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Stabilizácia → ustálenie, upevnenie, uvedenie
do pôvodného rovnovážneho stavu, postupný
proces
Predčasne narodení novorodenci
 anatomická aj fyziologická nezrelosť
 množstvo rizík a následných komplikácií
(respiračné,, cirkulačné, hematologické, imunita)
(respiračné

1

17.4.2017

KLASIFIKÁCIA PREDČASNE NARODENÝCH
NOVORODENCOV PODĽA GESTAČNÉHO
TÝŽDŇA A PÔRODNEJ HMOTNOSTI
24 g.t. + 0 dní - do 36 g.t. + 6 dní
 24 - 27 g.t. - extrémne nezrelí novorodenci,
500 – 999 g – extrémne nízka pôrodná hmotnosť
 28 - 31 g.t. - veľmi nezrelí novorodenci,
1 000 – 1 499 g – veľmi nízka pôrodná hmotnosť
 32 - 34 g.t. - stredne nezrelí novorodenci,
1 500 – 1 999 g – nízka pôrodná hmotnosť
 35 - 37 g.t. - ľahko nezrelí novorodenci,
2 000 – 2 499 g – nízka pôrodná hmotnosť

PROSTRIEDKY / POMÔCKY
POTREBNÉ K STABILIZÁCII
príprava v pôrodnej sále
 kontrola funkčnosti všetkých prístrojov
(resuscitačné termolôžko, resuscitátor, pulzný
oxymeter, laryngoskop, odsávačka)
odsávačka)

kvalifikovaný a zručný personál
 minimálne 2 - 3
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udržanie telesnej teploty
 teplota v miestnosti 26oC
 resuscitačné termolôžko / časovač
 sterilný igelitový sáčok / polyetylénový
uzatvárací vak NEONEO-HELP
o sterilný vak na ochranu novorodenca
pred stratou tepla
o perfektný kontakt s kožou
o skleníkový efekt
o nastaviteľná kapucňa podľa hlavy dieťaťa
(účinnejšia ako tkaninová čiapka)
čiapka)
o centrálny uzáver (umiestnenie
monitorovacieho zariadenia, umbilikálneho
katétra, rýchly prístup k telu dieťaťa)
 vyhriata prikrývka

zabezpečenie adekvátnej ventilácie
 zdroj stlačeného vzduchu a kyslíka
 blender a prietokomer
 resuscitátor s T – spojkou
 resuscitačný ventilačný okruh
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 mobilný systém NEOPUFF
o

prevencia volutraumy exaktne
nastavenými dýchacími tlakmi

o

„otvorené pľúca“ od prvých
momentov po narodení

o

ventilácia s koncentráciou
kyslíka v dýchacej zmesi
už od 21%

o

T – resuscitátor (dychová
podpora s adekvátnym PIP
a PEEP)

o

zmiešavač O2 / AIR (precízne
nastavenie koncentrácie
kyslíka 21 – 100%)

o

pacientsky T – kus (manuálne
ovládaná dychová frekvencia)
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UDRŽANIE TELESNEJ
TEPLOTY
 zvýšiť teplotu v miestnosti
26oC, chrániť
pred prievanom
 vyhriať resuscitačné
termolôžko a uzatvárací vak
(80 %, rovná poloha lôžka)
lôžka)
 uložiť dieťa do sáčku /
uzatváracieho vaku
(NEO--HELP) bez prvotného
(NEO
osušenia

ZABEZPEČENIE ADEKVÁTNEJ
VENTILÁCIE
 zapnúť časovač na resuscitačnom
termolôžku po položení dieťaťa
 napojiť T – resuscitátor s binazálnou
nozdrilkou adekvátnej veľkosti (jemným
pohybom zo strany na stranu vložiť
nozdrilku do nosa, kanáliky nozdrilky
sú len do polovice v nosných dierkach,
nosná prepážka je jasne viditeľná
a kanáliky nie sú deformované, žiadna
časť okrem kanálikov nemá kontakt
s pokožkou)
pokožkou)
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 umiestniť na hlavičku fixačnú čelenku
adekvátnej veľkosti (zadná spodná strana
čelenky zarovnaná s tylom novorodenca,
predná strana čelenky umiestnená
nad obočím)
 neinvazívna ventilácia CPAP – adekvátny
PEEP 6 – 8 cm H2O
 odsávanie horných dýchacích ciest (ústa,
nos) podľa ordinácie lekára, nie rutinne

 frekvencia srdca a preduktálna saturácia - na vonkajšiu
laterálnu stranu pravej ruky alebo zápästie pravej hornej
končatiny umiestniť saturačný „trauma“ senzor (žltý)
s technológiou Masimo SET (automaticky zmení
nastavenie monitoru na najrýchlejší reakčný čas
a maximálnu senzitivitu, možná aplikácia na vlhkú
pokožku), sledovať hodnovernosť signálu z pulzného
oxymetra
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ZABEZPEČENIE PRIMERANEJ OXYGENÁCIE
 iniciálna koncentrácia
30
30%
% FiO2 28 g.t.a menej
21 – 30% FiO2 28 – 31 g.t. na zabezpečenie
optimálnej saturácie 90 – 94% (limity 89 – 95%)
 prvé min. 60 - 70
70%
% pri frekvencii srdca nad 100 / min.
do 5 min. > 80%
do 10 min. 85 – 92%
zvyšovať FiO2 ak saturácia < 85
85%
%
znižovať FiO2 ak saturácia > 95
95%
%
 šetrný inflačný manéver (zabezpečí reziduálnu
kapacitu pľúc,
pľúc, prevencia kolapsu dýchacích ciest
pri apnoe, bradykardii) PEEP 20 – 25 cm H2O

APLIKÁCIA SURFAKTANTU
 zohriať pri izbovej teplote
ordinované množstvo sterilne natiahnuť
do 2 ml striekačky
 spôsoby aplikácie
INSURE - IN
INtubácia
tubácia
- SUR
SURfaktant
faktant
- Extubácia
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 dezinfekcia endotracheálnej kanyly
sterilným štvorcom navlhčeným
dezinfekčným roztokom
 prepichnutie steny endotracheálnej
kanyly oranžovou ihlou
 aplikácia surfaktantu počas
súčasnej invazívnej ventilácie

LISA - Less (menej)
- Invasive (invazívne)
- Surfaktant
- Administration (podanie)
 pod laryngoskopickou kontrolou aplikácia
surfaktantu pomocou cievky „CN“
 aplikácia surfaktantu počas
súčasnej neinvazívnej ventilácie
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TRANSPORT NA JEDNOTKU
VYSOKOŠPECIALIZOVANEJ
STAROSTLIVOSTI

 vyhriata prikrývka
 Neopuff
 pripravený inkubátor
 pripravený Infant flow
 pripravený monitor
vitálnych funkcií
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