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Abstrakt 

V teoretické části bakalářské práce jsou předloženy ucelené informace 

o problematice intraoseálního vstupu, které pochází z analýzy současné literatury. 

Krátce je zde nastíněn vývoj metody, od prvních zkušeností s aplikací, až po její 

současnou roli v zajištění přístupu do cévního řečiště v praxi. Pro lepší uvedení do 

problematiky slouží přehled anatomicko-fyziologických souvislostí. Do uvedené 

části bakalářské práce jsou zahrnuty i indikace a kontraindikace intraoseálního 

vstupu a jeho nejčastější komplikace, dále v současnosti užívané pomůcky  

a postupy k zajištění intraoseálního vstupu a popsáno je i jeho používání v širších 

souvislostech a situacích. 

Praktická část je zaměřena především na reálné využívání intraoseálního 

vstupu a úskalí jeho aplikace v praxi zdravotnických záchranářů v rámci Ústeckého 

kraje. Zaznamenán je stav znalostí záchranářů o problematice a současně je 

mapována jejich osobní zkušenost s aplikací tohoto vstupu v podmínkách reálné 

praxe. Taktéž jsou předložena zjištění o nejčastějších důvodech k jeho zavedení, ale 

pozornost je věnována i výskytu komplikací a dalších aspektů, souvisejících 

s používáním uvedené metody.  

Výzkum probíhal pomocí polostrukturovaných rozhovorů se záchranáři, kteří 

pracují jak na výjezdových základnách zdravotnické služby v rámci 

přednemocniční neodkladné péče, tak i se záchranáři pracujícími na urgentních 

příjmech při poskytování akutní intenzivní péče. Bakalářská práce tak podává 

ucelený přehled o problematice reálné praxe zdravotnických záchranářů 

konkrétních cíleně vybraných pracovišť. Tím, že potřebná data byla získána cestou 

polostrukturovaného rozhovoru se záchranáři, kteří pracují na výjezdových 

základnách zdravotnické záchranné služby a záchranáři z urgentních příjmů 

v nemocnicích, je bakalářská práce obohacena o srovnání zkušenosti záchranářů 

v problematice intraoseálního vstupu dle rozdílu v charakteru poskytované péče.  

Výzkumné šetření je doplněno kazuistikami pacientů, jejichž zdravotní stav  

a situace vyžadovaly zajištění intraoseálního vstupu v průběhu poskytování 

zdravotní péče na urgentním příjmu, či v přednemocniční péči a které dokladují 

důvody použití intraoseálního vstupu v rámci KPR. 



 

 
 

Výsledky obou částí bakalářské práce posloužily nejen k vymezení role 

zdravotnického záchranáře při aplikaci intraoseálního vstupu, ale také 

k vypracování stručných doporučení pro praxi tak, aby byla minimalizována rizika, 

která sebou řešený parenetrální vstup nese. 

Klíčová slova 

Intraoseální vstup; anatomie kosti; kazuistika; kompetence zdravotnického 

záchranáře; komplikace intraoseálního vstupu 

  



 

 
 

Abstract 

The bachelor thesis clearly presents comprehensive information on 

intraosseous access in the theoretical part which comes from the analysis of 

contemporary literature. There is briefly mentioned a method development from 

its first experience with application to current role in administering access to the 

bloodstream in practice. For a better introduce of this topic there is an overview of 

the anatomical-physiological context. During that part of bachelor thesis are 

therefore included information about this kind of parental approaches such as 

indications and contraindications of intraosseous access and further currently 

used tools and procedures to administer intraosseous access and its use in wider 

aspects and situations are there also mentioned.  

The practical part is mainly focused on the utilization of intraosseous access in 

reality and issues connected with its applications in practice of rescuers of Ústí nad 

Labem Region. In that field, the state of knowledge of rescuers is recorded, and, at 

the same time, their personal experience with the application of this procedure 

under the conditions of real practice is monitored. Furthermore, findings of most 

occurred reasons are presented, although attention is also focused on 

complications occurrence and other aspects all connected to the usage of a given 

method. 

The research was conducted using semi-structured interviews with both 

rescuers working at the outbound health care outposts in pre-hospital emergency 

care as well as emergency rescue workers in providing intensive acute care. The 

bachelor thesis then gives a comprehensive overview of the problems of real 

practice of medical rescuers of specifically targeted workplaces. The fact that the 

necessary data was obtained by means of a semi-structured interview with both 

rescuers who work at the emergency medical service outposts and rescuers from 

urgent care in hospitals is thus enriched by a comparison of the experience of 

rescuers in the issue of intraosseous access according to the difference in the 

nature of the provided care. 

The research is complemented by case reports of patients whose medical 

condition required providing the intraosseous access during the administration of 



 

 
 

health care on urgent care or in pre-hospital care, which substantiates the reasons 

for the use of intraosseous access within CPR. 

The results of both parts of the thesis served to define the role of the paramedic 

in the application of intraosseous entry, but also to develop brief 

recommendations for practice to reduce the risks of using this kind of parenteral 

access. 

 

Keywords 

Intraosseous access; bone anatomy; case report; emergency medical service 

competence; intraosseous access complications 
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 Úvod 
 

Téma bakalářské práce, které se týká oblasti intraoseálního vstupu, je zvoleno 

z několika důvodů. Intraoseální aplikace je považována za moderní metodu 

zajištění vstupu do cévního řečiště, která se v současné době v České republice 

používá jak v přednemocniční, tak i v akutní intenzivní péči.   

Poměrně často je proklamováno, že aplikace intraoseálního vstupu představuje 

efektivní, jednoduchý a rychlý, život zachraňující výkon, avšak může být 

doprovázena řadou závažných komplikací. 

Mě osobně již během studia druhého ročníku tato metoda zaujala, a to 

především tím, že úkon, který zahrnuje „navrtání“ jehly do kosti pacienta by měl 

být relativně běžnou praxí záchranářů. Během nabývání mých praktických 

zkušeností se ukázalo, že to není zdaleka tak hojně užívaná metoda, což nekoreluje 

s její uváděnou jednoduchostí a účinností. Zajímalo mě tedy, jaké je její reálné 

uplatnění v širší praxi zdravotnického záchranáře. Zda, jak často a z jakých důvodů 

se využívá, či naopak nevyužívá, a proč, jaká má rizika a jakým způsobem se jim 

vyhnout, a to v rámci vybraných druhů poskytované zdravotní péče, 

v přednemocniční neodkladné a akutní intenzivní péči.  

Za určitý přínos bakalářské práce pro mne osobně považuji i hlubší proniknutí 

do této problematiky a získání detailnějších znalostí ve vztahu k zajišťování a péči 

o intraoseální vstup, což lze využít v mém budoucím povolání. 
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 Současný stav 
 

Intraoseální (dále jen IO) vstup je metoda zajištění vstupu do cévního řečiště, 

která umožňuje aplikaci léků, roztoků a krevních derivátů jehlou zavedenou do 

dřeňové dutiny kostí a jejich specifických částí.  Jedná se o dočasný invazivní vstup, 

který je považován za bezpečnou a spolehlivou alternativu k intravenóznímu 

zajištění žilního řečiště. Využívá se zejména v urgentních stavech pacientů 

(poruchy vědomí, šok, závažné trauma, kardiopulmonální resuscitace), kde nelze 

použít jiný způsob k zajištění žilního vstupu. Užití IO vstupu bylo původně určeno 

pro děti, ale v současné době je běžně využíván i u dospělých pacientů a nejvíce je 

uplatňován v přednemocniční neodkladné péči (dále jen PNP). V rámci PNP jsou 

omezené možnosti a dostupné prostředky, tyto situace představují příliš mnoho 

rizik pro aplikaci centrálního žilního katetru a nemůžeme-li z důvodu 

kontraindikace či komplikací použít periferní žilní katetr, přistupujeme k zavedení 

IO vstupu. (Remeš et al., 2013). 

Vytejčková et al. (2015, s. 114) uvádí: „Intraoseální kanylace je zavedení jehly 

intramedulárně s následnou aplikací léčiva. Výhodou je rychlé provedení v časové 

tísni za použití zejména nastřelovacích systémů.“ 

Zavedení IO jehly je, jak je výše uvedeno, pouze dočasným řešením. Vzhledem 

k hrozícím komplikacím infekčního charakteru je třeba IO jehlu odstranit co 

nejdříve od zavedení. Odstranění vstupu se snažíme docílit do tří až čtyř hodin po 

aplikaci jehly. Maximální doporučená doba jejího využití je 24 hodin. Ideálním 

přístupem je extrakce IO jehly ihned po zavedení periferního či centrálního žilního 

katetru (Vytejčková et al., 2015). 
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2.1 Vznik a vývoj aplikace intraoseálního vstupu 

 

První studie a dokumenty popisující použití IO vstupu se objevují v roce 1922, 

kdy jej C. K. Drinker definoval jako funkční metodu podávání léků a roztoků 

intraoseální jehlou zavedenou do hrudní kosti. V následujících 20 letech byla tato 

metoda užívána pouze v rámci výzkumu na zvířatech. Intraoseální kanylace 

zaznamenala svůj rozvoj v roce 1942, kdy anesteziolog E. M. Papper prokázal, že 

průtok intravenózního a intraoseálního vstupu v hrudní kosti je téměř identický. 

Dále poukázal na možnost jeho aplikace u dětí a kojenců a bezpečného podávání 

anestetik IO vstupem. Metoda IO vstupu nalezla své výrazné uplatnění nástupem 

druhé světové války, kdy se zvýšil počet zraněných s projevy hemoragického šoku 

a podobně se zvýšil počet kardiopulmonálních resuscitací. Za období druhé 

světové války tak bylo zdokumentováno přes 4000 případů použití intraoseálního 

vstupu (Srinivasan et al., 2009). 

V poválečném období ustoupila metoda IO vstupu do ústraní, a to především 

díky rozvoji a dostupnosti intravenózních kanyl. V 80. letech minulého století došlo 

k „znovuobjevení“ této metody. Zasloužil se o ně pediatr J. Orlowski během svého 

působení v Indii, kdy ošetřoval pacienty v průběhu rozvíjející se epidemie cholery. 

U těchto pacientů bylo třeba zajistit vstup do cévního řečiště. Použití 

intraoseálního vstupu se zde osvědčilo zejména díky jeho rychlosti a spolehlivosti. 

Následně ke konci 80. let 20. století došlo ke schválení použití IO vstupu u dětí 

americkou zdravotnickou asociací Pediatrick advance life support a v roce 2005 

tato asociace schválila stejný postup u dospělých osob (Wayne, 2006). 
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2.2 Anatomicko-fyziologické souvislosti intraoseálního vstupu 

 

K pochopení souvislostí a principu fungování IO vstupu je třeba stručně uvést 

informace o stavbě a funkci kostí a některých příslušných anatomických struktur.   

 

2.2.1 Obecná stavba kostí 
 

Kost (lat. os, ossis) je základním stavebním „kamenem“ kostry. Dle tvaru, stavby, 

cévního a nervového zásobení a biomechanických vlastností rozlišujeme tři 

skupiny kostí: dlouhé, krátké a ploché. V kostech lze rozlišit dvě vrstvy: vrstvu 

kompaktní (substantia compacta) a spongiózní (substantia spongiosa)  

(Dylevský, 2009). 

„Lidská kostra je z 80 % složena z kompaktní kosti, která je nositelkou především 

mechanických vlastností skeletu, a z 20 % spongiózní kostí, která reprezentuje 

obrovskou plochu pro realizaci látkové výměny kostí a jejich remodelaci“  

(Dylevský, 2009, s. 72). 

Kosti se skládají ze tří stavebních komponent. Na povrchu kosti se nachází 

vazivová okostice (s výjimkou kloubních povrchů), poté následuje vlastní kostní 

tkáň tvořena kompaktní a spongiózní vrstvou a dutiny kostí jsou vyplněny kostní 

dření (Dylevský, 2009). 

 

2.2.2 Dlouhé kosti 
 

Pro dlouhé kosti je charakteristické duté tělo se silným kompaktním pláštěm. 

Prostřední úsek kostí (diafýza) je formován do válcovitého tvaru. Konce dlouhých 

kostí (epifýzy) jsou na povrchu tvořené kompaktní kostí a zevnitř především 

spongiózní kostí strukturované do linie kostních trámečků. Dutiny dlouhé kosti 

(cavitas medullaris) obsahují kostní dřeň (medulla ossium). V období růstu kosti 

jsou diafýza a epifýza odděleny růstovou chrupavkou (fýza) (Čihák, 2013). 
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2.2.3 Kostní kompakta 

 

Kompakta dlouhé kosti je tvořena trubicovitými, či destičkovými lamelami, 

které v komplexu společně s Haversovým kanálkem tvoří osteon, tedy základní 

stavební jednotku kompaktní kosti. Haversovy kanálky obsahují řídké vazivo, 

pojivovou tkáň a krevní kapiláry, a to společně s vlákny inervujícími jejich stěny. 

Centrální kanálky jsou propojeny Volkmannovými kanálky, které navzájem 

sjednocují krevní oběh osteonů. Kostní lamely jsou tvořeny svazkem kolagenních 

vláken nacházejících se v amorfní hmotě a osteocytech (osteoblastech). Ve stěnách 

lamel se nachází mělké jamky (lakuny), kde začínají jemné kostní kanálky 

(canaliculi ossium). Zde sahají výběžky osteoblastů a vytvářejí komplexní 

komunikační systém lakun, lamel a centrálních kanálků. Osteoblasty a osteocyty se 

tak obvykle nachází v přímém kontaktu, nebo je tento spoj nahrazen cirkulující 

tkáňovou tekutinou. Osteon je tedy nejen stavební, ale i základní cirkulační 

jednotkou kompaktní kosti (Dylevský, 2009). 

 

2.2.4 Kostní spongióza 
 

Spongiózní část kosti se nachází v místech, kde není tvořena dřeňová dutina 

(kostní hlavice) a pod plášťovou vrstvou kompakty. Tvoří ji tzv. trabekuly a 

ploténky v prostorových strukturách tvarově ovlivněné mechanickým působením 

sil na kost. Trámce a ploténky jsou tvořeny obdobně jako trubicovité lamely 

osteonů. Koncentricky uspořádané lamely formují Haversovy osteony a na jejich 

povrchu se nachází lakuny, osteoblasty a kostní kanálky. Povrch osteoblastů je 

v blízkém kontaktu s proteoglykany, které cirkulují ve štěrbinách lakun a kanálků. 

Tlak této tekutiny je měněn v závislosti na mechanickém zatížení kosti, což má za 

následek ovlivnění metabolické aktivity kostních buněk, které produkují 

mezibuněčnou kostní hmotu. Z biomechanického hlediska lze spongiózu označit za 

„hydraulický systém kosti“. Prostřednictvím tlaku, způsobeného fyzickou zátěží na 

lakuny a kostní kanálky, dochází k regulaci kostní přestavby a remodelaci kostí, a 

to a má vliv na celkovou architektoniku kostí (Dylevský, 2009). 
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2.2.5 Okostice 

 

Okostice (periosteum) je tuhý vazivový obal kosti, který pevně pokrývá povrch 

především kostní kompakty, Nekryje však část kosti, kde se váží úpony svalů a 

povrch kloubních pouzder, které jsou pokryty chrupavkou. V místech spoje kosti se 

svalem je však okostice nejlépe fixována, protože snopce kolagenních vláken zčásti 

pronikají přímo do kosti (Sharpeyova vlákna). Okostici tvoří dvě vrstvy, zevní 

(fibrosní) a vrstva hlubší (kambiová). Fibrosní vrstva je tvořena především 

hustším vazivem s podélně uloženými snopci vláken, které jsou ukotveny v oblasti 

rozhraní epifýzy a diafýzy. Vrstva kambiová obsahuje mnoho vazivových buněk, 

osteoblasty, fibroblasty a cévní pleteně. Některé cévy pronikají přímo do kosti přes 

Volkmannovy kanálky a představují tak zdroj cévního zásobení kosti i místo tvorby 

kostní tkáně. V dřeňové dutině kosti se nachází vnitřní okostice (endosteum), která 

se účastní tvoření kostní tkáně a v dětství má schopnost krvetvorby  

(Dylevský, 2009; Čihák, 2013). 

 

2.2.6 Kostní dřeň 

 

Kostní dřeň (medulla ossium) se nachází v kostních dutinách, v dřeňové dutině a 

ve volných prostorech spongiosy. Rozlišujeme červenou, žlutou a šedou kostní 

dřeň. Červenou kostní dřeň tvoří retikulární vlákna a široké krevní vlásečnice 

(Čihák, 2013). 

„Červená kostní dřeň je krvetvorný orgán a po narození jediné místo, kde vznikají 

všechny typy krvinek. V průběhu růstu červené dřeně ubývá a ve věku kolem 20 let je 

krvetvorba většího rozsahu lokalizována především v hrudní kosti, ve spongióze 

kloubních konců dlouhých kostí a ve spongióze krátkých kostí (v obratlových tělech, 

zápěstích a zánártních kostech)“ (Dylevský, 2009, s. 77). 

Z červené kostní dřeně postupně vzniká žlutá kostní dřeň, která během 

růstového období v oblasti těla dlouhých kostí ztrácí schopnost krvetvorby.  

Retikulární vazivo postupně prostupují tukové buňky a mění se tak na vazivovou 

tkáň. V porovnání věku novorozence, kde je červená kostní dřeň zastoupena všude 

v dutinách dlouhých kostí, u osoby věku 20 let tyto prostory vyplňuje žlutá kostní 
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dřeň a červená se udržuje například v proximálních koncích pažní a stehenní kosti, 

v kloubních koncích kostí a ve spongiose krátkých a plochých kostí. V pozdějším 

věku je žlutá dřeň nahrazována šedou kostní dření v důsledku ztráty tukových 

buněk (Čihák, 2013). 

 

2.2.7 Krátké kosti 
 

Stavba krátkých kostí je obdobná stavbě epifýz dlouhých kostí. Povrch je tvořen 

kostní kompaktou, pod kterou se nachází hustý systém trámců spongiosní kosti. 

Krátké kosti neobsahují dřeňové dutiny a drobné kosti jsou obvykle zaobaleny 

kloubní chrupavkou, proto bývají málo zásobeny cévním systémem a zlomeniny 

těchto kostí se špatně hojí (Dylevský, 2009). 

 

2.2.8 Ploché kosti 
 

Ploché kosti jsou tvořené vrstvou kompakty tvořící „desky“, mezi kterými je 

spongióza s prostory mezi jednotlivými trámci, které jsou vyplněné krvetvornou 

kostní dření. Ploché kosti se podílejí na stavbě pletenců končetin, kde zabezpečují 

pohyblivé spojení končetin a trupu a představují významnou ochrannou funkci 

(především pro pánevní a hrudní orgány a mozek) (Dylevský, 2009) 

 

2.2.9 Tepenné zásobení dlouhých kostí 
 

Tepenné zásobení dlouhých kostí zajišťuje několik zdrojů. Zdroj zásobení 

diafýzy kosti představuje arteria nutricia, silná tepna, která v průběhu osifikace 

vnikla do nitra kosti a označuje tak místo, kde započala osifikace kosti. Její větve 

zasahují do kostní dřeně a částečně se napojují na Haversovy kanálky v kostní 

tkáni, a je tak bohatě napojena na síť celé kostní tkáně. Největším množstvím cév, 

které vstupují do kostní tkáně, jsou periostální cévy, které vstupují z periostu do 

Volkmannových kanálků a dále vedou z Haversových kanálku do kostní dřeně. Dále 

zde lze nalézt silné cévy arteriae metaphysarie, které se nachází především v síti 

kloubních pouzder a následně se větví ve spongiose kostí, kde vyživují kostní tkáň i 
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dřeň. Zásobení epifýzy kostí představují arteriae epiphysariae. Jsou to samostatné 

větve menších cév z kloubních cévních sítí (Čihák, 2013). 

 

2.2.10 Zásobení krátkých a plochých kostí 
 

Cévní zásobení krátkých kostí se podobá zásobení v epifýze dlouhých kostí. 

Cévy zde vstupují na plochách přivrácených ke kloubním pouzdrům a vazům. U 

plochých kostí se nacházejí širší aa. nutriciae a periostální tepénky (Čihák, 2013). 

 

2.2.11 Žíly kosti 
 

„Žíly odvádějí krev z kostí jednak podél tepének, jednak samostatnými kanály. 

Některé z těchto žil jsou dosti široké, např. v tělech obratlů. Nápadné žilní kanály jsou 

v diploe plochých lebečních kostí – canales diploici“ (Čihák, 2013). 

 

2.2.12 Intramedulární tlak 
 

Tlak v oblasti IO vstupu v intramedulární dutině odpovídá 22–25 % arteriálního 

tlaku bez rozdílu, do jaké kosti je vstup aplikován (Teleflex, 2017). 

 

2.3 Princip intraoseálního vstupu 

 

IO vstup je zajišťován aplikací intraoseální jehly nejčastěji do proximálního či 

distálního konce (epifýzy) dlouhých kostí. Epifýzy dlouhých kostí jsou kompaktní, 

ale také obsahují množství spongiózní hmoty, kde se nachází rozsáhlý cévní 

systém. Prochází zde Haversovy a Volkmannovy kanálky, kde dochází ke krevní 

cirkulaci. Je-li do těchto míst zavedena intraoseální jehla, aplikovaná kapalina 

prochází přes dřeň kosti, pokračuje do cévního systému a ústí do hlavního 

krevního řečiště. Po aplikaci intraoseální jehly vytváří kostní kompakta stabilní 

základnu a podporu pro fixaci jehly. V roce 2008 provedl profesor Daniel D. Von 

Hoff a kol. výzkum porovnávající farmakokinetiku léků aplikovaných intraoseální a 

intravenózní cestou. Došli k závěru, že farmakokinetika těchto metod je téměř 



 

20 
 

totožná a nepozorovali žádný rozdíl v maximální koncentraci léku v plazmě. I doba 

dosažení maximální koncentrace léčiva v plazmě byla obdobná  

(Von Hoff, 2008). 

Zařízení určená k zajištění IO vstupu jsou navržena k rychlé aplikaci. Obvykle 

jejich umístění a příprava pro plnohodnotné podávání tekutin a léků nepřesáhne 

jednu minutu. Ověření správného zavedení a umístění se provádí verifikačním 

průtokem jehly, kde nesmí docházet k extravazaci tekutin v oblasti aplikace jehly. 

