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Kapitola 9 
 


Základy volumoterapie v neodkladné péči 
 
 
Obsah kapitoly:  
V deváté kapitole je úkolem seznámit čtenáře o základech volumoterapie  
jak u dospělého člověka, tak u dítěte. Podat základní přehled přípravků,  
které se používají v neodkladné péči pro náhradu objemu a jejich účinek  
na organismus, včetně kompetencí zdravotnického záchranáře a zdravotní 
sestry při jejich aplikaci.   
 
9.1 Základy volumoterapie v neodkladné péči 
9.2 Krystaloidní roztoky 
9.3 Koloidní roztoky 
9.3.1 Plazmasubstituenty 
9.3.2 Plasmaexpandery 
9.3.2.1 Dextrany 
9.4 Osmoterapeutika 
9.5 Léčiva k úpravě dysbalance elektrolytů a acidobazické rovnováhy 
9.6 Parenterální výživa  
9.7 Příprava infuze 
9.8 Krevní transfuze  
9.8.1 Druhy transfuzních přípravků 
9.8.2 Krevní deriváty 
9.8.3 Aplikace transfuze  
9.8.4 Komplikace při aplikaci transfuzního přípravku a posttransfuzní reakce 
9.8.5 Kontrolní zkoušky kompatibility krve 
 
 
 
9.1 Základy volumoterapie v neodkladné péči 
 
V posledních letech se přístupy k doplňování objemu, zvláště 
v přednemocniční neodkladné péči, značně přehodnotily. Je samozřejmostí,  
že volumoterapie má své nezastupitelné místo v oblasti okamžitého doplnění 
tekutin při jejich ztrátách, k úpravě vnitřního prostředí a jako nosič léků.   
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Přiměřená náplň v cévním řečišti a dostatečná perfúze periferních tkání jsou 
základní podmínkou udržení homeostázy. Příčiny v nepoměru mezi objemem 
cévního řečiště a jeho cirkulující náplní mohou být četné. Tento nepoměr mezi 
nabídkou a poptávkou v zásobování orgánů kyslíkem a životně důležitými 
živinami vede k šokovému stavu. Dle příčiny vzniku volíme vhodné léčivo  
pro náhradu objemu.  
Dospělý organismus se skládá přibližně z  60 % vody, novorozenecký dokonce 
až ze 70 %. Celkové množství tekutiny v organismu dělíme na extracelulární 
(mimobuněčnou) a intracelulární (buněčnou) tekutinu.  
V krevní plazmě nacházíme elektrolyty, které organismus ovlivňují svými 
fyzikálně chemickými vlastnostmi (např. Na+, K+, Cl-, HCO3


-). Elektrolyty  
do těla dopravujeme také infuzními přípravky.  
Volumoterapií (objemovou terapií) rozumíme vpravení většího množství 
tekutiny do organismu parenterální cestou z diagnostického nebo léčebného 
účelu. V případě diagnostické aplikace je infuzní roztok nosičem diagnostické 
látky. Léčebnou aplikaci volíme z těchto důvodů:  
 doplnění objemu cirkulující tekutiny v cévním řečišti; 
 udržení nebo vyrovnání vodní elektrolytové rovnováhy; 
 úprava acidobazické rovnováhy; 
 funkce infuzního roztoku jako nosiče léku; 
 zajištění energetických a iontových požadavků organismu; 
 vyvolání osmotické diurézy.  


   
Rozdělení infuzních roztoků:  


1) podle složení: 
a) krystaloidní; 
b) koloidní 


- plazmasubstituenty (roztoky na bázi želatiny), 
- plazmaexpandery (roztoky derivátů škrobů). 


2) podle osmolarity: 
a) hypotonické (obsahují méně iontů než-li plazma),   
b) izotonické (mají stejné množství iontů jako plazma, tzn. mají 


stejný osmotický tlak),   
c) hypertonické (jsou koncentrovanější než-li plazma).  
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9.2 Krystaloidní roztoky  
 
Krystaloidní roztoky jsou nízkomolekulární a snadno 
vstřebatelné roztoky. Jedná se o vodné roztoky 
elektrolytů, které se udrží v krevním řečišti po 
omezenou dobu (přibližně 1-2 hodiny).   
Výhodou krystaloidních roztoků je absence alergických 
reakcí. 
Kontraindikace: edémy, těžká postižení ledvin, těžká 
kardiální selhávání a hyperhydratace.  
 
Tabulka 12: Seznam krystaloidních roztoků 


Název Označení Obsah Druh Indikace Kontraindikace 


Darrowův 
roztok  


D1/1 


NaCl, KCl, Na-
laktát 
Pomocné látky: 
voda na injekci 


izotonický - hypokalémie  - hyperkalémie  


 
  
Ardeaelytosol 
F 1/2 (F1/3) 
 


F 1/2 
(F 1/3) 


500 ml F1/1 + 5% 
glukóza  
 
pro 500 ml F1/2: 
NaCl 4,50 g  
glucosum 25 g 


hypotonický 


- k doplnění vody v 
těch případech, kdy 
ztráta vody z 
organizmu je větší 
než ztráta iontů 
- jako nosný roztok 
pro další léčiva 


- při nadměrném 
zvýšení objemu vody 
v organizmu 
- při vysokých 
hodnotách kyselých 
látek v krvi 
- při vysokých 
hodnotách krevního 
cukru 
- při selhávání ledvin 
- při srdeční 
nedostatečnosti 
- při otoku mozku a 
plic 


Fyziologický 
roztok – natrii 
chloridum)  
(0,9% NaCl) 


F1/1 
NaCl 9 g/l 
Na+ 154 mmol/l 
Cl- 154 mmol/l 


izotonický 


- léčba dehydratace 
- léčba deplece 
sodíku 
- použití jako 
vehikulum nebo 
rozpouštědlo 
kompatibilních 
léčiv pro 
parenterální podání 


- u hypernatrémií 
nebo hyperchlorémií 
- je třeba zvážit 
kontraindikace ve 
vztahu k přidávaným 
léčivým přípravkům 


- 119 - 
 







Glukóza 10% G10 100g glukózy/l hypertonický 


- jako zdroj 
karbohydrátů 
- prevence a léčba 
hypoglykémie 
- rehydratace a 
dehydratace u 
pacientů, kteří mají 
vysokou potřebu 
sacharidů 
- ředění 
kompatibilních 
léčivých přípravků 


- hyperglykemie bez 
odezvy na dávky 
inzulinu až 6 
jednotek 
inzulinu/hod. 
- delirium tremens (u 
pacientů, kteří jsou 
již dehydratováni) 
- akutní šokové a 
kolapsové stavy 
- metabolická 
acidóza 
- hyperhydratace 
- plicní edém 
- akutní srdeční 
selhání 


Glukóza 20% G20 200g glukózy/l hypertonický 


- podání glukózy 
jako zdroje energie 
- hypoglykemické 
stavy 


- hyperglykémie 
- hypokalémie 
- acidóza 
- hyperhydratace 
- hypotonická 
dehydratace 


Glukóza 5% G5 50g glukózy/l izotonický 


 
- k léčbě deplece 
sacharidů a tekutin 
- jako vehikulum 
nebo rozpouštědlo 
kompatibilních 
léčiv pro 
parenterální podání 


- dekompenzovaný 
diabetes nebo jiná 
známka intolerance 
glukózy 
- hyperosmolární 
kóma 
- hyperglykémie 
- hyperlaktacidémie 


Hartmannův 
roztok  


H1/1 


Na+  131 mmol/l  
K+  5,4 mmol/l  
Ca2+ 1,8 mmol/l  
Cl- 112 mmol/l  
laktát 28 mmol/l 


izotonický 


- náhrada tekutiny v 
případech 
neporušené 
acidobazické 
rovnováhy nebo při 
mírné acidóze.  
- dehydratace  
- krátkodobá 
náhrada 
intravaskulárního 
objemu  
- nosný roztok pro 
kompatibilní 
koncentráty 
elektrolytů a léčiva 


- porucha utilizace 
laktátu s 
hyperlaktatemií  
- hyperhydratace  
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Plasmalyte  Plasmalyte 


Na+ 140 mmol/l 
K+ 5 mmol/l 
Mg2+  1,5mmol/l 
Cl- 98 mmol/l 
acetát 27 mmol/l 
glukonát 23 
mmol/l  
 
pomocné látky 
jsou:  
- voda na injekci 
- koncentrovaná 
kyselina 
chlorovodíková 


izotonický 


- náhrada tekutin 
u lehké až středně 
závažné acidózy 
 


- hyperchlorémie 
- hypernatrémie 
- hyperkalémie 
- selháním ledvin  
- srdeční blokáda 
- metabolická nebo 
respirační alkalóza 
- hypokalcémie nebo 
hypochlorhydrie 
- hypersensitivita na 
léčivé látky nebo 
pomocnou látku 


Plasmalyte 
s 5% 
glukózou  


Plasmalyte 
s 5% 


glukózou 


Plasmalyte + 
glucosum (cukr): 
55,00 g/l  
 


hypertonický 


- k náhradě tekutin 
s dodáním cukrů  
- u mírné až střední 
metabolické 
acidózy  


- hyperchlorémie 
- hypernatrémie 
- hyperkalémie 
- selháním funkce 
ledvin 
- metabolickou nebo 
respirační alkalózou 
- hypokalcémie nebo 
hypochlorhydrie 
- hypersensitivita na 
léčivé látky nebo 
pomocné látky 


Ringer-acetát 
Ringer-
acetát 


Na+ 130 mmol/l 
K+ 5 mmol/l 
Ca2+ 1 mmol/l 
Mg2+  1 mmol/l 
Cl- 112 mmol/l 
acetát 27 mmol/l 


izotonický 


- hrozící nebo již 
nastalá 
hypovolémie, 
hypovolemický šok 


- hyperhydratace 
- hyperkalémie 
- hyperkalemie 
- hyperkalcemie. 


Ringerfundin 
Ringerfund


in 


Na+ 145 mmol/l 
K+ 4 mmol/l 
Ca2+ 2,5 mmol/l 
Mg2+  1 mmol/l 
Cl- 127 mmol/l 
acetát 24 mmol/l 
malát 5 mmol/l 


izotonický 


- náhrada ztráty 
extracelulární 
tekutiny v důsledku 
izotonické 
dehydratace 
- pokud hrozí nebo 
je vyvinuta acidóza 


- hypervolemie 
- závažné městnavé 
srdeční selhání 
- renální selhání s 
oligurií nebo anurií 
- závažný 
generalizovaný edém 
- hyperkalemie 
- hyperkalcemie 
- metabolická 
alkalóza  
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Ringer-laktát 
Ringer-
laktát 


Na+ 131 mmol/l 
K+ 5,4 mmol/l 
Ca2+ 1,8 mmol/l 
Cl- 112 mmol/l 
laktát 28 mmol/l 


izotonický 
- metabolická 
acidóza 
- dehydratace 


- hyperhydratace 
- hyperkalemie 
-  hyperkalemie 
- hyperkalcemie 
- metabolická 
alkalóza  


Ringerův 
roztok 


R1/1 


Na+ 147 mmol/l 
K+ 4 mmol/l 
Ca2+ 2,3 mmol/l 
Cl- 155,5 mmol/l 
 
Pomocné látky 
jsou:  
voda na injekci 


izotonický 


- hypotonická 
dehydratace 
- izotonická 
dehydratace 
- krátkodobé 
doplnění 
intravaskulárního 
objemu 
- náhrada tekutin a 
elektrolytů při 
hypochlorémické 
alkalóze 
- ztráta chloridů 
- nosný roztok pro 
kompatibilní 
koncentráty 
elektrolytů a léčiv 


- hyperhydratace 
- hyperkalemie 


 
CAVE: Při masívním krvácení v přednemocniční neodkladné péči je 
doporučeno systolický tlak udržovat kolem 100 mm/Hg.  
 
 
9.3 Koloidní roztoky  
Koloidy jsou roztoky koloidních částic, jsou vysokomolekulární, což má  
za následek delší setrvání v intravaskulární oblasti než-li krystaloidní roztoky. 
Koloidní roztoky rozdělujeme na plasmasubstituenty a plasmaexpandery. 
Hlavní využití mají při hypovolemickém, traumatologickém, hemoragickém, 
popáleninovém, septicko-toxickém šoku.  
 
 
9.3.1 Plazmasubstituenty 
 
Plazmasubstituenty jsou roztoky na bázi želatiny, izoosmotické s plazmou. 
Jsou odvozeny z hovězího kolagenu a modifikovány tak, aby došlo ke zvětšení 
velikosti molekuly. Hemodynamický efekt je krátkodobý (2-3 hod).  
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Asi 80 % procent částice o velikosti menší než 20 kDa je rychle vylučováno 
ledvinami (pomáhají k podpoře diurézy).  
CAVE: výskyt alergických reakcí je 0,5-1 %.  
 
Heamaccel 3,5% je polymerát depolymerizované želatiny o molekulové 
hmotnosti do 35.000 Dalton (Da). Roztok se používá ke krátkodobým 
náhradám plazmy při šokových stavech, ale velmi rychle se vylučuje 
ledvinami.  
 
Gelofusine 4% je roztok sukcinylované želatiny v izotonickém roztoku 
chloridu sodného o molekulární hmotnosti - průměrné 26.500 Da. Objemový 
účinek drží po dobu přibližně 3-4 hodin. Je indikován při:  
 prevenci a léčbě absolutní nebo relativní hypovolémie;  
 prevenci hypotenze; 
 mimotělním oběhu; 
 hemodiluci; 
 zvýšení výtěžku leukocytů při leukoforéze.  


Kontraindikace užití:  
 přecitlivělost na želatinu; 
 hypervolémie, hyperhydratace; 
 těžká srdeční nedostatečnost; 
 vážná porucha krevní srážlivosti. 


 
 
9.3.2 Plasmaexpandery 
 
Plasmaexpander definujeme jako roztok, který svou osmotickou aktivitou váže 
na sebe vodu a působí v konečném efektu větším objemem, než-li byl původně 
dodán. Mají dva nežádoucí efekty: 


a) alergické reakce (výskyt alergických reakcí je asi 0,1 %) 
b) zasahují do koagulačních parametrů ve smyslu snížení koagulačních 


parametrů (pokles aktivity VIII faktoru a prodloužení času a PTT).  
Plazmaexpandery setrvávají v oběhu přibližně 8-12 hodin.  
 
HAES-steril 6% nebo HAES-steril 10% je roztok hydroxyetylamylu 
v balancovaném krystaloidním roztoku připravený z amylopektinu. Indikace 
pro použití je léčba šokového stavu spojená s hypovolémií, hypovolémie  
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a terapeutické naředění krve. Nástup účinku je okamžitý a udržuje  
se 3-4 hodiny.  
 
Tetraspan 6% nebo Tetraspan 10% je roztok hydroxyetylamylu 
v balancovaném krystaloidním roztoku. Jedná se o je hyperonkotický roztok. 
Používá se k obnovení objemu krve v situacích, kdy při krevních ztrátách 
krystaloidy nejsou považovány za dostatečně účinné.  
Prvních 10 – 20 ml je třeba podat pomalou infuzí a pacienta pečlivě sledovat 
tak, aby případná anafylaktická/anafylaktoidní reakce byla rozpoznána  
co možná nejdříve. 
 
Voluven je 6% infuzní roztok hydroxyethylamyla (hydroxyethylškrobu)  
v izotonickém roztoku NaCl. Je indikován pro léčbu hypovolemie vzniklé  
v důsledku krevní ztráty, kdy krystaloidy samotné jsou považovány  
za nedostačující.  
  
Kontraindikace plasmaexpanderů:  
 hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli jinou pomocnou 


látku;  
 sepse; 
 popáleniny;  
 porucha funkce ledvin nebo náhrada funkce ledvin;  
 intrakraniální krvácení nebo krvácení do mozku;  
 závažná koagulopatie; 
 hyperhydratace;  
 dehydratace;  
 plicní edém;  
 městnavé srdeční selhání;  
 hyperkalemie;  
 závažná hypernatremie nebo závažná hyperchloremie;  
 závažná porucha jaterních funkcí; 
 pacienti s transplantacemi orgánů.   


Léky registrované ve skupině hydroxyethylškrobů: HAES-stril 10%. 
HyperHAES, Plasma volume redibag 6%, Tetraspan 6%, Tetraspan 10%, 
Volulyte 6%, Voluven (6%, 10%).  
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9.3.2.1 Dextrany 
 
Dextrany se řadí mezi plazmaexpandery. Jsou dostupné ve dvou formách, 
o molekulární hmotnosti 40 000 a 70 000 Da. Dextran 40 (Rheodextran 10%) 
je hyperonkotický a je mnohem rychleji vylučován ledvinami než dextran 70 
(Dextran 6%). Frakce o nízké molekulární hmotnosti jsou filtrovány 
ledvinami, velké molekuly jsou vychytávány a metabolizovány 
retikuloendoteliálním systémem. Do 24 hodin uniká z intravaskulárního 
prostoru cca 80 procent podaného objemu. V současné době se prakticky 
neužívají. 
Dextrany ovlivňují: 
 viskozitu séra; 
 antiagregační účinek; 
 snížení interakce mezi erytrocyty a cévní stěnou; 
 zvýšení doby krvácivosti (mohou způsobit tubulární obstrukci 


v ledvinách).  
CAVE: Interferují s některými laboratorními testy – stanovením glykémie, 
bilirubinu a koncentrací proteinů. 
 
 
9.4 Osmoterapeutika 
 
Vyvolávají osmotickou diurézu, tj. zvýšené vylučování moči způsobené 
vysokým obsahem osmoticky aktivních látek. Indikace: u otoků, výpotků,  
při otravách a selhání ledvin, ale také mozkolebečních poranění a glaukomu.  
 
Manitol  
Manitol je infúzní roztok, který se používá k podpoře vylučování moči  
při prevenci a léčbě selhání ledvin při šoku, úrazu, popáleninách, po operaci, 
při podpůrné léčbě otoků a k urychlení vylučování toxických látek ledvinami. 
Dále se používá k prevenci a léčbě nitrolebního a nitroočního vysokého tlaku. 
Je k dispozici Manitol 10%, 15% a 20% (tzn. 100g, 150g a 200g mannitolum 
v 1l vody na injekce). Podání Manitolu 20% je možné pouze do centrálního 
žilního vstupu.  
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Kontraindikace:  
 progresivní renální selhání s rostoucí azotemií; 
 kardiální dekompenzace, zejména levostranná; 
 těžká dehydratace; iontový rozvrat; hyperosmolární stav; 
 metabolické edémy spojené se zvýšenou cévní permeabilitou  


a fragilitou; 
 intrakraniální krvácení s výjimkou kraniotomie; 
 těžká hypertenze; 
 anurie, která přetrvává při dostatečné hydrataci po testovací dávce 


mannitolu. 
 
 
9.5 Léčiva k úpravě dysbalance elektrolytů a acidobazické 


rovnováhy 
 
Obecné využití k úpravě dysbalance elektrolytů a acidobazické rovnováhy 
díky svému složení.  
 
Chlorid sodný 10% (NaCl 10%) je vzhledem ke své koncentraci vhodným 
doplňkem infuzních roztoků. Je indikován pro specifickou úpravu poruch 
sodíkové a chloridové rovnováhy. Indikace: hyponatrémie, hypochlorémie, 
hypotonní hyperhydratace.  
 
Chlorid draselný 7,45% (KCl 7,45%) – kalium chlorid 7,45% je koncentrát 
pro přípravu infuzního roztoku, který se používá při prevenci a léčbě ztrát 
draslíku z organizmu.  
 
Magnesium sulfuricum 10% nebo 20% (MgSO4 10%, MgSO4 20%) slouží 
jako pomocná léčba křečových stavů a sklonů k nim – spazmofilní neuropatie, 
preeklampsie, eklampsie, tetanie; hypomagnezémie (stav snížené hladiny 
hořčíku v krvi): děti s primární vrozenou hypomagnezemií, dospělí  
s malabsorpčním syndromem při přetrvávajícím průjmu, při chronickém 
alkoholismu, při dlouhodobé parenterální výživě. Léčba u dlouhodobé 
diuretické léčby a tokolytická léčba (ovlivňující činnost děložního svalstva). 
Absolutní kontraindikace: hypermagnezémie (vice než 2 mmol/l), případně  
i s příznaky předávkování, svalová hypotonie, snížení vigility. 
Relativní kontraindikace: insuficience ledvin a hyperkalémie. 
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Natrium hydrocarbonicum 4,2% nebo 8,4% (NaHCO3 4,2%  
nebo NaHCO3 8,4%) je hypertonický infuzní roztok používaný při korekci 
acidózy a hyperkalémie. Kontraindikace: metabolická alkalóza, respirační 
acidóza, hypokalémie, hypernatrémie (nad 150 mmol/l). 
Způsob podání je přísně intravenózní.  
 
 
9.6 Parenterální výživa  
 
Parenterální výživou rozumíme podání výživy mimo zažívací trakt,  
kdy zabezpečujeme organismu úplné nebo částečné potřeby živin a energie. 
Aplikaci provádíme intravenózním vstupem do periferní nebo centrální žíly.  
Hlavním cílem je dlouhodobě udržet optimální nutriční stav a stav vnitřního 
prostředí pacienta.  
Snažíme se o vyvážené doplňování tekutin (např. fyziologický roztok), 
sacharidů (např. glukóza, fruktóza), bílkoviny (např. Nutramin, NutraminNeo), 
tuky (tukové emulze, např. Nutralipid MCT 20%, Intralipid), mikronutrienty 
(vitaminy a stopové prvky).  
Indikace parenterální výživy:  
 malnutrice; 
 malabsorpce a protrahované těžké průjmy nebo zvracení; 
 stav po rozsáhlé operaci na zažívacím traktu;  
 syndrom krátkého střeva;  
 akutní pankreatitida;  
 ileózní stavy;  
 střevní píštěle nebo stenózy střev;   
 idiopatické střevní záněty;  
 postradiační enterokolitida;  
 jaterní insuficience;  
 psychiatrické stavy – mentální anorexie;  
 pacienti, kteří plánovaně nebudou moci přijímat stravu per os déle  


než 10 dní.   
Kontraindikace použití parenterální výživy:  
 dostatečně funkční zažívací trakt;  
 terminální stav onemocnění.  


Parenterální výživu je možné aplikovat do periferní žíly nebo do centrálního 
žilního vstupu. Aplikace parenterální výživy do periferní žíly není vhodná 
z důvodu vysokého rizika flebitid mimo roztoků glukózy, fyziologického 
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roztoku a elektrolytů.  Do centrálního žilního vstupu aplikujeme všechny 
nutriční roztoky, které bezpečně nemůžeme aplikovat do periferního vstupu.  
Při dlouhodobém užívání je možné přistoupit k zavedení venózního portu.  
 
Při aplikaci parenterální výživy mohou vzniknout komplikace. Komplikace 
mohou být spojeny se zaváděním centrálního žilního katétru (katétrová sepse, 
pneumotorax, fluidotorax, heamotorax, vzduchová embolie, nesprávné 
zavedení katétru) nebo se vznikem metabolických komplikací (nesprávná 
aplikace nutričních dávek).  
 
Systémy aplikací parenterální výživy rozeznáváme v podstatě dvojí  
tzv. multiple bottle a systém All-in-one (např. Aminomix, Clinimix, Nutriflex, 
Oliclinomel). Systém multiple bottle v současné době významně ustupuje  
do ústraní. Spočívá v podávání výživy z několika samostatných lahví,  
což samo o sobě vede k vyššímu riziku infekce a vyšší spotřebě materiálu. 
Výhodou je možnost rychlé obměny složení příměsí. Naopak současným 
trendem je systém All-in-one, kdy všechny složky výživy jsou smíchány 
v jednom vaku. Jsou připravovány za přísně sterilních podmínek (laminární 
boxy, specializované pracoviště). Většinou podáváme výživu cyklicky s noční 
pauzou. Jeden set je zpravidla na 24 hodin. Tento systém zaručuje nižší riziko 
infekce a nižší spotřebu pomůcek k aplikaci (sety, stříkačky, jehly, atd.).  
 
 
9.7 Příprava infuze 
 
O podání infuze (obsah a objem) rozhoduje lékař nebo zdravotnický pracovník 
na základě posouzení celkového zdravotního stavu nemocného (subjektivní  
a objektivní příznaky), v případě nemocniční péče společně s laboratorními 
výsledky a ošetřovatelskými informacemi sestry (diuréza, množství 
přijímaných tekutin, pocení, popř. pocit žízně). 
Pomůcky k přípravě infuze:  
 křídlová kanyla – zelená nebo černá (po ukončení výkonu je jehla 


vyjmuta z místa vpichu); 
 kanyla zavedená do cévy (periferní nebo centrální žíla); 
 emitní misky, buničitou vatu, desinfekci, turniket, kontejner na jehly, 


ochranné rukavice;    
 infuzní set, dětský set, infuzní roztok, případně další aplikované léčivo; 
 infuzní stojan nebo infuzní pumpa;   
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 při přerušované infuzní terapii se před dalším zavedením vstup infuze 
propláchneme fyziologickým roztokem; 


 při použití heparinové zátky (1 ml fyziologického roztoku + 1 ml 
Heparinu), před podáním infuze heparinovou zátku odsajeme 5 ml inj. 
stříkačkou, poté kanylu propláchneme fyziologickým roztokem  
a aplikujeme infuzi – láhev s infuzním přípravkem.  


Infuzní roztoky jsou v plastových lahvích, vakolahvích nebo ve skleněných 
lahvích.  
Infuzní set se skládá z těchto část:  
 jehla (bodec) – krátká, velmi silná perforační jehla s jedním nebo více 


otvory, 
 Martinova baňka – průhledná válcovitá baňka s kapacím zařízením 


(slouží ke kontrole počtu kapek, zadržuje část roztoku a tím brání 
nasátí vzduchu do hadičky); 


 ventil – je v místě spojení bodce a Martinovy baňky a plní 
odvzdušňovací funkci;  


 transportní hadička – dlouhá tenká hadička spojující Martinovu 
baňku s konusem, 


 jezdec – navlečen na transportní hadičce, slouží k regulaci množství 
přiváděného roztoku k pacientovi;  


 konus – kuželovité zakončení setu odpovídající rozměrem a tvarem 
všem pomůckám sloužícím k zavádění infuze (intravenózní jehla  
a všechny typy kanyl).  


Postup při aplikaci infuze:  
1) pokud je to možné, obeznámit pacienta s výkonem;  
2) odkrýt gumový uzávěr 


 většinou bývají dva;  
 první pro aplikaci infuzního setu;  
 druhý pro možnost aplikace léčiv; 


3) desinfikovat gumový uzávěr lahve; 
4) vpíchnout infuzní set;  
5) stlačit Martinovu baňku pro vytvoření hladinky (možnost otevřít 


odvzdušňovací ventil); 
6) nechat naplnit transportní hadičku tekutinou z infuze;  
7) pomocí jezdce uzavřít průtok; 
8) napojit na kanylu s dětským setem, nastavení rychlosti aplikace léčiva.   
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Pokud je to možné, pacienta obeznámíme s výkonem:  
 v nemocniční péči získáme od pacienta co nejvíce informací o jeho 


potřebách pro plynulý a nerušený výkon; 
 nabídnutí rozptýlení (sledování televize, poslech rozhlasu  


nebo osobního přístroje – MP3, tabletu)   
 zodpovědět pacientovi otázky, dát mu možnost, aby se na výkon 


připravil – např. toaleta.  
 
 
9.8 Krevní transfuze  
 
Krevní transfuze je definována jako převod transfuzních přípravků nebo 
krevních derivátů od zdravého člověka (dárce) do krevního oběhu druhého 
člověka (příjemce). Jedná se o léčebnou metodu, která nahrazuje postiženému 
člověku ztracenou či chorobně změněnou krev, nebo dodává postiženému krev 
s některými potřebnými látkami.  
Předpokladem převodu krve je kompatibilita v krevní skupině AB0 systému  
a Rh faktoru. V českých zemích je nečastější výskyt skupiny A (42 %),  
dále 0 (32 %), B (18 %) a AB (8 %). 
 
