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▪ Základní principy
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▪ Kdy indikovat?

▪ Jak začít?

▪ Plicní dysfunkce vs ostatní stavy



Definice UPV

UPV představuje způsob dýchání, při němž mechanický 

přístroj plně nebo částečně generuje inspirační průtok 

plynů respiračním systémem 
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Kdy a proč?

při potřebě podpořit nebo do určité míry nahradit 

funkce některých komponent respiračního 

systému 

plic, hrudní stěny, dýchacího svalstva, dechového 

centra, .. funkčně spojených s  výměnou plynů v plicích. 

postup orgánové podpory s potenciálními riziky a 

komplikacemi



Formy umělé plicní ventilace

Ventilace přetlakem (konvenční UPV) 
• při použití dechových frekvencí blízkých hodnotám 

fyziologickým), je nejrozšířenějším typem UPV

Ventilace negativním tlakem 
• příkladem jsou tzv. železné plíce  vyvíjející  podtlak na 

hrudní a břišní stěnu 

Trysková ventilace

Oscilační ventilace
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Přetlaková ventilace (PPV)



Princip ventilace přetlakem 

(PPV)

Velikost tlaku nutného k zajištění dostatečného 
inspiračního průtoku  plynu (tj. dosažení 
požadovaného dechového objemu za dobu inspiria) 
je dána:

1. Složkou nutnou k překonání rezistance
inspirační části okruhu, rourky a dýchacích cest

2. Složkou nutnou k udržení rozepnutí plic a hrudní 
stěny - tj. elastance hrudníku a plic

3. Složkou nutnou k překonání endexspiračního
alveolárního tlaku 

Papl = Pres + Pel + Palveex



Podtlaková ventilace (NPV)
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Vysokofrekvenční oscilační ventilace 

(HFOV)

van Heerde, Marc & Roubik, Karel & Kopelent, Vitek & Plötz, Frans & Markhorst, Dick. (2006).

Critical care (London, England). 10. R103. 10.1186/cc4968.
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Komponenty péče o 

ventilované nemocné

• Vlastní UPV
• Režimy, interakce, plicní mechanika, monitorování, optimalizace 

nastavení, VILI,…

• Řešení fyziologických důsledků PPV
• Oběhové změny, retence tekutin, vliv na IAP, ..

• Péče spojená s interface pacient/ventilátor
• Volba a péče o zajištění DC, inhalační terapie..

• Zajištění tolerance interface
• Problematika sedace a jejích potenc. komplikací

• Komplexní péče o imobilizovaného nemocného
• Výživa, prevence komplikací (TEN, ..)

• Rehabilitace u ventilovaných nemocných

• Detekce a terapie infekčních i neinfekčních komplikací UPV

• Diagnostika a terapie příčiny stavu



Ventilační a oxygenační selhání

Tzv. ventilační selhání - selhání pumpy

Primárně retence CO2, oxygenace korigovatelná

oxygenoterapií

Tzv. oxygenační selhání - selhání plíce

Primárním problémem hypoxémie a vzestup dechové 

práce (WOB)

x respirační insuficience



Vztah oxygenace a ventilace 

přetlakem

UPV koriguje hypoxémii způsobenou alveolární 

hypoventilací

Je-li příčinou hypoxémie existence plicního zkratu nebo 

závažného stupně nerovnováhy mezi ventilací a perfuzí, 

nemusí vést zahájení ventilace pozitivním přetlakem k 

odstranění hypoxemie. 

Odstranění hypoxemie je dosaženo použitím kyslíkové 

terapie a/nebo zařazením distenzních ventilačních režimů 

(např. CPAP - continuous positive airway pressure, PEEP 

- positive end-expiratory pressure)



Hlavní determinanty oxygenace 

při UPV 

Inspirační frakce kyslíku ve vdechované směsi -

FiO2

Hodnota středního tlaku v dýchacích cestách 

– dána dosaženými hodnotami inspiračních tlaků, 

– poměrem trvání inspíria a exspíria, 

– použitou hodnotou PEEP.



Klinické cíle

Dosažení vzhledem k aktuálnímu stavu nemocného

akceptovatelných (nikoliv nutně normálních) parametrů

oxygenace, ventilace, snížení netolerovatelné dechové

práce.

