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LEKCIA IV 
NEPRIAMA MASÁŽ SRDCA 
ROZDIELY MEDZI U ČEBNICOU PROF. BLOOMA a KATTWINKELA 
PLUS DOPORUČENIA AHA/AAP 2010 a ERC 2010 

D. Chovancová, Bratislava 

V lekcii 4 sa naučíte:  

• Kedy počas resuscitácie nepriamu masáž srdca 

začíname 

• Ako nepriamu masáž srdca poskytujeme 

• Ako koordinujeme nepriamu masáž srdca  

s ventiláciou pozitívnym tlakom 

• Kedy nepriamu masáž ukončíme 
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Prípad 4 : Resuscitácia pozitívnym tlakom 

a nepriama masáž srdca 

 Tehotná žena v 34. týždni tehotenstva konzultuje 

so svojím gynekológom pre slabé pohyby plodu.  

 Pretrvávava bradykardia plodu. Ďalší vyškolený 

personál je privolaný na pôrodnicu, je zapnutý 

žiarič, pripravené sú pomôcky k resuscitácii. Po 

vykonaní urgentného cisárskeho rezu, dostáva 

neonatálny tím chabého, apnoického novorodenca.  

 Resuscitačný tím uloží dieťa do správnej polohy, 

odsaje ústa a nos, odstráni mokré plienky a stimuluje 

ho osušením a potľapkaním chodidiel. Napriek tomu 

je dieťa 30 sekúnd po pôrode chabé, cyanotické, 

spontánne nedýcha a akcia srdca je pod 100 

úderov/min.  

• Dieťa je ventilované pozitívnym tlakom 

vakom a maskou (vzduchom) asi 5-krát. Je 

potrebné zvážiť napojenie dieťa na pulzný 

oximeter. Hrudník sa zdvíha len ľahko. 

Pritom má dieťa po 30 sekundách ventilácie 

veľmi nízku akciu srdca (AS) (20-30 

úderov/min), nedýcha a je chabé. 

Opakovane kontrolujú, či maska dostatočne 

tesní, či sú dýchacie cesty voľné a poloha 

hlavy správna. Ani napriek zvýšeniu 

inspiračného tlaku pri ventilácii vakom a 

maskou sa hrudník adekvátne nezdvíha a ani 

po ďalších 30 sekundách ventilácie AS 

nestúpa, nízka je aj jeho SpO2 (30%). Na 

zabezpečenie adekvátnej ventilácie je 

potrebná endotracheálna intubácia. 

 Resuscitačný tím začne nepriamu masáž 

hrudníka, ktorú koordinuje s ventiláciou pozitívnym 

tlakom so 40% kyslíkom. Podľa SpO2 na PO 



 25

pulznom oxymetri, je nutné postupne zvyšovať 

koncentráciu kyslíka.  

Ventilácia pozitívnym tlakom a masáž srdca už 

vedie ku zvýšeniu frekvencie srdca (80/min), dobre 

sú počuteľné dychové fenomény a primerané sú ex-

kurzie hrudníka a zlepšuje sa SpO2 (farba kože 

a slizníc). Masáž hrudníka prerušíme a pokračujeme 

v PPV. AS stúpa nad 100 úderov /min a saturácia 

dieťaťa na pulznom oximetri je 80%. Tím pokračuje 

vo ventilácii, postupne znižuje frekvenciu PPV 

a FiO2 a stimuluje dieťa pomocou masáže chrbáta. 

Keď dieťa začne spontánne dýchať, preložíme ho na 

oddelenie na ďalšie starostlivé monitorovanie a 

liečbu.  

Čo sa v tejto lekcii naučíme? 

 Prvých 30 sekúnd (úvodné kroky - A) 

resuscitácie tohto dieťaťa spočíva v uvoľnení 

dýchacích ciest (uložení do správnej polohy 

a odsávaní), osušení a ďalšej stimulácii a v repozícii 

hlavy aby dieťa dýchalo. Zhodnotíte akciu srdca a 

zistíte, že je pod 100 úderov/min a dieťa spontánne 

nedýcha. Začnete dieťa ventilovať pozitívnym 

tlakom 40% kyslíkom počas ďalších 30 sekúnd, 

súčasne dieťa napojíme na PO. Potom znovu 

skontrolujte AS a dýchanie (ventilácia – B1).  