Někteří výrobci pomůcek pro IO vstup doporučují aspiraci kostní dřeně jako 

adekvátní ověření správné aplikace. Dojde-li k úniku a extravazaci tekutin okolo 

jehly, musí být odstraněna z důvodu možného rozvoje kompartment syndromu 

(více je uvedeno v kapitole 2.8.1: „Kompartment syndrom jako možná komplikace 

IO vstupu“, viz s. 24) (Day, 2011). 

 

2.4 Průtok a infuze intraoseálním vstupem 

 

„K zajištění optimální rychlosti aplikace roztoku lze použít přetlakovou infuzi až 

do 300 mmHg. Pokud je pro aplikaci použita infuzní pumpa nebo přetlaková 

manžeta, lze dosáhnout relativně vysokého průtoku až 125 ml/min. V tomto případě 

je jistou nevýhodou tlakový alarm infuzních pump. Po zavedení kanyly je také možné 

odebrat krev k analýze do heparinizované stříkačky. U některých pacientů může být 

aplikace léčiva bolestivá. V tomto případě je možná aplikace lokálního anestetika. 

Důležité je aseptické ošetření vstupu. Pokud je krytí adekvátní, není potřeba 

intraoseální vstup v nemocničním prostředí převazovat, neboť je tato invaze brzy 

odstraněna“ (Vytejčková a kol., 2015, s. 116). 

Průtok intraoseálním přístupem se stejně jako u jiných cévních přístupových 

linek může značně lišit, především dle anatomických lokalit. Průtok je nejvíce 

ovlivněn volbou průměru (průsvitu) intraoseální jehly, závisí na kvalitě provedení 

její inserce do kosti, tlaku a dále je ovlivněn strukturou kosti, typu aplikované 

tekutiny a případnou špatnou fixací intraoseální jehly (Vidacare corporation, 

2013). 
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2.5 Přetlaková infuze 

 

K zajištění dostatečného a konzistentního tlaku lze pro účely IO vstupu využít 

přetlakové manžety, nebo infuzní pumpy, které jsou schopny zajistit adekvátní 

tlak. Pro průchodnost vstupu je třeba nejdříve překonat tlakový gradient mezi 

infuzním systémem a prostorem aplikace IO vstupu. Zpravidla nelze zajistit 

adekvátní tlak pouhým manuálním stlačením vaku rukou. Právě tlak je faktorem, 

který nejvíce ovlivňuje průtokovou rychlost IO vstupu (platí zde přímá úměra, čím 

vyšší tlak, tím větší průtok). Komplikaci představuje navržení některých infuzních 

pump, které tekutiny podávají na základě objemu a rychlosti průtoku, nikoli však 

odpovídajícího tlaku. V tomto důsledku může dojít k odchylkám v podání množství 

tekutiny. Existují infuzní čerpadla (rychlé infuzery), u kterých lze nastavit žádanou 

konstantní hodnotu tlaku 300 mmHg. Není-li možné zajistit požadovaný 

konstantní tlak, je preferováno použití přetlakové manžety (Teleflex, 2017).  

 

2.6 Indikace k zajištění intraoseálního vstupu 

 

2.6.1 Obecné indikace 
 

Metoda IO vstupu je používána v situacích, které vyžadují zajištění vstupu do 

cévního řečiště, ale technicky či klinicky nelze provést zavedení periferního žilního 

katetru (PŽK), nebo aplikaci centrálního žilního katetru. Použití PŽK je v rámci PNP 

běžně preferovaná metoda, avšak k IO vstupu přistupuje již po dvou neúspěšných 

pokusech zavedení PŽK. K zavedení IO jehly přistupujeme nejpozději do 90 s, nebo 

v případě zkolabovaných žil pacienta. Jedná se především o stavy související 

s urgentní péčí, např. šokové stavy, status epilepticus, popáleniny, poruchy vědomí, 

šok, respirační selhání, hemodynamická nestabilita, závažné trauma, polytrauma, 

cévní mozková příhoda, anafylaxe, srdeční arytmie, KPR (kardiopulmonální 

resuscitace) a další závažné stavy. Prostřednictvím IO vstupu lze do kostní dřeně 

aplikovat koloidy, krystaloidy, krevní deriváty a množství různých léků. Užití 

v urgentní medicíně je dnes běžné u dětí, ale i u dospělých pacientů.  

(Vytejčková et al., 2015; Remeš et al., 2013) 
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I v rámci klinické a nemocniční péče se vyskytují případy, kdy je zajištění 

intravenózního přístupu obtížné až nemožné a je tak indikováno použití IO vstupu, 

které může být až nepostradatelné. Příkladem je zajištění celkové anestezie, 

antibiotická terapie, metabolické poruchy, sedace pacienta, dehydratace, analgezie 

bolesti, či laboratorní analýza, včetně analýza kostní dřeně (Vidacare corporation, 

2013). 

 

2.6.2 Řízená hypotermie 

 

Řízená či léčebná hypotermie zahrnuje vaskulární podávání chlazených roztoků. 

Společnost Teleflex uvádí ve své publikaci článek z roku 2007 studii, popisující 

úspěšné použití zařízení EZ-IO (poloautomatický nástroj k aplikaci IO vstupu) 

k podávání chlazených roztoků intraoseálním vstupem. Ve sledovaném období 

poskytli záchranáři podání chlazeného fyziologického roztoku v rámci post-

resuscitační péče. V rámci této studia byla IO cesta použita samostatně či 

v kombinaci s intravenózním vstupem v 74 % případů řízené hypotermie.  

Tato metoda zvyšuje šanci na příznivý neurologický výsledek a pravděpodobně 

snižuje celkovou mortalitu pacientů (Teleflex, 2017). 

 

2.6.3 Laboratorní analýza krevních vzorků 
 

Dle klinických studií u zdravých dobrovolníků lze konstatovat, že použití 

krevních vzorků, které byly získány intraoseální cestou, korespondují s výsledky, 

které byly získány z intravenózního přístupu. Laboratorní studie prokázaly, že 

některé hodnoty, které byly zkoumány na krevních vzorcích, se až na výjimky 

shodují. Mezi statisticky objektivní hodnoty lze zařadit například vyšetření počtu 

červených krvinek, laktátu, glukózy, hemoglobinu a hematokritu, kreatininu atd. 

Tyto hodnoty se shodovaly u vzorků odebraných IO i IV cestou. Statisticky 

významná odchylka hodnot jednotlivých vzorků byla prokázána u vyšetření 

hodnot sodíku, draslíku, vápníku, krevních destiček, nebo počtu bílých krvinek 

(Vidacare corporation, 2013). 
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2.7 Kontraindikace zajištění intraoseálního přístupu 

 

Aplikace IO vstupu má své četné výhody, ale i některá úskalí a omezení. „U 

novorozenců se vzhledem ke křehkosti kostí a malému intramedulárnímu prostoru 

nedoporučuje. Kontraindikacemi jsou zlomenina kosti, stav po ortopedické operaci, 

osteoporóza, infekce v místě zavedení apod.“ (Vytejčková a kol., 2015, s. 115). 

Kontraindikace lze rozdělit na absolutní a relativní. Mezi absolutní 

kontraindikace řadíme trauma kosti v oblasti nebo v blízkosti místa aplikace jehly. 

Narušená funkce kosti tak může vést k extravazaci tekutin a potenciálnímu rozvoji 

kompartment syndromu (více je uvedeno v kapitole „Kompartment syndrom jako 

možná komplikace IO vstupu“, viz s. 23). Dále sem řadíme infekci v místě aplikace 

IO vstupu. Existuje riziko zanesení infekce přímo do kosti a způsobení 

osteomyelitidy. Hlavní absolutní kontraindikací je fraktura kosti plánované 

inserce. Mezi relativní kontraindikace můžeme zařadit přítomnost protézy v cílové 

končetině. Narušení kostní tkáně může také nepředvídatelně zasahovat do 

průběhu aplikace jehly, ohrozit funkčnost či průtok vstupu a způsobit poškození 

jehly či samotné protézy. Dále lze zmínit obtížnost při identifikaci anatomických 

orientačních bodů (obézní pacienti). Tento případ vyžaduje extrémní opatrnost, 

jelikož by mohlo dojít k poškození ostatních struktur a tkání  

(Bradburn a Gill, 2015). 

Mezi další kontraindikace řadíme již zavedený intraoseální vstup ve stejné 

končetině během posledních 24 hodin (zahraniční literatura uvádí až 48 hod.)  

a dysplazii skeletu (Remeš et al., 2013). 

Za další relativní kontraindikace můžeme považovat osteoporózu, osteopenii, 

ostegenesis imperfekta, v důsledku vyšší pravděpodobnosti výskytu zlomenin  

a poranění dolní duté žíly (horší vstřebatelnost podávaných tekutin)  

(Gluckman, 2014). 
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2.8 Komplikace aplikace a přítomnosti intraoseálního vstupu 

 

Z historického hlediska se komplikace během zavádění a používání IO 

vyskytovaly asi v 1 % případů. Studie z roku 1985 s více než 4200 pacienty 

prokázala jako nejčastější komplikaci zanesení infekce včetně následku-

osteomyelitidy (0,6 %) v důsledku infekčního onemocnění pacientů nebo 

dlouhotrvající infuzi (Vidacare corporation, 2013). 

Komplikace inserce IO vstupu obvykle blízce souvisí se špatným úsudkem 

zdravotníka či lékaře a nedostatečným zvážením kontraindikací. Mezi nejčastější 

komplikace řadíme extravazaci tekutin. Probíhá-li v malé míře, nemusí 

představovat komplikaci žádnou, ale rozsáhlý únik tekutin může vést až k rozvoji 

kompartment syndromu. Další komplikaci představuje již zmíněný rozvoj 

osteomyelitidy, kde riziko je nejvyšší především u inserce přes infikovanou, 

poškozenou nebo spálenou kůži, nebo u vstupu, který je zaveden déle než 24 

hodin. Lze také zmínit možné způsobení fraktury kosti, které hrozí především  

u dětí případně rozvoj pneumotoraxu při inserci do hrudní kosti. U dětí také 

existuje riziko poškození růstové chrupavky kosti při nedostatečné pozornosti 

během aplikace IO jehly (Bradburn a Gill, 2015). 

 

Za méně závažné komplikace můžeme považovat méně rozsáhlou extravazaci 

tekutin, pomalý průtok, uvolňovaní a nedostatečná fixaci jehly, nemožnost 

proplachu vstupu, problémy se zařízením k aplikaci vstupu, potíže s odstraněním 

jehly a rozvoj lokálního zánětu (Vidacare corporation, 2013). 

 

2.8.1 Kompartment syndrom jako možná komplikace při aplikaci IO vstupu 
 

Kompartmenty (oddíly) jsou složené ze svalové tkáně, nervů a cév, které jsou 

oddělené fascií. Dojde-li k otoku nebo jiné příčině vytvoření tlaku v tomto 

omezeném prostoru, dochází ke kompresi těchto svalů, nervů a cév. Tento stav 

označujeme jako kompartment syndrom. Může se projevit jako jedna z komplikací 

při aplikaci infuze IO vstupem. Nejrizikovějším místem pro jeho rozvoj je dolní 

končetina (bérec). Může vést ke kompresi cév, k nedostatečné perfuzi tkání  

a tvorbě nekrózy. Důsledkem jeho rozvoje může být pozdní zástava extravazace 
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tekutin, či volba špatné délky IO jehly. Rizikovým faktorem je typ podávané 

tekutiny, délka podávání infuze a celkový objem a rychlost podávání tekutin. Po 

rozpoznání jeho rozvoje je především třeba odstranit tlak, který působí na 

podávanou tekutinu a v závažnějších případech je třeba provést následnou 

fasciotomii (Teleflex, 2017). 

 

2.8.2  Reparace kosti po aplikaci intraoseální infuze 
 

Dle preklinické studie (Miller et al., 2011), která zkoumala prvotní reparaci 

kosti a dobu, za kterou lze aplikovat IO jehlu do stejné lokace. Studie prokázala, že 

tento proces trvá 48 hodin. Během této doby dochází k dostatečné tvorbě fibrinu  

a srážení krve, které zajistí prevenci proti extravazaci tekutin přes původní otvor 

v kosti. K úplnému zhojení kostní tkáně do okamžiku, kdy nebude možné 

detekovat stopy po aplikaci jehly na rentgenu, dochází v průběhu týdnů až 

několika měsíců. (Miller et al., 2011) 

 

2.8.3  Rozvoj embolie jako možná komplikace IO infuze 
 

Rozvoj tromboembolie nepatří vzhledem k anatomicko-fyziologickým 

souvislostem mezi typické komplikace ve vztahu k IO infuzím. V literatuře jsou 

zaznamenány pouze ojedinělé případy rozvoje arteriální trombózy u pacientů, 

kterým byly aplikovány IO infuze. U každé cévní přístupové cesty existuje riziko 

vzniku vzduchové embolie, včetně IO cesty. Největší rizikový faktor představuje 

relativní tlakový gradient mezi cévním přístupem a atmosférou. 

V publikované literatuře o vzduchové embolii ve vztahu k IO vstupu jsou 

zaznamenány dva případy u dětských pacientů. V prvním případě byla popsána 

vzduchová embolie cerebrální arterie u sedmiměsíčního dítěte, kde byla používána 

pouze IO cesta do cévního řečiště, nicméně autoři poukazují na možný rozvoj 

embolie při pouhých pokusech zavedení jiného vstupu do cévního řečiště  

(Van Rijn et al., 2008). 
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Druhý případ popisuje úmrtí čtyřměsíčního dítěte, kde byla vzduchová embolie 

prokázána výpočetní tomografií. V tomto případě neexistují známky použití jiného 

vstupu do cévního řečiště než IO aplikace (Hillewig et al., 2007). 

 

Tabulka 1 Přehled kontraindikací a komplikací IO vstupu podle Advanced Life Support 
algorithm. 

Komplikace:  Kontraindikace: 

Extravazace tekutin mimo IO vstup. 
Fraktura či přítomnost protézy v cílové 

kosti. 

Dislokace jehly. 
Přítomnost IO vstupu v posledních 24-48 

hodinách v cílové kosti. 

Rozvoj embolie. 
Předchozí neúspěšný pokus aplikace IO 

vstupu do stejné kosti. 

Rozvoj kompartment syndromu. 
Známky přítomnosti infekce či zánětu 

v místě aplikace. 

Fraktura či traumatizace kosti. 
Neschopnost lokalizace správného 

umístění IO vstupu. 

Způsobení bolesti během inserce jehly a 

aplikace léčiv. 
 

Zanesení infekce.  

      

      (Van de Voorde et al., 2015) 

 

2.9 Zařízení k intraoseální aplikaci 

 

2.9.1 Intraoseální jehly 
 

I samotné intraoseální jehly prodělaly v průběhu vývoje intraoseálních zařízení 

jisté změny. IO jehla je ve své podstatě dutá ocelová trubice, která po aplikaci 

proniká skrze měkké pokrývající tkáně, periosteum a kompaktní a spongiózní 

vrstvu kosti. Dříve se vnitřní průměr jehel pohyboval v rozmezí 12–20 G (gauge), 

ovšem standardní průměr moderních jehel je 15–16 G. Pro srovnání lze  

říci, že 16 G odpovídá průměru 1,518 mm. Délka jehel se pohybuje v rozmezí  

od 7,5 do 68 mm, přičemž je dána především volbou typu jehly zařízení a místem 
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inserce. Cílem volby správné jehly je, aby jehla po aplikaci dosáhla několik 

milimetrů za kůru kosti a zároveň nezpůsobovala útlak měkkých tkání. Volba 

adekvátní délky jehly závisí na několika faktorech, především věku, tělesné stavbě 

pacienta (obezita), lokalizaci intraoseálního vstupu, schopnostech lokalizovat 

anatomické orientační body a zkušenostech a úsudku zdravotníka či lékaře. 

Správná velikosti jehly zajistí minimální riziko výskytu komplikací a dostatečnou 

fixaci jehly. Distální konec jehly je obvykle ostře skloněn, aby zajistil minimální 

riziko výskytu obstrukce v místě toku podávaných tekutin (Paxton, 2012, s. 205). 

 

2.10  Intraoseální zavaděče 

 

Z historického, ale i současného hlediska lze tato zařízení rozdělit dle 

mechanických vlastností a způsobu použití na mechanická a manuální  

(Paxton, 2012). 

Manuální zavaděče se v současné době nepoužívají běžně. Vyžadují značnou sílu 

i dostatek zkušeností pro jejich správnou aplikaci a jsou užívány zejména  

u dětských pacientů. Hlavní výhodou je jednoduchost samotného zařízení a nízké 

finanční náklady. Do manuálních zavaděčů řadíme Jamshidiho jehlu, nebo tzv. 

trokar. Jehly se zavádí kroutivým pohybem dlaní ruky. Tato zařízení jsou omezena 

pouze na dolní končetiny dětských pacientů, u dospělých pacientů by aplikace 

vyžadovala použití nadměrné síly (Bradburn a Gill, 2015). 

 

2.10.1  Mechanické zavaděče 
 

Food and Drug Administration (FDA) neboli úřad pro potraviny a léčiva v USA 

schválil 3 intraoseální přístroje pro nejčastější použití. Prvním je poloautomatické 

zařízení EZ-IO, které je v přednemocniční péči zdravotnické záchranné služby 

používáno nejčastěji, a dále jsou to automatické zavaděče BIG – Bone Injection Gun 

a FAST1. V České republice je použití těchto přístrojů obdobné a jiná se takřka 

nepoužívají (Day, 2011). 
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2.10.2  Zařízení EZ-IO 
 

Zařízení EZ-IO bylo vyvinuto společností Vidacare Corporation ve spolupráci 

s Universitou zdravotnických věd (University of Texas Health Science Center, San 

Antonio). Jedná se o ruční vrtací zařízení, které se skládá z pohonné jednotky  

a soustavy jehel tří velikostí. Volba jehly závisí především na hmotnosti, velikosti  

a stavby těla pacienta a hloubce tkáně. Průsvit jehel odpovídá 15 G (1,45 mm) při 

délce 15 mm – růžová (určena především pro děti o hmotnosti 3-39 kg), 25 mm – 

modrá (pro pacienty, kteří mají 40 kg a více) a 40 mm – žlutá (pro případ, že je nad 

plánovaným místem inserce velké množství tkáně, například edém, obezita, či 

velké množství svalové hmoty) (Day, 2011). 

 

2.10.2.1 Volba jehly a lokalizace aplikace 
 

Volba správné jehly vyžaduje důkladnou rozvahu, např. geriatrický pacient 

může v mnoha případech vyžadovat katetr s kratší délkou, zatímco obézní dítě 

dlouhou jehlu. Katetry v sadě EZ-IO mají označení černou čárou 5 mm od začátku 

jehly. Nedosáhne-li jehla do úrovně kůry kosti, i přestože černá čára dosáhne 

úrovně měkkých tkáni, je třeba zvolit delší jehlu, či zvážit změnu místa inserce. 

Výběr lokality aplikace IO vstupu závisí na věku pacienta, stavbě těla, anatomii, 

zdravotním stavu, ale také na schopnosti vyhledat anatomické orientační body, 

klinickém úsudku a zkušenostech zdravotníka či lékaře. Lze také zmínit důležitost 

nepřítomnosti kontraindikací, přístupnost místa, zabezpečení fixace vstupu  

a monitorace pacienta. Nejčastějšími místy jsou punkce proximální tibie, hlavice 

humeru, či vnitřní malleolus (Vidacare corporation, 2013). 

 

2.10.2.2 Zásady postupu aplikace pomocí EZ-IO 

 

Po přípravě pomůcek a volbě vhodného místa a jehly je třeba místo aplikace 

důkladně vyčistit desinfekcí. Jehla je k zařízení magneticky upevněna. Po stabilizaci 

končetiny a kosti je možné jehlou penetrovat měkké tkáně až k samotné kosti. 

V tuto chvíli by měla být stále viditelná první značkovací černá čára na jehle, která 
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indikuje správnou volbu délky jehly. Není-li již viditelná, pravděpodobně je nutné 

zvolit delší jehlu. V momentě kontaktu jehly s kostí se začne vrtat až do chvíle, kdy 

dojde k náhlému poklesu odporu. Po této změně zařízení zastavujeme, fixujeme 

jehlu a odšroubujeme zavaděč jehly proti směru hodinových ručiček. Po úplné 

aplikaci je třeba provést verifikaci pomocí aspirace kostní dřeně, kontrolou 

stability jehly a provedením proplachu vstupu. Vstup je následně fixován 

stabilizátorem, připojen k hadičce a propláchnut 10 ml kapaliny  

(Bradburn a Gill, 2015). 

V rámci adekvátní verifikace aplikace vstupu je třeba zmínit, že neúspěch 

během prvního pokusu o aspiraci kostí dřeně nemusí znamenat nesprávnou 

aplikaci IO vstupu a je doporučováno provést další aspiraci po náležitém proplachu 

vstupu (Teleflex, 2017) 

 

2.10.2.3 Aplikace do proximálního humeru pomocí EZ-IO 
 

U dospělých pacientů je proximální humerus považován za vynikající vstup do 

cévního řečiště pro průtok, dodávku léků a míru bolesti při aplikaci. Průtok je 

natolik dostačující, že podávané látky nevyžadují takovou míru tlaku při podávání 

a nezpůsobují vysokou bolestivost. Během výzkumných studií, které byly 

publikovány v časopise Journal of Trauma, byly porovnány různé metody 

vaskulárního přístupu včetně periferního žilního vstupu, centrálního žilního 

katetru a IO vstup do hlavice humeru. Studie dospěly k závěru, že přístup do 

proximálního humeru byl podstatně rychlejší než intravenózní linky a generuje 

vyšší arteriální tlak. Tato aplikace zároveň představuje vhodnou volbu u pacientů 

s traumatizací dolních končetin či poškození pánevních orgánů, jelikož aplikované 

látky putují horní dutou žilou a míjí tak cévní systém v oblasti břicha a pánve. Tato 

inserce má i nevýhody, zejména obtíže s výběrem vhodné jehly, obtížnou fixaci 

vstupu a vyžaduje jistou dávku zkušeností, popřípadě i delší trénink. Proximální 

humerus je pokryt značnou vrstvou svalové hmoty, proto je u dospělých pacientů 

doporučováno použití žluté (45 mm) jehly. Kritickým aspektem je identifikace a 

vyhledání správného místa. Klíčovými místy jsou collum chirurgicum a tuberculum 

majus (Vidacare Corporation, 2013). 
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Postup vyhledání optimálního místa lze popsat v několika bodech. Pacient 

pokrčí ruku a dlaň si položí na břicho a zajistí tak správnou rotaci pažní kosti. 

