
ELŐKÉSZÜLETEK AZ ALTATÁSHOZ



ALTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐKNEK ÉS GYERMEKEKNEK



BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT (JOG!)



PREOPERATÍV SZAK: FÁJDALOMMAL JÁRÓ AKUT HASI KÓRKÉPEK

• Szabad fájdalmat csillapítani a diagnózis/műtét előtt?

• Számos tanulmány egyöntetű megállapítása: IGEN!

• Sem a diagnózis felállításában, sem a műtétig eltelt időben 

nem okoz késlekedést akár opioid analgetikum adása sem.



PREOPERATÍV SZAK: A TRAUMÁT SZENVEDETT GYERMEK

• Cél a fájdalom súlyosságával korreláló fájdalomcsillapítás

• Non-szteroid gyulladáscsökkentők, paracetamol

• Opioid-származékok, ketamin

• Regionális érzéstelenítési eljárások
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• Félelem, stressz elkerülése, kivédése (ha szükséges)

• Vérvételek, labor-vizsgálatok: tényleg szükséges? 

• Kanül-kötés (?)  EMLA, Ametop, Rapydan

• Gyógyszeres előkészítés útjai

•  orális  nazális 

•   rektális  i.m.

• Orális premedikáció

• Szirup v. tabletta formájában

• Midazolam (Dormicum)

• Szirup 0.5 mg/kg (hatásbeállás 15-30 perc)

• Tabletta 7.5mg (15mg)

• Dexmedetomidin

• 2-4 μg/kg po.

A PREOPERATÍV SZAK EGYÉB FELADATAI



MAD – FÁJDALOMMENTES GYÓGYSZERBEADÁS

• MAD Nasal (Mucosal Atomization Device)

• Egyszerű, kényelmes, gyors hatásbeállás

• Drága, hazánkban még „off-label” technika

• Opioidok (fentanyl) – parenterális út hiányában 

• Premedikáció (midazolam, dexmedetomidin)

Midazolam 0.2 mg/kg

Dexmedetomidin 2–3 μg/kg

Fentanyl 2 μg/kg

Ketamin 2–3 mg/kg



NEM GYÓGYSZERES PREMEDIKÁCIÓ

• Nem-gyógyszeres premedikáció

• Barátságos környezet és személyzet, meseolvasás, játék, tablet, bohócdoktor, …

• Cél a figyelem elterelése

• Hatékonyabb lehet a gyógyszernél



NPO – A GYOMORÜRÜLÉS KINETIKÁJA

Felnőtt                 Gyermek

Szilárd táplálék 

Folyadék



„KLASSZIKUS” NPO IRÁNYELV (2005): 6–4–2



NPO >2 ÓRA VS. NPO <2 ÓRA



NPO: 6–4–1 (2015)



ESPA HIVATALOS AJÁNLÁS 2018: 6–4–1



NPO: 6–4–0+ (2015)



ELŐKÉSZÜLETEK A MŰTŐBEN

• Altatógép előkészítése, ellenőrzése

• Légútbiztosítás eszközei elérhetők (OP (Mayo), arcmaszk, LM, ETT, laryngoszkóp)

• Váladékszívás eszközei (szívó ellenőrzése, leszívó katéterek)

• Gyógyszerek előkészítése (jelölve, sz.e. higítva, sürgősségi gyógyszerek elérhetők)

• Lehűlés elleni védelem (műtői levegő, gázok, folyadékok melegítése, melegítőpárna) 

• Altatás alatti betegőrzés eszközei (monitor, megfelelő méretű  perifériákkal)

• Vénabiztosítás eszközei (perifériás kanülök)

• Sz.e. speciális eszközök előkészítése

• CVK, artéria, UH, regionálhoz eszköz

• Sürgősségi eszközök

• Nehéz intubáció, intraossealis (EZ-IO)



KÉRDÉS?