 V tomto období sa u väčšiny novorodencov, ktorí 

potrebujú ventiláciu, objaví zlepšenie klinického 

stavu ako výsledok zlepšeného dýchania. Niekoľko 

z nich bude naďalej apnoických s AS pod 100 

úderov/min. Tieto deti potrebujú korekciu ventilácie 

event. zvýšenie FiO2 (venitlácia B2).  

Ak napriek horeuvedeným krokom je AS menej ako 

60 úderov/min pri pokračovaní efektívnej ventilácie 

(korekcia PPV: dostatočne tesniaca maska, voľné 

dýchacie cesty, správna poloha hlavy, zvýšenie 

inspiračného tlaku event. intubácia) zahájime 

nepriamu masáž srdca, ktorá by mala byť 

skoordinovaná s ventiláciou pozitívnym tlakom 

(cirkulácia – C).  

V tejto lekcii sa naučíte techniku nepriamej masáže 

srdca. ET intubáciu učí Lekcia 5.  

Aké sú indikácie nepriamej masáže srdca?  

! Nepriama masáž srdca je indikovaná, 

ak je akcia srdca pod 60 úderov/min 

napriek účinnej ventilácii pozitívnym 

tlakom.  

Prečo poskytnúť nepriamu masáž srdca?  

 

♥ Nízka hladina kyslíka v krvi u novorodenca s 

AS pod 60 úderov/min napriek stimulácii a 60 

sekundovej efektívnej ventilácii pozitívnym tlakom 

maskou 

→ depresia myokardu! 

  

Tí, ktorí sú skúsení v ET intubácii môžu 

intubovať, aby zabezpečili adekvátnu ventiláciu a 

umožnili koordinovať ventiláciu a masáž 

hrudníka. 

 

Čo je nepriama masáž srdca?  

 Kompresie hrudníka nazývame aj nepriamou 

masážou srdca - rytmickým stláčaním hrudnej kosti: 

• sa stláča srdce voči chrbtici 

•  zvyšuje vnútrohrudný tlak 

• zlepšuje cirkuláciu krvi k vitálnym orgánom.  

 

Koľko ľudí je treba k masáži hrudníka a kde ma-

jú stáť? 

Pamätaj si, že masáž hrudníka u novorodenca nemá 

veľký význam, kým nie sú aj pľúca ventilované 
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kyslíkom. Preto k masáži hrudníka sú potrební dvaja 

ľudia - jeden dýcha, druhý masíruje. Druhá osoba 

môže byť tá, ktorá sleduje frekvenciu srdca. Tieto 

dve osoby musia svoju činnosť koordinovať. Osoba, 

ktorá poskytuje masáž srdca, musí dosiahnuť na 

hrudník, aby mohla správne umiestniť svoje ruky. 

Osoba, ktorá s dieťaťom dýcha, musí stáť pri hlave 

dieťaťa, aby dosiahla dobré tesnenie masky (alebo 

pripevnila endotracheálnu kanylu) a sledovala pohyb 

hrudníka. Tá istá osoba sleduje akciu srdca na 

monitore a auskultuje počas ventilácie pozitívnym 

tlakom.  

 

Ako pri nepriamej masáži srdca priložíte vaše 

ruky na hrudník?  

Pri nepriamej masáži hrudníka prednostňujeme 

z hemodynamických príčin techniku pomocou 

palcov pred technikou dvoch prstov. U veľkých detí 

a ak sú prsty personálu krátke alebo pri potrebe 

kateterizácie pupka je prakticky výhodnejšia 

technika pomocou dvoch prstov. 

Technika pomocou palcov – sternum stláčame 

pomocou 2 palcov, pričom ruky obopínajú trup 

a prsty podopierajú chrbticu. 

Technika dvoch prstov – končeky 2 prstov- II. 

a III. alebo III. a IV. priložíme kolmo na sternum 

a stláčame ho, pričom druhú ruku podložíme pod 

chrbát, aby sme ho podopreli.  

 

 

                nepriama masáž hrudníka pomocou palcov 

Prečo má technika pomocou palcov pri 

nepriamej masáži prednosť? 

Každá technika má svoje výhody aj nevýhody. Na 

základe nových odporúčaní po analýze údajov z 

literatúry má masáž srdca technikou pomocou 

palcov prednosť. 

