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1 Úvod 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

právě se vám do rukou dostal krátký manuál, který slouží jako příprava a opakování stěžejních 

informací ke čtyřem výkonům, jejichž praktickému nácviku se budete věnovat na kadaverech. Jedná se 

o intraoseální vstup do cévního řečiště skrze proximální tibii a humerus, dále řešení tenzního 

pneumotoraxu pomocí punkční dekomprese a torakostomie a nakonec o bužií asistovanou koniotomii 

(BACT). 

Ačkoliv se často jedná o život zachraňující výkony, je četnost jejich provedení v přednemocniční péči 

obecně relativně nízká (především výkonů jako BACT). Nácviky na modelech pomáhají udržet základní 

dovednosti v provádění těchto výkonů, nicméně nácviky na kadaverech přinášejí další rozměr. Věříme, 

že díky nácvikům dovedností na kadaverech, následovaných pravidelným nácvikem na modelech, 

dosáhneme lepší fixace postupů a bezpečnějšího provedení v reálné praxi, kde budeme bojovat nejen 

s akutním stavem pacienta, ale navíc často se stresem, vnějšími podmínkami a nedostatkem času. 

Každá kapitola se věnuje jednomu výkonu a podkapitoly připomínají jak anatomii, potřebnou pro 

správné provedení, tak indikace, kontraindikace a samotný postup, včetně tipů z praxe. 

Pokud budete s manuálem pracovat v jeho online verzi, je rovněž doplněn o odkazy na další materiály, 

jako jsou internetové stránky nebo videa (většina zdrojů je bohužel v anglickém jazyce, ale věříme, že 

názornost videí převáží nad jazykovou bariérou). 
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2 Intraoseální vstup 

Intraoseální (IO) vstup umožnuje aplikaci tekutin a léků do kostní dřeně. IO vstup je alternativou 

intravenózního (IV) vstupu o vysokém průsvitu s tím, že lék dosahuje centrální cirkulace během 

několika vteřin (zejména humerus, video ZDE), s minimálním nepohodlím pro pacienta. Doporučené 

postupy pro resuscitaci doporučují IO přístup jako první alternativu k IV u pacientů se srdeční zástavou. 

V přednemocniční péči volíme nejčastěji mezi dvěma přístupy do kostní dřeně – proximální oblast 

humeru a proximální oblast tibie. 

2.1 Anatomie 

 

Obrázek 1 – Anatomie IO vstupu do proximálního humeru  
(zdroj: http://blog.clinicalmonster.com/2016/04/25/humeral-intraosseous-line/) 

2.2 Indikace a kontraindikace 

2.2.1 Indikace 

Mezi indikace patří potřeba/nutnost časně zajistit vstup do cévního řečiště, jako alternativa 

k i.v. kanyle, někdy primárně z anatomických důvodů, zejména je využíván u stavů jako: 

• srdeční zástava; 

• popáleniny; 

https://www.youtube.com/watch?v=oLl4jTON7xU
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• dehydratace; 

• zranění hlavy;  

• hypotenze; 

• záchvaty; 

• šok; 

• traumatické poranění; 

• změněná úroveň vědomí; 

• drogově závislí pacienti; 

• ostatní stavy, kde je standardní i.v. přístup nemožný. 

2.2.2 Kontraindikace 

Mezi kontraindikace, z nichž některé jsou v případě ohrožení života relativní, lze zařadit: 

• zlomenina (tekutiny mohou uniknout do okolní tkáně); 

• předcházející ortopedický zásah v místě aplikace (konkrétně umělé náhrady kloubů, kde je 

kostní dřen vyplněna kloubní náhradou a fixačním materiálem); 

• infekce nebo jiná kožní abnormalita v místě zavedení (při rozsáhlých popáleninách lze zavést 

i přes popálenou plochu); 

• neschopnost lokalizovat orientační body; 

• přílišná obezita v místě zavedení. 

2.2.3 Komplikace 

Především u proximálního humeru může dojít k zalomení při nešetrné manipulaci s končetinou. U obou 

míst může dojít k dislokaci. 

2.3 Postup 

2.3.1 Lokalizace 

Proximální oblast humeru 

Výhodou přístupu do proximální oblasti humeru je, že léky a tekutiny jsou v cévním řečišti rychleji. 

Omezení spočívá ve složitějším přístupu, jde o hůře hmatatelné místo. 

Místo vpichu (vizte návod společnosti Teleflex na konci kapitoly): U dětí nad 5 let věku. Ruku uložit 

jako do trojcípého šátku, dlaň na pupek. Vyhmatat tuberkulum humeri majus – anterolaterálně při 

úponu hlavy bicepsu je místo vpichu. Rychlejší možností vyhmatání je, že palec své ruky položíme na 

processus coracoideus a ukazovák na acromion. Při tomto postavení malík směřuje k místu vpichu. 

