
Pooperační pokojPooperační pokoj  
 V bezprostředním pooperačním obdobíV bezprostředním pooperačním období  je nemocný je nemocný 

ohrožen řadou ohrožen řadou komplikacíkomplikací  podmíněných podmíněných   

        --  operací operací   

        --  anesteziíanestezií    

 Velká část smrtelných pooperačních příhod spadá do Velká část smrtelných pooperačních příhod spadá do 
bezprostředního pooperačního období bezprostředního pooperačního období ––  v prvních 24 v prvních 24 
hodináchhodinách    ––  v důsledku nedostatečného pooperačního v důsledku nedostatečného pooperačního 
sledování = sledování = byly odvratitelnébyly odvratitelné  

 Požadavek kontinuálního pooperačníhoPožadavek kontinuálního pooperačního  

 --  sledovánísledování  

      --  ošetřování ošetřování   

      --  léčení léčení   

  



Pooperační pokojPooperační pokoj  

Obecné požadavky:Obecné požadavky:  

 v rámci/bezprostřední blízkostiv rámci/bezprostřední blízkosti  operačního traktuoperačního traktu  

 umožnit bezprostřední umožnit bezprostřední přístup anesteziologovi i přístup anesteziologovi i 
chirurgovichirurgovi  k pacientovik pacientovi  

 uspořádání musí uspořádání musí umožnit dobrý přehledumožnit dobrý přehled  o každém o každém 
pacientovi (vizuální i přístrojovou monitoraci)pacientovi (vizuální i přístrojovou monitoraci)  

 každé lůžku musí být dobře přístupné ze všech stran každé lůžku musí být dobře přístupné ze všech stran   

 dostatečný počet lůžek dostatečný počet lůžek (1 (1 ––  1,5 na 1 operační sál)1,5 na 1 operační sál)  

 v rámci pokoje vytvořit (pokud není zvl. pokoj) tzv. v rámci pokoje vytvořit (pokud není zvl. pokoj) tzv. 
„septickou zónu“„septickou zónu“  pro pacienty s infekcemipro pacienty s infekcemi  

  



Základní vybavení pooperačního Základní vybavení pooperačního 
pokojepokoje  

 centrální rozvodycentrální rozvody  kyslíku a vzduchukyslíku a vzduchu  

 přípojka na přípojka na centrální vakuumcentrální vakuum  pro odsávání, drenážepro odsávání, drenáže  

 odsávačka s příslušenstvím odsávačka s příslušenstvím   

 různé možnosti různé možnosti oxygenoterapie oxygenoterapie (masky, ventimasky, nosní (masky, ventimasky, nosní 
brýle, zvlhčovače, nebulizátory)brýle, zvlhčovače, nebulizátory)  

 ventilátoryventilátory  a ruční dýchací přístroja ruční dýchací přístroj  

 prostředky k zajištění prostředky k zajištění vstupu do krevního řečištěvstupu do krevního řečiště  
(venosního/arteriálního, periferního i centrálního) (venosního/arteriálního, periferního i centrálního) lůžkové lůžkové 
monitorymonitory  s možností sledovat EKG, P, TK , dýchání s možností sledovat EKG, P, TK , dýchání   

        a teplotu s případným napojením na centrální monitora teplotu s případným napojením na centrální monitor  

 infuzní pumpy,infuzní pumpy,  lineární dávkovačelineární dávkovače  

  



Další vybaveníDalší vybavení  

 anesteziologický stolek s anesteziologický stolek s vybavením pro neodkladnou vybavením pro neodkladnou 
resuscitaci resuscitaci   

 defibrilátor defibrilátor   

 kardiostimulátorkardiostimulátor  

 soupravu pro soupravu pro drenáž hrudníkudrenáž hrudníku  a odsávání z hrudníkua odsávání z hrudníku  

 pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest   

 soupravu pro soupravu pro koniotomii/ tracheostomiikoniotomii/ tracheostomii  

 farmakafarmaka  pro rozšířenou resuscitacipro rozšířenou resuscitaci  

 zařízení pro PCA (patient zařízení pro PCA (patient ––controlledcontrolled--analgesia)  analgesia)    

  



Personální obsazeníPersonální obsazení    
 Pooperační/zotavovací pokojPooperační/zotavovací pokoj  ––  je veden zpravidlaje veden zpravidla  

        anesteziologem (chirurgem),anesteziologem (chirurgem),  který je odpovědný za péči který je odpovědný za péči 
o nemocné a rozhoduje o přeložení                                                   o nemocné a rozhoduje o přeložení                                                   
––  standardní lůžkastandardní lůžka  

      --    ARO, JIPARO, JIP  

 Péči zajišťují Péči zajišťují sestry s postgraduálním vzdělánímsestry s postgraduálním vzděláním  

 Zpravidla Zpravidla 1 sestra pečuje o 2 pacienty1 sestra pečuje o 2 pacienty  podle závažnosti podle závažnosti 
onemocněníonemocnění  

 Podle hodnocení TISSPodle hodnocení TISS  (Therapeutic and Intervention (Therapeutic and Intervention 
Scoring Systém) Scoring Systém) ––  je je průměrné vytížení sestry ve směně průměrné vytížení sestry ve směně 
= 45 = 45 ––  50 TISS bodů50 TISS bodů  považováno za únosné pro sestru a považováno za únosné pro sestru a 
přinosné pro pacientapřinosné pro pacienta  

  



Hodnocení a dokumentaceHodnocení a dokumentace  

 O každém pacientovi je během jeho pobytu vedena v O každém pacientovi je během jeho pobytu vedena v 

pravidelných intervalech systematická pravidelných intervalech systematická dokumentace dokumentace   
zaměřená zejména na základní životní funkcezaměřená zejména na základní životní funkce    

  

 Z nálezu má být patrnoZ nálezu má být patrno  zda:zda:  

      --  pacientův pacientův stav se stabilizujestav se stabilizuje  

      --  vyvíjejí se komplikacevyvíjejí se komplikace, které musí být neodkladně, které musí být neodkladně  

          řešenyřešeny  

      --  očekávají se očekávají se těžké komplikacetěžké komplikace  = bude nutná= bude nutná  

          pooperační resuscitační nebo intenzivní péčepooperační resuscitační nebo intenzivní péče  

  



Pooperační skóre probouzení Pooperační skóre probouzení --  
AldreteAldrete  

(Nejvyšší počet bodů 10, nejnižší 0)(Nejvyšší počet bodů 10, nejnižší 0)  

