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Úvod 

Tento manuál představuje schéma analgezie prováděné zdravotnickými 

záchranáři v podmínkách Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. 

Součástí manuálu je detailní popis jednotlivých léků uvedených 

v analgetickém schématu, včetně dávkování a kontraindikací. Manuál 

tak může sloužit jednak jako vzdělávací pomůcka, ale také jako tahák 

přímo v terénu. 

Na konci textu nalezne čtenář také soubor testových otázek, včetně 

správných odpovědí, které může využít pro ověření vlastních znalostí 

tématu. 
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1 Bolest 

Bolest je nepříjemný subjektivní, ale přirozený vjem, většinou spojený 

s aktuálním nebo potenciálním poškozováním živé tkáně organismu. Je 

jedním z nejčastějších příznaků vedoucích k přivolání zdravotnické 

záchranné služby, a proto je léčba zejména akutní bolesti 

neodmyslitelnou součástí přednemocniční neodkladné péče. 

Akutní bolest vzniká obvykle náhle a slouží jako varovný faktor hrozícího 

onemocnění nebo narušení celistvosti organismu. Bývá způsobena 

mnoha okolnostmi, v urgentní medicíně zejména úrazem. Může být 

mírného až velmi silného charakteru. 

„Vnímání bolesti je značně individuální, včetně přání pacienta bolest 

tlumit či snášet. Lépe je nemocnými snášena krátkodobá dobře 

vysvětlitelná bolest. Velkým stresorem je spojení bolesti s úzkostí, 

spánkovou deprivací a psychickým vyčerpáním“[1]. 

Bolest a správný odběr anamnézy dle schématu OPQRST: 

  

 

 

 

Tab. 1 – OPQRST – anamnéza bolesti 

1.1  Analogová škála bolesti 

Subjektivní úroveň bolesti se dá zjistit několika způsoby. Nejčastěji je 

k tomu využívána tzv. verbální analogová škála bolesti: „Řekněte mi na 

škále od nuly do deseti, jak moc vás to bolí, přičemž nula je žádná bolest 

a deset je bolest, kterou si neumíte představit.“ V dokumentaci je potom 

hodnota zaznamenaná např. jako 5/10 (tedy 5 bodů z deseti). 

V elektronické dokumentaci potom volíme přímo z číselné nabídky 

v provedených vyšetřeních vitálních hodnot. 

O Od kdy? (začátek) 

P Provokující, povolující faktory 

Q Kvalita 

R Radiace 

S Síla 

T Trvání 
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Druhou možností je použití vizuální analogové škály bolesti – vizte 

obrázek. 

 
Obr. 1 – Vizuální analogová škála 

Jak uvádí autoři Zadák, Havel a kol. (2007) – hodnocení bolesti je vždy 

subjektivní a musíme tedy přistupovat ke každému pacientovi 

individuálně, bez vlastních pocitů typu: „Tohle vás přece nemůže bolet.“. 

  

2 Algoritmus analgesie v podmínkách ZZS HMP 

Algoritmus představuje komplexní postup při zajištění analgezie 

zdravotnickými záchranáři na ZZS HMP. U některých léků je před 

podáním nutná telefonická konzultace s lékařem přes nahrávanou linku 

na zdravotnické operační středisko. 

Kapitoly tohoto manuálu rozpracovávají jednotlivé kroky algoritmu dle 

intenzity bolesti a doporučované léčby. 

Před podáním analgetik bychom měli vždy myslet také na 

nefarmakologické metody, např. imobilizaci, chlazení apod.! 

  



4 

 



5 

3 Mírná bolest 

VAS 1-3/10 

Jako mírnou bolest označujeme VAS na škále 1-3/10. K řešení mírné 

bolesti, bez nutnosti provést telefonickou konzultaci s lékařem, mají 

vnitřní metodikou organizace přiznané kompetence všichni zdravotničtí 

záchranáři, kteří splnili podmínky pro jejich získání (prošli školením). 

K řešení mírné bolesti používáme směs oxidu dusného s kyslíkem 

v poměru 1:1 (Entonox®) a paracetamol. Oba léky mohou být 

zdravotnickými záchranáři při splnění podmínek stanovených v interních 

aktech řízení použity bez konzultace s lékařem. 

Paracetamol a Entonox® se navzájem potencují a při slabém účinku 

jednoho z nich je možné doplnit jej druhým, a zvýšit tak jeho účinek. 

Stejný postup platí pro použití ketoprofenu. 

3.1 Paracetamol 

Paracetamol může být dle dávkovacího schématu podáván i.v. dospělým 

pacientům a dětem od osmi let zdravotnickými záchranáři bez 

konzultace s lékařem po absolvování Inovačního kurzu 2017/2018 nebo 

po absolvování adaptačního procesu od roku 2018 dále, za účelem 

navození multimodální analgezie v kombinaci s inhalačně aplikovaným 

Entonoxem®, který může být podáván po proškolení pověřenými 

lektory. 

