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15 l/min oxigén áramlás javaslata mindenütt (12 helyett)
Külön ApOx rész
Segített preoxigenizációs technikák: rezervoár-szelep-PEEP, CPAP, asszsiztált BMV
Szedálásra fájdalom esetén ketamin
Légési elégtelen agitált beteg szedálása ketaminnal
Rocuronium indukció szukcinilkolin ellenjavallat és kompetencia-konszenzus esetén
Sellick manőver kikerült
Beteg felébredése nem “C” terv
Rocuronium hatástartama 40-60 perc.
Gyerek részben:
Atropin és bradycardia újrafogalmazva (nem kötelező felszívni)
Apnoés oxigenizáció (orrszondával)
Frissített csekklista

Háttér:
A rapid sequence induction (RSI) a nemzetközi prehospitális, sürgősségi és aneszteziológiai
ellátásban széleskörűen elterjedt módszer a potenciálisan telt gyomrúként kezelt betegek
biztonságos elaltatására és emelt szintű légútbiztosítására endotrachealis intubációval. Az
eljárárás kulcspontjai:
- megfelelő előkészületek,
- preoxigenizáció – a ballonos-maszkos lélegeztetés lehetőség szerinti elkerülésével,
- standardizált indukció,
- izomrelaxáció,
- intubálás,
- tubushelyzet ellenőrzése
- postintubációs ellátás.
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A folyamat teljes mértékben standardizált, egységesített. Lényeges eleme, hogy minden
lehetséges eszközt felhasznál annak érdekében, hogy a rutin intubációs eljárás során az első
intubációs kísérlet sikeres legyen, valamint megoldást ad a nehéz légút szituációkra is.
Betegeink biztonsága érdekében a folyamat szigorúan szabályozott, az eljárásrendben
részletezett lényeges elemektől eltérni nem lehet. Ezek közé tartozik többek között az egyszerű
eszközökkel végzett légútmegnyitás, a megfelelő pozíciók, a preoxigenizáció, az előkészített
eszközök csekklistával történő ellenőrzése, a felhasznált gyógyszerek egységes koncentrációban,
előre felcímkézett fecskendőkbe való felszívása, a standard gyógyszerdózisok alkalmazása, az
apnoés oxigenizáció alkalmazása, a bougie-használat, illetve a kapnometria.

Az RSI (helyszíni altatás és intubáció) indikációi:
“Erős” indikációk:
1. Elégtelen, vagy fenyegetett légút
2. Légzési elégtelenség – igazolható, vagy fenyegető kritikus oxigenizációs zavar
3. Eszméletlenség
4. Koponyasérülésből, vagy más okból súlyosan agitált, küzdő, kezelhetetlen zavart
tudatú beteg
“Gyenge” indikációk:
(ezekben az esetekben a helyszíni RSI hangsúlyosan előzetes telefonos konzultációhoz kötött)
5. Várható további kórlefolyás és kezelés
6. Humanitárius okok
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Kockázat-haszon elemzés:
A helyszíni RSI-t minden esetben gondos kockázat-előny elemzés kell, hogy megelőzze. A
tervezett beavatkozás (vagy annak elmaradása) esetén várható kockázatot minden helyzetre és
betegre egyénileg alkalmazva kell megállapítani. Ennek a folyamatnak része a beteg gyors felmérése az
intubáció várható nehézsége, illetve a kórfolyamat dinamikájának szempontjából is. Az optimális döntés
meghozatalát a telefonos konzultációs háttér segíti.

AZONNALI INDUKCIÓ ÉS INTUBÁCIÓ
(„CRASH-RSI”)

RSI

Azonnali indukció és intubáció (“crash-RSI”):



egyszerű eszközökkel kezelhetetlen légúti probléma, vagy
légzés- és/vagy keringésleállással fenyegető állapotok esetén

Indukció és intubáció azonnal, a normál csekklista nélkül, a keringésnek és
tudatnak megfelelő gyógyszereléssel. Az ehhez szükséges előkészületek
alatt szükség lehet asszisztált vagy kontrollált ballonos-maszkos
lélegeztetésre is.

Ballonos-maszkos lélegeztetés:
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kötelező a légúti segédeszközök (két nazofaringeális és egy
orofaringeális tubus) használata
csak 100% oxigénnel (rezervoáros ballonnal) végezhető
mindig 2 személyes technika: az orvos a beteg állkapcsát két
kézzel előre emeli és a maszkot az arcra szorítja, valamelyik segítő
(nem kell, hogy képzett legyen) nyomja össze a ballont
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RSI folyamata:
RSI indikált?

