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Beta-blokátory

• velmi rozšířená skupina kardiovaskulárních léků 
(hypertenze, tachyarytmie, ICHS, diastolická dysfunkce LKS, 
hyperthyreoza, glaukom).

• jejich dostupnost pro náhodné/ úmyslné otravy
v domácnostech je poměrně vysokáv domácnostech je poměrně vysoká

otravy pouze B-lytikem či směsí léků  

• 9041 hlášených případů otravy B-blokátory v USA (2006)  
- 631 těžkých otrav (4 úmrtí) 



Předávkování B-blokátory

β1 receptory - srdeční buňky (kontraktilita, vedení vzruchu)
β2 receptory - srdce, bronchy, cévy (vazodilatace, bronchodilatace)
β3 receptory - tuková tkáň, srdce (podíl na termogenezi)

1. vliv na srdce a cévy
pokles srdeční frekvence, snížení srdeční kontraktility, vazodilatace
► hypotenze, bradykardieOzástava oběhu

2. bronchospasmus (vzácný, spíše u disponovaných jedinců)

3. neurologické příznaky u liposolubilních B-blokátorů
(metoprolol, propranolol, sotalol)
► porucha vědomí a křeče (mechanizmus není zcela objasněn)

Doprovodnými příznaky mohou být nauzea a zvracení.

U intoxikace blokátorů s ISA je možné zastihnout paradoxně
tachykardii a hypertenzi.



Předávkování B-blokátory 

• Toxické projevy při cca 3 - 5x  překročení doporučené denní dávky. 

• Příznaky nastupují za 1–2 hodiny po požití a mohou přetrvávat

až 72 hodin podle typu preparátu.

• Naopak pacienti, kteří zůstávají asymptomatičtí po cca 8 hodinách 

od požití zvláště při odchodu stolice s aktivním uhlím, mají minimální 

riziko rozvoje závažných příznaků a mohou být propuštěni.



Předávkování B-blokátory: léčba

• Závisí na tíži stavu pacienta (monitorace vitálních hodnot a stavu vědomí) 
(výplach žaludku do několika hodin po požití)

- i.v. tekutiny 

- inotropika (inhibitory fosfodiesterázy), vazopressory

- dočasná KS je často neúčinná při bezpulzové elektrické aktivitě  

- glukagon  (50-150 ug/kg)

- glukoza s inzulinem - glukoza s inzulinem 

- Calcium

► použití IABK, ECMO  
zatím spíše kazuistické zkušenosti  
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Extrakorporální membránová oxygenace-
ECMO

• Dočasná náhrada funkce plic /a srdce dle typu zapojení (systém podobný 
mimotělnímu oběhu)

• zapojení veno-arteriální                                • zapojení veno - venozní

postižení srdce /+ ev.postižení plic                    izolované postižení plic postižení srdce /+ ev.postižení plic                    izolované postižení plic 



Základní komponenty 

• Krevní čerpadlo

• Oxygenátor

• Kanyly

• Hadicový set

• Řídící jednotka

• Výměník tepla

• Přídavné zařízení (k monitoraci, ruční pohon čerpadla a další)



ECMO – indikace 

•  Metoda je určena pro pacienty s těžkým postižením plic a/nebo srdce

- potenciálně reversibilní stav , podpůrná metoda

- VČASNÁ INDIKACE

- prodleva v indikaci znamená riziko vzniku nezvratných orgánových změn    

• Nejčastější indikace V-V ECMO:   
ARDS, těžká pneumonie, kontuze plic, obstrukce dýchacích cest, 

• Nejčastější indikace V-A ECMO:
kardiogenní šok, arytmická bouře,zástava oběhu,

selhání srdce  v souvislosti s KCH výkonem, riziková PCI , 

most k transplantaci  nebo zavedení jiné mech. podpory oběhu

• Méně obvyklé indikace  V-A ECMO:
- otrava kardiodepresivními léky (B-blokátory)

- plicní embolie

- sepse s významným postižením srdce



Ošetřovatelské intervence

• monitorace pacienta                          FF, EKG, MAP, CVP, TF,TT,  

DF, SpO2, vědomí, diuréza

• odběry krve na  ABR a krevní plyny, antikoagulaci, 

• sledování vzhledu pacienta                    kůže, vstupy kanyl,  objemy              

končetin,  známky ischemie 

• prevence dekubitů                  ATD matrace, polohování a hygiena• prevence dekubitů                  ATD matrace, polohování a hygiena