Perfalgan inf. 100ml (1 000 mg paracetamolu) je analgetikum (zmírňuje 

bolest) a antipyretikum (snižuje horečku). 
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Dávkování na ZZS HMP: 

 100 ml (1 000 mg) je určeno pro dospělé a mladistvé; 

 u dětí s hmotností přesahující 33 kg lze podat v dávce 15 mg/kg; 

Na indikaci lékařem lze podat i u menších dětí: u dětí do 10 kg t. hm. je 

dávka 7,5 mg/kg. 

CAVE: u dětských pacientů podáváme pomalou infuzí min. 15 minut. 

Pozor u pacientů již užívající paracetamol a u pacientů s jaterním 

onemocněním. Odstup dávek musí být alespoň 6 hodin. 

Kontraindikace: 

 u pacientů s hypersenzitivitou na paracetamol, propacetamolium-

chlorid (pro-drug paracetamolu) nebo na kteroukoli pomocnou látku 

tohoto přípravku; 

 při závažné hepatocelulární insuficienci. 

Nežádoucí účinky: 

SPC uvádí jako nežádoucí účinky s incidencí mezi 1 z 1 000 až 1 z 10 000 

hypotenzi – neklid a zvýšení jaterních transamináz. 

Farmakodynamika: 

PERFALGAN má rychlý nástup účinku za  5-10  minut po zahájení infuze. 

Maximální analgetický účinek je dosažen po 1 hodině od podání infuze 

a tento účinek přetrvává obvykle 4-6 hodin. 

PERFALGAN snižuje horečku do 30 minut od začátku infuze 

a antipyretický efekt přetrvává nejméně 6 hodin. 

Postup při předávkování v PNP: 

 okamžitý transport k hospitalizaci; 

 symptomatická léčba; 
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 nemocniční léčba zahrnuje podání antidota N-acetylcysteinu (NAC) 

i.v. nebo p.o. a to, je-li to možné, do 10 hodin.  I když NAC má protektivní 

účinek i při podání po 10 hodinách, léčba se v těchto případech 

prodlužuje. 

3.2  Oxid dusný 

Entonox® (50 % N2O + 50 % O2) je indikován při krátkodobé bolesti mírné 

až střední intenzity, kdy je třeba rychlého nástupu a ústupu 

analgetického účinku. Může být používán pro pacienty všech věkových 

skupin s výjimkou dětí mladších jednoho měsíce. 

Indikace na ZZS HMP – jako analgetikum u traumatických poranění 

končetin (fraktury, popáleniny). 

Kontraindikace: 

 střevní ileus; 

 trauma hrudníku nebo podezření na pneumothorax; 

 akutní srdeční selhávání; 

 první trimestr gravidity; 

 perforující poranění oka; 

 zvýšený intrakraniální tlak; 

 ušní operace – Tympanoplastika; 

 porucha vědomí s poruchou kooperace. 

Nežádoucí účinky: 

Mezi časté (incidence mezi 1 z 10 až 1 ze 100) se řadí – závratě, pocit 

ztráty rovnováhy, euforie, nauzea, zvracení 

Mezi méně časté (incidence mezi 1 ze 100 až 1 z 1 000) se řadí – silná 

únava, pocit tlaku ve středním uchu, nadýmání, zvýšený objem plynů ve 

střevech. 

Farmakodynamika: 
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Nástup analgetického účinku je pozorován po  4-5 nadýchnutích 

a maxima dosahuje po 2-3 minutách. 

Po ukončení podávání / inhalace, účinek po několika minutách zmizí. 

Plyn je eliminován výhradně dýcháním; oxid dusný není v lidském těle 

metabolizován. 

Postup při předávkování v PNP: 

Jelikož při inhalaci plynné směsi je třeba spolupráce pacienta, riziko 

předávkování je velmi malé. 

Snížená pozornost, neodpovídá nebo nereaguje adekvátně na pokyny, 

nebo se projevují známky zvýšené sedace – podávání má být ihned 

přerušeno. Pacientovi nemá být Entonox podáván do chvíle, než opět 

nabude plného vědomí. 

Pokud je pacient během inhalace Entonoxu cyanotický, podávání musí 

být okamžitě přerušeno a pacientovi má být podán čistý kyslík, může být 

vyžadována asistovaná ventilace. 

CAVE: K předávkování oxidem dusným nebo hypoxickou směsí plynů 

může dojít tehdy, když je zařízení vystaveno nízkým teplotám, tj. pod 

mínus 5 °C. Ty mohou vést k separaci plynné směsi, takže ze zařízení je 

uvolňována vysoká koncentrace oxidu dusného s rizikem podání 

hypoxické směsi. 

3.3 Ketonal 

Ketonal je určen k symptomatické léčbě zánětlivých, degenerativních 

a metabolických revmatických onemocnění a ke zmírnění některých 

akutních i chronických bolestivých syndromů. 

Ketonal mohou zdravotničtí záchranáři podávat samostatně na základě 

písemné indikace lékaře (dle interních akt řízení). 

