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LEKCIA VI 
FARMAKOTERAPIA 
ROZDIELY MEDZI U ČEBNICOU PROF. BLOOMA a KATTWINKELA 
PLUS DOPORUČENIA AHA/AAP 2010 a ERC 2010 
P. Krcho, K. Ilgová, M. Sopková, Košice 

Táto lekcia naučí kedy podávať lieky počas 
resuscitácie, ako zabezpečiť prístup na ich 
podávanie a aké dávky použiť. 
Táto lekcia tiež hovorí o volumovej 
expanzii u novorodencov v šoku z akútnych 
krvných strát. 
Podávanie naloxonu počas akútnej fázy 
resuscitácie nie potrebné a je o ňom 
diskutované v lekcii 7. 
Natrium bikarbonát môže byť použitý 
v liečbe metabolickej acidózy 
a vazopresory, ako je dopamín, môže byť 
použitý pri hypotenzii alebo slabom 
kardiálnom výdaji, avšak tieto lieky sú 
podávané častejšie v postresuscitačnom 
období a sú prediskutované v lekcii 7.  
Ostatné lieky ako sú atropín a kalcium sú 
občas používané pri špeciálnych 
okolnostiach, ale nie sú indikované 
v akútnej fáze resuscitácie. 
Ak sú potrebné akékoľvek lieky najlepšou 
cestou na ich podávanie je intravenózny 
prístup.  
Kým najmenej dve osoby sú potrebné 
k masáži hrudníka (jeden dýcha, druhý 
masíruje), tretia alebo i štvrtá osoba je 
potrebná k zavedeniu intravenózneho 
prístupu. 
 
 
Kedy podávame lieky? 
Ak akcia srdca ostáva pod 60/ min napriek 
efektívnej ventilácií a kompresii hrudníka, 
tvoj prvý krok je uistiť sa, či ventilácia 
s kompresiou hrudníka sú optimálne. 
 
Ako zabezpečiť intravenózny vstup počas 
resuscitácie novorodenca? 
Umbilikálna véna je najrýchlejšie dostupný 
priamy intravenózny vstup u novorodenca. 
Ak sa predpokladá podanie epinephrinu, 
v prípade, že dieťa neodpovedá na prvé 

kroky, resuscitácie, jeden člen 
resuscitačného tímu začne pracovať na 
katetrizácii umbilikálnej vény, kým ostatní 
členovia pokračujú v resuscitačných  
krokoch. 

• Dezinfikuj pupočník antiseptickým 
roztokom. Okolo bázy pupočníka 
zaviaž voľne tkaničku. Táto 
tkanička sa utiahne, ak vznikne 
nadmerné krvácanie po odrezaní 
pupočníka. 

• Naplň 3,5 F alebo 5 F umbilikálny 
katéter normálnym fyziologickým 
roztokom s 3 ml striekačkou 
napojenou na trojcestný ventil. 
Uzatvor na ventile vstup do katétra, 
aby sa doňho nedostala tekutina ani 
vzduch. Katéter by mal mať jeden 
koncový otvor. 

• Sterilnou technikou odrež skalpelom 
pupočník pod svorkou (svorka 
naložená počas pôrodu) asi 1 – 2 cm 
nad úponom pupočníka. Rez urob 
kolmo na pupočník, nie šikmo. 

• Umbilikálnu vénu uvidíš ako veľkú, 
tenkostennú štruktúru, obvykle na 
11.-12. – ke hodinových ručičiek. 
Dve umbilikálne artérie majú 
hrubšiu stenu a obvykle ležia blízko 
seba na 4.- 8. –  ke hodinových 
ručičiek. Artérie majú vinutý  
priebeh v pupočníku, a preto ak po 
odrezaní  pupočníka máš dlhší 
pahýľ, cievy nebudú ležať 
v popísanej  polohe, budú v inej 
polohe. 

