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„Csendes tenger nem nevel ügyes tengerészt!”

„Ha szivárványt szeretnél, az esőt is nézd végig.
Ami mozog, nem biztos, hogy halad is.
Minél magasabb a fa, gyökere annál hatalmasabb.”

A nehézlégút
definíciója
olyan klinikai szituáció, amikor
• egy megfelelően képzett, légútbiztosításban
jártas személy nehézséget tapasztal
– maszkos lélegeztetés vagy
– extraglottikus eszközzel történő lélegeztetés vagy
– endotrachealis intubáció vagy
– mindhárom során

A nehézlégút
jelentősége
• Helyes menedzselése napjaink egyik nagy kihívása(!)
– NAP4, ASA CCPD, etc.

• Előfordulása:
– Ritka ?(1-3%, (18-20%))
– ….de mihez képest?
– …a jéghegy csúcsa?

• Következménye fatális lehet
– CRM-gyakorlatok?

Mort TC, Anest Analg. 2004;99: 607-613
Mort TC et al. J. Clin Anesth. 2004;16: 508-516

A nehézlégút
jelentősége
• Egyes szövődmények gyakorisága a laringoszkópos
kísérletek számának függvényében
Komplikáció
hipoxémia
regurgitáció
aspiráció
szívmegállás

Kísérlet 2
Kísérlet 3
vagy kevesebb (90%) vagy több (10%)
11,8%
1,9%
0,8%
0,7%

70%
22%
13%
11%

Mort TC, Anest Analg. 2004;99: 607-613
Mort TC et al. J. Clin Anesth. 2004;16: 508-516

A nehézlégút
okai
1. Szituáció (circumstances / context):
– közterület, ITO, NORA, SBO/sokktalanító

2. Élettan:
– légúti obstrukció, hipoxia, nyugtalanság, keringésmegállás

3. Anatómia:
– várható, váratlan NL, speciális beteganyag (trauma, fej-nyak
sebészet, etc.)

4. Humán faktor (NTS):
–

eszközök, képzés, szervezettség hiánya, etc.

…illetve mindezek kombinációja….

Krízismenedzsment
nehézlégúti szituációban
THREATS
Procedures
Work Preparation
Job Factors
Person Factors
Competence &
Training
Communication
Team Work
Supervision
Organisational/
Safety Culture
Work Environment
Human-Machine
Interface
Tools and
Equipment

SITUATION
AWARENESS
Attention
Detection and
Perception
Memory
Interpretation
Decision Making
Assumption
Response Execution

ACTION ERROR
Omission
Timing
Sequence
Quality
Selection
Communication
errors
Rule Violations

Context sensitive
airway management….

„Ha békét akarsz, készülj a háborúra…”

„Si vis pacem, para bellum”

A légútbiztosítási helyzet
• mindig az adott körülményektől függ (context sensitive)
• legfontosabb céljai:
az átjárható légút és
ezáltal a megfelelő gázcsere feltételének biztosítása

?

Egy jó eszköz azért még nem terv!

Krízismenedzsment
nehézlégúti szituációban
I. Felmérés – felismerés
II. Stratégia felállítása: tervek/algoritmus
III. Előkészületek
–
–
–
–

Tájékoztatás, belegyezés
Személyi feltételek
Tárgyi feltételek
Szervezési feltételek

IV. Ellenőrzés: csekklista alapján
V. Kivitelezés

– Aspiráció kockázata?
– Gyógyszeres előkészületek
– Optimalizálás

I. Felmérés – felismerés
• Előző dokumentáció
• Általános fizikális vizsgálatok
• Célzott vizsgálatok:
• Légúti prediktorok
• Kiegészítő vizsgálatok: endoszkópia, UH, rtg, CT, MR
• Konzíliumok

I. Felmérés – felismerés
Légúti prediktorok
Kell-e nehezítettségre felkészülnünk…

1. …a beteggel történő kooperációban?
2. …az arcmaszkos lélegeztetésnél? → MOANS
3. …a direkt laringoszkópia kapcsán? → LEMON
4. …az endotracheális intubációnál? → LEMON
5. …valamely extraglottikus eszköz alkalmazásakor? → RODS

6. …indirekt technika esetén? → videolaringoszkóp, fiberoszkóp
7. …invazív (nem sebészi, sebészi) légútbiztosításnál? → SHORT

I. Felmérés – felismerés
Légúti prediktorok

I. Felmérés-felismerés
Új(abb) tesztek/módszerek
Komputerizált arc analízis
(3D imaging/mapping…3D airway analysis – Morphometry)
Virtuális endoszkópia: CT 3D VE reconstruction
Nehéz légút regiszter/adatbázis, NL karkötő, stb.
Videólaringoszkópia: fotó/videó dokumentáció
PEAE / Endoszkópia (nasendoscopy)
UH (jobb, mint a CT/MR…)

I. Felmérés – felismerés
Képalkotó vizsgálatok
Endoszkópia

UH

I.