Omezení nežádoucích účinků UPV – mimoplicních i 

plicních



INDIKACE UPV - KLINICKÁ KRITÉRIA

Plicní mechanika:

▪ Dechová frekvence - nad 35 d/min

▪ Vitální kapacita - méně než 15 ml/kg

▪ Maximální inspirační podtlak, který je nemocný schopen vyvinout - méně
než 25 cm H2O

Oxygenace:

▪ PaO2 méně než 70 torrů při FiO2 0,4 maskou

▪ Alveolo-arteriální diference O2 - AaDO2 více než 350 při inspirační frakci
kyslíku - FiO2 1,0 nebo velikost plicního zkratu QS/QT více než 20 %
(Horowitzův index PaO2/FiO2 méně než 200) u nemocných bez
chronického plicního onemocnění

Ventilace:

▪ Apnoe

▪ PaCO2 více než 55 mmHg, kromě pacientů s chronickou hyperkapnii.

▪ Poměr mrtvého prostoru a dechového objemu VD/VT více než 0,60



Ventilační režimy

Jako ventilační režim označujeme konkrétní 

způsob realizace ventilace pozitivním přetlakem 

přístrojem. 

Je definován algoritmem řízení činnosti přístroje 

na základě zpracování informací o tlaku a/nebo 

průtoku plynů  okruhem ventilátoru





Typy dechů 

Zástupové dechy

▪ Řízený zástupový (mandatorní) dech

▪ Asistovaný zástupový (mandatorní) dech

▪ Intermitentní zástupové dechy

Spontánní dechy

▪ Spontánní podporovaný dech

▪ Spontánní nepodporovaný dech



Ventilační režimy dle použitých 

typů dechů

Řízené - Control mandatory ventilation (CMV)

Assist/control mandatory ventilation (A/CMV)

IMV – intermitentnt mandatory ventilation

SIMV – synchronized IMV

PSV – pressure support 

BIPAP – bifázická přetlaková ventilace

▪ Cave:

CPAP continuous positive airway pressure



Pozitivní end-exspirační přetlak

(PEEP)

Ovlivnění velikosti funkční residuální kapacity -
FRC

▪ Ovlivnění oxygenace, plicní poddajností a plicního 
poškození

Ovlivnění homogenity distribuce ventilace

▪ k homogenizaci distribuce plicní ventilace a ke 
zlepšení oxygenace těchto nemocných. 

Snížení dechové práce u nemocných s limitací 
průtoku (kolapsem) dýchacích cest v průběhu 
dechového cyklu (CHOPN)

▪ U nemocných s exspiračním kolapsem dýchacích 
cest



Komplikace UPV

Komplikace vzniklé ze zajištění
dýchacích cest

Komplikace vzniklé z
nedostatečného nebo nadměrného
zvlhčení nebo ohřátí vdechované
směsi

Nežádoucí účinky protrahované
expozice respiračního traktu
vysokým koncentracím kyslíku

Infekční komplikace

Vlastní plicní nežádoucí účinky v
důsledku ventilace pozitivním
přetlakem.

Mimoplicní nežádoucí účinky
ventilace pozitivním přetlakem
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Mimoplicní účinky UPV

Kardiovaskulární důsledky 
ventilace pozitivním 
přetlakem 

Ovlivnění renálních funkcí a 
metabolismu vody a iontů 
ventilací pozitivním 
přetlakem 

Ovlivnění funkce 
gastrointenstinálního
systému ventilací pozitivním 
přetlakem
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Plicní komplikace 

VILI – ventilator-induced lung injury

VALI – ventilator-associated lung injury
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Jak dlouho trvá než vznikne VILI ?

5-10 min

▪ disrupce alveolárního epitelu a endotelu, zvýšení permeability       
West JB. et al1991 JAppl Physiol 70:1731-1742

desítky minut

▪ plicní edem, hemorhagie

▪ koncept únavy (Marini J.J, 1999) 

▪ tkáň je schopná odolat pouze určitému počtu cyklů, při vyšší intenzitě 

zátěže počet cyklů klesá

dny až týdny

▪ konsolidace, dysplazie, pneumatokély



“Barotrauma”

▪ přítomnost plynu mimo alveolární prostor

▪ pneuomohorax,pneumomediastinum, 
plicní intersiticální emfyzém, podkožní 
emfyzém

▪ vzduchová embolie 

plicní edém

alveolární destrukce 

▪ pseudocysta, pseudoemfyzém, 
pneumatokély (v konsolidovaných 
oblastech plíce)

▪ s fibrózou bronchodysplázie

Morfologický obraz VALI
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Vysoké 

zatížení

Nízké 

zatížení

Destrukce 

struktur

(stress 

failure)

Uvolnění preformovaných 

mediátorů

Ztráta compartmentalizace, 

Poškození distálních orgánů

Mechanotrasdukce, 

syntéza mediátorů de novo

Adaptace ?