Technika pomocou palcov je uprednostňovaná, 

lebo je menej únavná, umožňuje lepšiu kontrolu 

hĺbky stláčaní, čo je výhodnejšie pre dosiahnutie  

systolického vrcholového tlaku a koronárneho 

perfúzneho tlaku. Uprednostňujú ju aj osoby 

s dlhými prstami.  

Technika dvoch prstov pri nepriamej masáži srdca 

sa používa, ak je dieťa väčšie alebo  naše ruky malé. 

Umožňuje aj lepší prístup pre podávanie liekov do 

pupočnej žily.   

Obidve techniky majú nasledovné spoločné zásady: 

• poloha dieťaťa (pevná opora pre chrbát, ľahko 

natiahnutý krk) 

• stláčanie  (na rovnakom mieste, do rovnakej 

hĺbky a rovnakou frekvenciou) 

Kde na hrudníku pri stláčaní umiestniť 

prsty ?  

Pri masáži srdca umiestnime prsty do dolnej tretiny 

sterna, ktorá leží na spojnici medzi prsnými 

bradavkami a xifoidným výbežkom sterna. Je to 

miesto v strede, kde sa stretávajú spodné rebrá. 

Polohu nájdete veľmi rýchlo, ak prejdete prstami po 

dolnom okraji hrudného koša, až narazíte na 

výbežok. Potom umiestnime prsty alebo palce nad 

výbežok sterna. Treba dávať veľký pozor, aby tlak 

pri stláčaní nepôsobil priamo na xifoidný výbežok. 

Aká bude poloha rúk pri použití palcov ?  

Pri technike pomocou palcov obidve ruky obopínajú 

hrudník dookola. Palce sú uložené na sterne a prsty 
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pod chrbátom dieťaťa, kde tvoria oporu chrbtice. 

Palce sú uložené vedľa seba, ale u malých detí môže 

byť uložený jeden na druhom. Palcami stláčame 

sternum a prsty podopierajú chrbát. Palce majú byť 

v oblasti prvého kĺbu zohnuté a vyvíjaný tlak pôsobí 

vertikálne, aby sa srdce stlačilo medzi sternom 

a chrbticou. 

Technika pomocou palcov má nevýhody. Nedá sa 

použiť, ak je dieťa príliš veľké alebo naše prsty 

malé. Požadovaný prístup záchranára sťažuje prístup 

k pupočnej žile, kam sa podávajú lieky.  

Aká bude poloha rúk pri technike dvoch 

prstov? 

Pri technike dvoch prstov používame končeky II. 

a III. prsta alebo III. a IV. prsta. Pravdepodobne 

uprednostníte pravú ruku, ak ste pravák, u ľaváka to 

bude ruka ľavá. Prsty uložte kolmo na hrudník 

a končekmi prstov tlačte na hrudník. Ak máte dlhšie 

nechty, radšej s pacientom dýchajte a masáž 

hrudníka nechajte na vášho partnera. Prípadne 

použite techniku pomocou palcov.  

Druhú ruku využite na podopieranie chrbátika dieťa-

ťa, aby stláčanie srdca medzi sternom a chrbticou 

bolo efektívne. Môžete tak ľahšie posúdiť veľkosť 

tlaku a hĺbku stlačenia.  

Pri masáži hrudníka, sú na sterne položené len 2 prs-

ty.  Lepšie sa tak kontroluje tlak, ktorým pôsobíte na 

sternum a chrbticu.  

Pri technike pomocou palcov vytvárame vertikálny 

tlak, ktorým stláčame srdce medzi sternom a chrbti-

cou.  

Techniku dvoch prstov v porovnaní s technikou po-

mocou palcov je možno považovať za únavnejšiu, 

najmä ak je treba masáž srdca robiť dlhší čas. Z toho 

dôvodu je pri nepriamej masáži hrudníka preferova-

ná technika pomocou palcov.  Avšak techniku dvoch 

prstov je možné aplikovať bez ohľadu na veľkosť 

dieťaťa a vašich rúk. Výhodou tejto techniky je fakt, 

že umožňuje lepší prístup k pupočnej žile.  

Akým tlakom stláčame hrudník pri 

nepriamej masáži srdca? 

 Kontrola tlaku používaného pri stláčaní sterna je 

dôležitou súčasťou postupu.  