Hodnocení   NálezHodnocení   Nález  

AktivitaAktivita  

2                hýbe všemi končetinami spontánně/na výzvu2                hýbe všemi končetinami spontánně/na výzvu  

1                hýbe dvěma končetinami spontánně/na výzvu1                hýbe dvěma končetinami spontánně/na výzvu  

0                nehýbe končetinami spontánně/na výzvu0                nehýbe končetinami spontánně/na výzvu  

DýchánDýcháníí  

2                dýchá zhluboka, dostatečně odkašlává2                dýchá zhluboka, dostatečně odkašlává  

1                hypoventiluje1                hypoventiluje  

0                apnoe0                apnoe  



Pooperační skóre probouzení Pooperační skóre probouzení --  
AldreteAldrete  

(Nejvyšší počet bodů 10, nejnižší 0)(Nejvyšší počet bodů 10, nejnižší 0)  

Hodnocení   NálezHodnocení   Nález  

OběhOběh  

2                  Krevní tlak + 2                  Krevní tlak + ––  20% proti výchozí hodnotě20% proti výchozí hodnotě  

                                        před anestéziípřed anestézií  

1                  Krevní tlak + 1                  Krevní tlak + --  20 20 ––  50% proti výchozí hodnotě50% proti výchozí hodnotě  

                                        před anestéziípřed anestézií  

0                  krevní tlak tlak + 0                  krevní tlak tlak + --  50%  a více proti výchozí hodnotě  50%  a více proti výchozí hodnotě    

                                        před anestéziípřed anestézií  

VědomíVědomí  

2                  plně bdělý2                  plně bdělý  

1                  na zavolání probuditelný1                  na zavolání probuditelný  

0                  nereaguje0                  nereaguje  

  



Pooperační skóre probouzení Pooperační skóre probouzení --  
AldreteAldrete  

(Nejvyšší počet bodů 10, nejnižší 0)(Nejvyšší počet bodů 10, nejnižší 0)  

Hodnocení   NálezHodnocení   Nález  

Barva kůžeBarva kůže  

2                růžová2                růžová  

1                bledá, mramorovaná, nažloutlá1                bledá, mramorovaná, nažloutlá  

0                cyanotická0                cyanotická  

  



Příjem nemocnéhoPříjem nemocného  

Personálu zotavovacího pokoje předává anesteziolog, kterýPersonálu zotavovacího pokoje předává anesteziolog, který  

podával anestézii na základě  „Průvodky“ (překladovépodával anestézii na základě  „Průvodky“ (překladové  

zprávy)zprávy)  kde je uvedeno:kde je uvedeno:  

•• nacionálie pacientanacionálie pacienta  

•• diagnóza a provedená operacediagnóza a provedená operace    

•• počet, lokalizace, druh katétrů a sond, operační počet, lokalizace, druh katétrů a sond, operační 
komplikace komplikace   

•• anesteziologická technikaanesteziologická technika  a průběh anestézie, a průběh anestézie, 
komplikace komplikace   

•• aplikovaná farmaka,  infuze/transfuze/derivátyaplikovaná farmaka,  infuze/transfuze/deriváty  

•• diuréza, příjem + výdej tekutindiuréza, příjem + výdej tekutin  

•• doporučení  anesteziologa a chirurgadoporučení  anesteziologa a chirurga  pro časné pro časné 
pooperační obdobípooperační období  

  



Časné pooperační komplikaceČasné pooperační komplikace    

 poruchy dýcháníporuchy dýchání  

 poruchy kardiovaskulárního aparátuporuchy kardiovaskulárního aparátu  

 poruchy vodního a elektrolytového hospodářstvíporuchy vodního a elektrolytového hospodářství  

 poruchy termoregulace (hypo poruchy termoregulace (hypo ––  hypertermie)hypertermie)  

 svalový třessvalový třes  

 nausea, zvracenínausea, zvracení  

  

V časné pooperační fázi je život nemocného ohroženV časné pooperační fázi je život nemocného ohrožen  

především poruchami dýchání a kardiovaskulárních funkcípředevším poruchami dýchání a kardiovaskulárních funkcí    

  



Poruchy dýcháníPoruchy dýchání  

Nejdůležitější poruchy v časném pooperačním období:Nejdůležitější poruchy v časném pooperačním období:  

-- neprůchodnost dýchacích cestneprůchodnost dýchacích cest  

-- hypoxemiehypoxemie  

-- protrahovaná apnoe a hypoventilace protrahovaná apnoe a hypoventilace   

-- aspirace  aspirace  --  syndrom z vdechnutí a zatečenísyndrom z vdechnutí a zatečení  

-- podchlazenípodchlazení  



Neprůchodnost dýchacích cestNeprůchodnost dýchacích cest  
Zapadnutí jazykaZapadnutí jazyka    

 nejčastější příčina pooperační  obstrukce dýchacích cestnejčastější příčina pooperační  obstrukce dýchacích cest  

 dochází k obstrukci hypofaryngu a uzávěru aditus laryngis dochází k obstrukci hypofaryngu a uzávěru aditus laryngis 
epiglotisepiglotis  

 u bezvědomýchu bezvědomých  

 reziduální kurarizace/rekurarizacereziduální kurarizace/rekurarizace  

Terapie:Terapie:  

 záklon hlavy a zvednout braduzáklon hlavy a zvednout bradu  

 Heiberg Heiberg ––  Esmarchův hmatEsmarchův hmat  

 zajištění průchodnosti DC jednoduchými pomůckamizajištění průchodnosti DC jednoduchými pomůckami  

 intubaceintubace  

 oxygenoterapieoxygenoterapie  



Neprůchodnost dýchacích cestNeprůchodnost dýchacích cest  
LaryngospasmusLaryngospasmus  

Příčiny:Příčiny:  

-- Stimulace laryngu při probouzení z anestézie Stimulace laryngu při probouzení z anestézie ––  krví, krví, 
hlenem, gastrickou šťávou, hrubým odsávání)hlenem, gastrickou šťávou, hrubým odsávání)  

Terapie:Terapie:  

-- odstranění příčinyodstranění příčiny--  

-- zvednutí brady/Esmarchův manévrzvednutí brady/Esmarchův manévr  

-- inhalace O2inhalace O2  

-- ventilace ručním dýchacím přístrojemventilace ručním dýchacím přístrojem  

-- suxametonium (Succinylcholin)suxametonium (Succinylcholin)  

-- reintubace reintubace --  výjimečněvýjimečně  

  



HypoxieHypoxie  
HHyypopoxie = PaO2 xie = PaO2 < < 9,3 9,3 ––  9,9, kPa9,9, kPa  

Nejdůležitější příčiny:Nejdůležitější příčiny:  

