
Vyšší odborná škola, 

střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. 

Čelákovice 

 

 

 

ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST V NEODKLADNÉ PÉČI, 

KOMPLIKACE TRACHEÁLNÍ  INTUBACE  A  

LARYNGEÁLNÍ MASKY 

 

 

                       Diplomovaný zdravotnický záchranář      

 

 

 

 

 

      Vedoucí práce                                                 Vypracovala   

MUDr. Ľubica Veselá                                        Vlasta Pavlíková 

                                                                                 

 

 

 

 

                                          Čelákovice 2012 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité 

písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné 

kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým 

porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb. a je v přímém rozporu 

s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce 

k obhajobě. 

 

Čáslav 20. 10. 2012                                                                               …………………………………                                       

                                                                                                                       Vlasta Pavlíková 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování:  

Chtěla bych poděkovat celé své rodině a okolí za trpělivost, především Slávku Melcrovi 

za obrovskou podporu, kterou se mnou měl po celou dobu studia.  

 

 

 



 4 

Obsah 

Úvod…………………………………………………………………………………………………………………7 

1  Cíle práce 

1.1 Hlavní cíl……………………………………………………………………………………………………..8 

1.2 Dílčí cíle………………………………………………………………………………………………………8 

2  Teoretická část 

2 Dýchací cesty…………………………………………………………………………………………………9 

2.1 Anatomie dýchacích cest…………………………….………………………………………………9 

2.1.1 Horní cesty dýchací………………………………………………………………………………….9 

2.1.2 Dolní cesty dýchací………………………………..……...…………………………………………9 

2.2 Fyziologie dýchací soustavy…………………………..…………………………………………. 10 

3 Zajištění dýchacích cest …………………………………………………………………………………11 

3.1 Indikace k zajištění dýchacích cest……………….……………………………………………11 

3.1.1 Hrozící neprůchodnost…………………………………………..………………………………11 

3.1.2 Přítomná neprůchodnost…………………………………….…………………………………11 

    3.1.3 Speciální indikace……………………………………………………………11 

3.2 Zajištění dýchacích cest bez pomůcek…………………………………………….…………11 

3.2.1 Revize dutiny ústní…………………………………………………………………………………11 

3.2.2 Záklon hlavy a trojhmat………………………………………………………………….………12 

3.2.3 Úder do zad a Heimlichův manévr…………………………………………….……………12 

3.3 Zajištění dýchacích cest s pomůckami………………….……………………………………13 

3.3.1 Ústní a nosní vzduchovod………………………………………………………………………13 

3.3.2 Tracheální intubace………………………………………………………..………………………14 

3.3.2.1 Vyšetření před intubací ………………………..……………….……………………………15 

3.3.2.2 Klasifikace dle Mallampatiho…………………….………………………..………………16 

3.3.2.3 Klasifikace pěti rizikových faktorů dle Wilsona…………………………………….17 

3.4 Laryngeální maska…………………………………………………………………..………………..18 

3.4.1 Druhy laryngeálních masek…………………………………………………………………….19 

3.4.1.1 Laryngeální maska  Classic……………………………………………………….19 

3.4.1.2 Laryngeální maska Pro – Seal………………………………………………..…20 

3.4.1.3 Laryngeální maska  - Fastrach………………………………………………….20 

3.4.1.4 Laryngeální maska Supreme…………………………………………………….20 



 5 

3.4.1.5 Laryngeální maska Flexible………………………………………………………21 

3.4.1.6 Laryngeální maska Unique……………………………………………………….21 

3.5 Combitubus……………………………………………………………………………………..……….21 

3.6 Koniopunkce a koniotomie ………………………………………………………………………21 

4 Komplikace tracheální intubace……………………………………………………..……………..22 

4.1 Komplikace při zavedení endotracheální intubace…………………………………….22 

4.1.1 Traumaticko- mechanické poškození……….…………………………………………….22 

4.1.2 Poškození zubů…………………………….…………………………………………………………22 

4.1.3 Krvácení z nosu……………………………..……………………………………………………….22 

4.1.4 Poranění rohovky……………………………………………………………………………………23 

4.1.5 Perforace trachey, hltanu a jícnu…………………………………………………………….23 

4.1.6 Aspirace…………………………………………………………………………………………………23 

4.1.7 Poranění krční míchy……………………………………………………………………………..23 

4.1.8 Luxace hlasivkových chrupavek………………………………………………………………23 

4.1.9 Intubace do hlavního bronchu……………………………………………………………….24 

4.1.10 Intubace do jícnu………………………………………………………………………………….24 

4.1.11 Vyvolání reflexů rourkou či laryngoskopem…..………………..…………………..26 

4.2 Komplikace při zavedené endotracheální rource……………………………………...26 

4.2.1 Obstrukce endotracheální rourky…………………………………………………..………26 

4.2.2 Aspirace…………………………………………………………………………………….…………..27 

4.2.3 Ruptura trachey………………………………………………………………………….………….27 

4.3 Faktory ovlivňující četnost komplikací………………………………………….……………27 

4.3.1 Věk……………………………………………………………………………………….…….………….27 

4.3.2 Pohlaví……………………………………………………………………………………………………27 

4.3.3 Délka intubace……………………………………………………………………………………….27 

4.3.4 Infekce dýchacích cest……………………………………………………………………………28 

4.3.5 Tělesný stav pacienta………………………………………………………………………………28 

4.3.6 Tlak v těsnící manžetě…………………………………………………………………………….28 

4.3.7 Pohyb rourky a hlasových vazů…………………………………………….…………………28 

4.4 Komplikace při extubaci pacienta……………………………………………..………………28 

4.5 Časné a pozdní komplikace tracheální intubace………………………..………………28 

5 Komplikace laryngeální masky……………………………………………………………………….29 



 6 

5.1 Četnost komplikací při užití laryngeální masky………………………...……………….29 

5.2 Úskalí zavádění laryngeální masky…………………………………………………………….29 

5.3 Funkční poruchy masky………………………………………….…………………………………30 

6 Ruční dýchací přístroje………………………………………………………………..…………………30 

7 Automatické dýchací přístroje……………………………………………..……..…………………30 

8  Praktická část 

8.1 Vlastní výzkumné šetření……………………………………………………….………………….32 

8.1.1 Dotazník „Zajištění dýchacích cest“…………………………………………….33 

8.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření ………………………………………………………..34 

8.2.1 Vyhodnocení otázky č. 1…………………………………………………………………………35                                              

8.2.2 Vyhodnocení otázky č. 2.……………………………………………………………………….36 

8.2.3 Vyhodnocení otázky č. 3…………………………………………………………………………37 

8.2.4 Vyhodnocení otázky č. 4…………………………………………………………………………38 

8.2.5 Vyhodnocení otázky č. 5…………………………………………………………………………39 

8.2.6 Vyhodnocení otázky č. 6…………………………………………………………………………40 

8.2.7 Vyhodnocení otázky č. 7…………………………………………………………………………41 

8.2.8 Vyhodnocení otázky č. 8…………………………………………………………………………42 

8.2.9 Vyhodnocení otázky č. 9…………………………………………………………………………43 

8.2.10 Vyhodnocení otázky č. 10…………………………………………………………………….44 

8.2.11 Vyhodnocení otázky č. 11…………………………………………………………………….45 

8.2.12 Vyhodnocení otázky č. 12…………………………………………………………………….46 

8.2.13 Vyhodnocení otázky č. 13…………………………………………………………………….47 

8.2.14 Vyhodnocení otázky č. 14…………………………………………………………………….48  

9 Diskuze…………………………………………………………………………………………………….…….49 

Závěr………………………………………………………………………………………………………………51 

Zussamenfassung……………………………………………………………………………………………52 

Bibliografie……………………………………………………………………………………………………..53 

Přílohy ……………..…………………………………………………………………………………………….55 

 

 

 

 



 7 

Úvod 

Tématem mé absolventské práce je “Zajištění dýchacích cest v neodkladné péči, 

komplikace tracheální intubace a laryngeální masky“. 

Vím, že o tomto tématu bylo již mnohé napsáno, ale i tak věřím, že bude tato 

práce přínosem nejen pro mne, ale i pro čtenáře. 

Zajištění dýchacích cest je pro zdravotnickou záchrannou službu (posádky RZP i 

RLP), ale i v nemocniční péči jedním ze základních kroků k záchraně lidského života.  

Vždyť dýchání společně s krevním oběhem a vědomím jsou základní životní funkce.  

Od počátku studia se o toto téma velmi zajímám, protože úspěšné, rychlé a 

hlavně kvalitní zajištění dýchacích cest je předpokladem pro další hodnotnou 

resuscitační – intenzivní péči. Velkou část praxe jsem trávila právě na sálech 

v Nymburce, kde je skvělý tým pracovníků s výborným přístupem. Nejen k pacientům 

ale i ke studentům.  

 

Práci jsem rozdělila na část teoretickou a část praktickou. 

 

V teoretické části se zabývám anatomií dýchacích cest, popisem pomůcek a 

technikou zavádění. Zaměřila jsem zde na nejčastější onemocnění a nálezy, které 

mohou svědčit pro obtížnou intubaci. Zmíněna je zde i intubace před plánovaným 

operačním zákrokem, spolu s vyšetřením. 