 Hĺbka kompresií by približne mala tvoriť asi 1/3 

predozadného priemeru hrudníka. Skutočná 

hĺbka stlačenia závisí od veľkosti dieťaťa. 

Zásada:  

Obr. A: Správny postup pri nepriamej 

masáži srdca  

♣ palce alebo špičky prstov (podľa použitej metódy) 

by mali byť v kontakte s hrudníkom neprestajne 

(počas stlačenia aj počas uvoľnenia). 
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Obr. B: Nesprávny postup pri nepriamej 

masáži srdca (prsty strácajú kontakt s hrudníkom  

pri uvoľnení tlaku) 

Medzi stláčaním prsty z hrudníka dieťaťa 

nezdvíhajte. 

Ako často stláčame hrudník pri 

koordinácii s ventiláciou? 

Pravidlo: pri kardiopulmonálnej resuscitácii 

nepriama masáž srdca sprevádzaná ventiláciou 

pozitívnym tlakom. 

Nová zásada: koordinácia kompresií hrudníka 

a ventilácie po každej tretej kompresii je jeden 

vdych (90 kompresií za minútu a celkove 30 

dychov). Ak predpokladáte kardiálnu príčinu nízkej 

frekvencie srdca dieťaťa zvážte použitie pomeru 

kompresii k počtu dychov 15:2. (po 15 kompresiách 

2 vdychy). 

♠ osoba, ktorá robí kompresie - počíta nahlas aj pre 

osobu, ktorá ventiluje: 

„Raz - a - dva - a - tri - a - dýchaj - a“, kým osoba, 

ktorá ventiluje stláča počas „Dýchaj“ a uvoľní na 

„jeden- a “.  

♠Opakované počítanie napomáha k hladkému a 

dobre koordinovanému priebehu resuscitačného po-

stupu.  

Jeden cyklus zákrokov = 3 kompresie + jedna venti-

lácia: 

• štvorzákrokový cyklus trvá približne 2 sekundy 

• v priebehu minúty by malo byť asi 120 „zákrokov“ 

(90 kompresií plus 30 dychov) 

Ako môžete nacvičovať rytmus kompresií 

hrudníka spolu s ventiláciou? 

 Predstavte si, že ste osoba, ktorá poskytuje 

nepriamu masáž srdca. Opakujte slová niekoľkokrát 

za sebou počas stláčania hrudníka vašimi rukami: 

„Raz - a - dva – a – tri - a“. Nestláčajte, keď poviete 

„Dýchaj - a“. Neodťahujte prsty od povrchu, ktorý 

stláčate.  

 Odmerajte čas, aby ste zistili, či dokážete pove-

dať a vykonať päť cyklov zákrokov za 10 sekúnd. 

Pamätajte, pri „Dýchaj - a“ nestláčajte .  

 Cvičte počítanie nahlas počas kompresií hrudní-

ka.  

Raz - a - dva – a - tri- a - dýchaj - a - raz - a - dva - a 

- tri – a – dýchaj -a - 

raz - a - dva -a- tri- a - dýchaj - a - raz - a - dva - a - 

tri- a – dýchaj - a - 

raz- a - dva -a- tri – a – dýchaj - a  

 Predstavte si, že ste osoba, ktorá dieťa ventiluje 

vakom a maskou. V takomto prípade pri „dýchaj - a“ 

stlačíte vašu ruku, ale nie keď poviete „Raz - a - dva 

-a- tri - a“ stláčať nebudete.  

 Sledujte čas, či viete nahlas odpočítať a vykonať 

5 zásahov za 10 sekúnd. Pamätajte, ruku stlačte len 

na „dýchaj - a.“ 

Raz - a - dva – a - tri- a - dýchaj - a - raz - a - dva - a 

- tri – a – dýchaj -a - 

raz - a - dva -a- tri- a - dýchaj - a - raz - a - dva - a - 

tri- a – dýchaj - a - 

raz- a - dva -a- tri – a – dýchaj - a  

 V reálnej situácii budú k dispozícii dve osoby- 
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jedna bude robiť kompresie, druhá ventilovať. Oso-

ba, ktorá robí kompresie, bude nahlas počítať : Raz - 

a – dva  -... 

 So svojím partnerom si nacvičte obidve úlohy. 

Kedy nepriamu masáž hrudníka ukončíte? 

