
PRVNÍ POMOC U PACIENTŮ PRVNÍ POMOC U PACIENTŮ 

S MECHANICKOU SRDEČNÍ S MECHANICKOU SRDEČNÍ 

PODPOROU THORATEC PODPOROU THORATEC 

HEARTMATTE IIHEARTMATTE II

Ivana Ivana TrávníčkováTrávníčková
travnickova.ivanatravnickova.ivana@centrum.@centrum.czcz

Bc. Radka KasalováBc. Radka Kasalová

IKEM, Klinika kardiovaskulární chirurgieIKEM, Klinika kardiovaskulární chirurgie-- JIPJIP



Hospic

VAD terapie,

transplantace

JIP - I.V. podávání inotropik

Multidisciplinární tým (kardiolog,   

kardiochirurg etc)

Chirurgická revaskularizace, operační 

úprava funkce chlopní

Stimulace popřípadě resynchronizační terapie

Dietní restrikce, přidávání diuretik a digoxínu

ACE inhibitory a beta blokátory u všech pacientů

ACE inhibitory nebo ARBs u všech pacientů, 

beta blokátory u vyselektované skupiny pacientů

Léčba arteriální hypertenze, diabetu, dyslipidémie, 

aplikace ACE inhibitorů nebo ARBs u vyselektované skupiny pacientů

Redukce rizikových faktorů, edukace pacienta a rodiny

FÁZE FÁZE –– AA
Vysoké riziko, Vysoké riziko, 

bez symptomů bez symptomů 
ICHSICHS

FÁZE – B
Strukturální změny, 

průběh již se 
symptomy ICHS

FÁZE – C
Strukturální změny, 

průběh se všemi 
symptomy ICHS

FÁZE - D
Neustupující symptomy, 

srdeční selhání vyžadující 
speciální intervenci
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Progrese a terapie srdečního selháníProgrese a terapie srdečního selhání



Ventricular Assist Device 

je mechanické zařízení vytvořené pro

dočasnou podporu cirkulace krve

v časové periodě, kdy pacientovo srdce

při adekvátní farmakoterapii není

schopno udržet akceptovatelný průtok

krve a tím zajistit základní podmínky

pro metabolismus tkání
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HeartMate II LVAD – všeobecný přehled
 Vyrobeno z titanu pro dlouhodobé

použití s vysokou spolehlivostí

 Generuje kontinuální nepulsatilní průtok

 Kanylace inflow kanyly do levé komory

přes hrot, anastomóza outflow kanyly

do ascendentní aorty

 Krevní pumpa je poháněna

integrovaným magnetickým motorem

 Ovládání krevní pumpy a kontrolní

elektronika je implementovaná

v systémovém kontroleru

 Dosažitelný průtok: 3 to 10 l/min

 Indikace: bridge to transplant 75%,

bridge to candidacy, bridge to recovery

 Průměr perkutanního vodiče: 9,0 mm

 Váha pumpy: 400 g

 Nejstarší/nejmladší pacient: 66let/14 let

 Nejdelší použití ČR/svět: 995 dní/cca 7 let

/(stále na systému)
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Pacienti t.č. na HM II- IKEM Praha- 8

Pacienti t.č. na HM II- CKTCH Brno- 3

49 Bývalí pacienti na HM II- 49
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Potencionální nebezpečí pro pacienta   
v domácím ošetření

• Technické komplikace vyplývající z problematiky   
a managementu přístroje

• Medicínské komplikace
– Komplikace CHSS

– Komplikace současné medikace (warfarin)

– Komplikace z mechanické srdeční podpory 
(tromboembolické komplikace, hemolýza)

– Ostatní zdravotní komplikace (autonehody, infekční 
stavy)
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Management odborné první pomoci

• Rozhodující pro posouzení stavu pacienta         
s LVAD jsou tyto faktory:

– Funkčnost LVAD (krevní pumpy)

– Hemodynamická stabilita pacienta

– Etiologie zdravotní komplikace 

(kardiální, traumatická etc.)

– Dostupnost implantačního centra
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VŽDY:VŽDY:

-- Kontaktujte implantační centrumKontaktujte implantační centrum

-- Získejte informace od příbuznýchZískejte informace od příbuzných

-- Zkontrolujte zapojení kabelůZkontrolujte zapojení kabelů

KontrolaKontrola funkcefunkce VADVAD pumpypumpy::

-- LevýLevý horníhorní břišníbřišní kvadrantkvadrant

–– slyšitelnýslyšitelný zvukzvuk motorumotoru

=> pumpa pracuje=> pumpa pracuje

-- SystémovýSystémový kontrolerkontroler

–– zelená diodazelená dioda

POZORPOZOR::

PacientPacient mámá obtížněobtížně hmatnýhmatný puls,puls,

obtížněobtížně měřitelnýměřitelný krevníkrevní tlaktlak

aa SpOSpO22 zz důvodudůvodu nepulsatilníhonepulsatilního

arteriálníhoarteriálního průtokuprůtoku krvekrve

! 

! 

!

!

!

! 

! 

!

!

