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 extrakorporálna membránová oxygenácia – ECMO

 metóda  mimotelovej podpory života  - extracorporeal life support –
ECLS

 princípom je mimotelový krvný obeh

 pomocou krvnej pumpy sa nasáva žilová krv a vháňa sa do
oxygenátora, kde dochádza k výmene plynov. Krv sa obohatí o O2 a
eliminuje sa CO2. Okysličená krv sa vracia spať do krvného obehu

 základné rozdelenie: VV ECMO, VA ECMO





INDIKÁCIE ECMO 

Indikácie VV ECMO:

 ťažké pneumónie

 ARDS, ťažká astma

 hrudníková trauma, pľúcne kontúzie

 obštrukcie dýchacích ciest, aspirácie

Indikácie VA ECMO:

 kardiogénny šok

 zástava srdca

 arytmická búrka

 myokarditída

PACIENT
KRITICKÝ 

PACIENT
UPV ECMO



TELEFONICKÁ KONZULTÁCIA PO REFERENCII, 

 vyžiadať zajedanie 4 TU ERY v danej nemocnici

 zistiť dostupnosť USG prístroja a sond (lineárna, konvexná) 

prípadne preveriť jeho kvalitu na danom oddelení, USG prístroj 

nachystať na ľavú stranu pacienta



 ECMO prístroj, funkčná batéria, 

náhradný pohon – ručná kľuka, 

zmiešavač plynov

 HLS set 

 Arterialne, venózne kanyly

 Inzerčný set - dilatátory

 Špeciálny zdravotnícky materiál

 4 x klem

 Rúškovací set

 Kufor pre KPR

 Monitor vitálnych funkcii

 Transportný ventilátor

 Lineárne dávkovače 

 Kyslíkové fľaše

 Defibrilátor

 USG prístroj  



V manažmente lekára: 

 Auskultácia pľúc

 Skontroluj UPV - nastavenie, FiO2

 Skontroluj čerstvé art. ABL

 USG scan ciev (odmeraj veľkosti ciev, hľadaj najlepšie zobrazenie 

intrahepatického prechodu VCI a vyústenia hepatálnych vén )

 Podlož pod pacienta prekladaciu plachtu ZZS

 Definitívne polohovanie pacienta pred kanyláciou

 Následne štandardný postup kanylácie

 Až do prekladu využívať kyslík na UPV a ECMO z referujúceho 

oddelenia!



V manažmente sestry:

 primárne pripraví ruškovací a kanylačný stolík

 následne priming ECMO 



KANYLÁČNÝ STOLÍK

RÚŠKOVACÍ STOLÍK



SETOVANIE ECMA

KANYLÁCIA



 jeden lekár má na starosť UPV a monitoring - daný 

moment team líder (pri hlave)

 druhý lekár má na starosť ECMO (prístroj, okruh) 

a následne po preklade PacRac držiak (pri nohách)

 sestra má na starosť CVK, a.linku, ktorú na transport 

uzatvára, perfuzory s liekmi, PMK, NGS







 37. ročná pacientka

 COVID pozititívna

 ťažké hypoxické a respiračné zlyhanie

 hospitalizácia NsP Zvolen 2.2.2022 – UPV 2 dni 

 neschopná bezpečného transportu na UPV 

 9.2. 2022 - referenčný formulár, 14:00 vyrážame po pacientku

 kanylácia na OAIM Nsp ZV a napojenie na ECMO 

 transport na KAIM FNsP F.D.R BB

SUMARIZÁCIA

 41,4 km
240 minút 
bez komplikácii





 57. ročná pacientka

 COVID pozitívna, komorbidity- ICHS, Art. Hypertenzia, DM, 
obezita

 ťažké hypoxicko-hyperkapnícké respiračné zlyhanie

 hospitalizácia Levice

 UPV 6 dní,  neschopná bezpečného transportu na UPV

 23.2.2022 konzultované KAIM BB o možnosti  ECMO terapie 

 24.2.2022 o 16:00 výjazdový tím na mieste zaistil cievne vstupy 
a napojil pacientku na ECMO

 19: 40 prijatá na KAIM FNsP BB

SUMARIZÁCIA

 192,5 KM ( BB – LV – BB )

240  MIN od dverí k dverám KAIM BB 



 Po konzultácii so SÚSCCH a.s. a FNsP FDR indikované napojenie 
pacienta na V- A ECMO na pracovisku UNM KAIM a následný 
transportom do SÚSCCH a.s. B.B. 

 výjazd ECMO Tímu z B. B. 22:10 h 
 príchod do Martina 23:30 h
 kanylácia a spustenie 

ECMO podpory 01:05 h
 odovzdanie na OAIM, SÚSCCH a. s. 

03:40 h



SUMARIZÁCIA

 124 km ( BB – MT – BB)

 330 min  od dverí k dverám









 Včasnú indikáciu...

 Starostlivé naplánovanie ..

 Erudovaný pracovný tím...

 Protokoly...

 Dôležitú logistiku!

 Kriticky chorý pacient..

 Špecifická výbava..

 Invazívny výkon.. 

 Náročný transport...



 50 ročná pacientka, abúzy : 20 cigariet / denne

 prijatá pre subakútny IM s podozrením na mechanickú komplikáciu

 chirurgické riešenie: vykonané MVR, TVP, CABG s bezprostredným 
postkardiotomickým syndrómom, vyčerpanou medikamentóznou 
liečbou a IABP podporou

 Pre závažné poruchy srdcového rytmu v zmysle arytmickej búrky, 
minimálne reagujúce na podávanie antiarytmík, ECMO konzílium 
indikuje, napojenie pacientky na VA – ECMO

 Indikovaná rekoronarografia s nálezom spastického natívneho 
riečiska so spomaleným tokom, bypassy funkčné

 Daná terapia v rámci SÚSCCH a.s. vyčerpaná, konzultovaný 
NÚSCCH Bratislava za účelom napojenia pacientky na dlhodobú 
podporu, ako bridge to Tx.

,



Prevoz pacientky zrealizovaný

leteckou záchrannou službou 

od dverí k dverám

50 minút...

transport bez 

komplikácií...



 22 ročná pacientka s akútnou myokarditídou

 príznaky : palpitácie na hrudi cca 2 týždne, 3 dni teplota 39°C , 

kašeľ, slabosť, vysoké parametre CRP - 132 mg/l, a Troponin 27 

415ng/l. RTG v norme

 Postupná progresia klinického stavu, nutné zavedenie dočasného 

KS  pre AV BLOK III. S krátkodobou resuscitáciou pre hypotenziu a 

bradykardiu. Realizované TEE, prítomná akinéza septa prednej 

steny, centralizácia obehu, tachypnoe, rozvoj kardiogénneho šoku   

(vysoké davky NA, DBX, Empresin, Cordarone )

 Významné elevácie troponínu, laktátu, hepatálnych enzýmov..

 Príjem na OAIM za účelom ÚPV, analgosedácie, komplexnej terapie

 Zavedená ECMO podpora, axilofemorálna konfigurácia

 Konzultovaný NÚSCCH Bratislava za účelom biopsie a napojenia 

pacientky na dlhodobú podporu, ako bridge to Tx.



Prevoz pacientky zrealizovaný záchrannou zdravotnou 
službou

Cesta trvala 150 minút

Komplikácie 40 minút oprava defektu