Absence nekrózyInflamatorní odpověď

?

?



Indukující faktory Preventivní faktory

Vysoký Vt Nízký Vt (6 ml/kg predikované hmotnosti)

Vysoký Ppl respiračního systému (vysoký stress) Ppl respiračního systému < 28 cm H2O

Vysoký Ppl plic Ppl plic < 24 cm H2O

Vysoký Vt/EELV (vysoký strain) Pronační poloha, strain < 2 (1.5)

Vzpřímená poloha dle hemodynamické tolerance

Nehomogenní distribuce Ppl plic a alveolární

ventilace

Pronační poloha při PaO2/FiO2 < 150 mmHg a PEEP

≥ 10 cm H2O

Zachování spontánní dechové aktivity při PaO2/FiO2

> 150 mmHg a PEEP ≤ 10 cm H2O

PEEP (neadekvátně nízký nebo vysoký) PEEP nastavený dle individuální odpovědi (viz další

kapitoly)

PEEP nastavený dle analýzy plicní morfologie (CT

plic, UZ plic nebo elektrická impedanční tomografie)

Vysoká dechová frekvence Nejnižší dechová frekvence k udržení arteriálního

pH 7.25 - 7.30

Minimalizace auto-PEEP

Vysoký inspirační průtok Nejnižší inspirační průtok dle dechového objemu a

času inspíria

Inspirační frakce kyslíku Nejnižší inspirační frakce kyslíku k udržení SaO2 88-

92%

Pronační poloha

Hluboká sedace a svalová relaxace v prvních 24 h u

nemocných s PaO2/FiO2 pod 100-150 mmHg

Dyssynchronie pacienta s ventilátorem a přetížení

tekutinami

Optimalizace synchronie

Restriktivní tekutinový režim

Primární a sekundární infekce Včasná diagnostika a správní antimikrobní terapie

Časná a pozdní fibrotická remodelace Nízká dávka kortikoidů



Tradiční koncepce plicního 

poškození při UPV

▪ Atelektrauma

▪ Volutrauma

▪ Strukturální disrupce

▪ Biotrauma

▪ Barotrauma

▪ Nevzdušnost, pneumokely, „neustupující ARDS“, 

MODS



Co je to protektivní plicní 

ventilace?

▪ Forma UPV, respektující určitá pravidla, jejichž 

cílem je minimalizovat poškození plic způsobené 

UPV (VILI)

▪ Tradiční komponenty

▪ Limitovaná velikost dechového objemu (cca 6 ml/kg)

▪ Limitovaný endinspirační tlak (do cca 30 cm H2O) 

▪ Použití „vhodného“ PEEP

▪ Použití „netoxických“ koncentrací FiO2



Mechanismy poškození



Mechanismus č.1 

REGIONÁLNÍ STRAIN



Mechanismus č.1 – regionální strain

▪ Opakovaná nadlimitní změna regionálního objemu 

plicní struktury (nadlimitní strain)

▪ Příčinou heterogenity strainu je heterogenita plic



Faktory zvyšující regionální 

strain

▪ Nehomogenita plic, supinní poloha

▪ Dechový objem

▪ Inspirační čas, inspirační flow

▪ Nedostatečná hodnota PEEP

▪ Nadměrná hodnota PEEP

▪ Dyssynchronie při umělé plicní ventilaci

▪ Pendelluft

▪ …



Mechanismus č. 2 

MECHANICAL POWER 

and INTESITY



▪ Pohlcená energie na 
1 dech cca 0,7 až 
0,8 J (ARDS)

▪ Množství dodané 
energie koreluje s 
plicním postižením

▪ Hranice v 
experimentu (prase, 
transpulmonální
tlak) 12 J/min
▪ Cressoni M, et al. 

Anesthesiology, 
2016;124(5):1100-8





Modelování „powerrs“



Příkon/plocha = Intenzita



Mechanismus č. 3 

STRAIN RATE 
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Doporučené limity 

„protektivní“ ventilace



Maximální „fyziologický“ globální strain

▪ Fyziologická hodnota FRC .... Cca 2 l

▪ Fyziologická hodnota TLC  ... Cca 6 l

▪ Maximální dechový objem cca TLC-FRC.. 4 l

▪ Maximální „fyziologicky možný“ strain - 4/2 = 2

▪ Při této změně plicního objemu jsou plicní struktury 
maximálně rozepnuty, další rozepnutí vede k 
rupturám



Plicní nehomogenity a tzv. 

stress raisers

▪ Nehomogenity

(atelektáza, edém, 

jizvy, ..)