Igen

Preoxigenizáció

RSI-előkészületek
Az első kísérlet optimalizálása

Szabványos indukció

Sikeres intubáció
Tubushelyzet ellenőrzés
Postintubációs eljárás

Ismételt próbálkozás esetén látott
Cormack III stádium esetén
megengedett a bougie taktilis
ingerek alapján (hörgőrendszerben
való elakadásig) történő egyszeri
levezetési kísérlete

Nem látjuk a hangrést
(Cormack III vagy IV)

30 másodperces eljárás
 Sellick-műfogás felengedése (ha alkalmaztuk)
 beteg pozíciója
 orvos pozíciója
 száj-garat leszívás
 BURP-manőver
 lapoc teljes betolása, majd visszahúzása
 lapoc csere
 operátor csere (RSI-kompetens segítő esetén)
Újabb próbálkozás
Sikertelen

Sikertelen
intubáció
esetén,
amennyiben az oxigenizáció LMA-val
vagy
BMV-vel
átmenetileg
biztosítható,
újabb
telefonos
konzultáció javasolt
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A beteg indukció előtti állapotától függően
(az alábbi elsőbbségi sorrendben):
1. LMA (ILMA)
2. sebészi légút
3. ballonos-maszkos lélegeztetés a kórházig
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AZ RSI FOLYAMATA:
Nem RSI specifikus, előzetes lépések:





légútbiztosítás egyszerű eszközökkel (szükség szerint az állkapocs előre emelése, 2
nazofaringeális-, 1 orofaringeális tubus)
100%-os oxigén maszk, 15 l/perc áramlás
minimálisan egy stabil, kellően nagy lumenű véna (IO) biztosítása
monitorizálás (SpO2, NIBP, EKG)

Telefonos konzultáció:
Telefonos konzultáció a helyszíni RSI biztonságát növeli
 az előkészületekkel párhuzamosan telefonos konzultáció minden RSI előtt kötelező
 crash intubáció esetén a beavatkozás után telefonáljunk

Pozíciók:
•

Beteg:

•
•
•

•



•

•

•

•

teljes (360°-os) körüljárhatóság, kb. térdmagasságban való elhelyezés (leengedett
hordágy)
aspiráció kockázata esetén: megemelt fejrész
súlyos, vérző arckoponyasérültek esetén olyan testhelyzet, amelyben a spontán
légző beteg a legkönnyebben fenn tudja tartani saját légútjainak átjárhatóságát
nyaki gerinc sérülés (gyanúja) esetén: MILS (obes betegnél a fej alápolcolásával)
ha a nyaki gerinc sérülése kizárható, a fej “sniffing” pozícióba hozása segíti
az intubációt
HELP: túlsúlyos betegek preoxigenizációját, majd a laringoszkópiáját célszerű
megemelt felső testfél mellett végezni. Cél, hogy a hát közepétől kezdve
lépcsőzetes alápolcolás történjen, a fej legyen a legmagasabban, úgy hogy a külső
hallójárat a szegycsont magasságába kerüljön.
orthopnoes betegek preoxigenizációja félülő, vagy akár ülő helyzetben történjen

Orvos:
•
•

térdelő helyzet a beteg feje mögött
légútra, oxigénmaszkra vigyáz, a monitort figyeli, a légzést figyeli, segítőket
irányítja

•
•

megfelelő helyszínt választ, felszerelést készít elő
csekklista olvasáskor, indukciókor térdelő helyzet az orvos jobb vállánál, a beteg
jobb oldalán

Paramedikus:

Segítő 1:

•
•
•

MILS (ha szükséges): nyaki gerinc rögzítés a beteg bal oldalán, a beteg lába felől
úgy rögzíti a fejet, hogy az állkapocs nyitható maradjon

•
•
•

indukció során beadja a gyógyszereket
szükség szerint BURP-t végez
intubáció után majd tubust manuálisan rögzít és ballonnal lélegeztet

Segítő 2:
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Preoxigenizáció:






A megfelelő ideig végzett hatásos preoxigenizáció nélkülözhetetlen minden
megtartott keringésű beteg intubációja előtt, mivel ez késleltei az intubáció
(különösen a nehéz intubáció) során az esetleges hipoxémia kialakulását
Preoxigenizáció során a hibátlanul átjárható légút létfontosságú, ennek biztosítására
szükség szerint légúti segédeszközöket (nazo- és orofaringeális tubus, az állkapocs
manuális előre emelése) alkalmazhatunk. Szükség esetén körültekintő orr- és
szájgarat tisztítást végezzünk a nazofaringeális tubusokon keresztül való leszívással
A beteg arcára szorosan illeszkedő, oxigénforráshoz csatlakoztatott, rezervoárral
ellátott 100%-os oxigénmaszkot alkalmazunk, 15 l/perces áramlással
Nem traumas légzési elégtelenség, kölönösen diffúziós zavar (pl. HBSZE) esetén
szükséges lehet intubáció előtt a preoxigenizáció segítése, lehetőleg felhelyezett O2
orrszonda párhuzamos alkalmazásával:
o CPAP maszkkal, vagy
o Spontán légzés mellett nagy áramlású oxigén-rezervoár-szelep-maszk-PEEP
szelep rendszerrel, vagy
o Asszisztált, 4 kezes rezervoáros-ballonos-maszkos lélegeztetéssel, PEEP
szeleppel.

RSI előtti szedálás:
Koponyasérülésből, vagy más okból adódóan agitált, kezelhetetlen, a saját preoxigenizációja
ellen küzdő beteg RSI előtti szedálására szükség lehet. Fontos, hogy szedatívum adása előtt
az agitáltság egyéb okait (fájdalom, hypoxia, hiperkapnia, hólyagfeszülés, stb.) ismerjük fel
és kezeljük. A cél a preoxigenizáció lehetőségének megteremtése, illetve annak segítése.
 Ketamin:
o fájdalom jelenlétében ketamin 0,25 – 0,5 mg/ttkg iv (ismételhető) dózisban
választandó
o légzési elégtelen, hypoxia miatt súlyosan agitált beteg szedálása 0,5 – 1
mg/ttkg ketaminnal javasolt, ezt a mennyiséget az indukciós dózisba be kell
számítani
 Midazolam:
o egyéb okból agitált betegek RSI előtti szedálására 0,02 mg/ttkg dózisban
midazolam adható
o az egyszeri dózisok 3 perc után ismételhetőek, maximum 0,1 mg/ttkg
összdózisig
o vérnyomáscsökkentő hatása miatt a súlyosan hipovolémiás vagy hipotenzív
betegeknek csak tört dózis adható

Premedikáció:
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RSI előtt rutin premedikációt nem végzünk
válogatott esetekben, ha a stabil keringésű (szisztolés RR > 100 Hgmm), jól
preoxigenizálható beteg számára kockázatot jelent a laringoszkópia során várható
vérnyomás-kiugrás (pl. koponyaűri-, vagy más, helyszíni körülmények között
uralhatatlan vérzés gyanúja), indokolt lehet 1 μg/ttkg fentanyl adása
ezen betegek azonosításában a telefonos konzultáció segíthet,
fentanyl premedikáció csak telefonos konszenzus esetén adható
RSI előtt midazolam szedációban részesített betegek fentanyl premedikációja csak
rendkívül indokolt esetben végezhető a légzésdepresszív hatások miatt
a fentanyl premedikáció beadásának optimális ideje a csekklista olvasás eleje
Oldal 6

Felszerelés előkészítétése (gyógyszerek felszívása):
Gyógyszerek felszívása az alábbi fecskendőkbe (előre felszívott gyógyszerek esetén
rendelkezésre állnak):
 szukcinilkolin: 100 mg/5 ml {2x5 ml-es fecskendő} (ö: 200 mg) – piros-fekete cimke
 ketamin: 4 ml (200 mg) higítva 20 ml-re {2x10 ml-es fecskendő} – sárga cimke
 (alternatív indukciós szer: etomidat: 20 mg/10 ml {10 ml-es fecsk.} – sárga cimke)
 rocuronium: 100 mg/10 ml {10 ml-es fecskendő} – piros cimke
 (fentanyl: 250 μg/5 ml {10 ml-es fecskendő} – kék cimke –szükség esetén)
 midazolam: 2 ml (10 mg) higítva 10 ml-re {10 ml-es fecskendő} – narancssárga cimke
Crash-intubáció szükségességével fenyegető esetben az első felszívandó gyógyszer a
szukcinilkolin!