Zdravotník orientačně zjistí cílovou oblast položením své dlaně na rameno 

pacienta a ucítí strukturu, která svým odporem připomíná „míč“, jedná-li se  

o obézního pacienta, je třeba vyvinout větší tlak. Následně zdravotník přiloží 

ulnární hranu své dlaně do úrovně axilární čáry a výšky ramene z přední strany a 

totéž provede druhou rukou ze zadní strany. Dále přiloží palce na rameno a 

hlubokou palpací identifikuje tuberculum majus humeri a definuje svislou linii 

aplikace. Místo správné inserce se nachází 1-2 cm nad chirurgickým krčkem. Pro 

samotné vložení IO jehly je místo třeba vyčistit antiseptickým roztokem (např. 

chlorhexidin). Jehla je zavedena pod úhlem 45 stupňů vůči horizontální ose, úhel 

by měl odpovídat kolmému sklonu vůči kůži. Jehlou pronikneme skrze měkké 

tkáně a „vrtáme“ do kosti do poklesu odporu či zavedení do úrovně označené 

černou značkou na jehle. Je třeba rukou fixovat konus jehly a při odpojovaní 

zařízení od jehly nedržet spoušť. Během stále fixace odstraníme zavaděč jehly 

pohybem proti směru hodinových ručiček. Samotnou jehlu je třeba zafixovat 

stabilizační náplastí a napojit na hadičku. Verifikaci správného umístění 

provedeme aspirací kostní dřeně a následně propláchneme vstup fyziologickým 

roztokem (5-10 ml u dospělých, 2-5 ml u kojenců a malých dětí)  

(Vidacare Corporation, 2013). 

 

2.10.2.4 Aplikace do proximální tibie pomocí EZ-IO 

 

Identifikace místa vpichu se provádí v plné extenzi dolní končetiny. Nachází se 

přibližně 3 cm (vzdálenost 2 přiložených prstů) pod čéškou (patella) a 2 cm 

mediálním směrem podél holenní kosti. Lokaci také lze identifikovat vzdáleností  

2 cm mediálním směrem od tuberositas tibiae.  U dětí a kojenců je třeba mít na 

paměti odlišný postup. Místo vpichu se vyhledá během extenze dolní končetiny 

přibližně 1 cm pod tuberositas tibiae a 1 cm mediálním směrem podél holenní kosti 

z důvodu potenciálního poškození růstové chrupavky. Následný postup zavedení 

samotné jehly je obdobný jako u inserce do hlavice humeru, jedinou specifikací je 

zavedení a „navrtání“ tibie pod úhlem 90 stupňů (Vidacare Corporation, 2013) 
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Aplikace do proximální holenní kosti je nejvhodnější cestou IO vstupu při 

srdeční zástavě v rámci přednemocniční péče. Její výhodou je velká 

pravděpodobnost úspěšné aplikace během prvního pokusu. V porovnání s insercí 

do humeru je úspěšnost zavedení vyšší o 40 % a dislokace jehly je podstatně méně 

vídanou komplikací (Reades et al., 2011).  

 

2.10.2.5 Aplikace do distální tibie pomocí EZ-IO 
 

Pro vyhledání místa vpichu do distální tibie se postupuje přiložením dvou prstů 

(3 cm) proximálně nad vnitřní stranou kotníku. Po získání horizontální úrovně je 

třeba nahmatat přední a zadní hranu holenní kosti a místem správné aplikace je 

poté plochý střed mezi těmito body. U malých dětí a kojenců je postup opět odlišný 

a vertikální úroveň se nachází 1-2 cm na vnitřní stranou kotníku. Následující 

postup aplikace vstupu je stejný jako u aplikace do proximální části kosti  

(Vidacare Corporation, 2013).  

 

2.10.2.6 Aplikace IO jehly do hrudní kosti pomocí EZ-IO 
 

Pomocí EZ-IO lze zajistit IO vstup do hrudní kosti. Provádí se speciálním 

nástrojem, tzv. T.A.L.O.N., neboli Tactical Advance Lifesaving Intraosseous Needle, 

který je určen pro vojenské účely a taktické lékařské týmy, v civilním sektoru není 

používán. Kombinací zařízení EZ-IO a T.A.L.O.N. lze zajistit funkční IO vstup do 

hrudní kosti a běžné jehlové sety nejsou pro vstup do hrudi navrženy 

(Vidacare Corporation, 2013). 

 

2.10.2.7 Použití EZ-IO v pediatrii 
 

Dle FDA je aplikace IO vstupu možná u všech pacientů, kteří váží více než 3 kg. 

Během aplikace je důležité dbát pozornosti a nevyvíjet nadměrný tlak na jehlu 

v důsledku menší pevnosti kostí pediatrických pacientů. Osoba zavádějící vstup 

nemusí rozeznat změnu odporu při penetraci jehly do dřeňového prostoru  
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kosti, čímž může zapříčinit špatnou polohu a fixaci jehly. Následně může docházet 

k extravazaci tekutin či jiné komplikaci a znemožnit další pokus o zavedení IO 

vstupu na tomto místě. Jistou změnu představuje také množství, rychlost a tlak 

kapaliny, kterou vstup po aplikaci proplachujeme. Objem, kterým vstup 

propláchneme, závisí na hmotnosti dítěte a klinickém úsudku lékaře či 

zdravotníka. Kojenci a malé děti vyžadují menší tlak a rychlost při průplachu 

vstupu, ale i následně podávané infuzi. Vstup je důležité často kontrolovat, neboť 

zde hrozí potenciální extravazace tekutin (Vidacare Corporation, 2013). 

 

2.10.2.8 Odstranění Intraoseálního vstupu po použití EZ-IO 
 

Pro vyjmutí katetru uchopí zdravotník konus jehly, odstraní spojovací hadičku  

a fixační náplast (stabilizátor). K zavedené jehle se připojí speciální stříkačka (luer-

lock), která je udržována v ose jehly, aby nedošlo k jejímu vylomení či traumatizaci 

tkání pacienta. Rotačním pohybem ve směru hodinových ručiček a tahem směrem 

ven se vyjme katetr, který je zlikvidován do kontejneru určeného na ostré 

předměty. Po vyjmutí jehly sterilně kryjeme místo inserce a v případě potřeby 

zajistíme kompresi po dobu 1-2 minut. V případě pacientů, kteří užívají 

antikoagulační terapii, poskytneme delší dobu komprese (Vidacare Corporation, 

2013). 

 

2.10.3 BIG – Bone Injection Gun 
 

Zařízení BIG bylo vyvinuto v Izraeli společností WaisMed v 90. letech 20. století. 

Jedná se o pružinové zařízení, které umožňuje pomocí tlaku pružiny aplikovat 

intraoseální jehlu a její zavaděč přímo do kosti. V průběhu aplikace je následně 

zavaděč odstraněn a aplikovaná jehla představuje funkční IO vstup. Zařízení BIG je 

barevně označeno dle možností použití. Zařízení určeno pro dospělé pacienty je 

označeno modrou barvou, červené pro pediatrické pacienty a BIG označený 

zelenou barvou se užívá k veterinárním účelům. Systém BIG je navržen pro inserci 

do oblasti proximální části holenní kosti a alternativou je hlavice humeru  

(Day, 2011). 
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Jehla modře označeného přístroje odpovídá velikosti 15 G a červená 18G. 

Červené zařízení je určeno pro děti do dvanácti let, délka jehly je 43,3 mm a lze 

nastavit hloubku jejího zavedení od 0,5 do 1,5 cm. Doporučená hloubka  

zavedení závisí na věku pacienta (5-10 mm pro mladší tří let, 10-15 mm ve věku  

3-6 let, 15 mm pro věk 6-12 let a 25 mm pro starší 12 let). Zařízení pro dospělé je 

přednastaveno na hloubku do 2,5 cm (Paxton, 2012). 

 

2.10.3.1 Aplikace a odstranění BIG 
 

Pro inserci do oblasti proximální tibie je zapotřebí vyhmatat tuberositas tibiae, 

kterou lze popsat jako „drsnatinu“ nacházející se pod čéškou a dále postupujeme  

2 cm mediálním a 1 cm proximálním směrem. Pro aplikaci do proximálního 

humeru umístí pacient pokrčené ruce dlaní na břicho, zdravotník hmatem 

lokalizuje acromion a processus coracoideus, které vytváří orientační body pro 

umístění palce a ukazováčku a vytváří tak pomyslnou linii. Místo správné aplikace 

se nachází na vzdálenost dvou přiložených prstů (1,5-2 cm) distálním směrem od 

středu pomyslné linie, kde se nachází hlavice humeru. Po identifikaci správné 

lokace inserce a desinfekci místa odstraníme víčko nástroje a přiložíme jej kolmo 

na kůži. Rukou, kterou jsme lokalizovali místo aplikace, uchopíme hlaveň zařízení  

a stabilizujeme jej po celou dobu procesu zavádění vstupu. Druhou rukou 

odstraníme bezpečnostní západku, která je odložena k dalšímu použití. Následně 

dlaní dominantní ruky tlačíme do horní části zařízení a prsty pevně uchopíme 

ramena zařízení. Stlačením jsou jehla a zavaděč aplikovány do kosti, což je znatelné 

zvukovým i hmatatelný klapnutím. BIG je pomalu odstraněn a následně dochází 

k odstranění samotného zavaděče jehly. Jehlu zafixujeme červenou pojistkou, která 

je páskou přilepena ke kůži pacienta.  Jehla je napojena na prodlužovací hadičku a 

propláchnuta fyziologickým roztokem o objemu 5-10 ml. Odstranění probíhá 

uchopením jehly červenou pojistkou a kombinací rotace a tahu proti směru 

zavedení vstupu. Místo aplikace je potřeba sterilně krýt (Day, 2011). 
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2.10.3.2 Studie o aplikaci BIG 
 

Na přelomu 20. a 21. století bylo provedeno několik studií, které měly za cíl 

objasnit úspěšnost aplikace IO pomocí BIG, zmapovat dobu zavádění vstupu  

a obhájit kvalitu tohoto zařízení v porovnání s tehdy rozšířenějšími manuálními 

nástroji k zajištění IO vstupu. První studie (Waisman M, Waisman D, 1997, USA) 

zahrnovala 19 pacientů, kterým nebyl zaveden intravenózní vstup do 10 minut 

během resuscitace a 31 pacientů s frakturami s aplikací lokální anestezie. Ze studie 

vyplývá úspěšnost aplikace obou přístrojů 100 %, přičemž průměrný čas zavedení 

BIG byl 70 s a zavedení manuální jehly 88 s. Další studie (Calkins MD et al, 2000, 

USA) zahrnovala 31 dobrovolníků, kteří nevyžadovali žádné ošetření. Z průzkumu 

vyplynula úspěšnost zavedení BIG 94 % a úspěšnost zavedení manuálního nástroje 

97 % (Curran, 2005). 

 

2.10.4  FAST1 
 

FAST1 je v současné době jediné schválené zařízení, které je primárně určeno  

a navrženo pro aplikaci IO vstupu do hrudní kosti, konkrétně do místa manubrium 

sterni, tedy širší části hrudní kosti, na které se nachází kloubní plochy pro spojení 

s klíčními kostmi. FAST1 se skládá ze zaváděcího zařízení a infuzní trubice. Po 

identifikaci cílového místa je aplikována náplast na pacientovu hruď, která 

poskytuje cílové umístění zavaděče a následnou fixaci katetru. Inserce probíhá 

v poloze pacienta vleže a osoba zavádějící katetr stojí u hlavy pacienta. FAST1 je 

aplikován vynaložením velkého tlaku na manubrium pod kolmým úhlem, 

stabilizační body penetrují kůži a katetr je následně jehlou zaveden až do hrudní 

kosti. Jehla i stabilizační body jsou odstraněny společně s celým zavaděčem  

a katetr je napojen na prodlužovací hadičku. Souprava je fixována náplastí  

a chráněna přiloženou plastovou „kupolí“ (plastic dome). Následně je vstup 

standardně propláchnut 5-10 ml fyziologického roztoku. Místo inserce toho 

zařízení je totožný pro všechny dospělé pacienty a vstup je obvykle aplikován do 

60 s. Odstranění vstupu probíhá odpojení prodlužovací hadičky od katetru, 

sejmutím plastové kopule a prostým vytažením katetru (Day, 2011). 
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2.10.4.1 Specifika a vlastnosti FAST1 
 

Bezpečné použití FAST1 je pouze pro pacienty starší 12 let. Průtok tímto 

vstupem dosahuje hodnot 30-80 ml/min bez použití přetlakové infuze a s jejím 

použitím až 120 ml/min. Manuálním stlačením stříkačky lze dosáhnout průtoku až 

250 ml/min. Mezi specifické kontraindikace použití FAST1 lze zařadit prodělanou 

sternotomii či abnormální stavbu hrudníku z anatomického hlediska  

(Pyng Medical Corporation, 2011). 

Použití FAST1 představuje místem své aplikace jistou překážku při závažných 

stavech, jako představuje např. kardiopulmonální resuscitace, nutná intubace 

pacienta, užití krčního límce, či trauma v oblasti hrudníku. Proto jsou tyto stavy 

relativní kontraindikací a jeho použití je třeba zvážit. Častou chybou při užití 

FAST1 je nedodržení dostatečně kolmého úhlu k hrudní kosti, není totožný 

s kolmicí k horizontální rovině těla pacienta. Další nevýhodou je vysoký tlak, který 

je potřeba vyvinout na zavaděč k adekvátní penetraci hrudní kosti. Mezi výhody 

patří kontrola hloubky zavedení díky stavbě zavaděče, prevence dislokace díky 

stabilizačním bodům, vysoká rychlost aplikace a malé samostatné balení celé 

soupravy, které lze snadno přepravovat. I proto je zařízení FAST1 využívané pro 

vojenské a taktické útvary (Day, 2011). 

 

2.11 Porovnání zařízení určených k intraoseální aplikaci 

 

Bylo provedeno několik studií porovnávající zařízení k intraoseální aplikaci. 

Studie Kurowskeho et al., publikovaná v roce 2014 v časopise American Journal of 

Emergency Medicine porovnávala úspěšnost a čas nutný k aplikaci IO vstupu 

během simulované resuscitace. Úspěšnost prvního pokusu byla nejvyšší pro BIG 

(91,59 %), dále pro EZ-IO (82,66 %) a pro Jamshidiho jehlu (47,66 %). Průměrná 

délka aplikace pro BIG byla 120 s, pro EZ-IO 180 s a Jamshidiho jehlu 250 s. Ze 

závěru studie vyplývá vynikající úspěšnost a jednoduchost aplikace pro BIG oproti 

EZ-IO (Kurowsky et al., 2014).  
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Shavit et al. provedli výzkum zahrnující 29 studentů, kteří podstoupili patřičný 

výcvik pro práci s BIG a EZ-IO. Cílem výzkumu bylo objasnit a určit uživatelsky 

přijatelnější a jednodušší přístroj k zavedení IO vstupu. Účastníci měli s EZ-IO 

výrazně vyšší jednorázovou úspěšnost aplikace než s BIG. Výsledkem bylo 28 

úspěšných aplikací s EZ-IO z 29 pokusů, bilance použití BIG byla 19/29. 20 

z celkových 29 účastníků by EZ-IO volilo jako první volbu nástroje  

(Shavit et al., 2009).  

Dle studie Frascone et al. bylo v letech 2000 až 2005 aplikováno 89 vstupů 

pomocí FAST1 a 89 vstupů pomocí EZ-IO. Úspěšnost aplikace zařízením FAST1 

byla 72 % a pro EZ-IO 87 %, nicméně ze studie také vyplynul fakt, že komfort  

a jednoduchost aplikace pro poskytovatele jsou totožné pro obě zařízení  

(Frascone et al., 2007).  

 

2.12  Péče o intraoseální vstup 

 

Péče a údržba intraoseálního katetru je podobná jako u jiných přístupových cest 

do cévního řečiště. Prioritou před distribucí léčiv je provedení verifikace správné 

inserce. Dále je nutné udržování průchodnosti katetru, monitoring lokalizace 

vstupu z důvodu případné extravazace či infiltrace tekutin a kontrola stability nebo 

nežádoucí dislokace až do odstranění vstupu. Průběžnou adekvátní funkci vstupu 

lze ověřit správnou stabilitou vstupu, možností aspirace krve a dostatečným 

průtokem. Zavedení a používání přístupu je omezeno na dobu 24 hodin. 

V závislosti na délce trvání inserce, rychlosti a podání infuze může být nutné 

opětovné propláchnutí linky k dosažení adekvátní funkce. Studie prokázaly, že 

pomalá kontinuální infuze o rychlosti 30 ml/h zajistí žádoucí a dostatečnou 

průchodnost vstupu i po dobu 40 hodin (Teleflex, 2017). 
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2.12.1 Monitorace vstupu a pacienta 
 

Monitorace je důležitá zejména během první půl hodiny po aplikaci vstupu, dále 

během jakékoli manipulace s katetrem, podávání vazopresorů či podání infuze 

vysokou rychlostí. Je třeba mít na paměti nejen sledování požadované funkce 

vstupu, ale i subjektivní příznaky pacienta, které nás mohou upozornit na 

neschopnost pacienta tolerovat IO vstup. Mezi tyto příznaky lze zařadit horečku, 

neadekvátní reakci na podávané léky, změna barvy končetiny, otok, bolest, 

parestezie, pocit chladu či tepla, nebo nadměrný svalový tonus v oblasti končetiny, 

do které je zaveden vstup. Končetina, do které je vstup zaveden, musí být 

znehybněna, jedná-li se o hlavici humeru, je třeba vždy zajistit polohu paže pod 

úrovní ramene, z důvodu možné dislokace katetru (Teleflex, 2017). 

 

2.13 Regulace bolesti při použití IO vstupu 

 

Je-li pacient při vědomí, aplikace a přítomnost intraoseální jehly představuje 

nepohodlí a bolest. Dutiny kostí obsahují četné senzorické receptory, a proto je ve 

většině případů nutné tuto bolest regulovat. Jedna z variant je použití bolusové  

4 ml dávky lidokainu (2 %) (Hixson, 2011). 

 

Jako další možnost léčby bolesti se nabízí podání 50 mg Mesocainu, doporučená 

dávka u dětí činí 0,5 mg/kg tělesné váhy (Remeš et al., 2013) 

 

Bolest doprovázející aplikaci IO vstupu bývá proměnlivá, zatímco bolest spojená 

aplikací infuzí pod tlakem lze označit jako závažnou, tedy nad hranici 5 bodů na 

stupnici míry bolesti 0-10 bodů (Visual Analogue Scale-VAS). Použití 2 % lidokainu 

se prokázalo jako účinné, nicméně míra zmírnění bolesti a doba účinku je  

u pacientů individuální.  Dle sérií studií u zdravotnických dobrovolníků byla 

měřena míra úlevy od bolesti během infuze EZ-IO jehlou. Během intervalu 

devadesáti minut bylo sledováno 10 dobrovolníků s aplikovaným katetrem do 

oblasti proximální tibie. Po aplikaci 100 mg lidokainu 8 z 10 účastníku vyžadovalo 

navýšit dávku analgetika (20 mg), aby míra bolesti byla udržena pod hranici  
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5 bodů na stupnici míry bolesti VAS. Při aplikaci do oblasti hlavice humeru byla 

výchozí dávka lidokainu stanovena na 60 mg, přičemž žádný z dobrovolníků 

nevyžadoval navýšení dávky. Další studie provedená v roce 2016 srovnávala užití 

40 mg lidokainu při aplikaci do proximální tibie a hrudní kosti. Analgetická dávka 

byla doplněna 20 mg lidokainu či placebem. Výsledek této studie potvrdil, že 

doplňující dávka 20 mg lidokainu nemusí být potřebná pro všechny pacienty a je 

tedy na zvážení lékaře dle situace. Zmíněné dávkování léčiva je doporučeno od 

výrobce, avšak optimální množství musí být posouzeno kvalifikovaným lékařem 

(Teleflex, 2017). 

 

2.14 Intraoseální vstup v rámci KPR 

 

Během neodkladné resuscitace je nutné zajistit vstup do cévního řečiště. Není-li 

z důvodu kontraindikace, či komplikace zaveden PŽK, přistupujeme k aplikaci IO 

vstupu. Centrální žilní přístup se během resuscitace nezajišťuje, neboť představuje 

mnoho rizik a vyžaduje přerušení nepřímé srdeční masáže. IO vstupem tak 

zajistíme přístup do cévního řečiště během několika sekund (Šeblová et al., 2013). 

Již v roce 1992 byla IO cesta Evropskou radou pro resuscitaci (ERC) popsána 

jako rychlý a funkční přístup k centrálnímu oběhu pro podávání léků během 

resuscitace. American Heart Association (AHA) od roku 2005 uznala IO cestu 

v porovnání s intravenózní linkou, jako srovnatelně účinný vstup do cévního 

řečiště a po IV vstupu je doporučena jako druhá volba zajištění vstupu do krevního 

řečiště. Nástup účinku podávaných léčiv IO vstupem a jejich koncentrace v oběhu 

jsou srovnatelné s léky podávanými centrálním žilním katetrem. Zuercher et al. 

porovnal ve své studii z roku 2011 neurologický stav pacientů po úspěšné 

resuscitaci. Z výsledků vyplývá, že úspěšnost návratu spontánní cirkulace krevního 

oběhu (ROSC) je během resuscitace totožná po aplikaci adrenalinu cestou IV i IO.  

Z vyhodnocení pravděpodobnosti přežití během 24 hodin po resuscitaci včetně 

lepšího neurologického výsledku vyplývá, že při použití IO vstupu je větší šance na 

dosažení lepšího výsledku (Teleflex, 2017). 

Můžeme tedy konstatovat, že aplikace IO vstupu je výkon, který se v praxi 

nepoužívá zcela běžně, nicméně, má své důležité opodstatnění a pro svým 
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významem hraje důležitou roli ve specifických situacích, které jeho zajištění 

vyžadují, a může tak představovat život zachraňující výkon. 