Felmérés – felismerés,
Képalkotó vizsgálatok

PoC(gastric)US

Submandibular sonography:
HMDR
hyomental distances and ratio,
tongue size
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II. Stratégia felállítása
Tervek és algoritmusok
Nehézlégúti helyzet várható ?
NI? = nehézintubáció? NL? = lélegeztetés nehézsége?
NI+NL?

IGEN

NEM

1. Regionális / általános anesztézia?
2. Éber / altatott beteg?
3. Spontán légzés / relaxált állapot?
4. Nem invazív / invazív módszerrel?
5. Eleve van videolaringoszkópia / csak alternatíva?
NB: a megfelelő oxigenizációt mindvégig biztosítani kell!
Törekedjünk arra, hogy lássuk a hangrést!

II. Stratégia felállítása
Tervek és algoritmusok
Nehézlégút várható (NL, NI, NL+NI) és a hangrés látótérbe hozható?
→ endotracheális tubus bevezetése javasolt az alábbi manőverekkel:
Direkt
módon:
Indirekt
módon:
LMA
segítségével:

Egyéb:

standard laringoszkópiával, (tubusvezetővel)
speciális laringoszkóppal (pl. hajlítható vagy 130°-os pengéjűvel)
video- vagy optikai laringoszkóppal (az „A-terv” részeként is)
fiberoszkóppal (érzéstelenítés: SAYGO - spray as you go)
száloptikás (pl. Bonfils) vagy fény-irányított (Trachlight) tubusvezetővel
intubációs/egyéb 2. generációs laringeális maszkon át fiberoszkóp
segítségével
bármilyen laringeális maszkon keresztül fiberoszkóppal
és a szkópra húzható tubusvezető (Aintree katéter) segítségével.
(„Intubációs" laringeális maszkon (mint tubusvezetőn) keresztül
„vakon”)
Digitális intubáció (nem javasolt)
Retrográd intubáció útján (ajánlott fiberoszkóp-asszisztáltan)
NB: a megfelelő oxigenizációt mindvégig biztosítani kell!
Törekedjünk arra, hogy lássuk a hangrést!
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III. Előkészületek
1.
– Tájékoztatás, belegyezés
– egyénre szabottan
– dokumentáltan

– Személyi feltételek (KÉPZÉS!!!)
– kompetenciaszintek-elvárt esetszám
– elérhető segítség is
a “team of experts” is not an “expert team”
– Tárgyi feltételek
– elérhetőség?
– működőképesség?
Az alapos előkészület komplex és hangsúlyos feladat (!)

III. Előkészületek
2.
Monitorozás: kapnográfia is!
Ajánlott! (kötelező…)
Intubáláskor, lélegeztetéskor, szedáláskor (Ramsay 4-6)
NAP4
Azt találták még, hogy:
Az újraélesztés első 30 percében, kapnográfiás görbe detektálható
• ha a mellkas kompresszió adekvát;
• ha a tubus jó helyzetű és nincs obstrukció
Ha nincs görbe:
obstrukció, nyelőcső!

III. Előkészületek
3.
– Szervezési feltételek
– Aspiráció kockázata?
– Gyógyszeres előkészületek
– aspiráció profilaxis
– nyálszekréció csökkentése
– nyálkahártya anemizálása
– szedáció
– etc.
– Optimalizálás
– túlsúlyos beteg fektetése
– teltgyomor-fektetés?
Az alapos előkészület komplex és hangsúlyos feladat (!)

III. Előkészületek
Optimalizálás
avagy a sikeres első intubációs kísérlet fontossága
Tapasztalt személy végezze
• legyenek tervei, „légúti csapat” támogassa
A beteg helyes pozícionálása alapvető- megemelt felső testrész
(jobb légzésmechanika, nyitottabb légút-passzív oxigenizáció, FRC nő, stb.)

Adekvát eszközök kiválasztása, ellenőrzése
- Indirekt eszköz (VL/OS/FF) használata már elsőre megfontolandó
- Tubusvezető

III. Előkészületek
Optimalizálás
Optimalizálás, avagy a sikeres első intubációs kísérlet
fontossága
Optimális gyógyszerelés
- Hemodinamikai instabilitás „rendezése” indukció előtt
- Anesztézia: adekvát indukció, gyorshatású opioid, monitorozás
- Relaxáció:
• Javítja az intubáció feltételeit, az arcmaszkos lélegeztetést, a
SGE-k behelyezését
• Elnyomja a felső légúti reflexeket (laringospazmust is), ezen
izmok tónusát
• Optimalizálja a mellkasfali compliance-t
• Csökken az intubációs kísérletek száma, ez által a komplikációk
esélye is
Ligamentum conicum azonosítása
BURP/OELM
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IV. Ellenőrzés
Csekklista alapján
Felszerelés
- alap és haladó légútbiztosítási eszközök
Személyzet
- szerepek kiosztása
- csapatvezető
- elérhető segítség
Páciens
- előkészítés, preoxigenizáció, fektetés, etc.
Gyógyszerek (kontraindikáció?)
Stratégia
- tervek (A-D) ismertetése, megbeszélése
Intubáció utáni lépések
(Extubációs stratégia is akár)

