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LEKCIA III 
RESUSCITÁCIA NOVORODENCOV - POUŽITIE 
VAKU A MASKY 
ROZDIELY MEDZI U ČEBNICOU PROF. BLOOMA a KATTWINKELA 
PLUS DOPORUČENIA AHA/AAP 2010 a ERC 2010 
J. Nikolinyová, J. Zbojan, Banská Bystrica 
 
„Ventilácia pľúc  je najdôležitejší a 
najefektívnejší krok v kardiopulmonálnej  
resuscitácii asfyktického novorodenca“.  

   Kattwinkel at al.                                                     
 

Ak u donoseného novorodenca 30 sekúnd po 
narodení a poskytnutí iniciálnych krokov 
pretrváva apnoe alebo lapavé dýchanie, 
frekvencia srdca je menej ako 100/min, 
zahájime ventiláciu pľúc pozitívnym tlakom 
(PPV). 

 
U novorodencov je dôležité vytvorenie 
funkčnej reziduálnej kapacity (FRC) - 
optimálnym inspiračným tlakom, inflačným 
časom a adekvátnou frekvenciou.  
U nedonosených novorodencov začíname 
inspiračným tlakom (PIP) 20-25 cm H2O s 
dlhším inspíriom,  frekvenciou 30-60/min. 
Podľa závažnosti respiračnej tiesne inflačný 
tlak je niekedy nutné zvýšiť až na 30-
40 cm H2O. 
U donosených novorodencov iniciálne častejšie 
poskytujeme dychy s relatívne vyšším tlakom 
30-40 cm H20, následne pokračujeme tlakom  
15-20 cm H2O.  

Donosení novorodenci majú dychový 
objem 15-25 ml (5-7 ml/kg), vaky väčšie ako 
750 ml nie sú schopné podať taký malý 
dychový objem (Vt)! Normálny Vt 
novorodenca = 1/10 objemu samorozpínacieho 
vaku (240 ml)  a 1/30  objemu 
anesteziologického vaku (750 ml). Je nutné si 
uvedomiť, že niektorí extrémne nedonosení 
novorodenci majú ešte menšie dychové objemy, 
majú však tuhšie pľúca a preto vyžadujú vyššie 
inflačné tlaky na dosiahnutie týchto objemov. 

Charakteristickými vlastnosťami 
nezrelých pľúc sú: nedostatok surfaktantu, 
spomalená drenáž pľúcnej tekutiny, pomerne 
malá dýchacia plocha,  ľahko deformovateľné 
dýchacie cesty, znížená pľúcna compliance 
(poddajnosť), vyššia pľúcna rezistencia a nízka 
FRC. Keďže nedonosení novorodenci sú 

náchylnejší na atelektotraumu, pri ventilácii 
samorozpínacím vakom je  v súčasnosti nutné 
pripojenie PEEP (positive end-expiratory 
pressure) ventilu. Vhodne zvolený  PEEP  
zlepšuje pľúcnu compliance a chráni nezrelé 
pľúca pred poškodením. U nedonosených 
novorodencov využívame PEEP cca 5cm H2O. 
V závislosti od  zlepšovania pľúcnych funkcií  
je pri PPV  potrebné meniť inflačný tlak. Zvlášť 
výhodný na ventiláciu pozitívnym tlakom je pri 
tejto rizikovej skupine  T-resuscitátor (Neopuff 
Infant Resuscitator). T-resuscitátor umožňuje 
tzv. „kontrolovanú ventiláciu“ prednastaveným 
PIP-om (peak inspiratory pressure) a PEEP-om. 
Inflácia tlaku T-resuscitátorom je umožnená 
striedavým zatváraním a uvoľňovaním PEEP 
ventilu nad maskou. K bezpečnosti prístroja 
prispieva i nastavenie limitu maximálneho 
tlaku, čím predchádzame možnej volumotraume 
a stretchtraume. Perzistujúca centrálna 
cyanóza, grunting a dyspnoe po úvodných 
krokoch sami osebe už nie sú indikáciou na 
PPV, či na inhaláciu čistého kyslíka. Potrebné 
je odsatie dýchacích ciest, uvažovať o napojení 
na N-CPAP a PO hlavne predčasne narodených 
novorodencov pred 32.t.g už v pôrodnej sále. 
Včasný N-CPAP u nedonosených 
novorodencov redukuje potrebu použitia a 
trvania ventilácie, podávania surfaktantu, avšak 
na druhej strane zvyšuje riziko pneumothoraxu. 
Nevyhnutným predpokladom N-CPAP je  však 
spontánna dychová aktivita novorodenca 
v respiračnej tiesni.  
Efektívnu  PPV poskytujeme: 
1. samorozpínacím vakom       
2. anesteziologickým vakom   
3. T-resuscitátorom 
 