• kontrola přístroje ECMO                      - záznamy průtoků

- kontrola soustavy hadic

NESMÍ DOJÍT K ZALOMENÍ

• DOKUMENTACE



Kazuistika

• Žena, 62 let, cca 10 let léčená hypertenze

• Dopravena na EM FN Plzeň po požití β-blokátoru metaprololu

v dávce 100 tbl. ά 50 mg

• ZZS:  GCS 1-1-3, zornice 6/6, bez reakce, TK 80/40, P 38/min

• Transport: opakovaně zástava oběhu (PEA), prováděna KPR (OTI, UPV) 

• EM KARIM FN Plzeň: GCS 1-1-1, zornice 8/8, bez reakce, KPR, 

katecholaminy, krystaloidy, Glukagon

• V-A ECMO, femo-femorální cévní přístup 

• Celková doba zástavy oběhu               ECMO              90 minut

• Příjem na kardiologickou JIP



Kazuistika

• 1.- 2.den – příjem na od., GCS 1-1-1, RASS -5, zornice 8/8, bez reakce,

V-A ECMO, sedace, UPV, arter.kanyla, CŽK,

NGS , INVOS, Heparin, hypotermie (řízená přístrojem ECMO)

volumoterapie (+16 l/24hod) 

10j EDR,10j FFP, 3x TROMBO

• Komplikace:

- masivní epistaxe              tamponáda

- krvácení okolo vstupů ECMO              komprese 

- otok obličeje, víček - nelze hodnotit zornice

- mírné začervenání loktů              Mepilex Heel

- mikropolohování dle bazální stimulace



Kazuistika

• 3.- 4. den - GCS 3-1-1, RASS -3, zornice 3/3, reakce +

snížení sedace, postupné  snižování oběhové podpory,  

snižování průtoků ECMO, 

substituce iontů, Heparin, 2x EDR, 1x TROMBO

zahájení enterální výživy

• Komplikace

- krvácení z nosu, stále tamponáda- krvácení z nosu, stále tamponáda

- krvácení okolo vstupů mírnější              převaz

- chemóza spojivky              oční konsilium               RECUGEL 

- tuhé břicho na pohmat             mikroklysma      

- polohování na poloboky                                                                                              



Kazuistika
• 5.den – oběhová stabilizace 

odpojení od ECMO podpory na operačním sále, 

Redonův drén v tříslech 

GCS 1-1-1, RASS -5, zornice 2/2, reakce +

interferace s ventilátorem

• 6.-7.den – GCS 1-1-1, RASS -4, subfebrilní, zhoršení 

oběhové stability,  infekt v DC - změna ATBoběhové stability,  infekt v DC - změna ATB

• Komplikace :

- epistaxe               Gelaspon

- velké zbytky v žaludku              parenterální výživa

- podání kapénkového klysma



Kazuistika

• 8.den – tracheotomie se zavedením tracheostomické kanyly

• 9.-10.den – GCS 2-1-2, RASS -4, zornice 3/3, reakce+

hypertenzní, subfebrilní

• Komplikace:• Komplikace:

- motorický neklid, necílené reakce, v noci anizokorie               CT mozku

- tuhé břicho, stolice  0               sono břicha                 Syntostigmin



Kazuistika

• 11.-13.den – RASS -2 , postupně RASS 0

- oběhová i ventilační stabilita, zrušeny invazivní vstupy

- obnova peristaltiky, stolice +

- nasojejunální sonda            

- polohování, rehabilitace, bez defektů- polohování, rehabilitace, bez defektů

• 14. den – překlad na odd. ARO DIP FN Bory Plzeň

• 22.den – odpojena od ventilátoru

• 30. den překlad na standardní odd. (psychiatrie)

• 48.den propuštěna domů v dobrém neurologickém stavu (CPC 1)



Závěr

• Jednoduchý princip • Snadná obsluha

•Týmová spolupráce
•Komplexnost  ošetřovatelské péče