� po 30 sekundách dobre zosúladených kompresií 

hrudníka a ventilácie 

� prerušíte kompresie 

� zistíte opäť AS (ak cítite pulzácie na báze 

pupočníka - ventiláciu neprerušujte) (ak necítite 

pulzácie na báze pupočníka - prerušíme tak 

ventiláciu, ako aj kompresie a auskultujeme 

srdce)  

Ak je akcia srdca nad 60 úderov/min  

� prerušíme nepriamu masáž  

� pokračujeme vo ventilácii pozitívnym tlakom 

frekvenciou hrudníka 30-60 dychov/min 

Ak je akcia srdca nad 100 úderov/min + dieťa začne 

spontánne dýchať  

� prerušíme nepriamu masáž hrudníka  

� ukončíme ventiláciu pozitívnym tlakom 

Čo urobíte, ak sa klinický stav dieťa 

nezlepšuje? 

 Kontrolujeme (pri kompresiách hrudníka 

a ventilácii): 

• sú pohyby hrudníka adekvátne? (uvažovali ste 

alebo vykonali ste ET intubáciu?) 

• dostáva dieťa kyslík? 

• je hĺbka kompresií hrudníka približne v jednej 

tretine priemeru hrudnika 

• sú kompresie hrudníka a ventilácia správne 

skoordinované? 

Ak zostáva akcia srdca pod 60 úderov/min 

⇒⇒⇒⇒ podávame adrenalín + ET intubácia 

Dôležité zásady:  

1. Masáž hrudníka je indikovaná, ak je 

napriek 60 s efektívnej PPV akcia srdca 

pod 60 za minutu.  

2. Akcia srdca a SpO2 je evidovaná na PO. 

V priebehu masáže nevyhnutné je 

zabezpečiť FiO2 1,0. 

3. Pri masáži hrudníka  

* stláčaj srdce voči chrbtici 

* zvýš vnútrohrudný tlak 

* zlepši cirkuláciu krvi vitálnym orgánom, 

vrátane mozgu 

4. Masáž hrudníka vykonávame dvomi 

technikami – pomocou palcov alebo 

dvomi prstami. 

5. Vyber správne miesto pre stláčanie, tak 

že prejdeš po dolnom okraji spodných 

rebier hrudníka, až narazíš na xifoidný 

výbežok. Potom polož svoje palce alebo 

prsty na sternum medzi xifoidný 

výbežok a  líniu spájajúca prsné 

bradavky.  

6. Optimálnu frekvenciu masáže 

a ventilácie dosiahne ten, čo stláča a 

ráta:  

“ Raz - a - dva – a - tri- a - dýchaj - a - raz - a - dva - 

a - tri – a – dýchaj -a - 

raz - a - dva -a- tri- a - dýchaj - a - raz - a - dva - a - 

tri- a – dýchaj - a - 

raz- a - dva -a- tri – a – dýchaj – a“  za 10 sekúnd. 

7. Počas masáže hrudníka je frekvencia 

stláčania 90 a dýchania 30 za minútu. 

To je celkove 120 zákrokov za minútu. 

Jeden cyklus - 3 stlačenia a  1 dych - tr-

vá 2 sekundy. 

8. Počas masáže hrudníka zabezpeč, aby: 
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* sa hrudník počas ventilácie dostatočne 

zdvíhal 

* dieťa dostávalo kyslík  

* hĺbka stlačenia je 1/3 predozadného prie-

meru hrudníka 

* tlak sa počas relaxácie úplne uvoľní, aby 

sa hrudník mohol vrátiť naspäť a rozvi-

núť sa 

* palce alebo prsty musia byť po celý čas v 

kontakte na hrudníku 

* trvanie tlaku nadol má byť kratšie, ako 

čas uvoľnenia 

* masáž hrudníka a ventilácia musí byť 

dobre zladená 

9. Po 30 s masáže a ventilácie, zisti aká je 

akcia srdca. Ak je akcia srdca: 

* pod 60/min, intubuj dieťa, ak si to doteraz 

neurobil a podaj adrenalín, intravenózne. 

Intubácia poskytuje oveľa spoľahlivejší 

spôsob, ako vo ventilácii pokračovať. 