Felszerelés előkészítés (terítés)
Intubációhoz szükséges eszközök kihajtható táskán (terítés modulon):
 tubus és másodlagos tubus: méret az orvossal egyeztetve
 bougie: a tubusnak megfelelő méretben egyeztetve
 laringoszkópok: reggel kipróbálva, lapocméret az orvossal egyeztetve
 felszívott gyógyszerek kikészítve
 20 ml-es fecskendő: kihúzott dugattyúval a tubusmandzsettához illesztve
További eszközök a terítés modulon óramutató járásának megfelelően elhelyezve:
 oxigén: legalább egy teli palack + lehetőleg egy tartalék. Lehetőleg külön palack a
preoxigenizáció 100%-os maszkjához, külön a ballon rezervoárjához csatlakoztatva.
tubusrögzítő szalag: a beteg nyaka alatt
 motoros szívó: kipróbálva, használatra készen a beteg feje mellett jobb oldalon,
elérhető helyen durva leszívó toldattal a beteg feje alatt.
 monitor: a beteg jobb oldalán, a paramedikus és az orvos számára is jól látható
helyen. Kapnográf csatlakoztatva, hogy bemelegedjen, EKG, SpO2, NIBP a betegen
(lehetőleg másik karon, mint a használatos véna), NIBP automata merésre állítva (12 perc)
 baktériumfilter + kapnográf adapter: csatlakoztatva a monitorhoz, megfelelő
sorrendben összerakva
 kapnográf (EMMA): bekapcsolva (műszerhiba esetén kolorimetrikus eszköz)
 ballon rezervoárral, szelep, lélegeztető maszk: megfelelő méretben, maszk külön
 rescue-eszközök: laringeális maszk, sebészi légút, thoracostomia, másodlagos szívó:
elérhető

Csekklista olvasása szigorú rend szerint:
A csekklista használatának céljai:
 időt biztosít a hatásos preoxigenizációhoz
 ellenőrzi, hogy minden szükséges felszerelés rendelkezésre áll és működőképes
 optimalizálja az első intubációs kísérletet, csökkenti a sikertelen intubáció, illetve az
intubációhoz társuló szekunder károsodások kockázatát
 felkészít az esetlegesen sikertelen intubációt követő alternatív légútbiztosításra, a
team minden tagja tisztában lesz a választott “C”-tervvel
 meggyorsítja a posztintubációs ellátást
A szigorú forgatókönyv szerinti csekklista-olvasás során az orvos mindvégig legalább egy
kézzel tartja a beteg állát és az arcra szorítja az oxigénmaszkot.

Légimentő eljárásrend – RSI

Oldal 7

Indukciós szer majd az izomrelaxáns adása gyorsan egymás után, bólusban, beöblítve:
Indukciós szer:
 ketamin: 2 mg/ttkg
Helyszíni körülmények között biztonságos, hemodinamikai szempontból
instabil- illetve szeptikus betegeknek, valamint koponyasérülteknek is adható,
abszolút kontraindikációk nélküli standard indukciós szer.
 etomidat: 0,3 mg/ttkg
Alternatív indukciós szer, mely extrém hipertenzió, phaeochromocytoma,
aneurizma-rupturával fenyegető magas vérnyomás, tireotoxikus krízis, súlyos
isémiás szívbetegség esetén ketaminnal szemben előnyt élvez. Helyszíni
használata előzetes telefonos konzultációhoz kötött.
Alacsony GCS vagy instabil keringésű betegek esetén mindkét indukciós szer dózisát felezni
szükséges. Mélyen eszméletlen, instabil állapotú beteg esetén az indukciós szer adása el is
hagyandó.
Gyorshatású izomrelaxáns
 szukcinilkolin: 2 mg/ttkg
Prehospitális körülmények között, erős indikáció alapján végzett RSI során abszolút
kontraindikációja nincs. Ismert vagy fenyegető hiperkalémia gyanúja (pl. akut
veseelégtelenség, tartós immobilizáció, több óránál régebbi égés) vagy a kórelőzményben
szereplő malignus hipertermia, esetleg a szerrel szemben fennálló ismert allergia esetén
adása előtt kockázat/haszon becslés és telefonos konzultáció szükséges.


rocuronium: 1 mg/ttkg

Rocuronium indukciós izomrelaxánsként való használáta szukcinilkolin fenti ellenjavallatai
esetén jön szóba. Alkalmazhatják az ilyen használatban rutinnal bírók, kockázat-haszon
elemzés és telefonos konzulensi egyetértés után.