▪ Nehomogenity

zvyšují lokální 

stress

▪ Homogenitu lze 

(částečně) ovlivnit 

PEEP a pronační 

polohou
https://pulmccm.org/review-articles/icu-physiology-1000-words-ards-part-2/





Nehomogenita a rizikovost strain

Strain (rozepnutí, deformace)

Globální strain safe limit do 1,2-1,5?

Dynamický strain, limit do 0,5, 0,7 
nebo 1?

Nízký dynamický strain protektivní při 
statickém strainu kolem  2?

U ARDS/při nehomogenitě může
být lokální stress/strain až dvojnásobný

– Protti A, Votta E, Gattinoni L. Which is the
most important strain in the pathogenesis of
ventilator-induced lung injury: dynamic or
static? Curr Opin Crit Care. 2014;20:33–8. 
57. 

– Protti A, Andreis DT, Monti M, Santini A, 
Sparacino CC, Langer T, et al. Lung stress 
and strain during mechanical ventilation: any
difference between statics and dynamics? 
Crit Care Med. 2013;41:1046–55.

Dechový 

Objem

FRC

= compliance

Homogenita, 

recruitabilita

V/C = P

x počet cyklů (RR)



Maximální stress

▪ Stress   = K * strain

▪ Specifická elastance
▪ .. 12 až13 cm H2O (ARDS 13,5)

▪ Maximální transpulmonální tlak
▪ ...2x 13,5 = 27 cm H2O

▪ Limit „bezpečného“ transpulmonálního tlaku (cm H2O)? 
▪ Tidal (dynamický strain 0,7) do cca 10?

▪ Global (celkový strain 1,5) do 20 cm?

▪ Limit „bezpečného“ inspiračního tlaku (cm H2O) ?
▪ TP 50-80% IP dle elastance hrudní stěny

▪ Ppl max  24 (nízká elastance CW) až 40 (vysoká elast. CW)

▪ DP max 12 (nízká elastance CW) až 20 (vysoká elast. CW) 





Kritéria nastavena pro nemocné s normální (nízkou) elastancí CW

Pro nemocné se zvýšenou elastancí CW jsou přísná! 



RR – dechová frekvence

Elrs – elastance resp. systému

Raw – resistance resp. systému

V – dechový objem

I:E – poměr inspíria a exspira

PEEP – endexspirační tlak







Výchozí nastavení ventilátoru

Non-respirační indikace

•TV ml cca 8 kg/PBW (výška, 

pohlaví)

•Ti 1,3-1,5 s

•DF 15/min, dále dle ETCO2

•PEEP 5 cm H2O

•VCV nebo PCV, časně PSV

Respirační indikace

•6 a méně ml/kg PBW 

(výška, pohlaví)

•Ti/Te dle TCi a Tce (flow

křivky)

•Optimalizace PEEP

• Limitace 

Paw/transpulmonálního tlaku



Neinvazivní ventilace

▪ UPV bez zajištění dýchacích cest tracheální intubací nebo 

tracheostomickou kanylou

▪ režim tlakové podpory s využitím hodnot inspiračních tlaků 

do 15-20 cm H2O cm a  PEEP do 10 cm H2O cm

▪ nižší výskyt infekčních komplikací umělé plicní ventilace a 

komplikací vzniklých z invazivního zajištění dýchacích 

cest
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Indikace neinvazivní ventilace

▪ akutní exacerbace s CHOPN s hyperkapnií a/nebo
hypoxémií

▪ kritické asthma

▪ plicní edém

▪ akutní plicní selhání v časné fázi

▪ časná poextubační fáze u nemocných po invazivní UPV
s rizikem hypoventilace

▪ kontuze plic a sériové zlomeniny žeber především při 

izolovaném traumatu hrudníku



Rizika a komplikace neinvazivní 
ventilace

▪ aspirace žaludečního obsahu

▪ kožní exkoriace způsobené maskou

▪ exacerbace ICHS

▪ retence sputa v dýchacích cestách

▪ selhání metody

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr4qLDrcHZAhVCZFAKHf7nAOEQjRx6BAgAEAY&url=http://erj.ersjournals.com/content/22/42_suppl/65s&psig=AOvVaw1937ASrATRR5Z6O0WMRKIc&ust=1519658037856133


