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 Poskytovanie anestézie/sedácie / analgézie pacientom, ktorí  

podstupujú bolestivý / nepríjemný  výkon mimo operačného 

traktu

 Gastrointestinálne zobrazovacie výkony, stomatologické, 

psychiatrické liečebné výkony, katetrizačné výkony, rádiologické 

výkony

 TEVAR, EVAR , renálna denervácia , TAVI, izolácia pľúcnych žíl, 
uzáver uška ľavej  predsiene, EKV, trombextrakcie po NCPM



RIZIKÁ

 Prostredie, pacient, výkon

 Neobvyklé prostredie, nedostatočné vybavenie, nedostatok 

liekov, obmedzený prístup k pacientovi, obmedzená 

viditeľnosť, hluk, personál nezvyknutý na pacienta v 

celkovej anestézii, úzky operačný stôl, nemožnosť
polohovania, rtg žiarenie

 Pacient- vek, ochorenia, 61% pacientov  ASA 3-5, 38% 

dospelých pacientov starších ako 70 rokov, adekvátna 

predoperačná príprava

 Výkon-povaha, trvanie  



 Podľa procedúry- celková, regionálna, analgo-sedácia   

/často poskytovaná neanesteziológom/

 Sedácia- anxyolýza, ľahká sedácia / mild, conscious

sedation/, hlboká sedácia / deep sedation /

 Anxyolýza- liekmi navodená sedácia  pri ktorej  pacient 

normálne odpovedá na verbálnu stimuláciu, obeh aj 

spontánna ventilácia plne suficientné, dýchacie cesty 

priechodné

 Ľahká sedácia- liekmi navodená porucha vedomia  pri 

ktorej pacient  odpovedá  na verbálnu alebo taktilnú

stimuláciu, kardiovaskulárna aj ventilačná funkcia   sú 

zachované, dýchacie cesty priechodné 

ANESTÉZIA



ANESTÉZIA

 Hlboká sedácia- liekmi vyvolaná porucha vedomia, 
pacient odpovedá až na opakovanú verbálnu alebo 
bolestivú stimuláciu, obeh zvyčajne suficientný, 
ventilačná funkcia môže byť nedostatočná, 
priechodnosť dýchacích  ciest nemusí byť zachovaná

 Disociatívna sedácia /anestézia – navodená 
Ketaminom, analgézia, amnézia, zachované 
protektívne reflexy dýchacích ciest, spontánna 
ventilácia, obehová stabilita, tachykardia

 ASA guidelines for sedation and analgesia by non-
anesthesiologist- predoperačná príprava, monitoring, 
personálne aj materiálne požiadavky, lieky / antidota/ 
pooperačná starostlivosť, konzultácia anesteziológa
pri  vysoko rizikových  pacientoch



ASA RECOMMENDATION

 Reliable oxygen source

 Available suction

 Gas scavenging system and anesthesia machine

 Hand resuscitation bag 

 Monitoring equipment 

 Electrical outlets for emergency power supply

 Proper illumination of patient and work areas

 Adequate work space 

 Means of two way communication 

 Emergency cart / defibrillator 

 Trained anesthesiologist, adequate staff trained to support the

anesthesiologist

 Appropriate post-anesthetic management

 Appropriate equipment available to safely transport the patient to a post-

anesthesia care unit



MONITORING

 Stav vedomia, odpoveď pacienta na príkazy

 Ventilačná funkcia- observácia, auskultácia, oxymetria, 

kapnografia

 Obeh- EKG, neinvazívny arteriálny tlak každých 5 minút, 

invazívny arteriálny tlak aj CVT podľa výkonu 

 Diuréza

 Teplota  



KOMPLIKÁCIE

 Respiračné – obštrukcia  dýchacích  ciest, apnea,  desaturácia, 

hyperkapnia,  laryngospazmus. Príčiny- nepozornosť, 
predávkovanie/ antidota-Flumazenil, Naloxone/ , nedostatočný 