1. Samorozpínací vak (Self-Inflating Bag) 
VÝHODY  
 -  nevyžaduje zdroj stlačeného plynu  
 -  vždy sa rozopne po uvoľnení stlačenia                   
 -  má bezpečnostnú pretlakovú chlopňu 
 -  nastavenie PEEP - vyžaduje pripojenie 
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PEEP-ventilu 
NEVÝHODY  
- rozpína sa aj pri netesnom priložení masky k 
tvári pacienta 
- nutný rezervoár na dosiahnutie 100% 
koncentrácie O2 
- nedá sa použiť na inhaláciu O2 s vysokou 
koncentráciou! 
- PIP je definovaný silou manuálneho stlačenia 
vaku 
 
2. Anesteziologický vak (Flow-Inflating Bag) 
VÝHODY  
-  dodáva množstvo kyslíka nastavené na 

zmiešavači plynov alebo až 100% O2 
-  ľahko sa zistí, či správne tesní na 

pacientovej tvári 
-  pri stláčaní vaku možno ľahko posúdiť 

tuhosť pacientových pľúc 
-  môže sa použiť na inhaláciu kyslíka (aj bez 

IPPV) 
NEVÝHODY 
- vyžaduje pevnú tesnosť masky na tvári, aby 
zostal rozopnutý  
- na rozopnutie vyžaduje zdroj stlačeného plynu 
- zvyčajne nemá bezpečnostnú chlopňu 
 
3.T-resuscitátor (Neopuff Infant 
Resuscitator) 
VÝHODY 
- možná kontrola prietoku a tlaku, nastavenie 

limitu maximálneho tlaku 
- možná ventilácia prednastaveným 

konštantným tlakom  
 (PIP i PEEP nastavujeme manuálne na 
požadovanú úroveň) 

- dodáva množstvo kyslíka nastavené na 
zmiešavači plynov alebo až 100% O2 

- resuscitujúca osoba sa neunavuje 
NEVÝHODY  
- vyžaduje zdroj stlačeného plynu 
- nemožnosť posúdenia pľúcnej compliance: 
inflácia tlaku je umožnená striedavým  
zatváraním, uvoľňovaním PEEP ventilu nad 
maskou 
- pred použitím nutnosť nastavenia tlakov 
- počas resuscitácie sťažená zmena inflačného 
tlaku 
 
Aké sú teda dôležité charakteristiky vakov 
používaných u novorodencov?  
- veľkosť 240 - 750 ml (Vt  4-6 ml/kg) 
- možnosť aplikácie 21-100%O2, ako i 
variabilnej koncentrácie kyslíka - nutný 
zmiešavač (blender) 

 
- možnosť inhalačného podávania kyslíka 
- vhodná veľkosť masky podľa veľkosti 
pacienta  
- bezpečnostné prvky na zamedzenie 
vysokých tlakov 

 
Známky efektívnej ventilácie pozitívnym 
tlakom: 

1. zvyšuje sa frekvencia srdca  
2. dobre počuteľné dychové fenomény a 

primerané exkurzie hrudníka 
3. zlepšuje sa farba kože a slizníc (po 

napojení PO saturácia O2) 
4. začína spontánna ventilácia 
5. zlepšuje sa muskulárny tonus 
Najlepšími klinickými známkami kvalitnej 

ventilácie sú: zvýšenie frekvencie srdca,  dobre 
počuteľné dychové fenomény a primerané 
exkurzie hrudníka, zlepšenie koloritu kože (po 
napojení PO saturácia O2). U nedonosených 
novorodencov vyhodnocovanie pohybov 
hrudníka a dychových fenoménov je menej 
spoľahlivé. 