-- Nízká FIO2Nízká FIO2  

-- HypoventilaceHypoventilace  

-- Obstrukce bronchuObstrukce bronchu  

-- Aspirace žaludečného obsahuAspirace žaludečného obsahu  

-- Plicní edémPlicní edém  

-- PneumotoraxPneumotorax  

-- Embolie plicniceEmbolie plicnice  

-- Poruchy poměru ventilace/perfuzePoruchy poměru ventilace/perfuze  

-- Zvýšený intrapulmonální pravolevý zkrat (např. atelektáza)Zvýšený intrapulmonální pravolevý zkrat (např. atelektáza)  

-- Zvýšená spotřeby kyslíku Zvýšená spotřeby kyslíku ––  svalovým třesem/horečkousvalovým třesem/horečkou  

-- Syndrom nízkého srdečního výdejeSyndrom nízkého srdečního výdeje  

  



HypoxieHypoxie  

 Hypoxií jsou ohrožení po operaci nemocní zejména:Hypoxií jsou ohrožení po operaci nemocní zejména:  

        --  po operacích v nadbřišku a hrudní operacepo operacích v nadbřišku a hrudní operace  

        --  pacienti s chronickým plicním onemocněnímpacienti s chronickým plicním onemocněním  

        --  značnou nadváhouznačnou nadváhou  

        --  neurologickými chorobamineurologickými chorobami  

        --  anemičtí nemocní (nemusí být vyjádřena cyanóza)anemičtí nemocní (nemusí být vyjádřena cyanóza)  

        --  „přespávající“ pacienti po operaci„přespávající“ pacienti po operaci  



HypoxieHypoxie  

 Diagnóza hypoxieDiagnóza hypoxie  

        --  cyanóza cyanóza ––  nehtová lůžkanehtová lůžka  

            (vzniká při zvýšení redukovaného Hb nad 50 g.l(vzniká při zvýšení redukovaného Hb nad 50 g.l--11))  

        --  oxymetrie oxymetrie ––  hodnoty SpO2 hodnoty SpO2 --  90% jsou varovné90% jsou varovné  

        --  stanovení PaO2 stanovení PaO2   

  

  



HypoxieHypoxie  

 Léčba hypoxieLéčba hypoxie  

Oxygenoterapie:Oxygenoterapie:  

--  nosní katétrnosní katétr  

--  kyslíkové brýlekyslíkové brýle  

--  obličejová maska/polomaskaobličejová maska/polomaska  

--  ventiventi--maskamaska  

--  neinvazivní plicní ventilace s pozitivním přetlakemneinvazivní plicní ventilace s pozitivním přetlakem  

  

PřetrváváPřetrvává--li hypoxie přes aplikaci FIO2 1,0 je indikovánali hypoxie přes aplikaci FIO2 1,0 je indikována  

tracheální intubace  a umělá plicní ventilace s aplikaci PEEPtracheální intubace  a umělá plicní ventilace s aplikaci PEEP  



Prodloužená apnoe a hypoventilaceProdloužená apnoe a hypoventilace  

Nejčastější příčiny:Nejčastější příčiny:  

 centrální útlum způsobený anestetikycentrální útlum způsobený anestetiky  

 periferní dechová nedostatečnost vlivem svalových periferní dechová nedostatečnost vlivem svalových 
relaxanciírelaxancií  

 ztížená ventilace bolestí, nadváhou, PNO, utaženými ztížená ventilace bolestí, nadváhou, PNO, utaženými 
obvazyobvazy  

 prolongovaná hyperventilace během anestézie prolongovaná hyperventilace během anestézie   



Centrální útlum dýcháníCentrální útlum dýchání  

 JeJe--li li svalová síla normálnísvalová síla normální  (normální nervosvalový (normální nervosvalový 
přenos) za současné přenos) za současné normokapnienormokapnie  (normální PaCO2) =(normální PaCO2) =>>    

  

 centrální útlum centrální útlum způsobený nejčastějizpůsobený nejčastěji  

      --  inhalačními anestetiky inhalačními anestetiky   

      --  opioidyopioidy  

  

Dechový útlum se může po operaci vyskytnout iDechový útlum se může po operaci vyskytnout i  

Když nemocný již na operačním sále dýchal dostatečně.Když nemocný již na operačním sále dýchal dostatečně.  

  



Centrální útlum dýcháníCentrální útlum dýchání  

 Útlum dýchání lze antagonizovat:Útlum dýchání lze antagonizovat:  

        naloxonem (Narcanti) 0,4 mg i.vnaloxonem (Narcanti) 0,4 mg i.v  

  

--  Délka působení antagonisty však může být kratší, nežDélka působení antagonisty však může být kratší, než  

    použitých opioidů =použitých opioidů =>>  recidiva dechového útlumurecidiva dechového útlumu  

--  Opiody se vylučují do GIT odkud jsou novu vstřebány = Opiody se vylučují do GIT odkud jsou novu vstřebány =   

    opět opět recidiva dechového útlumurecidiva dechového útlumu  ==>>  opakovaná aplikaceopakovaná aplikace  

    antagonistyantagonisty  

  



SvalovSvalováá  relaxacerelaxace  

 Příčinou dechového útlumu může být:Příčinou dechového útlumu může být:  

        --    reziduální kurarizacereziduální kurarizace  (přetrvává částečná relaxace)(přetrvává částečná relaxace)  

        --    rekurarizacerekurarizace  (obnova antagonizované svalové(obnova antagonizované svalové  

              relaxace)relaxace)  

  

      Reziduální kurarizace/rekurarizaciReziduální kurarizace/rekurarizaci    

        antidepolarizačních relaxanciíantidepolarizačních relaxancií  lze antagonizovat podáním lze antagonizovat podáním 
Syntostigminu 0,5 Syntostigminu 0,5 ––  2,5 mg i.v.2,5 mg i.v.  

        depolarizačních relaxanciídepolarizačních relaxancií  ––  antagonizovat nelze. Do antagonizovat nelze. Do 
odeznění jejich účinku je nutná odeznění jejich účinku je nutná umělá plicní ventilaceumělá plicní ventilace    

          



Omezení mechaniky ventilaceOmezení mechaniky ventilace    

 u operací v nadbřišku a hrudní operaceu operací v nadbřišku a hrudní operace  

        je ventilace omezena je ventilace omezena   

        --  redukcí vitální kapacity zejména v prvních 24 hod redukcí vitální kapacity zejména v prvních 24 hod   

