blokády HK – nervy dobře viditelné, relativně 

povrchově, možnost „rescue“ periferní blokády při 

výpadku jednoho nervu

❖ Blokády lze provádět bez ENS

❖ Znovuvzkříšení supraklavikulárního bloku

❖ Blokády DK – n. femoralis povrchově, n. ischiadicus v 

hloubce, možnost selektivní blokády ve fossa poplitea

❖ Blokády břišní stěny – možnost zobrazení fasciálních 

prostorů (kompartmentů)

❖ Blokády hrudníku – vizualizace paravertebrálního 

prostoru a pleury!
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Supraklavikulární blok
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„Rescue“ periferní bloky na 

HK

❖ Pokud vypadne některý z 

nervů (např. ulnární 

komponenta při ISB, n. radialis 

nebo musculocutaneus při 

axilárním bloku) je možné jej 

blokovat na periferii selektivně

❖ N. radialis – midhumeral, loket

❖ N. ulnaris – midhumeral, 

předloktí

❖ N. medianus – midhumeral, 

předloktí

❖ N. musculocutaneus – mezi m. 

biceps a m. coracobrachialisstrana 45



Bloky dolní končetiny

❖ N. ischiadicus – zadní nebo laterální přístup, OOP 

technika

❖ N. femoralis – IP, OOP technika

❖ Ultrazvuk + neurostimulace?
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Ultrazvuk vs. neurostimulace

❖ - Názory na to, zda používat ultrazvuk společně s 

neurostimulací nejsou jednotné. 

❖ - Pouze málo klinických studií potvrzuje nadřazenost 

neurostimulace nad ostatními metodami lokalizace 

nervů (anatomické orientační body, skiaskopie). 

❖ 70% pacientů, kteří popisovali parestezie a u nichž 

ultrazvuk prokázal těsnou blízkost hrotu jehly a nervu, 

mělo negativní motorickou odpověď na neurostimulaci s 

proudem 1 mA (Urmey, Anesthesiology 2002)

❖ Tento poznatek byl potvrzen také dalšími studiemi 

(Robards, Anesth Analg 2009, Sinha, Anesth Analg 

2007)
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TAP blok

• Aplikace LA mezi m. transversus abdominis a m. 

obliquus abdominis internus

• Vyvinut McDonnellem v roce 2004
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Transversus abdominis plane (TAP) blok

• Relativně mnoho kasuistik a malých studií popisujících 

provedení TAP bloku pod US, 16 RCT TAP vs. jiné 

techniky RA nebo TAP vs. i.v. analgézie (Finnerty, 2012)

• Není žádná RCT srovnávající US vs. „slepou“ techniku 

• Závažná komplikace (krvácení z jater) popsána i s 

použitím US (Lancaster, 2010)

• Doporučení B stupně (Level IIa) pro provádění 

TAP bloku pod UZ



Subkostální TAP blok

• Popsán Hebbardem jako 

modifikace TAP bloku v 

subkostální oblasti pro výkony 

v nadbřišku – 2009

• Aplikace LA mezi fascii 

m.rectus abdominis a m. 

transversus abdominis 

(Hebbard, Can J Anaesth 

2009)

• Indikace: analgézie po 

supraubilikálních 

laparotomiích
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Subkostální TAP blok

• Blok pouze pod US kontrolou

• 3 RCT (UZ sTAP vs. 

systémová analgézie neb LA 

infitrace) (Abrahams et al, 

2010)

• Katétrové techniky vhodné 

pro kontinuální analgezii

• Doporučení B stupně (Level 

IIb) pro provádění TAP bloku 

pod UZ



Rectus sheath blok

• Přední větve míšních kořenů 

T6-L1 inervují břišní stěnu

• Nervy probíhají v TAP, mezi 

m.transversus abdominis a 

m. rectus a poté mezi 

bříškem m. rectus a jeho 

dorzální fascií

• Popsán poprvé Gastonem 

Labatem v roce 1920

• Indikace: umbilikální kýla, 

laparotomie, laparoskopická 

chirurgie, operace břišní 

stěny a laparotomie u dětí



Rectus sheath blok

• Potenciální výhody US navigace – přesné umístění 

hrotu jehly, sledování distribuce LA, odstranění rizika 

poranění peritonea

• Malé soubory pediatrických pacientů (Willsche, BJA 

2006, deJose Maria, Pediatr Anesth 2007), 81 pacientů 

- RCT US vs. „slepý“ rectus sheath blok – 89% vs. 45% 

(Dolan, RAPM 2009)  