Zlatým štandardom pre objektívne 
posúdenie oxygenácie a tým aj úspešnosti PPV 
u všetkých novorodencov je pulzná oxymetria. 
Sondu pulzného oxymetra umiestňujeme na 
pravú ruku alebo zápästie, čím získame hodnotu 
preduktálnej saturácie kyslíka (SpO2) a 
aktuálnej srdcovej frekvencie. 

 
Indikácie k použitiu pulznej oxymetrie (PO): 
-predpokladaná potreba resuscitácie 
-potreba PPV 
-perzistujúca cyanóza, grunting, dyspnoe 
-terapia O2 
 
          Najlepším objektívnym indikátorom 
kvalitnej PPV je zvyšovanie frekvencia srdca so 
súčasným vzostupom SpO2 na pulznom 
oxymetri.  Pulzná oxymetria  však nenahradí 
klinické hodnotenie. 

 Existujú obavy z potenciálnych 
 vedľajších účinkov 100% kyslíka na respiračné 
funkcie, cerebrálnu cirkuláciu a z potenciálneho 
tkanivového poškodenia kyslíkovými 
radikálmi. Naopak, oprávnené sú aj obavy 
z postasfyktického poškodenia následkom 
nedostatku kyslíka. Preto je potrebné využívať  
uváženú zmes kyslíka a vzduchu na dosiahnutie 
požadovanej cieľovej Sp02. Na titrovanie 
najvhodnejšej zmesi nám slúži zmiešavač 
plynov – blender. 

U zrelých novorodencov ≥ 37t. 



 17 

začíname PPV so vzduchom. Ak sme neúspešní 
(nestúpa akcia srdca ani saturácia)  po 90 
sekundách, pomocou blendera zvyšujeme 
koncentráciu inspirovaného O2 až do 
dosiahnutia cieľovej saturácie. U nezrelých 
novorodencov <32t. zahajujeme PPV 
s koncentráciou kyslíka 30-40%, pričom 
koncentráciu titrujeme podľa uvedených 
cieľových preduktálnych saturácií. Pre 
novorodencov 32t. - 37t. neexistuje dostatok 
štúdií pre úvodnú kyslíkovú stratégiu.   
Novorodenci, u ktorých je akcia srdca 
>100/min a spontánne dýchajú, ale majú 
grunting, dyspnoe alebo centrálnu cyanózu ak 
nedosiahnu po odsatí event. po napojení na N-
CPAP cieľovú saturáciu je potrebné zvyšovanie 
FiO2 pomocou blendera. 

 
Hodnoty cieľových Sp02 u donosených i 
nedonosených novorodencov: 
1.min. 60-65% 
2.min. 65-70% 
3.min. 70-75% 
4.min. 75-80% 
5.min.  80-85% 
10.min.85-95% 

 
Dýchanie, frekvenciu srdca a kolorit 

kože vyhodnocujeme v 30 sekundových 
intervaloch. Po úvodných krokoch a 60 sec 
PPV: 
- pri frekvencii srdca pod 60/min. sa 

odporúča korigovať a pokračovať v PPV 
(FiO2 1,0), začať externú masáž srdca a 
zvážiť intubáciu 

- pri frekvencii medzi 60–100 /min. 
korigujeme a pokračujeme v  PPV vakom, 
zvažujeme intubáciu a zvyšovanie FiO2 

- ak je frekvencia srdca stabilizovaná nad 
100/min a dieťa  
o má centrálnu cyanózu (pri PO SpO2 

nedosahuje požadované cieľové 
hodnoty)  a spontánne nedýcha 
korigujeme a pokračujeme v PPV a 
zvážime zvyšovanie FiO2 eventuálne 
intubáciu ako i zavedenie 
orogastrického katétra 

o je ružové (pri PO má optimálnu SpO2) a 
spontánne nedýcha postupne znižujeme 
frekvenciu ventilácie pozitívnym 
tlakom až nakoniec pri spontánnej 
pravidelnej dychovej aktivite ukončíme 
predýchavanie 

 
Najčastejšími príčinami neefektívnej 

ventilácie pozitívnym tlakom sú: nedostatočne 
tesniaca maska, nepriechodné dýchacie cesty 
alebo nedostatočný inflačný tlak. 
 