Légimentő eljárásrend – RSI

Oldal 8

Apnoés oxigenizáció:
Az apnoés oxigenizáció lényege, hogy a garatba vezetett magas áramlású oxigén az apnoés
preiódusban (izomrelaxáns hatás beálltától) is oxigenizációt biztosít passzív áramlás és
diffúzió útján.
 Standard RSI során minden esetben indokolt.
 Crash RSI során csak eleve pozícióban lévő nasopharyngealis tubus (vagy crash
helyzet előtt fennlévő orrszonda) esetén végzendő.
 Ballonozott indukció esetén a ballon oxigéndúsítása a prioritás
 Nasopharyngealis módszer:
o Indukció után (apnoe előtt) oxigén toldalékcső levágása és az
átjárhatóbbnak i ́télt NP tubusba vezetése kb. 5 cm mélyen.
o Relaxánshatás kivárása állkiemelés mellett (oropharyngealis tubus
egyéni preferencia szerint helyben hagyható / eltávolítható).
o Laringoszkópia nasopharyngealis oxigénáramlás (15 liter/perc) mellett.
o Folyamatos szi ́vásra a másik NP tubus használható.


Nasalis módszer:
o Orrszonda felhelyezése nyak elő tti fixálással, majd standard
preoxigenizáció.
o Indukált tudatvesztés után orrszonda átkö tése palackra, változatlan
áramlással.
o Relaxánshatás kivárása állkiemelés mellett (maszk helyben hagyható /
eltávoli ́tható).
o Laringoszkópia nasalis oxigénáramlás (15 liter/perc) mellett.

Laringoszkópia:





a fascikuláció lezajlását követően (kb. 40 másodperc után), amikor az állkapocs
már könnyen nyitható
az orvos folyamatosan mondja, mit lát, a paramedikus felkészül a 30 másodperces
eljárásra
intubáció csak a szem ellenőrzése mellett végezhető (Cormack-Lehane I-II
stádium), a hangrés látótérbe hozása nélküli “félig vak” próbálkozás tilos
ha a hangrés látótérbe hozása nem sikerül (Cormack-Lehane III-IV stádium), lásd a
30 másodperces eljárást

Laringoszkópia során látott kép (ún. Cormack-Lehane stádiumbeosztás szerint):

I.

Légimentő eljárásrend – RSI

II.

III.

IV.
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Sikeres laringoszkópia:
A laringoszkópia fontos elemei:
 folyamatos kommunikáció az orvos és a paramedikus között
 a Cormack-Lehane stádium azonosítása
 bougie használata minden RSI során kötelező
 a bougie bevezetése csak a látótérbe került hangrésbe engedélyezett (CormackLehane I-II stádium), “félig vak” próbálkozás tilos
 a bougie és a tubus kezelése team-munka, mely szigorú forgatókönyv szerint zajlik
 az orvos addig nem veszi le a szemét a hangrésről, amig a sikeres intubációt a
kapnográfia vagy kapnometria meg nem erősíti
 az apnoéban végzett folyamat sikerének és gyorsaságának feltétele a fegyelmezett
egységesség és a begyakorolt csapatmunka

Ha nem sikerül látótérbe hozni a hangrést:
A 30 másodperces eljárás:
 csapatmunka: közösen, fejből megy végig a listán az orvos és a paramedikus
 a paramedikus figyeli a szaturációt, hangosan mondja az értéket
 ha a szaturáció közben számottevően csökken (pl. az eredeti 100%-ról 92%-ra),
akkor légúti segédeszközök azonnali behelyezését követően (2 nazofaringeális- és 1
orofaringeális tubus) ballonos-maszkos reoxigenizáció szükséges, kétszemélyes
technikával
Elemei:
 ha alkalmaztunk Sellick-manővert, akkor engedjük fel
 beteg pozíciója: fej neutrális helyzetben, nyak merőleges a vállövre, állkapocs laza,
légzési tevékenység nincs, nem traumás esetben „sniffing-pozíció”
 orvos pozíciója: térdelő helyzet, egyvonalban, a beteg magassága optimális
 felsőlégúti leszívás: durva szívó toldattal, nem leszívó-katéterrel
 BURP: a pajzsporc külső manipulációja hátrafelé, felfelé, jobbra gyakorolt nyomással,
legjobb a 2 személyes technika, segítővel
 laringoszkóp lapoc teljes betolása, majd visszahúzása
 laringoszkóp lapoc cseréje: gyakrabban nagyobb, mint kisebb lapoc szükséges
 operátor csere: csak ha mással nem magyarázható oka van a sikertelenségnek, és
jelen van intubációra feljogosított segítő

A 30 másodperces eljárást követő ismételt próbálkozás esetén látott Cormack-Lehane III
stádium esetén megengedett a bougie taktilis ingerek alapján (hörgőrendszerben való
elakadásig) történő egyszeri levezetési kísérlete.
A bougie „teljesen vak” (Cormack-Lehane IV) levezetése azonban ekkor sem engedélyezett.