√
√

√

√
√
√
√
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PREoxigenizáció
Célja a biztonságos apnoe idő növelése
(Apnoea window/time, aventilatory ventilation, apnoeic oxygenation(ApOx))

Lehetőségek (ETO2 > 85%)
NO DESAT (Nasal Oxygen During Efforts Securing A Tube)
Orrszonda (éber: 5L/p, eszméletlen: 15 L/p)alapból használandó végig
+
1. Légzési elégtelenség nincs:
CPAP-ra alkalmas kör (Mapleson C/100-as kör/Water's circuit)
Jól illeszkedő arcmaszk
2. Magas rizikójú beteg:
NIV (CPAP: 5-10 vízcm, TV 7-10ml/kg)
SuperNO2VA
HFNO/THRIVE (30-70L/p)

PERoxigenizáció
Feltétele: átjárható légút…
Nasal O2(15L/p)
(HFNO?)
(35% os intrapulmonális shuntig
részlegesen effektív lehet=apnoes
oxigenáció!)
ÉS/+

Sikertelen intubációs kísérletek között:
FMV+CPAP (OFT/NFT, 4 kéz)
Sz.e.: 2. generációs LMA

Váratlan nehézlégút
(nehézintubáció és/vagy nehézlélegeztetés)

TERV!

Váratlan nehézség (normál légút esetén)
Lélegeztetés
Anatómiai obstrukció
inadekvát fej-nyak pozíció
nem megfelelő arcmaszkos lélegeztetési technika
gyomortartalom, vér, szövetdarab
Funkcionális légúti obstrukció
inadekvát anesztézia mélység
laringospazmus
opioid indukálta mellkasfali rigiditás
bronchospazmus
Technikai ok(ok)
Intubáció
Szupraglottikus
Infraglottikus eltérések

A váratlan nehéz INTUBÁCIÓ menedzselése felnőtt (9-99év) betegek esetén. (rutin indukció és RSI)
A TERV: arcmaszkos lélegeztetés és intubáció
Beavatkozások optimalizálása (fektetés, NMB, DL/VL, preoxigenizáció,
OELM/BURP, tubusvezető/bougie)
Folyamatos oxigenáció
Ha az 1. Laringoszkópia sikertelen: maximum +1-2(3) kísérlet, ha a
lélegeztetés adekvát, (további optimalizálás szükséges) vagy ébresztés
Sz.e.: Sellick manőver elhagyása, (evid C), stb,
Minden lépés után szignifikánsan változtatni kell!
Ha a lélegeztetés is sikertelen
eleve

Kezdetben a lélegeztetés
eseménytelen is lehet

sikeres

Tubus pozíció
ellenőrzése,
kapnográfia

Sikertelen intubáció: (3db) =>OXIGENÁCIÓ? prioritás!

B terv: Oxigenáció fenntartása,
2. generációs szupraglottikus (SZGE) eszköz

sikeres

behelyezése:
Maximum 2 kísérlet +1 alternatív eszközzel
Sikertelen oxigenáció =>arcmaszkra visszatérni!

Mielőbb segítséget hívni!!!
(eleve v az 1. sikertelen
kísérlet után)

Megállni és
gondolkodni!
(kockázat/haszon ?)

Sugammadex

Klinikai helyzettől függően:
Ébresztés, majd
A.) beavatkozás halasztása
B.) éber intubáció
C.) regionális anesztézia
Intubáció SZGE-n keresztül
(FOBI!)
3. Beavatkozás folytatása
intubáció nélkül
4. Sebészi légút tervezetten
1.
2.

C terv: Optimalizált arcmaszkos lélegeztetés
Sugammadex??? Ha mégis adnánk: 16mg/kg iv
De az anatómiai obstrukciót nem oldja meg…
Obstrukciót, laryngospasmust kizárni!
Ha a lélegeztetés lehetetlen: relaxálni (NMB)
(Gyenge ajánlás, de javasolt, evid 2C)
(készülni D tervre)
(Utolsó kísérlet arcmaszkkal)
Sikertelen oxigenáció = CICO helyzet!!!
D terv: Invazív légút, lehetőleg sebészi módszerrel

sikeres

Ébresztés, ha lehet
majd esetleg
-Halasztás
-Éber intubáció

Difficult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated
difficult intubation in adults†
C. Frerk1,*, V. S. Mitchell2, A. F. McNarry3, C. Mendonca4, R. Bhagrath5, A.
Patel6, E. P. O’Sullivan7, N. M. Woodall8 and I. Ahmad9, Difficult Airway
Society intubation guidelines working group
British Journal of Anaesthesia, 115 (6): 827–48 (2015)

Elvesztett légút (CICO) algoritmusa: D terv/lépés
Sikertelen intubáció, sikertelen lélegeztetés, romló szaturáció
a végső optimalizált arcmaszkos lélegeztetési kísérlet ellenére is.
Légúti obstrukció, laryngospasmus kizárva, a beteg relaxálva!
Oxigenizáció a felső légút felől! Kellően mély anesztézia és izomrelaxáció!
Fej lógatva-nyak extendálva. Deklarált„CICO” helyzet!