Pri neúspechu ventilácie vakom a maskou je 
veľmi často potrebná endotracheálna 
intubácia s ventiláciou cez endotracheálnu 
kanylu! 
 
Kľúčové body: 
 
� ventilácia  pľúc (PPV) je najdôležitejší a 

najefektívnejší krok v KPR. 
 
� indikácie  PPV po úvodných krokoch: 

1. apnoe alebo 
2. gasping alebo 
3. srdcová frekvencia pod 100/min, aj keď 

dieťa dýcha! 
 

� Indikácie na N-CPAP po úvodných 
krokoch: 
1. nedonosenosť pod 32. t.g. 
2. eventuálne: grunting, dyspnoe 

a centrálna cyanóza  
 

� samorozpínací vak: 
1. sa rozpína  aj bez zdroja stlačených 
plynov, preto je nutná kontrola 
    pripojenia na zdroj O2  
2. na dosiahnutie 100% koncentrácie O2 je 
nutné pripojiť zásobník O2 
 

� anesteziologický vak: 
1. vyžaduje zdroj stlačeného plynu  
2. vyžaduje tesnosť masky 
 

� T-resuscitátor 
1. vyžaduje zdroj stlačených plynov 
2. vyžaduje tesnosť masky  
3. umožňuje nastavenie limitu max. tlaku, 
ventiláciu prednastaveným PIP a PEEP 

 
� V prípade predpokladanej potreby 

resuscitácie a PPV je monitorovanie Sp02 
pulzným oxymeterom nevyhnutné!  
 

� Vhodná alternatíva podávania PPV- 
nazálne kanyly (nazálne okuliare) 

 

PRAKTICKÉ CVI ČENIE 
 
Inštuktor: Účastník by mal byť poučený, aby 
počas demonštrácie komentoval svoj postup. 
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Každý krok ohodnotíte a zaznačite do kolonky 
� ( V), ak je postup správny. Ak je postup 
nesprávny, zakrúžkujte si daný krok a  
prediskutujte tento bod neskôr. Budete 
potrebovať aj ďalšie informácie, ktoré sa týkajú 
stavu dieťaťa. V prípade ak je k dispozícii T-
spojka v pôrodnej sále, účastník by mal 
preukázať zručnosti aj s týmto prístrojom. 
Samozrejmosťou je  preukázanie použitia vaku 
a masky.  
Účastník kurzu: K úspešnému absolvovaniu 
praktických cvičení je potrebné vykonať 
správne všetky kroky na základe správnych 
rozhodnutí. Počas jednotlivých krokov slovne 
komentujte postup.  
Pomôcky a vybavenie:  resuscitačná figurína, 
žiarič alebo zdroj tepla, rukavice, odsávačka 
(jednorázová alebo sondou), fonendoskop, 
podložka pod ramená, samorozpínací vak, 
optimálne s PEEP-ventilom, anesteziologický 
vak s manometrom a zdrojom kyslíka, T-
resuscitátor s komponentami, prietokomer, 
masky (rôznych veľkostí), fakultatívne blender-
zmiešavač kyslíka a vzduchu, pomôcky na 
inhalačné podávanie kyslíka (maska, hadice, 
anesteziologický vak a maska alebo T-
resuscitátor), sonda na kŕmenie a striekačka, 
náplasť, hodiny so sekundovou ručičkou. 
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PRAKTICKÉ CVI ČENIE  
Lekcia3 - Ventilácia vakom a maskou 
 
Meno       
Inštruktor      
Dátum   
 
Inštruktorove otázky sú v uvodzovkách. 

Účastníkove otázky a správne odpovede sú 
písané hrubo. Inštruktor vyznačí správnosť 
odpovede.  
 