• Zasuň katéter do umbilikálnej vény. 
Véna prebieha smerom hore 
k srdcu. Pokračuj v zavádzaní  
katétra do hĺbky  2-4 cm (menej  
u nedonosených detí), až kým 
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nenarazíš na voľný prietok krvi pri 
otvorení trojcestného ventilu na 
striekačke a jemne aspiruj. Pre 
urgentné využitie počas resuscitácie, 
by mala byť špička katétra 
lokalizovaná vo véne len v krátkej 
vzdialenosti - do bodu, kedy je 
možno prvýkrát aspirovať krv. Ak je 
katéter zavedený hlbšie, je tu riziko 
podania väčšieho množstva tekutiny 
priamo do pečene, čo môže spôsobiť 
jej poškodenie. 

• Podaj  primeranú dávku epinephrinu 
alebo volum expanderu, po ktorom 
nasleduje podanie 0,5 ml 
normálneho fyziologického roztoku 
na uistenie, že liek sa dostal 
z katétra do organizmu dieťaťa. 

• Ak je dieťa plne zresuscitované, 
buď priši katéter v mieste inzercie, 
alebo ho odstráň, utiahni tkaničku 
na uzol, aby sme zabránili krvácaniu 
z umbilikálneho pahýľa. Katéter 
neposúvaj dovnútra, ak bolo  
sterilné pole už znečistené. 

 
Aké sú alternatívy intravenózneho 
prístupu pre podávanie liekov pri 
resuscitácii novorodenca? 
Endotreacheálna kanyla 

• Epinephrin podaný do 
endotracheálnej kanyly sa absorbuje 
v pľúcach a prechádza do krvi, ktorá 
ide priamo do srdca. Hoci toto je  
najrýchlejší spôsob ako sa 
epinephrin dostane do intubovaného 
dieťaťa, proces absorbcie v pľúcach  
je pomalší a nepredvídateľný, než 
keď je epinephrin  podaný priamo 
do  krvi. Štúdie na zvieracom 
modeli ukázali, že štandardná 
intavenózna dávka pri 
endotracheálnom podaní je 
neúčinná. Existujú údaje o tom, že 
podanie vyššej dávky kompenzuje 
dlhšiu absorbciu v pľúcach, ale 
zatiaľ žiadna štúdia nepotvrdila 
účinnosť a bezpečnosť tejto 
praktiky. Keďže endotracheálny 
spôsob je najrýchlejší 

a najdostupnejší, niektorí autori sa 
domnievajú, že môže byť podaná 
dávka  endotacheálne, kým sa 
nezrealizuje intavenózny vstup. Ak 
sa podáva epinephrin 
endotracheálne, je potrebná vyššia 
dávka, a preto je potrebná väčšia 
striekačka. Väčšia striekačka by 
mala byť označená – „Len pre ET 
podanie“- aby sme sa vyhli zámene 
a podaniu vyššej dávky 
intravenózne. Intravaskulárny 
spôsob je považovaný za najlepšiu 
voľbu. 

Intraosseálny prístup 
• Ak je novorodenec resuscitovaný 

v pôrodnici, umbilikálna véna je 
považovaná za najdostupnejší 
cievny prístup. Ale u novorodencov 
porodených na periférii, kde  
zdravotnícky personál má málo 
skúsenosti s katetrizáciou 
umbilikálnych ciev a má viac 
skúseností s intaosseálnym  
prístupom, v takom prípade sa môže 
preferovať alternatívny cievny 
prístup. Je málo údajov o využívaní 
intraosseálneho prístupu 
u novorodencov a popis tejto 
techniky nie je rozoberaný v tejto 
publikácii. 

 
Čo je epinefrin a kedy by sa mal podávať? 
Epinephrin hydrochlorid (adrenalin chlorid) 
stimuluje srdcovú činnosť. Zvyšuje silu 
a frekvenciu kontrakcií srdca a spôsobuje 
periférnu vasokonstrikciu, ktorá zvyšuje 
prietok krvi cez koronárne artérie a prietok 
krvi do mozgu.       

• Epinephrin je indikovaný ak 
frekvencia srdca pretrváva pod 
60/min. napriek tomu,  že 60 sec 
trvá efektívna asistovaná 
ventilácia a ďalších 30 (45-60) sec 
koordinovaná kompresia 
hrudníka s ventiláciou. 

