
Lek

Propofol

Ketamina

Etomidat

Fentanyl

Midazolam

Odtrutka

Nalokson

Flumazenil

Dawka

0,5 mg/kg i.v.,
kolejne dawki co 30-60 sekund

w zale?no?ci od potrzeby.

1-1,5 mg/kg i.v. w bolusie trwaj?cym
30-60 sek. lub 4-5 mg/kg i.m.

W razie potrzeby potwórzy? po?ow? dawki.

0,1 mg/kg i.v.,
potem 0,05 mg/kg co 1min,
w zale?no?ci od potrzeby.

1-1,5 µg/kg i.v.,
potem 1 µg/kg co 3-5 min.,
w zale?no?ci od potrzeby.

0,05 mg/kg i.v.,
potem 0,05 mg/kg co 3-5 min.,

w zale?no?ci od potrzeby.

Dawka

0,01-0,1 mg/kg i.v. (dla doros?ego typowa dawka 0,4 mg).

0,2 mg/kg i.v. w bolusie 20 sek., max. 1 mg.

Komentarz

Preferowany przy krótkich zabiegach,
a tak?e gdy relaksacja mi??ni jest po??dana.

Nale?y unika? przy hipotensji.

Preferowana przy d?u?szych zabiegach. Nale?y unika? w przypadku schizofrenii, 
wodog?owia, przy hipertensji/tachykardii. W przypadku halucynacji mo?na poda? 

midazolam. Napi?cie mi??niowe b?dzie zachowane b?d? zwi?kszone.

Mog? wyst?pi? mioklonie lub wzmo?one napi?cie mi??niowe
w trakcie zabiegu, cz??ciej ni? inne anestetyki powoduje nudno?ci.

Stosunkowo pó?ny pocz?tek dzia?ania, nie nale?y zwi?ksza? dawki zbyt szybko.

Stosunkowo pó?ny pocz?tek dzia?ania, nie nale?y zwi?ksza? dawki zbyt szybko.

Uwagi

Mo?e powodowa? zaburzenia rytmu serca.

Unika? u pacjentów przyjmuj?cych benzodiazepiny i uzaleznionych od alkoholu.

*Dawkowanie leków powinno by? zmiejszone u pacjentów starszych i z niskimi parametrami hemodynamicznymi.

[  ] ?wiadoma zgoda na analgosedacj? oraz zabieg - podpisana.
[  ] Monitorowanie pacjenta - w??czone - EKG, BP, SpO2, EtCO2.
[  ] Pacjent po?o?ony w pozycji pó?le??cej.
[  ] Preoksygenacja - maska z rezerwuarem 15l/min - za?o?ona.
[  ] Leki do analgosedacji - wybrane, przygotowane.
[  ] Odtrutki, wazopresory oraz leki zwiotczaj?ce - dost?pne.
[  ] Drugi lekarz oraz personel ratowniczo-piel?gniarski - obecni.

[  ] Worek samorozpr??alny pod??czony do tlenu - przygotowany
[  ] Ssak - przygotowany, sprawdzony
[  ] Rurka ustno-gard?owa i nosowo-gard?owa - dost?pna,
[  ] Laryngoskop - dost?pny,
[  ] Rurki do intubacji dotchawiczej - dost?pne,
[  ] LMA - dost?pna,
[  ] Prowadnice, sprz?t do trudnych intubacji - dost?pny.

    Drogi oddechowe (sprz?t)    Przygotowanie przed analgosedacj?

[  ] Wywiad chorobowy :  ____________________________________________________________________
[  ] Problemy przy anaglezji/sedacji w przesz?o?ci:  ________________________________________________
[  ] Alergie na pokarm lub na leki:  _____________________________________________________________ 
[  ] Procedura:  ____________________________________________________________________________ 
[  ] Protezy z?bowe:   brak  /  górne  /  dolne  (powinny pozosta? w jamie ustnej podczas analgosedacji, chyba ?e konieczna b?dzie intubacja)

[  ] Wydolno?? uk?adu sercowo naczyniowego: nieupo?ledzona lub w niewielkim stopniu / umiarkowanie upo?ledzona / znacz?co upo?ledzona
[  ] Ostatni posi?ek _________________________________      [  ] Wstrzymanie si? z procedur? do godz. _____
[  ] Waga (kg) _____________________________________     

Ocena przed analgosedacj?

Trudne drogi oddechowe? TAK [ ]   NIE [ ]

Trudna wentylacja na worku samorozpr??alnym: Beard, Obese, No teeth, Elderly, Sleep Apnoea/ Snoring
(zarost, oty?o??, brak uz?bienia, starszy wiek, bezdech senny/ chrapanie).

Trudne u?ycie LMA:        Restricted mouth opening, Obstruction, Distorted airway, Stiff lungs or c-spine
(ograniczenie otwarcia jamy ustnej, niedro?no??, deformacja dróg oddechowych,
opór p?uc lub sztywno?? odcinka szyjnego kr?gos?upa).

Potencjalnie trudna intubacja: Look externally, Evaluate 3-3-2 rule, Mallampati score, Obstruction, Neck Mobility
(wygl?d zewn?trzny, regu?a 3-3-2, skala Mallampatiego, niedro?no??, ruchomo?? szyi).

Czy ten pacjent jest dobrym kandydatem na analgosedacj? w warunkach SOR? TAK [ ]   NIE [ ]

Checklista dla lekarza przed analgosedacj? proceduraln?
w warunkach Szpitalnego Oddzia?u Ratunkowego



*Dawkowanie leków powinno by? zmiejszone u pacjentów starszych i z niskimi parametrami hemodynamicznymi.

[  ] Reakcja na bodziec s?owny - prawid?owa.
[  ] Oddech pacjenta - spontaniczny, prawid?owy.
[  ] Saturacja ___
[  ] Ci?nienie krwi ____
[  ] Procedura: udana / nieudana.
[  ] Stan psychiczny i fizyczny pacjenta przy wypisie powróci? do poziomu stanu przy przyj?ciu.

Uproszczona sekwencja interwencji w przypadku zaburze? wentylacji

- Kontynuuj sekwencj? na tyle wolno, na ile pozwala stan pacjenta.
- Je?li konieczna jest wentylacja za pomoc? worka samorozpr??alnego, wentyluj pacjenta delikatnie i powoli. 

xx

Ocena po analgosedacji

Wcze?nie wykryj 
hipowentylacj?

Wstrzymaj podawanie 
leków

Udro?nij drogi oddechowe 

Nadal brak oddechu, 
saturacja? 

Spadek saturacji

Prawid?owa

Wentylacja AMBU
Je?li wentylacja AMBU 

nieskuteczna - LMA lub 
intubacja

Obserwuj, czekaj a? leki 
przestan? dzia?a?, rozwa? 

odtrutki

Pomog?o - podtrzymuj 
dro?no?? dróg 

oddechowych do 
wybudzenia si? pacjenta.
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