 

V praktické části je jednoduchý dotazník rozdělený mezi záchranáře ve 

výjezdových vozech RZP ale i v režimu RLP. Ráda bych upozornila na zajištění dýchacích 

cest v terénu. 
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1 Cíle práce 

1.1 Hlavní cíl 

 Seznámit čtenáře s danou problematikou. 

 

1.2 Dílčí cíle 

 Poukázat na důležitost zajištění dýchacích cest v neodkladné péči. 

 Potvrdit či vyvrátit předem stanovené hypotézy. 
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2 Dýchací cesty 

Dýchací systém nám slouží k zajištění výměny dýchacích plynů mezi krví a 

vnějším prostředím. V horních cestách dýchacích se vzduch zbavuje hrubých nečistot a 

zvlhčuje se. Takto upravený putuje do plicních sklípků, kde dochází k samotné výměně 

dýchacích plynů. 

 

2.1 Anatomie dýchacích cest 

Dýchací cesty dělíme na horní a dolní dýchací cesty. Horní cesty dýchací tvoří 

dutina nosní a nosohltan. Dolní cesty dýchací tvoří hrtan, průdušnice, průdušky a plíce. 

 

2.1.1 Horní cesty dýchací 

Nos je pyramidovitý útvar, jehož povrch je pokrytý kůží s četnými mazovými 

žlázami. Kořen nosu tvoří párové nosní kůstky, zbylé partie pak chrupavky. 

Nosní dutina je prostor ohraničený po stranách kostěnými výběžky horní čelisti, 

strop tvoří čelní kost, vzadu pak dva otvory (choany). Nosní přepážka pak dělí prostor 

nosní dutiny na dvě nestejné poloviny. 

Dalším oddílem horních cest dýchacích je nosohltan. Jedná se o horní úsek 

hltanu, do kterého proudí vzduch choanami z dutiny nosní. Ústní část nosohltanu 

odděluje od hltanu čípek a měkké patro. Při polknutí se pak svalovina měkkého patra 

zvedne a oddělí ústní dutinu od nosní. Na bocích ústí do hltanu Eustachovy trubice, 

které vyrovnávají tlak ve středoušní dutině (příloha 1). 

 

2.1.2 Dolní cesty dýchací 

Hrtan je trubicovitý útvar tvořený hrtanovými chrupavkami. Největší je štítná 

chrupavka, na níž navazuje prstenčitá chrupavka, na kterou nasedají hlasivkové 

chrupavky. Hrtan je od hltanu oddělen hrtanovou příklopkou (epiglottis). Dole pak 

hrtan plynule přechází do průdušnice (příloha 2, 3). 

Průdušnice navazuje na prstenčitou chrupavku a anatomicky probíhá před horní 

částí hrudní páteře. Na boky průdušnice nasedají v horní části laloky štítné žlázy. 

Průdušnice se větví na pravou a levou průdušku. 
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Pravá průduška pokračuje v přímém směru od průdušnice. Je kratší než levá 

průduška. Levá průduška odstupuje od průdušnice v ostrém úhlu a je delší. 

Plíce se skládají z laloků a jsou uloženy v hrudní dutině. Levá plíce je tvořena 

dvěma laloky a pravá plíce je rozdělena na laloky tři. Plicní tkáň je složena z bronchů, 

vaziva, nervů a cév. V plicích dochází k převodu plynů (CO2 a O2) do krve a naopak. 

Fyziologické hodnoty vitální kapacity plic tj. objem vydechnutého vzduchu, jsou u žen 

3200ml a u mužů 4200ml. 

 

2.2 Fyziologie dýchací soustavy 

Dýchání je složeno ze tří na sebe navazujících procesů. První fází dýchacího cyklu 

je ventilace, při které dochází k výměně plynů mezi atmosférou a krví. Děje se tak v 

plicích. Tento proces umožňují dýchací pohyby hrudníku. Nadechnutí slouží k nasátí 

vzduchu a vydechnutí k jeho vypuzení. Ventilaci zabezpečují dýchací svaly, pružný 

hrudník a plíce. Řízena je z tzv. dýchacího centra, což je specializovaná část CNS. 

Druhou fází je transport dýchacích plynů mezi povrchem plic a buňkami. Tento 

proces je oboustranný a zajišťuje ho krev. Do tkání je přiváděn kyslík a odváděn oxid 

uhličitý, který je následně vydechován. 

Třetí fází je vnitřní dýchání, které zajišťuje výměnu plynů mezi krví a buňkami 

tkání. Patří sem i okysličovací procesy probíhající uvnitř buněk. 

Transport dýchacích plynů je závislý nejen na složení vdechovaného vzduchu a 

na funkci horních a dolních dýchacích cest, ale i na složení krve a na funkci oběhového 

aparátu, tj. na funkci srdce a cév. Dýchací systém, oběhový systém a krev tvoří funkční 

celek. Proto také poruchy jednoho systému mají svojí odezvu v narušené funkci 

systému druhého.                                                                                              

1. Ventilace zajišťuje výměnu plynů mezi atmosférou a krví. 

2. Dýchací pohyby: nádech (inspirium), výdech (expirium). 

3. Vnitřní (tkáňové) dýchání zajišťuje výměnu plynů mezi krví a tkáňovými 

buňkami. (1, 9) 
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3 Zajištění dýchacích cest 

Vývoj metod a pomůcek k zajištění dýchacích cest doznal obrovský rozvoj. 

Uvolnění a udržení průchodnosti dýchacích cest je důležitým předpokladem pro 

úspěšnou základní i rozšířenou kardiopulmonální resuscitaci. Úkony nezbytné pro 

zachování průchodnosti dýchacích cest jsou prioritou každého záchranáře. Nezbytnou 

součástí je také prevence aspirace (vdechnutí). 

 

3.1 Indikace k zajištění dýchacích cest 

3.1.1 Hrozící neprůchodnost 

Dýchací cesty (dále DC) zajišťujeme při poruše vědomí s GCS pod 8, dále pak při 

hrozbě masivního otoku horních cest dýchacích s ventilační nedostatečností (bodnutí 

hmyzem, alergická reakce, poranění v oblasti obličeje, rozsáhlé kontuze sliznic měkkých 

tkání). Dalšími indikacemi jsou inhalační traumata, nutnost speciální polohy pro 

transport, vyproštění, stavy kdy nemáme pacientovy dýchací cesty pod kontrolou a 

medikace (analgezie a  sedace nutná v dávce ovlivňující vědomí). 

 

3.1.2 Přítomná neprůchodnost 

Bezvědomí a stavy s náhlou zástavou oběhu, masivní otok horních cest 

dýchacích s ventilační nedostatečností (alergická reakce, epiglotitis, otoky po bodnutí 

hmyzem), dále pak při rozsáhlém traumatu. 

 

3.1.3 Speciální indikace 

Nutná anestezie, tonutí, výplach žaludku s poruchou vědomí a stavy vyžadující 

umělou plicní ventilaci. (5) 

 

3.2 Zajištění dýchacích cest bez pomůcek 

3.2.1 Revize dutiny ústní 

Revize dutiny ústní je důležitý krok, na který se dosti zapomíná. Provádíme ji,   

při otevřených ústech pohledem. Při zvýšeném svalovém tonu otevřeme ústa tlakem 

ukazováčků proti horní čelisti a palci tlakem proti dolní čelisti. Vždy odstraníme zubní 

protézu. Pevný obsah odstraníme prstem nebo pomocí Magillových kleští za 
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předpokladu, že je překážka viditelná a lze jí uchopit. Tekutý obsah odstraníme za 

pomoci odsávačky, nebo prostým vykloněním hlavy (kontraindikací je trauma C páteře). 

 

3.2.2 Záklon hlavy a trojhmat 

Záklon hlavy je základním manévrem pro zprůchodnění dýchacích cest. 

Provádíme v postavení za hlavou postiženého, tlakem jedné ruky na čelo, druhou rukou 

uchopíme dolní čelist a hlavu zvrátíme dozadu. Manévr doplníme o předsunutí dolní 

čelisti. Kontraindikací je opět poranění páteře. 

Trojhmat neboli Esmarchův manévr provádíme opět v postavení za hlavou 

postiženého a to tak, že prsty pokládáme za úhel dolní čelisti, palce vedle sebe na 

bradu, tahem za úhel a mírným tlakem na bradu dolní čelist povytahujeme a 

vysouváme dopředu. Kontraindikace je poranění páteře. V takových případech 

provedeme pouze předsunutí dolní čelisti a mírné otevření úst. 

U malých dětí je záklon hlavy pouze mírný, nebo žádný. Obecně platí, čím menší 

dítě, tím menší záklon. Postačí mírné podložení ramének. 

 

3.2.3 Úder do zad a Heimlichův manévr 

Účelem úderu do zad a Heimlichova manévru je vypuzení cizího tělesa při 

obstrukci dýchacích cest. Úder do zad mezi lopatky provádíme zvláště u malých dětí. 