        --  ventilace omezena pro bolestventilace omezena pro bolest  

        --  zvýšeným stavem bránice v důsledku meteorismuzvýšeným stavem bránice v důsledku meteorismu  

        --  nadváhounadváhou  

  

V případě algických stavů zlepší ventilaci epidurálníV případě algických stavů zlepší ventilaci epidurální  

analgezieanalgezie  

  



HypokapnieHypokapnie    

 Hypokapnii (PaCO2Hypokapnii (PaCO2< < 4 kPa)4 kPa)      

        jjako ako důsledek předchozí hyperventilace během OP důsledek předchozí hyperventilace během OP 
potvrdíme potvrdíme kapnometrickkapnometrickyy  nebonebo  analýzou krevních plynůanalýzou krevních plynů  

  

      JeJe--li hypokapnie příčinou bradypnoe až apnoe,li hypokapnie příčinou bradypnoe až apnoe,  
naprogramujeme minutovou ventilaci na ventilátoru tak, naprogramujeme minutovou ventilaci na ventilátoru tak, 
aby došlo k postupné normokapnii. aby došlo k postupné normokapnii. (normální PaCO2 = (normální PaCO2 = 
4,5 4,5 ––  5,5 kPa)5,5 kPa)  

  

      Při apnoe stoupá  PaCO2 o 0,4 kPa/minPři apnoe stoupá  PaCO2 o 0,4 kPa/min  



Poruchy kardiovaskulárních funkcíPoruchy kardiovaskulárních funkcí  

 Nejdůležitější poruchy:Nejdůležitější poruchy:  

        --  hypotenzehypotenze  

        --  hypertenzehypertenze  

        --  poruchy srdečního rytmu (dysrytmie)poruchy srdečního rytmu (dysrytmie)  

        --  srdeční nedostatečnost (kardiální insuficience)srdeční nedostatečnost (kardiální insuficience)  



HypotenzeHypotenze  

 systolický TKsystolický TK  <<  100 mm Hg100 mm Hg  

  

Nejčastější příčiny:Nejčastější příčiny:  

•• hypovolemiehypovolemie  

•• srdeční nedostatečnostsrdeční nedostatečnost  

•• vazodilatanciavazodilatancia  

•• pneumotoraxpneumotorax  

•• embolie plicniceembolie plicnice  

•• srdeční tamponádasrdeční tamponáda  

•• nadledvinková insuficiencenadledvinková insuficience  

  



HypovolemieHypovolemie  

HypovolemieHypovolemie  = intravazální nedostatek objemu  krve.= intravazální nedostatek objemu  krve.  

Normální objem krve u dospělého člověka = 4,5 Normální objem krve u dospělého člověka = 4,5 ––  5,5 l5,5 l  

( 7% tělesné váhy)( 7% tělesné váhy)  

Klinické známky:Klinické známky:  

        --  hypotenzehypotenze  

        --  tachykardietachykardie  

        --  nízký centrální žilní tlaknízký centrální žilní tlak  

        --  nízký tlak v a. pulmonalisnízký tlak v a. pulmonalis  

        --  pokles diurézypokles diurézy  

Terapie:Terapie:  adekvátní objemová náhradaadekvátní objemová náhrada  



HypertenzeHypertenze  
HypertenzeHypertenze    (TK (TK >>  145/95)145/95)  

  Nejdůležitější příčiny:Nejdůležitější příčiny:  

 bolestbolest  

 hypoxiehypoxie  

 hyperkapniehyperkapnie  

 plný močový měchýřplný močový měchýř  

 hypervolemie (z nadbytku infuzí/transfuzí)  hypervolemie (z nadbytku infuzí/transfuzí)    

  

CAVE:CAVE:  těžká hypertenze může vést ketěžká hypertenze může vést ke    

-- kardiální insuficiencikardiální insuficienci  

-- intracerebrálnímu krváceníintracerebrálnímu krvácení  



HypertenzeHypertenze  

 Prvořadě musí být vyřešena:Prvořadě musí být vyřešena:  

        --  hypoxie, hyperkapniehypoxie, hyperkapnie  

        --  bolestbolest  

        --  plný močový měchýřplný močový měchýř  

Při přetrvávání vysokého krevního tlaku Při přetrvávání vysokého krevního tlaku ––  farmakologickáfarmakologická  

korekce:korekce:  

normotonicinormotonici  ––  krátce působící hypotenziva v infuzi:krátce působící hypotenziva v infuzi:  

nitroglycerin, klonidin (nitroglycerin, klonidin (CatapresanCatapresan), urapidil ), urapidil (Ebrantil),(Ebrantil),  

esmolol esmolol (Brevibloc)(Brevibloc)  

hypertonicihypertonici  ––  zavést zavést antihypertenzivní terapiiantihypertenzivní terapii  



Poruchy srdečního rytmuPoruchy srdečního rytmu  

Nejdůležitější příčiny v časném pooperačním obdobíNejdůležitější příčiny v časném pooperačním období    

 poruchy elektrolytové rovnováhy poruchy elektrolytové rovnováhy ––  zvl. hypokalemiezvl. hypokalemie  

 hypoxemiehypoxemie  

 hyperkapniehyperkapnie  

 metabolická alkalózametabolická alkalóza  

 metabolická acidózametabolická acidóza  

 intoxikace digitalisemintoxikace digitalisem  

 předchozí kardiální onemocněnípředchozí kardiální onemocnění  



Sinusová tachykardieSinusová tachykardie  

 V pooperačním období je relativně častáV pooperačním období je relativně častá  

 Nejdůležitější příčiny:Nejdůležitější příčiny:  

        --  bolestbolest  

        --  hypovolemiehypovolemie  

        --  hypoxiehypoxie  

        --  horečkahorečka  

        --  sepsesepse  

        --  strachstrach  

        --  hypertyreózahypertyreóza  



Sinusová tachykardieSinusová tachykardie  

 LéčbaLéčba    

 primárně zaměřená na vyvolávající příčinprimárně zaměřená na vyvolávající příčin  

 u nemocných se u nemocných se zdravým srdcemzdravým srdcem  je dobře tolerovánaje dobře tolerována  

 u nemocných s u nemocných s koronárním onemocněnímkoronárním onemocněním  je třeba je třeba 
zabránit vzniku zabránit vzniku ––  akutní koronární ischémieakutní koronární ischémie  

  

 pokud nelze zjistit vyvolávající příčinupokud nelze zjistit vyvolávající příčinu  podáváme podáváme   

        betabeta--  blokátory blokátory ––  metoprolol (Betaloc)metoprolol (Betaloc)  ––  titračně po titračně po   

      1mg i.v.1mg i.v.  

