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Aspirace u lačného pacienta
 79-letý pacient, polymorbidní (AS univ., HTN, 

per. FS, stp. CMP, VCHGD, stp. TEP, BHP)  
 NO:

◦ 6.10.2017 přijat pro 14 dnů trvající bolesti břicha, 
pasáž nebyla, méně jí, pije, nezvracel, bez teplot

◦ dle RTG pneumoperitoneum, dle CT neznámého 
origa – vřed žaludku/divertikl colon

◦ Indikace operační revize – nález perforace v oblasti 
ascendentního colon krytá tenkou kličkou, střevní 
obsah v DB, difuzní peritonitida

◦ vyšití ascendentostomie v místě perforace
◦ poté ad chir. JIP



Aspirace u lačného pacienta

 JIP: 6. – 12.10.
◦ Intenzivní péče: hrazení tekutin, nasazen NA, 

PN, ATB, 
◦ Horšení stavu: 
12.10. rozvolnění stomie – plave v podkoží, pac. 

septický, dechově hraničně suficientní →
indikace k revizi, poté ad ARO   



Aspirace u lačného pacienta
 ARO: 12. – 31.10.

◦ Podpora orgánovách funkcí, PN, ATB, weaning se 
střídavými úspěchy

◦ 19.10. opět operační revize s nasazením NPWT –
rána i stomie, poté opakované výměny v CA co 2-3 
dny, 

◦ Zlepšení a stabilizaci stavu, 29.10. selfextubace, 
dechově suficientní, KP stabilizovaván, obnova GIT, 
ledvinné funkce s dobrou diurézou

◦ Přeložen 31.10. ad chir JIP, poté 2.11. ad standartní 
chir. ODD, nadále pokračují opakované výměny 
NPWT  2-3 dny



Aspirace u lačného pacienta

 standartní chir. ODD:
◦ CA:  1., 4., 11., 15., 18., 22., 26., 29.11.,

a 2., 5. 7. 12.
◦ exitus letalis: 8.12. 2017 v 5:05



Aspirace u lačného pacienta

 26.11.: Výměna NPWT
◦ celkem již 15. CA, 95 kg

◦ Premedikace: Grandaxin 100mg, 

◦ lačný od předešlého večera, na OS přijel ve 13.00 

◦ CA: 
 Sufentanil Torrex 5ug, Propofol 120mg
 u pac. došlo k zástavě dechu, bez reakcí na stimuly 
 LMA Well-Lead č. 5, Sevorane vol 4%, Q plynů 2l/min

 po zavedení LMA pac. nešel prodechnout, i po opakovaném 
vypuštění a napuštění LMA, nasycení plyny

 rozhodla jsem se pro opětovné LMA, po vytažení byla vnitřní 
část LMA pokrytá žaludečním obsahem se zbytky léku



Náš postup I

1. zavolala jsem si staršího kolegu z vedlejšího 
OS, odsála jsem obsah dutiny úst a hltanu –
malé množství žaludečního obsahu

2. zavedla ústní vzduchovod, vypla anestetika, 
zvýšila Q O2 na 6l/min, FiO2 100%, SpO2 
začala klesat

3. aplikace SCH 100mg a následná intubace, 
poté jsme odsáli z trachey malé množství 
žaludečního obsahu, SpO2 ~ 95%

4. Sevorane vol 5%, poté 1,5% s MAC 0,7
5. Vt ~580ml, PEEP 7cmH2O, změna Q plynu 

dle tolerance až na 2l/min, FiO2 až na 50%, 



Náš postup II
 přechodný pokles SpO2 na ~75%
 následné vedení a ukončení CA bez komplikací
 během i po operaci pac. SpO2 ~98%
 po probuzení pac. při vědomí, dechově suf., KP 

stabilizován, komunikoval a vyhověl výzvě, bez 
poslechového nálezu 

 vzhledem k průběhu jsme od akutní 
bronchoskopie upustili

 pacient předán na standardní chirurgické 
oddělení

 4h po operaci RTG P+S



RTG :   



Léčba I
◦ Individuální

 Pacienta v poloze se sníženou hlavou 
 Odsávání z DÚ a dýchacích cest, 
 Okamžitá intubace
 UPV s PEEP, inhalace směsi s vysokým FiO2 
 Bronchoskopie s bronchoaspirací
 Bronchodilatancia při bronchospazmu
 Kortikosteroidy
 BAL se nedoporučuje



Léčba II

 Indikace k přijetí na JIP/ ARO
 ATB pouze cíleně  - G- tyčky, 

staphylokoky, steptokoky, anaeroby,
ne profylakticky 

 Kontrolní RTG za 4 – 8 h po aspiraci
 Kontrola rozvoje kašle, dyspnoe, 

hypoxémie následujících 24 – 48 h  



Prevence aspirace u elektivních 
výkonů
 Lačný pacient min 6h, jinak CA z vitální 

indikace
 Premedikace:

◦ prokinetika: metoklopramid – Degan 10mg
◦ antagonisté H2-receptorů: ranitidin – Ranisan 

150mg
◦ IPP: pantoprazol – Controloc 40mg

 Úvod do anestezie
◦ crush úvod, intubace v topické anestézii
◦ dostatečná hloubka anestézie



Děkuji za pozornost.