 

2.15  Legislativa vztahující se k intraoseálnímu vstupu v České 

republice 

 

Na základě vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků  

a jiných odborných pracovníků v platném znění, je zdravotnický záchranář dle § 17 

a záchranář pro urgentní medicínu dle § 106 oprávněn v rámci přednemocniční 

neodkladné péče a při poskytování akutní a intenzivní lůžkové péče bez odborného 

dohledu a bez indikace lékaře zajišťovat intraoseální vstup. Po jeho zajištění může 

bez odborného dohledu a indikace lékaře aplikovat zejména krystaloidní roztoky  

a roztoky glukózy u pacienta s ověřenou hypoglykémií a další léčivé přípravky 

včetně krevních derivátů na lékařovu indikaci. Tato vyhláška dále uvádí 

způsobilost sester pro intenzivní péči, které mohou zajišťovat IO vstup dle § 17, ale 

jen pokud působí v rámci PNP1 (Vyhláška č. 55/2011 Sb.). 

 „Dětská sestra pro intenzivní péči vykonává činnosti dle § 54, 55 a 57 při 

poskytování ošetřovatelské péče dítěti, u kterého dochází k selhávání základních 

životních funkcí nebo toto selhání hrozí.“ (Vyhláška č. 55/2011 Sb.)  

Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele 

zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby  

a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky  

a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, stanovuje v odstavci II. Povinnost  

vybavení vozidel rychlé lékařské pomoci (RLP), rychlé zdravotnické pomoci (RZP), 

vozidlo rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému, i vrtulníku pro leteckou 

                                                             
1 To, za jakých podmínek mohou sestry pro intenzivní péči působit v PNP upravuje 

především Zákon 96/2004, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů. 
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záchrannou službu pomůckami pro zajištění IO vstupu pro dětské i dospělé 

pacienty. (Vyhláška č. 296/2012 Sb.) 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů se sídlem 

v Brně v rámci edukaci zdravotníků podalo dne 2. 5. 2016 žádost na Ministerstvo 

zdravotnictví, díky které získalo akreditaci, v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 

písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., k oprávnění uskutečňování vzdělávacího programu 

certifikovaného kurzu „Zajištění cévního řečiště pacienta Intraoseálním vstupem.“ 

Tento vzdělávací program byl zahájen 1. 1. 2017. 

Kurz je určen pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře, zdravotníci na 

základě jeho absolvování získají kompetence k práci s intraoseálním vstupem.  
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 Cíle a hypotézy práce 
 

3.1 Cíle práce 

 

CÍL 1: Zmapovat osobní zkušenosti zdravotnických záchranářů s aplikací IO vstupu 

a objasnit kvantitu jeho užívání. 

CÍL 2: Zjistit nejčastější indikace aplikace IO vstupu a výskyt komplikací. Dílčím 

cílem je zmapování nejčastěji použitých IO jehel ve vztahu k lokaci aplikace IO 

vstupu. 

Cíl 3: Zmapovat znalosti zdravotnických záchranářů v oblasti problematiky IO 

vstupu, které jsou nezbytné k jeho správné aplikaci, používání a správné péči. 

Cíl 4: Porovnat znalosti a zkušenosti záchranářů mezi jednotlivými druhy 

zdravotnických zařízení v rámci problematiky IO vstupu a definovat roli 

zdravotnického záchranáře ve vztahu k IO vstupu. 

 

3.2 Hypotézy 

 

K našemu výzkumu lze formulovat čtyři pracovní hypotézy: 

H1 Frekvence aplikace IO vstupu záchranáři je odlišná v závislosti na charakteru 

poskytované péče. 

H2: Znalosti záchranářů v problematice IO vstupu jsou dostačující k zajištění 

správného používání IO vstupu. 

H3: Úroveň ukazatelů znalostí v problematice IO vstupu budou u záchranářů 

s dosaženým vysokoškolským vzděláním vyšší než u záchranářů s vyšším 

odborným vzděláním.  

H4: Osobní postoj záchranářů k aplikaci IO vstupu bude mít stoupající tendenci ve 

smyslu zvýšení sebedůvěry v závislosti na počtu aplikovaných IO vstupů během 

praxe záchranářů. 
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3.3 Úkoly práce 

 

1. Zpracování teoreticko-metodologických východisek. 

2. Stanovení cílů práce a pracovních hypotéz. 

3. Určení výzkumných technik a specifikace výzkumných souborů. 

4. Aplikace strukturovaných rozhovorů, sběr dat. 

5. Zpracování získaných dat, předložení výsledků práce. 

6. Diskuse k vybraným problémům práce, vyjádření se k platnosti hypotéz, přijetí 

závěrů a případných doporučení. 
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 Metodika 
 

4.1 Forma výzkumu 

 

Projekt práce je realizován jako deskriptivní výzkum. Vzhledem k charakteru 

šetření jsou předloženy čtyři pracovní hypotézy, které se vztahují k vybraným 

cílům práce. Za stěžejní výzkumnou metodu byl stanoven polostrukturovaný 

rozhovor, jehož základní část byla připravována jako předvýzkum ve spolupráci 

s dvěma vybranými pracovníky záchranných služeb, kteří se ovšem členy 

následného výzkumného souboru nestali. Jejich vyjádření k jednotlivým položkám 

podpořilo zvýšení validity rozhovoru. Reliabilita nebyla v rámci předvýzkumu 

stanovena, ale z charakteru položek lze soudit, že byla pro naše účely dostačující.  

Forma osobního polostrukturovaného rozhovoru byla zvolena k zajištění 

objektivnosti a spolehlivosti zjištěných dat. Zejména u poslední části rozhovoru 

bylo možné cestou rozhovoru zajistit nezkreslená objektivní data, která mapují 

skutečné znalosti záchranářů.        

Pro analýzu cílové problematiky bylo k rozhovoru osloveno celkem 20 

záchranářů pracujících na základnách zdravotnické záchranné služby a urgentních 

příjmech v Ústeckém kraji. Rozhovor byl rozdělen na tři části. Část první směřovala 

na charakteristiku formy poskytované péče a mapovala nejvyšší dosažené vzdělání 

záchranářů, pohlaví a věk. Druhá část rozhovoru byla cílena na osobní zkušenosti 

s aplikací, či asistencí aplikace IO vstupu a na výskyt komplikací související 

s aplikací a péčí o IO vstup. Dalším aspektem bylo zmapování indikací k použití IO 

vstupu, objasnění charakteru aplikovaných léčiv a zjištění velikosti použitých jehel 

ve vztahu k lokaci aplikace IO jehly.  V neposlední řadě se rozhovor zaměřoval na 

kvantitu a frekvenci praktického nácviku aplikace IO vstupu u záchranářů na 

modelech či pitevnách a osobní postoj záchranářů ve vztahu k aplikaci IO vstupu 

ve smyslu, zdali se inserce obávají, nebo je jejich přístup sebejistý. 

Poslední část rozhovoru byla zaměřena na znalosti záchranářů v problematice 

IO vstupu, které úzce souvisí s dodržením správného postupu jeho aplikace a péčí 

o vstup. Otázky byly orientovány na nezbytné znalosti v oblasti této problematiky 
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z hlediska správné aplikace, verifikace zavedení IO jehly a používání vstupu. 

Odpovědi záchranářů byly v průběhu rozhovorů přepsány a zaznamenány.  

Výzkumné šetření je doplněno kazuistikami pacientů, u nichž byl IO vstup 

využit a prezentují tak použití IO vstupu v praxi a možný výskyt komplikací  

a dalších nežádoucích aspektů, které zavádění IO vstupu doprovázejí. 

 V rámci statistického ošetření dat a jejich prezentace je uvedena řada údajů  

u relativních četností prostřednictvím procentuálních hodnot i u nízkého počtu 

respondentů. Při vědomí, že uvádění procentuálních hodnot u takto nízkých počtů 

je diskutabilní, jsme však k tomuto kroku přistoupili z důvodu zvýšení názornosti. 

Tabulky a grafy byly vytvořeny pomocí programů Microsoft Office 365 a Adobe 

Photoshop CS5. 
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4.2 Respondenti a výzkumný soubor šetření 

 

K poskytnutí rozhovoru bylo osloveno celkem 20 záchranářů. V rámci PNP 

rozhovor poskytlo 8 záchranářů ze základny ZZS v Ústí nad Labem a 5 záchranářů 

ze základny ZZS v Teplicích. V rámci NNP poskytlo rozhovor 5 záchranářů 

z urgentního příjmu v Ústí nad Labem a 2 záchranáři z urgentního příjmu 

v Teplicích. Pracoviště v Ústí nad Labem byla vybrána z důvodu opakovaného 

osobního výkonu odborné praxe v rámci studia oboru zdravotnický záchranář 

FBMI ČVUT v Praze. Pracoviště v Teplicích byla zvolena z důvodu zachování 

homogenní skupiny záchranářů v rámci Ústeckého kraje. Dalším důvodem ke 

zvolení těchto pracovišť bylo vstřícné vyjádření souhlasu k provedení výzkumu 

formou rozhovorů se záchranáři a poskytnutí informací ke zpracování kazuistik. 

Konkrétní záchranáři, kteří byli požádáni a osloveni k rozhovoru v rámci výzkumu 

byli vybráni, protože byli ochotní komunikovat a sdělit své zkušenosti ve vztahu k 

problematice tohoto šetření. Během provedení výzkumu odmítli dva záchranáři 

poskytnout rozhovor z neznámého důvodu. 

 

Obrázek 1 Pracovní zařazení respondentů 
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Záchranáři ZZS ÚK - Ústí nad Labem Záchranáři ZZS ÚK - Teplice

Záchranáři Urgentního příjmu - Ústí nad Labem Záchranáři Urgentního příjmu - Teplice
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4.3 Charakteristika a identifikace respondentů 

 

Polostrukturovaný rozhovor byl uskutečněn se 13 záchranáři, kteří pracují 

v rámci PNP (65 %) a se 7 záchranáři, kteří pracují v klinickém prostředí (35 %). 

Z celkového počtu 20 záchranářů bylo osloveno 11 mužů (PNP – 9 mužů a NNP – 2 

muži) a 9 žen (PNP – 4 ženy a NNP – 5 žen). Příslušnost záchranářů k jednotlivým 

zařízením charakterizuje Tabulka 2; 3; 4; 5. 

Tabulka 2 Charakteristika oslovených záchranářů ZZS Úk – Ústí nad Labem 

Záchranář Pohlaví Věk Dosažené 
vzdělání 

Doba praxe ve 
zdravotnictví 

(roky) 
1 muž 27 DiS. 4 
2 žena 39 Bc. 18 
3 muž 43 Bc. 19 
4 muž 24 DiS. 2 
5 muž 30 MUDr. a Bc. 2 
6 žena 35 Bc. 8 
7 muž 40 DiS. 15 
8 muž 41 DiS. 20 

 

Tabulka 3 Charakteristika oslovených záchranářů ZZS Úk – Teplice 

Záchranář Pohlaví Věk Dosažené 
vzdělání 

Doba praxe ve 
zdravotnictví 

(roky) 
9 muž 25 DiS. 2 
10 muž 27 DiS. 5 
11 muž 28 Bc. 5 
12 žena 25 Bc. 3 
13 žena 33 Mgr. 6 
 

Tabulka 4 Charakteristika oslovených záchranářů na Urgentním příjmu v Ústí nad Labem 

Záchranář Pohlaví Věk Dosažené 
vzdělání 

Doba praxe ve 
zdravotnictví 

(roky) 
14 žena 28 Bc. 8 
15 žena 24 DiS. 4 
16 žena 24 DiS. 2 
17 muž 28 DiS. 5 
18 žena 25 DiS. 1 
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Tabulka 5 Charakteristika oslovených záchranářů na Urgentním příjmu v Teplicích. 

Záchranář Pohlaví Věk Dosažené 
vzdělání 

Doba praxe ve 
zdravotnictví 

(roky) 
19 muž 29 Bc. 4 
20 žena 34 Mgr. 10 
 

V tabulce 6 je uvedeno nejvyšší dosažené vzdělání záchranářů, kteří podstoupili 

šetření. Nejčastěji zastoupeni jsou absolventi vyšší odborné školy (50 %), dále 

absolventi bakalářského studia (35 %) a malá skupina záchranářů dosahuje 

magisterského (10 %) až doktorského vzdělání (5 %).  

Z tabulky 7 lze konstatovat, že 30 % oslovených záchranářů pracuje v oboru 

zdravotnictví po dobu 1-3 let, 35 % záchranářů po dobu 4-6 let, 15 % 

zúčastněných 7-10 let a 20 % záchranářů má praxi ve zdravotnictví déle než 10 let. 

Tabulka 6 Přehled dosaženého vzdělání respondentů 

Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání 

Záchranáři 
PNP NNP Celkem 

n % n % n % 
Vyšší odborné 6 46,15 4 57,14 10 50 
Bakalářské 5 38,46 2 28,57 7 35 
Magisterské 1 7,69 1 14,28 2 10 
Doktorské 1 7,69 0 0 1 5 
Celkem 13 100 7 100 20 100 

 

 

Tabulka 7 Přehled délky praxe oslovených záchranářů 

Délka praxe ve 
zdravotnictví 
(roky) 

Záchranáři 
PNP NNP Celkem 

n % n % n % 
1-3 4 30,76 2 28,57 6 30 
4-6 4 30,76 3 42,84 7 35 
7-10 1 7,68 2 28,57 3 15 
10 a více 4 30,76 0 0 4 20 
celkem 13 100 7 100 20 100 
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 Analýza a interpretace výsledků polostrukturovaných 
rozhovorů 

 

V této kapitole budou vyhodnocena a odprezentována získaná data na základě 

polostrukturovaných rozhovorů se záchranáři, dle jednotlivých částí rozhovorů.  

 

5.1 Osobní zkušenosti záchranářů s aplikací a péčí o IO vstup 

 

Během rozhovoru uvedli všichni záchranáři, že se během své praxe setkali se 

zajišťováním nebo již zajištěným IO vstupem. Výzkum byl dále orientován na 

osobní zkušenost s aplikací IO vstupu, či asistencí během jeho aplikace (jedná se 

aplikace a asistence u živých pacientů a následující statistika nezahrnuje trénink na 

modelech či v pitevnách). 

 

5.1.1 Aplikace IO vstupu a asistence během jeho aplikace 

 

Přehled osobních zkušeností záchranářů s aplikací IO vstupu a asistencí během 

jeho aplikace je uveden v tabulce 8 a 9. V těchto tabulkách je uvedena kvantita 

aplikací a asistenci při používání IO vstupu záchranáři. Lze konstatovat, že každý 

záchranář pracující v rámci PNP již během své praxe aplikoval a také asistoval při 

zavádění IO vstupu. V rámci klinického prostředí uvedl pouze jeden respondent, že 

sám IO vstup nezaváděl, ale zkušenost s asistencí má také každý. Největšího počtu 

aplikací bylo zaznamenáno během rozhovoru se záchranářem, který pracuje i  

v rámci letecké záchranné služby a během své 19leté praxe zaznamenal 19 aplikací 

IO vstupu. Téměř veškeré aplikace uvedené v tabulce 8 byly provedeny pomocí 

nástroje EZ–IO, tedy poloautomatickým vrtacím nástrojem. Během rozhovorů byly 

zaznamenány 4 případy, kdy byl použit jiný nástroj. Jednalo se manuální 

šroubovací intraoseální jehlu. Všichni respondenti, kteří se během své praxe 

setkali s aplikací manuální jehly, uvedli, že se jedná o zastaralou techniku  

a v současnosti se nepoužívá. V rámci výzkumu nebylo zaznamenáno použití BIG či 

FAST 1. 
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Tabulka 8 Přehled počtu aplikací IO vstupu provedených záchranáři 

Počet aplikací 
IO vstupu 

Záchranáři PNP Záchranáři NNP 
n % n % 

0x 0 0 1 14,28 
1x 3 23,07 2 28,57 
2-3x 5 38,45 2 28,57 
4-5x 2 15,38 2 28,57 
6-10x 2 15,38 0 0 
10x a vícekrát 1 7,69 0 0 
 

Tabulka 9 Přehled počtu asistencí během aplikace IO vstupu provedených záchranáři 

Počet asistencí u 
aplikace IO vstupu 

Záchranáři ZZS Záchranáři urgentních příjmů 
n % n % 

0x 0 0 0 0 
1x 2 15,38 2 28,57 
2-3x 5 38,45 5 71,43 
4-5x 3 23,07 0 0 
6-10x 2 15,38 0 0 
10x a vícekrát 1 7,69 0 0 
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5.1.2 Úspěšnost aplikace IO vstupu 
 

7 záchranářů v rámci výzkumu uvedlo, že během jejich praxe nastala situace, 

kdy se jim nepodařilo zavést funkční IO vstup na první pokus (Tabulka 10). 

Ostatních 13 respondentů zkušenost s neúspěšnou aplikací IO vstupu neuvedlo. 

Pokud bychom vzali v úvahu veškeré aplikace IO vstupu záchranářů v rámci 

našeho šetření, je možné orientačně určit pravděpodobnost aplikace IO vstupu 

pomocí EZ-IO na první pokus (Tabulka 11). 

Tabulka 10  Úspěšnost aplikace IO vstupu záchranářů, kterým se nepodařilo zajistit vstup 
vždy na první pokus 

Počet všech aplikací IO 
vstupu záchranáře 

Počet aplikací IO vstupu, 
které vyžadovaly více než 1 

pokus 

Úspěšnost aplikace IO 
vstupu na 1. pokus v % 

4 2 50 

8 1 87,5 

19 2 89,48 

6 1 83,4 

5 2 60 

7 2 71,43 

4 1 75 

 

Tabulka 11  Úspěšnost aplikace IO vstupu na první pokus pomocí EZ-IO 

Počet aplikací IO vstupu 
záchranářů v rámci 

výzkumu 

Počet pokusů aplikace IO 
vstupu, které vyžadovaly 

více než 1 pokus 

Orientační úspěšnost 
aplikace IO vstupu na 1. 

pokus v % 
74 11 85, 14 % 

 

Na základě získaných dat z šetření lze orientačně určit pravděpodobnost 

aplikaci IO vstupu pomocí EZ-IO na první pokus na 85,14 %. 
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5.1.3 Vztah mezi volbou lokace aplikace vstupu a IO jehly 
 

Tato část výzkumného šetření mapuje nejčastěji používané a preferované lokace 

k aplikaci IO vstupu u dospělých pacientů a v závislosti na tom volbu velikosti IO 

jehly.  

V rámci šetření nebylo možné na základně rozhovorů definovat veškeré 

aplikace IO vstupu, jejich lokaci a typ zvolené jehly. Záchranáři, jejichž osobní 

zkušenosti s aplikací IO vstupu byly nízké (3 a méně aplikací IO vstupu), byli 

schopni přesně popsat lokaci a velikost použité jehly během aplikace. Záchranáři, 

kteří aplikovali IO vstup vícekrát, nebyli obvykle schopni definovat použité jehly ve 

vztahu k lokaci, protože průběh inserce již zapomněli. Nicméně, z Obrázku 2 je 

zcela patrné, že použití žluté jehly se obvykle vyskytuje během aplikace do hlavice 

humeru, zatímco použití modré jehly se používá především při aplikaci do 

proximální tibie. Lze tedy konstatovat, že použití jehel mezi záchranáři je 

adekvátní ve vztahu k lokaci, ale vždy je třeba volit jehly individuálně dle situace  

a především, podle stavby těla pacienta. 

 

Obrázek 2 Stanovení četnosti aplikace IO vstupu a volby délky jehly s ohledem na lokaci IO 
vstupu. 
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5.1.4 Indikace zajištění IO vstupu a léčiva podávaná IO vstupem 
 

Respondenti byli v rámci rozhovoru tázáni na nejčastější indikace k zavedení IO 

vstupu, se kterými se v rámci své praxe setkali. Ve většině případů se jednalo o 

situace, kdy nebylo možné, či se nepovedlo zavedení PIV. Tyto situace nastaly 

nejčastěji během KPR (35 %), krevních ztrát a hypotenze (25 %), bezvědomí  

(20 %), exacerbace astmatu či chronické obstrukční plicní nemoci (10 %), 

polytraumat (5 %) a popálenin (5 %). 

Zmíněné stavy také reflektují nejčastěji použitá léčiva podána IO vstupem 

během praxe tázaných záchranářů. Mezi nejčastěji aplikovaná léčiva se dle 

výzkumu řadí podávání krystaloidů (35 %), adrenalinu (30 %), krevních derivátů 

(15 %), amiodaronu (10 %) a v neposlední řadě 40 % glukóza (5 %) a syntofylin  

(5 %). 

 

 

Obrázek 3 Nejčastěji uváděné indikace k zajištění IO vstupu. 
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Obrázek 4 Nejčastěji udávaná léčiva aplikována IO vstupem. 

 

5.1.5 Výskyt komplikací během aplikace a přítomnosti IO vstupu 
 

Pouze 4 záchranáři v rozhovoru uvedli, že se během své praxe nesetkali 

s žádnou komplikací v průběhu aplikace či používání IO vstupu. Tedy 80 % 

záchranářů v rámci výzkumu má zkušenost s některou komplikací ve vztahu k IO 

vstupu. Mezi nejčastější komplikace lze zařadit špatnou volbu velikosti jehly, 

nedostatečnou fixaci jehly a neprůchodnost vstupu. V šetření bylo zaznamenáno 

celkem 74 přímých aplikací, 44 asistencí při aplikaci IO vstupu a 16 případů 

s výskytem některé komplikace. Výskyt komplikací lze orientačně určit na 12,5 % 

případů aplikace IO vstupu pomocí EZ-IO (viz Tabulka 12). 
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Tabulka 12 Výskyt komplikací ve vztahu k IO vstupu v praxi záchranářů 

Komplikace Výskyt komplikací v rámci praxe 
záchranářů 

Pravděpodobnost výskytu 
komplikace v praxi 

PNP NNP Celkem 
n n n % % 

Nedostatečná fixace 
cílové končetiny u 
neklidného pacienta: 
 

2x 0x 2x 12,5 1,56 

Vytržení IO jehly během 
transportu: 
 

2x 0x 2x 12,5 1,56 

Volba špatné velikosti 
jehly: 
 

2x 1x 3x 18,75 2,34 

Nedostatečná fixace 
jehly v kosti: 
 

2x 1x 3x 18,75 2,34 

Jehla nešla extrahovat 
z končetiny: 
 

1x 0x 1x 6,25 0,78 

Extravazace tekutin a 
otok končetiny: 
 

0x 1x 1x 6,25 0,78 

Extravazace tekutin: 
 

1x 0x 1x 6,25 0,78 

Nebylo možné 
propláchnout vstup či 
aspirovat dřeň: 
 

2x 1x 3x 18,75 2,34 

Počet komplikací: 12 4 16 100 12,48 
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5.1.6 Praktický nácvik aplikace IO vstupu 
 

Část rozhovoru se záchranáři byla orientována na průpravu a nácvik aplikace IO 

vstupu v rámci tréninku na modelu či v pitevnách. Výsledky jsou interpretovány 

v následující tabulce 13. 