Invazív légút kell! Cricothyrotomia
1.Sebészi légút: szike (#10), bougie, tubus( mandzsettás, ID: 5-6mm)
a.) tapintható cricothyroid membrán esetén: 3 lépésben
b.) nem tapintható cricothyroid membrán esetén: 4 lépésben
Alternatíva:
- Tűkatéterrel < 4mm, percutan + jet lélegeztetés
- Kanüllel, 4mm (Seldinger módszerrel v direkt) percutan
SUGAMMADEX UTÁN is RELAXÁLNI…

FONA (front of neck access)

Lélegeztetés speciális esetekben, vékony lumenű katéteren keresztül…
Kilégzési akadály!?
Jet- lélegeztetés (Manu-Jet)
- nyomásvezérelt
- passzív kilégzés

Expiratory Ventilation Assistance (EVA)
- áramlásvezérelt, kilégzés is aktív

Várható NL:

Tervezett esetben
Ismérvek: alacsony aspirációs rizikó, nincs intubációs kényszer
Alapelvek: felismerés, tervezés, nem ártani, korai ébresztés…
Sürgős esetben
Ismérvek: aspiráció, nyugtalan beteg, hypoxia, trauma, stb.
Alapelvek: Prediktorok itt is!
Ne vegyük el, amit pótolni nem tudunk.
Ne erőltessük azt, ami sikertelen, elveszett légút esetén nincs
idő hezitálásra, stb.
Éber intubáció:
Adekvát érzéstelenítés(nem vezetéses)
és szedálás!
(Félig/teljesen ülő helyzet, ha lehet!)

Airway approach algorithm (AAA): W.Rosenblatt

Várhatóan NEHÉZLÉGÚT
PreOx!
ApOx!
HELP
Nehéz
intubáció

A terv:
IV(inhal indukció)
RSI, DSAI
sikertelen

NI algoritmus
B,C,D terv

SZGE/Regionális A/Helyi É szóba jön?

igen

nem

Prediktorok: 7 kérdés
Stratégia: 4 kérdés

A várható nehézsége mértéke?
Egyéb rizikófaktorok:
Apnoe tolerancia mértéke
Jelentős aspiráció rizikó
Légúti obstrukció
jelenléte
Segítség/eszközök hiánya
Gyakorlat hiánya
Sürgősség

Glottis látható,
stabil légút
(pl. RA)
C-L: 1-2

Lehet, de a légút bármikor
hozzáférhető,
menedzselhető legyen!

Nehéz intubáció és
lélegeztetés
(Inhal indukció?),
Dexmedetomidine
Haloperidol,
Ketamine, Ketofol,
Remifentanil

Spontán légzés! Kooperációtól
függően „éber” állapot
(analgoszedálás, helyi érzéstelenítés)
vagy narkózis.
eleve

Tájékozódó
feltárás
(Laringoszkópos
kép?)

Alternatív
intubációs
módszerek
C-L: 3-4

Invazív légút,
Estleg CPB
sikertelen

Glottis látható, romló légút (pl. égés, anafilaxia)
Intubáció RSI nélkül…

DSAI (double setup airway intervention),
DSI: „Delayed Sequence Intubation”

Indirekt technikák, eszközök: VL, FOB, OS

Videolaryngoscopy vs. direct laryngoscopy use by experienced anaesthetists in patients with known difficult airways: a systematic review
and meta-analysis B. M. A. Pieters, E. H. A. Maas, J. T. A. Knape and A. A. J. van Zundert Anaesthesia 2017, 72, 1532–1541)

Kritikus állapotú felnőtt betegek intubációs algoritmusa (DAS guideline)
(Az anatómiailag normál légút is nehézzé válhat élettanilag.)
(NI: ITO: 23%, általános sebészeti populáció, műtő: 1-4%)
Humán faktorok (leggyakoribb hibaforrás)
App
Kihívások a műtőhöz képest: több komplikáció!!!
- Más környezet (eszközhiány, ETCO2, stb.)
- Beteggel kapcsolatos speciális problémák
- Személyzet „képzettsége”
A kevesebb néha több:
Cognitive overload – kerülendő!
Avoid analysis paralysis
Kevés eszköz-eljárás, 1 alternatíva
Gyors felismerés és továbblépés
Korai VL használat, 2. gen LMA (rescue)

