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Oxygenoterapie



Oxygenoterapie

Zvýšení inspirační frakce kyslíku 

Cílem oxygenoterapie je  odstranění arteriální 

hypoxémie

Efektivní  tehdy, je-li příčinou arteriální 

hypoxemie alveolární hypoventilace (při snížené 

alveolární ventilaci nebo při zvýšeném nepoměru 

ventilace/perfuze)



Indikace oxygenoterapie (u nemocných bez 

chronické respirační insuficience)

PaO2 méně než 70 mmHg

rutinně po a v průběhu výkonů v celkové nebo

regionální anestézii, poúrazové stavy

šok jakékoli etiologie

zástava dechu a oběhu

intoxikace oxidem uhelnatým a kyanidy



Rizika oxygenoterapie

kyslíková toxicita

rezorpční atelektázy,

plicní edém – ARDS,

kyslíková toxicita je funkcí koncentrace a délky
aplikace, vzhledem k vysokému výskytu resorpčních
atelektáz je vhodné kombinovat oxygenoterapii
s dechovými cvičením nebo intermitentní neinvazivní
ventilací

retence CO2



Techniky oxygenoterapie u spontánně ventilujících nemocných bez 
zajištění dýchacích cest

Techniky zajišťující konstantní inspirační frakci O2 –

vysokoprůtokové systém

Venturiho masky umožňují nastavit inspirační frakce 

0,24, 0,28, 0,31, 0,35 a 0,4

Techniky nezajišťující konstantní inspirační frakci O2 –

nízkoprůtokové systémy

Kyslíkové brýle, nosní katétr - zvýšení průtoku O2 o 1

l/min zvyšuje inspirační frakci O2 o 0,04

Otevřená maska – FiO2 do 0,35-0,65

Maska s rezervoárem – FiO2 0,6 až 0,8



Techniky oxygenoterapie u spontánně ventilujících nemocných se 

zajištěním dýchacích cest

Ayre T (T-kus) se zdrojem vdechované směsi

T kus s pasivním výměníkem vlhkosti a tepla.

Tracheální kyslíková maska se zdrojem 

vdechované směsi



CPAP

Continuous positive airway pressure

Metoda podpory oxygenace (distenze, navýšení 

MAP)

Nejedná se o metodu umělé plicní ventilace



CPAP – technická realizace

Klasická – cont. flow

Vysokoprůtokový zdroj O2  (15-30 l/min)

Rezervoir (gumový vak, objem alespoň 15 (18) l)

Vysokoprůtokový zdroj O2 – on demand

Generátor vysokého průtoku O2 bez vaku

Ventilátory pro IP nebo domácí UPV

On demand režim

Obvykle automatický s minimální tlakovou podporou



Schéma CPAP systému

http://clinicalgate.com/physiological-basis-for-oxygenation-and-lung-protection-strategies/



CPAP systém s rezervoárem

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil_tyFt9jPAhVC0RQKHVfBD3sQjRwIBw&url=http://www.ventilab.org/tag/cpap/&psig=AFQjCNHsuqyjh3nt4TAQCM9CfSKm0zhnEw&ust=1476470408626657
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.daca.it/materiale%20per%20il%20sito/assistenza%20alla%20persona%20con%20problemi%20respiratori.pdf&psig=AFQjCNHsuqyjh3nt4TAQCM9CfSKm0zhnEw&ust=1476470408626657


Obstrukční spánková apnoe



Indikace

Intenzivní péče

Plicní edém

(Pooperační) podpora oxygenace u nemocných 

bez ventilačního selhání

Domácí použití

Syndrom obstrukční spánkové apnoe



Rizika CPAP

Možné zvýšení dechové práce

Zhoršení eliminace CO2

Nedostatečné zvlhčení



CPAP vs NIV

NIV 

Riziko asynchronie

Není oxygenační podporou per se bez PEEP a FiO2

Výhodné vždy při retenci CO2

Limitní tachypnoe

CPAP

„čistá“ podpora oxygenace

Zabránění kolapsu DC (obstrukce)