    



Sinusová bradykardieSinusová bradykardie  

 v pooperační fázi je vzácnáv pooperační fázi je vzácná  

 Příčiny:Příčiny:  

        --  těžká hypoxietěžká hypoxie  

        --  inhibitory cholinesterázy inhibitory cholinesterázy (Syntostigmin)(Syntostigmin)  

        --  podchlazenípodchlazení  

Většinou nevyžaduje zvláštní léčbu neníVětšinou nevyžaduje zvláštní léčbu není--li spojena sli spojena s  

významným poklesem TK významným poklesem TK   

 Terapie:Terapie:  

AtropinAtropin, isoprenalin , isoprenalin (Isuprel)(Isuprel)  i.v. i.v.   

Výjimečně Výjimečně ––  transvenózní kardiostimulacetransvenózní kardiostimulace  



ExtrasystolyExtrasystoly  
 Supraventrikulární extrasystolySupraventrikulární extrasystoly  

        nevyžadují zpravidla žádnou terapiinevyžadují zpravidla žádnou terapii  

  

 Komorové extrasystolyKomorové extrasystoly  

        mohou předcházet komorové fibrilaci =mohou předcházet komorové fibrilaci =>>  vyžadují vyžadují 
zvláštní pozornostzvláštní pozornost  

PPříčiny:říčiny:  

-- hypoxiehypoxie  

-- hyperkapniehyperkapnie  

-- poruchy elektrolytové rovnováhy (zvl. hypokalémie)poruchy elektrolytové rovnováhy (zvl. hypokalémie)  

-- acidózaacidóza  

-- ICHSICHS  



Komorové extrasystolyKomorové extrasystoly  

 Léčba:Léčba:  

-- zahajuje se zpravidla až při více než 5 KES/1 minzahajuje se zpravidla až při více než 5 KES/1 min  

-- heterotopní KES v salvách  a při fenoménu R na Theterotopní KES v salvách  a při fenoménu R na T  

  

-- odstranit vyvolávající příčinu (pokud lze)odstranit vyvolávající příčinu (pokud lze)  

-- trimecain trimecain (Mesocain 1%)(Mesocain 1%)  

-- amiodaron amiodaron (Cordaron)(Cordaron)  

-- vždy doplníme vždy doplníme kalium,kalium,  případně případně magnéziummagnézium  

  



Supraventrikulární tachykardieSupraventrikulární tachykardie  

 LéčbaLéčba  

-- adenosin adenosin (Adenocor 6 (Adenocor 6 ––  12 mg i.v.)12 mg i.v.)  

  

--  Blokátory CaBlokátory Ca--iontůiontů  

    verapamilverapamil  (Isoptin 5 mg i.v., kontinuálně v LD)(Isoptin 5 mg i.v., kontinuálně v LD)  

  

--  BetaBeta--blokátoryblokátory  

    metoprolol metoprolol (Betaloc 5 mg i.v., kontinuálně v LD)(Betaloc 5 mg i.v., kontinuálně v LD)  

  

--  kardioverzekardioverze  



Komorová tachykardieKomorová tachykardie  

 amiodaron ( Cordarone)amiodaron ( Cordarone)    

      300 mg  i.v. v malé infuzi , kontinuálně v LD do 300 mg  i.v. v malé infuzi , kontinuálně v LD do   

      1,5 g/24 hod 1,5 g/24 hod   

  

 trimecain (Mesocain 1%)trimecain (Mesocain 1%)  ––  nenínení--li dostupný amiodaronli dostupný amiodaron  

  

 kardioverzekardioverze  



Syndrom nízkého srdečního Syndrom nízkého srdečního 
výdejevýdeje  

  

  

  

je nejčastěji vyvolánje nejčastěji vyvolán  (pokud nejde o hypovolemii) :(pokud nejde o hypovolemii) :  

 kardiální insuficiencíkardiální insuficiencí  

 infarktem myokarduinfarktem myokardu  

 embolií do plicniceembolií do plicnice  

 srdeční tamponádou, srdeční tamponádou,   

 tenzním pneumotoraxemtenzním pneumotoraxem  

  

Léčba:Léčba:    

-- Základní příčinaZákladní příčina  

-- Inotropika, oxygenoterapie, optimalizace afterload a Inotropika, oxygenoterapie, optimalizace afterload a 
preloadpreload  



Pozdní krváceníPozdní krvácení  

 Pozdní krvácení je častou příčinou hypovolemie s Pozdní krvácení je častou příčinou hypovolemie s 
poklesem krevního tlakupoklesem krevního tlaku    

  

 Většina krvácení je chirurgického původu  a vyžadují  Většina krvácení je chirurgického původu  a vyžadují  
urychlenou operační reviziurychlenou operační revizi  

  

 Zřídka se jedná o Zřídka se jedná o krvácení vyvolané poruchou krevní krvácení vyvolané poruchou krevní 
srážlivostisrážlivosti  



PodchlazeníPodchlazení  

Podchlazení je typickou komplikací klimatizovanýchPodchlazení je typickou komplikací klimatizovaných  

operačních sálůoperačních sálů  --  zvláště ohroženi jsou nemocnízvláště ohroženi jsou nemocní  po:po:  

 dlouhotrvajících nitrobřišních a nitrohrudních operacíchdlouhotrvajících nitrobřišních a nitrohrudních operacích    
 endoskopických technikách endoskopických technikách   

 TUR prostaty s proplachy chladnou tekutinouTUR prostaty s proplachy chladnou tekutinou  

 děti, staří a hubení pacientiděti, staří a hubení pacienti  

  

Teplota může poklesnou až na 30 Teplota může poklesnou až na 30 °°C v rektuC v rektu  



PodchlazeníPodchlazení  

Příznaky podchlazení Příznaky podchlazení ––  jsou výrazem snížené látkovéjsou výrazem snížené látkové  

výměny :výměny :  

 bradypsychiebradypsychie  

 spavostspavost  

 bradykardiebradykardie  

 pokles TKpokles TK  

 změlčené dýchánízmělčené dýchání  

Léčba:Léčba:  

 zabránit dalším tepelným ztrátám, zabránit dalším tepelným ztrátám,   

 pasivní ohřívání, ohřáté infuzepasivní ohřívání, ohřáté infuze  

  



Svalový třesSvalový třes  

 K pooperační třesavce dochází zejména po inhalačníK pooperační třesavce dochází zejména po inhalační  

        anestezii (přesný mechanismus není znám)anestezii (přesný mechanismus není znám)  

  