„Privolali vás k pôrodu dieťaťa s odhadovaným 
gestačným vekom   týždňov.  
Ako pripravíte pomôcky k ventilácii pre toto 
dieťa? Môžete sa opýtať čokoľvek o klinickom 
stave dieťaťa.  
�  Vyber vak a pripoj ho k zdroju kyslíka 
schopného poskytnúť 90-100% kyslík 
�  Vyber masku vhodnej veľkosti 
�  Otestuj  vak 

• dobrý tlak?  
• funguje pretlaková chlopňa? 

(samorozpínací vak) 
• nastavená prietoková chlopňa 

(anesteziologický vak) 
• nastavenie ovládacích prvkov T-

resuscitátora (PIP, PEEP, limit 
maximálneho tlaku) 

• ak je prítomný manometer, funguje? 
          (ak vak správne nefunguje, získaj a 

otestuj iný) 
 
„Dieťa sa práve narodilo, umiestnili sme ho pod 
žiarič, do správnej polohy, odsali, osušili a 
poskytli mu stimuláciu. Dieťa je stále apnoické. 
Predveď, čo treba pre toto dieťa urobiť.“ 
�  Postaví sa k hlave dieťaťa alebo z boku a 
uloží hlavu dieťaťa do polohy pre 
„vdychovanie“ 
�  Správne priloží dieťaťu masku s vakom 
�  Skontroluje, či maska dobre tesní  
�  Poskytne ventiláciu primeranou 
frekvenciou a tlakom a sleduje exkurzie    
�  Asistent informuje o srdcovej frekvenci a 
dýchacích šelestoch 
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FS sa zlepšuje FS sa nezlepšuje

� Pozrie na hrudník, zhodnotí dýchacie fenomény

� Skontroluje, či maska dobre tesní, skorigujete polohu hlavy a 
znovu priloží masku na tvári

FS sa nezlepšuje

� Skontroluje, či nie sú zablokované dýchacie cesty

Zablokované dýchacie cesty Volné dýchacie cesty

Zvýš ventilačný tlak Zdvíha sa hrudník

� Ventiluje 30 sekúnd,  frekvenciou 40-60 /min

Zdvíha sa Nezdvíha sa

� Uvoľnenie sekrétov a kontrola 
repozície hlavy 

� Zvážte veľkosť
ventilačneho tlaku

� Vyhodnotí AS fonendoskopom alebo palpáciou umbiliku počas 6 sekúnd

� Kontroluje, či spontánne dýcha� Ďalej ventiluj
� Zváži intubáciu

� Ďalej ventiluj
� Začne masáž hrudníka
� Zvážiť intubáciu

„viac jako 10 úderov“„6-10 úderov“„pod 6 úderov“

� Ďalej PPV
� Zváž intubáciu a/alebo rogastrickú
sondu při prolongovanej ventilácii
� Indikuje postresuscitačnú starostlivosť

� Postupe preruší PPV
� Poskytuje taktilnú
stimuláciu a O2 inhalačne
� Indikuje postresuscitačnú
starostlivosť

Nedýcha spontánnene
Dýcha spontánne

 
 
Inštruktor by mal prejsť každý scenár oddelene 
a vyhodnotiť každú odpoveď účastníka zvlášť. 
�  Správne vyráta AS zo 6 sekundovej 
kalkulácie 
�  Rýchlosť - bez zbytočného oneskorenia 
�  Manipuluje s dieťaťom bezpečne, bez traumy 
�  Ventiluje správnou frekvenciou (40-60 
dychov/min) 
�  Ventiluje správnym tlakom  
�  Nevytvára nadmerný tlak na masku  
�  Ak ventiluje dlhšie ako niekoľko minút, 
zavedie orogastrický katéter 
 
 
 
 
 

KONTROLNÉ TESTY 
1. Anesteziologický vak (prietokom rozpínaný) 

(bude) (nebude) pracovať bez zdroja stlačeného 
vzduchu. 

2. Novorodenec nedýcha a je modrý. Po 
očistení dýchacích ciest a stimulácii sa 
klinický stav dieťaťa v priebehu 30 sekúnd 
nezlepšil. Ďalší krok bude (pokračovať 
v stimulácii) (začať ventiláciu pozitívnym 
tlakom).  