Tabulka 13: Krevní skupiny  


Krevní skupiny  


Skupina 
Procentuální 
zastoupení 


Aglutinogeny – 
buňky 


(antigeny) 


Aglutininy – 
plazma 


(protilátky) 
A 42 % A anti B 
B 18 % B anti A 


AB 8 % A a B 
žádné 


(univerzální 
příjemce) 


0 32 % žádné  
anti A, anti B 


(univerzální dárce) 
 
Transfuzní jednotka (TU, transfusion unit) je množství přípravku pocházející 
z jednoho standardního odběru plné krve (používá se zejména u erytrocytů  
a plazmy), představuje objem cca 250 ml. 
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Indikace ke krevní transfuzi: 
a) vitální důvody – při velkých krevních ztrátách (úrazy, operace, 


komplikovaný porod, hemoragický a popáleninový šok); 
b) zdravotní – při krevních onemocnění (např. anémie, trombocytopenie);  
c) ostatní indikace – otrava oxidem uhelnatým, nádorová onemocnění, 


chronická onemocnění ledvin a jater.  
 
Druhy transfuzí:  
Přímá transfuze – krev z dárce je přímo aplikována příjemci (dnes se tento 
druh nepoužívá).  
Nepřímá transfuze – krev dárce je aplikována příjemci z krevní konzervy.  
Autotransfuze – krevní transfuze pochází přímo z pacientova vlastního 
odběru.  
Výměnná transfuze – jedná se o stav, kdy je nutné veškerou krev pacienta 
vyměnit krví dárce (např. při urémiích, popáleninách, u některých otrav). 
Provádí se u novorozenců při tzv. fetální erytroblastóze (morbus haemolyticus 
neonatorum, hemolytická nemoc novorozenců), která vzniká v případě,  
že matka je Rh- a dítě je po otci Rh+. Výměnná transfúze se v tomto případě 
provádí 2-3 den po porodu přes pupečníkový pahýl.  
Intrauterinní transfuze – provádí se intraumbilikálně, intraperitoneálně  
s kompletní výměnou fetální krve nebo intraumbilikálně bez výměny 
(doplňovací transfuze).  
 
 
9.8.1 Druhy transfuzních přípravků 
 
Plná krev je krev odebraná dárci, která se dále nezpracovává. V současné 
době se téměř nepoužívá, je výhodnější užívat jednotlivé složky krve. 
Uchovává se při teplotě +2 až +6 °C a maximální doba exspirace je 35 dní.  
Erytrocytární masa neboli erytrocytový koncentrát (EKR, EBR)  
je transfúzní přípravek obsahující červené krvinky, které zůstávají po odsátí 
plazmy. Uchovává se při teplotě +2 až +6 °C a exspirační doba je zpravidla  
42 dní.  
Resuspenze erytrocytů (promývané erytrocyty) je nejužívanější krevní 
derivát v terapii chirurgického krvácení; plazma je nahrazena roztokem.  
Deleukotizovaný erytrocytový koncentrát (prané erytrocyty) je přípravek 
chudý na leukocyty, minimalizuje tvorbu protilátek a snižuje riziko 
potransfuzních komplikací. Indikace jsou nejčastěji u nemocných  
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v transplantačním programu, imunosuprese, opakované transfuze  
a pro nedonošené děti.  Uchovává se při teplotě +2 až +6 °C a exspirační doba  
je zpravidla 24 hodin.  
Trombocytový koncentrát je koncentrát krevních destiček. Jedna dávka  
se připravuje od více náhodných dárců (4-6 odběrů), nebo metodou 
trombocytoferézy (jeden odběr). Uchovává se při teplotě +20 až +22 °C  
a exspirační doba je 5 dní. Indikace většinou při nedostatku krevních destiček.  
Čerstvá mražená plazma (FFP – fresh frozen plasma) je indikována  
při náhradě objemu a poruchy srážlivosti. Získává se odsátím z plné krve. 
Musí být zamrazena do 1 hodiny po odběru, následně se uchovává při teplotě  
-30 °C. Před podáním se rozmrazuje ve vodní lázni na maximální teplotu  
+37 °C. Před podáním zjišťujeme krevní skupinu příjemce (Rh nerozhoduje). 
Po rozmrazení musí být ihned aplikována, rozmrazenou a nepoužitou plazmu 
již nelze jinak použít.  
 
 
9.8.2 Krevní deriváty  
 
Krevní deriváty jsou plazmaferézou izolované jednotlivé plazmatické 
bílkovinné součásti, při které jsou červené krvinky vráceny dárci zpět.  
Do krevních derivátů patří: 
Albumin je připravovaný jako roztok humánní albuminu 5% nebo 20%, 
používá se jako náhražka při velkých krevních ztrátách, při vážných 
onemocnění ledvin či jater.  
Imuniglobuliny jsou v posledních letech trendem v léčbě tzv. systémových 
onemocnění, uplatňují se však při léčbě těžkých infekcí a poruchy imunity.   
Koncentráty koagulačních faktorů – faktor VIII (antihemofilický globulin) 
faktor IX jsou nenahraditelné při léčbě vrozených heamofílií typu A a B.  
Lidský fibrinogen má použití při krevních chorobách.  
Antitrombin III je nenahraditelný lék při řešení získaných poruch krvácivosti 
nebo při těžkých chirurgických a gynekologických stavech.  
 
 
9.8.3 Aplikace transfuze  
 
Aplikaci transfuze ordinuje lékař, který je za ni také odpovědný. Zdravotnický 
záchranář nebo zdravotní sestra/porodní asistentka mohou, podle vyhlášky 
55/2011 Sb., podávat léčivé přípravky, včetně krevních derivátů, asistovat  
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při zahájení aplikace transfuzních přípravků a ošetřovat pacienta v průběhu 
aplikace a ukončovat ji.  
 


 
 
Před podáním transfuze lékař i záchranář/sestra zkontrolují dokumentaci: 
1. žádanky – údaje musí souhlasit s údaji na transfúzním přípravku;  
2. doklad o krevní skupině pacienta – izosérologické vyšetření (vyšetření 


krevní skupiny, Rh faktoru a křížové zkoušky kompatibility);  
3. dodací list transfuzního materiálu – uvedené údaje musí souhlasit  


s údaji na dodaném transfuzním přípravku; 
4. záznam o provedení transfúze obsahuje tyto náležitosti:  


 datum provedení transfuze; 
 údaje o krevní skupině pacienta;  
 identifikační číslo transfuzního přípravku; 
 přesný zápis času, kdy byla aplikace transfuzního přípravku 


zahájena a kdy byla ukončena; 
 které zkoušky vhodnosti krve byly před transfuzí provedeny  


a jejich výsledky; 
 výsledky vyšetření TK, teploty, pulsu před transfuzí a stav pacienta 


před a po transfuzi; 
 podpis lékaře a asistujícího záchranáře/sestry. 


 
Příprava potřebných pomůcek k aplikaci transfuzního přípravku:  
 transfuzní souprava s příslušnou dokumentací;  
 testovací karty a testovací séra – sanguitesty (AB0 test, tyčinka  


na míchání);  
 pomůcky jako k infúzi (transfuzní set, emitní miska, desinfekce, 


pomůcky pro případnou kanylaci, buničina); 
 ochranné pomůcky; 
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 transfuzní deník a dokumentace pacienta.  
 
Příprava nemocného na aplikaci transfuzního přípravku:  
 pacient je poučen o výkonu a podepíše tzv. informovaný souhlas; 
 pacient má zajištěný žilní vstup; 
 pacient před výkonem bude vyprázdněn; 
 u pacienta provedeme odběr moči k základnímu vyšetření  


(dle zvyklostí pracoviště);  
 pacientovi měříme základní životní funkce a zapisujeme  


je do pacientovy dokumentace.  
 
Postup při aplikaci transfuzního přípravku:  
 lékař ještě jednou zkontroluje dokumentaci a identitu pacienta;  
 transfuzní přípravek je potřeba promíchat (netřepat!); 
 asepticky připravíme transfuzi, po odstranění ochranného krytu  


na uzávěru sáčku napojíme na transfuzní set; 
 lékař provede kontrolu krevních skupin - na testovací kartu kápne  


do malých políček sérum Anti-A a sérum Anti-B a do větších políček 
po kapce krve z transfuzního přípravku a po kapce krve od pacienta; 


 lékař zkontroluje označení, krevní skupinu, exspiraci, výsledek 
kontroly krevní skupiny;  


 po zjištění správného výsledku sangvitestu spojíme převodovou 
transfuzní soupravu s periferním žilním katétrem;  


 lékař zahájí krevní převod tzv. biologickou zkouškou 
 pokud nedojde k negativním reakcím během biologické zkoušky, 


transfuze pokračuje kontinuální rychlostí 60-80 kapek za minutu,  
kdy nejdéle převod krve může trvat 2 hodiny.  


 
Pokud je při aplikaci použito více transfuzí, na každý vak aplikujeme novou 
převodovou soupravu a provádíme kontrolní zkoušky.  
Během aplikace transfuzního přípravku musíme kontrolovat celkový stav 
pacienta, jak objektivní (výskyt kopřivky, dušnosti, třesavky, atd.),  
tak i subjektivní příznaky (nevolnost, tlak na prsou, pálení, atd.); rychlost 
transfuze. V případě komplikací přerušíme aplikaci transfuze, kontaktujeme 
lékaře a zajistíme životní funkce.   
 
Při ukončení aplikace transfuzního přípravku pacientovi změříme základní 
životní funkce a odebereme vzorek moči (hodnoty zapsat do karty pacienta). 
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Vak se zbytkem krve, použité transfuzní soupravy a kartičku Sanguitestu 
uložíme na 24 hodin do chladničky (pokud do té doby nedojde k nežádoucím 
reakcím, tyto věci likvidujeme jako infekční odpad). 
 
U aplikace transfuzního přípravku u dětí musíme dodržovat několik zásad:  
 u malých dětí se převod krve provádí opatrně, aby nebyly 


předávkovány krví; 
 biologická zkouška se u dětí provádí tak, že se do žíly vpustí asi 3 ml 


transfuzního přípravku;  
 po 5 minutách se proud krve přeruší a po dobu 5 minut se vpouští 


fyziologický infuzní roztok, tento postup se 2x opakuje;  
 nedojde-li k nežádoucím účinkům, lékař určí rychlost aplikace. 


 
 
9.8.4 Komplikace při aplikaci transfuzního přípravku  


a posttransfuzní reakce 
 
Oběhové přetížení (hypervolémie) se projevuje v průběhu transfuze dušností, 
kašlem, cyanózou, bolestí na hrudi, tachykardií, hypertonií, výrazné naplnění 
krčních žil, až vykašlávání narůžovělého sputa, hemoptýza a slyšitelné 
chrupky na plicích. PP: ukončíme transfuzi a okamžitě přivoláme lékaře  
a pacienta polohujeme do zvýšené polohy.  
Hemolytická reakce je nejzávažnější a nejtěžší komplikací. Projevuje  
se třesavkou, horečkou, bolestmi v bederní krajině, tlakem na prsou, nauzeou, 
tachykardií, neklidem, úzkostí až dezorientací a anurií. Vzniká při podání 
inkompatibilní krve. PP: ukončíme transfuzi a okamžitě přivoláme lékaře. 
Zbytek krve a krev pacienta přichystáme k odeslání do laboratoře k vyšetření; 
v případě potřeby zajišťujeme dialýzu.   
Bakteriální reakce (septická reakce) se u pacienta projeví třesavkou, 
subfebrilií až febrilií, zvracením a průjmem. Příčinou je bakteriální 
kontaminace krevních přípravků, která mohla vzniknout nesprávnou 
manipulací nebo skladováním. PP: ukončíme transfuzi a okamžitě přivoláme 
lékaře a změříme fyziologické funkce.  
Febrilní reakce (pyretická reakce) je způsobena pyrogeny, objevuje  
za 30 až 120 minut po zahájení transfuze. Tato reakce se vyskytuje nejčastěji  
a u pacientů má mírný průběh projevující se třesavkou, slabostí, tachykardií, 
febrílií, bolestí hlavy a nevolností. PP: ukončíme transfuzi a okamžitě 
přivoláme lékaře a změříme fyziologické funkce. 
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Alergická reakce je relativně častá reakce, která se projeví kopřivkou, sennou 
rýmou, subfebrílií, v těžších případech bolestmi hlavy, dýchacími potížemi, 
průjmy, ale může vzniknout až anafylaktický šok. PP: ukončíme transfuzi  
a okamžitě přivoláme lékaře a změříme fyziologické funkce.  
Velmi závažnou komplikací je přenesení infekce, může se jednat o virové 
hepatitidy A, B, C a viru HIV způsobující AIDS.  
 
 
9.8.5 Kontrolní zkoušky kompatibility krve  
 
Kontrolní zkoušky kompatibility krve se provádějí při aplikaci přípravků  
s obsahem erytrocytů, a plazmy.   
Křížová zkouška je zkouškou kompatibility, spočívá v detekci protilátek 
v krvi příjemce proti erytrocytům dárce v transfuzním přípravku. Cílem  
je zajistit slučitelnost krve dárce a příjemce, provádí se v laboratoři, kde 
standardně trvá 3 hodiny, statim 1 hodinu.  
Kontrola krevní skupiny u lůžka pomocí testovacích sér – SANGVITESTu 
(BED-SIDE TEST), jedná se o diagnostickou soupravu, která se skládá ze sér 
(zelená anti – A, červená anti – B), předtištěné Eldonovy kartičky a skleněné 
tyčinky na promíchání. Do vyznačených kruhů naneseme kapky krve dárce  
a příjemce, promícháme tyčinkou s nadbytkem příslušného antiséra a výsledek 
odečítáme po 3 minutách při pokojové teplotě: 
 dojde-li ke shluknutí krvinek pouze v polích, kde je smíchána krev 


příjemce a krev dárce se sérem Anti-A, má příjemce i dárce skupinu A; 
 dojde-li ke shluknutí krvinek pouze v polích, kde je smíchána krev 


příjemce i dárce se sérem Anti-B, mají oba krevní skupinu B; 
 dojde-li ke shluknutí krvinek ve všech polích, má příjemce i dárce 


krevní skupinu AB; 
 nedojde-li ke shluknutí krvinek vůbec, mají příjemce i dárce krevní 


skupinu 0.  
 
Biologická zkouška se začíná po Sangvitestu.  Nejprve asi 20 ml krve (10 ml 
= asi 150 kapek) se pustí do žíly proudem a potom se na 3 až 5 minuty 
zpomalí. Neprojeví-li se u nemocného nepříznivá reakce, zkouška se ještě  
2x opakuje.  
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Kontrolní otázky:  
 


1. Definujte volumoterapii. 
2. Vyjmenujte léčebnou indikaci volumoterapie.  
3. Jak dělíme infuzní roztoky? 
4. Jaké máme k dispozici krystaloidní roztoky? 
5. Jak dělíme koloidní roztoky? 
6. K čemu se využívají osmoterapeutika? 
7. K čemu používáme 10% NaCl?  
8. Vyjmenujte indikaci parenterální výživy. 
9. Jaké druhy transfuzních přípravků rozeznáváme? 
10. Jaké jsou povinnosti záchranáře/sestry před zahájením a během aplikace 


transfúzního přípravku?  
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Abstract 


 


The Electronic publication gives a comprehensive summary of 


information of how to access the vasculatures with innovative 


features including video clips for better understanding of the issue. 


It discusses the current used procedures, materials, medical and 


nursing care in the prehospital and hospital emergency care related 


to the entry into the bloodstream. Authors also provides 


descriptions of procedures in the application of techniques and 


tools, according to the competencies of individual professions. 


Publication brings information and forms as comprehensive work 


that not only for students but also for and professionals of medical 


disciplines. 
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Kapitola 3 
 


Zajištění periferního žilního vstupu 
 
 
Obsah kapitoly:  
 
Ve třetí kapitole jsou čtenáři seznámeni s problematikou periferní žilní 
kanylace. Kapitola obsahuje informace o možnostech použití periferního 
žilního katétru a pomůckách k tomu potřebným. V kapitole jsou uvedeny 
základní indikace, kontraindikace a komplikace používání periferních žilních 
vstupů.  
 
 
3.1 Periferní žilní kanylace 
3.2 Vhodná místa k aplikaci periferní žilní kanyly 
3.3 Pomůcky k venepunkci 
3.4 Postup při venepunkci 
3.4.1 Poznámky k venepunkci 
3.5 Značení a druhy periferních žilních kanyl 
3.5.1 Velikosti periferní žilní kanyly 
3.6 Injekční jehly a další odběrové pomůcky  
3.7 Postup při poranění o ostrý předmět  
 
 
 
 
3.1 Periferní žilní kanylace  
 
O kanylaci periferní žily (venepunkci) jsou písemné zmínky již v 17. století. 
První periferní žilní kanylace v podobě, jakou ji v podstatě známe dnes, byla 
doložena až roku 1968. Švédská firma Viggo představila kanylu  
pro dlouhodobé zavedení. 
Venepunkce je zásah do prostředí krevního řečiště (nabodnutí žíly) a slouží  
k jeho zajištění. V přednemocniční neodkladné péči je indikována u každého 
pacienta a má přednost před ostatními vstupy.  
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Vstup do krevního řečiště musí být proveden rychle. V komplexním přístupu 
k pacientovi dle algoritmu ABCDE k zajištění řečiště přistupujeme u písmene 
C.  
Kompetence k periferní žilní kanylaci mají: zdravotní sestra, dětská sestra, 
zdravotnický záchranář. CAVE: radiologický asistent smí pouze aplikovat 
intravenózně léčiva; zdravotní laborant se specializací sice smí odebírat krev, 
ale pouze u laboratorních zvířat.  
 
Indikace k zavedení periferní žilní kanyly je léčebná nebo diagnostická:  
 neodkladná péče (zajištění potenciálně rizikových pacientů);  
 aplikace léčiv, infúzí, transfúzí;  
 parenterální výživa;  
 odběr krve k diagnostickým účelům;  
 podání kontrastní látky před vyšetřeními.  


 
Kontraindikace k zavedení periferní žilní kanyly:  
 infekce v místě aplikace;  
 masívní trauma v místě aplikace nebo proximálně od punkce; 
 arteriovenózní zkrat (A-V shunt); 
 plánovaná by-passová operace.  


 
Relativní kontraindikace k zavedení periferní žilní kanyly: 
 trauma v místě aplikace nebo proximálně od punkce (např. fraktura); 
 plegická nebo paretická končetina; 
 místo předešlé venepunkce;  
 sklerotické cévy;  
 neznalost techniky. 


 
Komplikace periferní žilní kanylace:  


a) spojené s rizikovými skupinami pacientů: 
 děti;  
 senioři;  
 pacienti s kardiovaskulárním onemocněním; 
 pacienti v septických stavech;  
 pacienti s rozvojem šoku, polytraumatizovaní pacienti; 
 pacienti s renální insuficiencí;  
 pacienti s indikací léčiv, které rychle mohou měnit jejich stav.  
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b) spojené s iatrogenním poškozením:  
 paravenózní aplikace;  
 nesprávné podání léčiv (nesprávná dávka, rychlost podání, 


záměna pacienta, aj.); 
 poranění nervu;  
 nabodnutí arterie; 
 zanesení desinfekčního přípravku do cévního řečiště;  
 oddělení šroubovacích částí setu od sebe – znesterilnění (riziko 


infekce).  
c) spojené s výskytem postpunkčních komplikací:  


 vytvoření hematomu (lze zabránit kompresí místa vytažení 
kanyly na 3-5 minut);  


 extravazace tekutiny; 
 trombotizace cévy (opakovaná venepunkce do stejného místa); 
 flebitida, tromboflebitida;  
 alergická reakce; 
 embolie (vzduchová, krevní sraženinou).  


Nezapomínat, že u hemoragických stavů dochází k postupnému zhoršování 
podmínek k provedení úspěšné venepunkce.    
 
Indikace k extrakci periferního žilního katetru:  
 neprůchodnost kanyly; 
 lokální nebo celkové známky zánětu; 
 uplynutí 72 hodin od zavedení kanyly;  
 pominutí indikace k zavedení i.v. vstupu; 
 extravazace;  
 vytržení kanyly pacientem (je považováno za neplánované vytažení). 


 
 
3.2 Vhodná místa k aplikaci periferní žilní kanyly 
 
Při aplikaci periferního žilního katetru ať v přednemocniční, tak i nemocniční 
neodkladné péči, vždy postupujeme od periférie ke kořenovému kloubu  
(od hřbetu ruky nejčastěji po loketní kloub). Nejvhodnější žíly jsou velké, 
měkké a rovné.  
K punkci přistupujeme, pokud je to možné, na nedominantní končetině.  
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Místa aplikace na horní končetině:  
 venae metacarpeae; 
 vena cephalica; 
 vena basilica; 
 vena mediana basilica; 
 vena mediana cephalica; 
 vena mediana cubiti. 


 
Místa aplikace na dolní končetině: 
 vena femoralis; 
 vena saphena magna; 
 vena saphena parva; 
 rate venosum dorsale pedis (žilní síť na hřbetu nohy).  


 
Místa aplikace u malých dětí:  
 umbilikální žíla (ihned po porodu, příp. několik dní po něm);  
 žíly skalpu; 
 žíly na dorzu ruky 
 v přednemocniční péči, pokud není možné žílu zajistit volíme  


i.o. vstup.   
  
 
3.3 Pomůcky k venepunkci 
 
Před vlastní aplikací periferního žilního katétru si připravíme všechny 
pomůcky, které budeme během výkonu potřebovat (pomůcky se liší, zda-li  
je výkon prováděn v terénu nebo v nemocnici):  
 periferní žilní katétr (více velikostí);  
 dezinfekce; 
 zaškrcovadlo;  
 sterilní tampony, sterilní krytí, náplast, případně pruban; 
 injekční stříkačku (5-10ml) s dětským setem (spojovací hadička);  
 fyziologický roztok k proplachu; 
 mandrén dle průsvitu katetru nebo vhodnou koncovku k uzavření  


i.v. vstupu;  
 léčiva, infúzi vč. infuzního setu, transfuzi vč. transfuzního setu;    
 ochranné rukavice; 
 jednorázovou podložku či buničinu pod končetinu; 
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 2 emitní misky, kontejner na ostrý infekční odpad, podnos.  
 
 
3.4 Postup při venepunkci 
 
Před vlastním zahájením venepunkce si připravíme všechny pomůcky, které 
budeme potřebovat. Pacienta poučíme o průběhu výkonu a uložíme  
ho do pohodlné polohy (v přednemocniční neodkladné péči často jsme 
omezeni nespolupracujícím pacientem). Postup při venepunkci:  


1. použijeme ochranné rukavice;   
2. zajistíme nejvhodnější polohu končetiny;  
3. přiložíme turniket přibližně 5-10 cm nad předpokládaným místem 


vpichu; 
4. vybereme nejvhodnější cévu pro zajištění; 
5. místo vpichu dezinfikujeme, desinfekci necháme 10 vteřin zaschnout; 


 
6. pokud je potřeba, upozorníme pacienta na vpich;  
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7. zavedeme katetr - otvor jehly směřuje po směru toku krve 
(centripetálně), jehla by měla s povrchem těla svírat úhel 10–30° (pod 
nižším úhlem vedeme sklon jehly u novorozenců); 


8. zkontrolujeme, zda-li komůrka kanyly se naplnila krví, povytáhneme 
zaváděcí jehlu a dál zasunujeme pouze samostatný plastový katetr; 


 
9. uvolníme škrtidlo;  
10. komprimujeme žíly nad místem uložení katetru a odstraníme zaváděcí 


jehlu; 
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11. napojíme dětský set (spojovací hadičku) s fyziologickým roztokem; 
12. vyzkoušíme návrat krve do katetru a následně katetr propláchneme; 


 
13. fixujeme kanyly a dětského setu;  
14. na dětský set napojíme infúzi, aplikujeme léky nebo ji uzavřeme;  
15. označíme vstup (dle zvyklostí pracoviště – datum zavedení, datum 


převazu, jméno sestry provádějící zavedení nebo převaz vstupu); 
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16. aplikaci zaznamenáme do dokumentace (výjezdová dokumentace, 
nemocniční dokumentace pacienta).  


Kanylu zavedenou v žíle je možné nechat nejdéle 72 hodin. Během této doby 
se provádějí převazy. Četnost převazu je buď společně s výměnou kanyly  
nebo dle potřeby pacienta. Vždy je potřeba důkladně zdesinfikovat okolí 
kanyly a následně na suchou pokožku nalepit sterilní krytí.   
 
3.4.1 Poznámky k venepunkci 
 při nadměrném ochlupení končetiny místo nikdy neholíme žiletkou 


(nůžky nebo strojek);  
 neobjeví-li se krev v konusu kapiláry a přesto po vytažení jehly začne  


z vpichu vytékat krev, je to opět známka, že jsme si žílu proťali; 
 pokud se nám již na začátku vpichu „nahrne“ kůže, vpich přerušíme  


a začneme znovu po dokonalém napnutí kůže;  
 pokud volíme ke kanylaci kubity a nevidíme žádnou příhodnou žílu, 


vyplatí se tuto oblast vyšetřit palpačně; 
 vhodnější fixaci žíly v oblasti hřbetu ruky umožňuje proximodistálního 


natažení (např. chytit pacienta za prsty a provést mírný tah)  
než natažení mediolaterální;  


 
 


 pokud kanylujeme žílu, kde byl nedávný vstup, vždy pokračujeme 
proximálně od původního vpichu;  
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 při kanylaci tenkých žil (novorozenci, volární strana zápěstí aj.) 
metodou „otevřeného hledí“ je častou příčinou neúspěchu příliš 
hluboký iniciální vpich; 


 při kanylaci žil v kubitě u novorozenců a kojenců dosáhneme 
nejlepšího napětí podkoží užitím mediolaterálního tahu  
nebo kombinací mediolaterálního s proximodistálního tahu; 


 
Obrázek 11: Rozdílná morfologie cév horní končetiny – žena 51 let  


 


 
Obrázek 12: Rozdílná morfologie cév horní končetiny – muž 23 let 
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CAVE: nejtenčí žíly není možné technicky zakanylovat, je tedy na místě 
zvážit, zda-li se vůbec do tohoto úkonu pouštět – využití jiných technik,  
např. intraoseálního vstupu. 
CAVE: při kanylaci vena jugularis externa nespoléhat, že se v konusu objeví 
krev (i když často tomu tak je). 
 
Venesekce je chirurgické obnažení vény, její otevření a zavedení kanyly. 
Provádí se, když není možné punkční zajištění přístupu do žilního systému.  
 
Nekrvavá venepunkce – tento pojem pod sebou skrývá léčebnou metodu, 
která slouží ke snížení návratu venózní krve z periferního oběhu (končetin) 
k srdci.  
 
 
3.5 Značení a druhy periferních žilních kanyl 
 
V současné době je na trhu široká paleta spotřebního zdravotnického 
materiálu, který podléhá přísným normám, jak evropským, tak tuzemským.  
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Obrázek 14: Vasofix® Safety  


 
1 ochranný kryt  
2 injekční port s odklápěcím krytem  
3 komůrka krevního návratu  
4 stabilizační platforma (fixační křidélka) 
5 punkční jehla  
6 koncovka, která se může použít pro uzavření 


vstupu  
7 zarážka pro prst  


 
K výrobě periferních žilních kanyl jsou nejčastěji používány materiály:  
 teflon (polytetrafluoroethylenu); 
 polyuretan; 
 vialon; 
 polyvinylchlorid, polyetylen (dnes se již téměř neužívají). 
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Vialon po aplikaci do cévy změkne a tím snižuje riziko flebitidy  
až o 50 procent, navíc se vyznačuje výraznou flexibilitou a odolností proti 
zalomení.  
Periferní žilní kanyly jsou opatřeny ochranným kontrastním proužkem, který 
je viditelný na rentgenových snímcích.   
 