Dopad selhání NPPV na 

klinický výsledek

▪ procento selhání 10-60 %, 40% v rozsáhlé 

epidemiologické studii

▪ selhání NPPV vede k delší době umělé plicní 

ventilace a prodlužuje pobyt v intenzivní péči



„Nové“ indikace

▪ Ano
▪ riziko extubačního selhání

▪ riziko pooperační respirační insuficience u pacientů s vysokým 
rizikem

▪ hrudní výkony

▪ abdominální aorta

▪ monstrózní obezita

▪ pooperační respirační insuficience

▪ riziko ALI/ARDS u definovaýnch rizikových skupin

▪ Ne
▪ extubační selhání (mimo nemocné s COPD)



Masky











Helma - limity

▪ Menší snížení práce dýchacích svalů

▪ Zpoždění

▪ Opožděné tlakování

▪ Hluk, nízká nebo vysoká vlhkost

▪ Riziko zpětného vdechování  CO2

▪ Vyšší riziko asynchronie

▪ Lepší výsledky u nemocných  s hypoxemickým

respiračním selháním



Volba zvlhčování

▪ délka NIV

▪ Okruh vs jednocestný systém

▪ HME vs HH

▪ Sliznice, vazký sekret

▪ Dyskomfort

▪ Rezistence

▪ Mrtvý prostor



Volba ventilačního režimu

▪ 1. Volba - PSV + CPAP    

▪ 2. Volba – BIPAP (A/C  PCV)  (cyklování)

▪ Vs BiPAP

▪ Další dle přístrojového vybavení
▪ PAV, ASV, PPS, VS

▪ Vždy důležitá titrace tlaků dle 
odpovědi/tolerance/komfortu nemocného



Způsob nastavení

▪ PEEP 2 cm H2O, podpora 2 cm H2O

▪ Postupná titrace dle cílů a etiologie

▪ Nadměrné hodnoty ztěžují cyklování !

▪ Při netěsnosti, interferenci (cyklování) úprava 

kritérií cyklování („exp. trigger“) nebo cyklování 

časem

▪ Limitní inspirační tlaky 15-20 cm H2O, nad 10 cm 

H2O tolerance klesá



Příprava nemocného

▪ Vysvětlení techniky

▪ Motivace

▪ Zvážení sedace/anxiolýzy

▪ Cave: nemocní s hyperkapnií

▪ Volba masky – dát možnost nemocnému zvolit

▪ Aktivní účast nemocného při zahájení 

▪ Domluvení komunikace

▪ Přestávky – strava, jídlo

▪ Spánek



Praktické postupy

http://video.muni.cz/public/akutne.cz/Akutni-

stredy/6-akutni-streda.mp4

http://video.muni.cz/public/akutne.cz/Akutni-stredy/6-akutni-streda.mp4


Kdy?

▪ Je nutné zajištění dýchacích cest

▪ Koma (GCS  8)

▪ Krvácení v dýchacích cestách, otok, apod.

▪ Těžké oběhové selhání

▪ Kardiogenní šok, septický šok apod.

▪ Hypoxémie, hyperkapnie, dechová tíseň

▪ K rozhodování lze využít tzv. tradiční kritéria k zahájení 



Komentář

▪ „UPV je indikována v okamžiku, kdy na ni lékař poprvé 

pomyslí“

▪ „UPV nemá kontraindikace (mimo rozhodnutí o paliativní 

péči)“

▪ Indikace je založena na zhodnocení klinického stavu a 

dalším očekávaném průběhu

▪ Indikace je zřídka založena na výsledku laboratorních 

nebo instrumentálních vyšetření, nečekat na výsledky!



Jak?

▪ Bez plicní patologie

▪ Primárně téma zajištění dýchacích 

cest/anestézie/hluboké sedace

▪ Oběhové selhání, KPR

▪ Plicní patologie

▪ Obstruktivní syndromy

▪ Restriktivní syndromy (snížení FRC)



Předintubační příprava

▪ Pomůcky k tracheální intubaci ..

