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Doporučení Třída 

Úroveň 

znalostí 

Registrace a interpretace 12-svodového EKG  (zkušeným 

lékařem) do 10 min od FMC. Znovunatočení 12-svodového EKG 

při rekurenci symptomů nebo diagnostické nejistotě. 

I B 

V případě, že je 12-svodové EKG nediagnostické a trvá 

podezření na OMI, je doporučeno registrovat další EKG svody  

(V7-V9, V3R,V4R) 

I C 



A New ECG Sign 

of prox LAD 

Occlusion 

Winter RJ,  

NEJM 2008:19: 

2071-2073 





Additional testing after 3-6 h is indicated if the first two troponins measurements  

are not conclusive and the clinical condition is still suggestive of ACS 



Pacienti po OHCA 

1) Pacienti při vědomí - okamžitá SKG  

2) Pacienti v bezvědomí - vyloučit 

nekoronární příčinu 

      Okamžitá SKG - při absenci zjevné 

nekoronární příčiny srdeční zástavy 

 



 



 Cévní přístup a typ stentu 

  

Doporučení Třída 

Úroveň 

znalostí 

Radiální přístup (“experienced operator”) je 

doporučen pro koronarografii a PCI 

I A 

DES nové generace (namísto BMS) by měly být 

zváženy u pacientů s indikací antikoagulační léčby 

IIa B 



Antikoagulace 

Doporučení Třída 

Úroveň 

znalostí 

Parenterální AK je doporučena v době stanovení diagnózy s 

ohledem na riziko ischémie a krvácení 

I B 

Fondaparinux (2,5 mg s.c./den)  I B 

UFH 70-100 j/kg i.v. (50-70 j/kg při inh.GP IIb/IIIa) je 

doporučen u pacientů před PCI, kteří nedostali žádnou AK 

I B 

Enoxaparin (1 mg/kg s.c. 2 x denně) nebo UFH jsou 

indikovány, když fondaparinux není k dispozici 

I B 

Enoxaparin by měl být zvážen jako antikoagulans při PCI u 

pacientů předléčených s.c. enoxaparinem 

IIa B 

Po PCI by mělo být zváženo přerušení AK, 

pokud není indikována z jiného důvodu 

IIa C 



Antiagregace - I 

Doporučení Třída 

Úroveň 

znalostí 

ASA:  všichny pacienti bez KI  

Bolus: 150 – 300 mg p.o. nebo 150 mg i.v. 

Udržovací dávka: 75-100 mg p.o. bez ohledu na strategii 

I A 

P2Y12 inh.12 M při absenci KI a vysokého rizika krvácení I A 

Ticagrelor (bolus 180 mg, následně 2 x 90 mg) u všech pacientů 

se středním a vysokým ischemickým rizikem bez ohledu na 

iniciální strategii, zahrnující i pacienty předléčené clopidogrelem 

I B 

Prasugrel (bolus 60 mg, poté 10 mg/den) u pacientů 

podstupujících PCI 

I B 

Clopidogrel (300-600 mg bolus, následně 75 mg/den) u 

pacientů kteří nemohou dostat ticagrelor nebo prasugrel a u 

pacientů s indikací OAK 

I B 



  

Doporučení Třída 

Úroveň 

znalostí 

Inhibitory GP IIb/IIIa inhibitorů během PCI by měly být 

zváženy pro bailout situace nebo trombotické 

komplikace 

IIa C 

Cangrelor může být zvážen u pacientů nepředléčených 

P2Y12 inhibitory podstupujících koronarografii 

IIb A 

  

Ticagrelor a clopidogrel by měly být vysazeny 5 dnů a 

prasugrel 7 dnů před nonemergentní nekardiální 

chirurgií pokud je to možné a při absenci vysokého 

rizika ischemických příhod 

IIa C 

V situaci, kdy nekardiální chirurgie nemůže být 

odkládána nebo při krvácivých komplikacích, je možné 

zvážit přerušení léčby P2Y12 inhibitorem po 1 resp. 3 

měsících od implantace BMS resp. DES nové 

generace 

IIb C 

Antiagregace - II 



 







                Závěr 

 AKS 2015 – dělení STEMI,non-STEMI  

                        a NAP stále platí 

 troponiny- nové algoritmy 

 časování koronarorafie 

 antitrombotická léčba 

 vysodávkované statiny - co nejdříve 

 monitorace 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCN-3wpKHlckCFcc3FAodG0wMMQ&url=http%3A%2F%2Fdorysbackyard.blogspot.com%2F&psig=AFQjCNGflcqAYPkhrUCS1CF8Y01bmBFG8Q&ust=1447767031741715
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCN-3wpKHlckCFcc3FAodG0wMMQ&url=http%3A%2F%2Fdorysbackyard.blogspot.com%2F&psig=AFQjCNGflcqAYPkhrUCS1CF8Y01bmBFG8Q&ust=1447767031741715