Vzhledem k tomu, že zdravotnický personál je vystaven zvýšenému riziku 
poranění o ostré předměty a tím i zvýšení rizika nákazy, jsou i výrobky 
opatřovány bezpečnostními prvky a pojistkami. Problematikou prevence 
poranění ostrými předměty se zabývala Rada ministrů Evropské unie, která 
nakonec vydala doporučení, které státy EU postupně implementovaly  
do své legislativy.  
Periferní žilní kanyly jsou vybaveny pasivním nebo aktivním ochranným 
mechanizmem.  
Nejrozšířenější, vzhledem k užívání, je pasivní ochrana firmy Braun. Spočívá 
v integrovaném bezpečnostním klipu, který se automaticky aktivován  
při vytažení jehly z kanyly. Klip překryje ostrý hrot jehly při jejím vytažení  
z kanyly, a brání tím riziku náhodného poranění. 
Aktivní mechanizmy spočívají ve spuštění osobou, která zavádění provádí. 
Aktivní ochranu nabízí například firma Becton Dickinson Medical, která má 
registrovaný systém, kdy po spuštění ochranného prvku má za následek 
překrytí jehly plastovým pouzdrem. Tyto výrobky pro český trh  
a zdravotnictví nejsou momentálně registrovány.  
 
 
3.5.1 Velikosti periferní žilní kanyly 
 
Rozhodnutí, jakou velikost kanyly zvolit, se odvíjí od toho, pro koho je kanyla 
určena (dospělý, dítě) a jaký je aplikovaný/odebíraný objem tekutiny. Kanyly 
jsou dle ISO normy barevně kódovány, každá barva má normou předepsaný 
zevní průměr. 
Délka periferní žilní kanyly, vnitřní průměr a rychlost průtoku kanylou  
se může lišit. Vnitřní průměr není přesně dán. Záleží na materiálu, ze kterého 
je kanyla vyrobená. Z toho důvodu jsou také rozdílné průtokové rychlosti,  
kdy rozhoduje materiál a technologie výrobce.  
Délka kanyly je také volena podle délky žíly, pokud k zavedení zvolíme žílu 
na hřbetu ruky, preferujeme co nejkratší kanylu. 
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Definice měřeni velikosti „gauge“ pochází od AAMI (Asociation  
for the advacement of Medical Instrumentation, USA). Určuje, kolik kanyl 
naplní rourku s vnitřním průměrem 1 inch (1 inch = 25,4 mm). 
Organizace AAMI užívá pouze sudá čísla jako měrné jednotky. Velká Británie 
používá podobné měření, to je známo jako SWG (Standard Wire Gauge). 
SWG užívá posloupná čísla, je běžnější metodou měřeni pro katetry v Evropě. 
Charriere, který je znamý jako „French“ se přímo vztahuje k velikosti katetru 
tj. 1 Ch (Fr) = 0,33 mm. 
 
 
 


 
Obrázek 15: Porovnání velikostí jednotek Gauge SWG-AAMI  
Zdroj: Katalog MedCare Pharmacy, 2011 
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Tabulka 2: Barevné kódování intravenózních kanyl (dle normy) 


Barva 


Vnější 
průměr 
kanyly 
v mm 


Průtok 
ml/min Gauge Využití 


fialová 0,6 Ø 15 26 
novorozenci, malé děti, 


velmi křehké žíly 


žlutá 0,7 Ø 22 24 
novorozenci, malé děti, 


křehké žíly (např. 
onkologičtí pacienti) 


tmavomodrá 0,8; 0,9 Ø 35 22 
děti, dlouhodobá aplikace 


inf. roztoků 


růžová 1,0; 1,1 Ø 65 20 


standardní zajištění žíly 
dospělému, transfuze, 
rychlé podání velkých 


objemů dětem 


tmavozelená 1,2; 1,3 Ø 100 18 
před chirurgickým 


výkonem, větší objemy 
inf. roztoků, transfuze 


bílá 1,4; 1,5 Ø 125 17 
transfuze, rychlé podání 
větších objemů infuzních 


roztoků 


šedá 1,6; 1,7; 1,8 Ø 200 16 
transfuze, rychlé podání 
větších objemů infuzních 


roztoků 


oranžová 
1,9; 2,0; 2,1; 


2,2 
Ø 350 14 


transfuze, rychlé podání 
větších objemů infuzních 


roztoků 


červená 2,3; 2,4; 2,5  13 
transfuze, rychlé podání 


masívních objemů 
infuzních roztoků 


bledě modrá 2,6; 2,7; 2,8  12 
transfuze, rychlé podání 


masívních objemů 
infuzních roztoků 


světle hnědá 3,3; 3,4  10 
transfuze, rychlé podání 


masívních objemů 
infuzních roztoků 
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Obrázek 16: Vizualizace velikostí Charriere 
Zdroj: Katalog MedCare Pharmacy, 2011 
 
 
3.6 Injekční jehly a další odběrové pomůcky  
 
První písemné zmínky o použití stříkačky nalézáme ve spisech Celsia (1. stol. 
n. l.), který ji doporučoval k odstranění cizích předmětů z ucha. Od 15. století  
se objevují záznamy o používání klystýrových stříkaček. 
V roce 1668 Johann Daniel Major poprvé aplikoval nitrožilní injekci,  
kterou podal pacientovi s horečkou do žíly vodu, ve snaze rozředit 
nemocnému příliš vazkou krev.  
Injekční stříkačky, v podobě jaké je známe dnes – plastové jednorázové, byly 
patentově registrovány už v roce 1949. K masovému používání však došlo  
až v 60. letech, v tehdejším Československu dokonce až v polovině 80. let,  
kdy vystřídaly tzv. „recordku“ – stříkačku v kombinaci kovu a skla.      
Sterilní injekční stříkačky jsou baleny jednotlivě. Hodí se pro aplikaci běžných 
injekčních roztoků a odběrů ve zdravotnictví. 
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Obrázek 17: Injekční stříkačky Record – Chirana (2. polovina 20. století)  
 
Paleta pomůcek současného trhu je velmi pestrá, obecně injekční stříkačky 
s injekčními jehlami nebo jejich „klony“ můžeme použít:  
 intradermálně (i.d., i.c.) – aplikace do kůže; 
 subkutánně (s.c.) – aplikace do podkoží;  
 intramuskulárně (i.m.) – aplikace do svalu; 
 intravenózně (i.v.) – aplikace do žíly; 
 intraarteriálně (i.a.) – aplikace do tepny; 
 intraartikulárně – aplikace do kloubu; 
 intratekálně – do páteřního kanálu.  


 


 
Obrázek 18: Různé velkosti a barevné označení injekčních jehel   
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Injekční jehla se skládá z:  
 plastového konusu;  
 kovového těla (hrot je zabroušený) 


Těla jehel mají různou délku a průsvit, který se udává v jednotkách Gauge.  
 
Injekční stříkačka je jednorázová umělohmotná pomůcka, která se skládá z:  
 kalibrovaného válce 
 pohyblivého pístu 
 konusu. 


 
Obecný postup přípravy injekce:  
 


1) dbáme na vlastní bezpečnost - pracujeme v rukavicích a dáváme pozor 
při manipulaci s ostrými předměty;   


2) nejdříve zkontrolujeme název a exspiraci léčiva;  
3) lék v ampuli mírným poklepem setřepeme tak, aby všechen lék byl 


v těle ampule;  
4) krček desinfikujeme a v označeném místě tlakem na krček odlomíme 


hlavu ampule;  
5) vizuálně zkontrolujeme, zda-li v ampuli nezůstal odlomený kousek skla 


(pokud se ta stalo, je nutné vzít novou!!!);   
6) vyjmeme stříkačku z plastového obalu a její konus napojíme na konus 


jehly;   
7) nasajeme obsah ampule (pokud 


se jedná o práškový lék, nejdříve 
ho rozředíme dle instrukcí např. 
fyziologickým roztokem, aqua 
pro injectione nebo  
5% glukózou); 


 
8) CAVE: injekci připravujeme 


těsně před podáním;   
9) nasadíme aplikační injekční jehlu a označíme si injekční stříkačku 


jménem pacienta (CAVE: nikdy nepoužíváme stejnou injekční jehlu, 
kterou jsme připravovali léčivo!!!)  
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Po aplikaci injekce:  


1) přelepíme místo vpichu;  
2) zaznamenáme podání ordinovaného léku do dokumentace dle zvyklostí 


oddělení;  
3) zajistíme úklid pomůcek.  


 
Postup podání do kůže (intradermálně):  
 desinfikujeme místo aplikace (desinfekce se nechá zaschnout);   
 jehlu se zavádíme pod úhlem 15° s otvorem hrotu na aplikační jehle 


obráceným nahoru;  
 aspirujeme – při negativní aspiraci aplikujeme pomalu lék; 
 aplikovat lze cca 0,1ml do jednoho vpichu – vytvoří se pupenec;  
 místo vpichu nemasírujeme, abychom látku nevytlačili;  
 použití: např. při léčbě chronických bolestí.  


 
Postup podání do podkoží (subkutánně):  


 
 desinfikujeme místo vpichu (desinfekce se nechá zaschnout);  
 vytvoříme kožní řasu;   
 jehlu zavádíme pod úhlem 45°;  
 kožní řasu povolíme;  
 aspirujeme (pokud se neobjeví krev, můžeme aplikovat lék);  
 místo vpichu můžeme lehce masírovat a následně ho kryjeme;  
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CAVE: při aplikaci 
antikoagulacií nebo inzulínu 
zavádíme injekční stříkačku  
s fixní jehlou  pod úhlem 90°  
s do vytvoření kožní řasy po 
dobu aplikace a bez aspirace!! 
 
 
 
3.7 Postup při poranění o ostrý předmět  
 
V současné době zdravotnické pomůcky mají různé ochrany, ale může se stát, 
že zdravotnický pracovník se poraní o infekční ostrý materiál (injekční jehla, 
kanyla, sklo, atd.). Zvýšené riziko nákazy nemocí přenášející se krví  
je u sociálně slabých (např. bezdomovci, narkomani). Nejvyšší 
pravděpodobnost kontaminace je pro onemocnění hepatitidy B, C, ale i A  
a viru HIV.   
 
Následuje několik důležitých kroků, které zdravotník nebo postižená 
osoba musí bez prodlení vykonat:    
 


1) nechat ránu několik minut krvácet (asi 10 min), podpora krvácení  
je pasivní (např. prohřívat vodou), nedoporučuje se aktivně 
vymačkávat krev z důvodu vyššího prokrvení celé oblasti a průniku 
expoziční dávky viru do krevního oběhu);   


2) důkladně vymývat mýdlem a dezinfikovat přípravkem s virucidním 
účinkem;  


3) provést odběr vzorku krve pro ověření stavu imunity v době poranění; 
4) zajistit podobné vyšetření i u osoby, jejíž krví byla jehla 


kontaminována (je-li to reálné), případně zajistit jehlu;   
5) při profesním poranění ihned hlásit zaměstnavateli (nadřízenému 


pracovníkovi) a provést záznam o úrazu do Knihy úrazů (případně 
další dokumenty, které pracoviště používá);  


 
Očkování či podání specifických protilátek závisí na stavu imunity poraněného 
a riziku nákazy. V případě reálného rizika připadá v úvahu i antiretrovirová 
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profylaxe. Po zvážení rizika nákazy lékařem a epidemiologem je postižený 
dále vyšetřován během inkubační doby možné nákazy – další směrování léčby 
je na ošetřujícím lékaři.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolní otázky:  
 
1. Jaké jsou kontraindikace zavedení periferní žilní kanyly? 
2. Jaká jsou vhodná místa k zavedení periferní žilní kanyly? 
3. Popište postup při venepunkci. 
4. Jaké velikosti periferních kanyl v neodkladné péči používáme a jak je 
označujeme?  
5. Vysvětlete co je jednotka Gauge.  
6. Popište postup aplikace léčebné látky do podkoží.  
7. Jaké kroky musíte učinit při poranění kontaminovanou injekční jehlou?   
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Pracovní listy k videosnímkům  
 
Pracovní listy slouží jako rekapitulace k ověření získaných znalostí a vědomostí z této 
publikace. V předchozích listech jsou k dispozici videosnímky – měření glykémie, ukázka 
možnosti odběru žilní krve, zajištění cévy periferním žilním katetrem a zajištění 
intraoseálního vstupu.   
Základní postup výkonu je uveden ve videosnímcích. Jednotlivé záznamy však obsahují 
drobné nuance od doporučeného postupu, ale dokonce i chyby. Vaším úkolem je popsat 
správný průběh a identifikovat chyby v jednotlivých záznamech.   
 
 
Videosnímek č. 1: Měření glykémie (str. 159)  
__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


 


 
Videosnímek č. 2: Ukázka možnosti odběru žilní krve (str. 160)  
__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________
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Videosnímek č. 3: Zajištění cévy periferním žilním katetrem (str. 161) 


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


 


Videosnímek č. 4: Zajištění intraoseálního vstupu (str. 162) 


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________
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 Základní postřehy z videosnímků:  
 
 
Videosnímek č. 1: Měření glykémie (str. 159) 
 
Měření glykémie a glykemické profily nalezneme v sedmé kapitole – Základní vyšetření 
z krevního odběru v neodkladné péči.  
 
Správně provedený postup:      Postup vykazující chyby:  
 


- poučení pacienta;    -   mačkání místa odběru; 
- desinfekce místa vpichu*;   -   tampon pro překrytí místa vpichu bez  
- použití jednorázových pomůcek;                      desinfekce. 
- vpich provedený ze strany bříška prstu; 
- správné použití glukometru.  


 
* V některých doporučených postupech je možné nalézt informace o provedení vpichu bez 
nutnosti použití desinfekce z důvodu možného zkreslení výsledku (tento postup je hlavně 
doporučován pro domácí použití).  


 
 
 
Videosnímek č. 2: Ukázka možnosti odběru žilní krve (str. 160)  
 
Druhý videosnímek je spíše ukázka použití pomůcek pro odběr krve, než ukázka postupu 
výkonu. Ve videosnímku je použita křídlová kanyla s Luer adapterem a využití injekční 
stříkačky.  
 
Správně provedený postup:      Postup vykazující chyby:  
 


- úhel vpichu cca 20°;    -   není patrna desinfekce místa vpichu; 
- použití vhodné fixace;   -   nevhodné držení kanyly – přetočení 
- správné plnění zkumavky;        při zavádění (hrozí poranění cévy); 
- správné (plynulé) plnění inj. stříkačky -   pozdější zasunutí části kanyly; 
- při vytažení kanyly důkladná komprese -   nevhodné uvolnění zaškrcovadla.  


místa vpichu.  
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Videosnímek č. 3: Zajištění cévy periferním žilním katetrem (str. 161) 


Kompletní a správný postup při kanylaci periferní žíly naleznete ve třetí kapitole. Uvedené 
postupy se opírají o standardizované ošetřovatelské doporučené postupy.   
 
Správně provedený postup:      Postup vykazující chyby:  
 


- poučení pacienta o průběhu výkonu;  -  použití slova „škrtidlo“ – nesmysl;  
- „zacvičení“ končetinou před kanylací*;     správný termín je „zaškrcovadlo“;  
- výběr vhodné cévy;    -  „zacvičení“ končetinou před kanylací*; 
- desinfekce místa vpichu;   -  nejdříve byla provedena desinfekce arei  


    a teprve následně byl proveden vpich; 
- správné zavedení a kontrola vstupu  -  relativně dlouhá doba mezi jednotlivými  


           kroky; 
- správné napojení setu s infuzí.   -  nevhodně umístěné fixační proužky  


          dětského setu. 
 
* zacvičení končetinou před aplikací je kontraproduktivní zvláště v nemocniční neodkladné 
péči, kdy po zajištění odebíráme vzorky pro biochemii. Biochemické hodnoty z odběrů 
zaškrcené končetiny s vyžádaným aktivním pohybem mohou být zkreslené. 
V přednemocniční neodkladné péči nám tento pohyb při krátkodobém zaškrcení (do 15 
vteřin) může ozřejmit pacientovi cévy (pokud ho je schopen).  
 
 
 
 
Videosnímek č. 4: Zajištění intraoseálního vstupu (str. 162) 


Kompletní doporučený postup k zavádění intraoseálního vstupu naleznete ve čtvrté kapitole.   
 
Správně provedený postup:      Postup vykazující chyby:  
 


- správný postup průběhu aplikace;  -  nevhodně vybraná jehla (nejedná se o  
- odstranění zavaděče a jeho uložení      dítě); 


do připraveného kontejneru;   -  i.o. jehla zavrtána až na kůži.  
- iniciální bolusová aplikace 20ml F1/1; 
- použití přetlakové manžety; 
- použití identifikačního pásku.  
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Kapitola 7 
 


Základní vyšetření z krevního odběru 
v neodkladné péči 


 
Obsah kapitoly:  
 
Sedmá kapitola má za úkol informovat čtenáře o základních vyšetřeních 
z krevních odběrů používaných v přednemocniční a nemocniční neodkladné 
péči. Kapitola dále obsahuje seznam základní vyšetřované hodnoty z krevních 
odběrů. Věnuje se správným postupům a možným chybám,  
kterých se zdravotníci mohou při odběru krve dopustit.  
 
7.1 Vyšetření krve v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči 
7.2 Zásady při odběru krve jako biologického materiálu 
7.3 Nejčastější chyby při odběrech krve  
7.4 Biochemická vyšetření krve v přednemocniční a nemocniční neodkladné 


péči 
7.4.1 Specifika biochemických vyšetření krve – mineralogram 
7.4.2 Specifika biochemických vyšetření krve – metabolity – dusíkaté látky 
7.4.3 Specifika biochemických vyšetření krve – bílkoviny – sérové proteiny 
7.4.4 Specifika biochemických vyšetření krve – hladiny léků 
7.4.5 Specifika biochemických vyšetření krve – enzymů 
7.4.6 Specifika biochemických vyšetření krve – toxikologické analýzy 
7.4.7 Specifika biochemických vyšetření krve – vyšetření acidobazické 


rovnováhy 
7.4.8 Specifika biochemických vyšetření krve – hematologické vyšetření krve 
7.4.9 Specifika biochemických vyšetření krve – hemokoagulační vyšetření 
krve 
7.4.10 Specifika biochemických vyšetření krve – mikrobiologické vyšetření 


krve 
7.5 Způsoby odběru krve - odběry kapilární krve 
7.6 Způsoby odběru krve – odběry venózní krve 
7.7 Způsoby odběru krve – odběry arteriální krve 
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7.1 Vyšetření krve v přednemocniční a nemocniční 
neodkladné péči 


 
Odběr krve v neodkladné péči má nepostradatelný význam jak pro určení 
správné diagnózy, tak i pro včasnou a účinnou léčbu.  
Pro požadovaný úspěch je nezbytné: 


1) správně provést odběr; 
2) dodržovat zásady správné manipulace s biologickým materiálem;  
3) bezchybné zpracování materiálu. 


 
Druhy vyšetření krve jako biologického materiálu v nemocniční neodkladné 
péči: 
 biochemické; 
 hematologické; 
 mikrobiologické; 
 toxikologické; 
 sérologické; 
 histologické;  
 cytologické.  


Druhy vyšetření krve jako biologického materiálu v přednemocniční 
neodkladné péči: 
 biochemické. 


 
Biochemické vyšetření určuje obsah organických i anorganických látek v krvi 
a tím poukazuje na metabolické a biochemické změny v organizmu. Zahrnuje 
tzv. biochemické soubory základní biochemické vyšetření (tzv. screening)  
a specializované soubory, které slouží k diagnostice určitého onemocnění  
– jaterní, kardiologický, ledvinový soubor, aj. 
Mezi ovlivňující faktory výsledku biochemického vyšetření patří výživa, denní 
doba, poloha, věk, zátěž, užívaní léků.  
Hematologické vyšetření krve určuje vlastnosti krve a její složení. Speciální 
techniky zjišťuje celkový krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů  
a faktory srážlivosti. Mikroskopií speciálně barvených hematologických 
preparátů lze sledovat morfologii jednotlivých typů leukocytů a jejich počty. 
To má význam zejména při diagnostice leukémií.  
Sérologické vyšetření poskytuje průkaz přítomnosti protilátek v séru pacienta. 
Mikrobiologické vyšetření určuje přítomnost patogenního původce v krvi.  
Toxikologické vyšetření krve určuje přítomnost toxických látek v organizmu.  
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Histologické vyšetření je vyšetření částí tkání, u nichž se zjišťuje přítomnost 
patologických buněk. 
Cytologické vyšetření je vyšetření volných buněk, kde se zjišťuje přítomnost 
nádorového bujení.  
 
 


7.2 Zásady při odběru krve jako biologického 
materiálu  


 
1) Pokud je to možné, informujeme pacienta o vyšetření a způsobu získaní 


krve a o přípravě na odběr. 
2) V nemocniční péči zajistíme souhlas pacienta s odběrem. Sdělovaný 


obsah pacientovi vysvětlujeme tak, aby mu rozuměl a aby ho chápal. 
V akutních případech, jak v přednemocniční, tak i v nemocniční péči není 
čas pacienta poučit.   


3) Připravíme si všechny pomůcky potřebné k odběrům.  
4) Užívá-li pacient léky, které mohou ovlivnit odběr krve a jeho výsledky,  


je nutné tuto informaci uvést na žádanku příslušné laboratoře.  
5) Odběr provádíme dle stanovených postupů – druh zkumavky, množství 


odebraného materiálu, požadovaná teplota při transportu.  
6) Dodržujeme zásady správného transportu, zkumavky zajistíme proti 


znehodnocení.  
7) Obecně platí, že všechny vzorky je nutné dopravit do laboratoře  


co nejdříve. Pokud potřebujeme vyšetření přednostně, na žádanku 
napíšeme STATIM (lat. statim - ihned). 


8) Krev jako biologický materiál odebíráme do zkumavek předem 
označených štítkem se jménem pacienta, rodným číslem (nebo jiným 
identifikátorem), názvem oddělení, datem a časem odběru.  


9) Odebraný vzorek krve odesíláme do laboratoře vždy s pečlivě vyplněnou 
žádankou.  


10) Výsledky vyšetření evidujeme a v tištěné podobě je zakládáme  
do dokumentace pacienta.   


11) Krev jako biologický materiál je infekční!!! Při odběru krve  
jak v podmínkách přednemocniční, tak v nemocniční neodkladné péči,  
je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 


 před odběrem i po něm si důkladně umýváme ruce a provádíme 
hygienickou dezinfekci rukou; 
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 vždy pracujeme v ochranných pomůckách (rukavicích),  
které si měníme u každého dalšího pacienta; 


 v případech, kde je to nutné, používáme ústenku a ochranný 
plášť; 


 dbáme na to, abychom nekontaminovali vnějšek obalu 
biologickým materiálem; 


 zajistíme bezinfekčnost prostředí – větrání, úklid, dezinfekce.  
 
Odebrané vzorky krve vyšetřují klinické laboratoře. Výsledky analýzy 
krevních vzorků jsou jak v podobě tištěné, tak i elektronické. Laboratoř  
je v kontaktu s oddělením či ambulancí, aby bylo možné ihned nahlásit 
patologické nálezy.  
Běžná vyšetření krve, bez označení statim, jsou zpracovávány průběžně  
dle příjmu materiálu.  
K vyšetření nejčastěji posíláme: 
 plnou krev; 
 nesrážlivou krev (plazmu); 
 srážlivou krev (krevní sérum).  


Po odběru je nutno krev promíchat s protisrážlivým prostředkem – rotací  
či překlápěním, nikoli převracením zkumavky či třepáním. 
 
Doporučené pořadí zkumavek při odběru krve je: 


1. Zkumavky bez aditiva. 
2. Zkumavky pro vyšetření koagulace. 
3. Ostatní zkumavky s různými aditivy. 
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7.3 Nejčastější chyby při odběrech krve  
 
Chyby při přípravě pacienta: 


 nedodržení lačnění; 
 nevhodná doba odběru; 
 v době odběru nebo těsně před odběrem dostal pacient infuzi.  


 
Chyby způsobené nesprávným použitím škrtidla při odběru: 
 dlouhodobé stažení paže; 
 nadměrné cvičení se zataženou paží. 


 
Chyby vedoucí k hemolýze vzorku: 


 prudké třepání krve ve zkumavce; 
 prudké vystřikování krve ze stříkačky do zkumavky; 
 znečistění jehly nebo pokožky stopami dezinfekčního roztoku. 


 
Chyby při skladování a transportu: 


 použití nevhodné zkumavky; 
 nedostatečné označení zkumavky; 
 potřísnění zkumavky či žádanky krví; 
 dlouhá doba transportu; 
 vystavení krve teplu, přímému slunečnímu světlu nebo mrazu. 


 
 
7.4 Biochemická vyšetření krve v přednemocniční a nemocniční 


neodkladné péči 
 
Do biochemických vyšetření krve prováděných v přednemocniční  
a nemocniční neodkladné péči patří vyšetření: 
 minerálů – iontů; 
 urea, kreatinu, kyseliny močové; 
 bilirubinu; 
 bílkovin; 
 glykémie; 
 hladiny léků a toxinů; 
 laktátu, amoniaku; 
 acidobazické rovnováhy (ABR); 
 enzymů.  
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7.4.1 Specifika biochemických vyšetření krve – mineralogram 
 
Tabulka 5: Mineralogram 


Název Chemická 
zkratka 


Referenční rozmezí Význam v organismu 


Sodík (natrium) Na+  134-150 mmol/l 


podílí se na regulaci objemu plasmy 
a na udržování acidobazické 
rovnováhy, snižuje nervovou 
dráždivost 


Draslík (kalium) K+ 3,8-5,4 mmol/l nezbytný pro funkci nervů a svalů 


Chloridy  Cl- 97-109 mmol/l 
udržuje acidobazickou rovnováhu, 
má význam pro tvorbu žaludeční 
šťávy 


Vápník (calcium)  Ca++ 2,25-2,75 mmol/l 
snižuje nervosvalovou dráždivost, 
důležitý pro tvorbu kostí 


Hořčík 
(magnesium)  


Mg++ 0,65- 0,91 mmol/l 
kofaktor více než 300 enzymů, 
nezbytný k sekreci parathormónu 


Železo (ferrum)  Fe+ 
Muži: 7,2-29 ųmol/l 
Ženy: 6,6-28 ųmol/l 


důležitý pro přenos kyslíku a 
oxidoredukční děje ve tkáních 


 
7.4.2 Specifika biochemických vyšetření krve – metabolity (dusíkaté 


látky) 


Tabulka 6: Metabolity – dusíkaté látky  
Název Referenční rozmezí Význam v organismu 


Urea – močovina 2-7,5 mmol/l 
konečný produkt metabolizmu 
proteinů 


Kreatinin 35-100 ųmol/l 
produkt metabolizmu svalového 
kreatininu, závisí na vylučovací 
schopnosti ledvin 


Kyselina močová 


Muži: 220-420 
ųmol/l 
Ženy: 140-340 
ųmol/l 


konečný produkt metabolizmu 
purinů 


 
Amoniak vzniká v organizmu při metabolizmu dusíkatých látek  
– aminokyselin. Částečně vzniká také ve střevě působením bakteriální flóry.  
V játrech se mění na močovinu. K vyšetření amoniaku odebíráme žilní krev  
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do speciální heparinizované zkumavky. Zkumavka s odebranou krví  
se po odběru uloží do ledové tříště a ihned se transportuje do laboratoře.  
 
Bilirubin je žlučové barvivo, které se v krvi fyziologicky vyskytuje  
jen ve stopovém množství. Vyšetřujeme: 
 nepřímý – celkový bilirubin (nekonjugovaný); 
 přímý – konjugovaný bilirubin. 


Referenční hodnoty:  
 celkový bilirubin 2 – 17 ųmol/l; 
 přímý bilirubin 0 – 5,13 ųmol/l. 


K vyšetření odebíráme srážlivou žilní krev.  
 
 
7.4.3 Specifika biochemických vyšetření krve – bílkoviny – sérové 
proteiny 
 
Krev odebíráme k vyšetření pro sledování vývoje zánětu a také k posouzení 
stavu výživy a hydratace. Odebíráme srážlivou žilní krev. 
 