Novorozence, kojence položíme na předloktí hlavou dolů a udeříme 3x až 5x dlaní 

druhé ruky. Větší děti přehneme přes koleno a úder provádíme hranou dlaně. U 

dospělých provedeme úder do zad vleže na boku vsedě či ve stoje sevřenou pěstí. 

Principem Heimlichova manévru je vypuzení cizího tělesa z dýchacích cest 

pomocí opakovaných kompresí nadbřišku oproti bránici. Postavíme se za postiženého a 

přiložíme obě ruce na horní část břicha, jednu ruku v pěst pod mečovitý výběžek a 

druhou ruku přes ní. Nakloníme postiženého dopředu. Prudce zatlačíme podbřišek 

proti bránici několikrát za sebou. Dle své zkušenosti mohu říci, že to opravdu u 

silnějších jedinců není jednoduché provést. Kontraindikací je těhotenství, kojenec a 

malé děti (Příloha 6). (6,14) 
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3.3 Zajištění dýchacích cest s pomůckami 

Zajištění průchodnosti dýchacích cest provádíme pomůckami k tomu danými a 

podle předepsaných postupů. Patří sem ústní a nosní vzduchovody, laryngální maska, 

kombitubus, endotracheální intubace, koniopunkce, koniotomie a tracheostomie. 

 

3.3.1 Ústní a nosní vzduchovod 

Zavedení ústního či nosního vzduchovodu patří k nejjednodušším úkonům při 

zajištění průchodnosti dýchacích cest. 

Nosní vzduchovod je zahnutá trubice na horním konci opatřená terčovitým 

štítkem a dolním konci šikmým úkosem. Správná délka nosního vzduchovodu je 

vzdálenost od špičky nosu k ušnímu lalůčku. Výhodou oproti ústnímu vzduchovodu je 

snadné zavedení a lepší tolerance. Nevýhodou je možnost poranění nosní sliznice a 

větší traumatizace při zavádění (Příloha 7).  

Ústní vzduchovod je plochá trubice, která svým tvarem kopíruje zakřivení jazyka. 

V části, která se opírá o zuby je protiskusová vložka. Správná velikost ústního 

vzduchovodu je vzdálenost mezi koutkem úst a úhlem dolní čelisti. Zavádíme 

zakřivením dolů. Po dosažení měkkého patra ji otočíme o 180° a zavedeme do správné 

polohy. Úspěšné zavedení je podmíněno uvolněnou dolní čelistí v bezvědomí. Ústní 

vzduchovod se také dost využívá na operačních sálech, po operačním výkonu.  

Při zachování reflexů může zavedení vyvolat zvracení, nebo laryngospazmus. 

Nosní ani ústní vzduchovod nezabrání aspiraci žaludečního obsahu (Příloha 7). 
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3.3.2 Tracheální intubace 

Tracheální intubace patří k nejbezpečnějšímu zajištění průchodnosti dýchacích 

cest, hlavně z důvodu minimalizace rizika aspirace a nejsnazší možnosti umělé plicní 

ventilace. Tato metoda je použitelná u všech věkových kategorií. Umožňuje alternativní 

podávání léků. Nezbytným vybavením pro tracheální intubaci je odsávačka s odsávacími 

katetry, ruční dýchací přístroj či přístroj k UPV (Příloha 4, 5), tracheální rourka, 

laryngoskop s vhodnou lžící, zavaděč, stříkačka k naplnění manžety rourky vzduchem, 

náplast či jiný fixační prostředek dle zvyklosti a Magillovy kleště.  

Velikost tracheální rourky, která je vyrobena z plastu s paměťovým 

mechanizmem, se řídí věkem u dospělých pak i pohlavím. Nejčastěji je udávána podle 

vnitřního průměru (ID) mm. Doporučené velikosti endotracheálních rourek u dospělých 

pacientů jsou 7,0 - 8,0 mm pro ženy a 8,0 - 9,0 mm pro muže. Délka rourky je u žen 21 – 

22 cm a u mužů 23 – 24 cm. U dětí je možno použít k výběru správného průměru 

rourky metodu velikosti posledního článku malíčku postiženého (Příloha 8). 

Laryngoskop je nástroj, který zpřístupní larynx zraku. Podle tvaru lžíce dělíme na 

laryngoskop podle Macintoshe se zahnutou lžící několika velikostí, který se používá 

hlavně u dospělých a laryngoskop podle Millera s rovnou lžící používaný zejména u dětí 

(Příloha 9). 

Tracheální intubace se provádí za optimálních podmínek vleže na zádech s 

mírným záklonem hlavy. Před intubací pacienta preoxygenujeme ručním dýchacím 

přístrojem s maskou inhalací 100% kyslíku po dobu 1 – 3 min. U nebezpečí z prodlení 

preoxygenaci neprovádíme. K odstranění reakce organismu postiženého s poruchou 

vědomí, před intubací tlumíme kombinací anestetik, opiátů a hypnotik. 

Vlastní tracheální intubaci provádíme v postavení za hlavou pacienta, pravou 

rukou otevřeme ústa a levou rukou zavedeme lžíci laryngoskopu pravým koutkem do 

úst pod jazyk, který odsunujeme doleva. Postupně vyrovnáme lžíci do středu a dále 

zavádíme až k epiglottis. Tahem laryngoskopu vzhůru dopředu zvedneme epiglottis. 

Pravou rukou zavedeme endotracheální rourku z pravého koutku mezi hlasové vazy. 

Naplníme manžetu rourky vzduchem. Zkontrolujeme správnou polohu tracheální 

rourky poslechem a zafixujeme společně s proti-skusovou vložkou. Zahájíme umělou 

plicní ventilaci. Tracheální intubace je výkon, který má v kompetenci jen lékař a neměl 

by trvat déle než 30 vteřin. 
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Před zavedením endotracheální rourky je nutné zkontrolovat funkčnost těsnící manžety 

a nezapomenout manžetu potřít Mesocain gelem pro snadnější zavedení. Vždy než 

lékaři podáváme laryngoskop do levé ruky, musíme si být stoprocentně jistý, že je 

funkční a svítí bílým světlem. (15,7) 

 

3.3.2.1 Vyšetření před intubací    

      Každý anesteziolog je povinen informovat se o všech skutečnostech, které mohou 

vést k obtížím při intubaci. Je pro něj velká výhoda se na pacienta přichystat a seznámit 

se s případnými klinickými nálezy. Nejprve si pacienta vyšetří od „hlavy až k patě“.  

Informuje se o anamnéze: zda již v minulosti předcházely nějaké operace, s čím se 

pacient léčí, jaké bere léky, zda má nějaké alergie popřípadě jaké, jestli měl při 

předchozích operacích obtíže. Lékař si i během diskuse s pacientem povšimne jistých 

nálezů.  

 

Nálezy, které mohou svědčit pro obtížnou intubaci  

 předsunuté horní řezáky tzv. „ptačí profil“ – kdy má pacient ustupující bradu 

 velký jazyk, anesteziolog kontroluje jak je pacient schopen jazyk vypláznout 

 krátký silný krk a omezená pohyblivost krční páteře také komplikuje intubaci 

 různé anomálie v krku, nádory, záněty 

 omezení pohyblivosti v temporomandibulárním kloubu což je kloub, spojující 

kost spánkovou s čelistí 

 

V prvé řadě nesmíme také zapomenout na stav zubů, který je pro intubaci 

důležitý. Během intubace bohužel hrozí nebezpečí vylomení zubu a jeho možná 

aspirace. U starších pacientů nesmíme zapomínat na vyjmutí zubních náhrad, aby se 

předešlo jejich aspirací.  Většinou pacienti přivezeni z oddělení na plánovaný operační 

zákrok, mají už náhradu vyjmutou. Je ovšem nutné se přesvědčit. 

Tím, že anesteziolog navštíví před plánovaným zákrokem pacienta, předchází řadě 

komplikací. Velice snadno se z obtížné intubace může stát akutním ohrožení života. 

Bohužel toto nejde zařídit v přednemocniční péči.  
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Nejčastější onemocnění a nálezy pro obtížnou intubaci  

 poranění obličeje, horní a dolní čelisti 

 otok hrtanu velice znepříjemňuje intubaci 

 poranění s cizím tělesem je též rizikový faktor 

 poranění krční páteře, morbus Bechtěrev, Tetanus 

 záškrt, pseudomembránozní laryngitida 

 abscesy v dutině ústní 

 

3.3.2.2 Klasifikace dle Mallampatiho 

 

Lékaři si při intubaci pomáhají klasifikací dle Mallampatiho“, což je vyšetření pro 

odhad obtížné intubace. Při vyšetření sedí pacient vzpřímeně, hlavu drží ve středním 

postavení, co nejvíce otevře ústa a vyplázne jazyk. Je možné toto vyšetření provádět i u 

ležícího pacienta.  

 

 

Klasifikace intubačního přístupu podle Mallampatiho: 

I. Je vidět měkké patro, uvula hltan, přední i zadní lůžko tonzil 

II. Je vidět měkké patro a uvula 

III. Je vidět měkké patro a kořen uvuly 

IV. Není vidět ani měkké patro – hlasivky nejsou vidět 

Klasifikace u třetího a čtvrtého svědčí o obtížné intubaci. 