• Doporučení A stupně (Level Ib, III) pro 

provádění rectus sheath bloku pod US



Blok n. ilioinguinalis, iliohypogastricus



NEURAXIÁLNÍ BLOKÁDY

❖ Špatné zobrazení v dospělosti – epidurální, 

subarachnoidální blok

❖ Dobrá viditelnost struktur v dětském věku

❖ Kaudální blok proveditelný pod UZ v dětském i 

dospělém věku
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Paravertebrální blok

• Vyvinut Hugo Selheimem v 

Lipsku v roce 1905

• Unilaterální výkony na hrudní 

(břišní) stěně –

analgezie/anestezie

• Torakotomie 

(minitorakotomie)

• Operace prsu

• Cholecystektomie, 

nefrektomie, (operace 

inguinální kýly)

• Akutní (zlomeniny žeber) a 

chronická (PHN, nádorové 

infiltrace) bolest  
strana 56



Teoretické výhody použití US pro PVB

• Sledování umístění hrotu jehly a distribuce LA v 

reálném čase (zvýšení účinnosti, redukce dávky, snížení 

komplikací)

• Možnost lokalizace klíčových anatomických struktur 

pod UZ – pleura, příčný výběžek, paravertebrální svaly, 

obratlové tělo, interkostotransverzální vaz 

• U cca 250 pacientů ani jeden pneumotorax



Out of plane technika

• Pod UZ  (3-11 MHz linear array), lokalizován TP, jehla 

vedena na TP, poté LOR technika bez použití UZ. 

Aplikace LA s kontrolou UZ. (Hara, 2007 a 2009, 

Marhofer, 2011)



In-plane technika

• - Jednorázové blokády i katétr (Luyet, 2009, Ben Ari, 

2010, Renes, 2010, ) 



PTP (Parallel to plane) technika

• Vývoj techniky (PTP) na kadaverech se zavedením 

katétru

• 9 pacientek indikovaných k operaci prsu (úspěšnost 

100%) (O Riain, 2010). 35 pacientek pro operace prsu 

(Michalek, 2010).



Pecs I, Pecs II, serratus plane 

blok

• Aplikace LA mezi m. pectoralis major a minor pod 

klíčkem – Pecs I (Blanco et al, Anaesthesia 2009)

• Aplikace LA mezi m. pectoralis minor a m. serratus 

anterior – Pecs II (Blanco et al, Rev Esp Anestesiol 

Reanim 2012)

• Pooperační analgezie po výkonech na prsu a v axile
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Pecs I blok
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Pecs I, Pecs II, serratus plane blok

Blanco. 

Anaesthesia 

2013
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Erector spinae blok

• Interfasciální blok na zádech, 

povrchová nebo hluboká 

technika (nad nebo pod sval) 
(Jain et al., Indian J Anaesth 2018)

• Analgézie u akutní 

(pooperační, potraumatické) i 

chronické bolesti

• Bezpečná, jednoduchá 

technika s minimem 

komplikací

• Bolest po výkonech hrudní 

chirurgie, po zlomeninách 

žeber, postherpetická

neuralgie (Tulgar et al., J Pain

Res 2019)
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Ultrazvuk ve 

vyšetření dýchacích 

cest
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Ultrazvuk a žaludek
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MINIMUM PRO ATESTACI

• Ultrazvuk – nejrychlejší metoda POCT

• Role v anestezii/perioperační medicíně, intenzivní péči, 

urgentní medicíně

• Kanylace žil – podle EBM i guidelines „must to do“

• RA – přesnější lokalizace nervů, snížení rizika poškození 

ostatních struktur, možnost provádět bloky 

(kompartmenty, fascie), které dříve nebyly možné

• IP/UM – FAST/eFAST, pneumotorax, srdce, ledviny, 

aorta – df.dg. šoku/hypotenze, orientační dg plicních 

procesů

• Vyšetření dýchacích cest, koniotomie, tracheostomie
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Děkuji za pozornost

• E-mail: pavel.michalek@vfn.cz
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