Tabulka 7: Bílkoviny – sérové proteiny  


Název 
Referenční 


rozmezí Význam v organismu 


CB (celková 
bílkovina) 


65-85 g/l posouzení stavu výživy 


CRP (C-reaktivní 
protein)  


0-5 mg/l 
odráží aktivitu zánětlivého procesu, 
revmatických onemocnění a maligních 
nádorů 


Ig 
(imunoglobuliny) 
IgA, IgG, IgM, 
IgE, IgD)  


 
vyšetření imunoglobulinů, posouzení 
stavu imunity 


ELFO- 
elektroforéza 
krevních bílkovin 


 
posouzení jednotlivých druhů bílkovin: 
albumíny, globulíny 
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Glykémie  
Jedná se o koncentraci hladiny plazmatické glukózy, která podává informaci  
o metabolizmu sacharidu.  
Odebíráme nesrážlivou žilní krev nebo kapilární krev pomocí heparinizované 
kapiláry do kepu nebo kapku kapilární krve do glukometru. Jde o základní 
diagnostickou metodu v rámci diferenciální diagnostiky akutních stavů při 
diabetu mellitu – hypoglykemii, 
hyperglykemii. Glukometry jsou pomůckou 
nejen pro zdravotnické záchranné služby a 
oddělení urgentních příjmů, ale jsou dnes již 
standardem pro self-monitornig 
spolupracujících pacientů.  
Naměřená hodnota glykemie z kapilární krve 
může být zkreslená u pacientů s tkáňovou 
hypoperfúzí nebo při krevním odběru ze stejné končetiny, do které byla 
podaná glukóza intravenózně.  
Indikací k vyšetření glykemie glukometrem v PNP jsou nejen pacienti  
se známým diabetem, ale všechny stavy bezvědomí, křečové stavy, ale i cévní 
mozkové příhody a stavy po KPR. V rámci prvotního vyšetření pacienta 
systémem ABCDE je vyšetření glykémie pod písmenem D (disability).  
Fyziologická hodnota glykémie nalačno je 3,3 – 5,6 mmo/l.  
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Glykemický profil je vyšetření, které odráží aktuální kompenzaci onemocnění 
diabetem. Odebírá se nesrážlivá venózní krev nebo kapilární krev pomocí 
heparinizované kapiláry do kepu.  
 


Tabulka 8: Přehled hodnot glykemie nalačno v průběhu života člověka. 
věk koncentrace Glc v séru (mmol/l) 


do 1 dne                   2,22 – 3,33 
do 4 týdnů                   2,78 – 4,44 
od 4 týdnů do 15 let                   3,33 – 5,55 
od 15 let do 60 let                   3,88 – 5,83 
od 60 let do 70 let                   4,44 – 6,38 
od 70 let do 99 let                   4,61 – 6,10 


 
Lze zjišťovat:  


1. Malý glykemický profil 
 zahrnuje 3-4 odběry: 


 ráno nalačno (30 minut před jídlem); 
 po obědě; 
 po večeři; 
 ve 22.00.  


2. Velký glykemický profil 
 zahrnuje 7-9 odběru:  


 ráno nalačno (30 minut před jídlem); 
 1 hodinu po snídani;  
 před obědem; 
 1 hodinu po obědě; 
 před večeří; 
 1 hodinu po večeři; 
 ve 22.00 hodin; 
 ve 2.00 hodiny; 
 ve 4.00 hodiny. 
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7.4.4 Specifika biochemických vyšetření krve – hladiny léků 
 
Vyšetření se provádí ke stanovení hladiny užívaného léku. Můžeme 
stanovovat např. hladiny dioxinu, Amiodaronu, cyklosporinu, teofylinu, 
fenobarbitalu, atd. 
V rámci možného použití Amiodaronu v PNP zdravotnickými záchranáři  
a mnohdy bez konzultace s lékařem uvedeme pouze tento lék.  
 
Amiodaron (Cordarone, Sedacoron, Desethylamiodaron)  
Odběr se provádí ze žilní srážlivé krve, do minimálně 4 ml vakuety  
bez separačního gelu. 
Vzorky v případě delšího transportu chráníme před světlem. 
Bazální hladina: odběr před perorálním podáním, při i.v. aplikaci odběr 
minimálně 30 minut po přerušení infuze.  
Referenční rozmezí Amiodaronu je 0,7 – 2,0 mg/l.  
Referenční hodnota toxické hladiny Amiodaronu je >2,5 mg/l.  
Referenční rozmezí odpovídá maximu terapeutického účinku a minimu 
toxicity.  
Strategii monitorování perorální medikace nutno volit s přihlédnutím  
k farmakokinetice amiodaronu (kontrola po změně dávkování nejdříve  
za 4-6 týdnů). 
 
 
7.4.5 Specifika biochemických vyšetření krve – enzymů 
 
Tyto enzymy jsou vázané na jaterní a srdeční buňku – transaminázy.  
Před odběrem krve na vyšetření enzymů je vhodné se vyvarovat fyzické 
námaze. Odebíráme srážlivou žilní krev.  
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Tabulka 9: Vyšetření krve – enzymy  


Název Referenční rozmezí Ovlivnění 
v organismu 


ALT-alaninaminotransferáza 
muži do 0,80 ųkat/l 
ženy do 0,60 ųkat/l 


onemocnění jater, 
žlučových cest 


AST-
aspartátaminotransferáza 


muži do 0,85 ųkat/l 
ženy do 0,60 ųkat/l 


onemocnění srdečního 
svalu, kosterních svalů, 
jaterní buňky 


LDH-laktátdehydrogenáza 3,5-7,0 ųkat/l 
onemocnění jater, 
svalů, srdečního svalu 


CK-kreatinkináza 
muži:0,41-3,24 
ųkat/l 
ženy:0,41-2,85 ųkat/l 


onemocnění kosterních 
svalů, srdečního svalu 


CK MB- srdeční frakce 
CK BB- mozková frakce 
CK MM-svalová frakce 


0-0,42 ųkat/l 


onemocnění srdečního 
svalu (infarkt 
myokardu), kosterních 
svalů 


AMS-pankreatická amyláza v 
séru 


0-1,92  ųkat/l 
onemocnění pankreatu, 
jater 


ALP-alkalická fosfatáza 0,66-2,20 ųkat/l 
obstrukce žlučových 
cest, onemocnění kosti 
a střev 


GMT-gama-
glutamyltransferáza 


muži 0,14–0,84 
μkat/l  
ženy 0,14–0,68 
μkat/l  
 


onemocnění jater, 
žlučníku, pankreatu 


 


7.4.6 Specifika biochemických vyšetření krve – toxikologické 
analýzy 


 
V obecné rovině jde o vyšetření krve, kterým se stanovuje hladina toxinů 
v krvi. Nejčastěji se jedná o stanovení hladiny alkoholu (etanolu) a o průkaz 
omamných a psychotropních látek v organismu.  
Postup odběru krve na alkohol je klasický jako při postupu odběru žilní krve  
v množství 5-10 ml dle zvyklosti laboratoře. Zásadní výjimkou je použití 
bezalkoholové dezinfekce.  
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7.4.7 Specifika biochemických vyšetření krve – vyšetření 


acidobazické rovnováhy 
 
Acidobazická rovnováha (ABR) je dynamická rovnováha mezi kyselými  
a zásaditými látkami uvnitř organismu, rovnováha mezi jejich tvorbou  
a vylučováním. Kyselost vnitřního prostředí je organismem velmi striktně 
regulována. Fyziologicky je pH krve a mnoha dalších tělesných tekutin 
udržováno ve velmi úzkém rozmezí hodnot. Hodnota pH je udržována kolem 
7,40 (od 7,36 do 7,44), rozmezí hodnot je nepatrné. 
V rámci ABR zjišťujeme: 
 hodnoty pH krve - kyselost a zásaditost; 
 množství hydrogenuhličitanu (bikarbonátu); 
 množství oxidu uhličitého; 
 množství kyslíku a další parametry.  


Odběr provádíme u rozvratu vnitřního prostředí – při šoku, při poruchách 
funkce ledvin, jater, při diabetickém kómatu. Krev odebíráme kapilární  
nebo arteriální (nejčastěji arteriální).  
Hodnoty ABR (acidobazické rovnováhy): 
 pH krve = 7,36- 7,44; 
 pokles pod 7,36 = acidóza (kyselost); 
 vzestup nad 7,44 = alkalóza (zásaditost).  


Oba typy poruchy mohou být vyvolány buď metabolickými ději (metabolická 
acidóza či alkalóza), nebo jsou důsledkem poruchy dýchání (respirační acidóza 
či alkalóza).  
Základní hodnoty:  
 pCO2 (parciální tlak oxidu uhličitého) v rozmezí hodnot:  


4,8 - 5,0 kPa; 
 pO2 (parciální tlak kyslíku) v rozmezí hodnot:   


9,9 - 14,4 kPa; 
 BE (base excise) je výchylka báze, množství zásad, které je třeba přidat 


nebo ubrat v jednom litru krve, aby se pH vrátilo k normě, rozmezí 
hodnot 0 ± 3 mmol/l; 


 BB (buffer base) je součet všech nárazníkových zásad v jednom litru 
krve, rozmezí hodnot: 48 ±2 mmol/l;  


 HCO3¯ (hydrogenuhličitan, bikarbonát) množství standardních  
a aktuálních  hydrogenkarbonátů: rozmezí hodnot 24±2 mmol/l. 
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K eliminaci vlivu kyselin a zásad na vnitřní prostředí slouží jednak systém 
nárazníků, jednak kompenzace poruchy acidobazické rovnováhy činností plic 
a ledvin. Je-li primární porucha ABR respirační, nastupuje kompenzace 
renální. Je-li primární porucha ABR metabolická, nastupuje kompenzace 
respirační i renální. 
 
 
7.4.8 Specifika biochemických vyšetření krve – hematologické 


vyšetření krve 
 
Tabulka 10: Krevní obraz a diferenciální rozpočet  


Název Referenční rozmezí Význam v organismu 


RBC (erytrocyty)  
muži: 4,3- 5,3 x1012 /l 
ženy: 3,8 – 4,8 x1012 /l 


transport kyslíku a CO2 


WBC (leukocyty)  
4–9 x109/l 
novorozenci až 20 x109/l 


buněčná a protilátková 
imunita 


Bílé krvinky – 
granulocyty: 
neutrofily 


60–70 % leukocytů  
fagocytóza cizorodých 
látek 


Bílé krvinky – 
granulocyty: 
bazofily 


1–2 % leukocytů 
antikoagulační a 
vasodilatační účinky 


Bílé krvinky – 
granulocyty: 
eozinofily 


méně jak 1 % leukocytů 
počet stoupá při 
alergiích 


Bílé krvinky – 
agranulocyty: 
lymfocyty B a 
lymfocyty T 


24–40 % leukocytů  
produkce protilátek a 
buněčná imunita 


Bílé krvinky – 
agranulocyty: 
monocyty 


3–8 % leukocytů  
fagocytóza cizorodých 
látek v těle 


PLT (trombocyty)  150–300 x109 /l zástava krvácení 


Hemoglobin  
muži: 150 g/l 
ženy:  140g/l 


červené krevní barvivo 
přenos kyslíku   


HTC (hematokrit)  
muži: 44±5 % (0,44±0,05)  
ženy: 39±4 % (0,39±0,04) 


poměr krevní plazmy a 
červených krvinek 
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Krev odebíráme do zkumavky s protisrážlivým prostředkem. Odběr provádíme 
širokou jehlou, abychom zabránili hemolýze vzorku. Odebíráme z žíly  
z minimálně zatažené paže. CAVE: Nikdy krev neodebíráme z kanyl!!!  
 
Krevní obraz + diferenciální rozpočet (KO+diff) nám poskytuje údaje  
o počtu krevních elementů, hemoglobinu, hematokritu a diferenciálním 
rozpočtu jednotlivých druhů bílých krvinek. Odebíráme žilní krev  
do zkumavky s protisrážlivým prostředkem. Krev po odběru řádně 
promícháme s protisrážlivým prostředkem (CAVE: netřepat!). 
 
 
7.4.9 Specifika biochemických vyšetření krve - hemokoagulační 


vyšetření krve 
 
Quickův test (protrobinový test) patří mezi základní koagulační testy 
monitorující zevní koagulační systém. Určuje protrombinový čas, tj. udává 
rychlost přeměny protrombinu na trombin v důsledku působení tkáňového 
tromboplastinu. Výsledek je označován jako INR (International Normalized 
Ratio). Odebíráme 1,8 ml krve do zkumavky s protisrážlivým prostředkem 
(3,8% citrát sodný). Odběr se provádí při monitorování léčby antikoagulačními 
prostředky, ale i před všemi invazivními vyšetřovacími metodami. Referenční 
rozmezí: 0,8-1,2 INR.  
aPTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas) – základní koagulační test 
monitorující vnitřní koagulační systém. Test je založen na sledování času, 
který je potřebný k vytvoření fibrinového vlákna. Odběr se provádí  
při monitorování léčby antikoagulačními prostředky (heparin, Fraxiparin)  
a u pacientů s různými krvácivými stavy (např. hemofilie). Odebíráme 1,8 ml 
krve do zkumavky s protisrážlivým prostředkem. Měří se čas do vzniku 
koagula, referenční rozmezí: 25,5 – 40 vteřin. Při léčbě heparinem  
1,5 – 2 násobek výchozí hodnoty.  
Hladinu fibrinogenu stanovujeme v plazmě, např. u krvácivých stavů, velkých 
poranění, před operačními zákroky nebo u poruch funkce jater. Odebíráme  
1,8 ml krve do zkumavky s protisrážlivým prostředkem. Fyziologické rozmezí 
fibrinogenu v plazmě je 3–5 g/l. Zvýšené hodnoty nacházíme v těhotenství,  
při zánětech, u nádorových onemocnění a stavech po operaci.  
D-dimery jsou konečným výsledkem působení plazminu na fibrin. Odebíráme 
1,8ml krve do zkumavky s protisrážlivým prostředkem. Odběry provádíme  
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při podezření na přítomnost trombotického procesu v organizmu – podezření 
na hlubokou žilní trombózu, plicní embolii.   
 
 
7.4.10 Specifika biochemických vyšetření krve - mikrobiologická vyšetření 


krve 
 
Odběr krve na hemokulturu slouží k potvrzení etiologie infekčního 
onemocnění a stanovení citlivosti na antibiotika. Krev na hemokulturu 
odebíráme při septických stavech s cílem zachytit mikroby vyplavené  
do krevního oběhu (bakteriemii). Odběry je nutné provádět opakovaně v době 
teplotního vzestupu při TT ≥38°C. Krev odebíráme do speciálních odběrových 
lahviček, které uvnitř obsahují protisrážlivý prostředek (citronan sodný)  
a živnou půdu pro mikroby. Místo vpichu dokonale dezinfikujeme, případně 
před odběrem můžeme provést stěr z kůže na bakteriologii a citlivost. Přísně 
dodržujeme zásady asepse. Do injekční stříkačky bez protisrážlivého roztoku 
odebíráme 5-10 ml žilní krve. Odebranou krev okamžitě vpravíme novou 
sterilní injekční jehlou do speciální odběrové lahvičky, jejíž gumovou zátku  
po odstranění krytu řádně dezinfikujeme (lihobenzínem). Po aplikaci zátku 
sterilně překryjeme. Nádobku s materiálem a žádankou (obsahuje kromě 
jiného čas odběru, hodnoty TT, ATB, které pacient užívá a jejich dávkování), 
co nejdříve dopravíme do mikrobiologické laboratoře. Pokud je odběr 
proveden v noci a není k dispozici laboratoř, odběr uchováváme při pokojové 
teplotě (CAVE: zásadně nedáváme do lednice!!!).   
 
 
7.5 Způsoby odběru krve - odběry kapilární krve 
 
Krev odebíráme z bříška prstu ruky (mimo palce), z ušního lalůčku,  
u novorozenců z patičky. Místo vpichu musí být dostatečně prokrvené, 
můžeme jej dle potřeby prohřát. Krev má vytékat pozvolna bez násilného 
vymačkávání.   
 
Odběr krve na glykemii – nejčastěji odebíráme kapku krve přímo  
na diagnostický proužek glukometru. Další možností je odběr krve do kepu 
(mikrozkumavky) s protisrážlivým prostředkem či do speciálních odběrových 
setů. Odebranou krev posíláme k analýze do biochemické laboratoře společně 
s vyplněnou žádankou.  
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Odběr krve na glykemii - postup odběru: 
1) zvolíme si vhodné místo vpichu (prst na nedominantní končetině, 


vynecháváme ukazováček, který pacient používá nejvíce);  
2) místo vpichu dezinfikujeme;  
3) vpich provedeme slabou jehlou nebo kopíčkem ze strany (největší 


prokrvení tkáně a mimo většinu nociceptivních vláken); 
4) první kapku otřeme, další kapku zachytíme do diagnostického proužku 


glukometru nebo mikrozkumavky;   
5) přiložíme čisté krytí.  


 
Odběr krve na vyšetření acidobazické rovnováhy provádíme u stavů spojených 
s rozvratem vnitřního prostředí (např. šokové stavy, jaterní, uremické  
nebo diabetické kóma).  
Odběr krve na ABR – postup při odběru: 


1) odběr provádíme do tenké skleněné kapiláry potažené heparinem; 
2) místo vpichu je nejčastěji prst, ušní lalůček a u novorozenců patička; 
3) místo vpichu zdezinfikujeme; 
4) otřeme první kapku krve a přiložíme heparinizovanou kapiláru a celou 


ji naplníme krvi (bez vzduchových bublin); 
5) ústí kapiláry musí být trvale ponořeno do kapky krve, nesmí dojít  


k nasátí vzduchu do kapiláry;   
6) po nasátí krve do kapiláry vložíme dovnitř kapiláry malou železnou 


tyčinku, oba konce kapiláry uzavřeme (gumovými zátkami  
nebo tmelem) a pomoci zevně přiloženého magnetu projíždíme  
po kapiláře, aby se promíchala krev s protisrážlivým prostředkem;  


7) v kapiláře nesmí být přítomné žádné vzduchové bubliny;   
8) kapiláry odesíláme ve vodorovné poloze, vyšetření musí být provedeno 


do 30 minut od odebrání.  
 
 
7.6 Způsoby odběru krve – odběry venózní krve 
 
Odběry můžeme provádět ze všech viditelných, hmatných a dobře přístupných 
periferních žil 
Způsoby odběru venózní krve:  
Tradiční (otevřený) způsob – zavedení jehly a zachycení krve do zkumavky 
nebo nasáti krve injekční stříkačkou.  
 


- 99 - 
 







 
 


 
 
Vakuový uzavřený systém (Vacutainer) – složený ze tří částí: jehla, držák  
a vakuová zkumavka. Kónus jehly se našroubuje na držák, po vpichu  
se do držáku mírným tlakem nasadí zkumavka a díky vakuu ve zkumavce,  
se do ní začne krev nasávat sama.  


 
Pístový uzavřený systém (Sarstedt) – složený z jehly s nástavcem a stříkačky, 
z níž po odlomení pístu vzniká zkumavka.  
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Možná místa odběru venózní krve:  
 vena mediana; 
 vena basilica v loketní jamce;  
 žíly na hřbetu ruky; 
 žíly na předloktí; 
 u dětí (novorozenců, kojenců) – odebíráme z žil v temenní a temporální 


oblasti. 
 


 
 
Zásady při odběru venózní krve: 


1) dle ordinace lékaře připravíme a označíme zkumavky a žádanky; 
2) je nutné znát postup odběru a dodržet jej – předepsané množství krve 


do zkumavky, do jaké zkumavky odebíráme krev pro vyšetření, 
uchování vzorku, doba transportu; 


3) výkon musí být šetrný a aseptický;  
4) po zvolení vhodné odběrové žíly pod končetinu vložíme podložku  


a zatáhneme zaškrcovadlem nad místem vpichu (ne příliš dlouho); 
5) provedeme dezinfekci místa vpichu (desinfekční roztok musí 


zaschnout); 
6) následuje samotný odběr krve;  
7) při jednom vpichu lze odebrat více zkumavek;  
8) při odběru nesmí dojít k napěnění krve či vzniku bublin; 
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9) při otevřeném způsobu odběru krev do zkumavky nevystřikujeme,  


ale necháme stéci po stěně zkumavky; 
10) před vytažením jehly povolíme zaškrcovadlo;  
11) místo vpichu komprimujeme např. tampónem a přelepíme náplastí;  
12) úklid pomůcek – jednorázové pomůcky roztřídíme do příslušného 


odpadu, ostatní pomůcky dezinfikujeme; 
13) označenou a bezpečně uzavřenou zkumavku s krví a s žádankou 


doručíme do příslušné laboratoře. 
 
 
7.7 Způsoby odběru krve – odběry arteriální krve 
 
Arteriální krev se odebírá nejčastěji z arteria radialis či arteria femoralis, další 
tepny k odběru jsou a. ulnaris, a. brachialis, a. tibialis posterior a a. dorsalis 
pedis. V krajním případě lze k odběru použít i a. teporalis, ale zde hrozí 
vysoké procento komplikací.  
K odběru se používá speciální odběrová arteriální mikrosouprava. Ošetření 
místa vpichu provádíme sterilním tampónem. Postup při odběru arteriální 
krve: 


1) krev odebíráme do speciální odběrové soupravy nebo do stříkačky 2 ml 
s heparinem (0,2 ml), po odběru je řádně promícháme;  


2) ve stříkačce nesmí být žádné vzduchové bubliny; 
3) po odběru na místo vpichu přiložíme kompres nebo zátěž (např. sáček 


s pískem).  
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Kontrolní otázky:  
 


1. Co je to hematokrit a jaké je jeho referenční rozmezí? 
2. Jaké je doporučené pořadí zkumavek při odběru krve? 
3. Jaké je referenční rozmezí draslíku v krvi?  
4. Který z iontů je nezbytný k sekreci parathormonů?  
5. Jakou krev odebíráme na vyšetření bilirubinu? 
6. Co označuje zkratka CRP a jaké je referenční rozmezí u zdravého 


dospělého člověka? 
7. Čím může být zkreslená naměřená hodnota glykémie? 
8. Vyjmenujte všechny stavy v PNP a NNP, u kterých je indikován odběr 


krve na glykémii. 
9. Co nastává při poklesu pH krve pod 7,36? 
10. Popište postup odběru krve na hemokulturu. 
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Kapitola 10 
 


Právní rámec kompetencí zajištění cévního 
řečiště 


 
 
Obsah kapitoly:  
V desáté kapitole je úkolem seznámit čtenáře s kompetencemi jednotlivých 
zdravotnických povolání v jim povolených přístupů do cévního řečiště. Tato 
kapitola vychází z právního rámce platného v České republice.  
 
10.1 Kompetence zdravotnických pracovníků  
10.2 Paragrafové znění kompetencí zajištění cévního řečiště pro jednotlivá 
povolání 
 
 
 
 
10.1 Kompetence zdravotnických pracovníků  
 
Kompetence k jednotlivým úkonům nelékařských zdravotnických pracovníků 
jsou dány vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků  
a jiných odborných pracovníků. Vyhláška dále definuje pojmy: ošetřovatelská 
péče, základní ošetřovatelská péče, specializovaná ošetřovatelská péče  
a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče, a komu jsou určeny.   
 
Ošetřovatelskou péčí rozumíme soubor odborných činností zaměřených  
na udržení, podporu a navrácení zdraví a uspokojování biologických, 
psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti  
s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin nebo v souvislosti  
s těhotenstvím a porodem, rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti; její 
součástí je také péče o nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení  
a zajištění klidného umírání a důstojné smrti.  
Základní ošetřovatelskou péčí je ošetřovatelská péče podle prvního odstavce 
poskytovaná pacientům, kterým jejich zdravotní stav nebo léčebný  
a diagnostický postup umožňuje běžné aktivity denního života, jejichž riziko 
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ohrožení základních životních funkcí, zejména dýchání, krevního oběhu, 
vědomí a vylučování, je minimální, a kteří jsou bez patologických změn 
psychického stavu, pokud není dále uvedeno jinak.  
Specializovanou ošetřovatelskou péčí nazýváme ošetřovatelskou péči podle 
prvního odstavce, která je poskytovaná pacientům, kterým jejich zdravotní 
stav nebo léčebný a diagnostický postup výrazně omezuje běžné aktivity 
denního života, jejichž riziko narušení základních životních funkcí nebo jejich 
selhání je reálné, nebo kteří mají patologické změny psychického stavu,  
jež nevyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu 
ohrožení života nebo zdraví pacienta nebo jeho okolí; za specializovanou 
ošetřovatelskou péči se považuje také péče poskytovaná pacientům  
se závažnými poruchami imunity a pacientům v terminálním (konečném) 
stavu chronického onemocnění, kde se nepředpokládá resuscitace.  
Vysoce specializovanou ošetřovatelskou péčí je ošetřovatelská péče podle 
prvního odstavce, která je poskytovaná pacientům, u kterých dochází k selhání 
základních životních funkcí nebo bezprostředně toto selhání hrozí nebo kteří 
mají patologické změny psychického stavu, jež vyžadují stálý dozor  
nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví 
pacienta nebo jeho okolí. 
Specifickou ošetřovatelskou péčí ošetřovatelská péče podle prvního odstavce, 
která je poskytovaná pacientům ve vymezeném úseku zdravotní péče 
(například ošetřovatelská péče poskytovaná při radiologických výkonech  
nebo při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní  
a léčebné výživy).  
 
Pro potřeby této kapitoly a následně vyjmenovaných kompetencí je nutné  
si ještě vysvětlit pojmy: vykonávání činnosti bez a s odborným dohledem.   
Zdravotnický pracovník je fyzická osoba, která vykonává zdravotnické 
povolání. Zdravotnickým povoláním je podle zákona 96/2004 Sb., souhrn 
činností při poskytování zdravotní péče, zejména ošetřovatelské péče, péče 
v porodní asistenci, preventivní péči, diagnostické péči, léčebné péči, léčebně 
rehabilitační péči, neodkladné péči, anesteziologicko-resuscitační péči, 
posudkové péči a dispenzární péči.  
Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání se získává 
absolvováním akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního 
oboru, případně nejméně tříletého studia na vyšších odborných školách, dále 
pro některá zdravotnická povolání, po absolvování akreditovaného kurzu, 
případně po splnění podmínek pro získání zdravotnického povolání.  
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Za výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu (dále  
jen „výkon povolání bez odborného dohledu“) se považuje výkon činností,  
ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý a ke kterým získal osvědčení  
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu; zákon 96/2004 Sb. 
a vyhláška 55/2011 Sb. stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může 
vykonávat bez indikace, které vykonává na základě indikace a které pod 
přímým vedením lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta. Součástí výkonu 
povolání bez odborného dohledu je též kontrolní činnost podle jiného právního 
předpisu.  
Za výkon povolání pod odborným dohledem se považuje výkon činností,  
ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý 
nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci 
zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností  
bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. 
Odborný dohled může vykonávat také lékař, zubní lékař nebo farmaceut  
v rozsahu své způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.  
Za výkon povolání pod přímým vedením se považuje výkon činností,  
ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý 
nebo ke kterým způsobilost získává, při stálé přítomnosti a podle pokynů 
zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností  
bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. 
Přímé vedení může vykonávat také lékař, zubní lékař nebo farmaceut  
v rozsahu své způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.  
 
 
10.2 Paragrafové znění kompetencí zajištění cévního řečiště  


pro jednotlivá povolání 
 
Kompetence podle této vyhlášky k zajištění cévního řečiště v ošetřovatelském 
procesu mají následující povolání: 
 
podle §4 zdravotní sestra  
- bez odborného dohledu a bez indikace:  
e) zajišťovat a provádět vyšetření biologického materiálu získaného 
neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami 
(diagnostickými proužky), 
g) hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže a chronické rány a ošetřovat 
stomie, centrální a periferní žilní vstupy. 
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a dále sestry se specializací:  
 
podle §55 Sestra pro intenzivní péči 
Sestra pro intenzivní péči v rámci anesteziologicko-resuscitační, intenzivní 
péče a akutního příjmu vykonává činnosti podle §54 při poskytování 
ošetřovatelské péče o pacienta staršího 10 let, u kterého dochází k selhání 
základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí.  
 bez odborného dohledu na základě indikace lékaře: 


- provádět punkci artérií k jednorázovému odběru krve a kanylaci  
k invazivní monitoraci krevního tlaku s výjimkou arterie femoralis; 


 pod odborným dohledem lékaře 
- aplikovat transfuzní přípravky a přetlakové objemové náhrady.  


 
podle §57 Dětská sestra 
 bez odborného dohledu na základě indikace lékaře: 


- aplikovat infuzní roztoky a nitrožilní léčiva s výjimkou radiofarmak 
 
podle §58 Dětská sestra pro intenzivní péči 
Dětská sestra pro intenzivní péči vykonává činnosti stejně jako setra  
pro intenzivní péči a dětská sestra při poskytování ošetřovatelské péče dítěti,  
u kterého dochází k selhávání základních životních funkcí nebo toto selhání 
hrozí. 
 