 

 

 

V praxi jsem se s touto klasifikací osobně setkala. Nelze se ale na ni 100% 

spolehnout. Mám v živé paměti pacienta, který měl Mallapatiho II. a intubace u něj 

byla velmi komplikovaná a naopak kdy se předvídala intubace složitá, bylo vše bez 

komplikací.  

Každý anesteziolog musí být vzdělán pro případ očekávané i neočekávané obtížné 

intubace, musí být prakticky vycvičen v jednání tak, aby bez ztráty rozvahy, bez projevů 

nedůstojné paniky byl schopen v situacích přiměřeně reagovat. Není možné 
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identifikovat před operací všechny pacienty, který se intubují obtížně, proto musí 

anesteziolog na takový okamžik být připraven. A především zachovat klid a mít přehled 

o situaci. (příloha10)  

 

 

3.3.2.3 Klasifikace pěti rizikových faktorů dle Wilsona 

Pravděpodobnost obtížné intubace vycházející z pěti rizikových faktorů.  

 tělesná hmotnost pacienta  

 rozsah pohyblivosti krční páteře 

 rozsah pohyblivosti temporomandibulárního kloubu  

 mikrogenie (ptačí profil)  

 předkus (6,2) 
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3.4 Laryngeální maska 

Byla vyvinuta pro potřeby amerických paramediků jako alternativa intubace, 

postupně se rozšířila i mimo PNP. Principem funkce laryngeální masky je oddělení 

dýchacích cest od gastrointestinálního traktu v oblasti hypofaryngu. Laryngeální maska 

se skládá ze silikonového korpusu, který má tvar masky a flexibilního tubusu. Při 

správném zavedení masky nasedá nafukovací část na glottis. Tubus se připojuje k 

ručnímu dýchacímu přístroji, nebo ventilátoru. Výhodou laryngeální masky je snadná 

technika a rychlost zavedení. Je použitelná ve všech věkových skupinách a umožňuje 

ventilaci při neúspěšné tracheální intubaci. Další výhodou je menší výskyt 

laryngospazmu oproti tracheální intubaci (příloha 10). 

 

Nezbytným vybavením pro zavedení laryngeální masky je lubrikační gel, injekční 

stříkačka a ruční dýchací přístroj. 

 

Před zavedením odsajeme zcela těsnící manžetu stříkačkou a zadní plochu 

masky potřeme lubrikačním gelem. Hlavu nezakláníme, dolní čelist tlačíme dolů, 

přičemž ústí masky směřuje dopředu. Špičku masky tlačíme směrem k tvrdému patru a 

posouváme až k zadní stěně faryngu. Uchopíme konec tubusu a plynule zavádíme 

směrem dolů do faryngu. Jakmile narazíme na odpor, ukončíme zavádění a 

nafoukneme těsnící manžetu masky podle velikosti 2 – 40 ml vzduchu. Připojíme ruční 

dýchací přístroj. Správnost zavedení kontrolujeme poslechem. Masku fixujeme proti 

pohybu. (příloha 11)  

 

Laryngeální maska nezabraňuje aspiraci regurgitovaného žaludečního obsahu. 

Používá se často i při krátkodobých operačních zákrocích. (4,10,11) 
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3.4.1 Druhy laryngeálních masek 

 

3.4.1.1 Laryngeální maska  Classic 

Byla poprvé použita ve Velké Británii v r. 1988 a ve Spojených Státech v r. 1992 

jako alternativa obličejové masky. Je používána skoro ve všech nemocnicích a má 

nejširší výběr velikostí (8), od novorozenců po dospělé. LMA Classic je vhodná pro 

ambulantní chirurgické výkony. Většinou je používána u pacientů se spontánním 

dýcháním, ale může být použita i na řízenou ventilaci do  20cm H2O. 

Klinickou výhodou je LMA Classic je bezpečnější než obličejová maska, uvolňuje ruce 

anesteziologa a umožňuje zavedení naslepo bez použití laryngoskopu. 

 

3.4.1.2 Laryngeální maska Pro – Seal 

Je vylepšená forma laryngeální masky, která může být použita v těch samých 

indikacích jako předešlá maska (Classic). 

Pro – Seal umožňuje svou konstrukcí odsátí regurgitovaného žaludečního obsahu a 

zavedení žaludeční sondy. Čímž rozšiřuje spektrum výkonů, pro které je maska 

indikována. Maska LMA Pro – Seal má čtyři hlavní součásti: masku, nafukovací hadičku 

s pilotním balónkem, dýchací a drenážní trubici. Ve srovnání s klasickou laryngeální 

maskou má větší korpus. 

 

3.4.1.3 Laryngeální maska  - Fastrach 

LMA – Fastrach je modifikací klasické intubační LMA a používá se jako pomůcka 

v situacích obtížné tracheální intubace speciálně za podmínek poranění krční páteře při 

použití krčního límce. LMA – Fastrach se skládá z tuhého anatomicky formovaného 

tubusu, kovového držadla a silikonového těla masky, kde se nachází speciální klapka, 

která při zavádění tracheální rourky nadzvedá epiglottis. Tato maska je dodávána spolu 

s armovanou tracheální rourkou, která je zavedena do trachey přes intubační 

laryngální masku. 

 

3.4.1.4 Laryngeální maska Supreme 

LMA – Supreme  je vrcholem v zabezpečení dýchacích cest v anesteziologii i 

před nemocniční péči. Je speciálně vyráběna jako „rescue dýchací pomůcka„ 
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v očekávaných i neočekávaných situacích během obtížné intubace. Specialitou LMA 

Supreme je jednoduché zavedení a to v jakékoliv poloze vůči pacientovi. 

Vyrábí se ve velikosti 3-5. Objem činí velikost 3- děti 30-50kg (maximální objem 

vzduchu 30ml), velikost 4 - dospělí 50-70kg (maximální objem vzduchu 45ml), velikost 

5 – dospělí 70 do 100kg (maximální objem vzduchu 45ml). 

 

 

3.4.1.5 Laryngeální maska Flexible 

LMA Flexible má armovanou, ohebnou trubici která dovoluje pohyb ze strany na stranu 

s minimální ztrátou těsnosti. Je dostupná v šesti velikostech (ve třech dětských a ve 

třech dospělých velikostech). Užitečná je zejména při takových operacích, kdy chirurg i 

anesteziolog potřebují přístup, při operacích na hlavě i krku. Maska také 

zprostředkovává bariéru shora proti kontaminaci trachey a glottis krví a sekrety, což 

umožňuje použití masky při operacích v dutině ústní a hltanu. 

LMA Flexible má trubici s menším průměrem srovnatelným s průměrem 

endotracheálních rourek. Klinickou výhodou je již zmíněná armovaná trubice, která 

zamezuje zalomení a dislokaci masky. 

 

3.4.1.6 Laryngeální maska Unique 

LMA  Unique je verze laryngeální masky na jedno použití. Vyrobena z PVC a je 

dodávána sterilní. Tato maska je vhodná jak na operační sály, tak i do záchranných 

vozů. (příloha 6) (16) 
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3.5 Combitubus 

Tato pomůcka pro zajištění DC je modifikací tracheální rourky. (příloha 12) V 

tubusu jsou zataveny dvě paralelní trubice, z nichž jedna má zaslepený distální konec a 

nad ním je opatřena bočními otvory, zatímco druhá má distální konec otevřený. Dále je 

Combitubus opatřen dvěma obstrukčními balonky, distálním, který je menší, a větším 

proximálním. (10)                                                                                                      

Combitubus zavádíme ústy naslepo, až se řezáky dostanou mezi dvě kruhové 

značky vyznačené na tubusu. Nejčastěji je Combitubus zaveden do jícnu. Nafoukneme 

oba balonky předepsaným množstvím vzduchu. Horní část Combitubu je zakončena 

modrou a bílou koncovkou. Nasadíme ruční dýchací přístroj vždy nejprve na modrou 

koncovku. Je – li Combitubus v jícnu proudí vdechovaný vzduch bočními otvory do 

laryngu a trachey. Je – li Combitubus zaveden do trachey ventilace nebude možná. 

Připojíme ruční dýchací přístroj na bílou koncovku a vzduch proudí otevřeným koncem 

do trachey. Správné zavedení vždy kontrolujeme poslechem. (příloha 13) 

Nevýhodou Combitubusu je věkové omezení 16 let a mladší, a výška 150 cm a 

více. Další nevýhodou je nemožnost odsávání z DC. 

 

3.6 Koniopunkce a koniotomie  

V urgentních případech, kdy nelze zajistit průchodnost dýchacích cest a 

adekvátní ventilaci jinými metodami, ať již v důsledku obstrukce DC, nebo rozsáhlých 

maxilofaciálních poranění znemožňujících ventilaci, představují koniopunkce a 

koniotomie život zachraňující výkon. (příloha 14) (10,14) 
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4 Komplikace tracheální intubace 

Statistické údaje o četnosti komplikací tracheální intubace nejsou k dispozici. 

Bolestí v krku či otokem glottis trpí většina pacientů, kteří byli intubováni déle než 48 

hodin. K poškození tracheální sliznice dojde vždy při použití rourky s těsnící manžetou. 