Légimentő eljárásrend – RSI

Oldal 10

A tubushelyzet ellenőrzés:



kapnográf értékelhető eredményt mutat
hallgatózás 5 ponton (apikálisan, bazálisan és a gyomor felett)

A mandzsetta felfújása és a tubus rögzítése:



a mandzsetta felfújása 20 ml-es fecskendővel, az ellenőrző-ballon használatával
(de kevesebb, mint 20 ml levegővel)
tubusrögzítés 1 cm széles, 1 m hosszú színes szatén szalaggal, a tubuson csomóval

Sikertelen intubáció:
Sikertelen az intubáció, ha a 30 másodperces eljárás és reoxigenizáció után második
kísérletre sem hozható látótérbe a hangrés (Cormack-Lehane III-IV stádium).
(Gondos mérlegelés után, amennyiben második intubációs kísérletet követően került
azonosításra egy, a 30 másodperces eljárás valamely elemével korrigálható probléma, egy
harmadik kísérlet is elfogadható.)
Sikertelen intubáció esetén ballonos-maszkos reoxigenizáció közben mérlegelendő
megoldás (az alábbi elsőbbségi sorrendben):
 LMA/ILMA
 sebészi légút (conicotomia)
 ballonos-maszkos lélegeztetés a legközelebbi kórházig
Sikertelen intubáció esetén, amennyiben az oxigenizáció LMA-val vagy ballonos-maszkos
lélegeztetéssel átmenetileg biztosítható, újabb telefonos konzultáció javasolt.

Lélegeztetés:





ballonos, majd mielőbbi gépi lélegeztetés
lélegeztetés etCO2-vezérelten, 35-40 Hgmm célértékig
Lélegeztetés
a 2légzési
protokollban
leírtaknak megfelelően
folyamatos
EtCO
, SpO2,elégtelenség
EKG, NIBP, Tmag
monitorozás

Hosszú hatású relaxáns:







rocuronium 1 mg/ttkg dózisban a tubus rögzítése után mielőbb, egyszeri bólusban,
beöblítve
hatása kb. 40-60 perc
igény szerint tört (felezett, negyedelt) dózissal is ismételhető
hemodinamikailag stabil
hatása a kórházban szükség szerint felfüggeszthető
a beadás időpontját írjuk fel
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Narkózis fenntartása:
A relaxált beteg narkózis fenntartásának fontossága nem szorul magyarázatra. A felületes
anesztézia gyanújelei:
 könnyezés (legegyszerűbb, könnyen észrevehető)
 tachycardia (más tényezők is befolyásolják)
 vérnyomásemelkedés
Köhögés, a respirátorral való ellenlégzés, öklendezés az izomrelaxáns lebontását jelenti.
A narkózis fenntartásának lehetséges gyógyszeres útjai:
 ketamin: 0,25 mg/ttkg iv bólusok (felnőtteknek 20-30 mg-os egyszeri bólusok) kb.
5-10 percenként ismételve
 midazolam: 0,02 mg/ttkg iv bólusok (felnőtteknek 1-2 mg-os egyszeri bólusok)
elsősorban stabil keringésű betegek esetén
 propofol: 5 mg/ttkg/óra dózisban infúziós pumpában, csak stabil keringés esetén,
dózisa hemodinamikai paraméterek alapján titrálandó
 fentanyl (1-2 μg/ttkg) vagy morphin (0,025-0,05 mg/ttkg) önmagukban nem, csak a
fenti szerek kiegészítésére javasoltak
 az etomidat narkózis fenntartására nem használható

Felkészítés a transzportra:




nyaki gerinc rögzítése (headblock) - traumás betegek esetén stifneck is
kihűlés elleni védelem
hideg időjárásban aktív felszíni melegítés

Gyermek (14 év alatt) RSI:
A gyermekek RSI folyamata alapvetően nem különbözik a felnőttekétől, de – elsősorban csecsemőknél
és kisdedeknél – néhány elemében módosításra szorul. Indikációja azonos, azzal a megjegyzéssel, hogy a
rizikó/haszon elemzés gyakrabban fog az RSI ellen szólni az eljárás nagyobb kockázata miatt. A telefonos
konzultáció minden 14 év alatti beteg RSI-je előtt külön hangsúlyt kap. A használt gyógyszerek dózisai
megegyeznek a felnőtteknél leírt dózisokkal. Gyógyszerdózis emlékeztető kártyák (esetleg Broselow-szalag)
használata növeli a biztonságot.