!CKTCH CKTCH 

BRNOBRNO

IKEM IKEM 

PRAHAPRAHA

Ivana Trávníčková



Přístrojová ochrana pacienta

• Alarmy slouží k informování pacienta o stavu 
systému

• Technické alarmy:

– Výzva k výměně baterií

– Upozornění na odpojení energetického zdroje

• Klinické alarmy/upozornění:

– Snížený průtok krevní pumpou (snížení CO)
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Snížená kapacita obou externích baterií

–– je doporučena výměna za jiný pár bateriíje doporučena výměna za jiný pár baterií

Minimální kapacita obou externích baterií 

–– je nutná výměna za nový pár bateriíje nutná výměna za nový pár baterií

Jeden z elektrických kabelů/baterií je odpojen/a

–– je nutné najít odpojený kabel/baterii a znovu je/ji zapojitje nutné najít odpojený kabel/baterii a znovu je/ji zapojit

 TRVALÝ TÓN BEZ SVĚTELNÉ INDIKACE 

– Oba zdroje energie odpojeny– je nutné zkontrolovat zapojení napájecích 

kabelů (zapojení přístroje do el. sítě) nebo vyměnit baterie za plně nabité
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KRITICKÝ ALARM

PACIENT MÁ MINIMÁLNÍ KREVNÍ PRŮTOK NEBO KREVNÍ PUMPA              
JE ZASTAVENA!!! KONTAKTUJTE IMPLANTAČNÍ CENTRUM!!!

A)A) TechnickéTechnické příčinypříčiny alarmualarmu „Červeného„Červeného srdce“srdce“::

––OdpojeníOdpojení perkutanníhoperkutanního vodičevodiče odod kontrolerukontroleru

––odpojeníodpojení kontrolerukontroleru odod zdrojezdroje energieenergie

––zastavenízastavení pumpypumpy

B) Klinické příčiny alarmu „Červeného„Červeného srdce“srdce“ - pacient je ohrožen nízkým
průtokem (pod 2,5 l/min), jehož příčinou mohou být:

•• 1. Selhání pravé komory nebo komorové arytmie (Fibrilace komor)1. Selhání pravé komory nebo komorové arytmie (Fibrilace komor)

•• 2. 2. HypovolemieHypovolemie (akutní krvácení (akutní krvácení –– pacient užívá antikoagulancia)pacient užívá antikoagulancia)

•• 3. Systémová hypertenze3. Systémová hypertenze
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Dostupné emergency intervence
• Farmakoterapie:

– Zvýšení kontraktility PK: Adrenalin, Noradrenalin, Levosimendan,

Milrinon, Dobutamin

– Snížení tlaků v arteria Pulmonalis: Sildenafil & inhalační NO,

antihypertenziva- Urapidil (Ebrantil), nitráty, Nitroprusid, aj.

– Ovlivnění hypokoagulačních stavů: Protromplex, Novo7, Pamba etc.

– Kontinuální podání Heparinu při potvrzené trombóze krevní pumpy

• Objemová terapie:

– Krystaloidy, koloidy, krevní deriváty bez omezení

• Arytmie – defibrilace a kardioverze ANO, antiarytmika, betablokátory

• Externí stimulace ANO

• PCA ANO (CAVE- Warfarin !!! )

• Možné použití dalších mechanických podpor- IABK, ECMO, RVAD

• Přímá srdeční masáž je asociována s rizikem poškození anastomóz na

hrotu levé komory a ascendentní aortě; zásadně není doporučována

v období prvních tří měsíců po implantaci LVAD

• MR- NE !!!, CT, RTG nebo ECHO není kontraindikováno,

• Řízená hypotermie při první pomoci ANO

(CAVE vazokonstrikce-zvýšení otáček)
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Výzva od 
pacienta

LVAD 
nefunkčnínefunkční

-- alarmujícalarmujícíí

Kontaktovat 
implantační 

centrum

Transport do 
implantačního 

centra

LVAD funkční funkční 

–– bez alarmůbez alarmů

Pacient 
stabilnístabilní

Postup dle 
standardní 

terapie  dané 
příčiny

Transport do 
lokální 

nemocnice –
kontaktovat 
implantační 

centrum

Pacient 
nestabilnínestabilní

Kontaktovat 
implantační 

centrum

Porucha srd. rytmu,
KT, KF, asystolie

Podání antiarytmik, 
kardioverze, 

defibrilace bez 
srdeční masáže

Ostatní nekardiální 
zdravotní problémy

Postup dle 
standardní terapie  

dané příčiny
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KONTAKT KONTAKT 
NA IMPLANTAČNÍ CENTRUM IKEMNA IMPLANTAČNÍ CENTRUM IKEM

+ 420 602 706 614+ 420 602 706 614
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Zvýšení bezpečnosti pacienta 
v domácím ošetření

• Edukace členů rodiny

• Technologický/klinický update pro spádového 
praktického lékaře

• Upozornění místní rozvodné společnosti 
(výpadky energie – nutnost komunikace)

• Ideálně – trénink lokální stanice IZS

• Pacientský informační systém zvyšující 
informovanost náhodného zachránce
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Pacientský informační systém IKEM





Použité zdroje:

• Video: Thoratec Corporation, USA- výukové materiály

• Schématické obrázky: Thoratec Corporation, USA, 

HeartMate II LVAS Patient Handbook (103536.D)

• Fotografie pacientů: Thoratec Corporation, USA-

výukové materiály+ zdroje IKEM
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