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HIGH FLOW – obecné principy

Forma dechové podpory, kdy  jsou stlačený O2 + vzduch 

aplikovány pacientovi pod vyšším tlakem než konvenční 

oxygenoterapie. Aplikace směsi skrze měkkou nosní kanylu 

Alternativa NIV (má určitá pozitiva)

Metoda původně určená pro metodu volby léčby respirační 

insuficience u novorozenců. (prevence vzniku dekubitů z NIV)

Průtok až 60l/min. (konvenční terapie max. 16 l/min.).

Vzduch ohřátý a zvlhčený 

Inspirační odpor se snižuje a usnadňuje vdech.

Expirační odpor se zvyšuje, což vede k prodlouženému 

výdechu. 





Kanyla high flow

Velikosti pro nedonošence, děti, dospělé. 

Kanyla by měla přiléhat adekvátně 

k nosním dírkám tak, aby nedocházelo 

k úniku vzduchu kolem kanyly.



Výhody high flow 

Snížení anatomického mrtvého prostoru 

Snížení dechového úsilí, zlepšení výměny plynů („wash out“ 

mrtvého prostoru - ↓ CO2, ↓ dechové úsilí 

Generuje PEEP (vysoký průtok převyšuje odpor v dýchacích 

cestách); v porovnání s uzavřenými systémy menší, ale 

dostatečný pro zvýšení lung volume a otevření zkolabovaných 

alveol  

Konstantní dodávka FiO2 (0,21 – 1,0% FiO2). 

Vyšší komfort pro pacienta, možnost komunikovat. 

Udržuje/snižuje viskozitu hlenu v dýchacích cestách.



Tlaky generovány systémem: tlak se zvyšuje přibližně o 0,5 – 1 cmH2O na 

každých 10 L/min průtoku



Indikace pro HF 

Akutní hypoxemické respirační selhání (mírné až 

středně závažné – převážně z pneumonie (ohřátý 

vzduch zlepšuje mobilizaci sekretů, ↑ end-expirační 

plicní objem, umožnění vykašlávání/ vs. NIV

Hyperkapnické selhání (intolerance NIV, účinnější než 

prostá oxygenoterapie)

Pacienti po extubaci – prevence reintubace 

DNR/DNI režim 

Kardiogenní plicní edém 

Pediatrické indikace – Bronchitis 



310 pacientů převážně s pneumonií –

randomizace 3 skupiny: O2 terapie, NIV, HF

primární outcome – nutnost intubace: data 

neukázala statisticky signifikantní rozdíl mezi     

randomizovanými skupinami

sekundární outcome – 90 denní mortalita: 

↓ incidence  oproti kontrolním skupinám  



Incidence intubace celkově

Post hoc analysis 

Intubace podskupiny 

PaO2:FiO2 ≤ 200  

(závažné resp. Selhání)



- Ni YN, Luo J, YU H, et al.2017, ; systematic review, metaanalysis

FH vs oxygenoterapie a NIV u akutního respiračního selhání: 

použití HF v porovnání s NIV a konvenční oxygenoterapií je spojeno 

s redukcí endotracheální nintubace u akutního respiračního selhání

- Hernández G., et al.: Effect of postextubation high flow nasal cannula use 

conventional oxygen therapy on reintubation in low-risk patients; 2016

Skupina extubovaná do HF má nižší incidenci reintubace v porovnání s 

oxygenoterapií. 

- Makdee O., Monsomboon A., Surabenjawong U., et al.: High-flow nasal 

cannula

versus conventional oxygen therapy in emergency department patients with 

cardiogenic pulmonary edema: a randomized controlled trial. 2016

HF snižuje incidenci dušnosti pacientů s akutním kardiogenním plicním 

edémem 

(↓ preload, chybí více dat)



High flow - KARIM FNO 

20 pacientů 

DG široké spektrum: 15 x primárně respirační DG (Ca plic, 

CHOPN, uhlokopská pneumokoniosa, chřipka, H1N1 – 5x); dále 

respirační selhání z důvodu pneumonie či obtížné evakuace sputa 

z DC při jiné základní DG (polytrauma, fraktura zeber, sepse, 

pankreatitis atd.)

HF profit – 12x

Nutnost intubace po HF terapii – 11

Extubace do HF – ze 3 případů 1x nutnost reintubace

H1N1 – 5x – 2x exitus, 1x HF benefit bez nutnosti intubace 
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