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Neinvazivní plicní ventilace - typy 

• Ventilace negativním tlakem  

(železná plíce) 

 

• Břišním výtlakem 

(Pneumobelt, Rocking bed) 

 

• Ventilace pozitivním tlakem 

(CPAP, NIPPV, BIPAP) 



Ventilace negativním tlakem  

• 1670 John Mayow prokázal, že vzduch je nasáván do plic zvětšením hrudní dutiny. 

Postavil model pomocí měchů 

• 1927 "železná plíce„ Philip Drinker a Louis Agassiz Shaw 

První železné plíce byla instalována v Bellevue nemocnice v New Yorku pro 

nemocné s ochrnutím po  obrně. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Iron_lungs.JPG


Ventilace břišním výtlakem 

Use of the rocking bed to augment ventilation in patients with poliomyelitis, Calif Med. 1951 

http://blog.modernmechanix.com/mags/PopularScience/2-1936/rocking_bed.jpg


Ventilace pozitivním tlakem 

 80´léta: nosní CPAP - léčba pacientů se sy spánkové apnoe  

 CPAP maska připojena na ventilátor  režim tlakové podpory 
u pacientů s hypoventilačními syndromem (myopathie) 

 90´léta: zavedení NIV jako léčby u pacientů s plicní patologií  



Neinvazivní ventilace 

USA – v období 1998-2008 bylo referováno navýšení NIV o 

462% u nemocných s exac. CHOPN (z 1% na 4.5%) a snížení 

MV o 42% (z 6% na 3.5%) 

Evropa – v průběhu roku 2008 byla hlavní indikace NIV 

hyperkapnické respirační selhání (48% všech případů) 

 

 

 
Chandra D, Stamm JA, Taylor B, Ramos RM, Satterwhite L, Krishnan JA, et al. Outcomes of noninvasive ventilation  for acute 

exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease in the United States, 1998---2008. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185:152---9. 

Crimi C, Noto A, Princi P, Esquinas A, Nava S. A European survey of  noninvasive ventilation practices. Eur Respir J. 2010;36:362---9. 



Exacerbace CHOPN a hyperkapnické 

respirační selhání 

Brochard et al. 1990 - podpůrná tlaková ventilace nutnost intubace, zkracuje délku 

mechanické ventilace a délku hospitalizace na intenzivní péči. 
 Snížení intubace (18-28%)  

 Snížení hospitalizační mortality (10-13%) 

 Snížení doby hospitalizace (o 2-5 dní) 



NIV k urychlení weaningu od mechanické 

ventilace 

Vliv NIV na odvykání od mechanické ventilace 

2 randomizovavé skupiny – běžné odvykání a odvykání následované použitím NIV.  

Ve skupině s NIV byl nižší výskyt pneumonie, nižší doba na ICU (15 vs 24 dní, p=0.02), 

zvýšené přežití 90-denní (92% vs 72%, p < 0.01) 

Nava S, Ambrosino N, Clini E, Prato M, Orlando G, Vitacca M, et al. Noninvasive mechanical ventilation in the weaning of patients with respiratory 

failure due to chronic obstructive pulmonary disease. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med. 1998 

 

VENISE (VEntilation Non Invasive et SEvrage)   

208 nemocných s hyperkapnickým respiračním selháním (69%  CHOPN) 

3 skupiny – konvenční odvykání; extubace s oxygenoth. a extubace následovaná NIV 

Reintubace během následujících 7 dní (30%, 37% vs 32%) 

Signifikantní snížení postextubačního akutního respiračního selhání ve skupině s NIV (54%, 71% vs 33%) 

Girault C, Bubenheim M, Abroug F, Diehl JL, Elatrous S, Beuret P, et al. Noninvasive ventilation and weaning in patients with chronic hypercapnic 

respiratory failure: a randomized multicenter trial. Am J Respir Crit Care Med. 2011 



NIV u kardiogenního plicního edému 

CPAP či NIPPV versus standardní péče 

1156 pacientů s kardiogenním plicním edémem 

Tři randomizované studie s NIPPV u nemocných s akutním kardiogenním  

plicním edémem prokázaly sníženou potřebu tracheální intubace  

u nemocných s NIPPV, ale bez ovlivnění mortality. 
Masip J, Betbese AJ, Paez J, et al. Non-invasive pressure support ventilation versus conventional oxygentherapy in acute  

cardiogenic pulmonary oedema: a randomised trial. Lancet 2000;356:2126–32. 

Mehta S, Jay GD, Woolard RH, et al. Randomized, prospective trial of bilevel versus continuous positive airway 

pressure in acute pulmonary edema. Crit Care Med 1997;25:620–8. 

Sharpe N. Heart Failure Management. London: Martin Dunitz LTD, 2000:276. 