Tracheální či laryngeální stenózou trpí 15 – 20% dlouhodobě intubovaných pacientů.  

 

4.1 Komplikace při zavedení endotracheální intubace 

K nejzávažnějším komplikacím během intubace patří: 

 traumaticko – mechanická poškození 

 intubace do hlavního bronchu 

 intubace do jícnu 

 vyvolání reflexů rourkou či laryngoskopem 

 aspirace 

 

4.1.1 Traumaticko- mechanické poškození 

Tyto komplikace vznikají především v důsledku nešetrného postupu, nebo jako 

důsledek obtížné intubace. Nejčastěji bývají poškozeny zuby, hrtan, hltan a jícen. 

 

4.1.2 Poškození zubů 

Dochází k němu, je-li laryngoskop použit jako páka. Dále k poškození zubů 

přispívá omezený pohyb čelisti, horní řezáky a volné zuby. Dojde-li, k tomuto poškození 

je třeba konzultovat stomatologa a vše řádně dokumentovat. U částečně nebo úplně 

luxovaných zubů je nutná včasná reimplantace. Vylomené zuby ukládáme do sterilního 

fyziologického roztoku. 

Pozor: dojde-li, k vylomení zubů je nutné tyto neprodleně odstranit z dutiny 

ústní (Magillovy kleště), nebezpečí aspirace. 
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4.1.3 Krvácení z nosu 

Tato komplikace je typická při intubaci nosem. Dochází k poranění septa, 

nosních konch, nosních polypů, patrových mandlí. Dále může dojít k natržení sliznice a 

zasunutí rourky do submukózy hypofaryngu. Toto krvácení je velmi masivní. 

 

4.1.4 Poranění rohovky 

Nejčastěji je způsobeno anesteziologem, nebo pomůckami k intubaci.  

Výjimečným poraněním je poleptání rohovky žaludečním obsahem při zvracení během 

intubace. 

 

4.1.5 Perforace trachey, hltanu a jícnu 

Nejčastějším poraněním při hladké intubaci je perforace trachey. Projevem je 

pneumotorax a podkožní emfyzém. Perforace hltanu souvisí s obtížnou intubací u žen 

nad 60 let. Dochází k ní použitím kovového zavaděče delšího než rourka. Opatrným 

použitím pomůcky se lze této komplikaci vyhnout, neboť je život ohrožující. Perforace 

jícnu také souvisí s obtížnou intubací. Vyskytuje se častěji u žen. Úmrtnost na základě 

této komplikace je velmi vysoká. Dochází k rozvoji zánětlivých procesů jako je 

retrofaryngeální absces, pneumonie, absces mediastina. 

 

4.1.6 Aspirace 

Hrozí především aspirace částí zubní protézy, zubů. U pacientů s plným 

žaludkem hrozí zatečení žaludečního obsahu. 

 

4.1.7 Poranění krční míchy 

Dochází k němu u postižených s poraněním krční páteře, nebo na základě 

instability páteře při revmatických změnách. 

Odtržení částí hrtanu. Projevem tohoto poškození je rozvoj podkožního 

emfyzému. Mechanizmem vzniku tohoto poranění je násilné zavedení tracheální 

rourky. 
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4.1.8 Luxace hlasivkových chrupavek 

Tato komplikace je velmi vzácná a dochází k ní při příliš hlubokém zavedení lžíce 

laryngoskopu. Projevem je po extubaci porucha hlasu. 

 

4.1.9 Intubace do hlavního bronchu 

K této komplikaci dochází, je-li rourka zavedena příliš hluboko a proniká do 

jednoho z hlavních bronchů. (příloha 15a)  

Klinický obraz: 

 asymetrické pohyby hrudníku, 

 absence dechových fenomenů na jedné straně hrudníku při auskultaci.        

Toto je nutné neprodleně odstranit korekcí endotracheální rourky. Při každé 

intubaci je nutné ověřit, jestli je dýchání symetrické. 

 

4.1.10  Intubace do jícnu 

Intubace do jícnu je život ohrožující stav a je třeba ho neprodleně rozpoznat a 

řešit. (příloha 15e) 

Klinické příznaky: 

 bublavé zvuky při ventilaci 

 při ventilaci se zvedá centrální nadbřišek 

 nepohybuje se hrudník 

 narůstající cyanóza 

 srdeční zástava, není-li včas rozpoznána 

 

U této komplikace je nutné okamžitě přerušit ventilaci, rourku vytáhnout a 

opakovat intubaci. Hrozí-li aspirace rourku s nafouknutou manžetou ponechat v jícnu a 

zavést rourku druhou do trachey. Rourku z jícnu teprve potom vytáhnout a zavést 

žaludeční sondu. Nejspolehlivější známkou intubace do jícnu je vymizení 

kapnometrické křivky. 

Z právního hlediska je chybná intubace do jícnu považována za non lege artis 

postup, jestliže anesteziolog okamžitě po intubaci nezkontroluje polohu tracheální 

rourky a chybu nenapraví. (5)                                                                                 
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4.1.11  Vyvolání reflexů rourkou či laryngoskopem 

K tomuto stavu dochází při příliš mělké anestezii, nebo nedostatečné místní 

anestezii DC.  

Dochází k následujícím reakcím 

 elevace krevního tlaku 

 tachykardie 

 poruchy srdečního rytmu 

 zástava dýchání 

 laryngospazmus 

 bradykardie 

 zvracení 

 kašel 

 pohyby trupu a končetin 

 

Tyto reakce omezíme dostatečnou místní anestezií DC (4% lidokain) a hlubokou 

anestezií. Zvláště nebezpečné jsou tyto komplikace u pacientů s ischemickou chorobou 

srdeční. 

 

4.2 Komplikace při zavedené endotracheální rource 

4.2.1 Obstrukce endotracheální rourky 

Omezená, nebo úplná obstrukce rourky vždy ohrožuje pacienta na životě a musí 

být neprodleně řešena. Příčinou částečné nebo úplné neprůchodnosti rourky může být 

zalomení rourky, cizí tělesa, zaschlé sekrety nebo krev v rource, otvor v dolním konci 

rourky naléhá na stěnu trachey (Příloha 15c), herniace těsnící manžety (Příloha 15d). K 

herniaci manžety dochází v případě, že naplněná těsnící manžeta se přehrne přes otvor 

v dolním konci rourky a uzavře ho. Vzduch při inspiriu pronikne do plic, ale expirium je 

nemožné nebo nemožné. Poškozená endotracheální rourka musí být ihned nahrazena 

novou. Klinicky se projevuje obstrukce rourky plynulým vzestupem tlaku ve ventilačním 

systému, poklesem krevního tlaku nebo zástavou srdce následkem hypoxie. 

Spolehlivou diagnostickou metodou herniace manžety je její vyprázdnění. Pokud 

ventilace probíhá bez problémů je herniace manžety prokázána. 
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4.2.2 Aspirace 

Velmi vzácná komplikace při nafouknuté manžetě endotracheální rourky. 

 

4.2.3 Ruptura trachey 

Také velmi vzácná komplikace. Dochází k ní většinou při dlouhodobé intubaci. 

 

4.3 Faktory ovlivňující četnost komplikací 

 věk 

 pohlaví 

 délku intubace 

 infekce dýchacích cest 

 tělesný stav pacienta 

 tlak v těsnící manžetě 

 pohyb rourky a hlasových vazů 

 

4.3.1 Věk 

Komplikacemi spojenými s věkem jsou ohroženy zvláště kojenci a malé děti, u 

kterých hrozí obstrukce dýchacích cest otokem sliznice při použití tracheálních rourek s 

těsnící manžetou. Otok sliznice u malého dítěte může znamenat život ohrožující stav. Je 

proto třeba intubaci provádět šetrně a vybrat vhodnou rourku. 

 

4.3.2 Pohlaví  

U žen je riziko vzniku komplikací vyšší z důvodů tenčí sliznice a užších dýchacích 

cest. Je proto vhodné používat k intubaci tenčí endotracheální rourky. 

 

4.3.3 Délka intubace 

Obecně platí, že čím je endotracheální intubace delší, tím je riziko vzniku 

komplikací větší. 
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4.3.4 Infekce dýchacích cest 

Zvyšuje počet komplikací. Nezáleží, jestli vznikla před, nebo až po intubaci. 

 

4.3.5 Tělesný stav pacienta  

Na vzniku komplikací se podílejí všechny anatomické i funkční vlivy, které ztěžují 

tracheální intubaci či laryngoskopii. 

 

4.3.6 Tlak v těsnící manžetě 

Obecně platí, že sliznice i chrupavky horních cest dýchacích poškozují vysoké 

tlaky v manžetách více než tlaky nízké. Při dlouhodobé intubaci je tedy na místě 

používat rourky s nízkotlakými manžetami. Tlak v těchto manžetách by měl být pouze 

takový, který stačí k zajištění těsnosti dýchacích cest. 

 

4.3.7 Pohyb rourky a hlasových vazů 

 

Pohyb rourky způsobují pohyby hlavy a tah hadic ventilačního přístroje. Dochází 

k traumatizaci sliznic hrtanu a trachey, zvláště pak je – li nafouknuta těsnící manžeta. 