Epinephrin nie je indikovaný, pokiaľ nie je 
zabezpečená adekvátna ventilácia, 
oxygenácia a NMS pretože: 

• stráca sa drahocenný čas, ktorý 
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môže byť využitý na zahájenie 
efektívnej ventilácie, oxygenácie a 
NMS 

• epinephrin zvyšuje prácu 
a konzumpciu kyslíka srdcového 
svalu, čo pri zníženom prísune 
kyslíka môže mať za následok 
poškodenie myokardu. 

  
Ako pripraviť epinephrin a aké je 
dávkovanie? 

• Hoci epinephrin je dostupný 
v koncentrácii 1:1000, pre 
novorodencov je odporučená 
koncentrácia 1:10 000. 

• Epinephrin sa má podávať 
intravenózne, i keď samotné 
podanie môže byť časove oddialená 
o čas potrebný na zabezpečenie 
intravenózneho prístupu. 
Endotracheálny spôsob je rýchlejší, 
ale jeho koncentrácia v krvi je 
nižšia, a tak nemusí byť účinná. 
Niektorí klinici využívajú primárne 
endotracheálne podanie, kým sa 
nezakatetrizuje umbilikálna véna. 

• Odporučená intravenózna dávka pre 
novorodenca je 0,1 – 0,3 ml/kg 
v koncentrácii 1:10 000. V 
minulosti boli odporúčané pre 
dospelých a staršie deti vyššie 
dávky, ak nereagovali na nižšie 
dávky. Avšak doposiaľ nie sú 
dôkazy o tom že výsledný efekt je 
lepší a naviac existujú údaje o tom, 
že vyššie dávky u detí môžu 
spôsobiť poškodenie mozgu a srdca. 

• Experimentálne  štúdie na 
zvieratách a človeku ukázali, že pri 
endotracheálnom spôsobe podania 
sú potrebné signifikantne vyššie 
dávky epinephrinu, ako boli doteraz 
odporučené na zabezpečenie 
pozitívneho  účinku. Ak sa 
rozhodneš podať epinephrin 
endotracheálne, podaj vyššiu dávku 
(0,5-1,0 ml/kg v koncentrácii 
1:10 000). Treba brať do úvahy, že 
bezpečnosť tejto vyššej dávky 
nebola zisťovaná. Zásadne 

nepodávaj vysoké dávky 
intravenózne. Ak podávaš 
epinephrin endotracheálne, musíš 
mať istotu, že ho podávaš priamo do 
ET  kanyly, aby roztok neostal v 
konektore alebo na stenách kanyly. 
Niektorí autori pri podávaní 
epinephrinu preferujú zavedenie  
katétra hlbšie do endotracheálnej 
kanyly. 

• Pretože endotracheálne potrebuješ 
podať vyššiu dávku, budeš podávať 
relatívne veľký objem do 
endotracheálnej kanyly – až 1ml/kg. 

• Po podaní epinephrinu by malo 
nasledovať niekoľko mechanických 
vdychov, aby sa distribuoval 
pľúcami a absorboval do obehu. 

• Ak sa epinephrin podáva 
intravenózne cez katéter, malo by 
nasledovať prepláchnutie 
fyziologickým roztokom 0,5-1,0 ml, 
aby sme si boli istí , že liek sa dostal 
do krvi. 

• Akciu srdca zistíme po 30 
sekundovej ventilácii a NMS po 
podaní adrenalínu. Adrenalín 
môžeme opakovať za 3 – 5 minút.  

 
Čo môžeme očakávať po podaní 
epinefrínu? 
Skontroluj akciu srdca 30 sekúnd po podaní 
epinefrinu. Po 30 sekundách od podania 
epinefrínu, pri pokračovaní ventilácie 
pozitívnym tlakom a masáži srdca, by sa 
akcia srdca mala zvýšiť nad 60/minútu. 
Ak akcia srdca nestúpa je možno opakovať 
podanie dávky každých 3-5 minút. Každá 
opakovaná dávka by mala byť podávaná ak 
je to možné intravenózne.  
Uisti sa, že: 

• hrudník sa dvíha adekvátne 
a dýchacie fenomény sú počuteľné 
symetricky 

• hĺbka stlačenia je 1/3 predozadného 
priemeru hrudníka a ventilácia a 
masáž srdca sú dobre koordinované. 