 Třesavka zvyšuje celkovou spotřebu kyslíku = nežádoucíTřesavka zvyšuje celkovou spotřebu kyslíku = nežádoucí  

        zejména  u kardiálních onemocnění se sníženou srdečnízejména  u kardiálních onemocnění se sníženou srdeční  

        rezervourezervou  

Léčba:Léčba:  

 zabránit tepelným ztrátám (termofolie)zabránit tepelným ztrátám (termofolie)  

 oxygenoterapie, sedace,oxygenoterapie, sedace,  

 ohřáté infuzní roztokyohřáté infuzní roztoky  



HypertermieHypertermie  

Nejdůležitější příčiny vzestupu tělesné teploty v časnémNejdůležitější příčiny vzestupu tělesné teploty v časném  

pooperačním období:pooperačním období:  

 infekce stávající/akutně se rozvíjející infekce stávající/akutně se rozvíjející   

 předávkování atropinu u malých dětí předávkování atropinu u malých dětí   

 pyrogeny z krevních vaků a krevních derivátůpyrogeny z krevních vaků a krevních derivátů  

 maligní hypertermiemaligní hypertermie  

Léčba:Léčba:  

––  fyzikální chlazenífyzikální chlazení  

--  aantipyretika (při rektální teplotě ntipyretika (při rektální teplotě >>3939°°C)C)  

                                              



PoruchPoruchyy  vodnvodníí  a elektrola elektrolyytovtovéé  
rovnovrovnovááhhyy  

Poruchy spočívají především  v inadekvátním přívodu Poruchy spočívají především  v inadekvátním přívodu   

tekutin  a elektrolytů během operace .tekutin  a elektrolytů během operace .  

  

zvláště významná je zvláště významná je hypokalemiehypokalemie  



OligurieOligurie  

Oligurie Oligurie = snížené vylučovaní moči= snížené vylučovaní moči  (oligurie = diuréza (oligurie = diuréza   

<<  500 ml/24500 ml/24hhodod  , anurie , anurie = = diurdiurézaéza  <<  100 ml/24 hod)100 ml/24 hod)  

  

Pokles diurézy je většinou podmíněn Pokles diurézy je většinou podmíněn prerenálněprerenálně  

  

Nejdůležitější příčinyNejdůležitější příčiny  ::  

-- hypovolemiehypovolemie  

-- kardiální insuficiencekardiální insuficience  

-- syndrom sníženého srdečního výdejesyndrom sníženého srdečního výdeje  



OligurieOligurie  

 Renální oligurieRenální oligurie  ––  může být známkou rozvíjejícího se může být známkou rozvíjejícího se 
akutního renálního  selhání ledvin (akutního renálního  selhání ledvin (akutní tubulární akutní tubulární 
nekrózy)nekrózy)  

 Postrenální oliguriePostrenální oligurie  ––  důsledek obstrukce vývodných důsledek obstrukce vývodných 
močových cest močových cest --    vyžaduje zpravidla chirurgickou  vyžaduje zpravidla chirurgickou  
intervenciintervenci  

  

 DiagnózaDiagnóza  --    měření měření hodinové diurézyhodinové diurézy  

  

 Optimální diuréza = 100 ml/hod.Optimální diuréza = 100 ml/hod.  



OligurieOligurie  
Léčba Léčba   

Hypovolemie Hypovolemie   

––  vyrovnat deficitvyrovnat deficit  adekvátním přívodem tekutin za kontroly  adekvátním přívodem tekutin za kontroly  
CVPCVP  

--    nezlepšínezlepší--li se diuréza  podáváme diuretika li se diuréza  podáváme diuretika (Furosemid (Furosemid   

      20 mg i.v.)20 mg i.v.)  

Kardiální insuficience/ syndrom nízkého srdečního výdejeKardiální insuficience/ syndrom nízkého srdečního výdeje    

-- inotropikainotropika    --  dopamin, dobutamindopamin, dobutamin, případně , případně diuretikadiuretika  

  

U těžkých stavů monitorace terapie pomocí  U těžkých stavů monitorace terapie pomocí  SwanSwan--Ganz  Ganz    

katetrukatetru  



Nevolnost  a zvraceníNevolnost  a zvracení  
 Patří k nejčastějším komplikací po anestézii (ca 30%)Patří k nejčastějším komplikací po anestézii (ca 30%)  a a 

nezáleží na tom zda po nezáleží na tom zda po celkové nebo místnícelkové nebo místní  

 Příčina je zřejmě Příčina je zřejmě multifaktoriální multifaktoriální ––  nejdůležitější faktory:nejdůležitější faktory:  

        --  ženské pohlavíženské pohlaví  

        --  dětiděti  

        --  kinetóza v anamnézekinetóza v anamnéze  

        --  obezita, renální insuficience, diabetes mellitusobezita, renální insuficience, diabetes mellitus  

        --  premedikace opioidypremedikace opioidy  

        --  doplňovaná anestéziedoplňovaná anestézie  

        --  druh operace: strabismus, středoušní, nitrobřišní, druh operace: strabismus, středoušní, nitrobřišní,   

            gynekologickágynekologická  

        --  pooperační pokles tlakupooperační pokles tlaku  

        --  epidurální anestézie epidurální anestézie   

        --  bolestbolest  



Nevolnost  a zvraceníNevolnost  a zvracení  
Standardní podání antiemetik není indikovánoStandardní podání antiemetik není indikováno    

( 70% pacientů nezvrací; u 10 ( 70% pacientů nezvrací; u 10 ––  20% přes profylaxi)20% přes profylaxi)  

  

U ohrožených může být k profylaxi použito:U ohrožených může být k profylaxi použito:  

 premedikace benzodiazepinem  v kombinaci s premedikace benzodiazepinem  v kombinaci s 
prokinetikem prokinetikem (metoklopramid)(metoklopramid)  

 pokud lze vyhneme se v premedikaci opioidůmpokud lze vyhneme se v premedikaci opioidům  

 vyprázdnění žaludku sondouvyprázdnění žaludku sondou  

 anestetikum  s mírným antiemetickým účinkem anestetikum  s mírným antiemetickým účinkem   

      (propofol)(propofol)  

 sippingsipping  malých doušků hypotonické tekutiny urychlí malých doušků hypotonické tekutiny urychlí 
návrat funkce žaludkunávrat funkce žaludku  



Nevolnost  a zvraceníNevolnost  a zvracení  

Léčba:Léčba:  

  

 Dostatečná hydratace Dostatečná hydratace infuzemi,  doplnění krevních ztrátinfuzemi,  doplnění krevních ztrát  