Komplikace způsobují i pokusy o řeč u intubovaných pacientů. Nepříznivě působí také 

mluvení bezprostředně po extubaci. (8) 

 

4.4 Komplikace při extubaci pacienta 

 

Ke komplikacím hrozícím po, nebo při extubaci patří laryngospazmus, aspirace a 

edém hrtanu či subglotický edém. Postihuje především dětské pacienty a projevuje se 

stridorem, štěkavým kašlem až dechovou tísní v závažnějších případech. Příčinou bývá 

traumatická intubace, velká rourka, nebo bakteriální infekce z nesterilní rourky. 
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4.5 Časné a pozdní komplikace tracheální intubace 

Bolest v krku, pocit sucha, obtíže při polykání, chrapot jsou natolik časté 

komplikace, že je na ně pacient upozorňován předem. Tyto obtíže zpravidla vymizí do 2 

– 3 dnů. Trvají -li déle než 4 dny, měl by pacient vyhledat ORL lékaře. Příčinou vedoucí k 

těmto obtížím je většinou velikost (zevní průměr) endotracheální rourky. 

 

Velmi závažnou pozdní komplikací je stenóza trachey. Vzniká nejčastěji po 

dlouhodobé intubaci v místě nalehnutí těsnící manžety. Při závažném poškození trachea 

kolabuje a je slabá. Příznaky stenózy se zpravidla projeví do 4týdnů po extubaci, někdy i 

za několik let. 

K příznakům patří suchý kašel, dechová tíseň, potíže při vykašlávání. Řeší se 

rekonstrukční operací, zavedením stentu, nebo je ošetřena laserem. (3) 

 

5 Komplikace laryngeální masky 

Procento komplikací u laryngeálních masek je velmi nízké ve srovnání s 

tracheální intubací. Výrazně nižší je zvláště výskyt laryngospazmů, tachykardie a 

vzestupkrevního tlaku. V úvahu prakticky nepřichází trauma hrtanu. 

 

5.1 Četnost komplikací při užití laryngeální masky 

 laryngospazmus 0,12% 

 aspirace do plic 0,02% 

 vzestup tlaku a tepové frekvence při zavádění 5% 

 kašel při vyvádění z anestezie 2%  

 vzestup nitroočního tlaku při zavádění 10% 

 pooperační chrapot (méně často než po tracheální intubaci)  

 pocit sucha v krku, polykací obtíže (častěji než po tracheální intubaci)  

 pálení žáhy 

 perforace jícnu při užití laryngeální masky 
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5.2 Úskalí zavádění laryngeální masky 

Ve většině případů se laryngeální masku podaří zavést správně. Mezi 

nejzávažnější příčiny obtížného, nebo nemožného zavedení masky patří, nedostatečné 

odsátí před zavedením, neoptimální poloha hlavy a krku. Další příčinou je absence tlaku 

proti tvrdému patru při zavádění, zvětšené tonzily, kašel a laryngospazmus při 

nedostatečně hluboké anestezii. 

 

 

5.3 Funkční poruchy masky 

Laryngeální maska je hladce zavedena, ale v průběhu ventilace se může objevit 

funkční porucha v podobě netěsnosti s únikem plynů, odpor při ventilaci ručním 

dýchacím přístrojem, nebo odchylka od původní správné polohy. 

Únik plynů bývá způsoben přetočením masky, špatným objemem vzduchu k 

nafouknutí masky. Únik plynů muže být také způsoben vysokým inspiračním tlakem při 

umělé plicní ventilaci. 

 

K odporu při ventilaci ručním dýchacím přístrojem dochází při nedostatečné 

hloubce anestezie, kdy částečně uzavřené hlasové vazy zvyšují odpor. 

 

Odchylkou od správné polohy rozumíme posun masky v důsledku zatažení, nebo 

přetočení hadic ventilačního přístroje. Patří sem i nedostatečná hloubka anestezie, kdy 

pacient sám změní polohu masky. 

 

K obstrukci dýchacích cest může dojít při chybném výběru velikosti masky, 

reflexivně při nedostatečné hloubce anestezie, nebo změnou polohy masky. (5) 
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6 Ruční dýchací přístroje 

Ruční dýchací vak je pro zdravotnického záchranáře nezbytnou pomůckou. 

Ruční dýchací přístroje se skládají z několika částí: samorozpínací vak pro děti o objemu 

500 ml a dospělé o objemu 1600 ml, dýchací ventil proti zpětnému vdechování, spojka 

pro připojení na tubus, obličejová maska několika velikostí (děti, dospělí), kyslíkový 

zásobník, spojka pro přívod kyslíku a PEEP ventil.  

 

Dýchání za pomoci ručního dýchacího vaku provádí zdravotnický záchranář 

nejlépe tak, že se nachází za hlavou postiženého a pokud nemá zajištěny dýchací cesty 

jinak, provede záklon hlavy trojitým manévrem, poté přiloží příslušnou obličejovou 

masku vzhledem k věku a velikosti postiženého na jeho ústa i nos. Obličejová maska 

musí dobře těsnit, aby vzduch nikde neutíkal. Zdravotnický záchranář toto provede 

nejlépe tak, že jednou rukou drží masku, kdy ukazovák a palec přitlačuje masku k 

obličeji a zbývající tri prsty udržují polohu dolní čelisti a hlavy tzv. „C hmat“. Druhou 

rukou mačká samorozpínací vak vyžadovanou frekvencí, kdy nechává dostatečné pauzy 

pro úplný výdech raněného. K dýchání pomocí ručního dýchacího vaku je dobré připojit 

kyslíkový rezervoár, pomocí kterého lze dosáhnout koncentrací kyslíku blízkých 100%. 

 

7 Automatické dýchací přístroje 

Pro ZZS musí být kvalitní plicní ventilátor odolný, malý, lehký, s logickým 

členěním ovládacích prvku, umožňující nastavení maximálního vdechového průtoku 

kolem 30 l/min pro dospělé a 15 l/min pro děti (při speciálním režimu až 100 l/min), 

spouštěcí inspirační podtlak do 0,2 kPa (tj. 2 cm H2O), alespoň dvě dechové frekvence 

(pro dospělé 10/min a pro děti 20/min). Dále je žádoucí nastavitelné, nastavitelnost 

poměru vdechu a výdechu v s (Ti:Te) a možnost volby FiO2 od 0,21 do 1,0 a aplikace 

přetlaku na konci výdechu (PEEP).  

 

Nedílnou součástí je manometr ke sledování tlaku v dýchacích cestách 

nemocného, spojovací prvky standardní velikosti a provedení, odpovídající českým i 

mezinárodním normám, zejména rychlospojky a nástavec pro masku a tracheální 

rourku. Bezpečnost UPV zvyšuje pojistka s možností nastavení hraniční hodnoty 
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inspiračního tlaku, která brání vzniku barotraumatu. Při překročení nastavené hodnoty 

(30 – 40 cm H2O) se otvírá pojistný ventil a proud respiračních plynu je vyveden do 

atmosféry (19). PEEP – ventil umožňuje regulovat odpor při výdechu a udržovat na 

konci výdechu pozitivní tlak v dýchacích cestách. Tím brání předčasnému uzávěru 

terminálních průdušinek a podporuje výměnu plynu udržením dostatečného průsvitu 

bronchiálního stromu po celou dobu výdechu. PEEP je indikován u chronické 

obstrukční choroby, tonutí, polytraumatu, mozkolebečního poranění, plicního edému a 

dalších. Normální hodnota je 2 – 10 cm vodního sloupce, pro výše zmíněné stavy užije 

zdravotnický záchranář nejčastěji hodnotu 5 cm vodního sloupce (19). Mezi základní 

parametry dýchacích režimu ve voze ZZS patří nastavitelnost režimu CPAP (continuous 

positive airway pressure) – spontánní dýchání za trvalého přetlaku, IPPV (intermitted 

positive pressure ventilation) – dýchání přerušovaným přetlakem, SIMV (synchronized 

intermittend mandatory ventilation) – synchronizovaná zástupová ventilace. Před 

připojením nemocného na ventilátor zdravotnický záchranář vždy prověří funkci 

pojistky proti barotraumatu a to ucpáním pacientského výstupu, přičemž ručička 

manometru nesmí překročit stanovenou hodnotu při žádném nastaveném objemu. 

Lékař zvolí vhodnou frekvenci podle věku a velikosti postiženého, dechový objem 

taktéž podle předchozích kritérií, dále poměr mezi vdechem a výdechem, FiO2 a 

případně zvolí PEEP – ventil dle stavu raněného. Ve spolupráci s lékařem nemocného 

dostatečně tlumí, relaxuje léky a připojí postiženého na ventilátor.  

 

Po celou dobu transportu zdravotnický záchranář sleduje vitální funkce 

postiženého, jeho reakci na UPV a zvolený režim. Účinnost umělé plicní ventilace 

průběžně kontroluje poslechem. (13,10) 
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8 PRAKTICKÁ ČÁST     

8.1 VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

8.1.1 Dotazník „ Zajištění dýchacích cest“ 

Pro ověření hypotéz jsem k výzkumu využila nejrozšířenější formu kvantitativního 

zkoumání prostřednictvím nestandardizovaného anonymního dotazníku. Dotazník 

obsahoval 14 otázek, využila jsem pouze zavřené otázky. Obsahoval položky o věku, 

pohlaví, délce praxe. 