Intubuj dieťa, ak si to doteraz neurobil.  
Ak je dieťa bledé, predpokladáme krvné 
straty a  odpoveď na resuscitáciu je slabá, je 
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treba zvažovať možnosť krvných strát. 
Potrebná je liečba hypovolémie. 
 
Čo by sme mali urobiť ak je dieťa v šoku a 
existujú údaje o strate krvi a  zle reaguje 
na resuscitáciu? 
Pri abrupcii placenty, placente previi alebo 
krvných stratách z pupočnej šnúry môže 
byť dieťa v hypovolemickom šoku. 
V niektorých prípadoch môže dieťa strácať 
krv do maternálnej cirkulácie a dieťa môže 
byť v šoku bez zrejmých dôkazov o strate 
krvi. 
Deti v šoku sú bledé, majú predĺžený 
kapilárny návrat a slabé pulzy. Pretrváva 
u nich nízka srdcová frekvencia, 
a cirkulácia sa často nezlepšuje napriek 
účinnej  mechanickej ventilácii, kompresii 
hrudníka a podaní epinephrinu.  
Ak má dieťa príznaky šoku a nereaguje 
na    resuscitáciu, je indikované podanie 
volum  expandéru. 
 
Indikácia na volum expanziu počas 
resuscitácie obsahuje: 
 -  dieťa nereaguje na resuscitáciu 
   a  
 -  dieťa má príznaky šoku (je bledé, má 
predĺžený kapilárny návrat, slabé pulzy a 
pretrváva nízka akcia srdca) a žiadne 
zlepšenie cirkulácie napriek resuscitačnému 
úsiliu 
   a  
 -  je tu anamnéza fetálnej straty krvi 
(napr. excesívne vaginálne krvácanie, 
abrupcia placenty, placenta praevia, twin to 
twin transfúzia, feto-maternálna transfúzia a 
pod). 
 
Odporučený roztok pre akútnu liečbu 
hypovolémie je izotonický kryštaloidný 
roztok. Akceptované roztoky sú 
• 0,9 % NaCl  (normálny fyziologický 

roztok) 
• Ringer laktát  
• O Rh negatívna erytromasa - uvažujeme 

o nej v prípade náhrady objemu, ak je 
dokázaná alebo suponovaná závažná 
anémia plodu. Ak to čas dovolí, môže 
byť vyšetrená matkina krv, ktorá by 

mohla byť zdrojom nejakých 
problematických protilátok. Inak, O Rh 
negatívna erytromasa môže byť 
nevyhnutná. 

Iniciálna dávka je 10 ml/kg. Ak u dieťaťa 
po prvej dávke pozorujeme len minimálne 
zlepšenie, môžeme podať druhú dávku –
10ml/kg. Vo zvláštnych prípadoch veľkej 
krvnej straty, môžeme uvažovať o ďalšej 
dávke.  
Volum expander musí byť podaný do 
cievneho systému. U novorodencov je 
obvykle umbilikálna véna najprístupnejšia, 
ale môžeme použiť aj iný spôsob (napr. 
intraosseálny). 
Rizikom rýchlej korekcie hypovolémie je 
intrakraniálne krvácanie, predovšetkým 
u nezrelých novorodencov. Doteraz neboli 
vykonané žiadne klinické štúdie, ktoré by 
definovali optimálnu rýchlosť podávania 
volumexpanderov, preto naďalej ostáva 
odporúčaná rýchlosť podávania dávky v 
priebehu 5 – 10 minút.  
 