Guidelines for the management of tracheal intubation in critically ill adults
A. Higgs, B. A. McGrath, C. Goddard, J. Rangasami, G. Suntharalingam, R. Gale, T. M. Cook and on behalf of Difficult Airway Society, Intensive
Care Society, Faculty of Intensive Care Medicine, Royal College of Anaesthetists British Journal of Anaesthesia, Accepted 25 October 2017,
Available online 13 December 2017

Felmérés - felismerés
MACOCHA score
Validált score kritikus állapotú betegek esetén
(Mallampati score III or IV, Apnoea syndrome (obstructive), Cervical spine limitation,
Opening mouth <3 cm, Coma, Hypoxaemia, Anaesthetist non-trained. )
Factors
Factors related to patient
Mallampati class III or IV
Obstructive sleep Apnoea syndrome
Reduced mobility of Cervical spine
Limited mouth Opening <3 cm
Factors related to pathology
Coma
Severe Hypoxaemia (SpO2 <80%)
Factor related to operator
Non-Anaesthetist
Total

Points
5
2
1
1

NL, ha a score>=3

1
1
1
12

De Jong A1, Molinari N, Terzi N, Mongardon N, Arnal JM, Guitton C, Allaouchiche B, Paugam-Burtz C, Constantin JM, Lefrant JY, Leone M, Papazian L, Asehnoune
K, Maziers N, Azoulay E, Pradel G, Jung B, Jaber S; AzuRéa Network for the Frida-Réa Study Group. Early identification of patients at risk for difficult intubation in the
intensive care unit: development and validation of the MACOCHA score in a multicenter cohort study. Am J Respir Crit Care Med. 2013 Apr 15;187(8):832-9.

Trauma
LEMON airway assessment
Assessment

Description

Look

Examine for gross abnormalities or lesions:
facial trauma, large tongue, large incisors, beard/moustache 4 p

Evaluate 3-3-2 rule Inter-incisor distance
p
Hyoid-mental distance
Thyroid-floor-of-the-mouth distance

(<3 finger breaths) 1
(<3 finger breaths) 1 p
(<2 finger breaths) 1 p

Mouth opening

Assess Mallampati class (>3)

Obstruction

Conditions that can cause obstructions such as
epiglottitis, peritonsillar abscesses, trauma

1p

1

p

Neck mobility

Presence of hard collar, inability to extend neck

1p
Total:

>= 3 ->NI

10 p

Az intubációs csapat táncrendje:

MILNS: +1 fő

elhelyezkedés, szerepek

Kommunikáció:
SBAR

Felkészülés-ellenőrzés, szereposztás, stratégia-tervek

Shocktalanító/nyugtalanITO…
Optimalizálás
Preoxigenizáció
Algoritmus

RSI
DSI
(delayed sequence induction)
DSAI
(double setup airway
intervention)

A terv:„Rrapid sequence intubation” (RSI) algoritmusa (7E-7P)
időpont (percek)
- 10
-5
-3

Lépések
7E-7P
Előkészület
(Preparation)
Elő-oxigenizálás (Preoxygenation)
Elő-kezelés
(Pretreatment)
A: asthma
B: brain
C: cardiovascularis/cerebrovascularis

-2

(8 vitálkapacitás légvétel)

-1
0

(4 vitálkapacitás légvétel)
Elaltatás
(Put to sleep)

0

Ellazítás

+ 45 mp
+1

Endotrachealis intubálás
tube)

+1

Egyéb tennivalók (Post intubation
care)
Position of the tube

(Paralyse)

(Pass the

Megjegyzés
etCO2
Rutin indukció esetén
Indokolt:
légúti hiperreaktivitás (A)
intracranialis nyomásemelkedés (B)
és
cardiovascularis/cerebrovascularis
kórképek esetén
lidocain 1-1,5 mg/kg,fentanyl 1-3
ug/kg iv.
Gyorsított indukció esetén
Azonnali intubáció igénye esetén
Sellick manőver (elalvás előtt 10,
azután 30 N nyomással)
Szukcinilkolin 1-1,5 mg/kg iv.
Rocuronium 1,2 mg/kg iv.
(sugammadex)
Szukcinilkolin beadása után
Rocuronium alkalmazása esetén
etCO2

A terv: DSI: „Delayed Sequence Intubation”
Agitált, hipoxiás beteg

Szedálás: pl Ketamin/Ketofol
Preoxigenizáció +ApOx NIV(CPAP/BiPAP
(2-3perc)
Várható intubációs nehézség?

RSI vagy spontán légzésben
alternatív intubációs módszerek

IV>IO>>IM

sikertelen
B,C,D terv

+ Oxigenizáció fenntartása, apnoe alatt is!