Tabulka 13 Hodnocení četnosti způsobu nácviku u aplikace 

Trénink aplikace IO 

vstupu pomocí EZ-IO 

Záchranáři Celkem 

V PNP V NNP n % 

1-2x na modelu 10 5 15 75 

3-5x na modelu 2 1 3 15 

Pravidelný trénink na 

modelu 
0 0 0 0 

Trénink na končetině 

prasete 
2 0 2 10 

Trénink na těle zemřelého 6 4 10 50 

Nikdy 1 1 2 10 
 

Dva záchranáři nikdy neprodělali praktický nácvik aplikace IO vstupu. 18 

záchranářů (90 %) cvičilo aplikaci na modelu, přičemž 12 z nich (67 %) 

podstoupilo nácvik na těle zemřelého či končetině prasete. Přístup k tréninku 

aplikace vstupu na pitevnách mělo celkem 10 záchranářů (50 %) a nikdo 

z respondentů neuvedl, že nácvik aplikace IO vstupu trénuje pravidelně. Pouze 6 

záchranářů (30 %) uvedlo, že si během své praxe či studia vyzkoušelo aplikaci BIG 

na modelu a pouze jeden záchranář měl možnost vyzkoušet aplikaci FAST 1 na 

modelu.  
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5.1.7 Postoj záchranářů k aplikaci IO vstupu 
 

Vzhledem k tréninku a praxi s aplikací IO vstupu byli záchranáři tázáni na 

osobní postoj k jeho aplikaci (Tabulka 14). V průběhu rozhovoru byl kladen dotaz: 

„obáváte se aplikace IO vstupu, nebo jste sebejistí a věříte si?“ 

Tabulka 14 Analýza přístupů záchranářů k aplikaci IO vstupu 

Odpověď Označení 
odpovědi 

Počet odpovědí 
n % 

„Věřím si a aplikace se 
neobávám“ 

A 10 50 

„Obávám se pouze aplikace do 
humeru u obézních a 
osvalených pacientů“ 

B 1 5 

„Aplikace se obávám pouze u 
dětských pacientů“ 

C 2 10 

„Obávám se a z aplikace mám 
respekt“ 

D 4 20 

„Jsem si nejistý“ E 3 15 
 

Na základě porovnání odpovědí a počtu aplikovaných IO vstupů během praxe 

záchranářů lze sestavit přehled osobního přístupu záchranáře k aplikaci IO vstupu 

v závislosti na zkušenostech s jeho aplikací (Tabulka 15). 

Tabulka 15 Porovnání zkušeností s aplikací IO vstupu a přístupem záchranáře k jeho 
zajištění 

X 19 8 6 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 
Y C B A A A A C A D D A E E D A A A D E A 
Legenda: 

X – počet zaznamenaných aplikací IO vstupu během praxe záchranáře          
Y – zaznamenaná odpověď záchranáře na stupnici hodnocení (viz Tabulka 14). 

 

Z výsledků popsaných v tabulce 14 vyplývá, že polovina oslovených záchranářů 

se aplikace IO vstupu nebojí. Druhá polovina záchranářů se zajištění IO vstupu 

obává pouze v některých situacích, nebo si obecně nejsou jeho aplikací jistí. 

Z tabulky 15 můžeme usoudit, že osobní přístup záchranářů v závislosti na počtu 

aplikací během jejich praxe nemá jednoznačně stoupající tendenci směrem ke 

zvýšení sebedůvěry v samotné aplikaci IO vstupu. Je třeba vzít v potaz, že 

záchranáři, kteří během své praxe aplikovali IO vstup již několikrát, mají výrazně 

vyšší rozhled ve výskytu možných komplikací a rizik, které mohou aplikaci 

doprovázet. Jedná se o důležitý faktor, který přístup záchranářů k zajištění IO 

vstupu výrazně ovlivňuje. 
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5.2 Znalosti záchranářů v problematice IO vstupu 

 

V této kapitole usilujeme o zhodnocení a prezentaci znalostí záchranářů 

v oblasti IO vstupu dle následujících dotazů. 

 

5.2.1 Legislativa ve vztahu k IO vstupu 
 

Dle Tabulky 16 je patrné, že 90 % záchranářů zná své kompetence ve vztahu 

k aplikaci IO vstupu. Pouze dva respondenti během rozhovoru neodpověděli 

správně. Jedná se o dva záchranáře pracující na urgentním příjmu s délkou praxe 

v rozmezí 1-6 let. 

Dotaz byl formulován takto: „IO vstup můžeme aplikovat sami bez indikace a 

odborného dohledu lékaře / IO vstup můžeme aplikovat sami bez odborného dohledu 

na základě indikace lékaře / IO vstup můžeme aplikovat pouze na základně indikace 

a odborného dohledu lékaře“. 

Tabulka 16 Znalosti záchranářů v oblasti legislativy ve vztahu k IO vstupu 

Respondent Správná odpověď Špatná odpověď celkem 

n % n % n 

Dosažené 
vzdělání 

DiS. 9 90 1 10 10 
Bc. 6 85,71 1 14,28 7 
Mgr. 2 100 0 0 2 
MUDr. 1 100 0 0 1 

Forma 
poskytované 
péče 

PNP 13 100 0 0 13 

UP 5 71,42 2 28,56 7 

Délka praxe 
(roky) 

1-3 5 83,33 1 16,66 6 
4-6 6 85,71 1 14,28 7 
7-10 3 100 0 0 3 
10 a více 4 100 0 0 4 

Veškeré odpovědi 18 90 2 10 20 
 

 

 

 

 



 

58 
 

5.2.2 Znalost IO zavaděčů mezi záchranáři 
 

Z výsledků můžeme usoudit, že 20 % záchranářů zná 4 druhy zařízení k IO 

aplikaci, 15 % záchranářů zná EZ-IO, BIG, a manuální IO jehlu (Tabulka 17). 

Nejčastější odpovědí (40 %) byla znalost EZ-IO a BIG. Posledních 25 % záchranářů 

zná pouze EZ-IO. Zajímavým faktem je, že více jak polovina záchranářů nezná 

název zařízení EZ-IO a označují jej jako „klasická elektrická vrtačka“. 

Dotaz byl formulován takto: „jaké druhy IO zavaděčů znáte?“ Během rozhovorů 

byly zodpovězeny 4 různé odpovědi, které jsou zapsány v tabulce. 

Tabulka 17 Znalosti IO zavaděčů mezi záchranáři 

Odpověď Zná EZ-IO, 
BIG, FAST 1  

a manuální IO 
jehlu: 

Zná EZ-IO, 
BIG  

a manuální IO 
jehlu: 

Zná EZ-IO  
a BIG: 

Zná pouze 
EZ-IO: 

Respondent n % n % n % n % 

Dosažené 
vzdělání 

DiS. 2 20 1 10 3 30 4 40 
Bc. 2 28,57 1 14,28 3 42,85 1 14,28 
Mgr. 0 0 1 50 1 50 0 0 
MUDr. 0 0 0 0 1 100 0 0 

Forma 
poskytované 
péče 

PNP 
3 23,07 2 15,38 4 30,76 4 30,76 

UP 1 14,28 1 14,28 4 57,14 1 14,28 

Délka praxe 
(roky) 

1-3 0 0 1 16,66 2 33,33 3 50 
4-6 1 14,28 1 14,28 3 42,85 2 28,57 
7-10 0 0 1 33,33 2 66,66 0 0 
10 a 
více 

3 75 0 0 1 25 0 0 

Celkem 4 20 3 15 8 40 5 25 
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5.2.3 Verifikace správné aplikace IO vstupu 
 

V rámci šetření jsme usilovali o stanovení úrovně znalostí vztahujících se 

k verifikaci správné aplikace IO vstupu záchranáři (Tabulka 18). Správná odpověď, 

tedy: „aspirace kostní dřeně, proplach vstupu a kontrola stability jehly“ zazněla 

pouze ve dvou případech (10 %). Odpověď: „aspirace kostní dřeně a proplach 

vstupu“ se vyskytovala nejčastěji, a to v 8 případech (40 %). Druhá nejčastější 

odpověď, pouze: „aspirace kostní dřeně“ zazněla v 7 případech (35 %) a odpověď: 

„proplach vstupu“ řekli 3 záchranáři (15 %). Dotaz byl formulován takto: „Jak se 

provádí verifikace správné aplikace IO vstupu?“ Během rozhovorů byly 

zaznamenány 4 různé odpovědi, které jsou zapsány v Tabulce 18. 

Tabulka 18 Znalosti o provedení správné verifikace aplikace IO vstupu mezi záchranáři 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpověď: Aspirace 
kostní dřeně: 

Proplach 
vstupu: 

Aspirace 
dřeně a 

proplach 
vstupu: 

Aspirace, 
proplach a 
kontrola 

stability jehly: 
Respondent n % n % n % n % 

Dosažené 
vzdělání 

DiS. 5 50 1 10 3 30 1 10 
Bc. 2 28,57 1 14,28 3 42,85 1 14,28 
Mgr. 0 0 0 0 2 100 0 0 
MUDr. 0 0 1 100 0 0 0 0 

Forma 
poskytované 
péče 

PNP 5 38,46 1 7,69 5 38,46 2 15,38 

UP 2 28,57 2 28,57 3 42,85 0 0 

Délka praxe 
(roky) 

1-3 2 33,33 1 16,66 3 50 0  
4-6 3 42,85 1 14,28 2 28,57 1 14,28 
7-10 1 33,33 1 33,33 1 33,33 0 0 
10 a 
více 

1 25 0 0 2 50 1 25 

Celkem 7 35 3 15 8 40 2 10 
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5.2.4 Lokalizace aplikace IO vstupu 
 

Dotaz na lokalizaci aplikace IO vstupu byl směřován na postup vyhmatání 

správné lokace pro aplikaci IO vstupu v oblasti proximální tibie u dětských 

pacientů. Odpovědi záchranářů se velmi lišily a pouze v několika případech byly 

dobře formulovány (Tabulka 19). Pro ucelenost a přehlednost lze odpovědi 

definovat takto (vysvětlivky k Tabulce 19): 

a) Správný popis postupu: jednalo se přesný popis vyhmatání správného 

místa aplikace – po vyhmatání tuberositas tibiae postupujeme 1 cm 

distálním a 1 cm mediálním směrem / 2-3 cm distálně od čéšky a 1 cm 

mediálně. 

b) Nepřesný popis postupu: jednalo se o nepřesnosti popisu v průběhu 

vyhmatání správného místa – záchranář uvedl správné směry kam se 

orientovat, ale neuvedl správné vzdálenosti od tuberositas tibiae či čéšky. 

c) Velmi nepřesný popis postupu: záchranář správně uvedl nutnost 

vyhmatání tuberositas tibiae, ale neznal správný směr a vzdálenosti dalšího 

postupu. 

d) Nesprávná odpověď: záchranář uvedl nutnost vyhmatání tuberositas 

tibiae a další postup neznal, nebo uvedl odpověď: „místo aplikace odhaduji“. 

 

 

Tabulka 19 Stanovení dovednosti záchranářů vyhmatat správné místo aplikace IO vstupu v 
oblasti proximální tibie u dětských pacientů. 

Odpověď: a) b) c) d) 

Respondent n % n % n % n % 

Dosažené 
vzdělání 

DiS. 1 10 4 40 3 30 2 20 
Bc. 1 14,28 3 42,85 2 28,57 1 14,28 
Mgr. 1 50 1 50 0 0 0 0 
MUDr. 0 0 1 100 0 0 0 0 

Forma 
poskytované 
péče 

PNP 1 7,69 6 46,14 1 7,69 2 15,38 

UP 2 28,57 3 42,85 4 57,14 1 14,28 

Délka praxe 
(roky) 

1-3 1 16,66 2 33,33 2 33,33 1 16,66 
4-6 0 0 4 57,12 2 28,57 1 14,28 
7-10 1 33,33 1 33,33 0 0 1 33,33 
10 a více 1 25 2 50 1 25 0 0 

Celkem 3 15 9 45 5 25 3 15 
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Znalosti záchranářů v této problematice nebyly optimální. Z šetření vyplývá, že 

pouze tři záchranáři (15 %) byli schopni přesně popsat postup vyhmatání 

optimálního místa aplikace IO vstupu. Celkem 14 (70 %) záchranářů uvedlo 

nutnost vyhledat orientační bod a podle něj se dále orientovat, nicméně přesné 

místo aplikace nebyli schopni identifikovat. Odpověď tří ostatních záchranářů byla 

naprosto neuspokojivá a nevěděli, kam podle orientačního bodu aplikaci směřovat.  

 

5.2.5 Tlak aplikované infuze IO vstupem 
 

Část šetření byla zaměřena na stanovení povědomí záchranářů o úrovni tlaku 

podávané infuze aplikované IO vstupem. Dotaz byl formulován takto: „pod jakým 

maximálním tlakem jsou podávány infuze aplikované IO vstupem?“ 

Tabulka 20 Odpovědi záchranářů ve vztahu k tlaku podávané infuze 

Respondent Správná odpověď Špatná odpověď celkem 
n % n % n 

Dosažené 
vzdělání 

DiS. 6 60 4 40 10 
Bc. 4 57,15 3 42,85 7 
Mgr. 2 100 0 0 2 
MUDr. 1 100 0 0 1 

Forma 
poskytované 
péče 

PNP 9 69,23 4 30,76 13 

UP 4 57,15 3 42,85 7 

Délka praxe 
(roky) 

1-3 3 50 3 50 6 
4-6 5 71,44 2 28,56 7 
7-10 2 66,66 1 33,33 3 
10 a více 3 75 1 25 4 

Veškeré odpovědi 13 65 7 35 20 

 

Správnou odpovědí je 300 mmHG. Na tento dotaz odpovědělo správně 13 (65 

%) tázaných respondentů. 7 záchranářů (35 %) neznalo správnou a přesnou 

hodnotu tlaku, pod kterým jsou IO infuze podávány. 
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5.2.6 Péče o IO vstup po jeho aplikaci 
 

V rámci péče a monitorace IO vstupu jsou důležité zejména 3 faktory. Sledování 

a udržování průchodnosti IO vstupu, monitorace místa IO vstupu a kontrola 

stability IO jehly. Dotaz v šetření byl formulován takto: „Co zahrnuje péče o IO vstup 

a co je potřeba sledovat po aplikaci IO vstupu ve vztahu k jeho správné funkci?“ 

Následující Tabulka 21 popisuje, zdali v odpovědi záchranáře zazněly nejdůležitější 

aspekty péče a monitorace IO vstupu. 

Tabulka 21 Znalosti záchranářů v péči o IO vstup 

Uvedená odpověď 
záchranáře 

Sledování a udržení 
průchodnosti 

vstupu: 

Monitorace místa IO 
vstupu: 

Kontrola stability 
IO jehly: 

Záchranář    
1 Ne Ne Ano 
2 Ne Ano Ano 
3 Ano Ano Ano 
4 Ne Ne Ano 
5 Ano Ano Ne 
6 Ano Ne Ano 
7 Ne Ano Ano 
8 Ano Ne Ne 
9 Ano Ne Ano 
10 Ano Ano Ano 
11 Ne Ano Ano 
12 Ne Ano Ne 
13 Ano Ne Ne 
14 Ne Ne Ano 
15 Ano Ne Ne 
16 Ne Ano Ano 
17 Ano Ne Ano 
18 Ne Ne Ne 
19 Ano Ne Ano 
20 Ano Ano Ano 
Celkem: Ano: 11 

(55 %) 
Ne: 9 

(45 %) 
Ano: 9 
(45 %) 

Ne: 11 
(55 %) 

Ano: 14 
(70 %) 

Ne: 6 
(30 %) 

 

Z výsledků vyplývá, že odpověď pouze 3 záchranářů (15 %) zahrnovala všechny 

důležité aspekty ve vztahu k péči a monitoraci aplikovaného IO vstupu. Mezi 

respondenty je dále 9 záchranářů (45 %), kteří ve své odpovědi zmínili alespoň 2 

důležité aspekty péče o IO vstup, a 7 záchranářů uvedlo pouze 1 důležitý faktor, 

který se týká péče o IO vstup. 1 záchranář ve své odpovědi nezmínil žádný z výše 

uvedených faktorů. 



 

63 
 

5.3 Prezentace kazuistik 

 

Následující kapitola popisuje kazuistiky, které prezentují používání a aplikaci IO 

vstupu v praxi. 

5.3.1 Kazuistika 1 
 

Úvod do problematiky 

Následující případ popisuje použití IO vstupu u dvou a půl měsíčního dítěte 

z důvodu nutnosti zajištění přístupu do cévního řečiště v rámci KPR a následný 

rozvoj kompartment syndromu jako možné komplikace IO vstupu. 

Popis případu (volný překlad popsaného případu dle Moláček et al., 2018)  

Výzva pro zdravotnickou záchrannou službu byla přijata na základě hovoru na 

tísňovou linku od rodičů dvou a půl měsíčního dítěte. Dispečeři obdrželi informace 

o ztrátě vědomí a zástavě dýchaní dítěte, které do té doby nevykazovalo žádné 

zdravotní potíže. Po 8 minutách od přijetí výzvy dorazil na místo tým ZZS. Již před 

jejich příjezdem zahájili rodiče KPR dítěte dle pokynů dispečera zdravotnického 

operačního střediska (ZOS) po telefonické instruktáži. KPR byla okamžitě zahájena 

lékařem ZZS. Po neúspěšném pokusu o zavedení PŽK byl dítěti zajištěn vstup do 

cévního řečiště pomocí aplikace IO vstup do oblasti proximální tibie na levé dolní 

končetině. Po 2 minutách kontinuální KPR byla obnovena srdeční frekvence a dítě 

bylo intubováno pomocí nasotracheální rourky. 

Pacient byl transportován do nemocnice na oddělení urgentního příjmu a dále 

na anesteziologicko-resuscitační oddělení pediatrického oddělení. Po přijetí byl 

pacient popsán jako „nereaktivní“ s mydriázou zornic a neměřitelným krevním 

tlakem. Pacientovi byla již na místě aplikována léčiva s ionotropním účinkem, která 

pokračovala vysokou dávkou adrenalinu. Během přijímání pacienta byl evidentní 

patologický rozvoj otoku na levé dolní končetině, kde byla aplikována IO jehla. Ta 

byla vzhledem k podezření na extravazaci a extramedulární distribuci podávaných 

léčiv (katecholaminy a krystaloidy) odstraněna a totožný IO vstup byl aplikován na 

pravé dolní končetině.  Po stabilizaci pacienta byl zaveden centrální žilní katetr 

prostřednictvím levé podklíčkové žíly. Výsledky prvotních laboratorních testů 
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odhalily zvýšené množství leukocytů v krvi, elevaci hodnoty prokalcitoninu a 

příznaky těžké hepatopatie a koagulopatie. Pacient dále jevil klinické známky 

multiorgánového selhání. 

Po 120 minutách od přijetí byl stav dítěte stabilizován a výsledek počítačové 

tomografie (CT) celého těla odhalila rozsáhlou trombózu mozkových žil a 

generalizovanou vazokonstrikci viscelárních cév a cév končetin. V následujících 

třech hodinách byl v důsledku otoku a patologickému zbarvení levé dolní 

končetiny přizván angiochirurg, který diagnostikoval stav končetiny jako 

kombinaci iatrogenního kompartment syndromu v důsledku extravazace 

podávaných léčiv a ischemie končetiny.  

 

Obrázek 5 - Stav levé dolní končetiny po přijetí pacienta k hospitalizaci a extrakce IO jehly (Moláček et 
al., 2018) 

Následující postup vyžadoval urgentní fasciotomii všech svalových vrstev 

v oblasti bérce a nohy. Byly provedeny dva kožní řezy (mediálním a laterálním 

směrem k tibiální hraně končetiny) a jeden řez v oblasti metatarsu.  



 

65 
 

 

Obrázek 6 - Stav končetiny po provedení fasciotomie (Moláček et al., 2018) 

 

Protlačené svalové skupiny po fasciotomii vykazovaly známky rozvoje nekrózy 

a rány byly následně kryty mastným vlhkým obvazem po 48 hodinách. Během 

následujících dvou dnů byl pacient na permanentní oběhové podpoře, nicméně 

výsledky EEG jevily těžce abnormální elektroencefalogram s depresivním pozadím 

a patologickým nálezem.  

Po dvou dnech bylo odstraněno obvazové krytí končetiny a odstraněny veškeré 

znekrotizované tkáně. V tomto stádiu léčby vykazovala většina skupin svalů 

patologický stav a malou pravděpodobnost na reparaci svalové tkáně. Pacient byl 

stabilizován, ale stále ve stavu bezvědomí, a nebyla objasněna příčina selhání 

oběhu. Za kontinuální antikoagulační a vazodilatační terapie byly obvazy levé 

končetiny měněny každé 2 dny. Stav levé končetiny se rozvinul do postupné 

nekrotizace kůže a svalů a tkáň byla postupně odstraňována.  

 

Obrázek 7 - Rozvoj nekrózy kůže a svalové tkáně (Moláček et al., 2018) 
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Zatímco se celkový stav dítěte v rámci komplexní intenzivní péče zlepšoval, 

lokální nález na levé dolní končetině významně progredoval a vedl k amputaci 

končetiny nad úrovní kolene 19. den po přijetí do nemocnice. 