 DobráDobrá  analgezieanalgezie  

 PolohováníPolohování  --  horní polovinu těla výš, vybízet k hlubokým horní polovinu těla výš, vybízet k hlubokým 
vdechůmvdechům  

 Antiemetika,Antiemetika,  pokud lze bez sedativního účinku a v pokud lze bez sedativního účinku a v 
minimálních dávkách aby se zabránilo nežádoucí minimálních dávkách aby se zabránilo nežádoucí 
extrapyramidové symptomatologiiextrapyramidové symptomatologii  



Psychomotorický neklidPsychomotorický neklid  
 Mezi hlavní příčiny patříMezi hlavní příčiny patří  

      --  hypoxemie, hyperkapniehypoxemie, hyperkapnie  

      --  retence močiretence moči  

      --  vzedmutí žaludkuvzedmutí žaludku  

      --  premedikace neuroleptiky, barbituráty, skopolaminempremedikace neuroleptiky, barbituráty, skopolaminem  

      --  bolest bolest   

      --  strachstrach  

      --  abstinenční syndrom  (alkohol, psychofarmaka, drogy)abstinenční syndrom  (alkohol, psychofarmaka, drogy)  

Před symptomatickou sedací Před symptomatickou sedací ––  nutná diagnostika příčiny anutná diagnostika příčiny a  

její odstraněníjejí odstranění    



Opožděné probouzeníOpožděné probouzení  
Většina pacientů je 15 Většina pacientů je 15 ––  20 min po anestézii při vědomí20 min po anestézii při vědomí..  

Při přetrvávajícím bezvědomí je nutno Při přetrvávajícím bezvědomí je nutno pátrat po příčině:pátrat po příčině:  

-- předávkování anestetiky, sedativy, hypnotikypředávkování anestetiky, sedativy, hypnotiky  

-- excesivní hyperventilace, zvl. u starých osobexcesivní hyperventilace, zvl. u starých osob  

-- hypoglykemiehypoglykemie  

-- těžká hyperkapnietěžká hyperkapnie  

-- náhlá cévní mozková příhoda:náhlá cévní mozková příhoda:  

        --  mozkové krvácenímozkové krvácení  

        --  ischémie mozku ischémie mozku   

        

--     

  



Centrální anticholinergní syndromCentrální anticholinergní syndrom  
Je způsoben inhibicí cholinergních receptorůJe způsoben inhibicí cholinergních receptorů  

anticholinergními latkami:anticholinergními latkami:  

atropin,skopolamin, fenotiaziny, H2atropin,skopolamin, fenotiaziny, H2--antagonisty, opioidy aantagonisty, opioidy a  

inhalačními anestetikyinhalačními anestetiky  

  

Incidence : 1% anestéziíIncidence : 1% anestézií  

Příznaky:Příznaky:  

-- tachykardie, arytmie, mydriáza, tachykardie, arytmie, mydriáza,   

-- zčervenání obličeje, snížená tvorba potu a sekretuzčervenání obličeje, snížená tvorba potu a sekretu  

-- Retence moči, oblenění peristaltikyRetence moči, oblenění peristaltiky  

  



Centrální anticholinergní syndromCentrální anticholinergní syndrom  
Centrální symptomy:Centrální symptomy:  

strach, hyperaktivita, neklid a dráždivost, dezorientace,strach, hyperaktivita, neklid a dráždivost, dezorientace,  

halucinace , centrální hyperpyrexie, somnolence , kómahalucinace , centrální hyperpyrexie, somnolence , kóma  

  

Léčba:Léčba:  

Fyzostigmin 0,04 mg/kg i.v.Fyzostigmin 0,04 mg/kg i.v.  (zvolna) do celkové dávky (zvolna) do celkové dávky   

2 mg.  Účinek do 3O sek 2 mg.  Účinek do 3O sek ––  20 min. Opakovaná inj. po 5 20 min. Opakovaná inj. po 5 ––  

20 min20 min  

Agitované formy syAgitované formy sy  ––  antagonizovat ihnedantagonizovat ihned  

U komatozníchU komatozních  --    vhodné vyčkatvhodné vyčkat  

Nežádoucí účinky fyzostigminu:Nežádoucí účinky fyzostigminu:    bradykardie, slinění,bradykardie, slinění,  

pocení, bronchorea.pocení, bronchorea.  

  

  



Bolest Bolest   
  

Bolest je ochranný reflex imperativního charakteruBolest je ochranný reflex imperativního charakteru  

Výskyt a intenzita bolesti závisí na řadě faktorů:Výskyt a intenzita bolesti závisí na řadě faktorů:  

•• Velmi mladí a staří pacientiVelmi mladí a staří pacienti  potřebují většinou méně potřebují většinou méně 
analgetikanalgetik  

•• Opioidy aplikované během anestézieOpioidy aplikované během anestézie  snižují potřebu snižují potřebu 
pooperační analgeziepooperační analgezie  

•• Po čistě Po čistě inhalační anestéziiinhalační anestézii  nastupuje bolest často nastupuje bolest často 
bezprostředně po probuzeníbezprostředně po probuzení  

•• Důležitou roli hraje i Důležitou roli hraje i druh výkonu:druh výkonu:  výkony v nadbřišku a výkony v nadbřišku a 
hrudníku jsou zvláště bolestivé a spotřeba analgetik je hrudníku jsou zvláště bolestivé a spotřeba analgetik je 
vyššívyšší  

  



OpioidyOpioidy  

 nejúčinnější a nejdůležitější analgetikanejúčinnější a nejdůležitější analgetika  

 celkově celkově zvyšují práh pro bolestzvyšují práh pro bolest, snižují vnímání bolesti a , snižují vnímání bolesti a 
vedou k „zachování odstupu“ od bolestivé situace vedou k „zachování odstupu“ od bolestivé situace   

 odstraňují především odstraňují především „pomalou bolest“„pomalou bolest“  ––  vedenou Cvedenou C--
vláknyvlákny  

 tato bolest je nepřesně lokalizovaná, dlouhotrvající a je tato bolest je nepřesně lokalizovaná, dlouhotrvající a je 
spojena se zvýšenou vegetativní i somatickou aktivitou spojena se zvýšenou vegetativní i somatickou aktivitou   

 málo ovlivňují málo ovlivňují „rychlou“bolest„rychlou“bolest  vedenou Avedenou A--delta vlákny, delta vlákny,   

        přesně lokalizovanou, krátkého trvání přesně lokalizovanou, krátkého trvání   



OpioidyOpioidy  

 Podání je Podání je nejlépe nitrožilní, v malých dávkách podle nejlépe nitrožilní, v malých dávkách podle 
účinkuúčinku  a nikoliv podle rigidního schematua nikoliv podle rigidního schematu  