3. Najdôležitejším jednoduchým a 
najúčinnejším krokom v resuscitácii 

novorodenca je (stimulácia)  (ventilácia 
pľúc).  

4. Označ tieto vaky „ anesteziologický“  „ 
samorozpínací“  ,,T-resuscitátor“ 

 
A.___________________       
B.___________________       
C.___________________ 

 

5. Masky rozličných veľkostí (majú) (nemajú) 
byť k dispozícii pri každom pôrode.  

6. Samorozpínacie vaky vyžadujú pripojenie k  
      aby 
poskytovali 100% kyslík.  

7. T-resuscitátor (pracuje) (nepracuje) bez 
zdroja stlačeného plynu. 

8. Vaky pre ventiláciu novorodenca sú (oveľa 
menšie) (rovnakej veľkosti) ako vaky pre 
dospelých. 

9. Napíšte najdôležitejšie bezpečnostné prvky 
každého z prístrojov: 

Samorozpínací vak:   
_________________________ 

Anesteziologický 
vak:________________________ 

T-resuscitátor:                    
_________________________   

10. Samorozpínací vak s prípojom pre 
manometer bude fungovať iba ak je 
manometer pripojený k tomuto miestu 
alebo ak je toto miesto pripojenia 
(ponechané otvorené) (pripojené).  

11. Samorozpínací vak poskytuje kyslík 90% až 
100% koncentrácie (ako taký) (iba keď je 
k nemu pripojený zásobník kyslíka). 
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12. Samorozpínací vak, ktorý je pripojený k 
100% kyslíku, ale bez pripojeného 
zásobníka kyslíka, môže poskytovať len  
  % kyslík.  

13. Testujete resuscitačný vak. Ak stlačíte vak, 
(mali) (nemali) by ste voči vašej ruke cítiť 
tlak 

14. Ak resuscitačný vak na obrázku vpravo 
funguje správne, aká bude 
hodnota tlaku na 
manometri pri stlačení 
vaku? 

    . 

 

 

15. Tlak, ktorý vytvára samorozpínací vak je 
určený týmito tromi faktormi:  

(1)________________________________
______________________ 

(2)________________________________
______________________ 

(3)________________________________
______________________ 

16. Uveďte 4 dôvody, prečo môže 
anesteziologický vak pri ventilácii 
novorodenca zlyhať. 

(1)________________________________
_____________________  

(2)________________________________
_____________________  

(3)________________________________
_____________________  

(4)________________________________
_____________________  

17. Ktorý z anesteziologických vakov je použitý 
správne? 

 

18. K regulácii tlaku kyslíka pre dieťaťa pri 
použití anesteziologického vaku, je 
potrebné nastaviť buď prietokomer na stene 
alebo (kontrolnú prietokovú chlopňu) 
(manometer).  

19. Ak je prietok plynu cez anesteziologický 
vak príliš vysoký (existuje) (neexistuje) 
zvýšené riziko pneumothoraxu. 

20. Aké tlaky nastavíme  na T-resuscitátore pred  
jeho použitím? 

.__________________________ 

.__________________________ 

.__________________________ 

 

21. Ak nedosiahneme  prostredníctvom T-
resuscitátora požadovaný inspiračný tlak 
musíme (znížiť) (zvýšiť) prietok. 

22. Inhalačný kyslík podávaný T-resuscitátorom 
vyžaduje aby bol PEEP ventil (otvorený) 
(uzavretý) 

23. Kyslík inhalačne môže byť spoľahlivo 
podávaný (anesteziologickým vakom) 
(samorozpínacím vakom) (T-
resuscitátorom) 

24. Pri inhalačnom podávaní kyslíka vakom a 
maskou, je potrebné priložiť masku (pevne) 
(voľne) k tvári dieťaťa, aby časť plynu 
okolo okrajov masky unikala. 

25. Ktorá maska má správnu veľkosť? 

 

26. Pred očakávanou resuscitáciou, vak na 
ventiláciu by mal byť pripojený k 
______________________. 

 

 

27. Ktoré dieťa je v správnej polohe pre 
ventiláciu resuscitačným vakom? 
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28. Ktorá/ktoré z ilustrácii znázorňuje správnu 
polohu pri ventilácii resuscitačným vakom? 