A terv:
DSAI (double setup airway
intervention)

Invazív légútra eleve felkészülni
- Eszköz, személy
- Ligamentum conicum keresése,
jelölése(UH)
- Helyi érzéstelenítés, fertőtlenítés
1.) Sebészi konikotomia
2.) Rossz nyaki anatómia: éber sztóma

UH
Nasendoscopy
Laryngeal handshake

B+C terv (Re/peroxigenizáció)
- 2. generációs SGD (LM>FM)
- LMA preferált (vezetőként is szolgálhat intubáláskor)
- NMB fenntartandó (kivéve ébresztés)
- Max 3(+1) kísérlet (technika, méret, típus, operátor változzon)
I. Sikeres oxigenizáció: ÁLLJ meg, GONDOLKODJ, KOMMUNIKÁLJ!
- várj a tapasztaltra!
- ébresztés (ritkán opció sürgősségi helyzetben!)
- intubáció, fiberoszkóppal *LMA-n keresztül
+Aintree katéterrel nagyobb tubus* is bevezethető

- sebészi légút
II. Sikertelen oxigenizáció= CICO! D terv

* FF: lennie kell!, Bullet-tipped ETT ideális ( ILMA tubusa pl)

Súlyos hipoxia: satO2<80%

D terv: FONA
Nincs hezitálás
Folyamatos oxigenizáció
Relaxáció, Sugammadex után is!
Szike-bougie-tubus (felnőtteknél)
1 sikertelen intubáció:
FONA set előkészítés
1 sikertelen lélegeztetési kísérlet
FONA set nyitás
CICO deklarálva
FONA set, használat

Sikertelen sebészi konikotómia/CPR/
(Sztóma: percután, sebészi)

Sikertelen oxigenizáció okai. Kizárni őket!
Felszerelés
- Oxigén forrás
- Légzőkör blokkja (párásító is)
- Légútbiztosító eszközök (NFT is pl)
- Arcmaszk/LMA rossz illeszkedése
Légút
- Túlzott nyomás a gyűrűporcon
- Laringospazmus
- Idegentest
- Regurgitált gyomortartalom
- Vér/alvadék
- Súlyos bronchospazmus
Egyéb
- Extrém súlyos keringési instabilitás/ - Keringés leállás

A Vortex megközelítés: WWW.VORTEXAPPROACH.ORG
CÉL >>> TECHNIKA/ESZKÖZ
3 FŐ MANŐVER OPTIMALIZÁLÁSA
MAXIMUM 3 KÍSÉRLET - TOVÁBBLÉPÉS)

DAS+Vortex

A beteg instabil, satO2<92%, illetve romlik.

„Crash airway”
CSI…

Kísérlet az oxigenizáció javítására!
O2, arcmaszk/EGE
Intubáció

Légútbiztosítás
periarreszt helyzetben…

sikertelen
Oxigenizáció
fenntartható?
igen

nem

Intubáció 1x
szukcinilkolinnal
(2mg/kg)
sikertelen

Elvesztett légút

igen

3 sikertelen intubációs
kísérlet történt?

Elaltató szer:
Nem, vagy
minimális adag

Extubációs stratégia:
Felnőtt betegeken, perioperative

Éber extubáció:
-Preoxigenizáció
-leszívás
-harapásgátló
-pozicionálás
-antidótum
-kielégítő spontán légzés
-kontaktusképesség
-pozitiv nyomás-mandzsetta
leereszt, tubus ex
-O2

1.Lépés-Felmérés
a.) Légúti rizikófaktorok felismerése: Aspiráció rizikó, Nehéz légút, légúti sérülés, korlátozott hozzáférés, túlsúly/OSA,?
b.) Általános rizikófaktorok felismerése: Szív-érrendszeri, légzési, idegrendszeri, metabolikus, sebészi/egyéb?

2.lépés-A

a.) A beteg állapotának rendezése: szív-érrendszer, légzőrendszer, metabolizmus-testhő, izomerő, NG szonda
Felső légút?-> lélegeztethetőség / Gége?-> leak teszt, spirometria / Alsó légút? –> mellkas-rtg, , nyak?
b.) Egyéb faktorok biztosítása: (logisztika)hozzáférhetőség, segítség, monitor, eszközök

Jellemzők:
- üres gyomor
- légúti rizikófaktor nincs
- általános rizikófaktor nincs

- Mély alvásban
- Éberen

/ magas a kockázat?

3. lépés- Előkészületek/optimalizáció Check-lista alapján…

4. lépés-kivitelezés (Alacsony rizikó):

ALGORITMUS:

várható rizikó becslése: - alacsony

Pozicionálás
preoxigenáció
leszívás
(+THRIVE…)

4. lépés-kivitelezés (Magas rizikó):
Jellemzők:

- bizonytalan oxigenizáció
- légúti rizikófaktor van, aspiráció lehet
- és/vagy általános rizikófaktor van
ALGORITMUS:
A tubus eltávolítása biztonságos?