 

1069 pacientů (26 center ve Skotsku - tři skupiny - oxygenoth., CPAP, NIV 

7 denní mortalita mezi standardní oxygenoth. a CPAP/NIV (9.8% vs 9.5%; p = 0.87) 

Gray AJ, Goodacre S, Newby DE, Masson MA, Sampson F, Dixon S, et al.A multicentre randomised controlled trial of the use of continuous 

positive airway pressure and non-invasive positive pressure ventilation in the early treatment of patients presenting to the emergency department 

with severe acute cardiogenic pulmonary oedema: the 3CPO Trial. Health Technol Assess 2009;13(33) 

Kontroverzní efekt NIV na mortalitu – vzhledem k velikosti souborů 

Nebyla prokázána statisticky nižší mortalita, ale zůstává tendence k nižší mortalitě ve skupině s NIV 

(různé metodologické zpracování, limitovaný počet nemocných) 

Metaanalysa studií – mortalita u konvenční oxygenoth. cca 16 %, u NIV 10% 



NIV v přednemocničním použití 

1./CPAP 

2./NIPSV /BIPAP/ 

 

• 1./ o 60% SNÍŽÍ RIZIKO INTUBACE 

• 2./ o 52% SNÍŽÍ RIZIKO INTUBACE   

 
(u pacientů se syst. tlakem pod 140mmHg vyšší mortalita) 

 

J. Thompson,D.A. Petrie,S. Ackroyd-Stolarz,D.J. Bardua. Out-of-hospital continuous positive airway pressure ventilation versus usual 

care in acute respiratory failure: a randomized controlled trial; Ann Emerg Med, 2008 

P. Plaisance,R. Pirracchio,C. Berton,E. Vicaut,D. Payen A randomized study of out-of-hospital continuous positive airway pressure for 

acute cardiogenic pulmonary oedema: physiological and clinical effects; Eur Heart J, 28 (2007 

 

 

 

Rychlejší zlepšení parametrů (pCO2, pO2, pH, dech. frekvence) 

Redukce nutnosti intubace 

Redukce nutnosti použití inotropní podpory 



CPAP – fyziologie a patofyziologie 

 Zvýší intratorakální tlak, to vede ke snížení tlaku v levé komoře a 

redukci afterloadu – ovlivnění CO 

 Redukce dechové práce 

 Snížení stimulace sympatického nervového systému – snížení 

srdeční frekvence, anxiosity 

 

Hypotenze 

(CAVE aplikace NIV u nemocného s hypotenzí) 

 

PEEP sníží intralveolární objem tekutiny, zvýší intersticiální plicní vodu 

Redistribuce intersticiální tekutiny ovlivní výměnu plynů  



Predikce úspěchu NIV 

úspěch 

• Nižší věk 

• Vstupní pH 7.50-7.35 

• Adekvátní stupeň vědomí 

• Dostatečná odpověď na NIV 

po 1 hodině (pH, pCO2, 

dechová frekvence) 

selhání 

• Asynchronie s ventilátorem 

• Netolerance masky 

• Vstupní pH < 7.20 

• Diagnosa pneumonie 

• Hojná sekrece z dýchacích cest 

• Encefalopathie 

 



Výhody neinvazivní plicní ventilace 

1) Neinvazivnita – předchází komplikacím endotracheální 
intubace 

2) Jednoduchá aplikace 

3) Vyšší komfort pro nemocného ve srovnání s intubací 

4) Umožnuje intermitentní aplikaci 

5) Redukuje velikost sedace 

 

 
 Snížení dechové práce – snížení pocitu dyspnoe 

 Zvýšení dechového objemu – korekce hyperkapnie 

 Zvýšení kapacity plic – zlepšení oxémie 



Nevýhody neinvazivní plicní ventilace 

1) Systém 

 pomalá korekce výměny plynů 

 s časem použití se zvyšuje nutnost intubace 

 distenze žaludku (cca 2 %) 

2) Maska 

 únik plynů, netěsnost 

 oční iritace 

 kožní nekrózy 

3) Nedostatečný přístup k dýchacím cestám 

       odsávání sekretů 



Kontraindikace neinvazivní 

ventilace 
• Srdeční či respirační zástava 

• Suspektní pneumotorax 

• Nespolupracující nemocný (amentní stav) 

     nemožnost aktivní expektorace  

• Vysoké riziko aspirace 

• Neschopnost udržet volné dýchací cesty 

• Nemožnost použití obličejové, nosní masku či helmy 

• Selhání předchozí NIPPV 

• Hemodynamická nestabilita; maligní arytmie 



Modality neinvazivní plicní ventilace  

Tlakové 

• Spontánní ventilace s kontinuálním pozitivním 
přetlakem (continuous positive airway pressure – 
CPAP) 

 

• Ventilace s pozitivní tlakovou podporou (noninvasive 
positive-pressure ventilation– NIPPV) 

 

• Kombinace obou předchozích (BIPAP) 

 

Objemové 

• Nastavený objem je vytvářen různou tlakovou podporou   
 



Tlakově asistovaná 

CPAP – Continous Positive Airway Pressure  

Ovlivňuje oxygenaci zvýšením FRC + recruiting alveolů 

Jedna úroveň tlakového nastavení 

Inspiratory positive airway pressure (IPAP) 

Expiratory positive airway pressure (EPAP)  

CPAP :   IPAP = EPAP 

 

• ↓ průtoku ve splanchnické oblasti (játra aj.)  

