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Úvod
 UPV je jedna ze základních podpůrných léčebných metod 

používaných u kriticky nemocných

 Sama o sobě nemá bezprostřední léčebný efekt, ale je častou 

součástí léčby na intenzivních pracovištích

 Cílem UPV je podpora výměny dýchacích plynů - zlepšení alveolární 

ventilace a arteriální oxygenace, ovlivnění plícního objemu a snížení 

práce dýchacích svalů

 Je indikovaná po nezbytně nutnou dobu, má řadu mimoplicních 

účinků a komplikací

 Správnou péčí a pečlivým sledováním pacienta, může sestra řadu 

komplikací ovlivnit a minimalizovat



Co sledovat ?

1. Pacient

 fyziologické funkce

 úroveň analgosedace – RASS, reaktivita

 tolerance UPV – pohyb hrudníku, detekce 

inspiračního úsilí, zapojování expiračního 

svalstva, pomocných dých. svalů

 poslech plic – symetrie, vrzoty, pískoty, chropy, 

oslabené dýchání 

 periferie – rekapilarita, prokrvení, změny barvy, 

teplota, cyanóza

 charakter sputa – příměsi, hustota 





2. Pulzní oxymetrie

 Neinvazivní metoda měření saturace 
hemoglobinu kyslíkem

 Princip refrakční spektrofotometrie –
oxygenovaný hemoglobin pohlcuje méně 
světla v červené oblasti než redukovaný 

 norma 95 – 98 %

Ovlivnění hodnot:

• anemie, ikterus 

• poruchy periferního prokrvení, hypotenze, 

↓ CO, hypotermie

• ↑ koncentrace karboxyhemoglobinu - těžcí 
kuřáci, otrava CO 



3. Kapnometrie

 číselná metoda měřící hodnotu CO2 na 

konci  výdechu (ETCO2 – end tidal CO2)

 kapnografie – grafická metoda  

znázorňující křivku CO2 během  

dechového cyklu

 metoda absorbce infračerveného 

světla, k posouzení alveolární ventilace

 norma 4,7 – 6,0 kPa

 příčiny zvýšených či 

snížených hodnot





4. Acidobazická rovnováha

 informace o oxygenační funkci 

plic a úrovni alveolární ventilace

 odběr z artérie – pH, pCO2, pO2, 

BE

 vyšetření u lůžka BED SIDE s 

dodržením preanalytické fáze –

přetáčení či mnutí zkumavky, 

vložení do přístroje do 5 min., 

odstranění vzduchové bubliny, 

zadání teploty a FiO2

 výsledek do 30 s 



5. Parametry UPV

 Protektivní ventilace - cílem je minimalizovat poškození plic 

způsobené UPV, respektování pacienta, přizpůsobení se 

 Bezpečné a limitovaná velikost dechového objemu cca 6 

– 8 ml/kg, limitovaný endinspirační tlak < 30 cm H20, vhodný 

PEEP (positive end-exspiratory pressure) a netoxická 

koncentrace kyslíku do 50 %.

 Nejčastější chyba - nesprávně nastavený ventilační režim a 

velikost dechového objemu při nerespektování redukované 

plícní vzdušnosti, nízká hodnota PEEP → kolabování alveolů, 

vzn. mechanický stres, zvýšená produkce cytokininů







Jak pečovat ?

1. Zásady obecné

 Ruce - vyhláška „MZ ČR č. 

306/2012 Sb. 

 Ochranné pracovní 

pomůcky

 Bariérová péče –

jednorázové  pomůcky, 

zásady asepse

 Adekvátní personální 

zajištění



Prevence VAP 

 doporučení – CDC Guidelines for

Preventing Health-Care-Associed pneumonia

2003, Guidelines for the Managment of Adults

with Hospital-acquired, Ventilator-associated, 

and Healthcare-associated Pneumonia -

American Thoracic Society 2005. 

 protokoly a balíčky péče - ↓ 

incidence až o 50 % (Kalil et al.,2016)

 s výhodou zaměření na konkrétní 

pracoviště



Poloha pacienta

 ideálně  semirekubentní poloha 

 lůžka s grafickým ukazatelem 

stupňů, možnost laterálních náklonů, 

kardio sed 

 trup pacienta je ve zvýšené poloze 

30 – 45 stupňů, ohnutí je provedeno 
v úrovni kyčlí, nikoli v úrovni pasu

 kořenové klouby (ramena a kyčel) 

zaujímají zevní rotaci, dlaně směřují 

vzhůru, kolena jsou mírně od sebe a 

v mírném podložení. 



2. Péče o endotracheální, 

tracheostomickou kanylu

Typ ETK – s výhodou polyuretanové 

manžety s kónickým tvarem, kanyly 

potažené stříbrem

Přepolohování ETK – min. 1x za 24 hod., 

ve dvou sestrách

 přetažení kanyly přes kořen jazyka, 

bez ufukování obturace

 důkladné očištění, kontrola hloubky 

zavedení, zhodnocení defektů, 

přepolohování, použití ochranných 

sprejů, důsledná fixace

 poslech plic



Management obturační manžety

 dle doporučení tlak v manžetě 

nad 25 cmH2O, nepřekračovat 

hranici 40 cmH2O

 kontrola tlaku min. co 6 hod.

 ruční x kontinuální manometry

 hodnocení leaku – správná 

velikost kanyly, poloha, 

informovat lékaře 



3. Péče o dýchací cesty

Odsátí DC – šetrné, prováděno co nejkratší 

dobu, použitý podtlak by měl být krátkodobý 

a přerušovaný, v rozmezí 10-16 kPa. 