Výhodné vždy při  tachypnoi

Nevhodné při hyperkapnii



High-flow nasal oxygen

Speciální nosní katétr

Zvlhčená směs O2 + vzduch

Průtoky 30-40 l/min (až 60 l/min)u dospělých



Mechanismy účinku

Stabilní hodnota FiO2

„wash out“ mrtvého prostoru HDC směsí s O2

Pokles CO2, nižší dechová práce ke kontrole CO2

Generuje přetlak – ekvivalent CPAP/PEEP

1,5 (40 l/min), 2,2 (50 l/min), 3.1 (60 l/min)

Vliv otevřených úst

Kvalitní zvlhčení a ohřátí – nezhoršuje 

mukociliární transport



Potenciální indikace v IP

Hyperkapnické selhání
U nemocných netolerujících konvenční NIV

Lepší než prostá oxygenoterapie

Hypoxemické respirační selhání
Vhodné pro mírné až středné těžké hypoxemické selhání

Postextubační období

Nižší riziko reintubace ve srování s konvečn. 

Oxygenoterapií

Před rizikovou intubací na ICU
Nishimura Journal of Intensive Care (2015) 3:15



Optiflow+, AIRVO

AIRVOAIRVO





Intubace

Přežití







Praktické poznámky

Volba velikosti kyslíkových brýlí – ženy S až M, muži M až L, při hypoxemii s hyperkapnii volit menší velikost, při 
hypoxémii bez hyperkapnie větší velikost s přihlédnutím k velikosti nostril

Při hypoxemii začít s celkovým průtokem 30-40 l,  průtokem 15-20 L O2/min (FiO2 cca 0,45-0,5) a teplotou 34°C. Při 
přetrvávající nízké hodnotě SpO2 zvyšovat nejprve celkový průtok po 5 l/min s průběžnou úpravou přívodu kyslíku k udržení 
FiO2 do 60%. Maximální průtoky 55-60 l/min zhoršují toleranci metody a obvykle nevedou k zásadnímu zvratu. Pro dosažení 
maximálního účinku je důležité, aby měl nemocný uzavřená ústa. Velikost průtoků plynů určuje PEEP-like efekt metody.

Další doporučené úpravy nastavení:
K využití plného efektu metody vždy nejprve zvyšujte průtok na HFNO až do 50 l/min, až při neúspěchu zvyšuj průtok kyslíku a 
tedy FiO2. Při nedosažení oxygenačního cíle zvyšujte průtok kyslíku až do dosažení FiO2 0,6. 

U pacientů vyžadujících FiO2 ≥ 0,8  zvažte invazivní plicní ventilaci (viz dále)

U pacientů s hyperkapnií není doporučeno překračovat průtoky 40 L O2/min, alternativou je NIV podpora, případně střídání NIV 
s HFNO u nemocných vyžadujících vysokou hodnotu FiO2.

Teplotu upravujte dle subjektivního pocitu nemocného, nastavení na 37 st. C je obvykle hůře snášeno.

Ordinace metody zapisujte takto: flow 30 l/min, O2 15 l/min, T 34 st C. Pozn: FiO2 je měřený parametr, nikoliv ordinovaný.

Při zlepšování stavu je vhodné nejprve postupné snižování průtoků kyslíku s cílem dosáhnout FiO2 0,5-0,6. Až poté je postupně 
snižován průtok HFNO v krocích po 5 l/min v odstupu desítek minut až do dosažení průtoku 40 l/min. Poté je opět snižován průtok 
kyslíku s cílem dosažení FiO2 pod 0,4, a následně celkové průtoky s cílem dosáhnout hodnot pod 30 l/min. Přechod na 
nízkoprůtokovou oxygenoterapii je obvykle bezproblémový při průtocích pod 30 l/min s FiO2 0,3-0,35.  

Ponechání nízkých průtoků (pod 20-25 l/min) s nízkou hodnotou FiO2 (0,21-0,3) je možné individuálně zvážit u nemocných 
dýchajících ústy se zhoršenou expektorací vazkého sputa.

KONTRAINDIKACE

alterace vědomí s potřebou zajištění DC

neschopnost udržet průchodné dýchací cesty

neschopnost efektivní expektorace

svalová únava s respirační insuficiencí 2.typu 

závažná retence CO2

intolerance, fobie …

CAVE:  je nutné vnímat kondici pacienta (únava) a lab. vývoj O2/CO2

riziko tvorby aerosolu u COVID+ – přes kanylu vhodné krytí chirurgickou rouškou nebo respirátorem v době přítomnosti 
zdravotnického personálu