Kalkulációk (10 éves kor alatt használhatóak):





testsúly=(életkor+4) x2
tubusméret=(életkor/4)+4
tubushossz=(életkor/2)+12 a fogsornál
bougie-méret: 6mm-esnel nagyobb tubus: 15Ch; 4-6 mm: 10 Ch; 4 mm alatt: 5Ch

Módosítások gyermekkorban:


Atropin előkészítése, a dózis kiszámolása kötelező a (ritka) nem hipoxiás eredetű esetleges bradycardia
kezelésére.

Légimentő eljárásrend – RSI

Oldal 12








Preoxigenizáció során a nazofariengális tubusok használata kerülendő, a felső légutak nyitva tartásában
a megfelelő betegpozíciók elsődlegesek (csecsemőknél és kisdedeknél a váll alá tett kiemelés
szükséges).
Gyermekeknél elsődleges a megfelelő oxigenizáció fenntartása, ezért RSI során az indukciót követően
a laringoszkóp bevezetéséig az óvatos ballonos-maszkos oxigenizáció a deszaturáció megelőzése
céljából megengedett. Ennek során nagyon fontos a felső légutak átjárhatósága (megfelelő kéztartás,
fej-nyak pozíció), valamint az effektív ballonos lélegeztetéshez szükséges legkisebb nyomások
használata. Indukciót megelőzően is fennálló hipoxia, vagy az indukciót követően induló deszaturáció
esetén laringoszkópos feltárás csak egy perc effektív, 100% oxigénnel végzett óvatos ballonos-maszkos
lélegeztetés után, lehetőleg 100% oxigénszaturáció mellett kezdődjön. Az apnoés oxigenizáció (a
laringoszkópia alatt) orrszondával végezhető.
A legkisebb méretű (5 Ch) bougie használata opcionális.
Csecsemőknél a kilégzett széndioxid pontos mérése (kapnometria) a légzőkör nagy holttere miatt
sokszor bizonytalan, ezért a kórállapot függvényében igyekezzünk az élettani légzésszám és
percventilláció közelében végezni a lélegeztetést.
Gondoljunk korán a gyomorszonda levezetésére és a gyomor kiürítésére, főként, ha ballonos- maszkos
lélegeztetés is történt.

Sebészi légútbiztosítás (conicotomia):
Indikációja a sikertelen intubáció és lélegeztetési képtelenség (“can’t intubate, can’t ventilate” helyzet). A
laringeális maszk megoldás lehet áthidaló lélegeztetésre, amíg a sebészi légutat előkészítjük, majd elvégezzük.
A sebészi légútbiztosítás eszközeit elő kell készíteni, és gondolatban fel kell készülni rá, ha várhatóan
különösen nehéz légútbiztosítás elé nézünk. Ilyen esetek lehetnek például:
 felső légúti trauma
 (ismerten) nehéz anatómia
 az állkapocs mozgását gátló bármilyen kórfolyamat
 lehetséges légúti égés
Technikája: Kitapintjuk a ligamentum conicumot. Amennyiben lehetséges a nyak hátrahajtásával ez
elősegíthető. (Amennyiben tömeges lágyrész fedi a ligamentumot, a tájékozódás megkönnyítésére egy
középvonali hosszanti metszéssel és a lágyrészek oldalirányú preparálásával, elősegíthető a ligamentum
conicum beazonosítása.) A szikét horizontálisan tartva, óvatosan beszúrjuk a ligamentum conicumba,
“döfő/hintázó” mozdulattal átvágva azt. A szikét helyben hagyva, a trachea tágítót a szike két oldalán a légúti
metszésbe toljuk, majd kinyitjuk. A szikét eltávolítjuk, majd a tágítót 90°-al elforgatjuk, ismét kinyitjuk és
helyben hagyjuk. Ezt követően felnőtteknél egy 6-os (gyermekeknél arányosan kisebb) endotrachealis tubust
vezetünk be a tágító által nyitott nyílásba, szükség szerint bougie-n keresztül, egészen a cuff felső végének a
lumenben való eltűnéséig. A mandzsettát felfújjuk, és a tubushelyzetet a szokásos módon ellenőrizzük
lélegeztetés előtt, majd rögzítjük. Az egész eljárás nem szabad, hogy 30 másodpercnél többet vegyen igénybe.
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RSI előtti kérdés-felelet check-lista:
Megjegyzés: ez a check-lista csak stabil beteg esetén használatos, azonnali fenyegetettség esetén nem
szabad időt vesztegetni az olvasására.