Podle §66 Sestra pro transfuzní službu 
 bez odborného dohledu a indikace lékaře: 


- hodnotit kvalitu žilního vstupu pro mimotělní oběh, 
- připravovat speciální zdravotnický materiál k jednotlivým aferetickým 


odběrům, 
- rozpoznávat technické komplikace, provádět opakovanou venepunkci a 


výměnu přístroje při vzniku náhlé závažné technické komplikace 
během separace krevních elementů, 


 bez odborného dohledu na základě indikace lékaře: 
- provádět venepunkci a napojení pacientů na mimotělní oběh včetně 


odběrů požadovaných vzorků pro povinná vyšetření, 
- podávat antikoagulační roztoky a jiná léčiva do žíly podle druhu 


aferetického odběru, 
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- provádět speciální odběry na separátorech krevních elementů podle 
požadavků klinických pracovišť, zejména separaci periferních 
kmenových buněk a odběry granulocytů.  


 
podle §67 Sestra pro klinickou perfuziologii 
 bez odborného dohledu na základě indikace lékaře může: 


- řídit mimotělní oběh při operacích na otevřeném srdci, to je sterilně 
sestavovat okruh pro mimotělní oběh, vybírat vhodný typ oxygenátoru 
krve a velikost kanyl pro vypočtený minutový průtok krve, 


- provádět plnění okruhu pro mimotělní oběh náhradními roztoky, 
krevními deriváty a léčivými přípravky a odvzdušňovat jej, 


- kontrolovat dostatečnou antikoagulaci krve před a během mimotělního 
oběhu, 


- zabezpečovat řízenou hemodiluci, systémovou perfuzi a výměnu 
krevních plynů, řídit tělesnou teplotu, včetně hypotermie,  


- provádět činnosti související s úpravou vnitřního prostředí pacienta  
a jeho krevního tlaku, 


- aplikovat krevní deriváty, obsluhovat autotransfuzní systémy, 
- provádět hemofiltraci a modifikovanou hemofiltraci při mimotělním 


oběhu, případně hemodiafiltraci,  
- aplikovat léčivé přípravky do mimotělního oběhu, 
- v součinnosti s lékařem-operatérem a v souladu s průběhem operačního 


výkonu aplikovat krevní hyperkalemickou kardioplegii do kořene 
aorty, případně cíleně do koronárních arterií, pomocí krevního 
čerpadla, 


- technicky zabezpečovat podpůrnou cirkulaci při srdečním selhání  
nebo podpůrný mimotělní oběh s membránovou oxygenací (ECMO) 
při selhání srdce a plic, 


- obsluhovat systémy podpory selhávajícího oběhu (například 
kontrapulzace, univentrikulární a biventrikulární mechanické srdeční 
podpory), 


- řídit podpůrný mimotělní oběh a ohřívání při akcidentální hypotermii  
v rámci resuscitace oběhu, 


- obsluhovat systémy mimotělního oběhu při operačních výkonech  
a dalších léčebných úkonech, které mimotělní oběh vyžadují.  
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Podle §5 Porodní asistentka s jejich odbornou specializací  
 
podle §70 Porodní asistentka pro intenzivní péči 
 bez odborného dohledu na základě indikace lékaře: 


- provádět u ženy, popřípadě u novorozence, měření a analýzu 
fyziologických funkcí specializovanými postupy pomocí přístrojové 
techniky, včetně využití invazivních metod, 


 pod odborným dohledem lékaře: 
- provádět venepunkci včetně zavádění periferních žilních kanyl 


novorozenci, 
 pod přímým vedením lékaře: 


- asistovat při katetrizaci umbilikální vény u novorozence. 
 
podle §71 Porodní asistentka pro intenzivní péči v neonatologii 
Porodní asistentka pro intenzivní péči v neonatologii vykonává péči  
o novorozence a kojence, u kterých dochází k selhání základních životních 
funkcí nebo toto selhání hrozí, včetně nedonošených dětí, přitom vykonává 
činnosti Porodní asistentky pro intenzivní péči. 
 
 
podle §7 Radiologický asistent: 
Smí provádět specifickou ošetřovatelskou péči poskytovanou v souvislosti  
s radiologickými výkony, přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky, 
manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu.  
 bez odborného dohledu na základě indikace lékaře může: 


- aplikovat léčivé přípravky nutné k provedení výkonů trávicím traktem, 
dýchacími cestami, formou podkožních, kožních a nitrosvalových 
injekcí. 


 pod odborným dohledem lékaře: 
- aplikovat intravenózní léčiva nutná k realizaci diagnostických  


či léčebných postupů.  
 
 
podle §8 Zdravotní laborant  
 bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou 


ošetřujícím lékařem a správnou laboratorní praxí může: 
- v souvislosti s ochranou veřejného zdraví provádět odběry vzorků. 
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Dále zdravotní laborant se specializací 
 
podle §80 Zdravotní laborant se specializovanou způsobilostí 
 bez odborného dohledu na základě indikace lékaře provádět specializované 


diagnostické postupy v souladu se správnou laboratorní praxí, 
 pod odborným dohledem lékaře nebo odborného pracovníka  


v laboratorních metodách se specializovanou způsobilostí v oboru: 
- provádět odběry krve u laboratorních zvířat, připravovat a testovat 


specializované diagnostické postupy, provádět pokusy na laboratorních 
zvířatech.  


 
 
podle §12 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví  
 bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo jiného 


zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v příslušném 
oboru ochrany a podpory veřejného zdraví vykonává činnosti: 
- provádět dílčí měření, odběr vzorků a biologického materiálu  


k laboratorním vyšetřením v oblasti ochrany a podpory veřejného 
zdraví, 


- sběr potřebných dat, která dále analyzuje a zpracovává, a navrhovat 
vhodná opatření.  


 
Dále zdravotní laborant se specializací 
 
podle §95 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro epidemiologii 
 bez odborného dohledu a bez indikace: 


- provádět šetření, odběry biologického materiálu v ohnisku nákazy, 
nařizovat potřebná protiepidemická opatření, včetně zjišťování zdroje 
nákazy, přenosu nákazy a osob, které byly v kontaktu s infekční 
nemocí. 


 
 
podle §17 Zdravotnický záchranář  
 bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje v rámci přednemocniční 


neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, a dále v rámci 
anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu specifickou 
ošetřovatelskou péči; přitom zejména může: 
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- zajišťovat periferní žilní vstup, aplikovat krystaloidní roztoky  
a provádět nitrožilní aplikaci roztoků glukózy u pacienta s ověřenou 
hypoglykemií.  


 zdravotnický záchranář v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně 
letecké záchranné služby, a dále v rámci anesteziologicko-resuscitační 
péče a v rámci akutního příjmu může bez odborného dohledu na základě 
indikace lékaře vykonávat činnosti při poskytování diagnostické a léčebné 
péče; přitom zejména může:  


- podávat léčivé přípravky, včetně krevních derivátů, 
- odebírat biologický materiál na vyšetření, 
- zajišťovat intraoseální vstup. 


 
Dále zdravotnický záchranář se specializací 
 


podle §109 Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu 
 bez odborného dohledu a bez indikace lékaře: 


- zajišťovat intraoseální vstup. 
 
 
podle §29 Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví  
 pod odborným dohledem lékaře nebo odborného pracovníka v ochraně 


veřejného zdraví se specializovanou způsobilostí v oboru vykonává 
činnosti související s výkonem státního dozoru a další činnosti související  
s ochranou a podporou veřejného zdraví; přitom může komplexně 
zabezpečovat měření, odběr vzorků a materiálů k laboratorním vyšetřením 
v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, sběr potřebných dat, která 
dále analyzuje, zpracovává a navrhuje vhodná opatření.  


 
 
podle §30 Zdravotnický asistent  
 pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře 


může: 
- podávat léčivé přípravky s výjimkou aplikace nitrožilně  


a do epidurálních katétrů a intramuskulárních injekcí u novorozenců  
a dětí do 3 let věku, 


- odebírat biologický materiál, provádět vyšetření biologického 
materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve 
semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky).  
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podle §31 Zdravotní asistent 
 pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého  


k poskytování laboratorní diagnostické péče na základě indikace lékaře 
může provádět: 
- neinvazivní odběry biologického materiálu a odběry žilní a kapilární 


krve.  
 
Dále odborný pracovník v laboratorních metodách se specializovanou 
způsobností  
 
podle §135 Bioanalytik pro alergologii a klinickou imunologii 
 bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře: 


- provádět odběr žilní nebo kapilární krve a neinvazivní odběry 
biologického materiálu pro imunologická vyšetření. 


 
podle §136 Bioanalytik pro nukleární medicínu 
 bez odborného dohledu na základě indikace lékaře: 


- provádět odběr žilní nebo kapilární krve a neinvazivní odběry 
biologického materiálu.  


 
 
 
 
 
Kontrolní otázky:  
1. Definujte ošetřovatelskou péči. 
2. Definujte vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči. 
3. Vysvětlete, co je výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného 
dohledu. 
4. Kdo z povolání dle vyhlášky 55/2011 Sb. má kompetence aplikovat i.o. 
vstup?  
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Kapitola 1 
 


Základy anatomie a fyziologie cévního 
řečiště  


 
 
Obsah kapitoly:  
První kapitola shrnuje základní anatomické a fyziologické poznatky o cévním 
řečišti a jednotlivých krevních elementech.  
 
1.1 Krev  
1.2 Srdce  
1.3 Krevní oběh  
1.4 Systém cév  
1.5 Stavba cév 
 
 
 
1.1 Krev 
 


Krev (lat. sanguis; řec. haima) je červená neprůhledná kapalina,  
která představuje asi šest procent celkové hmotnosti těla, což odpovídá 
množství kolem pěti litrů. Je tedy hlavní součástí vnitřního prostředí 
organismu. Jedná se o orgán, který se skládá ze dvou složek: složku tekutou  
a buněčnou. Tekutou složkou rozumíme krevní plazmu. Buněčná složka 
představuje zralé krevní buňky. 
Systém cévních trubic vede krev, která zprostředkovává:  
 látkovou přeměnu ve tkáních;  
 spojení všech orgánů a tkání celého těla, jež dodávají živiny a kyslík; 
 z tkání odvod oxidu uhličitého a další metabolity látkové výměny;  
 transport hormonů ze žláz s vnitřní sekrecí k cílovým orgánům.  


 
Krvetvorba (hemopoeza) je velmi složitý proces, který se během života 
člověka mění. V obecné rovině můžeme uvést, že u lidí probíhá v kostní dřeni 
některých kostí. Během nitroděložního života a za některých chorobných stavů 
se uskutečňuje i v játrech a slezině.  
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Krevní plazma je průhledná nažloutlá kapalina, obsahující kolem 92 % vody; 
7,1 % bílkovin (organických látek) a 0,9 % solí (anorganických látek). Krevní 
plazma tvoří asi 55 % z celkového objemu krve. Z krevních bílkovin jsou 
nejdůležitější: albumin (4,1 %), globuliny (2,7 %), fibrinogen (0,27 %) a další, 
např. krevní cukr. Do anorganických látek v krevní plazmě patří ionty, jak 
kladné (např. ionty sodíku, draslíku, vápníku, železa, a další), tak i záporné 
(např. chlor, brom); a krevní plyny – kyslík, dusík, oxid uhličitý.   
 
Buněčné krevní elementy tvoří druhou složku krve, tvoří přibližně 45 % 
z jejího celkového objemu. Krevní tělíska (corpuscula sanguinis) jsou 
formované elementy, které zahrnují červené krvinky (erytrocyty), bílé krvinky 
(leukocyty) a krevní destičky (trombocyty). 
Krevní sérum je krevní plasma zbavená fibrinogenu a krvinek. 
 
Červené krvinky (erytrocyty) jsou bezjaderné okrouhlé bikonkávní buňky  
o průměru 7,2 µm. V 1 mm³ je u mužů 5-6 milionů erytrocytů a 4-5 milionů 
erytrocytů u žen. Jejich červenou barvu způsobuje červené krevní barvivo 
(hemoglobin). Hemoglobin je složitá bílkovina obsahující dvojmocné železo, 
na které se váže kyslík a mění hemoglobin v oxyhemoglobin. Ten za průchodu 
kapilárami odevzdává kyslík tkáním a mění se zpět v hemoglobin. Základní 
funkcí červených krvinek je transport kyslíku a oxidu uhličitého v organismu. 
Průměrná doba života lidských erytrocytů je 100 – 120 dnů. Opotřebované 
erytrocyty jsou destruovány ve slezině.   
 
Bílé krvinky (leukocyty) jsou buňky s jádry, některé jsou schopné pohlcovat 
cizí částice (fagocytóza). Za normální množství leukocytů cirkulujících v krvi 
se považuje počet 4 – 10 tisíc v 1 mm³ krve. Morfologicky rozlišujeme pět 
skupin leukocytů v krvi: 


 granulocyty: 
 neutrofilní granulocyty; 
 eosinofilní granulocyty; 
 bazofilní granulocyty; 


 agranulocyty:  
 monocyty; 
 lymfocyty. 


Granulocyty tvoří 75 % všech bílých krvinek. V dospělosti se vytvářejí 
v kostní dřeni. Neutrofilní granulocyty fagocytují bakterie, obsahují 
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proteolytické enzymy a produkují baktericidní látky. Eosinofilní granulocyty 
bývají zmnoženy při alergických a parazitárních onemocněních. Mají 
důležitou roli při zneškodňování cizorodých bílkovin a alergenů. Granula 
bazofilních granulocytů obsahují velké množství heparinu a histaminu. 
Uplatňují se při vzniku alergické reakce a dále se podílejí na likvidaci 
parazitárních onemocnění.  
Monocyty tvoří asi 5 % všech bílých krvinek. Vznikají v kostní dřeni a po 
určité době strávené v cirkulaci vycestovávají do tkání, kde se mění  
v makrofágy. Jsou charakteristické tím, že ve tkáních spolupůsobí s lymfocyty 
a mají důležitou roli při rozpoznání a interakcích imunokompetentních buněk 
s antigeny.   
Lymfocyty tvoří asi 15 – 40 % všech bílých krvinek. Dělíme je na:  


 T-lymfocyty; 
 B-lymfocyty.  


T-lymfocyty jsou nositeli tzv. buněčné imunity. B-lymfocyty v látkové imunitě 
reagují na přítomnost antigenu zmnožením a tvorbou specifických protilátek.  
 
Trombocyty (krevní destičky) jsou drobné plasmatické bezjaderné útvary, 
které se snadno shlukují na porušeném místě cévní stěny, kde vytvoří tzv. 
primární hemostatickou zátku. V 1 mm³ krve je 150 – 400 tisíc destiček.  
V krvi přežívají zhruba 8–10 dnů.  
 
 
1.2 Srdce 
 
Srdce (lat. cor, řec. kardia) je ústředním orgánem cévní soustavy, které svými 
rytmickými stahy pohání krev v cévách. Srdce je uloženo v mediastinu,  
za sternem v obalu zvaném osrdečník (pericardium). Na srdeční stěně 
rozeznáváme tři vrstvy: endokard (tunica intima), myokard (tunica media)  
a epikard (tunica serosa).  
Endokard je tenká blána vystýlající srdeční dutinu. Myokard  
je nejmohutnější svalová vrstva srdeční stěny tvořená příčně pruhovanou 
srdeční svalovinou. Nacházejí se zde specializované buňky převodního 
systému. Epikard je serosní povrchový povlak srdeční stěny, od srdeční 
dutiny je nejvzdálenější. V subepikardu probíhají koronární arterie.   
Srdce je rozděleno podélnou přepážkou na pravou a levou část. V každé z nich 
je jedna předsíň a jedna komora, pro zjednodušení používáme pojmů: „ pravé 
srdce“ a „levé srdce“. 
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Pravá a levá předsíň (atrium dextrum et sinistrum) – jedná se  
o tenkostěnné dutiny, do nichž krev přitéká ze žil.  
Pravá a levá komora – ventriculus dexter et sinister – jedná se o dutiny  
se silnou svalovou stěnou, ze kterých je krev vypuzovaná do tepen.  
Uvnitř srdce jsou srdeční chlopně, které jsou upraveny tak, že při systole  
je krev vypuzena do tepen. Při diastole je zabráněno zpětnému proudění a krev 
ze žil je nasávaná do srdce.  
Tvar srdečních komor vznikl na základě rozdílu tlaku „velkého a malého“ 
krevního oběhu. Svalovina stěn levé komory je až trojnásobně tlustší  
než svalovina stěn pravé komory.   
Srdce dospělého člověka má hmotnost 230 – 340 g. Jako celek má srdce tvar 
nepravidelného kužele s hrotem směřujícím dopředu dolů a doleva. Srdeční 
baze (basis cordis) je horní širší část, ve které jsou uloženy srdeční předsíně  
a kam vstupují do nich velké žíly. Na srdci dále rozlišujeme hrot srdeční 
(apex cordis), který má zaoblený tvar. Nachází se na komorové části srdce, 
směřuje doleva dolů a vpřed. Úder hrotu srdce může být hmatný v 5. mezižebří 
vlevo. Z anatomického hlediska za zmínku stojí sulcus coronarius, což je 
brázda nacházející se blíže báze srdeční, oddělující tenkostěnné předsíně  
od silnostěnných komor. Právě v sulcus coronarius probíhají hlavní kmeny 
srdečních cév. 
 
 
1.3 Krevní oběh  
 
Krevní oběh (circulus sanguinis) je systémem zajišťující oběh krve  
v organismu. Zahrnuje srdce a cévy. Z těla se sbírá krev do dvou velkých žil, 
horní a dolní duté žíly (vena cava superior et inferior).  
Horní dutá žíla přivádí odkysličenou krev z hlavy, krku a horních končetin, 
dolní dutá žíla pak ze zbytku těla. Obě se těsně před srdcem spojují a ústí 
společně do pravé srdeční předsíně. Pravá srdeční předsíň je oddělena  
od pravé komory síňokomorovou přepážkou s trojcípou chlopní (valva 
atrioventricularis dextra, valva tricuspidalis ). Přes trojcípou chlopeň krev 
putuje do pravé komory, z níž je při systole vypuzena skrze pulmonální 
chlopeň (valva trunci pulmonalis) do plicní tepny. Plicní tepna (truncus 
pulmonalis) se dále dělí na pravou a levou (arteria pulmonalis dextra  
et sinistra), jimiž je krev přiváděna do obou plic. Ve svém průběhu se tepny 
postupně dělí až na drobné kapiláry, které obalují plicní sklípky. Zde nastává 
přesun kyslíku z plic do krve a oxidu uhličitého z krve do plic. Okysličená 
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krev je vedena zpět k srdci. Z kapilár je již okysličená krev přiváděna k srdci 
prostřednictvím čtyř plicních žil (venae pulmonales dextrae et sinistrae),  
které ústí do levé srdeční předsíně na její zadní straně. Levá předsíň  
je oddělena od levé komory ústím s dvojcípou mitrální chlopní (valvula 
atrioventricularis sinitra, mitralis, bicuspidalis). Krev z levého komory dále 
putuje přes aortální chlopeň do srdečnice. 
 
Srdečnice (aorta) je největší tepnou organismu. Vede krev z levé komory 
srdeční do celého těla. Ústí srdečnice je opatřeno aortální chlopní (valva 
aortae), kterou tvoří tři poloměsíčité chlopně (valvulae semilunares). Začátek 
aorty je rozšířený. Aorta prochází hrudníkem a břišní dutinou před páteří  
až do bederní oblasti, kde se dělí na dvě kyčelní tepny (ateriae ilicae). 
V různých částech z ní vystupuje řada větví, které zásobují okysličenou krví 
všechny orgány těla. 
 
Plicní oběh (malý krevní oběh, circulus sanguinis minor) je úsek krevního 
oběhu směřující z pravé komory srdeční do plic a z plic do levé srdeční 
předsíně. 
Tělní oběh (velký krevní oběh, circulus sanguinis major) je úsek krevního 
oběhu, který vede z levé srdeční komory do celého těla a odtud pokračuje  
do pravé srdeční předsíně.  
CAVE: Malý a velký krevní oběh je funkční rozdělení, člověk má pouze jeden 
oběh! 
 
 
1.4 Systém cév  
 
Cévy jsou součástí kardiovaskulárního a lymfatického systému, dělíme  
je na krevní a lymfatické. Prostřednictvím kardiovaskulárního systému  
je v organismu distribuován kyslík a nutriční látky ke tkáním a naopak 
odpadní zplodiny metabolismu jsou transportovány k exkrečním orgánům. 
Dále zprostředkovává transport hormonů k cílovým orgánům.  
Pomocí lymfatického systému se vrací do krevního oběhu tekutina  
z mezibuněčných prostor.   
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Krevní cévy dále rozlišujeme:  
 tepny (arterie, lat. arteria); 
 žíly (vény, lat. vena, phlebos);  
 vlásečnice (kapiláry, lat. capillare).  


 
Tepny vedou okysličenou krev ze srdce. Postupně se větví ve stále tenčí tepny 
až do tenkostěnných tepének (arteriolae).  
Vlásečnice představují konečné sítě cév, do nichž se tepny rozvětví. Stěna 
kapilár je velmi tenká, tvoří oddíl mikrocirkulace krevního oběhu. 
Mikrocirkulace je velmi významný oddíl z hlediska výměny důležitých látek 
mezi krví a buňkami tkání. Průsvit kapiláry je 7-9 μm a její délka 0,25 - 1 mm 
(celková délka kapilár v lidském těle je odhadnuta na 96 000 km).  
Vlásečnice se pak sbírají v žíly, které vedou odkysličenou krev z kapilár  
do srdce.  
Tepny, žíly a vlásečnice se liší tloušťkou a úpravou svých stěn, což hraje roli 
při zajišťování jednotlivých cévních vstupů a jednotlivých druhů odběru krve. 
 
 
1.5 Stavba cév 
 
Cévní stěny odpovídají svou strukturou funkčním nárokům jednotlivých úseků 
cévního řečiště. Tepny mají pevné a pružné stěny, adaptované na pulsové 
nárazy krve, rytmicky vypuzované srdcem. Krev protéká v tepnách rychle, 
v aortě činí rychlost krevního proudu 40-50 cm/s. S postupujícím větvením 
řečiště rychlost ubývá. Srdeční systolou je krev vypuzena z komor do cév, 
čímž vzniká tlaková vlna, která při svém postupu cévou roztahuje cévní stěnu. 
Toto dočasné roztažení je hmatné jako tep. Pro srovnání, tlak krve za systoly 
činí:  
 v aortě 140-150 mm/Hg;  


v a. brachialis kolem 120 mm/Hg; 
v a. radialis kolem 90 mm/Hg; 
a dále do periferního větvení klesá. 


 
Tlaková a tepová vlna způsobuje, že z naříznuté tepny krev rytmicky 
vystřikuje. Tepny jsou většinou uložený hlouběji, v chráněných místech.  
Při kloubech jsou většinou na chráněné straně flexe. Tepenné větve, které 
probíhají podél hlavního kmene a napojují se v jeho směru na další tepny, 
označují se jako kolaterály. Těmito kolaterálami se při uzávěru hlavní tepny 
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může uskutečnit tzv. kolaterální průtok. Právě jeho existence dovoluje 
chirurgické podvazy i větších cév a udržuje alespoň minimální nutné zásobení 
krví při chorobném postižení hlavní cévy. Sousední větve jedné tepny  
i sousedící větve různých tepen mohou být spojeny, tzv. anastomózy. 
V některých orgánech takové anastomózy nejsou, nebo jsou funkčně zcela 
nedostatečné, jedná se o tzv. tepny konečné. Je-li v těchto tepnách přerušen 
průtok, podléhá jimi zásobovaná oblast nekróze. Konečné tepny nalezneme 
např. v srdci, sítnici, ve slezině, v ledvině. 
 
Stěna každé cévy má tří vrstvy: 
 vnitřní (tunica intima); 
 střední (tunica media); 
 vnější (tunica adventitia). 


 
Tunica intima se skládá z jedné vrstvy plochých endotelových buněk, 
podložených sítí elastických kolagenových vláken.  
Tunica media je nejsilnější z vrstev stěny tepny, skládá se z hladké svaloviny, 
jejíž buňky probíhají cirkulárně. Mezi nimi a kolem nich jsou sítě kolagenních 
a elastických vláken. Podle velikosti tepen převažuje v tunica media elastická 
nebo svalová složka, a proto označujeme tepny jako tepny elastického  
nebo svalového typu. Velké tepny (aorta, arteriae carotides, arteria subclavia, 
arteria axillaris, arteria iliaca) jsou typu elastického. Ve středně velkých 
tepnách jsou svalová a elastická složka v rovnováze. S větvením na menší 
cévy přibývá svaloviny a tepny menšího kalibru jsou čistě svalového typu. 
Složením tunica adventitia odpovídá kolagennímu vazivu, kde převládají 
longitudinální kolagenní a elastická vlákna.  
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Obr. 1: Srovnání tloušťky struktur tepny a žíly 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolní otázky:  
 


1. Vysvětlete rozdíl mezi krevní plazmou a krevním sérem. 
2. V čem spočívá funkce hemoglobinu a co je základní funkcí erytrocytů? 
3. Jaké je fyziologické množství leukocytů? 
4. Který druh leukocytů se uplatňuje při vzniku alergické reakce?  
5. Definujte kolaterály a kolaterální průtok. 
6. Ve kterých organech máme konečné tepny? 
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Kapitola 4 
 


Zajištění intraoseálního vstupu  
 
 
Obsah kapitoly:  
Čtvrtá kapitola se věnuje intraoseálním vstupům sloužícím k zajištění cévního 
řečiště. Je zde uvedena historie vzniku až po současné pomůcky a techniky, 
které se používají k tomuto vstupu. V kapitole jsou uvedena klinická data 
k intraoseálnímu vstupu, možné komplikace a kontraindikace.  
 
4.1 Historie intraoseálního vstupu 
4.2 Základy anatomie a fyziologie kosti 
4.3 Intraoseální vstup 
4.4 Druhy používaného vybavení pro intraoseální vstup 
4.4.1 Manuální pomůcky pro intraoseální vstup  
4.4.2 Poloautomatické pomůcky pro intraoseální vstup  
4.4.2.1 Postup při aplikaci poloautomatickou vrtačkou EZ-IO  
4.4.3 Automatické pomůcky pro intraoseální vstup 
4.4.3.3 Postup při aplikaci automatických pomůcek pro intraoseální vstup 
4.4.3.1 F.A.S.T. 1 
4.4.3.2 B.I.G. (Bone Injection Gun) a jeho aplikace 
4.5 Indikace  
4.6 Kontraindikace  
4.7 Komplikace  
4.8 Odstranění intraoseální jehly  
4.9 Shrnutí 
 
 
 
4.1 Historie intraoseálního vstupu  
 


První doložená informace o použití intraoseálního vstupu se objevila 
v odborné literatuře v roce 1922. Drinker tehdy poprvé popsal, jak léčiva 
aplikovaná do kostní dřeně se vstřebávají do centrálního řečiště. Intraoseální 
vstupy byly významně používány během 2. světové války, kdy bylo popsáno 
přes 4.000 aplikací. V roce 1942 Papper publikoval studii, z níž vyplývalo,  
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že doba vstřebávání z intraoseální vstupu je stejná jako při intravenózní 
aplikaci.  
Po druhé světové válce došlo k výraznému útlumu intraoseálních přístupů  
a téměř na 30 let se na něj úplně zapomnělo. Značnou měrou se na tomto 
útlumu podepsal rozvoj intravenózních kanyl a rozvoj techniky jejich 
zavádění.  
Další informace se objevily v odborné literatuře až v roce 1977. V 80. letech 
20. století došlo k renesanci v oblasti zavádění intraoseální vstupu. V roce 
1985 Orlowski používal intraoseální vstup jako alternativu k intravenóznímu 
během epidemie cholery v Indii. Ve stejném roce schválila American Heart 
Association použití intraoseálních vstupů a ty se pak staly standardní metodou 
při resuscitaci v pediatrii. Použití u dospělých zaostávalo kvůli tvrdosti kosti. 
Až v roce 2005 American Heart Association schválila použití intraoseální 
přístupu u dospělých. Hlavním důvodem byla možnost podávat větší spektrum 
léku. European Resuscitation Council (ERC) v doporučených postupech pro 
resuscitaci 2010 (Guidelines for Resuscitation 2010) doporučuje používání 
intraoseálního přístupu.  
 