A: Igen/extubálható

B: Nem

-Éberen +/-remifentanillal
- csere LMA-ra
- tubuscserélő katéterrel((1C)AEC+/-GIUDEWIRE!)
- egyéb: transztracheális katéter

- halasztás
-tracheostomia

5.Extubáció utáni teendők: ébredő/ITO
biztonságos szállítás, O2, átadás/kommunikáció, monitorozás/felügyelet, fájdalomcsillapítás, dokumentáció

Posztoperatív szak: szövődmények 1/3-a…
Laryngospasmus, bronchospasmus
Posztextubációs hangszalag diszfunkció

Légzésdepresszió
PORC

- garatizmok szerepe (monitorozás!)

Larson-manőver+ jaw trust
Szöveti nyomás
(=P kritikus) Légcső

Direkt és indirekt sérülések
Kardio- és cerebrovaszkuláris tünetek

Szteroid:
A gyulladásos (sérülés, hő, kémiai) eredetű ödémát
enyhíti, de!!! a pangás okozta mechanikai ödémát
(pl. vénás obstrukció) nem!
Stridor: adrenalin, heliox

P1
R1

P2

R2

Összeesésre,obstrukcióra
hajlamos garat
(Starling ellenállás/resistor)

Speciális helyzetek: szülészet,
Váratlanul nehéz/sikertelen INTUBÁCIÓ

nem

0.Elsődleges terv: RA

Várható nehéz légút ?
Prediktorok, utolsó étkezés, aspiráció profilaxis!
check-listák, segítség, tervek, NL eszközök

A.RSI, optimalizálva itt is!
Megemelt fejvég/ramping+bal oldalfekvés
Preoxigenizáció+folyamatos oxigenizáció, stb
DL/VL-Maximum 2+(1) kísérlet!, sz.e további optimalizálás,
Arc ML apnoe alatt is megfontolandó,
Sikertelen lélegeztetés

Ha sikertelen vagy kontraindikált -> ITN

Indukció előtt végigfutni a terven!
Ébresztés v folytatás?!
Ezt közölni kell a személyzettel!

igen
-Éber intubáció:( fiberoszkóp, videoL, stb.)
-Sebészi légút
-(Helyi érzéstelenítés-LA)

Sikertelen intubáció

B. Oxigenizáció, 2.gen SZGE (maximum 2 kísérlet), optimalizálás
sikertelen

C: Arcmaszkos lélegeztetés, optimalizálva,
laryngospasmus , obstrukció? Sz.e relaxáns

Sikeres, állj meg és gondolkodj

sikertelen

Biztonságos/szükséges azonnal
folytatni a beavatkozást?

D. CICV/O
Sebészi légút

nem

sikertelen

ALS, perimortem sc
>20.hét

Ébresztés (sz.e Sugammadex) , S-m
majd RA, (LA), éber intubáció
Ha a császármetszés elkezdődött:
Intubálás pl. ILMA segítségével

Beavatkozás előtti faktorok:
jó - anya állapota-rossz
jó - magzat állapota-rossz
kezdő- aneszteziológusa-profi
↑- BMI - ↓
magas - sebészi rizikó – nincs
magas - aspiráció rizikó - alacsony
Jó - éber intub., RA esélye - rossz
Sikertelen intub utáni faktorok:
rossz - eszköz, lélegeztethetőség – jó
súlyos - légúti sérülés foka - nincs

igen

Beavatkozás befejezése
Anesztézia+oxigenizáció, S-m
TIVA megfontolandó
Aspiráció rizikó minimalizálása
2. Gen SZGE+/-FOBI, NG szonda

Gyermekek: Váratlanul(rutin indukció után)) nehéz lélegeztetés, 1-8 éves betegek (APA/DAS)
A.)Váratlanul nehéz/sikertelen arcmaszkos lélegeztetés (<=6%)
Anesztézia minősége:
-Felületes anesztézia? Mélyítés+CPAP
-OBSTRUKCIÓ: részleges/teljes?
(laryngospasmus (2%, ébresztéskor↑)?
+/-SCC iv, esetleg im/io
gyomor disztenziója? NGT

a.) maszkos lélegeztetés optimalizálása
- 100% O2, segítség
- alapvető légúti manőverek, segédeszközök (OFT) , oldalfekvés
- 4-6 kezes lélegeztetés
- fektetés: < 2éves-> váll alá kiemelés + fej neutr/ > 2 éves-> „sniffing p”
- S-manőver (ha volt/kellett): enyhítése, elengedése

Nehéz/lehetetlen lélegeztetés okai:
- felületes anesztézia
- eszközhiba
- nem optimalizált manőverek-obstrukció
- laringospazmus, bronchospasmus
- gyomor disztenzió
- idegentest
- veleszületett légúti rendellenesség

Felszerelés ellenőrzése:
- légző kör, stb
- addig lélegeztető ballon!

sikertelen

b.) SGADs, de elégtelen szájnyitás esetén NFT
-2.generációs eszközök
-maximum 3 kísérlet (2(méret!)+1(alternatíva))
Sikertelen, satO2 <90%

sikeres

Intubáció, ha relaxált

sikertelen

satO2?
Ptx, bronchospasmus?