• ↓ snížení žilního návratu – ↓ CO  

     (multifakt. etiologie, nižší preload, vliv n.vagus) 

• Nutnost korekce žilního návratu volumem 

 

 



Tlakově asistovaná 

NIPPV (noninvasive positive-pressure ventilation) 

BIPAP 

Dvě úrovně nastavení – IPAP + EPAP  

IPAP – posílené odbourávání CO2 

EPAP – ovlivnění oxynegace 

 

IPAP = PS +PEEP/EPAP 

EPAP=PEEP 

 



Vybavení  

• Ventilátor  
– Režim tlakové podpory – PS/CPAP – pacient si sám spustí ventilátor, 

vlastní nádech podpořen inspirační podporou + výdech proti přetlaku 

 

• PS = „pressure support“ 

• PEEP = positive endexpiratory pressure  

• FiO2 = procenta O2 ve vdechované směsi 

• Vti = inspirační dechový objem  

• Vte = expirační dechový objem  

• Leak = % ztráty průtoku   

• Trigger = aktivace tlakové podpory 



    



    

Nosní maska 
Možný příjem potravy 

Možná komunikace 

Možné odkašlání 

Přítomnost  leaku 

Potřeba nosní propust   

Obličejové proleženiny   

Oronasální maska 

Možné dýchání nosem a 

pusou 
Obtížná verbální komunikace a expektorace    

Menší potřeba spolupráce 

než-li s nosní maskou 

Zvracení 

Klaustrofobie   

Obličejové proleženiny  

Totální maska 

Redukce leaku   Obtížná verbální komunikace a expektorace   

Menší potřeba spolupráce 

než-li s oronasální maskou 

Zvracení 

 

Lepší adatace u nemocných 

s deformitami obličeje   
Klaustrofobie    

Helma 

Redukce leaku   Zvracení 

Absence obličejových 

dekubitů 

Klaustrofobie   

Reinhalace  

Ticho 

Asynchronie   

Axilární proleženiny   



Terapeutický protokol  

CPAP 5cm H2O 
NIPPV PS 5 + PEEP 5cm H2O 
FiO2 100% 
• cílový dech. objem 6-7ml/kg 
• cílové SaO2 95% 
• monitorace pacienta 

 
 
 
• Trvání 20 až 60min, interval á 1–2hod. až kontinuálně 

několik hodin 

PSV = tlaková podpora 

Flow trigger = nastavení citlivost 
na aktivní nádech pacienta, norma 

1-2l 



Monitorace 

• Vitální funkce (TK, DF, EKG, sat. O2) 

• Těsnost masky - Vt, leak 

• Stav vědomí (GCS), komfort a tolerance 

• Krevní plyny – a 30min., max. a 1hod. 

• Minimální sedace (Morphin 2mg) 

• Intubace při zhoršení 

• pH > 7.1, pCO2 < 12kPa  



NAVA ventilace - Neural Adjusted Ventilatory Assist 

 

Elektrickou aktivitou bránice synchronizovaná asistovaná ventilace 

Potenciály snímány elektrodami gastrické sondy ve výši úponu bránice 

• Měření diagrafmatické aktivity přes NGS 

• Elektrický impuls z bránice se převádí  

      v tlakovou podporu 

• Fyziologická autoregulace ventilace 



 

Co přináší NAVA? 

• Lepší synchronizace nádechu oproti PSV 

• Přizpůsobení dechového objemu dechovému úsilí 

• Přepnutí do expirační fáze na základě poklesu Edi 

• Snížení dechové práce 

• Použití při invazivní i neinvazivní ventilaci 
 

NAVA ventilace 

• Pacient musí mít spontánní dechovou aktivitu  

 hluboká sedace a relaxace 

 poškození mozkového kmene 

 těžké neuromuskulární poruchy 

•   Možnost zavedení gastrické sondy 



1. Identifikace správného kandidáta 

2. Vybrat správný typ masky, postel ve 45st.  

3. Iniciální nastavení NIV na ventilátoru 

4. FiO2 dle sat. O2 s cílem nad 95%, začínat se 100% 

6. Změna nastavení k optimalizaci synchronie, sat. O2, 
pCO2, optimalizace Vt a frekvence  

 
Zvýšení PSV - optimalizace Vt, snížení CO2 

Zvýšení PEEP – zvýšení sat. O2  

 



Děkuji za pozornost 