▪ Odsávačka, Magillovy kleště, tracheální rourka se zavaděčem 

▪ Ventilátor s nastaveným režimem včetně HME

▪ Kapnometrie napojená na okruh

▪ Připravená infuze 1000 ml isoton. balanc. krystaloidu 

▪ Připravená infuze noradrenalinu

▪ Minimálně lékař, 2 sestry, sanitář



Uspořádání 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000709121754060X?via%3Dihub



Volba ventilačního režim

▪ Vliv technického vybavení

▪ Geografické rozdíly v preferenci jednotlivých ventilačních 

režimu

▪ Objemová ventilace dominuje v anglosaských a 

frankofonních oblastech

▪ Tlakové režimy populární v německy mluvících zemích

▪ Klíčová je znalost použití režimu a obecných principů UPV



Pacienti bez plicní patologie

▪ Invazivní ventilace

▪ Přednostně objemově řízená (jednodušší)

▪ Transporty, přepojování mezi ventilátory, manipulace s nemocným

▪ Objem konstantní, mění se dechová frekvence, liberální indikace 

svalové relaxace

▪ Obligatorní kapnometrie (intubace, pokles CO2, vliv na 

mozkovou perfuzi)

▪ „Crush“ úvod po preoxygenaci, je čas na intubaci

▪ Normální FRC – vysoká zásoba O2



Bez plicní patologie - výchozí nastavení

▪ VCV s konstantním 
inspiračním flow (názvy IPPV, 
A/CMV, …)
▪ TV 6-8 ml/kg PBW

▪ Nastavení 5, 15, 30

▪ TV 500 ml

▪ DF 15 d/min, 

▪ Ti 1,5 s

▪ Konstantní inspirační flow (při 
VCV s konst. flow insp flow max. 
30 l/min, cílem pauza cca 0,1s)

▪ PEEP 5

▪ Rychlé snížení FiO2 na 0,3-0,4, 
cílem SpO2 cca 95%, cave: 
hyperoxie



Úpravy nastavení 

▪ Kontrola vývoje ETCO2

▪ Změny dechové frekvence dle cílového hodnoty

▪ Kontrola inspiračních tlaků – obvykle nevyžadují korekci,

▪ Cíle:
▪ PIP max. 30 cm H2O, 

▪ Ppl. max 20 cm H2O

▪ Driving pressure (Ppl-PEEP) do 12 (15) cm H2O

▪ Při vysokém PIP snížit inspirační flow/prodloužit délku inspíria

▪ Při vysokém Ppl snížit velikost dechového objemu a vyloučit 
dynamickou hyperinflaci (autoPEEP) 



Úpravy nastavení 

Kontrola insp. a exsp. času

▪ Krok 1 – kontrola dostatečnosti délky exspiračního času –
detekce dynamické hyperinflace

▪ Je-li třeba Te  2,5s  k eliminaci endexspiračního flow, je 
přítomna  obstruktivní porucha (TCe  0,6 s)

▪ Řešení: snížení dechové frekvence a nebo/zkrácení délky 
inspíria + řešení příčiny



Úpravy nastavení

Kontrola insp. a exsp. času

▪ Krok 2 – kontrola průběhu inspíria (VCV)

Paw

čas



Úpravy nastavení

Kontrola insp. a exsp. času

▪ Krok 2 – kontrola průběhu inspíria (PCV)







Sedace po tracheální intubaci

▪ Zajištění tolerance OTI:
▪ Sufentanil bolus 5 ug opakovaně do zajištění tolerance, poté 

kont. Infuze 5-15 ug/h

▪ Dále dle cíle sedace (RASS, SAS, ..)

▪ Zajištění sedace:
▪ Oběhová stabilita – kont. propofol 50-200 mg/h + bolusy 20-

40 mg

▪ (Dexmedetomidin)

▪ Nestabilní oběhově – midazolam 2,5 mg iv bolus opakovaně 
+ ketamin (trauma, popáleniny)

▪ Nemíchat do jedné stříkačky



UPV při oběhovém selhání

▪ Hypovolémie

▪ Iniciálně minimální PEEP (0-2 cm), snaha o nízký střední tlak 

v DC, TV 6 ml/kg PBW

▪ Selhání PK, plicní embolie

▪ Není časná indikace UPV,  PEEP vhodný pouze u PEEP 

responderu při současné plicní patologii, postup jako u 

hypovolemie

▪ Selhání LK, plicní edém

▪ Začít NIV s vyšším PEEP (postupně až 10 cm H2O)

▪ Protektivní ventilace +PEEP 10-15 cm H2O dle tolerance

▪ Neodsávat edém (pouze, je-li obstrukce DC)



UPV v průběhu KPR

▪ PEEP 0 cmH2O

▪ DF 10/min

▪ VCV, TV 8 ml/kg (500 ml), konst. flow

▪ Trigger – ex, nejnižší citlivost (triggerovaní při kompresích)

▪ Alarm insp. tlaku – maximální (100 cm H2O)

▪ FiO2 – iniciálně 1,0, poté s cílem SpO2 95%

▪ Kapnometrie obligatorně (zjištění ROSC) 