 

29.  Musíte držať resuscitačný vak tak, aby ste 
videli dieťaťu     a 
__________________ 

30.  Anatomicky tvarovaná maska by mala byť 
nad nosom dieťaťa umiestnená so 
(špicatým) (okrúhlym)    okrajom.  

31.  Ak spozorujete, že hrudník dieťaťa vyzerá 
akoby sa zhlboka nadýchlo, pľúca sú 
(nadmerne rozopnuté) (málo rozopnuté) a 
existuje nebezpečie pneumotoraxu.  

32.  Pri ventilácii dieťaťa stláčame vak 
frekvenciou   až    
dychov/min. 

33.  Pred ukončením asistovanej ventilácie by 
ste mali (zvýšiť) (znížiť) frekvenciu a 
sledovať nasledujúce klinické znaky: 

(1)________________________________
__________________________________ 

(2) 
__________________________________
__________________________________ 

34.  Máte pre ventiláciu dieťaťa samorozpínací 
vak. Vak sa naplní po každom stlačení. 
Sledujete, či sa dieťaťu pri každom dychu 
zdvíha hrudník. V prípade, ak nie, uveďte 3 
možné príčiny:  

(1) __________________________-
__________________________________ 

(2) 
__________________________________
__________________________________ 

(3) 
__________________________________
_________________________________ 

35. Ak po príslušných úpravách, nie je možné 
dosiahnuť rozopnutie hrudníka ventiláciou 
pomocou vaku a masky, mali by ste zaviesť 
   a začať ventiláciu vakom cez  
  . 

36. Zistíte, že sa hrudník dieťaťa pri ventilácii 
zdvíha. Iný spôsob, ako sa dozvedieť, či je 
prevzdušnenie dobré je pomocou   
  auskultovať dýchacie šelesty nad 
pľúcami na obidvoch stranách.  

37.  Ak musíte pokračovať vo ventilácii vakom 
a maskou dlhšie ako niekoľko minút, mali 
by sme zaviesť ______________________, 
ktorý funguje ako ventil pre plyn 
nahromadený v žalúdku počas ventilácie 

38.  Ako ďaleko má byť orogastrický katéter 
zavedený ? _______cm 

 
 

39.  Hneď po zavedení orogastrického katétra, 
pripojíme na jeho koniec striekačku a obsah 
žalúdka odsajeme. Keď striekačku 
odpojíme, ponecháme katéter v žalúdku a 
jeho koniec ponecháme     
pre odchod žalúdočného plynu.  

40.  U veľkej väčšiny detí, ktoré vyžadujú 
resuscitáciu, sa po ventilácii pozitívnym 
tlakom vakom a maskou klinický stav 
(zlepší) (nezlepší).  

 

 

ODPOVEDE 3 
 

POUŽITIE VAKU A MASKY 
1. Anesteziologický vak nebude pracovať bez 

zdroja stlačeného vzduchu. 

2. Ďalší krok spočíva vo ventilácii pozitívnym 
tlakom.  

3. Najdôležitejším krokom v resuscitácii 



 22 

novorodenca je ventilácia pľúc.  
4. A. anesteziologický   B. Samorozpínací   C. 

T-resuscitátor 
5. Masky rozličných veľkostí majú byť 

k dispozícii pri každom pôrode.  

6. Samorozpínacie vaky vyžadujú pripojenie 
k zásobníku kyslíka, aby poskytovali 100% 
kyslík.  

7. T-resuscitátor nepracuje bez zdroja 
stlačeného vzduchu. 

8. Vaky pre ventiláciu novorodenca sú oveľa 
menšie ako vaky pre dospelých. 

9. Samorozpínací vak - bezpečnostná 
pretlaková chlopňa, manometer 

 Anesteziologický vak - manometer 
T-resuscitátor - ovládač limitu 
maximálneho tlaku a manometer 

10. Samorozpínací vak s prípojom pre 
manometer bude fungovať iba ak je 
pripojený manometer alebo ak je miesto 
napojenia pripojené.  