Přípravek se používá v následujících indikacích: 
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 poúrazové bolesti; 

 pooperační bolesti; 

 chronické a degenerativní onemocnění pohybového aparátu 

(revmatoidní artritida, dna, artrózy, primární dysmenorrhoea, 

bolesti skeletu u nádorových metastáz). 

Ketoprofenum 100 mg v jedné 2 ml ampulce. 

Dávkování na ZZS HMP: 

 100 mg ketoprofenu i.v. v infuzi 100 ml fyziologického roztoku, 

aplikuje se po dobu 30 až 60 minut; 

 Ketonal se nesmí kombinovat s jinými nesteroidními analgetiky (např. 

ibuprofenum, nimesulid apod.)! 

 

Kontraindikace: 

 v anamnéze hypersenzitivní reakce jako je bronchospasmus, 

astmatický záchvat, rhinitida, urtikarie nebo jiné alergické reakce 

navozené podáním ketoprofenu, kyseliny acetylsalicylové nebo jiných 

nesteroidních antirevmatik; 

 hypersensitivita na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku; 

 aktivní peptický vřed nebo anamnéza gastrointestinálního krvácení, 

ulcerace nebo perforace; 

 těžká porucha funkce ledvin; 

 těžká porucha funkce jater; 

 třetí trimestr těhotenství; 

 těžké srdeční selhání; 

 hemoragická diatéza; 

 cerebrovaskulární krvácení nebo jiné aktivní krvácení; 

 intramuskulární podání ketoprofenu je kontraindikováno u pacientů 

s poruchami hemostázy nebo u pacientů podstupujících léčbu 

antikoagulancii. 
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Nežádoucí účinky: 

 mezi časté (incidence mezi 1 z 10 až 1 ze 100) se řadí – nauzea, 

zvracení; 

 mezi méně časté (incidence mezi 1 ze 100 až 1 z 1 000) se řadí – 

bolesti hlavy, vertigo, somnolence, zácpy, průjem, gastritida, vyrážka, 

pruritus, edém. 

Farmakodynamika: 

 z farmakokinetických studií vyplývá, že vrcholových plazmatických 

koncentrací  ketoprofenu  je po  100mg intramuskulární injekci 

dosaženo asi za 30 minut. Po i.m. aplikaci jediné 100mg dávky 

ketoprofenu byly sérové koncentrace detekovány v mozkomíšním 

moku během 15 minut; 

 vzhledem k intenzivnímu metabolismu ketoprofenu je biologický 

poločas 2 hodiny. 

Postup při předávkování v PNP: 

 u dospělých pacientů jsou hlavními příznaky předávkování bolesti 

hlavy, točení hlavy, malátnost, nauzea, zvracení, průjem a bolesti břicha; 

 při těžké intoxikaci byla pozorována hypotenze, útlum dechu 

a gastrointestinální krvácení; 

 žádné specifické antidotum neexistuje. 

CAVE: Bezpečnost a účinnost ketoprofenu u dětí a dospívajících ve věku 

do 15 let nebyla dosud stanovena. Tento přípravek není určen pro děti 

a dospívající do 15 let. 

CAVE: Ketoprofen se nesmí mísit ve stejné infuzní lahvi s tramadolem, 

neboť dochází k precipitaci. 

Zajímavost: 

Vzhledem k citlivosti ketoprofenu na působení světla udává výrobce, že 

by měla být infuze chráněna černým papírem nebo hliníkovou fólií. 
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4 Středně silná bolest 

VAS 4-5/10 

Pro středně silnou bolest lze na prvním místě využít kombinaci 

Entonoxu® a Paracetamolu, které jak již bylo řečeno, se navzájem 

potencují. V druhé řadě je potom možné zvolit ketoprofenum 

v kombinaci s paracetamolem nebo Entonoxem®.  

Je potřeba vždy myslet na to, že kombinace léčiv s sebou nese vyšší riziko 

komplikací nebo nežádoucích účinků, i když je jejich výskyt vázaný na 

dávku. V případě nejistoty by se měl zdravotnický záchranář vždy obrátit 

na vedoucího lékaře služby přes nahrávanou linku. Kombinace zde 

uvedené jsou běžně používané a bezpečné. 

Zdravotničtí záchranáři se specializací pro urgentní medicínu (ZZ UM) 

mohou navíc bez telefonické konzultace využít metamizol. 

4.1 Metamizol (ZZ UM) 

Akutní nebo chronická bolest. Horečka nereflektující na jinou léčbu. 

CAVE: Na přípravek jsou časté alergické reakce s rozvojem anafylaxe! 

Podávejte pomalu! 

Novalgin injekce: metamizolum natricum monohydricum 500 mg v 1 ml 

injekčního roztoku. 1 amp. Novalginu obsahuje 2 ml roztoku, tj. 1 000 mg 

metamizolu. 

