Zaawansowane czynności
resustacyjne

Drogi oddechowe mogą być
Częściowo lub całkowicie niedrożne,
na dowolnym poziomie –
od jamy nosowej do oskrzeli.
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CHORY PRZYTOMNY
-Anafilaksja
-Zadławienie
-Substancje drażniące
-Urazy

CHORY NIEPRZYTOMNY
-NZK
-Śpiączka
-Uraz CUN
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Oddech agonalny
W trakcie pierwszych minut zatrzymania krążenia
(40% ofiar),
Słabe oddechy,
Ciężkie oddechy,
Głośne, przerywane westchnięcia.
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Bezprzyrządowe metody
udrażniania dróg oddechowych:

Rękoczyn czoło-żuchwa
•Rękoczyn Esmarcha
•

Przyrządowe metody udrażniania
dróg oddechowych:
Rurka ustno-gardłowa (rurka Guedela)
•Rurka nosowo-gardłowa
•Rurka Combitube
•Maska krtaniowa
•Intubacja dotchawicza
•Konikopunkcja, Konikotomia
•Tracheotomia, Tracheostomia,
•
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Rękoczyn czoło-żuchwa
Polega na odgięciu głowy ku tyłowi i uniesieniu żuchwy.

Rękoczyn Esmarcha
Polega na przesunięciu żuchwy ku przodowi i górze palcami obu rąk,
umieszczonymi za kątami żuchwy, przy czym kciuki wywierają ucisk
na brodę w celu otwarcia ust
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Rurka ustno-gardłowa
Dopasowana jest do krzywizny języka, stosowana w
celu odsunięcia nasady języka od tylnej ściany gardła

Jej część
umieszczana w jamie
ustnej ma kształt
spłaszczony, dzięki
czemu dobrze układa
się pomiędzy
językiem
a podniebieniem.

Na zewnętrznym
końcu posiada
kryzę.

Wskazania
●
Utrzymywanie drożności dróg oddechowych u
nieprzytomnego
●
Utrzymywanie rozwarcia szczęk przy założonej
rurce intubacyjnej i zapobieganie jej zagryzaniu
przez chorego.
●
Może wywołać odruchy obronne i wymioty
●
Uwaga na ciała obce w jamie ustnej
●
Rozmiar 2,3 lub 4
Przeciwwskazania
●
Zachowany odruch wymiotny
●
Stany uniemożliwiające otwarcie ust chorego
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Zakładanie rurki ustno-gardłowej

Rurka nosowo-gardłowa
Przystosowana jest do wprowadzania przez jedno (drożne) z
nozdrzy do tylnej jamy nosowo gardłowej, ma kołnierz
zabezpieczający przed zbyt głębokim wsunięciem.
Wskazania:
-Chorzy płytko nieprzytomni
-Brak rozwarcia ust
-Uraz twarzoczaszki
-Rozmiar 6 lub 7
-Nigdy w złamaniu
podstawy czaszki
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Rurka Combitube
Rurka o podwójnym świetle, wprowadzana
„na ślepo” do dróg oddechowych. Konstrukcja
rurki umożliwia prowadzenie wentylacji płuc
bez względu na to, czy rurka znajduje się w
tchawicy czy w przełyku.

Zalety
●Łatwe i szybkie zakładanie
●Bez konieczności laryngoskopii
●Zabezpieczenie przed aspiracją
●Można stosować wysokie ciśnienia wdechowe
Wady
●Tylko w 2 rozmiarach
●Niebezpieczeństwo wentylacji niewłaściwym kanałem
●Uszkodzenia balonu podczas zakładania
●Urazy w czasie zakładania
●Sprzęt jednorazowego użytku
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Wentylacja z zastosowaniem
Combitube

Maska krtaniowa
Przyrząd złożony z szerokiej rurki zakończonej owalną
„maską” z mankietem uszczelniającym , wprowadzany do
jamy ustnej i umieszczany nad wejściem do krtani. Maskę
zakłada się metodą „na ślepo” i po uszczelnieniu
mankietu określoną objętością powietrza można
prowadzić wentylację zastępcza lub umożliwić pacjentowi
oddychanie spontaniczne.
•Skuteczność założenia:
wewnątrzszpitalnie 86-100%
pozaszpitalnie 71-90%
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Maska
Rurka