 
4.2 Základy anatomie a fyziologie kosti 
 
Kost je mineralizovaná, tvrdá struktura tvořena buňkami, mezibuněčnou 
hmotou a fibrilami. Slouží jako opora těla a jako mechanická ochrana 
vnitřních orgánů. Při generalizaci výkladu můžeme použít popisu čtyř částí: 
okostice (periost), kompaktní vrstvy, spongiózní části a kostní dřeně. 
Periost je poměrně silná a tuhá vazivová blána, která nestejně pevně lne  
k povrchu kostní kompakty. U dlouhých kostí je periost ke kompaktě nejlépe 
fixován v místě úponů šlach a vazů. Kostní kompakta je tvořena buď 
koncentricky uspořádanými trubicovými lamelami, nebo destičkovými 
lamelami, orientovanými rovnoběžně s dlouhou osou kostí. Tato kompakta  
je pevnou částí kosti. Následuje kostní spongióza, ta je v lamelární kosti všude 
tam, kde není vytvořena souvislá či jednotná dřeňová dutina, a pod plášťovou 
vrstvou kompakty. 
Kostní dřeň (medulla ossium) je rosolovitá měkká tkáň, jejíž vzhled a stavba 
se mění podle toho, jde-li o červenou, žlutou nebo šedou dřeň. Pro účely této 
kapitoly nás bude zajímat červená, která se podílí na krvetvorbě. Červená 
kostní dřeň se skládá ze sítě retikulárních vláken, prostoupených širokými 
krevními vlásečnicemi, do kterých zde vstupují krevní buňky a destičky. V síti 
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jsou uloženy výchozí buňky pro tvorbu všech základních typů bílých  
i červených krvinek, krevních destiček, kostních buněk a krevní buňky v různé 
fázi zralosti. Cévní zásobení lze rozdělit podle jejich cílového působení  
na periostální cévy, epifyzální cévy a nutritivní cévy. Nutritivní cévy jsou 
samostatné, poměrně silné cévy vstupující do kostí jedním nebo dvěma 
nutritivními otvory. Kromě jiných částí kosti zásobují především hematogenní 
kostní dřeň, do které vstupujeme pomocí IO. Právě tyto cévy jsou tedy 
zodpovědné za vedení podávaných látek dál do těla. Zdrojem nutritivních cév 
jsou silnější kmeny probíhající v okolí kostí. 
Inervace vlastní kostní tkáně nebyla prokázána. Do kosti vstupují tenká 
autonomní nervová vlákna, která doprovázejí cévy. Inervují jejich stěnu 
(hladkou svalovinu) a regulují tak průtok krve kostí. Senzitivně je inervován 
periost; kompaktní kost pod periostem je necitlivá. 
 
 
4.3 Intraoseální vstup  
 
Intraoseální vstup (intraosseous access) je vhodný zejména v akutních stavech, 
kdy je nutné podaní intravenózních léků a nemožné zajistit žilní vstup. Vstup 
umožňuje rychlé podání léků, tekutin nebo krevních derivátů, touto cestou lze 
podat všechny léky a tekutiny jako do periferní žilní kanyly s rychlostí 
vstřebáváni podobné z centrálního žilního katetru. 
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Pokud dojde ke komplikacím, je nutné intraoseální jehlu z kosti odstranit. 
Pozdějším komplikacím se dá předcházet časným odstraněním IO vstupu, 
nejdéle do 24 hodin. Doporučení je však odstranění intraoseálního vstupu 
ihned po možnosti zavedení periferního nebo centrálního žilního katetru.  
Aplikace je prováděna za pomocí přetlakové manžety nebo infuzní pumpy. 
Díky tomu lze docílit průtoku až 125ml/min. CAVE: Infuzní pumpy  
však nejsou vhodné k užití přetlakové terapie, většina z nich je vybavena 
čidlem pro vysoký tlak, což má za následek zastavení aplikace a spuštění 
alarmu. Při aplikaci intraoseálního vstupu u pacientů při vědomí je možné 
použití 5 ml 1% Mesocainu s 5 ml fyziologického roztoku.  
CAVE: na alergickou reakci na trimecaini hydrochloridum.  
 
 
4.4 Druhy používaného vybavení pro intraoseální vstup 
 
V současné době je na trhu celá řada výrobků určených pro zavedení 
intraoseálního vstupu. Pro jednoduchost je rozdělujeme podle mechaniky 
jejich aplikace: manuální, poloautomatické a automatické. Vývojově nejstarší 
jsou manuální pomůcky, které se dnes prakticky nevyužívají. Nejužívanějšími 
prostředky jsou poloautomatické a automatické.  
 
 
4.4.1 Manuální pomůcky pro intraoseální vstup  
 
S manuálními pomůckami pro zavádění intraoseálního vstupu se dnes v České 
republice prakticky nesetkáme. V přednemocniční neodkladné péči  
se z manuálních pomůcek nejčastěji používal vrták COOK (sada COOK 
Critical Care), jež má jehlu o průsvitu 18G. Skládá se ze tří částí: rukojeti, 


odnímatelného trokaru a samostatné 
jehly. Vpich se provádí tlakem  
do místa aplikace a zavádí  
se šroubovitým pohybem (rotací 
rukojetí). Princip aplikace je sice 
jednoduchý, ale zároveň se jedná  
o slabou stránku této pomůcky. 
Manuální tlak a rotace může mít  
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za následek vytvoření asymetrického otvoru v kosti, což může způsobit únik 
podávané látky z kosti, stejně jako uvolnění jehly. V současné době se hojně 
používá v USA a některé státy tyto jehly preferují v pediatrii. 
Dalšími méně známými vrtáky jsou Jamshidi a Illinois.  
 
4.4.2 Poloautomatické pomůcky pro intraoseální vstup  
 
Do skupiny poloautomatických pomůcek pro zavedení intraoseálního vstupu 
patří akumulátorová poloautomatická vrtačka EZ-IO od společnosti Vidacare 
(nyní Teleflex). Do praxe byla uvedena v roce 2004. Do dnešní doby prošla 
drobnými modifikacemi a na trhu je pod značkou Arrow® EZ-IO. Špička jehly 
je navržena tak, aby se při aplikování správně dostala skrz kost a nevytvořila 
asymetrický otvor. Jehla je sama o sobě v kosti dobře fixovaná. V setu EZ-IO 
mimo vrtačky se nachází několik typů zaváděcích jehel. Pro dětského pacienta 
(červená jehla), pro dospělého pacienta (modrá jehla) a pro obézní osoby, 
pacienty s otoky nebo výrazně svalově vyvinuté jedince (žlutá jehla).  
 
Tabulka 3: Velikosti i.o. jehel pro EZ-IO  
 


Určeno Délka jehly 
Tloušťka 


jehly 
Barva jehly 


Děti (EZ–IO PD) 3 – 39 kg 15 mm 15G červená 
Dospělí (EZ–IO AD) > 40 kg 25 mm 15G modrá 
Obézní dospělí  
(EZ–IO LD) 


> 40 kg 45 mm 15G žlutá 
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Poloautomatická vrtačka EZ-IO je v současnosti nejpoužívanější systém  
pro zajištění intraoseálního vstupu v přednemocniční neodkladné péči v České 
republice. Motor je poháněn lithiovými bateriemi a dá se použít v podmínkách 
od -20 do +50°C. 
 
 
4.4.2.1 Postup při aplikaci poloautomatickou vrtačkou EZ-IO  
 


1. Volba vhodné intraoseální jehly podle věku a konstituce;  


 
2. vyhmatat vhodné místo pro aplikaci IO vstupu a stabilizovat vybranou 


končetinu, aby při aplikaci nedošlo k pohybu;  
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3. dezinfekce místa aplikace;  
4. pod úhlem 90° perforujeme měkké tkáně až na kost;  


 
 


5. za mírného tlaku začneme kolmo na kost navrtávat; 
6. po proniknutí kompaktní kostí dochází ke snížení odporu – správná 


pozice jehly (ponecháváme volnost 5 mm vzdálenosti mezi plastovým 
kónusem jehly a pokožkou, tj. jedna čárka) CAVE: Nenavrtávat celou 
délku jehly!!! 
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7. Zkontrolovat stabilitu vstupu;  


 
 


8. odstraníme vrtačku a zavaděč;  
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9. aplikujeme fixátor na EZ-IO jehly; 


 
10. napojíme set prodlužovací hadičky se stříkačkou (pro potvrzení 


správné polohy jehly můžeme aspirovat malé množství krve s kousky 
kostní dřeně); 


11. aplikujeme bolus 20 ml fyziologického roztoku (případně 5ml  
1% Mesocainu + 5ml fyziologického roztoku) CAVE: kompetence 
zdravotníků!!!  
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12. Napojení infuzního setu, aplikace volumoterapie za pomocí přetlakové 
manžety; 


 
13. označení intraoseálního vstupu a nalepení pacientovi identifikační 


pásku na ruku, (páska je součástí balení IO jehly).  
14. Dbáme na kontinuální podávání či pravidelný proplach jako prevenci 


ucpání vstupu.  
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4.4.3 Automatické pomůcky pro intraoseální vstup  
 
Automatické pomůcky pro zavedení intraoseálního vstupu se vyznačují hlavně 
svou jednoduchostí k aplikaci. Aplikovat je lze jak dětem, tak i dospělým. 
Mezi tyto pomůcky řadíme dva nejpoužívanější systémy B.I.G. (Bone 
Injection Gun) a F.A.S.T.1. Obě pomůcky jsou jednorázové. V současné době 
nejširší využití mají v armádě, v civilní sféře se již téměř nepoužívají.  
 
4.4.3.1  F.A.S.T. 1 
 
F.A.S.T. byl schválen pro klinickou praxi v roce 1997 jako pomůcka  
pro přednemocniční neodkladnou péči. O rok později výrobce dostal povolení 
pro použití u adolescentů nad 12 let.  
Je určen výhradně k aplikaci do proximální části sterna. Tvoří jej oválné 
gumové madlo se systémem deseti jehel a jednou hlavní punkční jehlou. 
Systém jehel má za úkol zamezit punkční jehle k proražení sterna a tedy 
předejít poškození vnitřních orgánů. Vlastní aplikace se provede stlačením 
F.A.S.T.u silou na sternum. Menší jehly zajistí stabilitu v místě punkce  
a uprostřed se během komprese vysune hlavní jehla, která proniká do sterna.  
Po odebrání pomůcky z místa aplikace zůstává punkční jehla v hrudní kosti. 
Do jehly se následně napojí infuzní set. Nevýhodou je omezení, které 
aplikovaná jehla vytváří pro nasazení/použití krčního límce. Kontraindikací 
použití je prodělaná sternotomie.  
Tuto pomůckou můžeme najít zejména ve vojenském zdravotnictví.  
 
4.4.3.2 B.I.G. (Bone Injection Gun) a jeho aplikace 
 
B.I.G je jednorázová, velice jednoduchá pomůcka pro zavedení intraoseálního 
vstupu. Vymyšlena byla doktorem Marcem Waismanem. Schválena a uvedena 
na trh byla v roce 2000.  
Tělo je vytvořeno z odolného plastu. Ve střední části jsou křídla pro lepší 
držení prsty. Ve vlastním těle je pružina s vystřelovací jehlou. Od vystřelení 
jehly chrání pojistka umístěná v horním konci. Aplikace pak spočívá  
v odstranění pojistky, přiložením na místo vpichu a stlačením dlaně proti 
prstům, které drží křidýlka. Před samotnou aplikací je nutno nastavit hloubku 
inzerce jehly, která se mění u pacientů dle věku a tělesnou konstitucí. 
Nastavení provedeme šroubováním dolní části plastového nástavce, který nám 
v centimetrech ukazuje hloubku zárazu. 
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Rozlišujeme 3 typy B.I.G.u, které jsou rozděleny podle barev. Modrá barva  
je určena dospělým osobám, červená slouží k pediatrickým účelům. Poslední 
varianta je barva zelená, která ovšem nemá certifikaci pro humánní medicínu; 
tato jehla je určena pro veterinu.  
 


 
 
 


B.I.G. v pediatrii  
Věk dítěte (roky) Hloubka zavedení proxim. 


tibie  
Hloubka zavedení distal. 


tibie 
0 – 3 0,5 – 0,7 cm 0,75 – 1 cm  
3 – 6  1 – 1,5 cm  0,75 – 1 cm  
6 – 12  1,5 cm  1 cm  


 
Aplikace B.I.G.u u dospělých pacientů   


Místo inserce Hloubka zavedení 
proximální tibie 2,5 cm 


distální tibie 2,0 cm 
proximální humerus 2,5 cm 


distální radius 1,5 cm 
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4.4.3.3 Postup při aplikaci automatických pomůcek pro intraoseální vstup 
 


1. volba vhodné intraoseální jehly podle věku a konstituce pacienta;  
2. vyhmatání správného místa pro aplikaci a stabilizovat vybranou 


končetinu;  


 
3. dezinfekce místa aplikace;  
4. nastavení hloubky penetrace;  
5. umístění intraoseální jehly v úhlu 90° kolmo na kost;  
6. vytažení bezpečnostní pojistky; 
7. stačení těla jehly směrem ke kosti (vystřelení jehly a její perforace 


kosti);  
8. odstranění těla B.I.G.u a mandrénu;  
9. fixace intraoseálního vstupu pomocí bezpečnostní pojistky; 
10. napojíme prodlužovací hadičku se stříkačkou na jehlu (pro potvrzení 


správné polohy jehly můžeme aspirovat malé množství krve s kousky 
kostní dřeně); 
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11. aplikujeme bolus 20 ml fyziologického roztoku (případně 5ml  


1% Mesocainu + 5ml fyziologického roztoku) CAVE: kompetence 
zdravotníků!!!  
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12. Napojení infuzního setu, aplikace volumoterapie za pomocí přetlakové 
manžety; 


13. označení intraoseálního vstupu; 
14. dbáme na kontinuální podávání či pravidelný proplach jako prevenci 


ucpání vstupu. 
 
  
4.5 Indikace  
 
Použití intraoseálního přístupu je indikováno u pacientů každého věku,  
kdy potřebujeme zajistit přístup do krevního řečiště, a není jiná vhodná 
možnost. Intraoseální vstup v přednemocniční neodkladné péči 
upřednostňujeme před zaváděním centrální žilní linky z důvodů rychlejší 
aplikace a menších rizik poškození pacienta.  
Mezi stavy, u kterých je zavedení intraoseální vstupu indikováno, patří 
kardiopulmonální resuscitace, zástava dechu, zástava oběhu, šok, status 
epilepticus nebo nemožné zavedení intravenózního vstupu u pacientů  
s popáleninami, otoky nebo u obézních pacientů. Obecně se doporučuje zavést 
intraoseální vstup po druhém neúspěšném pokusu o zavedení periferního 
žilního katétru, nejpozději však do 90 vteřin.  
 


 
                  Obrázek 38: Aplikace i.o. vstupu na pravé dolní končetině 


 
Lokalizujeme místo pro inzerci jehly pro proximální část tibie: 
 u dospělého 1 cm mediálně od tuberositas tibiae; 
 u dítěte 1 cm mediálně od tuberositas tibiae a následně 1 cm distálně.  
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Obrázek 39: Aplikace i.o. vstupu na levé dolní končetině 
 
Možná místa aplikace i.o. vstupu:  
 proximální část tibie;  
 distální část tibie; 
 mediální maleolus;  
 hlavice humeru; 
 distální část femuru;  
 distální radius; 
 sternum (pouze jehla F.A.S.T.1). 


 
 
4.6 Kontraindikace intraoseálního vstupu 
 
Kontraindikace pro zavedení intraoseálního vstupu dělíme na absolutní  
a relativní. 
Absolutní kontraindikace:  
 traumatologické postižení – fraktura aplikovatelné kosti;  
 protéza. 
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Relativní kontraindikace:  
 infekce v místě aplikace;  
 nemožnost identifikace v místě inzerce; 
 pokus o přístup do téže kosti v průběhu 24 hodin;  
 známky ortopedických/chirurgických výkonů v téže lokalitě; 
 poranění dolní duté žíly (infuze by se nemusely dobře vstřebat,  


proto je vhodnější zavedení centrálního žilního katetru) 
 osteoporóza; 
 osteopenie; 
 osteogenesis imperfecta (nemoc křehkých kostí).  


 
 
4.7 Komplikace intraoseálního vstupu  
 
Komplikace se mohou objevit ihned po aplikaci nebo se vyvinou v průběhu 
zavedení intraoseálního vstupu.  
Komplikace, které se mohou objevit:  
 extravazace tekutin;  
 dislokace či zlomení jehly;  
 kompartment syndrom;  
 zlomenina;  
 selhání (metoda, lidská chyba);  
 poškození růstové chrupavky; 
 infekce (za posledních 50 let v 0,6 % případů, v současné době je ještě 


nižší).  
Komplikace u intraoseálního vstupu nejsou příliš časté.  
 
 
4.8 Odstranění intraoseální jehly  
 
Pokud máme pacienta při vědomí, je nutné ho před odstraňováním intraoseální 
jehly důkladně poučit o průběhu jejího vytažení.  
Ideálním postupem zrušení intraoseálního vstupu je pomocí injekční stříkačky 
se závitem; injekční stříkačku nasadíme na jehlu a dotáhneme závit. 
Rychlejším plynulým kolmým tahem od místa zavedení jehlu vytáhneme. 
Místo po vytažení IO jehly případně očistíme a kryjeme zdesinfikovaným 
čtverečkem.  
V případě komplikovaného vytažení si můžeme pomoci peánem.  
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4.9 Shrnutí 
 
Intraoseální přístup je plnohodnotnou variantou vstupu do žíly. Aplikace léků 
a infuzních roztoků jsou pro obě cesty rovnocenné.  
 
Tabulka 4: Porovnání i.v. přístupu a i.o. přístupu  


i.v
. p


řís
tu


p 
(i.


v.
 li


ne
) 


průměrně 50 Kč cena 1.000 – 3.500 Kč 


i.o. přístup 
(intraosseous access) 


1,5 – 10 min. čas zavedení do 1 minuty 
72 hodin max. doba zavedení 24 hodin 


kolaps žil při 
hypovolémii 


cévní řečiště 
kostní prostor 


nekolabuje, vždy 
přístupný 


žíla je poddajná  prostory  


tlak v IO prostoru je 
vyšší – podání 
přetlakovou 
manžetou 


(300 mm/Hg)  
0. – 2. st. dle VAS bolestivost zavádění  3. – 4. st. dle VAS  


Dávkovaní léků vč. času účinku po aplikaci jsou stejné. 
 
 
 
 
 
Kontrolní otázky:  
 
1. Jaká je stavba velkých kostí? 
2. Jaké vybavení spadá do skupiny manuálních pomůcek pro i.o. vstup? 
3. Jaké vybavení spadá do skupiny poloautomatických pomůcek pro i.o. vstup? 
4. Jaké vybavení spadá do skupiny automatických pomůcek pro i.o. vstup? 
5. Popište postup zajištění i.o. vstupu na proximální tibii pomocí vrtačky. 
6. Popište rozdíl aplikace i.o. vstupu u dospělého a dítěte v proximální tibie. 
7. Jaké mohou nastat komplikace při aplikaci i.o. vstupu? 
8. Vyjmenujte kontraindikace použití i.o. vstupu.  
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Kapitola 8 
 


Základy ošetřovatelské péče o postiženého 
se zajištěným cévním řečištěm  


 
 
Obsah kapitoly:  
 
V kapitole Základy ošetřovatelské péče o postiženého se zajištěným cévním 
řečištěm jsou čtenáři informováni o základních přístupech v péči o cévní 
vstupy, ať již o periferních nebo o centrálních žilních katétrech,  
ale i intraoseálních vstupech. Dále jsou v kapitole nastíněny možnosti 
komplikací a jejich následná léčba.  
 
 
8.1 Základy ošetřovatelské péče o postiženého se zajištěným cévním řečištěm 
8.2 Péče o pacienta s periferním žilním katétrem 
8.2.1 Ošetřovatelské diagnózy a ošetřovatelské intervence u pacienta  


se zajištěným periferním žilním vstupem 
8.3 Péče o pacienta s centrálním žilním katetrem 
8.3.1 Manipulace s centrálním žilním katetrem 
8.3.2 Komplikace kanylace centrálního žilního systému 
8.3.3 Základní přístup k pacientovi s katétrovou infekcí 
8.4 Péče o pacienta se zajištěným intraoseálním vstupem 
 
 


 


8.1 Základy ošetřovatelské péče o postiženého se zajištěným 
cévním řečištěm 


 
Odlišnosti v ošetřovatelské péči jsou podle druhu zajištění cévního řečiště. 
Možnosti přístupu do krevního oběhu jsou: 


a) přímé: 
 do periferního žilního systému; 
 do centrálního žilního systému; 
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b) nepřímé:  
 intraoseální přístup; 
 intratracheální přístup; 
 sublingvální přístup. 


 
 
8.2 Péče o pacienta s periferním žilním katetrem 
 
Periferní žilní vstup je invazivním vstupem do krevního řečiště. V akutních 
stavech preferujeme pro periferní žilní kanylaci žíly na horní končetině.  
Místa vstupu: 


 hřbet ruky; 
 předloktí; 
 loketní jamka; 
 v. jugularis externa; 
 hřbet nohy; 
 u dětí do 1 roku hlava. 


 
Hlavními účel periferní žilní kanylace jsou:  
 aplikace intravenózních léků; 
 podávání krevních derivátů;  
 parenterální výživa;  
 objemová terapie;  
 podání kontrastní látky před vyšetřením.  


   


CAVE: anteriovenózní shunty (A-V shunty, fistule) – do arteriovenózních 
spojek pro hemodialyzační přístup se nesmí zavádět periferní žilní katetr  
ani z nich odebírat krev. 
Základem péče o pacienta se zavedenou periferní žilní kanylou je velmi 
pečlivě provedená fixace katetru už u samotného zavádění, neboť každý pohyb 
kanyly dráždí stěnu žíly a tím podporuje vznik zánětu.  
 
Za účelem fixace periferního žilního katétru se používá krytí. Obecně může 
rozdělit krytí kanyly na okluzivní a neokluzivní krytí. Neokluzívní krytí  
je krytí místa vpichu sterilním čtvercem. Lze použít pouze krátkodobě 
(maximálně 24 hodin), neumožňuje vizuální kontrolu místa vpichu  
a významně propouští vlhkost. Naopak okluzívní krytí je přilnavé po celé 
délce kanyly. Většinou bývá průhledné, což umožňuje vizuální kontrolu. 
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Nepropouští vodu a vlhkost, což je zároveň i nevýhoda pro pacienta. Kvůli 
vlhkosti, kterou vytváří pacient, dochází k maceraci pokožky, což vede 
k vytvoření ideálních podmínek pro množení bakterií (teplo, vlhko).  
 
Výrobků je na trhu široká paleta. Např. VECA–C, jedná se o hypoalergenní 
tkaninu, která umožňuje volnou cirkulaci vzduchu. Pod kónus a křidélka 
kanyly se vkládá tampónek, který zabraňuje otlakům kůže a odnímá z kůže 
vlhkost. Fixaci zajišťuje perforovaná iluminovaná folie, která se přikládá  
na kónus kanyly. Sledování místa vpichu umožňuje polyuretanové okénko  
nad místem vpichu.  
 


 
 
Péče o pacienta po výkonu – zavedení periferní žilní kanylace je kontinuální. 
Pravidelně kontrolujeme místo vpichu minimálně jednou denně (případně  
dle zvyklostí pracoviště nebo standardu ošetřovatelské péče).  
K hodnocení můžeme využívat několik druhů hodnotících škál. Jedna 
z nejužívanějších je tzv. Maddoxova klasifikace tíže flebitis nebo systém, 
hodnotící katétrovou infekci podle Lugauera. Před vlastní aplikací, pokud  
je to možné, pacienta informujeme o průběhu úkonu.  
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Veškeré údaje o zavedení kanyl/-y se musí řádně zapisovat do dokumentace:  
 datum a čas zavedení; 
 v jaké končetině je kanyla zavedená; 
 upřesnit její zavedení;  
 kolikátý den je kanyla zavedená; 
 počet pokusů zavedení; 
 kdo výkon prováděl; 
 podpis zdravotnického pracovníka; 
 dále se do dokumentace zaznamenává:  


 převazy kanyl; 
 komplikace; 
 zrušení kanyly. 


 
Tabulka 11: Maddoxova klasifikace tíže flebitis  


Klasifikační tabulka dle Maddoxe 
stupeň reakce  


0 bez bolesti a reakce v okolí 
1 pouze bolest, není reakce v okolí 
2 bolest a zarudnutí 
3 bolest, zarudnutí, otok nebo bolestivý pruh v průběhu žíly (do 7,5 


cm)  
4 hnis, otok, zarudnutí a bolestivý pruh v průběhu žíly (nad 7,5 cm)  
5 žilní trombóza, otok, hnis, nefunkční kanyla, bolestivý pruh žíly 


(nad 7,5 cm)   
 
Hodnotící kritéria katétrové infekce podle Lugauera 


 hypertermie (nad 38°C) nebo hypotermie (pod 35,6°C); 
 zimnice; 
 tepová frekvence větší než 90 tepů/min.; 
 tachypnoe (nad 20 dechů/min.); 
 zlepšení klinických obtíží po odstranění katétru; 
 známky zánětu v místě inzerce katétru; 
 diagnostika jiných možných zdrojů infekce. 


 
Délka zavedení periferního žilního katetru a výměna částí systému  
se v jednotlivých zdravotnických zařízeních řídí dle platných interních 
standardů a směrnic. V obecné rovině platí, že kanyla by neměla být 
ponechaná v žíle déle než 72 hodin z důvodu prevence flebitis a trombózy. 
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Pouze u obtížně zajistitelných žil je u pacientů možné, po konzultaci s lékařem 
a kontrole stavu zavedeného periferního žilního katetru, ponechat kanylu déle. 
Výrobci doporučují délku zavedení periferního žilního katétru maximálně  
7 dní. Infuzní set vyměňujeme po 24 hodinách.  
 
Indikace pro výměnu nebo odstranění periferního žilního katetru:  
 ukončení léčby pacienta; 
 kontaminace některé z částí infuzní soupravy; 
 po podání transfúze krve; 
 při přítomnosti známek místní žilní reakce;  
 extravazace; 
 neprůchodná kanyla; 
 kanyla zavedená v terénu; 
 pokud uplynula doba pro zavedení kanyly dle standardu daného 


pracoviště; 
 (pokud má pacient zvýšenou teplotu). 


 
Komplikace periferní žilní kanylace:  
 alergická reakce na dezinfekční prostředek nebo náplast;  
 zavedení kanyly paravenózně s následným rozvojem hematomu  


a otoku (hematomy nejčastěji vznikají jako následek špatného zavádění 
kanyly, anebo jejího odstraňování, tvorbě hematomů po vytažení 
kanyly lze zabránit stlačením místa asi na 3 minuty);   
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 extravazace (pronikání látek mimo cévní řečiště) – některé látky, které 
se dostanou mimo cévní stěnu, mohou způsobit tkáňovou nekrózu; 
extravazaci mohou napomoci např. ohyby paže, těsná fixace  
anebo naopak nedostatečná fixace; 


 zanesení infekce (vznik flebitidy se projevuje bolestivostí, citlivostí, 
otokem, zarudnutím až hnisáním v průběhu žíly – viz. klasifikace  
dle Maddoxe); 


 embolie (vzduchová, krevní sraženina) – je velmi vzácnou komplikací, 
příčinou může být:  


 negativní tlak v žíle, leží-li místo punkce nad úrovní srdce;  
 velká vzduchová bublina v infuzní soupravě a ta je 


aplikována do žíly; 
 CAVE: embolie může také vzniknout, pokud proplachujeme 


neprůchodný katetr!!! 
 napíchnutí nervu; 
 chybná punkce – intraarteriální punkce – nejnebezpečnější komplikace, 


však nepříliš častá, může vést k nekróze tkáně, ke ztrátě končetiny,  
až ohrožení života; má typický pulzující charakter krevního sloupce  
v kanyle a také zpětný tok světle červené pulzující krve po uzavření 
infuzní linky; hlavním projevem u pacienta je přítomnost bolesti, 
modravé až bílé zabarvení končetiny; 


 CAVE: Pokud máme podezření na intraarteriální punkci - nutné 
okamžitě přerušit výkon!!! 