 

 

Obrázek 8 - Stav končetiny po amputaci nad kolenem (Moláček et al., 2018) 

Amputační pahýl se vyléčil bez komplikací, celkový stav dítěte se dále zlepšoval 

a bylo propuštěno 51 dní po přijetí k hospitalizaci. Během léčby nebyla jasně 

ozřejměna příčina zástavy oběhu dítěte, nicméně dítě po léčbě nevykazovalo 

známky vývojových abnormalit či mitochondriálních vad. V důsledku 

ischemického poškození mozku, které bylo prokázáno magnetickou rezonancí 

měsíc po události, dochází u pacienta k opakovaným epileptickým záchvatům. Je 

možné, že se celkový rozsah poškození mozkové tkáně projeví během dalšího 

vývoje dítěte (Moláček et al., 2018). 

Závěr 

V rámci tohoto případu došlo k rozvoji závažné komplikace v důsledku špatné 

polohy IO jehly během resuscitace a následné extravazace podávané infuze 

krystaloidů a inotropních látek. K rozvoji komplikace došlo zejména ze dvou 

důvodů, a to kombinací mechanického poškození v důsledku extravazace 

podávaných léčiv a celkové viscerální a končetinové vazokonstrikce. K rozvoji 

komplikace došlo i přes fakt, že špatná poloha IO jehly byla detekována ihned po 

přijetí do nemocnice a následně odstraněna z končetiny. 
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U tohoto pediatrického pacienta došlo k rozvoji ischemie končetiny, centralizaci 

oběhu kvůli oběhové nestabilitě a kompartment syndromu v důsledku extravazace 

krystaloidů. Otázkou je, jak lze předcházet k takto závažným následkům této 

komplikace IO vstupu, kde časná diagnóza a neodkladné řešení urgentního stavu 

pacienta je vzhledem k celkovému stavu prioritou. V tomto případě nebylo možné 

zabránit rozvoji nevratného poškození měkkých tkání končetiny i přes velmi 

rychlou diagnózu a rychle provedený chirurgický zákrok (Moláček et al., 2018).  

 

5.3.2 Kazuistika 2 
 

Úvod do problematiky 

Kazuistika č. 2 popisuje použití IO vstupu u 87letého muže, který náhle 

zkolaboval. Po 22 minutách od příjezdu ZZS a kontinuálně probíhající KPR byla na 

místě kolapsu konstatována smrt. 

Popis případu 

Nynější onemocnění pacienta: 

87letý muž byl s rodinou na obědě v restauraci a náhle zkolaboval, přestal 

dýchat a reagovat na vnější podměty a sesunul se na stůl. Členové rodiny ihned 

telefonovali na linku 155 a ve spolupráci s dispečerem byla zahájena TANR 

(telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace). V těsné blízkosti objektu 

restaurace byl přítomen AED (automatizovaný externí defibrilátor). 

Alergická anamnéza:  

pacient ani rodinní příslušníci žádné alergie neuvádí. 

Osobní a farmakologická anamnéza: 

Léčí se se srdcem, ale specifika onemocnění nebyla uvedena. Užívá Furon a další 

nespecifické léky na srdeční onemocnění. 
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Objektivní nález pacienta: 

Při příjezdu týmu ZZS ležel pacient na zemi mezi stoly za probíhající účinné 

srdeční masáže poskytované rodinnými příslušníky. Během příjezdu ZZS byl již 

napojen AED, který během analýzy srdeční aktivity ani jednou neindikoval podání 

výboje. Pacient byl masivně pozvracený, včetně přítomnosti hladiny tekutých 

zvratků v ústech a muž nevykazoval žádné známky dechové aktivity. ZZS 

poskytovala KPR dle guidelines 2015. Umělá plicní ventilace probíhala zprvu 

prostřednictvím samorozpínacího vaku a obličejové masky s průtokem kyslíku       

1 l/min a dále byly dýchací cesty zajištěny orotracheální intubací se současným 

odsátím velkého množství zvratků, které zároveň byly s jistotou aspirovány do 

plic. Poslechový nález vykazoval hrubé chropy slyšitelné nad oběma hemithoraxy. 

Hodnota EtCO2 se po intubaci pohybovala kolem 14 mmHG. Na monitoru byla 

zobrazována setrvávající asystolie. Po neúspěšném pokusu o aplikaci PŽK byl 

zaveden IO vstup do hlavice pravého humeru pomocí žluté 45 mm jehly a následně 

podáván 1 mg adrenalinu po 4 minutách a v rámci resuscitace byl použit 

automasážní systém Lucas 2. Pacient v průběhu resuscitace jevil známky rozvoje 

cyanózy, zvýšenou náplň krčních žil, široké mydriatické zornice a suspektní otok 

pravého lýtka. Lékaři tak nevylučovali suspektní plicní embolii.  

Po celou dobu resuscitace se srdeční aktivita nezměnila a vykazovala asystolii 

s ojedinělým výskytem širokých komorových komplexů bez mechanické aktivity 

srdce. Hodnoty EtCO2 klesají k hranici 5 mmHG. Po shodě celého týmu ZZS  

a vyčerpání veškerých terapeutických možností byla KPR ukončena a lékařem 

konstatována smrt.  

Po prohlídce těla zemřelého lze konstatovat, že příčina smrti byla způsobena 

bez vlivu zevního násilí či úrazu.  Manželka a dcera byly plně informovány lékařem 

a na jejich přání byl organizován dojezd pohřební služby. Přes přítomného 

příslušníka městské policie byla k místu úmrtí přivolána PČR. 
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Záznam EKG pacienta: Asystolie 

Dostupné vitální hodnoty: 

Čas TK 

(mmHG) 

TF 

(/min) 

RR 

(/min) 

SpO2 

(%) 

EtCO2 

(mmHG) 

GSC 

14:05 0/0 0 0 0 14–5 3 (1-1-1) 

 

Diagnóza:1469 – Srdeční zástava NS, 126 – Plicní embolie NACA: VII – smrt 

       

Závěr 

I přes vyčerpání všech terapeutických možností týmu ZZS a adekvátně 

poskytované KPR členy rodiny a týmem RLP došlo k úmrtí pacienta. Indikací 

k zajištění IO vstupu v tomto případě byla neodkladná resuscitace a předchozí 

neúspěšná aplikace PŽK. IO vstupem byl dle zdravotnické dokumentace aplikován 

pouze adrenalin. 

 

5.3.3 Kazuistika 3 
 

 Úvod do problematiky 

Kazuistika popisuje použití IO vstupu u mladého muže ve věku 28 let po náhlém 

kolapsu, kterému předcházelo užití 200 mg heroinu intravenózní cestou.  

Popis případu 

Alergická anamnéza pacienta: žádná alergie nebyla uvedena 

Osobní anamnéza: abusus alkoholu, užívání heroinu, dlouhodobá léčba hypertenze 

Farmakologická anamnéza: Ramipril (léčba hypertenze) 

Nynější onemocnění: 

Přítelkyně pacienta uvedla, že kolapsu pacienta předcházel pohlavní styk 

v ranních hodinách a následná injekční aplikace heroinu (0,2 g). Poté muž odešel 

na toaletu a při návratu do obývacího pokoje náhle zkolaboval. Přítelkyně 
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kontaktovala linku 155 a uvedla, že muž neprojevoval žádné známky dechové 

aktivity. Byla zahájena TANR (masáž včetně dýchání z úst do úst), ve které 

pokračovala až do příjezdu ZZS. Ve chvíli příjezdu ZZS ležel pacient na zemi 

s jasnými známkami cyanózy. Jednalo se náhlou zástavu oběhu, tým ZZS zahajuje 

KPR. Prvotní srdeční aktivita pacienta byla asystolie. Vzhledem ke špatnému stavu 

periferního žilního řečiště v důsledku užívání heroinu injekční cestou byl 

aplikován IO vstup do oblasti hlavice humeru pravé horní končetiny (žlutá jehla – 

45 mm). Pacient byl zaintubován. Po aplikaci 0,4 mg a 120 sekundách probíhající 

KPR došlo k návratu spontánní cirkulace oběhu (ROSC). Pacient se průběžně 

probírá do plného vědomí a po extubaci jevil značné rozrušení a neklid. Před 

transportem do nemocnice byla aplikována další dávka 0,2 mg naloxonu. 

Status po KPR: 

Pacient při plném vědomí, orientovaný a spolupracující již bez známek cyanózy 

a ikteru. Orientačně a neurologicky nejevil žádné známky hrubé patologie. Poslech 

dechové aktivity byl označen jako čisté sklípkové a bazálně oslabené nad oběma 

plícemi. Oběh pacienta byl stabilizován s kapilárním návratem do 2 s a dobře 

hmatným pulsem na a. radialis. Srdeční akce po ROSC označena jako sinusový 

rytmus. 

Dostupné vitální hodnoty po prvním vyšetření: 

Čas TK 

(mmHG) 

TF 

(/min) 

DF 

(/min) 

SpO2 

(%) 

Glykemie 

(mmol/l) 

GSC 

11: 10 182/108 115 19 93 9,7 15 

 

Dostupné vitální hodnoty po opakovaném vyšetření: 

Čas TK 

(mmHG) 

TF 

(/min) 

DF 

(/min) 

SpO2 

(%) 

Glykemie 

(mmol/l) 

GSC 

11: 38 192/112 102 16 97 9,7 15 

 

 

 



 

71 
 

 

Provedené ošetření uvedené ve zdravotnické dokumentaci: 

Monitorace pacienta, zajištění IO vstupu, orotracheální intubace – zajištění 

umělé plicní ventilace, aplikace naloxonu 0,6 mg a Ringerova roztoku 500 ml, 

oxygenoterapie přes polomasku s průtokem 4 l/min. 

Závěr 

Etiologie kolapsu pacienta nebyla přesně určena, nicméně s pravděpodobností 

se jedná o kombinaci fyzické námahy, aplikace návykové látky a zdravotního stavu 

pacienta. Případ popisuje důležitost a uplatnění IO vstupu, kdy nebylo možné včas 

a efektivně aplikovat PŽK a zavedení IO vstupu tak bylo život zachraňujícím 

faktorem v rámci resuscitace pacienta. Aplikovaný heroin neboli diacetylmorfin je 

polysyntetický opioid. Z tohoto důvodu byl pacientovi podán naloxon, který působí 

jako antagonista (opačně působící lék) vůči opioidům. V rámci získaných dat nelze 

posoudit následující zdravotní stav pacienta po předání k hospitalizaci.  

 

5.3.4 Kazuistika 4 

 

Úvod do problematiky 

Případ popisuje aplikaci IO vstupu u pacienta, který byl přijat na oddělení 

urgentního příjmu z důvodu pádu na obličej. Během poskytování péče na oddělení 

došlo k zástavě oběhu pacienta. 

Popis případu 

69 letý pacient byl ve 12:36 přijat na oddělení urgentního příjmu z důvodu 

udávaného pádu na obličej. Pacient nebyl přivezen a předán ZZS, ale přiveden 

v doprovodu svědků, protože k úrazu došlo pravděpodobně nedaleko nemocnice. 

Muž byl přijat na expektační lůžka urgentního příjmu z důvodu suspektní komoce 

mozku. Svědci úrazu pacienta nebyli jeho příbuzní a neudávali ztrátu vědomí 

pacienta po pádu na obličej. V průběhu příjmu jevil muž známky lehké poruchy 

vědomí, především dezorientace a závratě a byly zde přítomny známky poranění 

obličeje včetně zhmožděnin, lehké tržné rány a epistaxe. Během základního 
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vyšetření došlo k náhle zástavě oběhu pacienta. Personál urgentního příjmu zahájil 

KPR. Pacient jevil evidentní lapavé vdechy v nepravidelných intervalech (gasping). 

Po dvou neúspěšných pokusech o aplikaci PŽK byl zajištěn IO vstup do oblasti 

proximální tibie modrou jehlou. Pacient byl zaintubován. Záznam EKG ukazoval 

fibrilaci komor (VF) a byl opakovaně defibrilován. Cestou IO vstupu byl 

v pravidelných intervalech podán adrenalin a amiodaron. Po 15-20 minutách 

probíhající KPR došlo k ROSC a pacient byl stabilizován a dále pod vlivem sedativ 

z důvodu interference s umělou ventilací cestou orotracheální intubace. Po ROSC 

byla na EKG zaznamenána fibrilace síní (AF) a blok pravého Tawarova raménka 

(RBBB). 

Dostupné vitální hodnoty po ROSC: 

Čas TK 

(mmHG) 

TF 

(/min) 

DF 

(/min) 

SpO2 

(%) 

EtCO2 

(mmHG) 

13: 03 152/78 125 17 100 49 

 

Dostupné vitální hodnoty po opak. vyšetření: 

Čas TK 

(mmHG) 

TF 

(/min) 

DF 

(/min) 

SpO2 

(%) 

Glykemie 

mmol/l 

EtCO2 

(mmHG) 

13: 19 200/90 100 16 99 10 39 

 

Provedené ošetření uvedené ve zdravotnické dokumentaci: 

Monitorace pacienta, zajištění IO vstupu, orotracheální intubace – zajištění 

umělé plicní ventilace, kapnometrie, EKG záznam a monitorace, defibrilace 

pacienta, aplikace adrenalinu, amiodaronu a krystaloidních roztoků (množství 

podaných léčiv není ve zprávě uvedeno). 

Závěr 

Kazuistika prezentuje použití IO vstupu během poskytování péče pacientovi na 

oddělení urgentního příjmu. Z dostupných informací nelze stanovit příčinu a 

etiologii zástavy oběhu pacienta. Pacient byl dále předán k hospitalizaci na 

anesteziologicko-resuscitační oddělení.  
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 Vyhodnocení stanovených hypotéz 
 

H1: Frekvence aplikace IO vstupu záchranáři je odlišná v závislosti na charakteru 

poskytované péče: 

Porovnáme-li celkovou dobu praxe ve zdravotnictví záchranářů pracujících na 

urgentních příjmech a PNP s počtem aplikací IO vstupu za hodnocené období, lze 

vypozorovat následující výsledky: 

Počet zaznamenaných aplikací IO vstupu záchranáři z urgentních příjmů: 17 (viz. 

tab. 8) 

Počet zaznamenaných aplikací IO vstupu záchranáři v PNP: 57 (viz. tab. 8) 

Orientační celková doba praxe záchranářů z urgentních příjmů: 35 let (viz. tab. 7) 

Orientační celková doba praxe záchranářů v PNP: 76 let (viz. tab. 7) 

Tabulka 22 Vyhodnocení hypotézy č. 1 

Průměrný počet aplikací IO vstupu v praxi 

záchranáře v PNP za rok 

57/76= 0,75 aplikací IO vstupu za rok 

Průměrný počet aplikací IO vstupu v praxi 

záchranáře na urgentním příjmu:  

17/35= 0,48 aplikací IO vstupu za rok 

 

Z rozhovorů se záchranáři v našem šetření můžeme konstatovat, že počet 

aplikovaných IO vstupů za určitě období se v závislosti na charakteru poskytované 

péče mírně liší. Záchranáři v PNP se s jeho aplikací setkají častěji. 

 Hypotéza je potvrzena. 
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H2: Znalosti záchranářů v problematice IO vstupu jsou dostačující k zajištění 

správného používání IO vstupu. 

Výsledek této hypotézy je posuzován na základě odpovědí záchranářů uvedené 

v tabulkách 16, 18, 19, 20 a 21. 

Tabulka 23 Vyhodnocení hypotézy č. 2 

Výsledky z tabulky: Správná odp. Špatná odp. 

Tabulka č. 16 90 % 10 % 

Tabulka č. 20 65 % 35 % 

 

Tabulka 24 Vyhodnocení hypotézy č. 2 

Výsledky z tabulky: Ideální odp. Dostačující odp. Nedostačující odp. 

Tabulka č. 18 10 % 40 % 50 % 

Tabulka č. 19 15 % 45 % 40 % 

Tabulka č. 21 15 % 45 % 40 % 

 

Pro potvrzení platnosti hypotézy jsme stanovili dosažení úspešnosti 75 % 

správně zodpovězených dotazů všemi záchranáři. Této hranice dosáhli záchranáři 

pouze v tabulce č. 16. 

Z uvedených výsledku je tak zjevné, že někteří oslovení záchranáři nedisponují 

dostatečnými znalostmi v problematice IO vstupu. Není tak možné říci, že jejich 

znalosti jsou natolik rozšířené, aby ovládali bezchybnou aplikaci IO vstupu, či péči 

o něj. 

Hypotéza není potvrzena. 
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H3: Úroveň ukazatelů znalostí v problematice IO vstupu budou u záchranářů 

s dosaženým vysokoškolským vzděláním vyšší než u záchranářů s vyšším 

odborným vzděláním. 

Výsledek této hypotézy je posuzován na základě odpovědí záchranářů uvedené 

v tabulkách 16, 17, 18, 19, 20 a 21. 

Porovnání odpovědí je zapsáno v následujících tabulkách: 

Tabulka 25 Vyhodnocení hypotézy č. 3 

Výsledky z tabulky: Správná odpověď Špatná odpověď 

DiS. BC./Mgr./MUDr. DiS. BC./Mgr./MUDr 

Tabulka č. 16 90 % 90 % 10 % 10 % 

Tabulka č. 20 60 % 70 % 40 % 30 % 

 

Tabulka 26 Vyhodnocení hypotézy č. 3 

Výsledky 

z tabulky: 

Ideální odpověď Dostačující odpověď Nedostačující odpověď 

DiS. BC./Mgr./MUDr. DiS. BC./Mgr./MUDr. DiS. BC./Mgr./MUDr. 

Tabulka č. 

17 

20 

% 

20 

% 

40 

% 

70 

% 

40 

% 

10 

% 

Tabulka č. 

18 

10 

% 

10 

 % 

30 

% 

50  

% 

60 

% 

40 

% 

Tabulka č. 

19 

10 

% 

20 

% 

40 

% 

50 

% 

50 

% 

30 

% 

Tabulka č. 

21 

20 

% 

20 

% 

40 

% 

30 

% 

40 

% 

50 

% 

 

Lze konstatovat, že záchranáři s vysokoškolským vzděláním disponují většími 

znalostmi v oblasti problematiky IO vstupu než záchranáři s vyšším odborným 

vzděláním. Diplomovaní specialisté měli pouze v jedné otázce z šesti větší výskyt 

správných odpovědí než ostatní záchranáři. 

Hypotéza je potvrzena. 
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H4: Osobní postoj záchranářů k aplikaci IO vstupu bude mít jednoznačně stoupající 

tendenci ve smyslu zvýšení sebedůvěry v tomto výkonu v závislosti na počtu 

aplikovaných IO vstupů během praxe záchranářů. 

Předpoklad ve vztahu k této hypotéze je, že si záchranáři budou na aplikaci IO 

vstupu „stále více věřit“ po průběžně stoupajícím počtu aplikovaných IO vstupů 

během jejich praxe. 

Zaznamenaná data jsou zapsána v tabulkách 14 a 15. Názorný vývoj přístupu 

záchranářů poskytuje následující graf. 

 

Obrázek 9 Vývoj sebedůvěry záchranářů ve vztahu k aplikaci IO vstupu 

Legenda grafu:                     

Osa Y: Přístup záchranářů k aplikaci IO vstupu formou zaznamenaných odpovědí záchranářů                       

Osa X: Počet zaznamenaných aplikací IO vstupu každého záchranáře v rámci šetření 

Křivka A: Hypotetický vývoj přístupu záchranářů k aplikaci IO vstupu 

Křivka B: Reálný vývoj přístupu záchranářů k aplikaci IO vstupu 

Z grafu lze vyčíst, že postoj záchranářů nemá jednoznačně stoupající tendenci ke 

zvýšení sebedůvěry k aplikaci IO vstupu v závislosti na počtu jeho aplikací. 

Hypotéza není potvrzena 
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 Diskuze 
 

I přes nízkou četnost výskytu používání IO vstupu se jedná bezesporu o výkon, 

který je nedílnou součástí urgentní přednemocniční i klinické medicíny. Teoretická 

část práce poskytuje ucelený přehled problematiky IO vstupu a v její návaznosti je 

zpracována praktická část práce, která představuje IO vstup jako ne zcela běžnou 

metodu zajištění vstupu do cévního řečiště v praxi mezi zdravotnickými 

záchranáři. Praktická část práce vycházející z osobních rozhovorů se záchranáři 

poskytuje přehled objektivních informací, které by bylo jen velmi obtížné získat 

pomocí jiné metodiky výzkumu. Objektivnost, získání informací z „první ruky“  

a neprodlené odpovědi záchranářů na dotazy v průběhu rozhovorů považuji za 

nejvýraznější výhodu metodiky výzkumu. Za limitu lze považovat nízkou kvantitu 

respondentů, které je možno metodou rozhovorů oslovit.  

Za první výstup z mého šetření lze považovat zastoupení mužů a žen jako 

záchranářů pracujících na urgentních příjmech a ZZS. Na urgentních příjmech lze 

pozorovat zastoupení mužů pouze v 28,5 % a zbytek oslovených záchranářů jsou 

ženy. Informaci o zastoupení žen a mužů na těchto pracovištích nelze na základě 

získaných dat objektivně vyhodnotit a považovat za relevantní, a to zejména kvůli 

nízkému počtu oslovených respondentů pracujících jako záchranáři na urgentních 

příjmech. Dalším faktorem, který podporuje nedůvěryhodnost tohoto výstupu, jsou 

mé osobní preference a sympatie, které ovlivnily výběr záchranářů, se kterými 

jsem chtěl rozhovor uskutečnit. Stejně tak nemůžeme na základě provedeného 

šetření tvrdit, že všeobecně platí větší zastoupení záchranářů mužů u ZZS, i přes to, 

že v případě našeho výzkumu tvoří muži 70 % záchranářů u ZZS. Na základě těchto 

informací můžeme říci, že záchranáři pracující na urgentních příjmech budou 

pravděpodobně častěji ženy, a u ZZS naopak. 

Dalším faktorem, který ovlivňuje veškerá získaná data v mém šetření, je výběr 

záchranářů k rozhovoru ve vztahu k jejich délce praxe ve zdravotnictví. Faktem je, 

že většina oslovených záchranářů (13) působí ve zdravotnictví po dobu 1-6 let. 

Tato skupina záchranářů byla obvykle velmi vstřícná, ochotná komunikovat  

a poskytnout patřičné informace v rámci výzkumu. 
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Dotaz směřován na počet asistencí a samotných aplikací IO vstupu během praxe 

oslovených záchranářů byl prostý, nicméně značně ovlivněn nepřesností v kvantitě 

těchto výkonů. Záchranáři, zejména ti zkušenější, často nebyli schopni uvést 

přesné číslo aplikací a asistencí, protože si je nepamatují. Nejvyšším 

zaznamenaným počtem aplikací IO vstupu v rámci výzkumu (19) bylo 

zaznamenáno u muže, který vykonává práci záchranáře již 20 let včetně LZS. 