monitoring

 Obehové- hypotenzia, hypovolémia, arest

 Aspirácia- predoperačne  vynechať minimálne 6 – 8 hodín tuhú 

stravu a mlieko, akceptuje sa príjem čírych tekutín 2 hod. pred 

výkonom (u detí 3ml/kg.t. hm.) , chronická medikácia v tbl + hlt 

vody 2 hod. pred výkonom

 Alergické  reakcie 

 Hypotermia

 Pooperačná nauzea aj zvracanie 



Úvodná dávka Udržovacia Eliminácia Nežiadúce účinky

Midazolam 0,01-0,05 mg/kg 0,02-0,1mg/kg/h 3-11 hodín hypotenzia,

depresia dýchania

Diazepam 5-10 mg 0,03-0,1mg/kg/h 20-120 hodín hypotenzia, 

depresia dýchania

Propofol 1-2mg/kg 5-50 mcg/kg/min 3-12 hodín resp. depresia, 

bolestivosť v mieste 

podania , 

hypotenzia

Dexmedetotimidin 1 mcg/kg za 10 

minút

0,2-0,7mcg/kg/min. 1,8-3 hodín bradykardia, 

hypotenzia

Remifentanyl 0,025-

0,1mcgg/kg/min

3-10 min. útlm dýchania, 

bradykardia, 

svalová rigidita

Sufentanyl 0,1mcg/kg 0,1-0,2 mcg/kg/h 4 hodiny Útlm dýchania, 

bradykardia, 

svalová rigidita



EVAR

 Rizikový pacienti, vek, polymorbidita

 Monitoring- EKG, oxymetria, kapnografia, arteriálny tlak/ 

pri TEVAR invazívny/, diuréza, teplota

 Anestézia

 lokálna plus sedácia, zvyčajne stačí, nebolestivý výkon, 

vedľajšie ochorenia, sťažená intubácia v anamnéze 

 celková- nespolupráca, obezita, alergia na lokálne 

anestetikum, nevydrží ležať, anxyozita, konverzia na 

chirurgiu

 regionálna-sťažená intubácia v anamnéze, 

gastroezofagiálny reflux, sprievodné ochorenia  



TAVI

 Katétrová výmena ao chlopne u pacientov vysoko 

rizikových pre kardiochirurgiu, transfemorálny alebo 

transapikálny prístup

 Monitoring- EKG, invazívny arteriálny tlak, CVT, diuréza, 

oxymetria, kapnografia

 Anestézia 

 transapikálny prístup-celková, hrudná epidurálna

 transfemorálny- celková , lokálna plus sedácia



RENÁLNA DENERVÁCIA

 Rádiofrekvenčná ablácia obličkových sympatikových

nervov pomocou katétra zavedeného do art. renalis, u 

pacientov s hypertenziou rezistentnou na medikamentóznu 

liečbu

 Bolesť brucha aj chrbta počas aplikácie RF energie 

vyvolaná stimuláciou C-bolestivých vlákien

 Monitoring- EKG, neinvazívny arteriálny tlak, oxymetria, 

diuréza

 Anestézia-lokálna s analgosedáciou, celková 



UZÁVER UŠKA ĽAVEJ PREDSIENE

 Uzáver uška ľavej predsiene u pacientov s permanentnou, 

perzistujúcou alebo paroxyzmálnou fibriláciou predsiení, 

ktorí netolerujú antikoagulačnú liečbu, rizikoví pacienti

 Monitoring- EKG, invazívny arteriálny tlak/ perforácia 

srdca, tamponáda perikardu/, oxymetria, kapnografia, 

diuréza, teplota, TEE

 Anestézia-celková, lokálna s analgosedáciou



ABLÁCIA PĽÚCNYCH ŽÍL

 Rádiofrekvenčná ablácia ložísk vzniku fibrilácie

predsiení, dlhý výkon, imobilita

 Monitoring- EKG, neinvazívny art. tlak, 

oxymetria, diuréza, teplota/ ezofageálna/

 Komplikácie- tamponáda, arytmie, termické 

poškodenie pažeráka, neurologické komplikácie

 Anestézia- sedácia, celková
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