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PROČ dělat regionální anestezii

 Má to vůbec smysl? 

 Neříkáme si o zbytečné komplikace? 

 Jde to v běžném provozu? 



Benefity regionální anestezie

 Účinnější  kontrola bolesti ( Rigg et al 2002)

 Nižší četnost respiračních komplikací (Ballantyne et al 1998)

 Rychlejší úprava funkce GIT (Steinbrook RA 1998)

 Zlepšení oxygenace tkání (Buggy et al 2004)

 Zkrácená doba hospitalizace (McCartney et al Anethesiology 2004)

 Snížená četnost PONV (Chan VW et al 2001)

 Snížená četnost pooperační chronické bolesti (Katz et al 1994)

 Snížená morbidita a mortalita (Memtsoudis 2012, Pugley 2013)



Benefity RA

 Snížení počtu infekcí v chirugické ráně 

 Snížená potřeba krevních převodů     

 Výborná pooperační analgetizace, zvláště při použití katétrových technik

 Výrazně větší benefit u rizikových pacientů 



UZ vs. neurostimulace

 Anatomická orientace

 Větší počet úspěšných blokád

 Nižší počet vpichů při hledání cílové struktury

 Méně parestezii během zajištování bloku, menší dyskomfort

 Nižší počet nechtěné punkce cévy 

 Výrazně kratší doba nástupu účinku bloku

 Nižší dávka aplikovného množství LA 

 Současné použití neurostimulace není potřeba

 Vysoká bezpečnost

 Menší počet komplikací



Rizika a komplikace periferních bloků

 Křeče 

 Kardiální komplikace

 Poškození nervu

 PNO

 Respirační selhání

 Smrt



Komplikace – nezávažné 

 Bolest při zajištování bloku

 Bolestivé parestezie

 Hematom v místě vpichu

 Intravaskulární podání (tachykardie/hypertenze)



• Parestézie déle než 48 hodin:                          < 1 : 10 nervových bloků

• Úprava do 6 týdnů:                                            u 92 - 97 % 

• Úprava do 1 roku:                                              více jak 99 % 

• Trvalé poškození periferního nervu:                 1 : 4000 







Learning curve



Používaná LA

 Bupivacain (Marcaine)

 Levobupivacain (Chirocaine)

 Lidocain (Lidocaine, Xylocaine)

 Trimecain (Mesocaine)

 Ropivacain (Naropin)

 Articain (Supracaine)



(Levo)Bupivacain

Směs do EK použivaná na KARIM FNO – Chirocain 0,5% 10ml + F1/1 39ml + Sufenta Forte 50mcg/1ml
(Kontinualní analgetizace při rychlosti 10 ml/hod – celková dávka za 24hod max 240mg )

SPC:
max. bolusová dávka 150mg
max. dávka za 24 hod/400mg

CAVE: kompartmentové bloky



Lidocain

Porodnická směs:
„Top-up“ EDA – Lidocain 2% 20ml + Sufenta 10mcg/2ml + Adrenalin 0,1mg/1ml (400mg Lidocain) 



Toxicita

 správná dávka místního anestetika se dostane do nesprávného místa 
toxické projevy vznikají okamžitě (např. dávka k blokádě se podá do 
cévy) 

 nesprávná, tj. příliš vysoká dávka se podá do nesprávného místa 
toxické projevy vznikají obvykle do 15 min (v závislosti na vstřebavání 
do krve)



Neurotoxicita/Kardiotoxicita

 Neurotoxicita - způsobena selektivní blokádou inhibičních drah CNS, 
projeví se převaha excitačních neuronu

 Klinicky - mravenčení kolem úst, závratě, hučení v uších, poruchy vidění, 
nepřiměřené, „opilecké chování“, svalový třes, záškuby až křeče celého 
těla charakteru epileptického záchvatu až po celkový útlum funkce CNS, 
ztráta vědomí, zástava dechu a zhroucení krevního oběhu. 

 Kardiotoxicita - vyvolána jednak přímým pusobením místního anestetika 
na srdce a také pusobením na CNS, které se přenáší na srdce nervovými 
dráhami. 

 Klinicky - poruchy srdečního rytmu – bradykardie i tachykardie, pokles 
kontraktility



Toxicita – diagnostika a léčba

Diagnostika - sledování TK, TF, EKG

 změna tvaru křivky, snižování amplitudy komplexu QRS a vlny T, prodlužováním převodních intervalu a 
rozšiřováním komplexu QRS

Léčba – symptomatická (podle běžných resuscitačních doporučení) 

 přerušit podávání místního anestetika 

 zajistit pruchodné dýchací cesty

 při křečích - běžná antikonvulziva (diazepam, midazolam nebo thiopental - pokud křeče ne-ustupují, pak 
svalová relaxace s intubací a umělou plicní ventilací) 

 při bradykardii - atropin, efedrin, ev. kardiostimulace, 

 při tachyarytmiích - kardioverze, defibrilace



Intralipid



Chci si píchnout blok....



Provedení - technika

 Dostupnost USG přístroje

 Operační sál/předsálí  – monitoring, dostatečné vybavení předsálku, 
personál

 Dospávací pokoj – veškeré vybavení, zázemí, personál, dostatečný 
předstih, ideální pro nácvik

 Pragmatický přístup – domluva, zvážení risk/benefit

 FN vs. periférní nemocnice – k idelálu je daleko na všech pracovištích



risk/benefit

 Nácvik

 Přehledná a jasná dokumentace

 Týmová spolupráce

 Bezpečnostní minimum: aspirace krve, minimální tlak při aplikaci, 
pomalé podání, bolest při aplikaci, tachykardie, bezpečnostní 
stimulace 0,3mA

 Follow up



Naše zkušenosti

 Learning curve – 10 bloků pod dozorem

 Ze začátku vhodná kombinace s CA

 Nezapomenout na analgetizaci po odeznění bloku 

 Často dlouhé trvání bloku

 Krátké nebolestivé  výkony nejsou indikovány k PB 

 Nefunční blok není důvodem k zavržení celé techniky

 Změna zvyků na pracovišti trvá dlouho





Literatura a web

 NALOS kniha                                              NYSAORA web



 Stáž Hradec Králové - IPVZ 

 kurzy SONO akademie - Nalos

 kadaver workshop - Ostrava

 youtube – NYSORA 

 nebo i FN – cca 30 bloků/měsíc



Děkuji za pozornost