* medzi 60-100/min, ukonči masáž hrudní-

ka a pokračuj vo ventilácii 30-60/min 

* ak  je nad 100/min, ukonči masáž hrudní-

ka a postupne znižuj frekvenciu PPV a 

ukonči ventiláciu ak SpO2 spĺňa cieľové 

hodnoty (a dieťa je ružové). 

 

PRAKTICKÉ CVI ČENIE 

Inštuktor: Účastník by mal byť poučený, 

aby počas demonštrácie komentoval svoj 

postup. 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.  

Účastník kurzu: K úspešnému 

absolvovaniu praktických cvičení je 

potrebné správne vykonať všetky kroky na 

základe správnych rozhodnutí. Počas 

jednotlivých krokov komentujte postup 

slovne.  

Pomôcky a vybavenie:  resuscitačná 

figurína, žiarič alebo zdroj tepla, rukavice, 

fonendoskop, samorozpínací alebo 

anesteziologický vak s manometrom alebo 

T-resuscitátor so  zdrojom kyslíka, hodiny 

so sekundovou ručičkou. 

 
R

 E
 S

 U
 S

 C
 I 

T
 Á

 C
 I 

A
   

 N
 O

 V
 O

 R
 O

 D
 E

 N
 C

 A

A
 3

0s
B

1 
30

s
Pôrod Zrelos ť

Číros ť pl. vody
Plač / efektívne dýchanie

Dobrý tonus 

ÚVODNÉ KROKY: výhrevné lôžko, poloha hlavy, 
odsávanie, osušenie, stimulácia, správna pozícia hl avy

Gasping/apnoe
FS < 100/min Observácia

Grunting/ dyspnoe
Cyanóza

PPV ∗∗∗∗
PO

Ventilácia ∗∗∗∗, Masáž

Poresuscita čná
starostlivos ťAdrenalín

☺☺☺☺

Neadekvátna resuscitácia / Hypovolémia / MAC, 
Špeciálne stavy (Malformácia DC, Pľúcna patológia, VCC, VAS)

☺☺☺☺

Bežná starostlivos ť

☺☺☺☺

uvo ľni DC, event. CPAP
PO

SpO2
1. min: 60–65%
2. min: 65-70%
3. min: 70-75%
4. min: 75-80%
5. min: 80-85%
10.min: 85-90%

����

FS < 100/min / apnoe / gasping

korekcia PPV ∗∗∗∗
SpO2 (O2) 

����

����

Rizikové / patologické tehotenstvo / pôrod

☺☺☺☺

☺☺☺☺

SpO2
(O2, ev.korekcia CPAP)

C
 3

0s
B

2 
30

s

FS<60 FS>60

FS<60

����

����
☺☺☺☺

∗∗∗∗ Zváž 
ETK

 



 31

PRAKTICKÉ CVI ČENIE 

Lekcia 4 - Nepriama masáž hrudníka 

Meno       

Inštruktor     

Dátum   

 

Inštruktorove otázky sú v uvodzovkách. 

Účastníkove otázky a správne odpovede sú 

písané hrubo. Inštruktor vyznačí správnosť 

odpovede.  

 

 „Toto dieťa narodené v termíne bolo 

uložené do termoneutrálneho prostredia a 

do správnej  polohy, bolo osušené a dostalo 

taktilnú stimuláciu. Zostáva apnoické. 

 

Účastník #### 1                 Účastník #### 2  

 Začne ventiláciu vakom a maskou �  

Po 30 sekundách, vyžiada si 

hodnotenie AS                             �  

�  Kontroluje AS auskultáciou (event. 

palpáciou) počas približne 6 s 

 „ Zistíte štyri údery za 6 sekúnd“ 

�  Oznámi, že AS je 40 úderov/min 

�  Napojí dieťa na pulzný oximeter 

Koriguje ventiláciu (upraví masku, 

uvoľní DC, upraví polohu hlavy, 

eventuálne zvýši PIP alebo zaintubuje) a 

SpO2 (zvyšuje FiO2)        �   

�  Opakovane po 30s ventilácie 

kontroluje AS (auskultáciou event. 

palpáciou počas približne 6 s), sú 

počuteľné dychové fenomény, primerané 

exkurzie hrudníka, nezlepšuje sa farba 

kože a slizníc (ani SpO2) 

„ Zistíte štyri údery za 6 sekúnd“ 

�  Oznámi, že AS je 40 úderov/min 

�  Indikujú masáž hrudníka a ventiláciu  

100% kyslíkom   �  

�  Lokalizuje správne umiestnenie  

v dolnej tretine sterna 

�  Zabezpečí pevnú oporu pre chrbát 

dieťaťa  

 Technika pomocou palcov event.  