Nejčastějším uvedeným počtem aplikací IO vstupu během praxe záchranářů byly  

2-3 aplikace.  

Další část výzkumu byla směřována k úspěšnosti aplikace IO vstupu. V tomto 

šetření uvedlo 7 záchranářů (35 %) zkušenost s neúspěšnou aplikací a zavedení IO 

vstupu bylo třeba opakovat, avšak nikdo z respondentů neuvedl případ, kdy by 

došlo k neúspěchu během druhého pokusu aplikace. Z výsledků tak bylo možné na 

základě porovnání zdařilých a opakovaných aplikací určit orientační úspěšnost 

aplikace IO vstupu pomocí EZ-IO (drtivá většina zaznamenaných aplikací IO vstupu 

v rámci výzkumu byla provedena za použití nástroje EZ-IO). Výsledek úspěšnosti 

byl určen na 85,14 %. Výsledná úspěšnost mohla být negativně ovlivněna 

nepřesným počtem udaných aplikací záchranářů během rozhovoru, a především 

nízkým počtem tázaných záchranářů. Nicméně, porovnáme-li úspěšnost z našeho 

výzkumu se studiemi v kapitole 2.11 (Porovnání zařízení určených k IO aplikaci) 

docílíme velmi podobných výsledků (studie úspešnosti aplikace IO vstupu pomocí 

EZ-IO: 82,66 %, 95,6 % a 87 %), náš výzkum – 85,14 %.  

Část práce mapující nejčastěji užívané lokace k aplikaci IO vstupu a volbu IO 

jehly zaznamenala celkem 24 aplikací do oblasti proximálního humeru. Reálný 

počet aplikací IO vstupu do této lokace bude větší, nicméně v rámci výzkumu byly 

zaznamenané pouze ty, o kterých byli záchranáři přesvědčeni, že byly aplikovány 

právě do hlavice humeru. Z 24 aplikací byla v 14 případech použita žlutá IO jehla o 

délce 45 mm. Ve 4 případech lze s jistotou říci, že byla použita modrá IO jehla o 

délce 25 mm a nebylo zaznamenáno žádné použití růžové jehly do této oblasti. 

Dále bylo zaznamenáno 17 aplikací IO vstupu do oblasti proximální tibie, kde 

převažovalo použití modré jehly (12 zaznamenaných případů) a 3 případy 

s použitím žluté jehly. Ze zaznamenané statistiky nemůžeme tedy určit přesný 

poměr používaných jehel ve vztahu k lokaci, ale můžeme usoudit, že právě žluté 
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jehly se nejčastěji vyskytují v případech aplikace do hlavice humeru a modré jehly 

do oblasti proximální tibie. Tento výsledek jsme předpokládali a potvrzuje tak 

význam a především účel těchto jehel. Dále můžeme ze získaných dat potvrdit 

individuální přístup záchranářů ke každému pacientovi, u kterých je třeba volbu 

jehly zvážit nejen ve vztahu k lokaci aplikace, ale i stavbě těla pacienta, hmotnosti  

a věku. 

Další šetřenou položkou v našem výzkumu bylo objasnit nejčastější indikace 

aplikace IO vstupu. Z šetření lze vysledovat, že indikací je téměř vždy kombinace 

faktorů. Prvním je stav pacienta, který nezbytně vyžaduje zajištění vstupu do 

cévního řečiště a druhým faktorem je důvod, proč nebyl zaveden PŽK. PŽK 

nejčastěji nebyl zaveden z důvodu neúspěšných pokusů o jeho aplikaci a z důvodu 

zkolabovaných žil pacienta. Další indikací byla nutnost zavedení druhého přístupu 

do cévního řečiště společně s již aplikovaným PŽK obvykle v případech, kdy se 

jednalo o polytrauma pacientů. Nejčastěji zaznamenané stavy, které vyžadovaly 

zajištění vstupu do cévního řečiště, byly: KPR (35 %), krevní ztráty a hypotenze 

(25 %), bezvědomí (20 %), dušnost (10 %), polytraumata (5 %) a popáleniny (5 

%). Zmíněné stavy pacientů vyžadovaly dle situace podání adekvátních léčiv. 

Uvedené stavy, které vyžadovaly zajištění IO vstupu a nejčastěji podávaná léčiva se 

reflektují. Jedná se aplikaci krystaloidů (35 %), adrenalinu (30 %), krevních 

derivátů (15 %), amiodaronu (10 %), glukóza (5 %) a syntofylin (5 %). 

Zaznamenané indikace k aplikaci IO vstupu se do velké míry shodují s indikacemi 

uvedenými v literatuře v kapitole 2.6.1., protože veškeré indikace, které Remeš et 

al. a Vytejčková et al. uvádějí ve svých publikacích, zahrnují i indikace uvedené 

v našem výzkumu.  

Mezi další cíle výzkumu patřilo zmapování nejčastějších komplikací ve vztahu 

k aplikaci a přítomnosti IO vstupu. Zaznamenáno bylo celkem 16 případů, kdy 

došlo k výskytu nějaké z komplikací. Mezi nejčastěji zmiňované komplikace patří 

volba špatné velikosti jehly, nedostatečná fixace zavedené IO jehly a aplikace, u 

které nebylo možné vstup propláchnout, či aspirovat kostní dřeň a provést tak 

verifikaci správné aplikace. Každá z těchto komplikací byla v šetření uvedena 3x. 

V porovnání zaznamenaných komplikací (16) a celkového počtu aplikací IO vstupu 

v rámci šetření (74 aplikací a 44 asistencí) je možné určit orientační 
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pravděpodobnost výskytu komplikací při aplikaci IO vstupu v praxi. Z dat našeho 

šetření můžeme pravděpodobnost výskytu komplikace určit na 12,48 %. Seznam 

komplikací uvedený v kapitole 2.8.3. dle Advanced Life Support Algorithm (Van de 

Voorde et al., 2015) zahrnuje pouze 2 komplikace, které byly zaznamenány  

i v našem výzkumu. Zjištěná data tedy v tomto směru příliš s literárními údaji 

nekorelují.  

Další zkoumanou položkou byl praktický nácvik aplikace IO vstupu mezi 

záchranáři. Bylo zaznamenáno několik způsobu nácviku aplikace. Mezi nejčastěji 

zaznamenané odpovědi patří nácvik aplikace vstupu na modelu a nácvik aplikace 

v pitevnách na tělech zemřelých. 18 záchranářů uvedlo, že si během své praxe 

nebo studia vyzkoušelo aplikaci IO vstupu pomocí EZ-IO na modelu. 50 % 

oslovených záchranářů alespoň jednou aplikaci cvičilo na těle zemřelého a mezi 

respondenty byli dva záchranáři, kteří nikdy IO vstup v rámci tréninku 

neaplikovali. Při porovnání s výsledky diplomové práce Bc. Kristýny Čermákové 

(Brno, 2017), která ve své práci uvádí, že 82,91 % respondentů má zkušenost 

s tréninkem aplikace IO vstupu pomocí EZ-IO na modelu, docházíme k velmi 

podobnému výsledku.2  

Následnou částí výzkumu bylo objasnit osobní přístupy záchranářů k aplikaci 

k IO vstupu. Obdrželi jsme velmi různorodé odpovědi. 50 % záchranářů ve své 

odpovědi uvedlo, že se aplikace neobávají a věří si. Ovšem, je třeba říci, že se 

nejedná pouze o záchranáře s bohatými zkušenostmi s aplikací IO vstupu, protože 

sebejistý postoj projevili záchranáři, kteří mají s jeho aplikací mnoho zkušeností, 

ale s mírným překvapením i záchranáři, jejichž zkušenosti jsou malé, až žádné (viz 

tab. 15). Zbytek záchranářů se aplikace IO vstupu obává pouze v některých 

situacích, či projevují všeobecnou nejistotu z jeho aplikace.  

Tímto se dostáváme k druhé části rozhovoru se záchranáři, která byla zaměřena 

především na všeobecné znalosti v problematice IO vstupu, ze které byla následně 

vyvrácena hypotéza č. 2. První část byla tvořena otázkou vztahující se 

k legislativním opatřením k aplikaci IO vstupu. Tento dotaz byl poměrně 

jednoznačný a ulehčený nabízenými možnostmi odpovědí pro respondenty. 

Výsledky tohoto dotazu jsou pozitivní, 90 % záchranářů zvolilo správnou  

                                                             
2 Čermáková K. – Péče o intraosealní vstupy v klinickém a přednemocničním prostředí, s. 95 
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odpověď, a to že mohou IO vstup zajistit na základě indikace a situace, která 

aplikace IO vstupu vyžaduje, ale nepotřebují k tomuto výkonu indikaci a odborný 

dozor lékaře. Druhý dotaz byl směřován na znalosti zavaděčů IO vstupu mezi 

tázanými záchranáři. Tento dotaz byl jako jediný vyřazený pro hodnocení hypotézy 

č. 2, protože není relevantní pro hodnocení kvality aplikace IO vstupů. Od 

záchranářů byly obdrženy 4 různé odpovědi, dle znalosti různých zavaděčů IO 

vstupu. Odpovědi jsou zapsané v tabulce č. 17. Nejčastější odpovědí (40 %) byla 

znalost EZ-IO a BIG. Překvapujícím faktem je, že čtvrtina respondentů zná pouze 

zavaděč EZ-IO. Další dotaz mapoval znalosti záchranářů v provedení správné 

verifikace aplikace IO vstupu. Nejrozšířenější odpovědí (40 %) bylo „proplach 

vstupu a aspirace kostní dřeně“. Jedná se o správnou odpověď, ale neucelenou. 

Ideální odpověď je aspirace kostní dřeně, proplach aplikovaného vstupu a kontrola 

stability IO jehly. Ta v našem šetření zazněla pouze dvakrát (10 %). V 50 % 

odpovědí záchranářů zaznělo pouze aspirace kostní dřeně, nebo pouze proplach IO 

vstupu. Tyto odpovědi nelze považovat za dostatečné.  

Následující část práce byla zaměřena na objasnění znalostí záchranářů 

v postupu při lokalizaci správného místa pro aplikaci IO vstupu v oblasti 

proximální tibie u dětských pacientů. Odpovědi záchranářů byly rozděleny do 4 

formulací dle přesnosti popisu postupu. Největší zastoupení má odpověď b), která 

byla formulována v 45 % případů. Záchranáři, kteří takto odpověděli, obvykle 

neznali přesné vzdálenosti od orientačních bodů v průběhu lokalizace, avšak 

správné místo aplikace by s největší pravděpodobností identifikovali dobře. 

Nepřesné odpovědi c) a d) se dohromady vyskytly v zastoupení 40 % a v rámci 

vyhodnocování druhé hypotézy je nebylo možné považovat za správné, ani 

dostatečné. Nepřesnosti a zkreslení výsledků mohly způsobit i formulace několika 

záchranářů, kteří odpověděli: „místo aplikace odhaduji“. Takto odpovědělo i 

několik záchranářů s praxí delší pěti let. Nelze tedy objektivně říci, zda tyto 

odpovědi jsou natolik nedostačující, či naopak pozitivní a místo aplikace IO vstupu 

může být určeno naprosto správně. Pro náš výzkum byla odpověď tohoto 

charakteru považována za nedostatečnou. Odpověď, kterou lze označit za 

správnou byli schopni uvést pouze tři záchranáři (15 %).  
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Dotaz, který hodnotí znalost záchranářů v hodnotě tlaku, pod kterým jsou 

podávané infuze IO vstupem, byl zodpovězen ve většině případů (65 %) správně. 

Poslední část rozhovoru byla zaměřena na péči o zavedený IO vstup. Smyslem 

tohoto dotazu bylo prozkoumat znalosti respondentů mezi riziky, které ohrožují 

správné funkce IO vstupu a v závislosti na tom provádění preventivních opatření, 

kontroly a péče IO vstupu. Zavedený IO vstup nevyžaduje ve standardních 

situacích zvláštní péči, nicméně je důležité dbát prevence a adekvátní průběžnou 

kontrolou zajistit optimální funkci IO vstupu bez výskytu potenciálních komplikací. 

Péče o IO zahrnuje zejména tři důležité faktory: sledování a udržení průchodnosti 

vstupu, monitorace lokace zavedeného vstupu a kontrola stability IO jehly. 

V tabulce 21 jsou uvedeny faktory, které záchranáři zmínili ve své odpovědi na 

tento dotaz. Odpovědi nejčastěji zahrnovaly preventivní opatření komplikace, se 

kterou se záchranáři setkali ve své praxi, ale všeobecně byly odpovědi značně 

omezené a pouze 3 záchranáři byli schopni uvést všechny klíčové faktory. 45 % 

oslovených záchranářů zmínilo ve své odpovědi alespoň dva a zbytek (40 %) 

neuvedl žádný. Na základě těchto odpovědí lze usoudit, že většina záchranářů 

během své praxe a vzdělávání nebyla příliš obohacena o informace týkající se péče 

a kontroly IO vstupu a jedná se o téma, které by mělo být v rámci problematiky IO 

vstupu rozšířeno mezi zdravotníky více.  

Poslední část práce prezentuje používání IO vstupu v praxi formou kazuistik.  

V kazuistice č. 1 je zaznamenaný výskyt závažné komplikace a popis následků 

extravazace tekutin mimo IO vstup, rozvoj ischemie a následné řešení urgentního 

stavu pacienta. V dalších popsaných kazuistikách nebyla žádná komplikace ve 

vztahu použití IO vstupu zaznamenána. Primární indikací k aplikaci IO vstupu 

v našich kazuistikách byla vždy KPR. Z rozhovorů se záchranáři i z kazuistik 

můžeme usoudit, že právě KPR je nejčastější primární indikací k aplikaci IO vstupu. 

Přestoupíme-li ke zhodnocení stanovených hypotéz práce, lze říci, že polovina 

hypotéz byla pomocí získaných dat potvrzena. Výsledek první hypotézy potvrdil 

fakt, který jsme předpokládali, a to že záchranáři poskytující PNP aplikují IO častěji 

než záchranáři z prostředí urgentních příjmů. Tento výsledek byl předpokládán 

zejména z důvodu širších možností, jak zajistit přístup do cévního řečiště pacienta 

v podmínkách urgentních příjmů. Druhá stanovená hypotéza nebyla potvrzena  
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a znalosti záchranářů v oblasti problematiky IO vstupu se ve vztahu ke stanovené 

hranici úspešnosti zodpovězených dotazů 75 % projevily jako nedostatečné. 

Nedostatek správných odpovědí byl pravděpodobně zapříčiněn nízkou frekvencí 

užívání IO vstupu v průběhu praxe záchranářů, a proto informace o této 

problematice neznají dostatečně precizně. Třetí hypotéza potvrdila předpokládaný 

výsledek. Záchranáři s vysokoškolským vzděláním byli schopni na kladené dotazy 

o cílové problematice odpovědět lépe. Poslední stanovená hypotéza hodnotila 

vývoj osobního přístupu záchranáře k aplikaci IO vstupu v závislosti na počtu 

aplikovaných vstupů v průběhu jejich praxe. Hypotéza předpokládala přímo 

úměrný růst sebevědomí a sebejistoty záchranářů v aplikaci IO vstupu ve vztahu 

k rostoucímu počtu provedených aplikací. Dle zaznamenaných odpovědí 

respondentů ve srovnání s počtem aplikací byl sestaven graf (Obr. 9), který 

vystihuje zmíněnou závislost. Na grafu je možné zpozorovat jistý růst sebejistoty 

záchranářů v rámci tohoto výkonu, ale nelze jej považovat za jednoznačně rostoucí 

tendenci ve smyslu zvýšení sebedůvěry. Hypotéza tak nebyla potvrzena. Výsledky 

této hypotézy mohou být zkreslené nedokonale zformulovanou odpovědí 

záchranářů na tento dotaz, protože během rozhovoru nebyly záchranářům 

předkládány a nabízeny různé situace aplikace IO vstupu (např. aplikace IO vstupu 

u dětského pacienta v přítomnosti rodičů dítěte), které by mohly ovlivnit odpověď 

záchranáře. Dotaz byl formulován stručně: „Obáváte se aplikace IO vstupu nebo si 

věříte?“ Z časových důvodů nebyl dále rozváděn. 

  

  

  

  

  



 

84 
 

 Doporučení pro praxi 
 

Ze získaných dat a stanovených výsledků práce můžeme formulovat následující 

doporučení pro praxi a vzdělávání zdravotnických záchranářů. Za největší 

zaznamenanou slabinu vyplývající z našeho šetření lze považovat všeobecně 

nedostatečné znalosti záchranářů v této problematice, která je podložena 

vyvrácením druhé stanovené hypotézy. Dle předložených kazuistik má aplikace IO 

vstupu v praxi bezpochyby své místo a opodstatnění.  

V rámci vzdělávacích osnov studentů je třeba zajistit a vyčlenit dostatečný čas 

pro teoretickou výuku v problematice IO vstupu a poskytnout studentům dostatek 

prostoru pro praktický nácvik aplikace tohoto vstupu. Je nutné studenty seznámit 

se samotnou aplikací a péči o IO vstup. Záchranáři, kteří již vykonávají praxi 

v oboru, musí mít na paměti význam IO vstupu pro praxi a neměli by podceňovat 

své průběžné sebevzdělávání v tomto směru. Zároveň by výuka v problematice IO 

vstupu měla být součástí školení zdravotnických záchranářů poskytovaných 

zaměstnancem, včetně zajištění nejlépe pravidelného praktického nácviku aplikace 

IO vstupu. Patřičná průprava záchranářů by měla zahrnovat alespoň třikrát ročně 

praktické školení aplikace IO vstupu na pitevnách, nebo alespoň na zvířecích 

kostech. Dále doporučujeme alespoň tříhodinové teoretické školení záchranářů 

v této problematice dvakrát ročně, které by mělo zahrnovat zejména obnovení 

znalostí záchranářů v aplikaci IO vstupu, indikace a kontraindikace jeho zavedení  

a prezentaci a prevenci rizik, která jsou spojená s používáním tohoto vstupu. Dále 

je důležité seznámit záchranáře s kazuistikami, které představují přítomnost 

různých komplikací IO vstupu v praxi a edukovat záchranáře v prevenci těchto 

komplikací a důsledků.  

Na základě těchto opatření lze teoreticky předpokládat nižší výskyt komplikací 

spojených s aplikací a používáním IO vstupu a zvýšení pravděpodobnosti aplikace 

vstupu na první pokus. Zároveň můžeme usoudit, že pravidelný nácvik aplikace  

a průběžný rozvoj znalostí v oblasti této problematiky pozitivně ovlivní 

sebedůvěru záchranářů v aplikaci IO vstupu ve stresových situacích.  
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 Závěr 
 

V teoretické části práce jsou popsány aktuální poznatky aplikace a používání IO 

vstupu v současné praxi, která je doplněna vztahem zdravotnických záchranářů  

k legislativním opatřením aplikace IO vstupu. 

 Praktická část shrnuje zkušenosti záchranářů s aplikací IO vstupu a výskytem 

dalších faktorů, jakou jsou zejména komplikace, indikace a aplikovaná léčiva, které 

používání IO vstupu doprovázejí. Výsledky z této oblasti byly použity na ověření 

první hypotézy, která byla jednoduchým, avšak výstižným výpočtem průměru 

ověřena s následujícím výsledkem: záchranáři pracující v PNP aplikují IO vstup o 

27 % častěji než záchranáři z urgentních příjmů.  Praktická část je doplněna 

prezentací specifických znalostí záchranářů v této problematice, na základě 

kterých, je ověřována druhá hypotéza. Pro vyhodnocení platnosti hypotézy byla 

stanovena úspěšnost zodpovězených dílčích dotazů na 75 %. Této hranice dosáhly 

odpovědi pouze jednoho relevantního dotazu z pěti. Druhá hypotéza tak byla 

vyvrácena. Osobní přístup záchranářů k aplikaci IO vstupu je velmi individuální a 

není jednoznačně ovlivněn počtem aplikovaných vstupů během praxe.  

Práce je obohacena o kazuistiky, které prezentují použití a účel IO vstupu 

v praxi a zároveň demonstrují výskyt a následky komplikací, které mohou aplikaci 

a použití IO vstupu doprovázet.  

Závěrem lze ze získaných dat definovat roli zdravotnického záchranáře ve 

vztahu k problematice IO vstupu. Dle legislativy v ČR se jedná o výkon, který spadá 

do kompetencí zdravotnických záchranářů, a respondenti našeho šetření jsou si 

toho vědomi.  Aplikace IO vstupu je součást náplně práce záchranářů, se kterou se 

nesetkávají pravidelně, ale spíše sporadicky. Až polovina záchranářů jeví nejistotu 

v průběhu aplikace IO vstupu a může tak pro ně představovat stresující situaci, 

která s sebou nese mnoho potenciálních komplikací.  

 

 

 



 

86 
 

 Seznam použitých zkratek 
 

AHA American Heart Association 

NNP neodkladná nemocniční péče 

PŽK periferní žilní katetr 

G gauge (průsvit IO jehly) 

Bc.  bakalářské vzdělání 

BIG Bone Injection Gun 

ROSC Restore of Spontaneous Circulation 

RLP rychlá lékařská pomoc 

RZP rychlá zdravotnická pomoc 

LZS letecká záchranná služba 

ÚK Ústecký kraj 

EEG Elektroencefalografie 

EKG Elektrokardiogram 

TANR telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace 

AED automatizovaný externí defibrilátor 

EtCO2 tenze CO2 ve vydechovaném vzduchu 

GSC Glasgow Coma Scale 

TK krevní tlak 

TF tepová frekvence 

DF dechová frekvence 

SpO2 saturace krve kyslíkem 

CT počítačová tomografie 
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Dis. vyšší odborné vzdělání 

MUDr doktor medicíny 

ERC European Resuscitation Council 

FDA Food and Drug Administration 

IO intraoseální 

KPR kardiopulmonální resuscitace 

Mgr. magisterské vzdělání 

mmHg milimetr rtuťového sloupce 

n absolutní četnost 

PALS Pediatric Advanced Life Support 

PNP přednemocniční neodkladná péče 

T.A.L.O.N. Tactically Advanced Lifesaving IO Needle 

VAS Visual Analogue Scale  

NACA National Advisory Committee for Aeronautics 

VF fibrilace komor 

AF fibrilace síní 

RBBB blokáda pravého Tawarova raménka 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

 Seznam použité literatury 
 

1. BIARENT Dominique, VOORDE VAN DE Patrick, RODRIGUEZ-NUNEZ 

Antonio a SKELLETT Sophie, 2015. Advance life support: ERC guidelines 

2015 Edition. Niel: Eroupean Resuscitation Council vzw. ISBN 

9789079157839. 