Dávkování na ZZS HMP: 

 1 000 mg, tj. 2 ml (1 amp) i.v.; 

 dospělí a mladiství 15 mg/kg; 

 děti 10 mg/kg.  
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Kontraindikace: 

 analgetické astma nebo s analgetickou intolerancí typu urtikarie-

angioedém, tj. pacienti se známým vznikem bronchospasmu nebo jiných 

anafylaktoidních reakcí (např. urtikarie, rinitis, angioedém) po podání 

salicylátů, paracetamolu nebo jiných nenarkotických analgetik, např. 

diklofenaku, ibuprofenu, indometacinu, naproxenu; 

 alergie na metamizol nebo jiné pyrazolony (např. phenazon, 

propyphenazon) nebo pyrazolidiny (např. phenylbutazon, 

oxyphenbutazon) včetně například předchozích zkušeností 

s agranulocytózou po podání některé z těchto látek; 

 porucha funkce kostní dřeně (např. po cytostatické léčbě) nebo 

porucha hematopoézy; 

 alergie na kteroukoliv pomocnou látku přípravku; 

 akutní intermitentní hepatická porfyrie (riziko vyvolání porfyrické 

ataky); 

 vrozený defekt glukózy-6-fosfát dehydrogenázy (riziko hemolýzy); 

 přípravek se nesmí užívat během třetího trimestru těhotenství 

a během kojení. 

Nežádoucí účinky: 

SPC udává nežádoucí účinky pouze v kategoriích vzácné (incidence 1 z 1 

000 až 1 z 10 000) a velmi vzácné (< 1 z 10 000) – aplastická anemie, 

agranulocytóza a pancytopenie, včetně fatálních případů, leukopenie 

a trombocytopenie; typické příznaky agranulocytózy zahrnují zánětlivé 

změny sliznic (např. orofaryngeální, anorektální, genitální), bolest v krku, 

horečku (která přetrvává nebo se znovu objeví), anafylaktický šok, 

anafylaktické/anafylaktoidní reakce, vyrážka, zhoršení ledvinové 

nedostatečnosti. 

Klinicky často lze po podání pozorovat hypotenzi a alergické reakce! 

Farmakodynamika: 
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U všech lékových forem lze očekávat nástup analgetického 

a antipyretického účinku 30 až 60 minut po podání. Doba trvání je 

obvykle asi 4 hodiny. 

Postup při předávkování v PNP: 

 Reakce jako nausea, zvracení, abdominální bolesti, zhoršení funkce 

ledvin/akutní selhání ledvin (např. kvůli intersticiální nefritidě) a vzácněji 

centrálně nervové příznaky (závrať, somnolence, kóma, křeče) a pokles 

tlaku krve (někdy progredující do šoku), také srdeční arytmie 

(tachykardie) byly hlášeny po akutním předávkování. 

 Není známo žádné specifické antidotum pro metamizol. 

 Postup spočívá v symptomatické léčbě. 

 Hlavní metabolit metamizolu může být odstraněn hemodialýzou, 

hemofiltrací, hemoperfuzí nebo plazmatickou filtrací. 

CAVE: Přípravek nesmí být aplikován parenterálně pacientům 

s hypotenzí nebo nestabilním oběhem. 
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5 Silná bolest 

VAS 6-10/10 

Pro silnou bolest volíme ideálně opiáty. Posádka rychlé zdravotnické 

pomoci po telefonické konzultaci s lékařem může podat kombinaci 

ketaminu s benzodiazepinem, případně přivolat lékaře pro podání 

opiátu nebo uvedení pacienta do celkové anestezie. 

5.1 Ketamin 

CALYPSOL se používá u akutních somatických bolestí traumatického 

původu, u popálenin (hlavně v přednemocniční péči), při bolestivých 

vyšetřeních a převazech. Dále se používá k bazálnímu útlumu během 

operace a bezprostředně v pooperační péči, v resuscitační péči a při 

hromadném výskytu zraněných. Je vhodný k trankvanalgezii, pokud je 

kombinovaný s benzodiazepiny. 

Ketamini hydrochloridum 576,7 mg, odpovídá ketaminum 500 mg 

v jedné lahvičce s 10 ml injekčního roztoku (koncentrace 50 mg/1 ml). 

Doporučuje se premedikace benzodiazepiny, protože výrazně snižují 

frekvenci i intenzitu nežádoucích účinků ketaminu. Ketamin podaný 

samostatně může vyvolat např. halucinace, pocity depersonalizace, 

derealizace a oddělení od vlastního těla. Toto značně ztěžuje odběr 

anamnézy! 

Analgezii lze udržovat dalším opakovaným podáním přípravku CALYPSOL 

ve výši poloviny anebo celé úvodní dávky, maximálně 5krát. 

Dávkování na ZZS HMP: 

 10–20 mg i.v. při premedikaci Midazolamem 
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Kontraindikace: 

 hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku; 

 závažná hypertenze nebo špatně kontrolovaná hypertenze (krevní 

tlak >180/100 mmHg v klidu) a v případech, kde by zvýšení krevního tlaku 

představovalo vážné ohrožení (jako jsou srdeční selhání, těžká 

kardiovaskulární porucha, intrakraniální tumor nebo intrakraniální 

krvácení, cévní mozková příhoda); 

 preeklampsie, eklampsie; 

 neléčená nebo nedostatečně léčená hypertyreóza; 

 schizofrenie a akutní psychóza; 

 glaukom. 

