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Cieľ prednášky

Prezentovať technickú stránku práce sestry na lôžkovej 
časti OAIM v SÚSCCH v B. Bystrici

ako neoddeliteľnú súčasť poskytnutia „ADEKVÁTNEJ“ 
ošetrovateľskej starostlivosti o kardio – pacienta.



Diagnostika, terapia

Výskum

Príprava na vyšetrenie

Komunikácia s pacientom

Odbery

Aplikácia liekov

Administratíva

Edukácia

............

..............



Ošetrovateľská starostlivosť

Pacienti

Technická starostlivosť

Medicínske prístroje

• inštalácia a zapojenie
• napojenie na pacienta
• celková resp. čiastočná obsluha
• riešenie alarmov, kalibrácia...
• monitoring správnej činnosti 
• výmena komponentov
• ...............

SESTRA - OAIM



BOXOVÁ RAMPA 
• správne inštalácia komponentov na rampu - UPV, ECMO – O2, vzduch, O2 
podpory dýchania – kendall, CPAP, odsávanie hrudných drénov, uchytenie 
kabeláže, pripojenie el. komponetov – monitor, posteľ....., manipulácia s 
rampou ...

ARO 2



ARO 1



Infúzne pumpy a lineárne 
dávkovače 

• správne zapojenie a inštalácia, fixovanie na 
rampe .....

• montáž perfúzorov do staníc, veží ...

• setovanie infúznych súprav

• úplná obsluha pri podávaní tekutín i.v., i.a., s.c., 
epidurálne, enterálne (krvi, liekov, TPN, tukov ...) 
tzn. bolus, časovanie, nastavenie objemov, 
riešenie alarmov, odvzdušnenie, ............. 





Monitor vitálnych funkcií 

• inštalácia kabeláže, obsluha, nastavenie monitorovaných 

parametrov, výmena modulov, kalibrácia modulov a 
meraných parametrov – CVP, ArtP, ventilačné parametre, 
krivky pľúc. mech...

•Invazívne (neinv.) napojenie pacienta - TK, HR, EKG, SpO2, 
EtCO2, TT, .........

• monit. hemodynamiky  - PCWP, C.O.  ...(Swan-Ganz .....), 
komunikácia s centrálnym monitorom a iným techn. 
Vybavením (Vigileo ......) riešenie alarmov... 





Prenosné monitory

Centrálny monitor



AED

EKG



Centrálny monitorEKG



Externý pacemaker



Centrálny monitorEKG



Antidekubitárne matrace, polohovacie postele a pomôcky





Centrálny monitorEKG

Ohrev pacienta

Ohrev plazmy



ABLABL

ROTEM



Ohrev plazmy

ACT –LR  Test



TEE
TTE

SONO



UPV

• kalibrácia UPV, napojenie hadíc s plynmi – vzduch, O2, 
inštalácia a obsluha dýchacieho okruhu (DO), bakt. filtrov, 
výmena rôznych typov DO, inštalácia a obsluha zvlhčovačov, 
nebulizátorov, ostatného príslušensnstva - odsávačov ......

• riešenie alarmov UPV v spolupr. s lekárom

• obsluha monitoru UPV, znalosť čítať UPV monitor, nastaviť 
komunikáciu UPV s monit vit funkcíí (EtCO2....)....





CPAP AIRVO
Neinvazívne podpory 

dýchania



Odsávačky



Bronchoskop



Invazívne a neinv. monit. 
hemodynamiky

EV1000, Vigileo, Edwards, 
Starlink SV 

• inštalácia monitoringu, 
preplachového setu, nastav. 
parametrov pacienta, kalibrácia 
monitoringu (CVP, Art TK...), 
napojenie na pacienta a monitor vit 
funkcií

• celková obsluha monitoru a 
prístroja, vedieť čítať hemodyn 
parametre, riešenie alarmov v 
spolupráci  s lekárom, komunikácia 
s IABK ....







Chladenie pacienta Podtlaková terapia



IHD CRRT



Intraaortálna balónková kontrapulzácia (IABK) 

• asistencia pri zavádzaní kontrapulz. balóna femorálnou tepnou
• napojenie IABK na pacienta – EKG, TK, optickú a pneu kabeláž, 
• monitoring správnej činnosti IABK (1:1, 1:2....,TK, EKG.....), riešenie alarmov....
• preplachovanie katétra, výmena hélia, monitoring i.a. vstupu IABK ......







NIRS

• inštalácia monitoringu,  
nastav. parametrov 
pacienta, kalibrácia 
monitoringu, napojenie 
na pacienta

• celková obsluha 
monitoru a prístroja, 
riešenie alarmov v 
spolupráci s lekárom 



ECMO



V-A   ECMO
V-V   ECMO





Bez zvládnutia technickej časti ošetrovateľstva na OAIM
sa nezabezpečí pacientovi „ADEKVÁTNA“ lege artis odborná pomoc 



Ďakujem
za pozornosť.