 

2. BRADBURN Scott, GILL Stuart, 2015. Understanding And Establishing 

Intraosseous Access. Anesthesia tutorial of the week [online]. 

 June 2015, 1-8 [cit. 2019-04-08]. Dostupné  z: 

https://www.aagbi.org/sites/default/files/317%20Understanding%20and

%20Establishing%20Intraosseous%20Access.pdf 

 

 

3. CURRAN, A., 2005. Bone injection gun placement of intraosseous needles. 

Emergency Medicine Journal [online]. 22(5), 366-366 [cit. 2019-04-08]. 

DOI: 10.1136/emj.2005.024406. ISSN 1472-0205. Dostupné z: 

http://emj.bmj.com/cgi/doi/10.1136/emj.2005.024406 

 

4. ČERMÁKOVÁ, Kristína, 2017. PÉČE O INTRAOSEÁLNÍ VSTUPY V 

KLINICKÉM A PŘEDNEMOCNIČNÍM PROSTŘEDÍ [online]. Brno [cit. 2019-

04-08]. Dostupné z: 

https://is.muni.cz/th/m6ft3/Pece_o_intraosealni_vstupy_v_klinickem_a_pre

dnemocnicnim_prostredi_-_diplomova_prace.pdf. Diplomová práce. 

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství. 

Vedoucí práce PhDr. Olga Suková. 

 

 

5. Česká republika. Vyhláška č. 55/2011 Sb. ze dne 14. března 2011 o 

činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. 

Sbírka zákonů [online]. Praha, Czech Republic: Tiskárna Ministerstva vnitra, 

p. o.; 2011; částka 20: 482-544. ISSN: 1211-1244. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-55 

https://www.aagbi.org/sites/default/files/317%20Understanding%20and%20Establishing%20Intraosseous%20Access.pdf
https://www.aagbi.org/sites/default/files/317%20Understanding%20and%20Establishing%20Intraosseous%20Access.pdf
http://emj.bmj.com/cgi/doi/10.1136/emj.2005.024406
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-55


 

89 
 

 

6. ČIHÁK, Radomír, 2013. Anatomie 2. 3., uprav. a dopln. vyd. Praha: Grada 

Publishing. ISBN 978-80-247-4788-0. 

 

 

7. DAY, M. W., 2011. Intraosseous Devices for Intravascular Access in Adult 

Trauma Patients. Critical Care Nurse [online]. 31(2), 76-90 [cit. 2019-04-

08]. DOI: 10.4037/ccn2011615. ISSN 0279-5442. Dostupné z: 

http://ccn.aacnjournals.org/cgi/doi/10.4037/ccn2011615 

 

8. DYLEVSKÝ, Ivan, 2009. Funkční anatomie. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-

3240-4. 

 

 

9. FRASCONE, Ralph J., Joe P. JENSEN, Kory KAYE a Joshua G. SALZMAN, 2009. 

Consecutive Field Trials Using Two Different Intraosseous Devices. 

Prehospital Emergency Care [online]. 11(2), 164-171 [cit. 2019-04-08]. 

DOI: 10.1080/10903120701205851. ISSN 1090-3127. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10903120701205851 

 

10. GLUCKMAN, William, Intraosseous Cannulation [online]. May 21, 2014 [cit. 

2019-04-08]. Dostupné z: 

https://emedicine.medscape.com/article/908610-overview#showall 

 

11. HILLEWIG, Elke, Emin AGHAYEV, Christian JACKOWSKI, Andreas CHRISTE, 

Thomas PLATTNER a Michael J. THALI, 2007. Gas embolism following 

intraosseous medication application proven by post-mortem multislice 

computed tomography and autopsy. Resuscitation [online]. 72(1), 149-153 

[cit. 2019-04-08]. DOI: 10.1016/j.resuscitation.2006.06.023. ISSN 

03009572. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0300957206003340 

http://ccn.aacnjournals.org/cgi/doi/10.4037/ccn2011615
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10903120701205851
https://emedicine.medscape.com/article/908610-overview#showall
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0300957206003340


 

90 
 

12. KUROWSKI Andrzej, Dariusz TIMLER, Togay EVRIN a Łukasz SZARPAK, 

2014. Comparison of 3 different intraosseous access devices for adult 

during resuscitation. Randomized crossover manikin study. The American 

Journal of Emergency Medicine [online]. 32(12), 1490-1493 [cit. 2019-04-

08]. DOI: 10.1016/j.ajem.2014.09.007. ISSN 07356757. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735675714006585 

 

13. MILLER LJ, PHILBECK Te, PUGA Ta, MONTEZ Df, ESCOBAR GP. A Pre-

Clinical Study to Determine the Time to Bone Sealing and Healing Following 

Intraosseous Vascular Access. Annals of Emergency Medicine [online]. 

2011; 58(4): S240. [cit. 2019-04-08] DOI: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2011.06.214. Dostupné z: 

https://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(11)00914-0/fulltext 

 

14. MOLACEK, Jiri, Karel HOUDEK, Václav OPATRNÝ, Jiri FREMUTH, Lumir 

SASEK, Inka TRESKOVA a Vladislav TRESKA, 2018. Serious Complications of 

Intraosseous Access during Infant Resuscitation. European Journal of 

Pediatric Surgery Reports [online]. 06(01), e59-e62 [cit. 2019-04-08]. DOI: 

10.1055/s-0038-1661407. ISSN 2194-7619. Dostupné z: 

http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-0038-1661407 

 

15. MONTEZ, Diana, Tatiana PUGA a Tomas PHILBECK, 2017. 2017 The Science 

and Fundamentals of Intraosseous Vascular Access: including Frequently 

Asked Questions [online]. USA, 09/2017, 1-65 [cit. 2019-04-08]. Dostupné 

z: https://www.teleflex.com/global/clinical-resources/ez-io/EZ-

IO_Science_Fundamentals_MC-003266-Rev1-1.pdf 

  

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735675714006585
http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2011.06.214
https://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(11)00914-0/fulltext
http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-0038-1661407
https://www.teleflex.com/global/clinical-resources/ez-io/EZ-IO_Science_Fundamentals_MC-003266-Rev1-1.pdf
https://www.teleflex.com/global/clinical-resources/ez-io/EZ-IO_Science_Fundamentals_MC-003266-Rev1-1.pdf


 

91 
 

16. PAXTON, James H, 2012. Intraosseous vascular access: A review. Trauma 

[online]. 14(3), 195-232 [cit. 2019-04-08]. DOI: 

10.1177/1460408611430175. ISSN 1460-4086. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1460408611430175 

 

 

17. Pyng Medical Corp. FAST1, Intraosseous Infusion System: Trainer’s Manual 

[online]. Richmond, Canada: Pyng Medical Corp.; 2011 [cit. 2019-04-08]. 

Dostupné z: http://www.pyng.com/wp-content/uploads/2014/07/PM-

002j-FAST1-Trainers-Manual.pdf.   

 

18. READES, Rosalyn, Jonathan R. STUDNEK, Steven VANDEVENTER a John 

GARRETT, 2011. Intraosseous Versus Intravenous Vascular Access During 

Out-of-Hospital Cardiac Arrest: A Randomized Controlled Trial. Annals of 

Emergency Medicine [online]. 58(6), 509-516 [cit. 2019-04-08].  

DOI: 10.1016/j.annemergmed.2011.07.020. ISSN 01960644. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0196064411013369 

 

19. REMEŠ, Roman a Silvia TRNOVSKÁ, 2013. Praktická příručka 

přednemocniční urgentní medicíny. Praha: Grada. ISBN  

978-80-247-4530-5. 

 

20. SHAVIT, Itai, Yoav HOFFMANN, Roger GALBRAITH a Yehezkel WAISMAN, 

2009. Comparison of two mechanical intraosseous infusion devices: A pilot, 

randomized crossover trial. Resuscitation [online]. 80(9), 1029-1033 [cit. 

2019-04-08]. DOI: 10.1016/j.resuscitation.2009.05.026. ISSN 03009572. 

Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0300957209003086 

 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1460408611430175
http://www.pyng.com/wp-content/uploads/2014/07/PM-002j-FAST1-Trainers-Manual.pdf
http://www.pyng.com/wp-content/uploads/2014/07/PM-002j-FAST1-Trainers-Manual.pdf
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0196064411013369
https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0300957209003086


 

92 
 

21. SHRINIVASAN, Shantanu a David WAISEL B, The World War II 

Anesthesiology Roots Of Intraosseous Vascular Access [online]. Children 

Hospital, Boston, April 2006, 41-44 [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: 

https://www.yumpu.com/en/document/read/40842611/the-world-war-

ii-anesthesiology-roots-of-intraosseous-vascular- 

 

22. ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR, 2018. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 

2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-

271-0596-0. 

 

23. VAN RIJN, R. R., H. KNOESTER, A. MAES, A. C. VAN DER WAL a B. KUBAT, 

2008. Cerebral arterial air embolism in a child after intraosseous infusion. 

Emergency Radiology [online]. 15(4), 259-262 [cit. 2019-04-08]. DOI: 

10.1007/s10140-007-0681-2. ISSN 1070-3004. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/s10140-007-0681-2 

 

24. VIDACARE, Corporation, 2013. The Science & Fundamentals of Intraosseous 

Vascular Access: INCLUDING FREQUENTLY ASKED QUESTIONS [online]. 

Texas, Shavano Park, 2013, 1-68 [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: 

https://www.teleflex.com/en/usa/ezioeducation/documents/EZ-

IO_SAFOVIA-M-607%20Rev%20B_2nd_20140828.pdf 

 

25. VON HOFF DD, KUHN JG, BURRIS HA, MILLER LJ. Does intraosseous equal 

intravenous? A pharmacokinetic study. American Journal of Emergency 

Medicine [online]. 2008; 26(1): 31-38 [cit. 2019-04-08]. DOI: 

10.1016/j.ajem.2007.03.024. Dostupné z: 

https://www.ajemjournal.com/article/S0735-6757(07)00218-5/fulltext 

 

https://www.yumpu.com/en/document/read/40842611/the-world-war-ii-anesthesiology-roots-of-intraosseous-vascular-
https://www.yumpu.com/en/document/read/40842611/the-world-war-ii-anesthesiology-roots-of-intraosseous-vascular-
http://link.springer.com/10.1007/s10140-007-0681-2
https://www.teleflex.com/en/usa/ezioeducation/documents/EZ-IO_SAFOVIA-M-607%20Rev%20B_2nd_20140828.pdf
https://www.teleflex.com/en/usa/ezioeducation/documents/EZ-IO_SAFOVIA-M-607%20Rev%20B_2nd_20140828.pdf
https://www.ajemjournal.com/article/S0735-6757(07)00218-5/fulltext


 

93 
 

26. Vyhláška č. 296/2012 Sb.: Vyhláška o požadavcích na vybavení 

poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče 

dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky, 2012. 

Zákonprolidi.cz [online]. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 

zákona č. 372/2011 Sb., 13.09.2012 [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: 

https://zakonyprolidi.cz/cs/2012-296 

 

27. VYTEJČKOVÁ, Renata, Petra SEDLÁŘOVÁ, Vlasta WIRTHOVÁ, Iva 

OTRADOVCOVÁ a Lucie KUBÁTOVÁ, 2015. Ošetřovatelské postupy v péči o 

nemocné III: speciální část. Praha: Grada Publishing.  

ISBN 978-80-247-3421-7. 

 

28. WAYNE, Marvin, Adult Intraosseous Access: An Idea Whose Time Has Come 

[online]. Washington, USA, April 2006, 41-44 [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/228967347_Adult_Intraosseou

s_Access_An_Idea_Whose_Time_Has_Come 

 

29. Zákon č. 96/2004 Sb.: Zákon o podmínkách získávání a uznávání 

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 

činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), 

2004. Zákonprolidi.cz [online]. Parlament ČR, 03.03.2004 [cit. 2019-04-08]. 

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96 

 

 

 

 

 

https://zakonyprolidi.cz/cs/2012-296
https://www.researchgate.net/publication/228967347_Adult_Intraosseous_Access_An_Idea_Whose_Time_Has_Come
https://www.researchgate.net/publication/228967347_Adult_Intraosseous_Access_An_Idea_Whose_Time_Has_Come
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-96


 

94 
 

 

 Seznam použitých obrázků 
 

Obrázek 1 Pracovní zařazení respondentů ................................................................................. 45 

Obrázek 2 Stanovení četnosti aplikace IO vstupu a volby délky jehly s ohledem na 

lokaci IO vstupu. ....................................................................................................................................... 51 

Obrázek 3 Nejčastěji uváděné indikace k zajištění IO vstupu............................................ 52 

Obrázek 4 Nejčastěji udávaná léčiva aplikována IO vstupem. ........................................... 53 

Obrázek 5 - Stav levé dolní končetiny po přijetí pacienta k hospitalizaci a extrakce 

IO jehly (Moláček et al., 2018) ........................................................................................................... 64 

Obrázek 6 - Stav končetiny po provedení fasciotomie (Moláček et al., 2018) ........... 65 

Obrázek 7 - Rozvoj nekrózy kůže a svalové tkáně (Moláček et al., 2018).................... 65 

Obrázek 8 - Stav končetiny po amputaci nad kolenem (Moláček et al., 2018) .......... 66 

Obrázek 9 Vývoj sebedůvěry záchranářů ve vztahu k aplikaci IO vstupu ................... 76 

Obrázek 10 Cévní systém kostí .......................................................................................................103 

Obrázek 11 Cévní systém kostí 2 ...................................................................................................103 

Obrázek 12 IO jehly a zařízení EZ-IO ...........................................................................................104 

Obrázek 13 Bone Injection Gun ......................................................................................................104 

Obrázek 14 Zařízení FAST1 ..............................................................................................................105 

Obrázek 15 Aplikace IO vstupu do oblasti proximálního humeru ................................106 

Obrázek 16 Aplikace IO vstupu do oblasti proximálního humeru ................................107 

Obrázek 17 Místo inserce IO vstupu v oblasti proximální tibie (vpravo dětský 

pacient).......................................................................................................................................................108 

Obrázek 18 Postup aplikace IO vstupu do oblasti proximální tibie pomocí BIG ....108 

Obrázek 19 Aplikace IO vstupu pomocí FAST1 ......................................................................109 

 

 

 

 

 



 

95 
 

 

 Seznam použitých tabulek 
 

Tabulka 1 Přehled kontraindikací a komplikací IO vstupu podle Advanced Life 

Support algorithm. .................................................................................................................................. 26 

Tabulka 2 Charakteristika oslovených záchranářů ZZS Úk – Ústí nad Labem........... 46 

Tabulka 3 Charakteristika oslovených záchranářů ZZS Úk – Teplice ............................ 46 

Tabulka 4 Charakteristika oslovených záchranářů na Urgentním příjmu v Ústí nad 

Labem ............................................................................................................................................................ 46 

Tabulka 5 Charakteristika oslovených záchranářů na Urgentním příjmu v Teplicích.

 .......................................................................................................................................................................... 47 

Tabulka 6 Přehled dosaženého vzdělání respondentů ......................................................... 47 

Tabulka 7 Přehled délky praxe oslovených záchranářů ....................................................... 47 

Tabulka 8 Přehled počtu aplikací IO vstupu provedených záchranáři.......................... 49 

Tabulka 9 Přehled počtu asistencí během aplikace IO vstupu provedených 

záchranáři ................................................................................................................................................... 49 

Tabulka 10  Úspěšnost aplikace IO vstupu záchranářů, kterým se nepodařilo 

zajistit vstup vždy na první pokus................................................................................................... 50 

Tabulka 11  Úspěšnost aplikace IO vstupu na první pokus pomocí EZ-IO .................. 50 

Tabulka 12 Výskyt komplikací ve vztahu k IO vstupu v praxi záchranářů.................. 54 

Tabulka 13 Hodnocení četnosti způsobu nácviku u aplikace ............................................ 55 

Tabulka 14 Analýza přístupů záchranářů k aplikaci IO vstupu ........................................ 56 

Tabulka 15 Porovnání zkušeností s aplikací IO vstupu a přístupem záchranáře k 

jeho zajištění .............................................................................................................................................. 56 

Tabulka 16 Znalosti záchranářů v oblasti legislativy ve vztahu k IO vstupu.............. 57 

Tabulka 17 Znalosti IO zavaděčů mezi záchranáři .................................................................. 58 

Tabulka 18 Znalosti o provedení správné verifikace aplikace IO vstupu mezi 

záchranáři ................................................................................................................................................... 59 

Tabulka 19 Stanovení dovednosti záchranářů vyhmatat správné místo aplikace IO 

vstupu v oblasti proximální tibie u dětských pacientů. ........................................................ 60 

Tabulka 20 Odpovědi záchranářů ve vztahu k tlaku podávané infuze .......................... 61 

Tabulka 21 Znalosti záchranářů v péči o IO vstup .................................................................. 62 

Tabulka 22 Vyhodnocení hypotézy č. 1 ........................................................................................ 73 



 

96 
 

Tabulka 23 Vyhodnocení hypotézy č. 2 ........................................................................................ 74 

Tabulka 24 Vyhodnocení hypotézy č. 2 ........................................................................................ 74 

Tabulka 25 Vyhodnocení hypotézy č. 3 ........................................................................................ 75 

Tabulka 26 Vyhodnocení hypotézy č. 3 ........................................................................................ 75 

  



 

97 
 

 Seznam Příloh 

 

Příloha 1: Léčiva podávána IO vstupem bez zaznamenaných nežádoucích účinků 98 

Příloha 2: Akreditace certifikovaného kurzu ............................................................................. 99 

Příloha 3: Obsah polostrukturovaného rozhovoru se záchranáři .................................102 

Příloha 4: Obrázky ................................................................................................................................103 

Příloha 5: Schválení k provedení výzkumu...............................................................................110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

 Přílohy 
 

Příloha 1: Léčiva podávána IO vstupem bez zaznamenaných nežádoucích účinků 

 

(Teleflex, 2017, s. 45) 

 

 

 



 

99 
 

Příloha 2: Akreditace certifikovaného kurzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

102 
 

Příloha 3: Obsah polostrukturovaného rozhovoru se záchranáři 

 

Polostrukturovaný rozhovor – IO vstup   Bakalářská práce – Jan Bláha 

 

Část první – informace o záchranáři 

a) Pohlaví 

b) Věk 

c) Nejvyšší dosažené vzdělání 

d) Jak dlouho pracujete ve zdravotnictví a na kterém (kterých) oddělení 

Část druhá – osobní zkušenosti s aplikací IO vstupu 

a) Setkal/a jste se během své praxe se zajištěným/zajišťováním IO vstupu? 

b) Zajišťoval/a jste IO vstup? kolikrát? 

c) Asistoval/a jste u aplikace IO vstupu? Kolikrát? 

d) Podařilo se Vám IO vstup zajistit na první pokus? 

e) Do jaké lokality jste IO vstup aplikoval? Do jaké lokality byl aplikován během vaší 

asistence? 

f) Jaká/jaké jehly byly použity během vaší aplikace/asistence ve vztahu k lokaci 

g) Jaké zařízení k aplikaci IO máte na pracovišti k dispozici? Vyhovuje vám? Preferovali 

byste jiné? 

h) Jaká byla nejčastější indikaci k zajištění IO vstupu? Co bylo pacientovi IO vstupem 

aplikováno? 

i) Obáváte se aplikace IO / věříte si? 

j) Nastali během aplikace komplikace? Popř. jaké? 

k) Cvičil jste aplikaci IO vstupu pomocí EZ-IO/BIG na modelu? Trénujete aplikaci IO vstupu 

pravidelně? 

Část třetí – znalosti v problematice IO vstupu 

a) Aplikaci IO vstupu mohu v rámci PNP, UP provést bez indikace a bez odborného 

dohledu/ na zákl. indikace lékaře bez odborného dohledu/ na zákl. indikace pod odbor. 

Dohledem 

b) jaké zavaděče IO vstupu znáte? 

c) Jak se provádí verifikaci správné aplikace IO? 

d) Popis postupu vyhmatání správného místa aplikace v oblasti proximální tibie u 

dětských Pacientů. 

e) Pod jakým tlakem jsou aplikována léčiva podaná IO vstupem? 

f) Co zahrnuje péče o IO vstup? 
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Příloha 4: Obrázky 

 

Obrázek 10 Cévní systém kostí 

(Vidacare corporation, 2013) 

 

 

Obrázek 11 Cévní systém kostí 2 

(Vidacare corporation, 2013) 
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Obrázek 12 IO jehly a zařízení EZ-IO 

(Bradburn, Gill, 2015) – obrázek byl pro účely práce upraven 

 

 

Obrázek 13 Bone Injection Gun 

(Day, 2011; Bradburn, Gill, 2015) – obrázek byl pro účely práce upraven 
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Obrázek 14 Zařízení FAST1 

(Day, 2011; Bradburn, Gill, 2015) – obrázek byl pro účely práce upraven 
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Obrázek 15 Aplikace IO vstupu do oblasti proximálního humeru 

(Vidacare corporation, 2013) – obrázek byl pro účely práce upraven 
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Obrázek 16 Aplikace IO vstupu do oblasti proximálního humeru 

(Vidacare corporation, 2013) – obrázek byl pro účely práce upraven 
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Obrázek 17 Místo inserce IO vstupu v oblasti proximální tibie (vpravo dětský pacient) 

(Vidacare corporation, 2013) – obrázek byl pro účely práce upraven 

 

Obrázek 18 Postup aplikace IO vstupu do oblasti proximální tibie pomocí BIG 

(Day, 2011) – obrázek byl pro účely práce upraven 
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Obrázek 19 Aplikace IO vstupu pomocí FAST1 

(Day, 2011) – obrázek byl pro účely práce upraven 
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Příloha 5: Schválení k provedení výzkumu 
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