Dotazník, který jsem zpracovala, byl určen pro všechny věkové kategorie 

pracovníků na zdravotnických záchranných službách. Mého dotazníkového šetření se 

účastnili zdravotničtí záchranáři, výjezdové sestry se specializovanou způsobilostí 

v anestezii a resuscitaci a výjezdové sestry se specializovanou způsobilostí v intenzivní 

péči. Dotazník je uveden v příloze. 

Dotazníky mi celkem vyplnilo 40 osob, z toho bylo 16 osob mužského pohlaví a 

24 osob ženského pohlaví, procentuální vyobrazení je pod textem v grafu č.1 Vyplněné 

dotazníky dle věku“.   
                                          

 

Graf č. 1  [vlastní] 
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Dotazníky mi vyplnilo 8 osob ve věkové kategorii 20 až 35 let, 26 osob ve věkové 

kategorii 36 až 50 let, 6 osob ve věkové kategorii 51 a více let. Procentuální vyobrazení 

můžete zhlédnout v grafu č. 2 pod textem s názvem: „Vyplněné dotazníky dle věku“. 

 

Graf č. 2 [vlastní] 

 

Do dotazníkového šetření se nejvíce zapojili pracovníci s 10 - ti a více letou praxí, a to 

v počtu 22 osob. Následovala četná skupina pracovníků se 2 až 10 - ti letou praxí 

s počtem 10 osob. Nejméně zastoupeny byly pracovníci s praxí 1 rok s počtem 8 osob. 

Procentuální vyhodnocení uvádím zde pod textem v grafu č. 3 s názvem: „Vyplněné 

dotazníky dle délky praxe na ZZS“. 

 

Graf č. 3 [vlastní] 
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8.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření  

8.2.1 Vyhodnocení otázky č. 1  

 

Co preferujete při zajištění dýchacích cest? 

a) laryngeální masku 

b) kombitubus 

 

Grafické znázornění otázky č. 1 včetně procentuálního rozložení: 

 

67%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

laryngeální masku kombitubus

Co preferujete při zajištění dýchacích cest?

 

Graf č. 4 [vlastní]                          
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8.2.2 Vyhodnocení otázky č. 2  

 

Myslíte si, že by zdravotnický záchranář/sestra měli mít ve své kompetenci 

endotracheální intubaci? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

Grafické znázornění otázky č. 2 včetně procentuálního rozložení: 
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Graf č. 5 [vlastní] 
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8.2.3 Vyhodnocení otázky č. 3  

 

Co podle vás lépe chrání před aspirací? 

a) laryngální maska 

b) kombitubus 

 

Grafické znázornění otázky č. 3 včetně procentuálního rozložení: 
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Graf č. 6 [vlastní] 
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8.2.4 Vyhodnocení otázky č. 4  

 

Chtěli byste mít, ve své kompetenci endotracheální intubaci? 

a) ano 

b) ne 

 

Grafické znázornění otázky č. 4 včetně procentuálního rozložení: 

 

20%

80%

0%

20%

40%

60%

80%

ano ne

Chtěli by jste mít ve své kompetenci 

en d o trach eá ln í in tu b ac i?

 

Graf č. 7 [vlastní] 
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8.2.5 Vyhodnocení otázky č. 5 

 

Myslíte si, že je nutná sedace a anestezie u člověka v bezvědomí, pokud je nutná 

intubace? 

a) ano 

b) ne 

 

Grafické znázornění otázky č.5 včetně procentuálního rozložení:         
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Graf č. 8  [vlastní] 
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8.2.6 Vyhodnocení otázky č. 6  

 

Použili jste někdy na zajištění dýchacích cest konitomii? 

a) ano 

b) ne 

      

Grafické znázornění otázky č. 6 včetně procentuálního rozložení:  
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Graf č. 9 [vlastní] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

8.2.7 Vyhodnocení otázky č. 7  

 

Zkoušíte při intubaci v terénu těsnost balónku na endotracheální kanyle? 

a) ano, vždy 

b) ano, pokud je čas 

c) ne 

 

Grafické znázornění otázky č. 7 včetně procentuálního rozložení 
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Graf č. 10 [vlastní]            
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8.2.8 Vyhodnocení otázky č. 8  

 

Setkali jste se během praxe s obtížnou intubací? 

a) ano 

b) ne 

 

Grafické znázornění otázky č. 8 včetně procentuálního rozložení: 
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    Graf č. 11 [vlastní] 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

8.2.9 Vyhodnocení otázky č. 9  

 

S jakou nejčastější komplikací jste se setkali při endotracheální intubaci v terénu? 

a) intubace do jícnu 

b) příliš hluboko zavedená endotracheální kanyla 

c) anatomická malformita 

 

Grafické znázornění otázky č. 9 včetně procentuálního rozložení:     
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8.2.10  Vyhodnocení otázky č. 10  

 

Jak poznáte správnou polohu endotracheální kanyly? 

a) poslechem hrotu plic 

b) rozpínáním břišní stěny 

c) není nutné kontrolovat 

 

Grafické znázornění otázky č. 10 včetně procentuálního rozložení:         
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Graf č. 13  [vlastní] 
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8.2.11  Vyhodnocení otázky č. 11  

 

Kolikrát za svou praxi jste zaváděli laryngeální masku v terénu? 

a) jednou 

b) 2 – 10 

c) více jak 10x 

 

Grafické znázornění otázky č. 11 včetně procentuálního rozložení: 
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Graf č. 14  [vlastní] 
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8.2.12  Vyhodnocení otázky č. 12  

 

Kolikrát za svou praxi jste zaváděli kombitubus v terénu? 

a) jednou 

b) 2 – 10 

c) více jak 10x 

 

Grafické znázornění otázky č. 12 včetně procentuálního rozložení:              
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Graf č. 15  [vlastní] 
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8.2.13 Vyhodnocení otázky č. 13 

 

Kolikrát jste v terénu asistovali u intubace? 

a) 1x 

b) 2 – 10 

c) více jak 10x 

 

Grafické znázornění otázky č. 13 včetně procentuálního rozložení: 
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Graf č. 16  [vlastní] 
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8.2.14 Vyhodnocení otázky č. 14 

 

Zažili jste někdy aspiraci při zajištění dýchacích cest v terénu? 

a) ano 

b) ne 

 

Grafické znázornění otázky č. 14 včetně procentuálního rozložení:    
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9 DISKUZE 

Tato absolventská práce je na téma: Zajištění dýchacích cest v neodkladné péči, 

komplikace tracheální a laryngeální masky. Toto téma jsem si vybrala pro zájem o 

danou problematiku.  

Na základě dotazníkové šetření jsem došla k několika poznatkům, a potvrdila či 

vyvrátila jsem si předem stanovené hypotézy. Celkem bylo rozesláno 80 dotazníků, 

jejich návratnost byla 50%.  

Hypotéza č. 1 

Domnívám se, že zdravotničtí záchranáři preferují pro zajištění dýchacích cest 

v před nemocniční péči laryngeální masku. 

Tato domněnka je dána předpokladem snadného zavádění i nenáročností 

tohoto výkonu. Pro zajištění dýchacích cest v terénu existují pro nelékařského 

zdravotnického pracovníka dva druhy pomůcek. Jsou jimi laryngeální maska a 

kombitubus.  Ve spoustě literatury je popsáno, že kombitubus lépe chrání dýchací 

cesty před aspirací než laryngeální maska. Toto neprokázané tvrzení nesdílím. Jsem 

přesvědčena, že při správném zavedení laryngeální masky chrání tato pomůcka 

dostatečně dýchací cesty před aspirací. Je s podivem, že spousta respondentů volila 

odpovědět kombitubus, na otázku, co spolehlivěji chrání před aspirací. U další otázky, 

co preferují při zajištění dýchacích cest, však uvedla většina respondentů laryngeální 

masku. Zde se mi nabízí otázka, proč? Když tedy kombitubus chrání před aspirací lépe, 

proč tedy preferují laryngeální masku? Je to dáno tím, že kombitubus není nejsnadnější 

pomůckou k zavedení? Je v tom i přemýšlení na jaký konec se vlastně nasazuje 

ambuvak nebo následná auskultace plic? Nebo je to tím, že u této pomůcky je věkové 

omezení? Je patrné z tohoto textu, že já osobně preferuji laryngeální masku. Ovšem, 

každá pomůcka má své klady a zápory a není záhodno hodnotit, kdo, proč a kdy použije 

danou pomůcku k zajištění dýchacích cest.    

Hypotéza č. 1 se potvrdila.  
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Hypotéza č. 2 

Myslím si, že většina záchranářů/sester by si nepřáli mít ve své kompetenci 

endotracheální intubaci.  

Předpoklad tohoto tvrzení vychází z dostupnosti pomůcek pro nelékařského 

zdravotnického pracovníka k zajištění dýchacích cest. Endotracheální intubace není 

vždy snadným výkonem. Je třeba mít spoustu zkušeností a praktických nácviků. 

