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Blister amlodipínu, bisoprololu a digoxinu...
(suicídium 19 ročnej ženy)



Bradykardia a symptómy

Asymptomatická

Mierne symptómy
Závraty, presynkopy, nevýkonnosť, dýchavica...

Kritické symptómy
Rekurentné synkopy, cardiac arrest, srdcové 
zlyhanie, hypotenzia, šok, perzistujúca AP...



Sinus bradykardia
SA blokáda
Sinus arrest AVB II typ I

AVB II 2:1
AVB III

AVB II typ II
AVB II 2:1
AVB III

Distálne poruchy 
vedenia



Distálne poruchy vedenia

- infranodálne
- ireverzibilné               (štruktur. poškodenie)
- IVCD v predchorobí  (bifascikulárne blokády)

Náhradný rytmus - pomalý - pod 40(30)/min

- široký           QRS (čím širšie, tým horšie)
- nestabilný  (asystolické pauzy)

Kritické symptómy

CAVE ! – paroxyzmálny AV blok (phase 4 block)

Atropín       ↓ vedenie 
Masáž          ↑ vedenie
Námaha      ↓ vedenie



• Asystólia

• Pokročilá AV blokáda s nestabilným náhradným 
rytmom

• Bradykardiou indukované komorové arytmie

• Sick sinus sy...zriedka (aj to s naším pričinením)

EKG pts s ťažkou bradykardiou
(kritické symptómy)



Asystólia

Dôsledok primárne patol. procesu vodivého 
systému

´´Umieráčik´´ ... terminálna fáza kard. ochorení
... ťažké akútne poškodenie 

Liekové intoxikácie



Distálna AV blokáda...kritické symptómy



Bradykardiou indukované KT
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Akútny menežment bradykardie (1)

Bradykardia

• Vitálne funkcie: priechodné DC

• ventilačná podpora

• kľud na lôžku, EKG  12zv,  EKG monitor, TK, SpO2

• iv prístup 

• Reverzibilné príčiny? 

Kritické symptómy/znaky?
(akútna zmena ment. stavu, ↓TK, šok, stenokardie, 

SZ..,)



Akútny menežment bradykardie (2)
↓ perfúzia

Atropin 0.5mg iv

Dostatočná odpoveď ?

• Atropin 0.5mg iv (3mg)

• Isoprenalin 5 µg/min

• Adrenalin 2-10  µg/min

• Dopamin 2-10 µg/kg min

• Glukagón
alebo

Transkutánna stimulácia

Transvenózna stimulácia
Konzultácia experta
Reverzibilné príčiny?

+ perfúzia

Riziko asystólie?
• Nedávna asystólia
• AVB II Mobitz
• AVB III s širokým QRS
• Komorové pauzy ↑ 3s
• Brady indukované VT

Observácia
Reverzibilné príčiny?
TKS? (transport do KC)



Akútny menežment bradykardie (3)
Potencionálne spolupodieľajúce (reverzibilné) faktory :

•Hypovolémia

•Hypoxia

•Hydrogen ion (acidóza)

•Hypo/Hyper-kalemia

•Hypoglykémia

•Hypotermia

•Toxíny (lieky)

•Tamponáda

•Tenzný pneumothorax

•Trombóza (koronárna / pulmonálna)

•Trauma (hypovolémia, ICP)

6H 5T



......

......



Komplikácie transvenóznej stimulácie

Časté:  až 20% !!

Pneumothorax, hemothorax, arter. punkcia, lézia pl. brachialis

Infekcia, sepsa, trombóza

KT/KF, perforácia, tamponáda

Dependencia, dislokácia, neúčinná stimulácia... 



Dislokácia dočasného KS u dependentného pacienta



Indikácie na transvenóznu dočasnú 
stimuláciu

II. Indikácie v rámci akútneho IM
• Asystólia
• Symptomatická bradykardia s ↓TK nereagujúca na th
• AVB II Mobitz + predný IM
• AVB III + predný IM
• Bilaterálna ramienková blokáda 
• Nový / nejasného dáta bifascik. Blok + AVB I 

I. Indikácie mimo IM

•Asystólia
•Symptomatická bradykardia s pretrvávajúcou  

hemod.kompromitáciou nereagujúca na th
• AVB III so širokým náhradným rytmom
• Bradykardiou indukované tachykardie (VT, TdeP, VF)



Kontraindikácie transvenóznej
stimulácie

Každé neindikované zavedenie

Stabilný náhradný rytmus s absenciou 
kritických symptómov

stimulácia !! dependencia

Pochybnosti ?
Transkutánna stimulácia v 

pohotovosti



AVB II 2:1, proximálny blok.   Symptómy: ? ...asi dýchavičnosť



Realizácie transvenóznej stimulácie

Vstup:

Skiaskopická kontrola !

Jemne !! spodina  PK pred hrotom
RVOT  (nestabilita) 

Feedback !!

Zásady:

VJI l. dx, V. femoralis , V. subclavia l. dx

Rešpektovanie anatómiu !!



Realizácie transvenóznej stimulácie



Realizácie transvenóznej stimulácie

Tamponáda

Koronárny sinus



Realizácie transvenóznej stimulácie

Instabilná poloha



Najnovší model transtorakálnej stimulácie

Ďakujem za pozornosť