 Při správné technice odsávání se sterilní cévka 

zavede k místu pevného odporu (oblast kariny), 

povytáhne o 1 centimetr a za stálého 

přerušovaného odsávání se vytáhne.

 otevřený x uzavřený systém

 výhody uzavřeného sy - jednodušší a aseptické 

provedení odsátí, sy není rozpojován a 
nedochází k úniku aerosolů, sputa do okolí a k 

prudkému poklesu tlaku v DC

 výměna sy dle výrobce



Odběr sputa 

 dle doporučení min. 2x za 

týden

 vždy při změně charakteru 

sputa

 uzavřené systémy –

dodržení zásad asepse, 

jednodušší odběr



Odsátí ze subglotického prostoru

 kontaminovaná sekrece z DÚ se může 

hromadit nad manžetou kanyl a 

migrovat do plic i při optimálním tlaku v 

obturační manžetě, riziko mikroaspirace

 kanyly s turbulentně zatočeným 

odsávacím systémem, který má na 

svém distálním konci pět otvorů, lumen 

pro napojení stříkačky

 intermitentní min. co 6 hod., stříkačka o 

objemu 5 – 10 ml, při odsávání pod 

tlakem riziko mikrotraumatizace, je  

vysoce dráždivé ke kašli





Péče o DÚ 

 mikrobiální flóra DÚ se u kriticky 
nemocných se zajištěnými DC mění 
do 24 hod., kdy dochází k pomnožení 
infekčních agens

 špatná a omezená péče o DÚ a 
nedostatečné mechanické 
odstranění zubního plaku jsou hlavní 
faktory, které vedou k jeho 
hromadění a šíření s následnou 
kolonizací patogenů do DC 

 chlorhexidin - antibakteriální roztok 
působící proti grampozitivním 
mikroorganismům včetně 
multirezistentních patogenů, 
koncentrace nejméně 0,5 %

 protokoly péče 

Postup ošetření dutiny ústní

Celkovou péči o DÚ včetně čistění zubů provádíme 2x 

denně, min. co  6 hod.  provádíme kontrolu DÚ, odsátí a 

ošetření.

1. Pacienta uložíme do polohy 30 st.

2. Změříme tlak v obturační manžetě ( 27- 34 cm H2O).

3. Odsajeme subglotický prostor a odsajeme DÚ.

4. Měkkým zubním kartáčkem napuštěným 0,5 % CHG, 

čistíme zuby jemnými krouživými pohyby, odstraníme

nečistoty z jazyku od kořene k jeho špičce. V případě

krvácivých projevů, použijeme místo kartáčku měkké 

štětičky.

5. Štětičkami s 0,5 % CHG vytíráme patro zezadu

dopředu, včetně tváří opět směren ven, odstraníme také 

zubní povlak. 

6. Do DÚ vstříkneme 5 - 20ml 0,5% CHG necháme 

působit 5 -10s., poté odsajeme veškeré zbytky a 

nečistoty.

7. Promažeme rty





4. Péče o komponenty

 Ventilační okruh –

doporučení neměnit rutině, 

měnit po pacientovi, při 

viditelném znečištění

 Zvlhčování DC – aktivní x 

pasivní, výhody pasivního –

bez rizika aspirace, nižší 

riziko kolonizace, výměna 

filtrů co 24 hod. 

 Mikronebulizace –

rozpojovací systém, zásady 

asepse, výměna co 24 hod. 



5. Fyzioterapie

 u 50 % nemocných hospitalizovaných na JIP déle
než 7 dní, dochází k rozvoji polyneuropatie kriticky
nemocných

 dochází k poklesu svalové síly o 1 – 1,5 % za den a
změnou funkce kosterní svaloviny je zhoršena
oxidativní schopnost

 fyzioterapie plic - techniky zajišťující hygienu DC -
drenážní, postupy usnadňující mechaniku dýchání a
techniky zlepšující sílu a vytrvalost dýchacích svalů.

 fyzioterapeut - kontaktní lokalizované dýchání,
reflexní stimulace dle Vojty, dechová gymnastika

sestra - míčkování, masáže stimulující dýchání,
vibrační dýchání



 Pasivní cvičení – na lůžku, pohyby

končetin s vlivem na mobilitu hrudního

koše, protažení končetin, prevence

kontraktur, správné polohování

 Časná mobilizace – hlavní dýchací sval je
bránice, efektivnější zapojení ve vertikále,

sed s oporou, sed z lůžka, stoj a chůze

 využití mobility protokolu

44% 36% 31%
14%

56% 64% 69%
86%

2015 2016 2017 2018

ORDINACE FYZIOTERAPIE

ne 1x
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