Čo urobíme, ak sa dieťa stále nezlepšuje? 
Ak je dieťa v závažnom klinickom stave 
a všetky kroky resuscitácie boli hladko 
vykonané, mali by sme relatívne rýchlo 
prísť k bodu podania epinephrinu.  
Približne 30 sekúnd vyžaduje každý krok 
z nasledovných štyroch krokov resuscitácie 
(ďalší čas môže byť potrebný na preverenie 
či  každý krok bol vykonaný optimálne): 

• vyšetrenie a iniciálne kroky 
• ventilácia pozitívnym pretlakom 

(efektívna) 
• ventilácia pozitívnym pretlakom 

a kompresia hrudníka 
• ventilácia pozitívnym pretlakom, 

kompresia hrudníka a podanie 
epinephrinu  

Endotracheálna intubácia  pravdepodobne 
by tiež mala byť vykonaná. 
Mali by sme preveriť účinnosť každého 
kroku resuscitácie a uvažovať o možnosti 
hypovolémie. 
Ak akcia srdca je detekovateľná, ale 
zostáva pod 60/min je pravdepodobné, že 
dieťa bude reagovať na resuscitáciu, ibaže 
ba bolo: extrémne nezrelé alebo má letálnu 
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kongenitálnu malformáciu (DC, PTX, 
CDH, VCC). 
Ak nie je prítomná akcia srdca alebo sa, 
v niektorých prípadoch ako sú napr.  
extrémna prematurita nezlepšuje, je vhodné 
ukončiť resuscitačné úsilie. Pred prijatím 
takéhoto rozhodnutia by ste mali mať 
istotu, že v priebehu 10 minút boli použité 
všetky optimálne postupy. 
 
 
Kľúčové body 
 
1. Epinephrin, kardiálny stimulant je 

indikovaný, ak AS ostáva pod 60/min., 
napriek adekvátnej inflácii pľúc a 60 
sec trvajúcej efektívnej ventilácii 
nasledovanej ďalších 45-60 sec 
trvajúcej koordinovanej kompresii 
hrudníka a ventilácie. Odporúčané je 
podávať ho do umbilikálneho 
venózneho katétra.  
 

2. Odporučený epinephrin 
• Koncentrácia 1:10 000 (0,1 mg/ml) 
• Prístup: Intravenózne. Endotracheálne 

podanie nie je odporúčané. Ak ho 
podáme, sú potrebné vyššie dávky. 

• Dávka: 0,1 – 0,3 ml/kg (vyššia dávka 
0,5 - 1,0 ml/kg, len pre endotracheálne 

• podanie) 
• Príprava: 1:10 000 roztok 
• Rýchlosť: tak rýchlo, ako je len možné 
• Možnosť opakovania: á 3-5 min 
 
3. Epinephrin by mal byť podaný 

umbilikálnou vénou. Endotracheálny 
spôsob podania nie je odporúčaný. Ak 
nie je možno zabezpečiť intravenózny 
prístup je možno použiť endotracheálny 
spôsob podania, odporúča sa podať 
vyššia dávka. Bezpečnosť a účinnosť 
vyššej endotracheálnej dávky nebola 
predmetom skúmania. 

 
4. Indikácia na volum expanziu počas 

resuscitácie obsahuje: 
-  dieťa nereaguje na resuscitáciu 

a 

-  dieťa má príznaky šoku (je bledé, má 
predĺžený kapilárny návrat, slabé pulzy 
a 
pretrváva nízka akcia srdca) a nie je 
žiadne zlepšenie cirkulácie napriek 
resuscitačnému úsiliu 

a 
- je tu anamnéza fetálnej straty krvi 

(napr. excesívne vaginálne 
krvácanie, abrupcia placenty, 
placenta praevia, twin- to –twin 
transfúzia a pod). 

 
5. Odporučený volum expandér 

- Roztok: normálny fyziologický 
roztok, Ringer laktát, O Rh negat. 
krv 

- Dávka: 10 ml/kg 
- Spôsob podania: umbilikálna véna 
- Príprava: správny objem natiahnuť 

do veľkej striekačky 
- Rýchlosť: 5-10 minút 
- Ak je to nevyhnutné, môže sa 

podanie volumexpandera opakovať 
- Je nutné prísne zvážiť podávanie 

volum expanderov hlavne 
u prematúrnych (zvyšuje riziko 
ICH).  

 
 
Testy k 6. lekcii 
1. Menej než__________________detí na 
1000 pôrodov potrebuje epinephrin 
na stimuláciu srdcovej činnosti. 
 
2. Ak predpokladáš, že medikácia bude 
potrebná počas resuscitácie, jeden člen 
tímu by mal začať inzerovať 
__________________na podanie liekov. 
 