CAVE: Intravenózně se přípravek CALYPSOL má podávat malou 

bolusovou dávkou (po dobu 60 sekund). Rychlejší podání může přivodit 

respirační depresi nebo apnoe. 

CAVE: CALYPSOL může vyprovokovat maligní hypertermii. 

Při předání pacienta ve zdravotnickém zařízení je potřeba zdůraznit, že 

pacient dostal Ketamin. 

Nežádoucí účinky: 

Frekvence výskytu nežádoucích účinků nejsou dostupné – anafylaktická 

reakce, snížení chuti k jídlu, abnormální sny, halucinace, změny nálady, 

delirium, psychomotorická hyperaktivita, stav zmatenosti, zvýšení 

svalového tonu, tonicko-klonické pohyby, diplopie, nystagmus, zvýšení 

nitroočního tlaku (mírné), zvýšení krevního tlaku (přechodné), zvýšení 

tepové frekvence (přechodné), bradykardie, arytmie, hypotenze, 

dechová deprese, apnoe, laryngospasmus, nauzea, zvracení, 

hypersekrece slin, erytém, morbiliformní exantém. 

Farmakodynamika: 

Nástup účinku při i.v. podání během minut, u i.n. podání 5-10 minut. 
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Odeznění nastává u všech aplikačních cest do 60 minut. 

Postup při předávkování v PNP: 

Po předávkování anebo po příliš rychlém intravenózním podání 

ketaminu se může vyvinout dechová deprese. V takovém případě je 

třeba dýchání podpořit. Upřednostňuje se mechanická podpora dýchání 

před podáváním analeptik. 

 Ředění: 

2 ml Ketaminu (100 mg) + 8 ml Aqua (nebo F1/1) do 10 ml injekční 

stříkačky = 1 ml roztoku obsahuje 10 mg ketaminu. Stříkačku nesmíme 

zapomenout popsat! 

 

Alternativní podání: 

CALYPSOL je možné podat i alternativní cestou, protože se vstřebává po 

bukální nebo intranazální aplikaci. Dávka je dvojnásobná oproti i.v. 

podání a doba trvání analgezie je srovnatelná s i.m. podáním. Toho se 

využívá v medicíně katastrof a výběrově i u dětí. 

5.2 Midazolam 

Midazolam je krátkodobě působící, spánek navozující léčivá látka. 

Používá se jako sedace při zachování vědomí před a v průběhu 

diagnostických nebo terapeutických zákroků s lokální anestézií nebo bez 
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ní. Jako premedikace při použití ketaminu. Midazolam NEMÁ 

analgetické účinky. 

Midazolam Accord 5 mg/ml injekční nebo infuzní roztok 

Dávkování na ZZS HMP: 

 u dospělých 1—2 mg i.v. nebo i.n. jako premedikace před použitím 

Ketaminu.  

Ředění: 

1 ml (5 mg) Midazolamu + 4 ml Aqua (nebo F1/1) = 1 ml roztoku obsahuje 

1 mg Midazolamu. Stříkačku nesmíme zapomenout popsat! 

 

Kontraindikace: 

 hypersenzitivita na midazolam, benzodiazepiny nebo na kteroukoli 

pomocnou látku, 

 sedace při zachování vědomí u pacientů s těžkou dechovou 

nedostatečností nebo akutní dechovou depresí, 

 intoxikace alkoholem. 

CAVE: Intravenózní injekce midazolamu by měla být podávána pomalu, 

přibližně rychlostí 1 mg/30 sekund. 

CAVE: Pacienty je nutné pečlivě sledovat kvůli možným známkám 

a příznakům respirační deprese a sedace. 
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Nežádoucí účinky: 

Frekvence výskytu nežádoucích účinků nejsou dostupné – 

hypersenzitivita, angioedém, anafylaktický šok, stav zmatenosti, 

euforická nálada, halucinace, agitovanost, hostilita, záchvaty vzteku, 

agresivita, vzrušení, mimovolní pohyby (včetně tonicko/klonických 

pohybů a svalového třesu), hyperaktivita, sedace (prodloužená 

a pooperační), snížená bdělost, somnolence, bolest hlavy, závrať, ataxie, 

anterográdní amnézie, srdeční zástava, bradykardie, hypotenze, 

vazodilatace, tromboflebitida, trombóza, respirační deprese, apnoe, 

zástava dýchání, dyspnoe, laryngospasmus, škytavka, nauzea, zvracení, 

zácpa, sucho v ústech, kožní vyrážka, kopřivka, pruritus, únava, erytém 

v místě aplikace injekce, bolest v místě aplikace injekce, pády, fraktury. 

Z uvedeného výčtu jsou pro ZZS nejzávažnější – somnolence, útlum 

dechového centra, paradoxní reakce v podobě agresivity (především 

u dětí nebo starších osob), nauzea, zvracení. 

Farmakodynamika: 

 nástup účinku při i.v. podání  během minut; 

 u zdravých jedinců je eliminační poločas midazolamu 1,5-2,5 hodiny. 