 
 
8.2.1 Ošetřovatelské diagnózy a ošetřovatelské intervence u pacienta  


se zajištěným periferním žilním vstupem 
 
1. Riziko infekce v důsledku nedodržení aseptického postupu při zajišťování 


vstupu a ošetřování místa vpichu.   
Intervence: 


 dodržovat zásady aseptického postupu při zavedení katetru; 
 dodržovat zásady aseptického postupu při ošetřování místa 


vpichu, při převazech periferního žilního katetru; 
 provést kontrolu zavedení a správnou fixaci katetru.  
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2. Neprůchodnost katétru v souvislosti s trombem. 
Intervence: 


 sledovat průchodnost katetru; 
 v případě přerušení infuze aplikovat heparinovou zátku  


dle standardu oddělení. 
3. Bolest v místě vpichu z důvodu extravazace, počínající flebitis. 


Intervence: 
 provést ošetření periferního žilního katetru dle standardu daného 


oddělení; 
 monitorovat výskyt komplikací a provádět záznamy  


do dokumentace včetně použití hodnotící škály;  
 pokud je to možné edukovat, pacienta o počínajících 


symptomech flebitidy; 
 provést výměnu katetru dle standardu daného oddělení; 
 při extravazaci, známkách počínající flebitis odstranit kanylu, 


uložit končetinu do zvýšené polohy a přiložit alkoholový obklad. 
 
 
8.3 Péče o pacienta s centrálním žilním katetrem 
 
Centrální žilní katetrizace je sterilní chirurgický výkon k zajištění vstupu  
do centrálního žilního řečiště. Mezi indikace k zavedení CŽK patří:  
 nemožnost periferní žilní kanylace (v nemocniční péči);  
 nutnost rychlé a masivní objemové náhrady; 
 podávání parenterální výživy; 
 měření centrálního žilního tlaku a zavedení katétru pro měření tlaků 


v plicnici; 
 infuzní podávání katecholaminů; 
 potřeba eliminační metody (hemodialýzy); 
 zavedení dočasné stimulace.  


 
Centrální žilní katetr zavádí lékař do horní nebo dolní duté žíly, je kanylována 
některá z velkých větví (v. jugularis interna či v. subclavia, resp. v. femoralis). 
V krajních případech je možné centrální žilní katetr zavést i přes periferní žíly 
na horní končetině přes vena mediana cubiti nebo vena brachialis. 
 
Ošetřovatelská péče o centrální žilní katétr je v kompetenci sestry  
nebo zdravotnického záchranáře, zahrnuje následující kroky:  
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 převaz místa vpichu je nutné provádět vždy za přísně aseptických 
podmínek; 


 nejprve odstraníme krytí katetru; 
 setřeme okolí vpichu sterilní štětičkou a vzorek odešleme  


na bakteriologické vyšetření; 
 stěr z okolí místa vpichu centrálního žilního katetru se provádí 


pravidelně dle standardu oddělení při převazu katétru a vždy, pokud je 
místo vpichu zarudlé, bolestivé, infiltrované nebo se v jeho okolí 
objeví sekret; 


 následně místo vpichu, místa fixačních stehů a okolní kůži 
dezinfikujeme, případně očistíme lihobenzínem; 


 po zaschnutí dezinfekce můžeme katetr sterilně krýt; 
 je-li katétr kryt sterilními čtverci, je nutné, v rámci hygienické péče, 


místo vpichu převazovat každý den; 
 v případě, že je použita semipermeabilní folie jako krytí, je možné 


převaz provádět každých 24 – 72 hodin; 
 z důvodu častějšího krvácení z místa vpichu se první den po zavedení 


centrálního žilního katetru doporučuje katetr krýt sterilními čtverci.  
 
8.3.1 Manipulace s centrálním žilním katetrem 
 
Pokud je nevyhnutelný přechodný uzávěr centrálního žilního katetru, je možné 
použít heparinovou zátku (dle standardu oddělení, nejčastěji 1,5 ml  
1/1 fyziologického roztoku + 0,5 ml heparinu), katetr uzavřít sterilní 
koncovkou. Před připojením na infuzní soupravu je nutné heparinovou zátku 
odsát a katetr propláchnout 5 ml 1/1 fyziologického roztoku. 
Katetr ani spojovací hadičky nesmí být vystaveny nepříznivým mechanickým 
účinkům tahu či jinému poškození. Musí být zajištěny proti rozpojení.  
Při celkové hygieně, polohování a rehabilitaci pacienta dbáme na šetrné  
a plynulé pohyby, které zabrání zvýšenému riziku infekce při posunu katetru 
v kůži. Celý systém se snažíme co nejméně rozpojovat. 
Kompletizaci a výměnu infuzní linky (soubor všech infuzních setů, hadiček, 
lineárních dávkovačů, trojcestných kohoutů, infuzních ramp, dětských setů  
a jiných spojek) provádí pouze zaškolená sestra nebo zdravotnický záchranář 
na sterilním stolku, ve sterilních rukavicích, empíru, roušce a chirurgické 
čepici. Všechny smíšené infuze musí být připravovány v laminárních boxech. 
Při výměně infuzní linky, před vlastním napojením, jsou konce centrálního 
žilního katetru dezinfikovány na sterilní roušce. Infuzní linky, které obsahují 
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bakteriální filtr, je možné měnit každých 96 hodin. Infuzní sety použité 
k aplikaci krevních derivátů je třeba ihned po aplikaci zrušit (krevní derivát 
musí vykapat do 4 hodin od zahájení) a spolu se setem ponechat 24 hodin 
v ledničce pro možnost kontroly při pozdní reakci pacienta na krevní 
přípravek.  
Využitím bezjehlových vstupů můžeme prodloužit interval výměny infuzních 
linek a zkvalitnit tak péči o pacienta se zavedeným centrálním žilním katetrem. 
Příkladem bezjehlového vstupu je BD Posiflow nebo Clave/IN stopper.  
 


 
 
Tyto systémy umožňují pouhým vsunutím kónusu injekční stříkačky otevřít 
vstup do infuzního systému. Po vytažení stříkačky dochází k uzavření systému 
a k efektu samovolného propláchnutí infuzního vstupu. Tímto efektem jsou 
vypuzeny případné zbytky krve, které by se mohly stát půdou pro růst 
infekčního agens. Zároveň tak odpadá potřeba použití heparinové zátky. 
Bezjehlové vstupy jsou použitelné dle doporučení výrobce (72 hodin až 6 dní 
bez mikrobiální kontaminace).  
 
8.3.2 Komplikace kanylace centrálního žilního systému 
 
 infekce a katétrová sepse (častější u v. jugularis interna); 
 embolizace – vzduch, event. trombus (CAVE: ne násilný proplach!!); 
 pneumothorax (častější u kanylace v. subclavia než v. jugularis 


interna); 
 krvácení; 
 trombóza (vícedenní kanylace v. femoralis u dospělých); 
 stenózy centrálních žil (hemodialyzační kanyly ve v. subclavia); 
 punkce arterie.  


 


- 113 - 
 







 
8.3.3 Základní přístup k pacientovi s katétrovou infekcí 
 
Katétrová infekce nám vzniká na základě působení bakterií nebo hub. 
Bakteriemie nebo fungemie se u pacienta prokazuje nejméně jednou pozitivní 
hemokulturou z periferní žíly. Přítomnost můžeme identifikovat podle určitých 
kritérií dané pro infekci. Klinicky infekci můžeme detekovat podle projevů 
pacienta, jako jsou febrilie, zimnice, případně hypotenze.  
Obecný postup při katétrové infekci:  
 při nekomplikované infekci je indikována antibiotická zátka a 


systémová léčba antibiotiky;  
 při infekci vstupu či vytvoření abscesu je katetr vyjmut a nasazena 


antibiotická léčba;  
 zavedení nového systému je indikováno nejdříve po zahájení 


antibiotické léčby, v ideálním případě po jejím skončení a následném 
období 5-10 dní s negativními hemokulturami;   


 při komplikované infekci (např. septická trombóza, endokarditida) je 
nutné okamžitě vyjmout katetr a nasadit antibiotickou léčbu.  


 
 
8.4 Péče o pacienta se zajištěným intraoseálním vstupem 
 
Intraoseální vstup představuje spolehlivý vstup do žilního řečiště. Užívá se 
v urgentních stavech jak u dětí, tak i u dospělých. V situacích, kdy je 
intravenózní kanylace zdlouhavá nebo nemožná. Výhodou je snadná 
lokalizace a rychlé provedení.  
  
Základní péče o intraoseálního vstup:  
 intraoseální vstup by neměl být ponechán déle než 24 hodin; 
 doporučuje se zrušení intraoseálního přístupu do 3-4 hodin po 


zavedení; 
 odstranění intraoseálního vstupu z terénu se doporučuje až po zajištění 


žilní linky.  
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Kontrolní otázky:  
 


1. Vyjmenujte alespoň tři důvody periferní žilní kanylace. 
2. V čem spočívá nevýhoda okluzivního krytí periferního žilního vstupu? 
3. Která je nejvíce užívaná hodnotící škála stavu periferní žilní kanylace? 
4. Čím je ohrožen pacient při paravenózním zavedení kanyly? 
5. Vyjmenujte komplikace periferní žilní kanylace? 
6. Při kanylaci které žíly, je pacient ohrožen iatrogenním vznikem 


pneumotoraxu? 
7. Popište nejdůležitější kroky v péči o pacienta s katétrovou sepsí. 
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Kapitola 5 
 


Zajištění centrálního žilního vstupu  
 
 
Obsah kapitoly:  
 
V této kapitole se čtenář seznámí se základy kanylace centrálního žilního 
systému a to z pohledu indikací, samotného praktického postupu a možných 
komplikací výkonu.  
 
  
5.1 Centrální žilní kanylace 
5.2 Metody a cesty zavedení centrálního žilního katetru 
5.3 Pomůcky k centrální žilní kanylaci 
5.4 Komplikace centrální žilní kanylace  
5.5 Implantabilní venózní port 
 
 
 
 
5.1 Centrální žilní kanylace 
 
K zajištění přístupu do centrálního žilního systému přistupujeme v nemocniční 
neodkladné, intenzivní a resuscitační péči. Tento výkon v současnosti nepatří 
do přednemocniční neodkladné péče, jelikož adekvátní náhradou při 
nemožnosti zajištění periferního žilního vstupu je intraoseální přístup. 
 
Mezi základní indikace pro zajištění centrálního žilního vstupu patří: 


• podávání velkoobjemových náhrad; 
• podávání inotropních látek a vazopresorů; 
• aplikace látek iritujících žilní stěnu; 
• totální parenterální výživa; 
• zavedení eliminačních metod; 
• zavedení interní kardiostimulace; 
• zavedení plicnicového katetru; 
• monitorace centrálního žilního tlaku. 
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5.2 Metody a cesty zavedení centrálního žilního katetru   
 
Seldingerova metoda je metodou využívající k punkci centrální žíly jehlu, přes 
jejíž lumen zavedeme kovový vodič. Po vodiči je zaveden a následně po 
použití i vyňat dilatátor. Následně je zaveden katetr a vodič je odstraněn. 
Katetr je nakonec fixován stehy ke kůži. Výhodou této metody je malá 
traumatizace tkání a samotné žíly. Nevýhodou je ovšem související omezení 
velikosti použitelného katetru. 
Metoda dle Desillet Hoffmana se vyznačuje použitím speciálního vodícího 
setu obsahujícího vodič, dilatátor a zaváděcí pochvu. Samotný katetr je 
zaváděn kanálem pochvy. Po kožním řezu a případné dilataci ranky se provede 
punkce centrální žíly a zavede se kovový vodič. Po odstranění punkční jehly je 
po vodiči zaveden dilatátor, na němž je umístěna zaváděcí pochva. Po 
správném umístění katetru odstraníme vodič a dilatátor.  
Pro zajištění centrálního žilního vstupu je možné použít i speciální katetry, 
které se zavádí cestou periferního žilního řečiště. Tento postup aplikovaný 
nejčastěji cestou vena basilica, vena cephalica nebo vena jugularis externa je 
ovšem málo využívaný. 
Standardem zajišťování centrálního žilního řečiště se postupně stává jeho 
sonografická kontrola. Ihned po zavedení centrálního žilního katetru má být 
jeho poloha ověřena zhotovením rentgenového snímku. Katetry jsou rentgen 
kontrastní a jejich konec má být uložený v dolní nebo horní duté žíle; nikdy 
nesmí zasahovat do pravé síně. 
 
Kanylace cestou vena subclavia 
Vena subclavia je přímým pokračováním vena axillaris a začíná od laterálního 
okraje prvního žebra. U dospělého člověka je uložena 3-4 cm pod klíční kostí 
a spojuje se s vena jugularis interna za vzniku vena brachiocephalica. 
Ventrálně od vena subclavia leží musculus scalenus anterior, který dorzálně 
kryje arteria subclavia a nervový plexus brachialis. 
Pro kanylaci vena subclavia je možno rozlišovat dva hlavní přístupy a to 
infraklavikulární a supraklavikulární. Kanylace pravé vena subclavia z 
přístupu pod klíční kostí je asi nejrozšířenějším přístupem. Je výhodná 
především při hypovolémii, jelikož žíla je fibrózními pruhy fixována ke klíčku 
a proto nekolabuje. 
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Při vlastní punkci je výhodou uložení pacienta do mírné Trendelenburgovy 
polohy s podélným podložením interskapulární oblasti. Trendelenburgova 
poloha je kontraindikována u pacientů s edémem mozku. Hlava je stočena 
kontralaterálně, horní končetiny jsou uloženy podél těla. Nejčastějším místem 
punkce při infraklavikulárním přístupu je bod daný hranicí mezi vnitřní a 
střední třetinou klíční kosti. Skutečné místo punkce je však u dospělého 
pacienta cca 2 cm pod stanovenou hranicí a 2 cm laterálně. Jehla je směrována 
do oblasti jugulární jamky. Iniciálně by úhel vstupu neměl přesáhnout 30°, aby 
nedošlo k poškození pleury. Nejprve je vhodné volit směr punkce do oblasti 
klíčku a po jeho dosažení směrovat jehlu na oblast jugulární jamky 
suprasternálně.  
Orientačními body pro supraklavikulární přístup jsou klavikulární úpon 
musculus sternocleidomastoideus a sternoklavikulární skloubení. Místem 
punkce je úhel mezi uvedeným úponem a klíčkem, těsně nad klíčkem, ale 
laterálně od úponu. Lékař v tomto případě stojí za hlavou pacienta a vpich 
vede kaudálně na kontralaterální prsní bradavku. Žilní kmen je protnut 
zpravidla po 1-4 centimetrech. 
 
Kanylace cestou vena jugularis interna 
Přístupy k punkci vena jugularis interna lze dělit na přístup ventrální, centrální 
a dorsální. Po průchodu foramen ovale leží vena jugularis interna 
dorsolaterálně od krkavice a pod musculus sternocleidomastoideus. Žíla je 
umístěna mediálně od předního okraje tohoto svalu v horní části, dále potom 
probíhá v trojúhelníku tvořeným sternální a klavikulárním úponem musculus 
sternocleidomastoideus.    
Při vlastní punkci je pacient uložen do Trendelenburgovy polohy, hlava je 
stočena kontralaterálně. Orientačními útvary je úhel dolní čelisti, dvě hlavy 
musculus sternocleidomastoideus a klíček. U centrálního přístupu punktujeme 
kůži v hrotu trojúhelníku vymezeného dvěma hlavami musculus 
sternocleidomastoideus a klíčkem. Pulzace arteria carotis je v této oblasti 
znatelná, asi 1–2 cm mediálně. Vpich jehly probíhá z hrotu trojúhelníku 
kaudálně pod úhlem 30° – 45° ve frontální rovině tak, aby jehla směřovala ke 
stejnostranné prsní bradavce. Žíla je zpravidla protnuta po 3-5 centimetrech. 
Pro přední přístup jsou důležitými orientačními body střed sternální hlavy 
musculus sternocleidomastoideus. V tomto bodě je možné arterii carotis 
identifikovat palpací 1 cm vnitřně od laterálního okraje sternální hlavy kývače. 
Jehla je zavedena laterálně od pulzace ve frontální rovině a je vedena paralelně 
s arterií proti stejnostranné prsní bradavce. Žíla je protnuta po 2–4 cm. 
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Dorsální přístup je určen průběhem vena jugularis externa. Vpich probíhá 1 
cm dorzálně od místa, kde vena jugularis externa křižuje dorsální okraj 
musculus sternocleidomastoideus nebo 5 cm od klíčku (měřeno v průběhu 
klavikulární hlavy musculus sternocleidomastoideus).    
 
Kanylace cestou vena femoralis 
Vena femoralis je přímým pokračováním vena poplitea ve stehně a dále 
přechází v úrovni tříselného vazu ve vena iliaca externa. Na povrchu vazu leží 
žíla nejpovrchněji a běží mediálně od arteria femoralis. 
Při punkci vena femoralis je pacient uložen na zádech s nataženou dolní 
končetinou, která je mírně abdukována a rotována zevně. Vena femoralis leží u 
dospělého asi 1,5 cm mediálně od arteria femoralis. 
 


 
 
5.3 Pomůcky k centrální žilní kanylaci 
 
Pomůcky připravíme na sterilní stolek a ostatní na podnos nebo na nesterilní 
stolek:  
 desinfekční roztok, sterilní tampony, sterilní krytí, lepení; 
 podávky pro tampóny; 
 lokální anestetikum (Mesocain 1%), injekční stříkačka, injekční jehla; 
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 sterilní rukavice, sterilní plášť (empír), perforovaná rouška (sterilní 
podložka); 


 jednorázová kanylační souprava;  
 fyziologický roztok;  
 jehelec, jehla, šicí materiál, nůžky, chirurgická pinzeta;  
 emitní misky.  


 


 
 
5.4 Komplikace centrální žilní kanylace  
 
Mezi komplikace zajišťování centrálního žilního vstupu v povodí horní duté 
žíly cestou vena subclavia patří především poruchy srdečního rytmu při 
zavádění, dále pak pneumotorax, hemotorax nebo chylotorax. U pacientů 
s poruchami koagulace nebo farmakologicky navozenou sníženou srážlivostí 
krve může být hemotorax i velice objemný a způsobovat oběhovou nestabilitu. 
Vzácnou komplikací může být i vzduchová embolie, hypovolémie a 
hypotenze.   
Komplikací při snaze o zajištění cestou vena jugularis interna může být 
nechtěné vniknutí do karotidy. Krvácení může být velice závažné a život 
ohrožující. Mezi další komplikace může patřit poranění průdušnice, nebo třeba 
poškození okolních nervových struktur.  
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Mezi závažné komplikace zavedeného centrálního žilního katetru patří i 
katétrová infekce. Tato infekce se může projevovat již 2. nebo 3. den po 
zavedení katetru. V daném případě je nutné katetr odstranit a jeho konec poslat 
k mikrobiologickému vyšetření. 
 
 
5.5 Implantabilní venózní port 
 
Jedná se o uzavřený systém, který se implantuje pacientům, u kterých je nutné 
dlouhodobé zajištění vstupu do centrálního žilního systému. Indikací 
k zajištění je především dlouhodobé podávání parenterální výživy, aplikace 
chemoterapie nebo dlouhodobá analgetická nebo antibiotická terapie. Systém 
pracuje na principu podkožně umístěného rezervoáru fixovaného k fascii a 
spojeného katetrem s centrálním žilním systémem. Výhodou je rychlý přístup 
do centrálního žilního systému bez omezování běžných činností ze strany 
pacienta. Proti klasickému centrálnímu žilnímu katetru je také minimalizováno 
riziko rozvoje infekce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolní otázky:  
1. Jaké jsou indikace k zajištění centrálního žilního vstupu? 
2. Kdy je kontraindikováno uložení pacienta do Trendelenburgovy polohy při 


zajišťování centrálního žilního vstupu? 
3. Jaké jsou nejčastější komplikace vznikající při zajišťování centrálního 


žilního vstupu cestou v. subclavia? 
4. Jak se standardně ověří správná poloha konce centrálního žilního katetru? 
5. Kdy je indikováno zajištění implantabilního venózního portu?  
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Kapitola 2 
 


Základy patofyziologie cévního řečiště  
 
 
Obsah kapitoly:  
 
Kapitola seznamuje čtenáře se základy patofyziologie kardiovaskulárního 
aparátu ve smyslu nejvýznamnějších poruch cirkulace způsobených jak na 
úrovni srdce a jeho činnosti, tak na úrovni cév.  
 
2.1 Patofyziologie krevního oběhu  
2.2 Srdeční selhání 
2.3 Šok 
2.4 Závažné arytmie 
2.5 Onemocnění cév  
 


 
 
2.1 Patofyziologie krevního oběhu  
 


Nejvýznamnější funkcí kardiovaskulárního aparátu je zajistit 
odpovídající prokrvení všech orgánů a tkání v lidském těle. Pro odpovídající 
zajištění základní činnosti je nutná správná distribuce krve vypuzené ze srdce  
do krevního oběhu. Tato distribuce je dána odporem krevního řečiště, který  
je na různých místech různě kladen krvi. Nejvýznamnější pro regulaci 
distribuce krve jsou arterioly, které jsou konečným článkem tepenné části 
krevního oběhu. 
 
Systémová arteriální hypertenze 
Podle doporučení Světové zdravotnické organizace je horní hranice 
fyziologického krevního tlaku stanovena u zdravého dospělého člověka  
na hodnotu 140/90 mm/Hg. Jedná se o uměle vytvořenou hranici, při jejímž 
opakovaném překročení při měření v klidovém stavu již pacienta můžeme 
označit za hypertonika. Tento symptom je závažný a je spojen s rozvojem 
mnoha pro další zdraví a život ohrožujících onemocnění, jako je například 
akutní infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda. 
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Na zvýšení krevního tlaku se může podílet několik faktorů. Především se jedná 
o zvýšení množství protékající krve, nebo zvýšení odporu řečiště,  
nebo se jedná o kombinaci obou jmenovaných faktorů. Lze tedy říci,  
že k zvýšení krevního tlaku dojde, pokud je narušena fyziologická rovnováha 
mezi srdečním výdejem a periferní rezistencí. 
Hodnotu krevního tlaku vyjadřujeme jako systolický krevní tlak lomený 
diastolickým krevním tlakem. Systolický krevní tlak je nejvyšší krevní tlak 
dosažený v lidském těle a závisí na několika faktorech. Mezi ně patří žilní 
návrat, stažlivost myokardu, množství a rychlost krve vypuzené z levé komory 
do tělního oběhu, poddajnost arterií a odpor v nich. Diastolický krevní tlak  
je odvozen od systolického krevního tlaku a jeho výše je určována intenzitou 
odtoku krve z velkých arterií.  
Systémovou arteriální hypertenzi můžeme dělit podle povahy původu  
na esenciální (primární) a sekundární. Esenciální hypertenze je neznámé 
etiologie, dochází k poruše regulace mezi množstvím cirkulující krve a 
odporem kladeným proudění krve. Tento stav není způsobený jiným 
onemocněním, jak je tomu naopak u sekundární hypertenze.  
Trvale zvýšený krevní tlak poškozuje cévní endotel a tím výrazně přispívá 
k rozvoji arteriosklerózy. Zvyšováním srdeční tlakové práce dochází k rozvoji 
hypertrofie myokardu a tím přispívá k srdečnímu selhávání. S tímto souvisí i 
zvýšená spotřeba kyslíku myokardem. Závažnou a dnes již častou komplikací 
je poškození ledvinových glomerulů a následné chronické selhání ledvin. 
Dalším typickým příznakem je retinopatie, která může výrazně ovlivnit kvalitu 
zraku. 
Jak již bylo uvedeno výše, sekundární hypertenze je způsobena jiným 
onemocněním v lidském těle. Může se například jednat o feochromocytom, 
což je benigní nádor nejčastěji uložený v dřeni nadledvin. Tento novotvar 
produkuje zvýšení množství katecholaminů a to především noradrenalinu  
a adrenalinu. Dochází k zvyšování periferního cévního odporu a zmenšuje  
se objem žilní části systému. Krevní tlak je kolísavý při stálé hypertenzi. Další 
příčinou sekundární arteriální hypertenze může být jednostranná stenóza 
renální arterie. Pak mluvíme o tzv. reno-vaskulární hypertenzi. Se sekundární 
arteriální hypertenzí se také můžeme setkat při primárním 
hyperaldosteronizmu nebo hyperkortikalizmu (Cushingův syndrom). 
Akutním stavem v oblasti systémové arteriální hypertenze je hypertenzní 
krize, o které mluvíme především při vzestupu diastolického krevního tlaku 
nad 130 mm/Hg. Pacient je ohrožený především srdečním selháním, event. 
vznikem hemoragické cévní mozkové příhody. Tento stav v neodkladné péči 
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řešíme především zajištěním základních vitálních funkcí v rámci provádění 
prvotního vyšetření ABCDE a podáváním antihypertenziv, nitrátů a diuretik. 
Pacient má být hospitalizován v režimu intenzivní péče. 
 
 
2.2 Srdeční selhání 
 
Srdeční selhání, ať už levostranné nebo pravostranné, může ve své akutní 
podobě ohrozit pacienta na životě. Příčinou tohoto stavu může být třeba 
snížení srdeční kontraktility. K jejímu snížení může dojít z několika důvodů. 
Jde například o ztrátu nebo nefunkčnost kardiomyocytů, fibrózu myokardu 
nebo nadměrné tlakové zatížení, které můžeme pozorovat u výše zmíněné 
hypertenzní krize nebo při masivní plicní embolizaci. K srdečnímu selhání 
může samozřejmě dojít také v případech, kdy je srdce nadměrně objemově 
zatíženo, nebo je omezena jeho činnost okolními faktory, jako třeba srdeční 
tamponádou.  
Levostranné srdeční selhání je spojeno především s diastolickou dysfunkcí  
a s tímto souvisí také příznaky onemocnění. Na konci diastoly je zvýšený tlak 
v levé komoře srdeční a přes otevřenou mitrální chlopeň se tento šíří zpětně  
do plicních žil a kapilár. Zvýšení tlaku v plicním řečišti a rozvoj 
intersticiálního a intraalveolárního edému vede k zhoršení výměny plynů na 
alveolo-kapilární membráně. Dochází k rozvoji hypoxémie a centrální 
cyanózy.  
Pacient stižený akutním levostranným srdečním selháním je námahově i 
klidově dušný, dýchá namáhavě a má tachypnoi. Sám aktivně zaujímá 
úlevovou polohu vsedě. Pacient je bledý a opocený. Před vyčerpáním 
kompenzačních mechanizmů pozorujeme tachykardii a hypertenzi, ve fázi 
dekompenzace a vyčerpání kompenzačních mechanizmů již pozorujeme 
známky kardiogenního šoku a to především hypotenzi a bradykardii. 
V souvislosti s městnáním krve v plicním oběhu objevíme typický poslechový 
nález vlhkých chropů na plicích oboustranně. V případě rozvoje plicního 
edému může pacient vykašlávat narůžovělé sputum. V terénu především 
v první řadě zajišťujeme základní vitální funkce v rámci vyšetření ABCDE.  
Pacientovi podáváme kyslík o vysoké frakci FiO21 průtoku v režimu 
neinvazivní ventilace. Při neúspěchu reakce je nutné invazivní zajištění 
dýchacích cest a umělá plicní ventilace. V rámci akutní farmakoterapie 
podáváme diuretika, při dostatečném krevním tlaku nitráty a opioidy (např. 
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morfin) především k tišení subjektivního pocitu dušnosti. Vhodné je také 
provedení nekrvavé venepunkce.  
Pravostranné srdeční selhání v jeho akutní podobě pozorujeme především při 
masivní plicní embolizaci. K tomuto stavu vedou také různé srdeční vady nebo 
postupné přenesení srdečního selhání z levé komory. V chronickém stádiu 
některých plicních onemocnění postupně dochází ke kompenzační hypertrofii 
a následné dilataci pravé komory (tzv. cor pulmonale). Akutní pravostranné 
srdeční selhání se projevuje stagnací krve v systémovém žilním řečišti. 
Pozorujeme zvýšenou náplň krčních žil, otoky dolních končetin,  
event. zvětšení jater a sleziny. Výrazným varujícím příznakem je prosáknutí 
celého těla, které označujeme pojmem anasarka. V terénu vždy zajišťujeme 
základní vitální funkce a podáváme diuretika. 
 