Odkaz na ukázku lokalizace. 

Proximální oblast tibie 

Výhodou přístupu do proximální tibie je dobrá přístupnost místa a snadné vyhmatání místa. Omezení 

je v pomalejším průtoku do cévního řečiště.  

https://www.youtube.com/watch?v=ExF3QJ5UxhQ
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Místo vpichu: vyhmatat tuberositas tibie. Místo vpichu je přibližně 1 prst pod tuberositas a 1–2 cm 

mediálně k vnitřnímu kondilu. Není-li hmatná tuberositas (malé děti) místo vpichu je 2 prsty pod 

patelou a pak 1 prst mediálně. 

Obrázek 2 – Místo vpichu proximální tibie (Zdroj: ZZS HMP) 

2.3.2 Pomůcky 

Součásti balení na ZZS HMP: vrtačka, jehly, fixátor, bezpečnostní kontejner na jehlu, přednaplněná 

stříkačka, Mesocain a přetlaková manžeta (Obrázek 3). 

 
Obrázek 3 – Balíček pro IO vstup 
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IO vstup je určen pro všechny věkové kategorie a hmotnosti a má tři velikosti jehel (Obrázek 4): 

1. červená 3–39 kg; 

2. modrá 40 kg a více; 

3. žlutá pro obézní nebo muskulaturní pacienty a primárně pro humerus. 

Obrázek 4 – Délka IO jehly (zdroj: Návod k použití EZ-IO Vidacare) 

Na každé jehle jsou rysky. Ryska nejblíže ke konusu je značka 5 mm a ta musí být po zabodnutí jehly 

viditelná nad povrchem kůže. Pokud není, je jehla krátká a není možné ji zavrtat až do kostní dřeně.  

2.3.3 Aplikace 

Před samotným provedením výkonu je nutné nachystat všechny pomůcky, včetně proplachu spojovací 

hadičky intraoseálního setu.  

Nejprve provedeme lokalizaci místa aplikace a následnou dezinfekci kůže. Prvním krokem je vpich skrze 

kůži až na kost a kontrola, zda je stále viditelná alespoň jedna ryska na jehle. Dále provedeme vstup do 

kostní dřeně stisknutím vrtačky a plynulým zavrtáním jehly, přičemž zastavíme, jakmile ucítíme 

povolení odporu, zároveň nesmí dojít ke stlačení kůže. Vytáhneme zavaděč a aplikujeme fixační lepení. 

Napojíme injekční stříkačku, lehce aspirujeme a provedeme silný proplach (ideálně lokálním 

anestetikem), čímž se snažíme vytvořit v kostní dřeni dutinu, která následně usnadní vstup dalším 

tekutinám a lékům. Infuze napojíme za použití přetlakové manžety. 

Odkaz na ukázku provedení proximálního humeru a proximální tibie. 

Postup v bodech: 

1) vyhmatání a dezinfekce místa vstupu; 

2) vpich skrze měkké tkáně a ověření rysky; 

3) zavedení jehly do kostní dřeně; 

4) vytažení zavaděče a fixace jehly; 

5) aspirace a proplach; 

6) napojení infuze s přetlakovou manžetou.  

https://www.youtube.com/watch?v=-wFd6u3driU
https://www.youtube.com/watch?v=ZZMAVZhrDHE
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3 Tenzní pneumotorax 

3.1 Punkce tenzního pneumotoraxu 

3.1.1 Anatomie 

Místo punkce je 2. až 3. mezižebří v medioklavikulární čáře (Obrázek 5), vždy u horního okraje žebra 

(prevence poškození interkostálního nervově cévního svazku – Obrázek 6). 

 

Obrázek 5 – Lokalizace místa punkční dekomprese tPNO 
(zdroj: ZZS HMP) 

Alternativní místo punkce (podle ERC GL 2021 preferovanější) je v 5. mezižebří střední nebo přední 

axilární čáře. 

 

Obrázek 6 – Hrudní nervy a jejich větve  
(zdroj: https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/zaklady_anatomie/zakl_anatomie_IV/pages/periferni_nervovy_system.html) 
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3.1.2 Indikace 

Punkce tenzního pneumotoraxu je v podmínkách ZZS HMP vázána na indikaci lékařem telefonicky nebo 

osobně. 

Při zjištění pneumotoraxu je pro provedení dekomprese v PNP dále nutné ověřit splnění těchto 

3 kritérií: 

1. zhoršování dušnosti nebo obtížná ventilace pomocí obličejové masky a samorozpínacího vaku; 

2. jednostranné vymizení nebo oslabení dechových fenoménů; 

3. dekompenzovaný šok (hodnota systolického krevního tlaku pod 90 mmHg se snížením 

pulzního tlaku). 