Technika dvoch prstov 

�  Použije distálne časti oboch palcov  

�  Použije  hrot II. a III. prsta alebo 

III. a IV. prsta  

�  Stláča sternum približne  o 1/3 

predozadného priemeru hrudníka 

�  Počas uvoľnenia / stláčania zostávajú 

konce palcov / prstov na sterne 

�  Udržiava tempo približne dve 

kompresie za sekundu s prestávkou  po 

každej tretej kompresii pre ventiláciu, 

počíta (Raz-a-dva- a- tri- a- dýchaj- a ..) 

Ventiluje s pauzou po každej tretej 

kompresii    �  
Ventiluje adekvátne   �  

�  Kontroluje AS auskultáciou srdca 

počas presne  6 s po 30 sekundách 

masáže hrudníka a ventilácie 

„Nezistíte akciu srdca“ 

�  Účastník #### 2 preruší ventiláciu, kým 
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účastník ####1 kontroluje AS auskultáciou       

      �  

 „Zistíte 5 úderov za 6 sekúnd“ 

 

�  Oznámi, že AS je 50 úderov/min.   

�  Skontroluje a koriguje ventiláciu a 

masáž či: 
 •••• sú počuteľné dychové fenomény a 

exkurzie hrudníka dostatočné ? 

 •••• dostáva dieťa 100% kyslík ? 

•••• je miesto a hĺbka kompresií 

optimálne? 

•••• sú masáž hrudníka a ventilácia 

správne skoordinované? 

�   Po 30s efektívnej ventilácii pri FiO2 

1,0 a správnej masáži zhodnotí akciu 

srdca.  

�  Zistí AS auskultáciou presne počas 6 

sekúnd (objektívnejšia je AS z PO) 30 

sekúnd po predchádzajúcej kontrole AS 

  

„Zistíte 9 úderov za 6 sekúnd“ 

�  Zisťuje, že AS je 90 úderov/min a 

masáž hrudníka preruší  

    Pokračuje vo ventilácii  �  

 

Celkové praktické cvičenie hodnotíte po 

absolvovaní oboch úloh 

�  Správne koordinuje masáž hrudníka s 

ventiláciou 

�  Správne hodnotí, či majú byť  

kompresie hrudníka  ukončené alebo je 

treba v nich pokračovať podľa AS 

�  Správne ovláda techniku dvoch palcov 

�  Správne ovláda techniku dvoch prstov 

�  Správne  hodnotí  AS v potrebnom čase 

(najprv kontroluje AS auskultáciou (ak je 

potrebné preruší ventiláciu a počúva srdce 

na  hrudníku fonendoskopom), event 

palpáciou pupočníkových artérii podľa 

možnosti objektívne z PO 

�  Správna rýchlosť - každý zákrok vykoná 

bez oneskorenia 

 

KONTROLNÉ TESTY 
1. Dieťa je apnoické a hypotonické. Po uvoľ-

není dýchacích ciest a stimulácii po 30 se-
kundách začneme ventiláciu pozitívnym 
tlakom. Po 60 sekundách je akcia srdca die-
ťaťa  80 úderov/min. (Mali)  (Nemali) by 
sme začať nepriamu masáž hrudníka.  Ven-
tiláciu pozitívnym tlakom (prerušíme) (ne-
prerušíme). 

2. Dieťa je apnoické a hypotonické. Apnoe 
pretrváva napriek uvoľneniu dýchacích 
ciest, stimulácii a ventilácii pozitívnym tla-
kom počas 30 sekúnd. Po 60 sekundách je 
akcia srdca dieťaťa 40 úderov/min.  (Mali)  
(Nemali) by sme začať nepriamu masáž 
hrudníka. Ventiláciu pozitívnym tlakom 
(prerušíme) (neprerušíme). 

3. Počas fázy stlačenia hrudníka, hrudná kosť 
stláča srdce, čo spôsobuje vytlačenie krvi 
zo srdca do (žíl) (artérií). Vo fáze uvoľne-
nia krv vstupuje do srdca zo (žíl) (artérií). 