 Nitrosvalové podání má prodloužený nástup a nesnadno Nitrosvalové podání má prodloužený nástup a nesnadno 

předvídatelný účinek  předvídatelný účinek      
 Je třeba věnovat pozornost Je třeba věnovat pozornost možnému útlumu dýchání,možnému útlumu dýchání,  

poklesu krevního tlaku, nevolnosti a zvracenípoklesu krevního tlaku, nevolnosti a zvracení  

 Při strachu a neklidu (vyloučit hypoxii) lze opioidy Při strachu a neklidu (vyloučit hypoxii) lze opioidy 
kombinovat  benzodiazepinykombinovat  benzodiazepiny  (diazepam, midazolam)(diazepam, midazolam)  

 Do PCA (patient controlled analgesia) ordinujeme vždy Do PCA (patient controlled analgesia) ordinujeme vždy 
jen jednu látku jen jednu látku --  opioidopioid  



Opioidy k pooperačnímu tlumení Opioidy k pooperačnímu tlumení 
bolestí dospělýchbolestí dospělých  

Látka                dávkování/způsob           délka účinkuLátka                dávkování/způsob           délka účinku  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

morfin                5 morfin                5 ––  10 mg i.v.                      4 10 mg i.v.                      4 ––  6 hod6 hod  

MorphinMorphin                          10 10 ––  20 mg i.m.20 mg i.m.  

  

piritramid            7,5 piritramid            7,5 ––  22,5 mg i.v.                 6 hod22,5 mg i.v.                 6 hod  

Dipidolor Dipidolor                         15  15  --  30 mg i.m.30 mg i.m.  

  

petidin                25 petidin                25 ––  100 mg i.v.                   4 hod   100 mg i.v.                   4 hod     

DolsinDolsin                                  25 25 ––  150 mg i.m. 150 mg i.m.   



Opioidy k pooperačnímu tlumení Opioidy k pooperačnímu tlumení 
bolestí dospělýchbolestí dospělých  

Látka                dávkování/způsob           délka účinkuLátka                dávkování/způsob           délka účinku  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

buprenorfin            0,3 buprenorfin            0,3 ––  0,6 mg i.v.                6 0,6 mg i.v.                6 ––  8 hod8 hod  

Temgesic  Temgesic                            0,3 0,3 ––  0,6 mg i.m.0,6 mg i.m.  

  

nalbufin                 0,15 nalbufin                 0,15 ––  0,3 mg/kg               3 0,3 mg/kg               3 ––  6 hod  6 hod    

                                                          i.v nebo i.m.i.v nebo i.m.  

  

butorfanol              0,5 butorfanol              0,5 ––  2,0 mg i.v.                4 hod2,0 mg i.v.                4 hod  

Beforal, MoradolBeforal, Moradol          1 1 ––  4 mg i.m.   4 mg i.m.     



Periferně působící analgetikaPeriferně působící analgetika  

1. Analgetické kyseliny 1. Analgetické kyseliny ––  analgetika antipyretika a analgetika antipyretika a 
antiflogistika :antiflogistika :  

      kys. acetylosalicylová, indometacin, diklofenak, kys. acetylosalicylová, indometacin, diklofenak, 
fenylbutazonfenylbutazon  

  

        ––  ovlivňují bolest při zánětu a otokuovlivňují bolest při zánětu a otoku  

        --  mohou být použita i u mírných pooperačních bolestímohou být použita i u mírných pooperačních bolestí  

  

Kyselina acetylosalicylováKyselina acetylosalicylová--  působí inhibičně na agregacipůsobí inhibičně na agregaci  

trombocytů. Při manifestním krvácení, nebezpečí poruchtrombocytů. Při manifestním krvácení, nebezpečí poruch  

krevní srážlivosti nesmí být použitakrevní srážlivosti nesmí být použita  

  

  



Periferně působící analgetikaPeriferně působící analgetika  

2. Analgetika která nejsou na bázi kyselin 2. Analgetika která nejsou na bázi kyselin ––  analgetika analgetika 
antipyretika (nemají protizánětlivý efekt) :antipyretika (nemají protizánětlivý efekt) :  

      paracetamol a pyrazolonové deriváty (metamizol)paracetamol a pyrazolonové deriváty (metamizol)  

  

      paracetamolparacetamol  ––  vhodný zejména u dětí (rektálně)vhodný zejména u dětí (rektálně)  

      metamizolmetamizol    --  pro možné toxické účinky má přísnépro možné toxické účinky má přísné  

      indikace.indikace.  

      není vhodný unení vhodný u  ––  malých dětímalých dětí  

                                                --  instabilního krevního oběhu, hypotenziinstabilního krevního oběhu, hypotenzi  

                                                --  těhotných  těhotných    



Periferně působící analgetika k Periferně působící analgetika k 
pooperační analgezii u dospělýchpooperační analgezii u dospělých  

Látka                                    dávkování/způsobLátka                                    dávkování/způsob  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

kys. acetylosalicylová     0,5 kys. acetylosalicylová     0,5 ––  1 g i.v.  1,5 1 g i.v.  1,5 ––  5 g/24 h5 g/24 h  

Dolorosan injDolorosan inj    

Natrium salicylicum injNatrium salicylicum inj  

propacetamol             1 propacetamol             1 ––  2 g i.v./infuse  max. 4 2 g i.v./infuse  max. 4 --8g/24 h8g/24 h  

ProPro--Dafalgan injDafalgan inj  

metamizol                     0,5 metamizol                     0,5 ––  1,O g i.v. max. 4 g/24 h 1,O g i.v. max. 4 g/24 h   

Novalgin injNovalgin inj  

metamizol + pitofenon + fenpiverin 5 ml i.v./inf. max. 4xdmetamizol + pitofenon + fenpiverin 5 ml i.v./inf. max. 4xd  

Algifen injAlgifen inj  



Překlad pacientaPřeklad pacienta  

Překlad pacienta na standardní odděleníPřeklad pacienta na standardní oddělení  vyžaduje splněnívyžaduje splnění  

následujících kritérií:následujících kritérií:  

 lucidní vědomílucidní vědomí  

 výbavné ochranné reflexyvýbavné ochranné reflexy  

 dostatečné spontánní dýchánídostatečné spontánní dýchání  

 stabilní kardiovaskulární funkcestabilní kardiovaskulární funkce  

 spolehlivou chirurgickou hemostázuspolehlivou chirurgickou hemostázu  

 adekvátní analgeziiadekvátní analgezii  

  