Postup při předávkování v PNP: 

 způsobuje ospalost, ataxii, dysartrii a nystagmus; 

 v důsledku útlumu může dojít k neprůchodnosti dýchacích cest 

a hypoxii; 

 léčba je symptomatická; 

 antidotum benzodiazepinů – Flumazenil (Anexate). 
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5.3 Sufenta (ZZ UM) 

Pro kategorii silná bolest mohou zdravotničtí záchranáři se specializací 

pro urgentní medicínu použít bez telefonické konzultace s lékařem 

i opiát. 

Injekce SUFENTA se používají jako analgetický doplněk ke směsi 

kyslík/oxid dusný a jako samostatné anestetikum u ventilovaných 

pacientů. Podání je obzvláště výhodné pro déletrvající a bolestivé 

výkony, kde je nezbytná účinná analgezie potřebná k zajištění stability 

kardiovaskulárních funkcí. Přípravek SUFENTA je rovněž určen 

k epidurální aplikaci. 

Intravenózní podání přípravku SUFENTA je indikováno u dospělých: 

 jako analgetický doplněk během indukce a udržování balancované 

celkové anestezie; 

 jako anestetikum pro úvod a udržování anestezie u pacientů při 

velkých chirurgických výkonech. 

Jeden ml obsahuje sufentanili citras 7,5 μg, což odpovídá sufentanilum 

5 μg / 1 ml. 1 amp. Sufenty obsahuje 2 ml roztoku, tj. 10 μg sufentanilu. 

Dávkování na ZZS HMP: 

 5-10 μg i.v. nebo i.n. tj. 1—2 ml. 

 

Kontraindikace: 

 hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku 

nebo na ostatní opioidy. 

 

Nežádoucí účinky: 

 nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (s incidencí ≥ 5 %) byly: 

sedace, svědění, nauzea a zvracení; 
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 mezi méně časté (incidence 1 z 10 až 1 z 1 000) – závrať, bolest hlavy, 

tachykardie, hypotenze nebo hypertenze, bledost, svalové záškuby, 

rýma, poruchy vidění, bradykardie, arytmie, porucha dýchání, pyrexie. 

Farmakodynamika: 

 délka účinku závisí na dávce. Dávka 0,5 μg/kg obvykle zajistí účinek 

v trvání 50 minut. 

Postup při předávkování v PNP: 

 dechový útlum, který může kolísat od bradypnoe k apnoe; 

 rozvoj hypoventilace nebo apnoe vyžaduje podání kyslíku 

a asistované nebo řízené dýchání; 

 specifickým antidotem sufentanilu je Naloxone. 

Sufenta je na ZZS HMP v rukách ZZ UM v pilotním projektu a po jejím 

podání je nutné vyplnit hodnotící formulář. 
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7 Zkušební otázky 

1) V akronymu OPQRST znamenají písmena: 

a) O – období, P – provokace, Q – kvalita, R – radiace, S – stupeň, T 

– tupost; 

b) O – obdoba, P – pozice, Q – kvalita, R – redukce, S – síla, T – 

trvání; 

c) O – od kdy?, P – provokující faktory, Q – kvalita, R – redukce, S – 

síla, T – trvání; 

d) O – od kdy?, P – provokující faktory, Q – kvalita, R – radiace, S – 

síla, T – trvání. 

2) Škála pro zaznamenání bolesti VAS znamená: 

a) Verbální algická škála; 

b) Vizuální algická škála; 

c) Verbální analogická škála; 

d) Verbální / vizuální analogová škála bolesti. 

3) Bolest v přednemocniční péči můžeme řešit: 

a) jen farmakologicky; 

b) farmakologicky a nefarmakologicky; 

c) jen nefarmakologicky; 

d) farmakologicky, nefarmakologicky a nelogicky. 

4) Paracetamol v balení 1 000 mg ve 100 ml roztoku je primárně určen 

pro: 

a) dospělé a mladistvé a děti nad 33 kg; 

b) jen dospělé; 

c) děti; 

d) děti a dospívající. 

5) Kontraindikací pro podání paracetamolu je: 

a) přecitlivělost na kteroukoliv pomocnou látku přípravku; 
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b) hypersensitivita na paracetamol; 

c) užití ibuprofenu před příjezdem ZZS; 

d) závažná hepatocelulární insuficience. 

6) Paracetamol můžeme použít v kombinaci s: 

a) Entonoxem a Ketonalem; 

b) Ketonalem a Ketaminem; 

c) Midazolamem; 

d) Midazolamem a Ketaminem. 

7) Která z následujících možností představuje kontraindikace pro 

použití Entonoxu? 

a) střevní ileus; 

b) trauma hrudníku; 

c) první trimestr gravidity; 

d) zvýšený intrakraniální tlak. 

8) Entonox je na ZZS HMP indikován u: 

a) chronických bolestí zad; 

b) traumatických poranění končetin; 

c) úrazů hlavy; 

d) úrazů hrudníku. 