11. Samorozpívací vak poskytuje kyslík 90% až 
100% koncentrácie iba keď je k nemu 
pripojený zásobník kyslíka. 

12. Samorozpínací vak, ktorý je pripojený k 
100% kyslíku, ale bez zásobníka kyslíka 
poskytuje kyslík len okolo 40% 
koncentrácie.  

13. Pri stlačení vaku by ste mali cítiť voči vašej 
ruke tlak. 

14. Hodnota tlaku na manometri pri stlačení 
vaku by mala byť 30 až 40cm H2O. 

15. Tlak, ktorý vytvára samorozpínací vak je 
určený:(1) spôsobom stlačenia vaku, 
(2) chybou v utesnení masky na tvári, 
(3) východzím stavom pretlakovej chlopne.   

16. Anesteziologický vak pri ventilácii 
novorodenca môže zlyhať, lebo je 
(1) nedostatočne utesnená maska na tvári, 
(2) diera vo vaku, (3) príliš otvorená 
kontrolná prietoková chlopňa, (4) nie je 
pripojený manometer alebo kyslíková 
hadica nie je pripojená alebo je upchatá 

17.  C je správne 
18.  Tlak kyslíka kontrolujeme nastavením 

prietokomera na stene alebo kontrolnej 
prietokovej chlopne. 

19. Ak je prietok plynu cez anesteziologický 
vak príliš veľký je zvýšené riziko vzniku 
pneumothoraxu 

20. Nastavenie tlakov T-resuscitátora: A. limit 
maximálneho tlaku B. PIP-peak 
inspiratory pressure   C. PEEP - positive 
end-expiratory pressure 

21. Ak nedosiahneme  pomocou T-resuscitátora 
potrebný PIP musíme zvýšiť prietok.  

22.  Inhalačné podávanie kyslíka T-
resuscitátorom vyžaduje, aby bol PEEP 
ventil uzavretý. 

23.  Kyslík inhalačne môže byť spoľahlivo 
podávaný  pomocou anesteziologického 
vaku a T resuscitátorom ale nie maskou 
samorozpínacieho vaku ak na ňom nie je 
uzatvorený rezervoár 

24. Pri inhalačnom podávaní kyslíka vakom a 
maskou, je potrebné priložiť masku k tvári 
dieťaťa voľne, aby časť plynu unikala 
okolo okrajov masky. 

25. Maska A má správnu veľkosť. 

26. Vak na ventiláciu by mal byť pripojený k 
zdroju kyslíka. 

27. Dieťa A je v správnej polohe. 

28. Ilustrácie A a B sú správne. 

29. Mali by ste vidieť hrudník a brucho 
dieťaťa. 

30. Anatomicky tvarovaná maska by mala byť 
nad nosom dieťaťa umiestnená špicatým 
okrajom.  

31. Pľúca sú nadmerne rozopnuté a vzniká 
nebezpečie vzniku pneumotoraxu.  

32.  Pri ventilácii dieťaťa stláčame vak 
frekvenciou 40 až 60 dychov/min. 

33.  Znížte frekvenciu a skontrolujte (1) akciu 
srdca, (2) dýchanie. 

34.  Ak sa hrudník nezdvíha, môže ísť o 
(1) nedostatočné utesnenie masky na tvári, 
(2) zablokované dýchacie cesty, 
(3) nedostatočný tlak. 

35.  Zaveďte endotracheálnu kanylu a začnite 
ventilovať vakom cez ET kanylu. 

36.  K auskultácii dýchacích šelestov nad 
pľúcami na obidvoch stranách použite 
fonendoskop.  

37. Orogastrický katéter funguje ako ventil pre 
plyn nahromadený v žalúdku počas 
ventilácie. 

38. Orogastrický katéter by mal byť zavedený 
na 22cm (10cm + 12cm). 

39. Striekačku odpojíme, katéter ponecháme 
v žalúdku a jeho koniec ponecháme 
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otvorený, aby žalúdočný plyn mohol 
odchádzať.  

40. U veľkej väčšiny detí, ktoré vyžadujú 
resuscitáciu, sa po ventilácii pozitívnym tlakom 
vakom a maskou klinický stav zlepší.  

 

  
 

 
 

 
 