>80%
Ébresztés,
majd…

<80%
Intubációs kísérlet
(relaxáns…!)
Ha sikertelen:
CICO/V
algoritmusa

Sikertelen
intubáció
algoritmusa

Gyermekek: Váratlanul (rutin indukció után) nehéz INTUBÁCIÓ), 1-8 éves betegek (APA/DAS)
Itt kezdetben (mint felnőtt algoritmus) eseménytelen a lélegeztetés. Ez változhat pl. légúti obstrukció (trauma, laryngospasmus) miatt.
A terv: lélegeztetés rendben, Intubáció

sikeres

-Optimalizálás, lsd ott
-D/VL, max 3 +1kísérlet, modifikáció!
1-3év: egyenes lapoc?, >3 év Macintosh
- Mandzsettás tubus > 3év, 1-3 év?
Sikertelen intubáció -> O2, segítség

Intubációs kísérletek…:
A légút sérülékenyebb gyerekeknél!

B terv: Oxigenáció és gondolkodás
-2. generációs SGE

Tubus pozíciója
Kapnográf!

VideóL: 1 B ajánlás
Mandzsettás tubus: 1 B ajánlás

I. NINCS SÜRGŐSSÉG, A légút bizonytalan:
- Ébresztés( +/-Sugammadex…), majd…
II. NINCS SÜRGŐSSÉG, A légút biztonságos:
- Intubáció SGE-n keresztül, (+FOB!) kísérlet 1x
a.) sikeres: a beavatkozás folytatható
b.) sikertelen: ébresztés

- max 3 kísérlet (2+1) méretet növelni

sikeres
Sikertelen oxigenáció, satO2< 90%, nincs bradycardia

C terv: arcmaszkos lélegeztetés
Optimalizálás, NGT,
+ előkészületek invazív légútra…F O G! (1C)
OBSTRUKCIÓ? RELAXÁNS?
Sugammadex 16mg/kg lehet,
ha satO2 >80% és nincs bradycardia, de a
fizikai obstrukciót nem oldja meg…

III. Sürgős beavatkozás
- SGE+ (+/-intubációs kísérlet SGE-n keresztül)
- invazív légút

Ha nincs Manujet III
- Fali/gép o2 is jó
- FGF: 1L/év/perc
- Y konnektor kilégzéshez

Sikertelen, satO2 < 80%, és bradycardia , gyors romlás = CICO/V

D terv: invazív légút
-folyamatos lélegeztetés, relaxált állapot, fej lógatva, nyak extenzióban, átjárható légút: SGADs, OFT, stb
- Ha van FOG orvos: sebészi tracheosztomia / rigid bronchoszkópia+ (jet) lélegeztetés (ManuJet III, PRVC)
- Ha nincs FOG: tűkatéter + jet lélegeztetés , utána sebészi sztóma (újszülött, csecsemő: tűkatéter tracheaba)

-Ha sikertelen: konikotómia( kanül, sebészi)

Korhatár? Kb. 8-10 éves kor
8-10 év alatt: a cricoid membran alatti
transztrachealis behatolás javasolt
(sebészi stoma, tű), jet nem ajánlott (FGF: 1L/év)
Rigid bronchoscopia megpróbálható akut/ cico
esetben ( idegentest, subgl sten)
evid 1 C

Üzenetek:

Koncentráljunk arra, hogy mit kell elkerülni, ahelyett, hogy mit kellene tennünk.
CICO megtörténhet, ezért gyakorolni! -> (szimuláció)
Elsődleges cél: oxigenizáció!!! (sokszor elmarad…)
Nagyobb hangsúly: NTS (tervezés, előkészületek, csapatmunka, kommunikáció)
No blame culture: hibák keresése/hibáztatás helyett  audit/root-cause analízis
Ajánlások: Jó, ha vannak, de krízisben más kell: (pl. Vortex approach)
Nontechnical paradigm shift… B/C lépés = stop and think
(A racionális gondolkodás kerüljön fölénybe az intuitív gondolkodás helyett
(thinking-out of the box))
Az anesztes nem szuperhős, a légútbiztosítás csapatmunka!

Összegzés

Felmérés – prediktorok/pontozó skálák
Felismerés

STRATÉGIA (tervek, algoritmusok)
Felkészülés – segítség, táncrend,
eszközök, optimalizálás
Ellenőrzés (checklista)

Humans come
before tools,
strategy before
instruments
and
target before
devices.

Kivitelezés – oxigenizáció prioritás!!!

Folyamatos képzés – gyakorlás, szimuláció (NTS)

WAMM 2019: DAS, SAM, EAMS

