
Primoimplantace TKS - kazuistika 

 

• Renata Chýlková DiS., Michaela Matějová 

• Interní JIP 

• Nemocnice ve Frýdku-Místku 



• 7. měsíc 2012 

symptomatický SSS 

brady tachy forma. 

• V 8. měsíci 

implantace TKS 

v režimu DDDR. 

• 9. měsíc -žádné 

komplikace či jiné 

problémy. 

• V 10. měsíci 

hospitalizace pro 

sepsi, vznik 

Cholangitidy. 



• 30.10. recidiva sepse. 
ECHO vyš.- nejsou 
známky echogenit na 
elektrodě KS systému. 
Vzniká kapsa KS 
systému s hrozícím 
dekubitem - Betadine 
obklady. 

• 6.11. kontrolní ECHO  

    - verifikována  infekční 
endokarditida - 
rozhodnuto o extrakci 
stimulátoru. 

• 8.11. provedena extrakce 
kardiostimulátoru - bez 
komplikací. 



• Pacient při vědomí, 
orientovaný, spolupracující,  
soběstačný, mobilní. 

• TK – na vyšších hodnotách,  

     D – mírná dušnost při 
mluvě, SaO2 kolem 90%,  

     TF – tachykardie, střídá se 
FS, SR, Flutter s., TT – 
afebrilní. 

• Nebulizace, 
mikronebulizace, 
antihypertenziva, infuzní 
terapie, ATB i.v., 
bronchodylatancia, 
antikoagulace s.c., 
komplexní oš. péče. 

• Redonův dren v oblasti 
levého ramene, 3. den 
vytažen – rána klidná, 
neprosakuje, nebolestivá. 



KOMPLIKACE: 
• 1. změny psychického stavu  - opakovaně 

dezorientovaný, depresivně laděný, 

bradypsychický. 

• 2. dyspeptické potíže – odmítá stravu, 

antiemetika + prokinetika i.v.,  k doplnění 

sipping.  

• 3. v noci ataky dušnosti, neklid, diuretická 

terapie + bronchodylatancia.  

• Probíhá RHB, postupné zlepšování 

soběstačnosti. 

• 9. den hospitalizace pacient přeložen k dalšímu 

doléčení na  standardní oddělení. 



• Náhlé zhoršení stavu, 
porucha vědomí, akutní 
globální respirační 
insuficience, schvácený, 
dušný, tachypnoický.  

• Střídavě NIV a spontánní 
ventilace. Postupně úprava 
saturace i stavu vědomí.  

• Punkce v. jugularis 
dvoucestnou kanylou, infúzní 
terapie, kortikoidy, 
bronchodylatancia, ATB i.v. 



• Večer rozvoj hyposaturace, 
edému krku, respirační tísně, 
intubace a UPV (režim SIMV), 
analgosedace, 
katecholaminová podpora, 
aplikovaná mražená plazma.  

• 8. den zahájen weaning přes 
režim CPAP, nepřetržitě střídán  

     s režimem SIMV dle tolerance 
pacienta, jeho stavu vědomí           
a hodnot ABR art. 

• 20. den provedena extubace - 
bez komplikací, pacient 
vykašlává, polyká, jednoslovně 
odpovídá.  



• Následující den náhle porucha vědomí, pacient 
dušný, tachypnoický, hyposaturace, pokles TK, 
nutná intubace a znovu napojení na UPV, pro 
dlouhodobou UPV dýchací cesty zajištěny 
tracheostomickou kanylou, nadále pokračováno 
ve weaningu, komplikován recidivou infekce DC, 
respirační insuficiencí, recidivou sepse. 

• V nočních hodinách nutnost napojení na režim 
SIMV, během dne CPAP, postupně snaha o 
převedení na spontánní ventilaci. Pro vyčerpaný 
organismus při únavě napojení na UPV. 



KOMPLIKACE : 

 

• 1. změny psychické – pacient 
negativistický, psychofarmaka s efektem, 
velmi dobře reagoval na rodinu. 

• 2. nefunkčnost GIT - prokinetika i.v., 
parenterální výživa, 18. den k zajištění 
výživy zaveden PEG.  

• 3. výrazná svalová atrofie, svalová slabost 
- RHB dle stavu pac., postupně  aktivnější 
RHB.  



• Významnou roli v péči o pana J.T. sehrála mezioborová 
spolupráce pracovníků především JIP, ARO, ORL, RHB, 
gastroenterologů a dalších komplementárních pracovišť. 
Neméně důležitou roli sehrála podporující rodina, 
pacienta navštěvovala denně, ochotní, trpěliví, úzce 
spolupracovali.  

• Cestou této přednášky jim všem vyjadřuji své 
poděkování. 



 

 

 

• DĚKUJI ZA POZORNOST! 