9) Účinnou látkou přípravku Ketonal je: 

a) ketoprofenum; 

b) aceclofenacum; 

c) ibuprofenum; 

d) ketamin. 

10) Ketonal používá zdravotnický záchranář na základě: 

a) písemné indikace lékařem; 

b) metodického pokynu; 

c) telefonické konzultace s lékařem; 
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d) jen při přítomnosti lékaře na výjezdu. 

11) Kolik mg účinné látky obsahuje 1 ml Ketonalu? 

a) 100 mg; 

b) 50 mg; 

c) 75 mg; 

d) 125 mg. 

12) Mezi kontraindikace použití Ketonalu patří: 

a) zvýšený krevní tlak; 

b) třetí trimestr těhotenství; 

c) těžké srdeční selhání; 

d) porucha funkce jater nebo ledvin. 

13) Může být Ketonal použit u dětí do 15 let? 

a) ANO; 

b) NE. 

14) Mezi časté komplikace použití Novalginu patří: 

a) tachykardie; 

b) nauzea a zvracení; 

c) alergická reakce; 

d) paradoxní reakce. 

15) Kolik mg metamizolu dostane pacient při podání 1 amp Novalginu? 

a) 100 mg; 

b) 1 000 mg; 

c) 10 000 mg; 

d) 50 mg. 

16) Při podání ketaminu musíme pacienta vždy premedikovat: 

a) 1-2 mg Midazolamu; 

b) 2 minuty Entonoxu; 

c) 500 mg metamizolu; 

d) 1 000 mg Paracetamolu. 
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17) Jakou dávku ketaminu nejčastěji povolí lékař zdravotnickému 

záchranáři během telefonické konzultace? 

a) 50 mg; 

b) 75 mg; 

c) 25 mg; 

d) 10-20 mg. 

18) Mezi kontraindikace podání ketaminu nepatří: 

a) závažná hypertenze nebo špatně kontrolovaná hypertenze; 

b) hypersenzitivita na účinnou nebo pomocnou látku; 

c) eklampsie nebo křeče v anamnéze; 

d) úraz hlavy. 

19) Vezmeme-li 2 ml Calypsolu a přidáme 8 ml fyziologického roztoku, 

kolik mg ketaminu dostane pacient při podání 2 ml roztoku? 

a) 10 mg; 

b) 20 mg; 

c) 100 mg; 

d) 50 mg. 

20) Dávka ketaminu podávaná pacientovi i.n. je oproti dávce i.v.: 

a) stejná; 

b) trojnásobná; 

c) dvojnásobná; 

d) poloviční. 

21) Midazolam podáváme jako premedikaci ketaminu po konzultaci 

s lékařem: 

a) 1-2 mg i.m.; 

b) 1-2 mg i.v. nebo i.n.; 

c) 2-4 mg i.n.; 

d) 2-4 mg i.m. 



26 

22) Při ředění Midazolamu postupujeme: 

a) 1 ml Midazolamu + 9 ml F 1/1; 

b) 2 ml Midazolamu + 8 ml F 1/1; 

c) 1 ml Midazolamu + 4 ml F 1/1; 

d) 2 ml Midazolamu + 3 ml F 1/1. 

23) Při doporučeném ředění Midazolamu obsahuje 1 ml roztoku: 

a) 1 mg Midazolamu; 

b) 2 mg Midazolamu; 

c) 0,5 mg Midazolamu; 

d) 5 mg Midazolamu. 
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SITUACE 1 

Výzva: Úraz + / Muž / *1980 

Situace: ZZS volána pro frakturu předloktí LHK při fotbale. 

A – udržuje volně průchodné; 

B – eupnoe, bez potíží, poslechově dýchání oboustranně čisté, sklípkové 

bez vedlejších fenoménů, exkurze symetrické, SpO2 98 %; 

C – pulz hmatný symetricky centrálně i periferně, kapilární návrat 

v normě, TK 130/75, AS 135‘ pravidelná; 

D – při vědomí, orientovaný, v bezvědomí nebyl, na vše si pamatuje, úraz 

hlavy neguje, bez lateralizace, pohyby a čití symetrické, cení symetricky, 

plazí středem, zornice izokorické, foto +/+, GLY 4,1 mmol/l, nauzeu 

neguje, bolest VAS 4/10; 

E – otok a krepitace předloktí LHK distálně, pulzace hmatná, bez poruchy 

čití, s prsty hýbe, jiné poranění nenalezeno, bez porušení kožní integrity, 

afebrilní; 

OA: s ničím se neléčí 

FA: Xyzal 

AA: včelí bodnutí, prach, pyl 

 

24) Jaký postup analgezie s ohledem na platný algoritmus zvolíte? 

a) Po konzultaci s lékařem přes ZOS podáme kombinaci 1-2 mg 

Midazolamu a 10-20 mg ketaminu. 

b) Bez konzultace s lékařem můžeme podat kombinaci 1 000 mg 

Paracetamolu a inhalačně Entonox. 

c) Po konzultaci s lékařem můžeme podat kombinaci 1 000 mg 

Paracetamolu a 100 mg Ketonalu. 

d) Po konzultaci s lékařem přes ZOS podáme opiáty. 
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25) Pokud nezabere zvolená dvojkombinace z kategorie VAS 4-5, 

zvolíme jako další postup: 

a) pokračujeme přidáním druhé dvojkombinace; 

b) po konzultaci s lékařem přejdeme na léčbu kategorie VAS 6-10; 

c) přidáme navíc dávku 1 000 mg paracetamolu; 

d) ihned přivoláme na místo lékaře. 
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SITUACE 2 

Výzva: Pád - / Žena / *1941 

Situace: ZZS volána pro bolest kyčle. 