Plicní patologie - indikace

▪ Zhodnocení dechového úsilí

▪ Ani normální dechová frekvence nevylučuje hrozící vyčerpání

▪ Zhodnocení tíže plicní dysfunkce

▪ Hypoxémie

▪ O2 10-15 l/min maskou bez zpětného vdechování (Cave: chronická 

hyperkapnie)

▪ Absence normalizace hodnoty SpO2 – časná indikace k invazivní UPV

▪ Hyperkapnie

▪ Hodnota pH a její vývoj (a stav vědomí) je zásadní pro rozhodování u 

nemocných s chronickou hyperkapnií, pH pod 7,2



/HFNO



Plicní patologie

▪ Vždy vysoké riziko periintubační hypoxémie a zástavy 

oběhu (velikost FRC nepřímo úměrná rychlosti vzniku 

hypoxémie)

▪ Ideálně intubace po preoxygenaci za neinvazivní ventilace

▪ Důležitá tzv. protektivní plicní ventilace

▪ Cílem omezit riziko plicního a mimoplicního poškození v důsledku 

UPV



Neinvazivní ventilace při intubaci

▪ ICU ventilátor, základní obličejová maska, HME, 
kapnometrie

▪ Režim umožňují plynulý přechod na zástupové dýchání, 
např. SIMV(PC) +PS, BIPAP, ASV?

▪ FiO2 1,0

▪ Vždy použití s PEEP 5-10 cm H2O

▪ Riziko hypoxémie vs riziko aspirace



https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1812405?rfr_dat=cr_pub++0pubmed



Protektivní ventilace a plicní poškození   

- zátěž vs „vulnerabilita“ 

Dechový 

Objem

FRC

= compliance

Nehomogenita, 

recruitabilita

V/C = P

x počet dechový cyklů 



Driving pressure

▪ Tlakový gradient mezi PEEP a Ppl

P = Vt/compliance

▪ Compliance

▪ odráží objem vzdušné plicní tkáně na začátku dechového cyklu 

(EELV)

▪ odráží také stupeň hyperinflace na konci dechového cyklu (EILV)



Vztah compliance a MAP/PEEP



Vztah compliance a MAP/PEEP

?



Vliv dechového objemu na  compliance



Relativní rizikovost jednotlivých složek 

nastavení ventilátoru

Nastavení ventilátoru

▪ Nejvýznamnější TV, flow, driving
pressure

▪ Méně dechová frekvence

▪ Nejméně PEEP

Plicní patologie

▪ Více důležitá elastance

▪ Méně významná rezistance







Jak správně měřit driving pressure?

▪ End-inspirační hold manévr (3-5 s) (Ppl)

▪ End- exspirační hold manévr (3-5s) (PEEPtot)

▪ Kalkulace rozdílu hodnot Ppl – PEEPtot

https://www.hamilton-medical.com/en_US/News/Newsletter-articles/Article~2017-05-09~Bedside-tip%3A-How-to-measure-driving-pressure~d86f5713-a749-49ec-988f-e3403f7ca4dc~.html



End-inspirační hold manévr



Endexspirační hold manévr



K čemu je dobrý PEEP?

▪ Brání ztrátě vzdušnosti v čase
▪ riziko derecruitmentu

▪ Umožňuje zvýšit Paw, je-li to nutné, bez nutnosti 
použít velké dechové objemy 
▪ oxygenace, vzdušnost, PVR

▪ snižuje tzv. energytrauma

▪ Eliminuje „stress raisers“
▪ Homogenita

▪ Snižuje dechovou práci u části podpůrně 
ventilovaných nemocných s obstruktivními syndromy



PEEP při ARDS - pásma dle tíže ?

▪ Mírný ARDS   

Zhodnocení nemocných 

na PEEP 10 cm H2O



Jak tedy prakticky?

▪ Výchozí nastavení:

▪ PEEP 10 cm H2O, u obstrukčních Sy 5 cm H2O

▪ TV 8 …6 ml/kg PBW, 

▪ FiO2 1,0, s rychlou redukcí s cílem SpO2 92-94%

▪ Ti 1,2, DF 15 d/min

▪ Kontrola průtokových křivek a úprava Ti  a DF

▪ Kontrola driving pressure (DP), oxygenace, ETCO2

▪ Co nejnižší DP (do cca 12-13 cm H2O)

▪ Optimalizace PEEP (fixní hodnoty vs decrementální

titrace), je-li to nutné (viz dále)



Co od začátku řešit?

