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Místo zásahu: Dobré v O. h.

LZS 12 min 

RZP 7 min 

RLP-RV 12 min 



Přednemocniční péče (RZP OP)



Přednemocniční péče (RV RK)



 Jakou byste indikovali léčbu v PNP?

Jaký byste zvolili postup?

 A: Ukončení KPR na místě?
 B: Pokračování v KPR během transportu?

 A: Transport do FN Hradec Králové?
 B: Transport do spádové nemocnice?



Guidelines 2010

 Ukončení rozšířené neodkladné resuscitace
 nelze dokud defibrilovatelný rytmus
 lze pokud ALS prováděna déle než 20 minut při 

asystolii po vyloučení všech reverzibilních příčin



Přednemocniční péče (LZS)



TL ... exitus po 60 min KPR



PE z pohledu urgentní medicíny

 Náhlá TE obstrukce části plicního řečiště
 vysoce riziková PE: šok nebo hypotenze (TK 

<90 mmHg nebo pokles o >40 mmHg po dobu 
>15 minut při vyloučení nově vzniklé arytmie, 
hypovolemie nebo sepse)

 intermediární riziko: není šok ani hypotenze, 
jsou UZ známky dysfunkce PK a/nebo pozitivita 
markeru myokardiálního poškození (troponin I / T)

 malé riziko: není šok ani hypotenze, nejsou UZ 
známky dysfunkce PK ani pozitivita markeru 
myokardiálního poškození



Diagnóza (v PNP)

 Symptomy vedou ke stanovení dg. v 90 %
 náhle vzniklá dušnost, tachypnoe, cyanóza
 bolest na hrudi, tachykardie
 synkopa nebo hypotenze

 EKG změny (RBBB, neg. T3 a V1-V3, S1Q3)

Černý et al. Vybrané doporučené 
postupy v intenzivní medicíně.



Terapie

 Heparin 80 IU/kg a kontin. 18 IU/kg/hod
 Korekce hypotenze (vazopresory) 
 Agresivní přívod tekutin není doporučen
 O2 (při hypoxemii)
 Trombolýza u pacientů s kardiogenním šokem 

a/nebo hypotenzí
 Chirurgická / katetrizační embolektomie 

nebo fragmentace doporučena jako alternativa 
při absolutní KI trombolýzy nebo jejím selhání

 KPR při zástavě oběhu



Přístrojová srdeční masáž

Vývoj mechanických resuscitačních systémů (1960)
Clare Barkalow – zakladatel Michigan Instruments, Inc., USA



Moderní mechanické přístroje

AUTOPULSE
Zoll Circulation 
Chelmsford, USA

LUCAS I/II
Jolife

Lund, Sweden

LIFE-STAT
Michigan Instruments 

Michigan, USA

X-CPR 
Humed 
China



AutoPulse – popis přístroje



AutoPulse – hemodynamika

Duchateau FX et al. Effect of the AutoPulse on hemodynamics in OHCA resuscitation. Intensive Care Med 2010 



AutoPulse – outcome

 Experimentální studie
 zlepšení průtoku krve myokardem, krevního tlaku, 

CorPP a mozkového průtoku                         
Timerman S et al. Resuscitation 2004; Halperin HR et al. J Am Coll Cardiol 2004

 Klinické studie
 zlepšení ROSC a propuštění 

(9,7 vs. 2,9 %)
Ong ME et al. JAMA 2006

 ASPIRE trial  nebyl zjištěn 
přínos, potenciální škodlivost

Hallstrom A et al. JAMA 2006

 CIRC trial (iA-CPR)



Doba zasypání 200 min, hypotermie IV, bez 
zranění, vzduchová kapsa, teplota 14.9 ºC(?)



2-hodinový transport do FN Hradec Králové 
(jícnová teplota 17,5 ºC, K+ 13 mmol/l)



Předávkování drogami, 15. 12. 2007



AutoPulse – poranění



AutoPulse – poranění



Lucas I/II – popis přístroje

Physio-Control Inc., Redmond, WA, USA



Lucas I/II – outcome

 Experimentální studie
 RCT srovnávající LUCAS a manualní KPR na 

prasečím modelu VF: vyšší srdeční výdej, EtCO2, 
CorPP a přežití

Steen S et al. Evaluation of LUCAS. Resuscitation 2002

 Klinické studie
 Švédsko: spatřené kardiální zástavy oběhu  vyšší 

EtCO2, ale ne přežití (5,0 vs. 5,9 %)
Axelsson C et al. Mechanical ACD-CPR versus manual CPR. Resuscitation 2009

 LINC trial  primárním cílem 4hodinové přežití
 PARAMEDIC trial  primárním cílem přežití 30 dnů 

od příjetí do nemocnice



Lucas I/II – poranění

Poranění LUCAS
Manuální 

KPR

N (%) 200 (100) 21 (100)

Zlomeniny sterna 130 (65) 6 (28)

Zlomeniny žeber 185 (93) 11 (52)

Počet zlomenin 8,0 3,9

Ruptura jater 15 (8) 0 (0)

Hemothorax 4 (2) 0 (0)
Englund E et al. Resuscitation 2008

Fotografie: de Rooij PP et al. Resuscitation 2009



Lucas I/II – poranění

Resuscitation 2009



Výhody

 Vysoká kvalita srdeční masáže
 redukce doby bez masáže
 není vyčerpání zachránců
 poměr 1:1

 Dvoučlenné týmy
 LZS, RZP, RV

 Defibrilace možná bez přerušení masáže
 Bezpečnost (bezpečnostní pásy)
 KPR během převozu do nemocnice

 léčba reverzibilní příčiny



Nevýhody

 Zvýšená četnost “CPR induced injuries”
 zahájení mechanické KPR co nejdříve
 používání fixačních popruhů
 vizuální kontrola
 heparin, ASA, trombolýza (?)

 Zatím neprokázán finanční přínos
 Limitace velikostí a hmotností (LZS)

 Konfliktní data ohledně přístroje AutoPulse 
a dosud neprokázaný přínos u LUCAS



Závěr

 Diagnóza plicní embolie je v PNP 
stanovena na základě klinických 
symptomů

 Mechanické resuscitační přístroje mohou 
být používány při znalosti jejich 
nežádoucích účinků (zvýšený výskyt 
poranění)

 Výhodou je možnost transportu 
nemocných za kontinuální KPR k léčbě 
vyvolávající příčiny
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