Koniec maski
Zwieracz przełyku

●

Za chrząstką pierścienną

●

Boki

●

Na zagłębieniu gruszkowatym

●

Przednia część „kołnierza”

●

Przy podstawie języka

●

Kopuła

●

Nagłośnia

●
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Zalety
•Szybkie i łatwe zakładanie
•Różnorodność rozmiarów
•Brak konieczności stosowania laryngoskopu
Wady
•Nie zabezpiecza w pełni przed aspiracją treści
żołądkowej
•Nie nadaje się podczas wentylacji wysokimi
ciśnieniami
•Niemożność odessania dróg oddechowych

Wskazania do użycia LMA
Brak możliwości wentylacji
› uraz twarzoczaszki
› zarost
Brak możliwości zaintubowania pacjenta
› brak możliwości otwarcia ust
› nieruchoma szyja/uraz odcinka C
› krwawienie do gardła lub z dróg oddechowych
Algorytm trudnej intubacji – ostatni sposób
udrożnienia dróg oddechowych przed
interwencją chirurgiczną
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Założenie LMA
Krok 1 – wybór rozmiaru LMA:
Waga – rozmiar
<5kg = 1
5-10 kg = 2
20-30 kg = 2,5
mała kobieta= 3
dorosły = 4
duży mężczyzna = 5
Krok 2 – sprawdzenie drożności światła rurki i
szczelności mankietu
Krok 3 – żelowanie LMA na zewnętrzną część

Zakładanie maski krtaniowej
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Intubacja dotchawicza
Polega na wprowadzeniu do tchawicy rurki o
odpowiednim kształcie i długości, tak aby jej koniec
znajdował się około 1 cm powyżej rozwidlenia tchawicy.
Rurkę można wprowadzić przez nos lub usta.
-Ryzyko nierozpoznanej intubacji przełyku 0,5-17%
-Przerwy w uciskaniu klatki piersiowej – średnio 110sek
(13-446sek), 25% przypadków >3minut
-Przy braku wykonywania tej procedury relatywnie
wysokie ryzyko niepowodzenia – do 50%

Wskazania

• Stany w których niemożliwe jest prowadzenie natleniania przy pomocy mas
• Konieczność przeprowadzenia zabiegów wymagających:
- wentylacji mechanicznej
- zniesienia napięcia mięśniowego
- działań w obrębie szyi i dróg oddechowych
• Ostra niewydolność oddechowa wymagająca leczenia z zastosowaniem we
• Stany ze zwiększonym ryzykiem aspiracji
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Zalety
•Umożliwia wentylację 100% O2
•Zabezpiecza przed aspiracją treści żołądkowej
•Umożliwia odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych
•Alternatywna droga podawania leków (niezalecane)
Wady
●Szkolenie i umiejętności są niezbędne
●Niewłaściwe położenie rurki – intubacja przełyku
●Możliwe komplikacje przy urazie kręgosłupa szyjnego
albo głowy
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Algorytm intubacji
-przygotować sprzęt
-natlenianie (5 min 100% O2 )
-premedykacja/zwiotczenie
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Technika intubacji tchawicy

Powikłania intubacji
W czasie intubacji
Uszkodzenia traumatyczno-mechaniczne
– zębów
- zranienia rogówki
- perforacje przełyku, gardła
- perforacje tchawicy
- oderwanie części krtani
- zwichnięcie chrząstki nalewkowatej
- aspiracja – zachłystowe zapalenie płuc
- uszkodzenia rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym
- intubacja przełyku
- intubacja prawego oskrzela
Wyzwolenie reakcji odruchowych
– sympatykoadrenergicznych – zaburzenia rytmu serca
- z nerwu błędnego – bradykardia, kurcz krtani, zatrzymanie oddychania
- z rdzenia kręgowego – kaszel, wymioty, ruchy mimowolne
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Po wprowadzeniu rurki
- niedrożność rurki
- pęknięcie tchawicy
- aspiracja
Po ekstubacji
- obrzęk krtani / ok. podgłośniowej
- bóle gardła
- zwichnięcie chrząstki nalewkowatej
- porażenie strun głosowych
- owrzodzenia
- zwężenie tchawicy
- zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego

Potwierdzenie intubacji
Metody tradycyjne
-Osłuchiwanie klp !!!
-Ruchy klp !!!
-Przepływ powietrza u wylotu rurki
-Kondensacja pary
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Potwierdzenie położenia rurki intubacyjnej
• Pierwotne:
– Osłuchiwanie:
• Obustronnie, linia pachowa środkowa
• Nad żołądkiem
– Symetryczne ruchy klatki piersiowej podczas wentylacji
-Przepływ powietrza u wylotu rurki
-Kondensacja pary
– Czułość 74-100%, swoistość 66-100%
• Wtórne:
– Detektor przełykowy (UWAGA: astma, ciąża, otyłośd)
– Detektory CO2
• Kolorymetryczne
• ET CO2 bez wykresu krzywej
• ET CO2
z wykresem krzywej (najbardziej wiarygodne w NZK)
– Brak możliwości różnicowania położenia rurki w drogach
oddechowych

Konikopunkcja, Konikotomia
Metody zabiegowego udrożnienie dróg
oddechowych wykonywane
przez nakłucie (konikopunkcja) lub nacięcie
(konikotomia) więzadła pierścienno-tarczowego
krtani.
Po wykonani nakłucia lub nacięcia w otworze,
umieszcza się odpowiednią kaniulę o jak
największym świetle, należy ją odpowiednio
zabezpieczyć i unieruchomić
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Konikopunkcja
Wskazania
•Niemożność udrożnienia dróg oddechowych w
jakikolwiek inny sposób
Powikłania
•Przesunięcie się igły
–Odma podskórna
–Krwawienie
–Perforacja przełyku
•Niewystarczająca wentylacja
•Uraz ciśnieniowy

Trudna intubacja - zabieg trwający dłużej niż 10 minut i/ lub wymagaj
wykonanych przez doświadczonego anestezjologa
Częstość: 0,05- 18% wszystkich intubacji.
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Trudna intubacja
1) Rozwarcie ust < 4 cm (3 palce)
2) Zmniejszenie ruchomości w stawach żuchwowych lub ruchomości szyi
3) Odległość tarczowo-bródkowa < 6-7 cm
4) Proporcjonalnie mała lub duża żuchwa
5) Obrzęk gardła i łuków podniebiennych, znaczny przerost migdałków
podniebiennych, duży język
6) Duży obwód szyi (gruba szyja: brzeg żuchwy, linia podbródka słabo widoczne,
trudny do znalezienia brzeg chrząstki tarczowatej lub szerokość szyi przekracza
rozstaw kątów żuchwy)
7) Wystające zęby, poważne ubytki w uzębieniu lub brak zębów
8) Zmiany anatomii wrodzone lub nabyte np. brak żuchwy, rozczep wargi i podniebienia
9) Zmiany ropne w okolicy żuchwy, stawów żuchwowych, szczękościsk nieustępujący
po środkach zwiotczających
10) Konieczność powstrzymania się od ruchów głową np. złamanie kręgów szyjnych
11) Rozległe obrażenia twarzoczaszki, zmiany o charakterze nowotworowym,
blizny po oparzeniach i urazach ograniczające ruchomość

Najważniejsze mieć plan działania:
• Plan A: pierwsze (rutynowe) podejście do
intubacji
• Plan B: drugie podejście, jeżeli Plan A
zawiódł
• Plan C: podtrzymanie wentylacji i
oksygenacji, odroczenie procedury,
wybudzenie pacjenta
• Plan D: techniki ratunkowe w sytuacji „nie
mogę zaintubować, nie mogę wentylować
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