3.1.3 Komplikace 

Komplikace punkce tenzního pneumotoraxu mohou souviset se samotným výkonem (jako poškození 

nervově cévního svazku, poranění mezižeberní tepny, poranění plíce, srdce, podklíčkové tepny nebo 

žíly; při bočním přístupu nebo špatné lokalizaci poranění jater, sleziny), a dále nemusí být výkon 

efektivní (punkce pouze měkkých tkání hrudníku – Obrázek 7) a může být potřeba jej provést 

opakovaně nebo zvolit alternativní postup. 

 

Obrázek 7 – Vizualizace možný komplikací při punkci tPNO 

(zdroj: Fitzgerald M., Mackenzie CF, Marasco S, et al. Pleural decompression and drainage during trauma reception and 
resuscitation. Injury. 2008, 39(1), 9-20. doi:10.1016/j.injury.2007.07.021) 

3.1.4 Postup 

Výkon začíná dezinfekcí okolí vpichu a pokračuje zavedením jehly do cca 5 cm hloubky (jakmile slyšíme 

únik vzduchu), přičemž dále je zasouvána jen plastová kanyla a kovový mandrén vytahován. 

V některých případech je možné použít injekční stříkačku naplněnou fyziologickým roztokem pro 

ověření polohy jehly (aspirace vzduchu svědčí pro přítomnost hrotu jehly v pleurální dutině). 

Odkaz na ukázku postupu v e-kurzu roku 2020 (NLZP; LZP). 

https://zip.zzshmp.cz/vm/e-learning.aspx?ed=49
https://zip.zzshmp.cz/vm/e-learning.aspx?ed=57
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Postup v bodech: 

1) vyhmatání a dezinfekce místa vpichu; 

2) zavedení jehly a vytažení mandrénu; 

3) fixace v místě vpichu. 

3.1.5 Tipy z praxe 

Jehla je zaváděna kolmo ke kůži (hrudníku) pacienta, aby prošla mezi žebry. 

Kanyla je na místě fixována buď Heimlichovou chlopní nebo pomocí lepicí pásky, kdy je poté použit 

rukavicový ventil. 

Často dochází k zalomení nebo ucpání kanyly. Pacienta je nutné kontinuálně monitorovat. 

3.2 Torakostomie při traumatické resuscitaci 

3.2.1 Anatomie 

Torakostomie je prováděna ve 4. až 5. mezižebří (Obrázek 8) ve střední axilární čáře, případně 

oboustranně. Při lokalizaci místa bychom nikdy neměli být pod úrovní bradavky. Při provádění 

torakostomie je postupováno skrze kůži, podkoží, svaly a nástěnnou pleuru až do pleurální 

(pohrudniční) dutiny (Obrázek 9). 

 

  

Obrázek 8 – Lokalizace místa torakostomie  
(zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=f335IYVQBqQ) 
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Obrázek 9 – Příčný pohled na provedenou torakostomii 
(zdroj: Čiernik J. Invazivní vstupy do hrudníku. Akutně.cz, Brno, 2017) 

3.2.2 Indikace 

Jednoduchá torakostomie je indikována při podezření na tenzní pneumotorax u pacienta se srdeční 

zástavou nebo závažnou hypotenzí. U traumatické zástavy oběhu je indikována oboustranná 

torakostomie1. 

Po provedení punkční dekomprese by měla být při KPR následně provedena jednoduchá 

torakostomie1. 

3.2.3 Komplikace 

Komplikací výkonu může být uzavření otvoru a opětovné vytvoření tenzního pneumotoraxu. Výkon má 

jen relativní kontraindikace, protože se jedná o život zachraňující výkon. 

3.2.4 Postup 

Přiložením dlaně do axily pacienta (tak, že palcová strana směřuje k hlavě = v úrovni malíku této ruky 

je 4–5 mezižebří) jednoduše identifikujeme místo výkonu, místo ideálně dezinfikujeme a následně 

provedeme cca 5centinemtrový řez přes kůži a podkoží. V dalším kroku uchopíme peán a vytvoříme 

otvor až do pohrudniční dutiny. Peán rozevřeme a rozevřený jej vytahujeme zpět, čímž vytvoříme 

dostatečně velký kanál pro další krok. Poslední částí výkonu je zasunutí prstu do vytvořeného kanálu – 

prst zasouváme až za žebra a pleuru – a následně prstem v ráně zakroužíme. 

Odkaz na ukázku provedení. 

 

 
1 TRUHLÁŘ A, ČERNÁ PAŘÍZKOVÁ R, DIZON JML, et al. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive 
summary. Anesteziologie a intenzivní medicína. 2021, 32(Suppl. A), 8-70. doi:10.36290/aim.2021.043 

https://www.youtube.com/watch?v=f335IYVQBqQ
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Postup v bodech: 

1) vyhmatání správného místa; 

2) dezinfekce; 

3) incize (cca 5 cm); 

4) tupá preparace peánem; 

5) preparace prstem. 