3. Efektívna ventilácia a koordinovaná 
kompresia hrudníka sú vykonávané po 
dobu 30 s a akcia srdca dieťaťa je menej 
než 60/ min. Mal by si teraz 
podať_________________pri pokračovaní 
kompresie hrudníka a _________________. 
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4. Aký je problém pri podavaní epinephrinu 
cez endotracheálnu kanylu? V prípade 
podania aká vysoká je dávka? 
___________________________________
___________________________________ 
 
 
5. Po intravenóznom podaní epinephrinu by 
malo nasledovať prepláchnutie 
_______________, aby si sa uistil, že liek 
sa dostal do dieťaťa 
a neostal v katétri. 
 
6. Epinephrin zvyšuje /znižuje kontraktilitu 
myokardu a zvyšuje/znižuje frekvenciu 
srdca. 
 
7. Odporučená koncentrácia epinephrinu 
pre novorodencov je 1: 1000 / 1:10 000. 
 
8. Odporučená dávka epinephrinu pre 
novorodencov je 
_______ až ________ ml/kg, ak sa podáva 
intravenózne, a ____ až_____ ml/kg, ak sa 
podáva endotracheálne roztok 1: 10 000. 
 
9. Epinephrin by sa mal podávať pomaly / 
tak rýchlo, ako je to možné. 
 
10. Čo by si urobil približne 30 sec po 
podaní epinephrinu? 
__________________________________. 
 
11. Ak akcia srdca dieťaťa ostáva pod 60 / 
min. môžeš opakovať dávku epinephrinu 
každých ____až____ minút. 
 
12. Ak akcia srdca dieťaťa ostáva pod 
60/min. po podaní epinephrinu, mal by si sa 
uistiť, že asistovaná ventilácia produkuje 
adekvátne vdychy, a že ______________ je 
vykonávaná správne. 
 
13. Ak dieťa nereaguje na resuscitáciu, má 
príznaky šoku a je tu anamnéza fetálnej 
straty krvi, tak by si mal podať _______ 
ml/kg ___________________________ 
cez 
__________________________________. 
 

 

Odpovede 

1. Menej než 2 deti na 1000 pôrodov 
potrebujú epinephrin na stimuláciu 
srdcovej činnosti. 

2. Jeden člen tímu by mal začať inzerovať 
umbilikálny  venózny katéter na 
podanie liekov. 

3. Mal by si teraz podať epinephrin pri 
pokračovaní kompresie hrudníka 
a ventilácii. 

4. Epinephrin nie je spoľahlivo 
absorbovaný ak je aplikovaný 
endotracheálne. Kým nie je 
zabezpečený cievny prístup cez véna 
umbilikális je potrebná vyššia 
endotracheálna dávka (0,3-1 ml/kg). 

5. Po intravenóznom podaní epinephrinu 
by malo nasledovať prepláchnutie 
fyziologickým roztokom. 

6. Epinephrin zvyšuje kontraktilitu 
myokardu a zvyšuje frekvenciu srdca. 

7. Odporučená koncentrácia epinephrinu 
pre novorodencov je 1:10 000. 

8. Odporučená dávka epinephrinu pre 
novorodencov je   0,1 až 0,3 ml/kg, ak 
sa podáva intravenózne 1:10 000 
roztoku a 0,3 až 1 ml/kg, ak sa podáva 
endotracheálne roztok 1: 10 000. 

9. Epinephrin by sa mal podávať tak 
rýchlo, ako je to možné. 

10. Skontroluj frekvenciu srdca  30 sec po 
podaní epinephrinu. 

11. Ak akcia srdca dieťaťa ostáva pod 60 / 
min. môžeš opakovať dávku 
epinephrinu    každých 3 až 5 minút. 

12. Ak akcia srdca dieťaťa ostáva pod 
60/min. po podaní epinephrinu, mal by 
si sa uistiť, že asistovaná ventilácia 
produkuje adekvátne vdychy, a že 
masáž srdca je vykonávaná správne.  

13. Zváž podanie 10 ml/kg volumexpanderu 
cez vénu umbilikális. 
 