4. Vyznačte na obrázku, v ktorej oblasti budete 
stláčať hrudník  pri nepriamej masáži hrud-
níka.  
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5. Preferovanou metódou pri nepriamej masáži 
srdca je technika dvoch (palcov) (prstov). 

6. Ak predpokladáte, že budete podávať dieťa-
ťu lieky  do pupočnej cievy, malo by byť 
jednoduchšie využiť pri nepriamej masáži 
hrudníka techniku dvoch (palcov) (dvoch 
prstov). 

7. Správna hĺbka stlačenia hrudníka pri ne-
priamej masáži hrudníka je približne 

A. jedna štvrtina predozadného priemeru 
hrudníka 

B. jedna tretina predozadného priemeru 
hrudníka 

C. jedna polovica predozadného priemeru 
hrudníka 

 

 

 

 

 

8. Ktorý z obrázkov znázorňuje správnu techniku 
pri uvoľnení stlačenia hrudníka? 

 

9. Ktorú fázu využívame pre skoordinovanie ne-
priamej masáže hrudníka a ventilácie?  
  

10. Pomer stáčania hrudníka k ventilácii je:   
  

11. Počas ventilácie pozitívnym tlakom bez nepria-
mej masáže hrudníka  by mala byť frekvencia 
ventilácie od    do          dy-
chov/min.  

12. Počas ventilácie pozitívnym tlakom s nepriamou 
masážou hrudníka  by mala byť frekvencia „zá-
krokov“      „zákrokov“ /min. 

13. Počítanie „ raz- a - dva - a - tri- a dýchaj – a“ by 
malo trvať     sekúnd.  

14. Dieťa potrebovalo ventiláciu a masáž hrudníka. 
Po 30 sek nepriamu masáž hrudníka prerušíte a 
napočítate osem úderov srdca za 6 sekúnd. 
Akcia srdca dieťaťa je    úde-
rov/min. V nepriamej masáži hrudníka (budete 
pokračovať) (ukončíte ju). 

15. Dieťa potrebovalo masáž hrudníka a bolo venti-
lované vakom a maskou. Hrudník sa dobre ne-
zdvíha. Prerušíte resuscitáciu a napočítate štyri 
údery za 6 sekúnd. Akcia srdca dieťaťa je  
  úderov/min. 

16. Dokončite schému. 
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ODPOVEDE 
1. Nepriamu masáž hrudníka nezačneme.  Ven-

tiláciu pozitívnym tlakom neprerušíme. 

2. Nepriamu masáž hrudníka by sme mali za-
čať. Ventiláciu pozitívnym tlakom nepreru-
šíme. 

3. Počas fázy stlačenia hrudníka krvi zo srdca 
je vytlačená do artérií. Vo fáze uvoľnenia 
krv vstupuje do srdca zo žíl. 

4. Oblasť kompresií  

5. Preferovanou metódou pri nepriamej masáži 
srdca je technika dvoch palcov. 

6. Pri podávaní liekov  do pupočnej cievy je  
jednoduchšie využiť pri nepriamej masáži 
hrudníka techniku dvoch prstov. 

7. Správna hĺbka stlačenia hrudníka pri ne-
priamej masáži hrudníka je približne jedna 
tretina predozadného priemeru hrudníka (B) 

8. Obrázok A je správny. 
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9. jedna- a - dva - a - tri- a dýchaj -  

10. Pomer je 3:1 

11. Frekvencia  ventilácie bez nepriamej masáže 
hrudníka je 40 až 60 dychov/min.  Počet  
„zákrokov“ by mal byť 120 /min. 

12. Počítanie „ jedna- a - dva - a - tri- a dýchaj - 
a  „ by malo trvať  2sekundy.  

13. Osem úderov srdca za 6 sekúnd je 80 úde-
rov/min. V nepriamej masáži hrudníka ne-
budete pokračovať. 

14. Štyri údery srdca za 6 sekúnd je 40 úde-
rov/min. mali by ste zvážiť ET intubáciu. 

15. Dokončite schému 

 A •Poskytnite teplo    

 • Poloha, očistenie dýchacích ciest∗ (ak 

je treba) 

  • Osušte, stimulujte, korigujte polohu 

 B •Poskytnite ventiláciu pozitívnym tla-

kom* 

  • Poskytnite masáž hrudníka  (ak je 

treba) 

 