 
2.3 Šok 
 
Šok lze definovat jako porucha prokrvení tkání a orgánů s neschopností 
kardiovaskulárního systému adekvátně zajistit jejich metabolické nároky. 
Především se jedná o nedostatečné zásobení tkání a orgánů kyslíkem. K této 
situaci může dojít při stavech s nízkým srdečním výdejem, ale paradoxně také 
i v situaci, kdy je srdeční výdej zvýšený. O těchto stavech bude dále 
podrobněji pojednáno.  
Podle příčiny a forem dělíme šok do několika skupin: 


1. hypovolemický šok 
a. hemoragický (krevní ztráta s malým nebo žádným tkáňovým 


poraněním) 
b. traumatický (krevní ztráta s rozsáhlým poškozením tkání) 
c. popáleninový (ztráta z popálených ploch) 
d. dehydratační (ztráta vody a iontů zvracením, průjmy,  


při ileózním stavu) 
2. kardiogenní šok (porucha srdečního výdeje) 
3. septický šok (septikémie) 
4. anafylaktický šok (reakce antigen – protilátka) 
5. neurogenní šok (porucha regulace při transverzální míšní lézi) 
6. distribuční šok (embolie) 


 
Z patofyziologického pohledu má rozvoj šoku tři fáze. 1. fázi označujeme jako 
kompenzatorní (latentní). Tato se vyznačuje především hemodynamickými 
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změnami, kdy dochází k poklesu minutového srdečního výdeje a rozvíjí  
se hypotenze. Na základě stimulace baroreceptorů dochází k odezvě v podobě 
zvýšení koncentrace katecholaminů a následně pozorujeme na podkladu 
konstrikce arteriol a žil tachykardii a zvýšení kontraktility myokardu. Dochází 
k centralizaci oběhu, pomocí které se organizmus snaží především zásobit 
krví životně důležité orgány, jakými jsou srdce a mozek. Méně krve  
je následně distribuováno například do ledvin a rozvíjí se oligurie. 
V 2. fázi šoku, kterou označujeme jako stádium dekompenzace, pozorujeme 
další rozvoj změn vyplývajících ze sníženého prokrvení tkání. Jedná se 
především o poruchy mikrocirkulace, tkáňovou hypoxii, metabolické poruchy, 
poruchy srážlivosti krve a poruchy činnosti orgánů. Pro nedostatek kyslíku 
v tkáních není funkční citrátový Krebsův cyklus a metabolizmus sacharidů 
probíhá anaerobně za vzniku kyseliny mléčné. Dochází tak k prohloubení 
kyslíkového dluhu, který vede v konečné fázi k ireverzibilitě různých změn, 
které zapříčiní smrt organizmu.   
Poslední 3. fáze šoku se označuje jako terminální a je jistou cestou k smrti 
organizmu. Projevují se plně závažné morfologické i funkční změny orgánů  
a tkání. Ustává oxidativní fosforylace a dochází k selhání základních vitálních 
funkcí.  
Fáze šoku a související klinický obraz ukazuje přehledně tabulka 1. 
 
Tabulka 1. Fáze šoku a klinický obraz 


fáze krevní tlak srdeční frekvence celkový stav 
I. časná 
(kompenzace) 


> 100 mmHg 100 – 120 jasné vědomí 


II. přechodná 
(dekompenzace) 


< 90 mmHg 120 – 150 
neklid, strach, žízeň, 
oligurie 


III. terminální neměřitelný 
bradykardie 


arytmie 
kóma, anurie 


 
Hypovolemický šok je charakterizovaný především bledostí, opocením, 
tachykardií, hypotenzí, tachypnoí, poruchami vědomí. Při vyšetřování 
pozorujeme prodloužený kapilární návrat. Na podkladu vazokonstrikce je kůže 
bledá a studená. Poruchy vědomí jsou jak kvalitativní, tak i kvantitativní. 
V rámci poskytování neodkladné péče je nutné především zajistit základní 
vitální funkce a zamezit podchlazení. Důsledně dodržujeme postup prvotního 
vyšetření ABCDE. Pacientovi aplikovat kyslík o vysoké frakci FiO21 v režimu 
neinvazivní ventilace. Neúspěšná reakce je indikací k invazivnímu zajištění 
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dýchacích cest a umělé plicní ventilaci. Nutné je také zajistit dostatečné 
množství vstupů do cévního řečiště a zahájit náhrady krystaloidními roztoky. 
Používání koloidních roztoků v přednemocniční neodkladné péči není 
v současnosti paušálně doporučováno. V případě hypovolemického šoku 
způsobeného krvácením je vhodné dodržovat zásady tekutinové resuscitace a 
systolický krevní tlak při podávání náhrad udržovat mezi 90 a 100 mmHg. 
Vyšší krevní tlak je nežádoucí z důvodu zvyšování krvácení. Nedílnou 
součástí ošetření musí být zajištění tepelného komfortu, jelikož podchlazení u 
pacienta s centralizovaným oběhem nastupuje rychleji a dochází především 
k omezení činnosti hemokoagulace a opět se zvyšuje krvácivost. Nikdy 
nezapomínat na vhodnou a účinnou analgetizaci, event. analgosedaci, která do 
jisté míry také omezuje rozvoj šokových změn. 
Kardiogenní šok je charakterizovaný snížením minutového srdečního výdeje 
v situaci, kdy je dostatečně naplněno cévní řečiště. Mezi nejčastější příčiny 
kardiogenního šoku patří akutní infarkt myokardu, některé arytmie, akutní 
defekt komorového septa nebo myokarditida. Mezi charakteristické příznaky 
patří chladná skvrnitá kůže, dušnost, poslechově vlhké chropy oboustranně  
na plicích, hypotenze, tachykardie nebo bradykardie, nízký srdeční index. 
Smyslem terapie je opět především zajistit základní vitální funkce. V případě 
nutnosti zajistíme průchodnost dýchacích cest, podáváme kyslík, zajistíme 
jeden nebo lépe dva vstupy do žilního řečiště, podáváme diuretika, provádíme 
oběhovou podporu za pomoci inotropik, řešíme arytmie a další komplikace.  
Septický šok je stav komplikující sepsi (systémová zánětlivá odpověď 
organizmu na infekci s definovanými projevy). Charakteristická je hypotenze  
a vždy se mají vyskytovat příznaky postižení nejméně tří orgánových systémů. 
Nejčastěji k rozvoji sepse vede bakteriální infekce. Zdrojem bývá nejčastěji 
vylučovací nebo gastrointestinální systém. Do krevního oběhu jsou 
vylučovány endotoxiny, které vyvolávají pyretickou reakci a stimulují 
humorální obranné mechanizmy. Na podkladu několika souvisejících 
imunitních mechanizmů dochází k poruše mikrocirkulace a k rozvoji selhání 
orgánů, které označujeme jako multiorgánovou dysfunkci (MODS). V první 
fázi má pacient normální nebo zvýšený minutový srdeční výdej a tachykardii. 
Po vyčerpání kompenzačních mechanizmů v druhé fázi pozorujeme snížení 
minutového srdečního výdeje jako u jiných šokových stavů, hypotenzi, 
tachykardii a posléze bradykardii. Rozvíjí se koagulopatie, vyskytují  
se závažné poruchy vědomí, selhání ledvin a organizmus odumírá. Smyslem 
terapie v terénu je opět především zajištění základních vitálních funkcí  
a to především ve smyslu kvalitní oxygenoterapie a oběhové podpory. 
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Anafylaktický šok je bouřlivá reakce organizmu na podkladě urychlené 
anafylaktické reakce I. typu. Lépe řečeno se jedná o vystupňovanou, 
přemrštěnou alergickou reakci. Kontakt organizmu s antigenem vede k reakci 
vyvolané protilátkami typu IgE. V organizmu dochází k uvolnění mnoha 
mediátorů (histamin, anafylatoxin a další), které vytvoří obraz anafylaktické 
reakce. Anafylaktický šok se rozvíjí velice rychle a senzibilizovaný pacient 
může zemřít v řádu minut po expozici antigenu. Mezi nejčastější vyvolávající 
příčiny patří reakce na hmyzí jed, antibiotika, lokální anestetika, potraviny 
(často plody moře, ořechy). Reakce se v začátku projevuje kožními obtížemi 
(exantém, svědění, kopřivka) a nauzeou nebo zvracením. V dalších fázích 
dochází k rozvoji postižení kardiovaskulárního a respiračního aparátu. Dochází 
k hypotenzi, tachykardii, arytmiím a bronchokonstrikci. Při dalším rozvoji  
se přidávají poruchy vědomí a náhlé zástavě oběhu. Základem terapie  
je zajištění základních vitálních funkcí, oxygenoterapie. Lékem první volby  
je co nejrychlejší podání adrenalinu v dávce 0,5 mg intramuskulárně,  
nebo 0,1 – 0,3 mg intravenózně. Nutná je dostatečná náhrada cévního objemu 
krystaloidními roztoky a aplikace antihistaminik a glukokortikoidů. V případě 
náhlé zástavy oběhu provádíme kardiopulmonální resuscitaci dle platných 
mezinárodních doporučení.  
Neurogenní šok vzniká při transverzálních míšních lézích v důsledku poruchy 
inervace sympatiku při zachované inervaci cestou n. vagus. Ztráta tonu 
sympatiku vede k poklesu systémové vaskulární rezistence a následně 
k hypotenzi. Na podkladu relativně převažující vagové inervace se standardně 
vyskytuje bradykardie, někdy včetně převodních poruch ve formě AV blokád. 
Pro rozvinutý neurogenní šok tedy svědčí triáda příznaků: hypotenze, 
bradykardie a teplá periferie. Nutné je neprodlené zajištění základních 
vitálních funkcí, adekvátní doplnění cévního objemu krystaloidními roztoky, 
aplikace atropinu směřující k zvýšení srdeční frekvence při bradykardii, 
inotropní oběhová podpora a účinná analgetizace, event. analgosedace. 
Samozřejmostí je kvalitní imobilizace jako prevence dalšího poškození páteře 
a míchy. V současnosti již není doporučováno podávání methylprednisolonu 
v rámci terapie samotné míšní léze.   
 
 
 
 
2.4 Závažné arytmie 
 


- 24 - 
 







Činnost srdce se vyznačuje svou automatikou, kterou zajišťuje převodní 
srdeční systém. Srdeční kontrakce jsou fyziologicky iniciovány v sinoatriálním 
uzlu (SA uzel), který je primárním pacemakerem převodního srdečního 
systému. Tento uzel se nachází v myokardu pravé síně. Přes preformované 
dráhy se signál šíří do atrioventrikulárního uzlu (AV uzel), který se nachází 
v dolní části mezisíňového septa. AV uzel lze označit za filtr a kontrolora 
signálu před jeho vstupem do komor. V případě poruchy SA uzlu může tento 
uzel jako sekundární pacemaker převzít funkci centra srdeční automacie. 
Signál z AV uzlu se dále šíří Hisovým svazkem, který se rozděluje na levé  
a pravé Tawarovo raménko. Tato se dále rozvětvují po svalovině komor jako 
Purkyňova vlákna.  
Z pohledu neodkladné péče rozlišujeme, zda je srdeční frekvence normální 
v rozmezí 60 – 100 za minutu, nebo se vyskytuje pomalejší frekvence, kterou 
označujeme jako bradykardii, nebo naopak je frekvence vyšší než 100  
za minutu a pak mluvíme o tachykardii. Pokud je arytmie spojená 
s tachykardií, hovoříme o tachyarytmii. Pokud se arytmie vyskytuje  
při srdeční frekvenci pod 60 za minutu, mluvíme o bradyarytmii.  
Mezi závažné tachyarytmie patří komorová fibrilace a komorová tachykardie. 
Komorová fibrilace je charakterizovaná elektricky chaotickou činností komor 
(obrázek 2), kdy nedochází k hemodynamicky významnému vypuzování krve 
do krevního oběhu a jedná se o náhlou zástavu oběhu vyžadující provádění 
kardiopulmonální resuscitace včetně co nejvčasnější defibrilace.  
 


 
Obrázek 2: Komorová fibrilace (Zdroj: ERC, 2011)  


 
Taktéž komorová tachykardie může pacienta přímo ohrožovat na životě, 
pokud je hemodynamicky nedostačující vypuzované množství krve do oběhu. 
V takovém případě opět pacient ztrácí vědomí a dochází k náhlé zástavě 
oběhu, která vyžaduje provedení kardiopulmonální resuscitace a i v tomto 
případě včetně podání defibrilačního výboje. Pokud je pacient 
s monitorovanou komorovou tachykardií při vědomí, je nutné provést 
farmakologickou nebo při neúspěchu elektrickou kardioverzi. Na EKG se 
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komorová tachykardie projevuje jako pravidelná širokokomplexová 
tachykardie (obrázek 3). 
 


 
Obrázek 3: Komorová tachykardie (Zdroj: ERC, 2011) 


 
Z hemodynamicky významných bradyarytmii je vhodné zmínit AV blokádu  
2. stupně, typ II a AV blokádu 3. stupně, kterou označujeme jako úplnou.  
Při AV blokádě 2. stupně, typu II pozorujeme pravidelně široký PQ interval. 
Tzn., že dojde k převedení signálu ze síní na komory a ke stahu komor. 
Následně ovšem pozorujeme samotnou vlnu P, která není následována QRS 
komplexem. Nedojde tedy ke stahu komor a vypuzení krve do krevního oběhu. 
Při AV blokádě 3. stupně je úplně přerušeno vedení signálu ze síní na komory 
a obě tyto části srdce pracují odděleně svou frekvencí. Činnost síní bývá 
zpravidla v mezích normální frekvence, ale činnost komor je bradykardická. 
Na EKG pozorujeme na sobě nezávislý výskyt vln P a aberantních QRS 
komplexů (obrázek 4). Na prvním místě je vždy zajištění základních vitálních 
funkcí v rámci prvotního vyšetření ABCDE. V souladu s mezinárodními 
doporučeními je lékem první volby atropin, který podáváme v dávce 0,5 mg 
intravenózně a to opakovaně až do dávky 3 mg, pokud se dříve nedostavuje 
očekávaný efekt zvýšení srdeční frekvence. Možné je také zkusit adrenalin 
v menších dávkách. Pokud není akutní farmakoterapie úspěšná, přistupujeme 
k zevní transthorakální kardiostimulaci. 
 


 
Obrázek 4: AV blokáda 3. stupně (Zdroj: ERC, 2011) 


 
 
2.5 Onemocnění cév  
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Ateroskleróza neboli kornatění tepen je degenerativní onemocnění, vedoucí  
k postupnému zužování až uzávěru průsvitu tepny, což má za následek 
nedostatečné prokrvení zásobovaného orgánu. Na vzniku a rozvoji tohoto 
onemocnění se podílí více faktorů, a to především hyperlipidémie, hypertenze, 
diabetes mellitus, kouření a špatný životní styl obecně, ale i genetické poruchy 
metabolismu lipoproteinů, věk, pohlaví a rodinná predispozice. 
De facto dochází ke vzniku aterosklerotických plátů v místě poškození tunica 
intima tepny, neboť právě zde se ukládají lipoproteiny (cholesterol a LDL)  
a dochází k reakci s dalšími buňkami, např. endotelu, bílých krvinek, krevních 
destiček a buněk hladké svaloviny, čímž vznikají fibroateromové pláty, které 
zužují průsvit tepny. Komplikací je trombus na plátu, pak hrozí jednak úplný 
uzávěr tepny, ale je tu i možnost embolizace trombu. Dochází rovněž  
k zeslabení střední vrstvy cévy, tunica media, což vede k zeslabení stěny, a zde 
je pak možnost jejího vyklenutí a vzniku výdutě (aneurysmatu) a jeho 
prasknutí (ruptury). 
Postižení věnčitých tepen srdce aterosklerózou vede k rozvoji ischemické 
choroby srdeční, jejíž součástí je akutní infarkt myokardu. Projevuje se 
bolestmi na hrudi, zhoršením dýchání, bledostí, opocením, úzkostí. 
Postižení mozkových tepen vede nejen k náhlé mozkové příhodě, ale i různým 
psychickým změnám či demenci. 
Ateroskleróza se na dolních končetinách projeví bolestí, nejprve při pohybu, 
poté i klidovou bolestí, chladem, až možným vznikem gangrény končetiny. 
 
U starších věkových kategorií se nezřídka objevují kombinace výše uvedených 
postižení, věk je v podstatě nejsilnější rizikový faktor, navíc neovlivnitelný.  
Stárnutí tepen je však od aterosklerózy rozdílné. Postihuje především tepny 
většího průsvitu, které fungují jako potrubí i tlumiče rázu krevního proudu. 
V tunica media mají výraznější vrstvu hladké svaloviny než drobnější tepny, 
která je s přibývajícím věkem nahrazována kolagenem. Tepna ztrácí svojí 
elasticitu, je sice pevná, ale méně pružná. V důsledku toho je levá srdeční 
komora více namáhána a postupem času dochází k zbytnění její svaloviny. 
Srdce zároveň poškozuje snížený tlak při návratu do pravostranných oddílů 
srdce. Srdce se nadále zbytňuje, zvětšuje se a reálně se zvyšuje riziko jeho 
selhání.  
 
 
V souvislosti nejen se zajištěním žilního vstupu, ať už periferního  
či centrálního, může rovněž docházet k závažným patologickým stavům, které 
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mohou pacienta ohrozit na životě. 
Trombóza vzniká srážením krve v cévách či srdci. Krevní sraženina 
(trombus) ulpívá na stěně cévy, může postupně nabývat díky zachycujícím se 
krevním elementům v proudící krvi, až je jí céva zcela uzavřena. Může se však 
také uvolnit a být krevním proudem zanesena do míst, kde se zachytí či díky 
zúžení dále neprojde a tím se stává embolem. 
Základní příčina vzniku trombózy je jeden nebo kombinace následujících  
3 faktorů, známých jako Virchowova trias: 


1. zpomalení průtoku krve cévou či srdcem 
 nejčastěji žilní trombóza, ale mohou vznikat i nástěnné tromby 


v pravé síni a komoře, zejména u ležících pacientů; 
2. změny ve složení krve vedoucí ke zvýšené krevní srážlivosti 


 dochází k narušení rovnováhy mezi pro- a protisrážlivými 
faktory, 


 mezi rizikové faktory, mající za následek vznik trombofilního 
stavu patří např. obezita, Leidenská mutace, těhotenství, užívání 
hormonální antikoncepce, kouření či maligní onemocnění; 


3. poškození cévní stěny  
 endotel cév má normálně antikoagulační účinek, při poškození 


této vlastnosti pozbývá, 
 příčinou poškození tepenné stěny je nejčastěji ateroskleróza, 


poškození může být také v důsledku traumatu, zánětu, 
chemických a osmotických vlivů, nádorem. 


 
V souvislosti se vznikem trombu a žilního systému pak rozlišujeme dva stavy. 
Tromboflebitida – zánět povrchových žil, provázený vznikem trombu. 
Projevuje se zarudnutím v průběhu žíly, bolestí klidovou i palpační, event. 
mírným otokem či zatvrdnutím v místě vzniku trombu. Postihuje žíly dolních 
končetin, zejména při žilní nedostatečnosti a křečových žílách, na horních 
končetinách je nejčastěji komplikací zavedeného i.v. vstupu či intravenózního 
podání některých léků. K embolizaci nedochází. 
Flebotrombóza – hluboká žilní trombóza je naopak nebezpečná právě pro svůj 
embolizační potenciál. Příznaky bývají často nevýrazné, mezi klasické patří 
otok, bolestivost a napětí končetiny, lividní zbarvení, mohou být přítomny  
i celkové příznaky jako teplota a tachykardie. Při uvolnění trombu z dolních 
končetin dochází k jeho vmetení do plicnice za vzniku plicní embolie. 
 
Embolie obecně je vmetení hmoty či plynu krevním proudem do míst,  
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kde anatomické či patologické zúžení cévy neumožní jeho další prostup. 
Vmetek (embolus) je nejčastěji právě trombus, dále jím může být vzduchová 
bublina (traumatu hrudníku), tuk (zlomeniny, zhmoždění tukové tkáně)  
či plodová voda. 
Plicní embolie, jak bylo výše zmíněno, vzniká vmetením krevní sraženiny 
přes pravostranné srdeční oddíly do plicnice, čímž je znemožněn tok krve  
do plic a tím pádem i výměna dýchacích plynů. Masivní embolizace může být 
jednou z příčin náhlé smrti. Vede k akutnímu pravostrannému srdečnímu 
selhání, náhlému rozvoji těžké dušnosti, cyanóze až šokovému stavu. 
 
Oproti stavům, které vedou ke vzniku krevní sraženiny a z toho vyplívajících 
komplikací, je třeba mít na paměti, že existují nemocní s opačným problémem, 
tedy s poruchami krevní srážlivosti (koagulopatií). Může se jednat  
o pacienty s vrozenou poruchou či získanou, kam řadíme i pacienty 
antikoagulované medikamentózně. 
 
Mezi vrozené koagulopatie patří: 


a) hemofilie A – geneticky podmíněná porucha krevní srážlivosti, dána 
chyběním či nedostatkem koagulačního faktoru VIII; 


b) hemofilie B – chybění či nedostatek koagulačního faktoru IX 
(Christmas faktor), méně časté. 


Projevy jsou stejné: opakující se, těžká krvácení při drobných úrazech, 
chirurgických výkonech, operacích, extrakci zubů, spontánní krvácení  
do kloubů apod. Onemocnění je vázáno na chromozom X, nemocní jsou tedy 
obvykle muži, ženy jsou přenašečky tohoto onemocnění. 
 
Získané poruchy krevní srážlivosti můžeme pozorovat u pacientů: 


a) s onemocněním jater 
 v játrech se syntetizuje řada koagulačních faktorů, proto při 


poruše jejich funkce a vyčerpání koagulačních faktorů z oběhu 
se objevují poruchy krevní srážlivosti; 


b) s nedostatkem vitamínu K 
 vitamín K je v tuku rozpustný, skladovaný v játrech, nutný  


pro fungování několika koagulačních faktorů; 
c) s antikoagulační léčbou 


 pacienti užívající warfarinum natricum (Warfarin), dabigatran 
(Pradaxa), rivaroxaban (Xarelto), heparin nefrakcionovaný 
nebo nízkomolekulární. 


- 29 - 
 







 
Antikoagulancia jsou jedním z často užívaných léků, předepisovány jsou buď 
z důvodu prevence tromboembolické nemoci, nebo důvodů léčebných.  
V rámci prevence se jedná především o nemocné s vysokým rizikem vzniku 
trombózy, např. s fibrilací síní či s implantovanou umělou srdeční chlopní, 
antikoagulační léčba je často doživotní. Dále se jedná o pacienty podstupující 
akutní či plánovaný operační výkon. Léčebnou indikací je tromboembolická 
nemoc – plicní embolie a akutní flebotrombóza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrolní otázky:  
 
1. Vysvětlete, jakým mechanizmem vzniká systémová esenciální hypertenze. 
2. Vysvětlete patofyziologii vzniku levostranného srdečního selhání. 
3. Definujte šok a jeho příčiny. 
4. Jaké jsou příznaky jednotlivých fází šoku? 
5. Jaký je patofyziologický podklad AV blokády 3. stupně?  
6. Jak se projevuje ateroskleróza na stavbě cévy? 
7. Vysvětlete, co je to tzv. Virchowova trias? 
8. Vysvětlete rozdíl mezi flebotrombózou a tromboflebitidou. 
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Kapitola 6 
 


Využití arteriálního vstupu  
 
 
Obsah kapitoly:  
 
Kapitola představuje indikace k zajištění vstupu do tepenného řečiště, techniku 
tohoto výkonu a možné komplikace.  
 


6.1 Kanylace arteriálního řečiště 
6.2 Technika kanylace arteriálního řečiště 
 


 
 
6.1 Kanylace arteriálního řečiště 
 
Kanylaci arteriálního řečiště provádíme především z důvodu potřeby přímé 
monitorace arteriálního krevního tlaku. Dále je tento přístup vhodný 
k opakovaným odběrům arteriální krve sloužící k analýze krevních plynů. 
Standardně je kanylace arteriálního řečiště prováděna v rámci katetrizace při 
koronarografii či jiné angiografii. 
Zajištění vstupu do arteriálního řečiště je výkon používaný pouze 
v nemocničním prostředí, do přednemocniční neodkladné péče nepatří.  
Kanylace tepny je možné na několika místech lidského těla. Nejčastěji je 
zajišťován vstup do arteria radialis, dále pak do arteria brachialis, arteria 
tibialis nebo arteria femoralis. Jedná se o místa s kolaterálním zásobením a 
malou možností ischemizace tkání. Jako nevhodná se jeví punkce karotidy. 
 


 
 6.2 Technika kanylace arteriálního řečiště 
 
Pro kanylaci tepny lze použít speciální kanylu pro arteriální vstup, ale také 
běžnou kanylu pro zajištění periferního žilního vstupu. Pro zavádění klasickou 
Seldingerovou metodou se používá speciální set. Při použití kanyl se punkce 
provádí klasickou metodou přímé punkce či metodou transvaskulární. U této 
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metody pronikáme přes arteriální lumen a jehlu následně povytahujeme. Při 
opatrném zpětném posunutí kanyly zavádíme kanylu zpět do lumen 
v okamžiku, kdy se zde objeví pulzující krev. Jedná se tedy de facto o analogii 
klasického zavádění periferní žilní kanyly. 
Jak bylo uvedeno výše, nejčastěji je kanylována arteria radialis. Pro ověření 
dobré průchodnosti tepny se doporučuje provést Allenův test. Ten spočívá 
v současném stlačení arteria radialis i arteria ulnaris, pacient sevře pěst, aby 
byla z ruky vytlačena krev. Následně pacient uvolní sevření pěsti, vyšetřující 
uvolní arteria ulnaris a pozoruje se rychlost zrudnutí ruky. Pokud k tomuto 
dojde do 5 sekund, je průchodnost arcus volaris dostatečná. 
Pokud je pacient před výkon při vědomí, je nutné přistoupit nejdříve k podání 
lokálního anestetika. U dětí tento výkon zásadně provádíme v celkové 
anestezii. Po zajištění vstupu je nutné dbát na udržování jeho průchodnosti. 
Toho docilujeme kontinuální pomalou infuzí, která je doplněna o heparin, 
event. heparinovou zátku. 
 
Pomůcky k arteriální kanylaci:  
 sterilní stolek;  
 lékař – sterilní rukavice, záchranář/sestra – nesterilní rukavice; 
 tampony, dezinfekce, sterilní fixační krytí, lokální anestetikum, 


injekční jehla, injekční stříkačka;  
 silnější i.v. kanyla, speciální arteriální kanyla nebo pro punkce 


speciální punkční jehla;  
 souprava na kontinuální přetlakový proplach s tlakovým senzorem; 
 proplach (50ml F1/1 s Heparinem 5000j); 
 náplasti, emitní miska.  


 
Mezi možné komplikace zajištění arteriálního vstupu patří především: 
 poruchy prokrvení tkání; 
 krvácení; 
 infekce; 
 trombóza; 
 vzduchová embolizace; 
 zalomení nebo ucpání jehly; 
 špatná fixace katetru a následné uvolnění ve tkáni s možným tepenným 


krvácením. 
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Kontraindikace aplikace arteriální vstupu:  
 infekce v místě vpichu; 
 arteriální insuficience nebo úplný uzávěr arterie;  
 poranění arterie nebo končetiny proximálně od místa vpichu.  


 
 
 
 
 
 
 
Kontrolní otázky:  
1. Jaké jsou indikace k zajištění arteriálního vstupu? 
2. Které tepny jsou nejčastěji kanylovány? 
3. Popište Allenův test a vysvětlete jeho význam. 
4. Jaké komplikace lze nejčastěji očekávat při zajištění arteriálního vstupu? 
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