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Témata přednášky

• Indikace a možnosti přístupů
• Přístupy do periferního žilního systému
• Přístupy do centrálního žilního systému
• Intraoseální přístup



Základní indikace k zajištění žilních 
vstupů

• Terapeutické
- aplikace léků 
- aplikace tekutin a parenterální výživy
- přístrojová podpora funkce orgánů 
• Diagnostické
- odběry krve pro laboratorní vyšetření 
- invazivní měření tlaků



Možnosti přístupů do krevního oběhu

• Přímé 
- do periferního žilního systému
- do centrálního žilního systému

• Nepřímé 
- intraoseální přístup
- intratracheální přístup
- sublingvální, bukální, nasální, …



Přístupy do periferního žilního systému



Kritéria výběru místa a velkosti kanyly

• klinický stav
• věk pacienta
• stav a dostupnost periferních žil
• povaha výkonu
• předpokládaná doba zavedení



Velikosti kanyl a jejich využití

Kanyla nikdy nesmí zcela obturovat vnitřní průsvit cévy.



Místa vpichu

• hřbet ruky
• předloktí - v. cephalica, v. basilica
• loketní jamka - v. mediana cubiti
• hlava (u dětí do 1 roku) - v. temporalis
• hřbet nohy
• v. saphena magna před vnitřním kotníkem
• v. jugularis externa



• V urgentních stavech preferujeme žíly na horní 
končetině či krku!

• Kanylace periferie je metodou volby!
• V urgentních stavech je bezpečnější a 

výhodnější zajištění více periferních vstupů 
před pokusy kanylace centrální žíly!

• Průtok závisí přímo úměrně na čtvrté mocnině 
poloměru, tudíž průtok krátkou kanylou bude 
nejméně 3x vyšší než průtok katetrem téhož 
kalibru s obvyklou délkou 15-20 cm 
zavedeným co centrální žíly!



Průtoky kanyla/katetr



Přístupy do centrálního žilního 
systému



Indikace zavedení CVK
• Nutnost masivní objemové náhrady 
! Pro rychlou aplikaci velkých objemů, např. při hrazení 
masivních krevních ztrát, je však lépe použít více širokých 
periferních kanyl. 
• Nemožnost periferní žilní kanylace
• Parenterální výživa
• Infuzní podávání katecholaminů
• Podávání látek dráždících žilní stěnu
• Aplikace vysokoosmolárních roztoků 
! Do PŽK lze podávat roztoky pouze do 800mmol/l. 
• Měření CVP a zavedení katétru pro měření tlaků v plicnici
• Potřeba eliminační metody
• Zavedení dočasné stimulace



Místa zavedení

• V. subclavia
• V. jugularis interna
• V. femoralis
• V. jugularis externa
• V. brachiocephalica
• V. axilaris
• Katetry zavedené z periferie - lze využít při 

koagulopatiích



Zásady zavedení CVK 

• jedná se o sterilní výkon
• nutná perfektní znalost anatomických poměrů
• kanylace se nejčastěji provádí Seldingerovou

metodou 
• punkce vždy za stálé aspirace
• ověření polohy kanyly RTG - vždy



Kontraindikace

• neschopnost řešit akutní komplikace vzniklé kanylací
• neznalost techniky kanylace
• katetrizace femorální vény při břišním traumatu
• katetrizace v. jugularis interna při intrakraniální 

hypertenzi
• nedrénovaný pneumothorax na protilehlé straně při 

katetrizaci v. subclavia nebo v. jugularis
• infekční ložisko v místě vpichu
• významná koagulopatie
Vždy musí převážit přínos nad riziky!



Komplikace

• Pneumothorax (častější u v. subclavia než v. 
jugularis interna)

• Nechtěná punkce tepny
• Krvácení
• Trombóza (vícedenní kanylace v. femoralis u 

dospělých)
• Infekce a katétrová sepse (častější u v. jugularis

interna)
• Stenózy centrálních žil (hemodialyzační kanyly 

ve v. subclavia) 



Kanylace v. subclavia



Kanylace v. subclavia
Přístupy: 
• laterální infraklavikulární přístup – výhodnější oproti mediálnímu (větší 

vzdálenost od dýchacích cest, delší punkční kanál, ale vyšší riziko nechtěné 
punkce arterie)

• mediální infraklavikulární přístup
• supraklavikulární přístup - téměř opuštěn pro riziko pneumotoraxu a 

krátký punkční kanál
Výhody: 
• v. subclavia nekolabuje ani při hypovolemickém šoku a je proto snadno 

punktovatelná, zavedená kanyla v této oblasti pacienta méně obtěžuje, 
delší punkční kanál snižuje riziko přestupu infekce per continuitatem

Nevýhody:
• vyšší riziko pneumothoraxu, těsný vztah k a. subclavia, obtížná kontrola 

případného krvácení



Kanylace v. jugularis interna



Kanylace v. jugularis interna

Místo punkce se nachází na laterální straně krku 
mezi sternální a klavikulární porcí musculus
sternocleidomastoideus.
Výhody:
• široký průsvit, snadná lokalizace, snadný přístup, 

krátká vzdálenost do horní duté žíly, relativně 
nižší riziko pneumotoraxu

Nevýhody:
• těsný vztah k a. carotis interna, obtížnější fixace, 

vyšší riziko nozokominální infekce, menší komfort 
pro pacienta



Využití USG při zavádění CVK

Hlavní přínos při punkci v. jugularis interna.

• Ozřejmění anatomických poměrů

• Vyloučení trombózy

• Označení místa vpichu

• Asistovaná punkce 

• Verifikace zavedení

• Kontrola komplikací



Orientace



Komprese žíly



Asistovaná punkce



Výhody USG 

• přímá vizualizace cév i okolí
• snížení počtu komplikací
• ověření správného zavedení



Kanylace v. femoralis

Místo punkce je pod tříselným vazem mediálně 
od pulzující artérie.
Výhody:
• relativně dobře přístupná žíla, použití jako 

urgentní vstup bez rizika pneumotoraxu
Nevýhody:
• vysoké riziko infekce a trombózy, má být 

ponechána jen po dobu nezbytně nutnou



Intraoseální přístup

• zabezpečuje přístup k venózním plexům kostní dřeně, 
které nekolabují ani v šokových stavech

• využití v urgentní medicíně, kdy po třech neúspěšných 
pokusech o zajištění periferní žíly je intraoseální přístup 
metodou volby

• lze podávat všechny léky, intravenózní roztoky i krevní 
deriváty

• dávky léků jsou identické s i.v. podáním
• rychlost nástupu účinku je srovnatelná s centrálním 

žilním přístupem
• doba zavedení by neměla přesáhnout 24 hodin, 

doporučuje se však zrušení do 6 hodin



Intraoseální přístup - místa vstupu 

• proximální tibie - 2 cm pod tuberositas tibie a 
1-2 cm mediálně

• hlavice humeru - tuberculum majus, laterálně 
od úponu hlavy bicepsu

• distální tibie - 4-5 cm nad vnitřním kotníkem
• distální femur - u dětí do 6 let
• sternum – nutná speciální jehla





Intraoseální jehly



Nastřelovací jehly



Poloautomatické navrtávací jehly



Intraoseální vstup - kontraindikace

• infekce v místě inzerce
• zlomenina kosti
• nemožnost identifikace místa inzerce
• pokus o IOV ve stejném místě před méně než 

24 hodinami
• známky ortopedických výkonů v místě inzerce



Děkuji za pozornost