A – udržuje volně průchodné; 

B – tachypnoe, dýchání mělké, poslechově dýchání oboustranně 

s drobnými chrůpky při bazích, exkurze symetrické SpO2 92 %; 

C – pulz hmatný symetricky centrálně i periferně, kapilární návrat 

v normě, TK 180/95, AS 89‘ pravidelná; 

D – při vědomí, orientovaná, pohyby a čití symetrické, cení symetricky, 

plazí středem, zornice izokorické, foto +/+, GLY 5,5 mmol/l, bolest VAS 

7/10; 

E – afebrilní, otoky perimaleolárně bilaterální, bez porušení kožní 

integrity, bolest P kyčle, PDK rotovaná, zkrácená, pacientka udává pád 

z postele na P bok, pulzace na periferii hmatná, prsty DK hýbe, stěžuje si 

na bolest hrudníku na pravé straně, bolest omezuje dýchání. 

OA: chronická renální insuficience, ICHS po AIM, hypertenze 

FA: Agen 5, Agen H, Atorvastatin,  

AA: neguje 

 

26) Jaký postup analgezie s ohledem na platný algoritmus zvolíte? 

a) Po konzultaci s lékařem přes ZOS podáme kombinaci 1-2 mg 

Midazolamu a 10-20 mg ketaminu. 

b) Bez konzultace s lékařem můžeme podat kombinaci 1 000 mg 

Paracetamolu a inhalačně Entonox. 

c) Bez konzultace s lékařem můžeme podat kombinaci 1 000 mg 

Paracetamolu a 100 mg Ketonalu. 

d) Po konzultaci s lékařem přes ZOS podáme opiáty. 
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27) Pacientce nemůžeme vzhledem k anamnéze podat: 

a) paracetamol; 

b) ketonal; 

c) metamizol; 

d) ketamin. 

28) Po podání první varianty analgezie bude dalším postupem: 

a) fixace suspektní zlomeniny krčku stehenní kosti; 

b) stažení hrudníku obinadlem; 

c) transport na „schodolezu“; 

d) podání dalších analgetik. 
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SITUACE 3 

29) Pacient má v anamnéze silnou alergickou reakci na krém Fastum gel. 

Který z následujících léků mu nesmíme podat? 

a) Calypsol; 

b) Novalgin; 

c) Perfalgan; 

d) Ketonal; 

e) Entonox. 
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SITUACE 4 

Výzva: Bolest břicha / Muž / *1975 

Situace: ZZS volá muž, který má hodinu silnou bolest břicha. 

A – udržuje volně průchodné; 

B – tachypnoe, bez subjektivních potíží, poslechově dýchání 

oboustranně čisté, sklípkové bez vedlejších fenoménů, exkurze 

symetrické, SpO2 100 %; 

C – pulz hmatný symetricky centrálně i periferně, kapilární návrat 

v normě, TK 140/80, AS 123‘ pravidelná, EKG 12 – frekvence 123‘, 

pravidelná, QRS < 0,12s., vlny P přítomny, PQ < 0,2s, každou vlnu P 

následuje QRS komplex, bez patrných ischemických změn; 

D – při vědomí, orientovaný, pohyby a čití symetrické, cení symetricky, 

plazí středem, zornice izokorické, foto +/+, bez lateralizace, GLY 6,1 

mmol/l, nauzea, bolest VAS 7/10; 

E – břicho měkké prohmatné bez rezistencí, vzedmuté, bolest difuzně, 

neschopen lokalizovat, peristaltika neslyšná, tapotement negativní, 

s močením potíže nemá, 2 dny nebyl na stolici, plyny neodchází, bez 

porušení kožní integrity, afebrilní; 

OA: hypertenze 

FA: Agen 5 

AA: neguje 

30) Jakou léčbu v tomto případě zvolíte? 

a) Calypsol + Midazolam; 

b) Entonox + Perfalgan; 

c) samotný Entonox – rychle odezní a chirurg bude moct pacienta 

vyšetřit; 

d) Ketonal + Entonox. 
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7.1 Výsledky 

 

1 D 16 A 

2 D 17 D 

3 B 18 D 

4 A 19 B 

5 A,B,D 20 C 

6 A 21 B 

7 A-D 22 C 

8 B 23 A 

9 A 24 B 

10 B 25 B 

11 B 26 A 

12 B-D 27 B 

13 B 28 A 

14 C 29 D 

15 B 30 A 

 

 





 



 



 

  



 

 