▪ Driving pressure ≥ 14 cm H2O (LUNGSAFE study)

▪ PaO2/FiO2 méně než 150 (200) mmHg

▪ Ppl nad 25 cm H2O

▪ Dyssynchronie s UPV se sumací dechových objemu 

(double triggering, reverse triggering)

▪ Známky extrémního dechového úsilí

▪ Vysoký transpulmonální tlak při prim. plicní patologií a i nízkých Ppl

pod 20 cm H2O





Vliv nitrobrišní hypertenze 

na cílové parametry

▪ Snížení poddajnosti hrudní stěny umožňuje bezpečné 

použití vyšších tlaků, je možný i vyšší DP

Corrected target plateau pressure 

= target plateau pressure − 7 + (mmHg) * 0.7

▪ Např. 25 cm H2O – 7 + (25 mmHgx0,7) = 35 cm H2O 



Co dělat, když nelze dosáhnout 

stanovené cíle?

▪ Testování recruitability - recruitment manévry (R sy)

▪ Redukce dechového objemu  (4-6 ml/kg) (R i O sy)

▪ Pronační poloha (recruitment manévr) (R sy)

▪ Metody ke snížení produkce a zlepšení eliminace CO2, 

permisivní hyperkapnie (R i O sy)

▪ Akceptace permisivní hypoxémie (SpO2 ≥ 85%) (R i O sy)

▪ Zvážení mimotělních metod (R i O sy)



Zjištění typu plicní patologie

▪ Anamnéza, fyzikální vyšetření, klinické okolnosti

▪ Možné kombinace poruch 

▪ Např. nemocných s CHOPN a pneumonií nebo nemocný s ARDS a 

hyperreaktivitou dýchacích cest

▪ Posouzení dynamicky inflace a deflace

▪ Restriktivní porucha – rychlé plnění i deflace

▪ Obstruktivní porucha – pomalé plnění i deflace



Zjištění typu plicní patologie

restrikceobstrukce

PCV

Normální TCi je 0,3s a Tce 0,6s, 100% inflace/deflace 

nastane za 4násobek TC.

Rychlé hodnocení s DF 15-17 d/min a Ti 1,2s nebo s 

Ti:Te 1:2



Zjištění typu plicní patologie

Compliance (poddajnost)  
= V/ P

▪ Statická poddajnost (inspirační 
a exspirační pausa)
▪ U intubovaných 50-90 ml/cm 

H2O

▪ Dynamická poddajnost (PIP –
PEEP) – zahrnuje i rezistanci
▪ U intubovaných 30-40 ml/cm H2O

▪ Compliance okruhu  (2-4 ml/cm 
H2O)

▪ Pokles svědčí pro restriktivní 
poruchu 
▪ edém, PNO, zvýšení IAP, 

zvýšený svalový tonus

Rittner F, Döring M. Loops and curves in 

mechanical ventilation



Zjištění typu plicní patologie

Rezistance = P/průtok 
(ev. střední průtok)

▪ Inspirační  
▪ U intubovaných 6-15 cm 

H2O/L/sec

▪ Exspirační 
▪ Velmi variabilní, lépe odráží 

vlastnosti resp. systému

▪ Ovlivnění plicním objemem

▪ Nárůst svědčí pro spasmus, 
obstrukci sekretem, dislokaci 
rourky, skousnutí apod. 

Rittner F, Döring M. Loops and curves in 

mechanical ventilation



Exspirační obstrukční syndromy



Poznámky k ventilaci nemocných se SA

▪ Režim obvykle A/C, VCV s konst. insp. flow

▪ Inic. nastavení: VT max. 6 ml/kg , Df 10/min, Ti:Te 1:4, Te

nad 4s, FiO2 1,0, nízký PEEP, dále úpravy dle parametrů 

plicní mechaniky a KP

▪ Cíle: 

▪ endinspirační plató tlak Ppl do 25 (35) cm H2O 

(transalveolární tlak)

▪ PIP do 50 cm H2O

▪ PEEPi stat do 10 (15) cm H2O

▪ kontrolovaná hypoventilace, pH nad 7,2, krátkodobě i 

méně



Poznámky k ventilaci nemocných s CHOPN

▪ Režim A/C, PCV, BIPAP, ASV   

▪ TV cca 6 ml/kg   

▪ Df 10/min, postupné zvyšování

▪ PEEP 5 cm H2O

▪ Ti/Te 1:3-4, dále dle hodnot PEEPi a Ppl, 

▪ FiO2 tak,  aby SaO2 v rozmezí 88-92%

▪ Cílem pH nad 7,2, postupná korekce pH