Vzhledem k hloubce zavedení endotracheální kanyly musí tomuto výkonu předcházet 

správná premedikace, která je pouze v kompetencích lékařů. Mým názorem je, že 

zdravotnický záchranář není na tento výkon dostatečně připraven. Jak z pohledu 

legislativního tak i praktického.  

Hypotéza č. 2 se nepotvrdila.  

 

 

Hypotéza č. 3 

Domnívám se, že více jak polovina respondentů nekontroluje těsnost balónku na 

endotracheální kanyle. 

Tuto hypotézu jsem zvolila na základě zkušeností z hodin ošetřovatelství, kde 

byla tato kontrola samozřejmostí. Ovšem při mé praxi na zdravotnické záchranné 

službě jsem se s kontrolou balónku na endotracheální kanyle bohužel nesetkala. Při 

diskuzích o tomto tématu jsem se setkala s názorem, že v přednemocniční péči na 

kontrolu, zda je balonek funkční či není, není čas. Ze stáží uskutečněných na 

operačních sálech vím, že těsnost balonku se musí zkoušet vždy. Nabízí se zde otázka, 

zdali je zdržení důvod, proč se tato kontrola ve velké míře neprovádí.  

Hypotéza č. 3 se potvrdila. 
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ZÁVĚR 

Toto téma jsem si vybrala pro vlastní zájem o danou problematiku. Pro 

pracovníka pracujícího na zdravotnické záchranné službě v přednemocniční péči je 

zajištění dýchacích cest jedním z nejdůležitějších postupů který musí bezpodmínečně 

znát.  Proto souhlasím s výrokem J. Pokorného  „ Nemáme-li zajištěny dýchací cesty, 

nemáme nic.“ 

 Je nutné zajištění dýchacích cest vždy, kdy u pacienta není možné udržet 

dýchací cesty volně průchodné, nebo není schopen spontánní ventilace, neboť kyslík a 

jeho následný správný transport je pro lidský organismus tou naprosto nejdůležitější 

látkou.  

Hlavním cílem v teoretické části bylo seznámení čtenářů s anatomií dýchacích 

cest, metodikou zavádění laryngeální masky a tracheální intubace a nastínění možných 

komplikací, které mohou nastat.  

V praktické části se nachází mnou vytvořený dotazník zpracovaný do grafů, 

který byl určen pro záchranáře a výjezdové sestry. Dále jsou zde vypracované tři 

hypotézy, z nichž  jsou dvě potvrzeny a jedna vyvrácena. 

Věřím, že tato práce bude pro čtenáře přínosem.  
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ZUSAMMENFASSUNG 

Das Thema meiner Abschlussarbeit ist das atemwegsmanagement in der 

Notfallmedizin, Komplikationen der Intubation und Larynxmaske. 

Im theoretischen Teil beschreibe ich die Anatomie der Atemwege. 

Die oberen Atemwege bestehen aus der Nasenhöhle, der Nasenhöhle selbst, 

den Nasenneebenhöhlen und dem Nasopharynx. Die unteren Atemwege bestehen aus 

dem Kehlkopf,der Luftröhre, den Bronchien und der Lunge. 

Im folgenden Abschnitt beschreibe ich die Atemwegssicherung durch 

Intubation und Larynxsmaske. Was die Ausstattung und Technik betrifft, werden alle 

wichtigen und notwendigen Werkzeuge und Geräte verwendet, die für eine 

erfolgreiche Intubation erforderlich sind (Schmierstoffe, Spritzen, etc.) 

Im Folgenden wird die tatsägliche Intubationsleistung und Verwendung der 

Larynxmaske beschrieben.Diese wird in bestimmten Situationen verwendet,man 

wertet ihre Vor-und Nachteile aus. Die Einführung eines Trachealtubus in die Luftröhre 

des Patienten und Kontrolle der Atemwege wird vom Notartz verordnet. Zusätzlich zur 

routinenmässigen Anwendung von Narkosetechnik ist die Sicherung der Atemwege 

vorzunehmen um eine Aspiration während der Reanimation und bei Andersen 

lebensbedrohlichen Situationen die Kontrolle über die Atemwege erfodern zu 

verhindern. Am wichtigsten ist die Einführung in die Komplikationen bei der Intubation 

ebenso wie dei. Einführung in die Extubation, wenn wir zu 100% sichr sen müssen, dass 

wir gerade jetzt die Extubation durchführen sollen. 

Im letzten Teil wird ein Vergleich des Atemwegsmanagements im Bereich der 

Sicherung der Atemwege vor einer geplanten Operation behandelt, wobei die Vor- und 

Nachteile in bestimmten Situationen gezeigt werden. 

Der praktische Teil enthält einen eigenen Fragebogen, der unter den Ärzten, 

der Krankenwagenbesatzung und den Anästhesiten, im Krankenhaus ausgeteilt wurde. 
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Příloha 1.     Horní cesty dýchací 

 

 

Zdroj: LARSEN, Reinhard.  Anestezie (457) 



Příloha 2.    Hrtan 

 

 

Zdroj: LARSEN, Reinhard. Anestezie (458) 

 

 



Příloha 3.    Pohled do hrtanu 

 

 

Zdroj: LARSEN, Reinhard. Anestezie (459) 

 

 



Příloha 4.    Ruční dýchací přístroj 

 

 

Zdroj: POKORNÝ. Jiří et al. Lékařská první pomoc 

 

 



Příloha 5.    Transportní ventilátor 

 

 

Zdroj: POKORNÝ. Jiří et al. Lékařská první pomoc 

 

 

 

 

 

 



Příloha 6.    Heimlichův manévr 

 

 

Zdroj: POKORNÝ, Jiří et al. Urgentní medicína (19) 

 

 

 

 



Příloha 7.    Ústní a nosní vzduchovody 

 

 

Zdroj: Pokorný, J. Lékařská první pomoc, strana 45 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 8 .   Pomůcky pro intubaci 

 

 

Zdroj: Pokorný, J. Lékařská první pomoc, strana 47 

 

 

 

 

 



Příloha 9.    Laryngoskop  

 

 

Zdroj: LARSEN, Reinhard. Anestezie (462) 

 

 

 

 



Příloha 10.  Laryngeální masky 

 

 

Zdroj: Pokorný, J. Lékařská první pomoc, strana 52 

 

 

 

 

 



Příloha 11.  Postup zavedení laryngeální masky 

 

 

Zdroj: Pokorný, J. Lékařská první pomoc, strana 53 

 

 

 

 



Příloha 12. Combitubus 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 

 

 

 

 



Příloha 13   Ventilace Combitubusem 

 

 

Zdroj: 

 



Příloha 14   Souprava Quicktrach 

 

 

Zdroj: 
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Příloha 15 Komplikace intubace 

 

 

Zdroj: LARSEN, Reinhard. Anestezie (497) 
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                                               DOTAZNÍK 

Věk:   20–35                                           36–50                                                51 a více                                                                                                  

Pohlaví:                           MUŽ                                                          ŽENA 

Délka práce na ZZS:       1 ROK                     2 – 10 LET                            10 A VÍCE LET                                                    

Pracovní pozice:             lékař                                          záchranář/sestra 

 

1) Co preferujete při zajištění dýchacích cest(s ohledem na své kompetence)? 

a) laryngální masku 

b) endotracheální intubaci 

c) kombitubus 

 

2) Myslíte si, že by zdravotnický záchranář/sestra by měli mít ve své kompetenci 

endotracheální intubaci? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

3) Co podle vás lépe chrání před aspirací? 

a) laryngální maska 

b) kombitubus 

 

4) Chhtěli byste mít ve své kompetenci endotracheální intubaci? 

a) ano 

b) ne 

 

5) Myslíte si, že je nutná sedace a anestezie u člověka v bezvědomí, pokud je nutná 

intubace? 

a) ano 

b) ne 

 

6) Použili jste někdy na zajištění dýchacích cest konitomii? 
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a) ano 

b) ne 

 

7) Zkoušíte při intubaci v terénu těsnost balónku na endotracheální kanyle? 

a) ano, vždy 

b) ano, pokud je čas 

c) ne 

 

8) Setkali jste se během praxe s obtížnou intubací? 

a) ano 

b) ne 

 

9) S jakou nejčastější komplikací jste se setkali při endotracheální intubaci v terénu? 

a) intubace do jícnu 

b) příliš hluboko zavedená endotracheální kanyla 

c) anatomická malformita 

 

10) Jak poznáte správnou polohu endotracheální kanyly v trachee? 

a) poslechem hrotu plic 

b) rozpínáním břišní stěny 

c) není nutné kontrolovat 

 

11) Kolikrát za svou praxi jste zaváděli laryngeální masku v terénu? 

a) 1x 

b) 2 – 10 

c) více jak 10x 

 

12) Kolikrát za svou praxi jste zaváděli kombitubus v terénu? 

a) 1x 

b) 2 – 10 

c) více jak 10x 
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13) Kolikrát jste v terénu asistovali u intubace? 

a) 1x 

b) 2 – 10 

c) více jak 10x 

 

14) Zažili jste někdy aspiraci při zajištění dýchacích cest v terénu? 

a) ano 

b) ne 
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