3.2.5 Tipy z praxe 

První řez je vhodné udělat opravdu alespoň 5 cm dlouhý. Kratší řezy komplikují následný postup. 

Peán držíme pevně a blíže k pracovní části, abychom jej nezasunuli příliš hluboko do pohrudniční 

dutiny. 

Při zasouvání prstu do tvořeného kanálu si jej můžeme druhou rukou vyztužit (prostor mezi žebry může 

být velmi úzký a je potřeba vytvořit dostatečnou sílu na průnik). Zároveň je vhodné, aby další osoba 

stále na protilehlé straně hrudníku a tlačila proti nám. 

Pokud dojde k úmrtí pacienta, je nutné místo označit jako výkon provedený zdravotnickým 

personálem. 
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4 Chirurgické zajištění dýchacích cest – BACT 

Pro anglicky hovořící je celý postup hezky popsán ZDE. 

4.1 Anatomie 

 

Obrázek 10 – Anatomie pro BACT (zdroj: https://rebelem.com/bougie-assisted-cricothyrotomy/) 

4.2 Indikace a kontraindikace 

4.2.1 Indikace 

Stavy cannot intubate / cannot ventilate – tzn. pacientovi nejde zajistit dýchací cesty intubací nebo 

supraglotickými pomůckami a ani ventilovat maskou (např. alergické otoky v dutině ústní, úrazy 

obličeje, obtížná intubace z anatomických důvodů apod. 

4.2.2 Kontraindikace 

Ve své podstatě neexistuje kontraindikace pro provedení v situaci, kdy nelze zajistit dýchací cesty 

a nelze ventilovat/oxygenovat (cannot intubate cannot oxygenate / cannot intubate cannot ventilate) 

https://rebelem.com/bougie-assisted-cricothyrotomy/
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4.2.3 Komplikace 

Při špatné lokalizaci nebo posunu struktur krku při provádění BACT může dojít ke krvácení z cév krku 

nebo štítné žlázy (Obrázek 11). Příliš hluboké zavedení endotracheální rourky vede k jednostranné 

ventilaci. 

 

Obrázek 11 – Anatomie štítné žlázy a okolních struktur 
(zdroj: https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/zaklady_anatomie/zakl_anatomie_II/pages/zlazy.html) 
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4.3 Postup 

4.3.1 Lokalizace 

 

Obrázek 12 – Lokalizace místa pro BACT 
(zdroj: https://rebelem.com/bougie-assisted-cricothyrotomy/) 

4.3.2 Aplikace 

Nejlépe k pacientovi přistupujte od hlavy nebo z boku. Nejprve musíme identifikovat správné místo 

výkonu. Následně skalpelem s relativně krátkou čepelí provedeme incizi kůže (vertikální nebo lineární 

řez) a odhalíme chrupavku. Je vhodné po celou dobu jednou rukou fixovat kůži, aby nedošlo k posunu 

a znesnadnění dalších kroků. Prstem v ráně vyhmatejte ligamentum a ideálně pod vizuální kontrolou 

proveďte další incizi, tentokrát již ligamenta a otevřete vstup do trachey. Prstem vyhmatejte a ověřte, 

že jste vytvořili vstup do trachey a zaveďte bužii (bužii zavádějte směrem k nohám). Po bužii zaveďte 

do trachey endotracheální rourku (č. 6,0 nebo 6,5), kterou ale nezavádějte příliš hluboko, stačí několik 

centimetrů, nafoukněte obturační balónek a ověřte ventilaci. Aplikace znázorněna na obrázcích 

(Obrázek 13). 
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Obrázek 13 – Postup BACT 
(zdroj: https://rebelem.com/bougie-assisted-cricothyrotomy) 

 

Odkaz na ukázku provedení. 

 

Postup v bodech: 

1) incize kůže a lokalizace ligamenta; 

2) incize ligamenta a prstence a vstup do trachey; 

3) ověření vstupu do trachey a zavedení bužie; 

4) zavedení endotracheální rourky přes bužii; 

5) fixace a ověření polohy. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wVQFJR7qmrQ
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5 Závěr 

Během nácviků dovedností na kadaverech máte jedinečnou možnost vyzkoušet si prakticky 

a v bezpečném prostředí výkony, ke kterým se u výjezdů setkáváme méně často. Pevně věříme, že vám 

rukama nabité zkušenosti na zemřelých přinesou pevnou ruku a jistotu v praxi. 

Přejeme hodně štěstí na cvičišti i na bojišti! 

 

Tým Vzdělávacího a výcvikového střediska 