Standard RSI csekklista
(Crash RSI → túloldali csekklista) v4.0 (2016.12.20)
Árnyék
DR
rendben
Beteg pozíciója (HELP/sniffing/…)
DR
rendben
DR
Felső légút …
max. nyitva
Nyakrögzítő … (ha van)
DR
kivéve
TRAUMA
MILS … (ha kell)
DR
rendben
DR
Százas maszk …
telődik
Véna …
DR
átjárható
Mandzsetta …
DR másik karon
DR-PM
Telefon tartalma …
…
Oxigénnyomás
Második palack ballonra ... (ha van)
Szívó és szalag a fej alatt
Szaturáció ? Pulzus ? Vérnyomás ?
Vérnyomás ismétlő mérésen
Kapnográf jelet vesz
Ballon-kapnográf-filter együtt
Bougie
Ketamin … mg, azaz ... ml
Succinylcholin … mg, azaz … ml
Fentanyl kell ? … mcg, azaz … ml
Tubus fecskendővel
Alternatív tubus
Lapocok
GYEREK
Gyerek / baba bougie
Maszk a ballonon
C terv … -s LMA / sebészi légút lesz
Thoracostomia … (ha kell)
Saját pozícióm rendben
ApOx –ra előkészülve?
INDUKCIÓ

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

… bar
Igen
Igen
…
Igen
Igen
Igen
Igen
… ml
… ml
… ml
…-s, rajta
…-s
…-s és …-s
Igen
Igen
kéznél
elővéve
Igen
Igen

év/kg

fél/7
1/10
2/12
3/14
4/16
5/18
6/20

SUX / KET

Cuffos LMA
tubus Bougie

14 mg

3,0

0,7 / 1,4 ml

12 cm

20 mg

3,5

24 mg

4,0

1,2 / 2,4 ml

13 cm

1½
(5 Ch)

1½
1,0 / 2,0 ml 12,5 cm (5 Ch)
2
(5 Ch)

28 mg
4,0
2
1,4 / 2,8 ml 13,5 cm (5 Ch)
32 mg

4,5

1,6 / 3,2 ml

14 cm

2
10 Ch

36 mg
4,5
2
1,8 / 3,6 ml 14,5 cm 10 Ch
40 mg

5,0

2,0 / 4,0 ml

15 cm

2½
10 Ch

7/23

46 mg
5,0
2½
2,3 / 4,6 ml 15,5 cm 10 Ch

8/26

52 mg
5,5
2½
2,6 / 5,2 ml 16,5 cm 10 Ch

9/30

60 mg
5,5
3
3,0 / 6,0 ml 16,5 cm 10 Ch

10/34
12/40

14/50

68 mg

6,0

3,4 / 6,8 ml

17 cm

80 mg

6,5

4,0 / 8,0 ml

18 cm

100 mg

7,0

5,0 / 10 ml

19 cm

3
15 Ch
3
15 Ch
3
15 Ch

*Magyarázatok:
1, MILS: manuális in-line stabilizáció. Egy segítő a beteg fejét két oldalról fogja, tarkótájon és a fülek környékén, meggátolva az intubáció során
esetleg fellépő nyaki extenziót. Úgy fogja a fejet, hogy az állkapocs könnyen mozogjon, a száj könnyen nyíljon. RSI alatt a beteg bal oldaláról, a
láb felől történik.
2, Sniffing pozició: szimatoló pozició, a beteg feje olyan helyzetben, hogy az orr legyen a legmagasabb ponton. Általában a beteg feje
alá alacsony párnát téve érhető el.
3, BURP: Backward, Upward, Rightward Pressure manőver, manuális nyomás a gégeporcra hátrafelé, felfelé, és jobbra a laryngoscopia
látóterének javítására. Legjobb egy segítő kezét az operátornak beállítani, amit azután a segítő megtart a feltárás alatt.
4, LMA: laryngeal mask airway, laryngealis maszk, supraglotticus eszköz „menekülési” célokra.
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Fecskendő
méret

Koncentráció
mg/ml

Dózis
mg/ttkg

Hatásbeállás

Hatás
vége

ketamin

2x10 ml

10

2

30 sec

5-10
min

succinilkolin

2x5 ml

20

2

40 sec

3-7 min

rocuronium

10 ml

10

1

2-3 min

40-60
min

etomidat

10 ml

2

0,3

40 sec

8-10
min

midazolam

10 ml

1

0,02

2-3 min

2 óra

fentanyl

10 ml

0,05

1-2 μg

3 min

10-20
min

Gyógyszer

Cimke

Forrás: Rapid Sequence Intubation - Pre-hospital Care Standard Operating Procedure for the
London Helicopter Emergency Service
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