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a organizátorovi podujatia.



ICD liečba na Slovensku

• 1. implantácia vo svete 1980, Slovensko od 1993,  

• počet nositeľov ICD pribúda  - rozširujú sa indikačné kritériá
- odklon od chron. užívania antiarytmík triedy I  (zvýšenie mortality) 



ICD liečba 

qbenefit 
- prevencia NKS

qkomplikácie ICD liečby – opakované výboje                           
(neadekvátne/adekvátne)

• bolestivé, psychologicky rušivé, 
• potenc. arytmogénne,
• poškodzujú myokard
17% zažije aspoň 1 neadekvátny šok ICD (1)  
(1)  Saxon Leslie et al. The ALTITUDE Survival Study. Circulation 2010; 122:2359 – 2367



Neadekvátna liečba (nesprávne výboje ICD)  

• Tachykardia pri FiP al. Flutter predsiení, PSVT, Sinusová tachykardia
• Porucha systému: T wave oversensing

artefakty a šum,  
prerušenie/odpojenie elektródy



Opakované výboje je možné zastaviť priložením 
magnetu

Ako prvý na Slovensku 
1. Odborné odporúčanie pre použitie magnetu v ZZS 

(2015, plné znenie na www.urgmed.sk)
2. Protokol o použití magnetu
3. Zatiaľ nemáme register (úloha pre OS) 
2018 – ZZ kompetencie na použitie magnetu RZP                 
Vyhláška MZ SR č.151/2018 Z. z. 



Kedy pacienti volajú na 155?

Dostal som výboj(e) pán doktor........

§ prvý výboj v živote
§ opakované al. časté výboje 
§ bolesť na hrudníku, dušnosť
§ prekolapsový stav, synkopa 

Hlásenia na 155
Ø „baterka, strojček“ na hrudníku
Ø pacient hlási, že „má búrku“
Ø „ počuje muziku, ktorá ide z hrudníka“

! To nie sú „F“ diagnózy



Čo je to ICD?

Implantovateľný kardioverter/defibrilátor  „stráži“ rytmus srdca.

2 funkcie –

Liečba tachykardie (VT, VF)
§ Antitachykardická stimulácia (ATP)
§ Synchronizovaná kardioverzia
§ Defibrilácia

Liečba bradykardie
§ Klasická kardiostimulácia



T- ICD (transvenózne ICD, konvenčné)

Generátor + 1 až 3 elektródy transvenózne do srdca



Technologický vývoj ICD

Od r. 2009 čoraz viac pacientov s S-ICD, cieľ: znížiť významnú morbiditu spojenú s T-ICD. 
S-ICD - menej ako 10% všetkých implant. ICD, ale v budúcnosti sa budú % zvyšovať.



T – ICD (transvenózne)
S – ICD (subkutánny ICD)



S-ICD   vs T-ICD

§ je bez transvenóznych elektród, elektródy sú zavedené pod kožou



Klinické benefity S-ICD 

§ funkčná alternatíva klasického ICD
• kde nie je možné implantovať tradičný defibrilátor (anatomické dôvody, veľmi 

vysoké riziko infekcie) 
• dialyzovaní pacienti, imunosupresívna Th, u pacientov s umelou chlopňou, a pod.
• ! mladí pacienti s aktívnym životným štýlom (títo sú náchylnejší na zlyhanie vodiča)

§ bez traumy pre cievy a srdce 
§ bez komplikácií pri výmene elektródy v prípade jej poškodenia
§ zachovanie centrálnej venóznej cirkulácie
§ riziko systémových infekcií je veľmi nízke
§ prednosťou je neprítomnosť evidentného poškodenia myokardu (nie sú mikro 

traumy myokardu z výbojov) napriek väčšej intenzite impulzov (80 J). Energia sa 
dokonca distribuuje rovnomernejšie cez myokard, iba 10 % privádzanej energie 
dosiahne myocyty srdca: nárast sérových biomarkerov poškodenia myokardu je 
znížený



Rozdiely S-ICD vs T- ICD

§ 10 rokov vo svete – 10% všetkých implantácií
§ do r. 2013 na Slovensku vykonaných 13 implantácií S-ICD (4 vo VÚSCH Košice, 8 

v NÚSCH BA a 1 v SÚSCCH BB) 
§ vývoj cca 20 implantácii ročne

Nevýhody
§ nemá kardiostimulačnú funkciu (elektróda nejde do dutiny srdca)
§ S-ICD je väčší  (dobre hmatateľný) 
§ umiestnenie v laterálnej axille - kozmeticky výhodnejšia pre ženy, ale limitujúce pri 

nalepovaní ľavej elektródy
§ !!! magnet typovo kompatibilný s prístrojom al. veľmi silný magnet (?)
§ priloženie magnetu iné (podľa typu S-ICD)
§ chýbajú dáta z dlhodobého sledovania (nová metóda), malé súbory pacientov
§ objavili sa 2 práce (1 CZ) popisujúce výboje generované nepriamou srdcovou 

masážou bez toho, aby mal pacient defibrilovateľný rytmus



Priloženie magnetu – konvenčné ICD

• ICD (Ela, SJM, Medtronic, Boston Scientific, Biotronik) nastavené 
tak, aby pôsobením magnetu došlo k inhibíci terapie (detekcie). 
Niektoré o tejto funkcii informujú výstražným tónom.



Použitie magnetu - S – ICD 

Boston Scientific S-ICD
magnet 6860 alebo magnet 4520 



S-ICD

• generované výboje sú silnejšie než u T-ICD (5x) a v prípade KPR môžu byť 
záchranci vystavení veľmi nepríjemným výbojom prúdu o napätí až 130 voltov

• 2 práce (1 CZ) popisujúce výboje generované nepriamou srdcovou masážou bez 
toho, aby mal pacient defibrilovateľný rytmus

• článok Grahama W.Petley a kol. v aktuálnom Resuscitation podrobne rozoberá 
problematiku vrátane merania prúdu a napätia pri jednotlivých výbojoch, konštatujú, 
že riziko vyvolania arytmie u záchrancu je minimálne, ale boli hlásené poškodenia 
perif. nn záchrancu následkom výboja



Ako resuscitovať pacienta so S-ICD?

• robiť kompresie hrudníka z opačnej strany, ako je implantovaný S – ICD -ZPRAVA
(minimalizuje sa riziko prieniku prúdu, resp. znižuje sa jeho napätie a intenzita, cca   
na ½ oproti KPR zľava)

• použiť silný magnet (nemusí to fungovať)
• špeciálne gumové rukavice (dielektrické)
• varovný signál pred výbojom



Súhrn

• každý nositeľ ICD (S-ICD a T-ICD) má implantačný preukaz 
• telefónny kontakt do impl. centra s non stop linkou 

(pre prípad vypnutia ICD na dialku pri opakovaných výbojoch, 
ktoré nejde zastaviť magnetom, alebo chýba magnet, 
???? S-ICD)

• pri S-ICD limitovaná pozícia ľavej elektródy



Minikvíz – kazuistika 1

3. 50 roč. muž, po IM v minulosti, po implantácii ICD pred rokom. 
OS ZZS : „Je modrý, doma opakované výboje“.
Pri príchode spotený, centr. cyanóza,  stenokardie, á 1 min. vykríkne a strasie ho 
na hrudi. TK 110/60, celkovo cca 50 výbojov.

Optimálna liečba je:
a/ sedácia + vágové manévre
b/ sedácia + adenosín 6 mg rýchly bolus i.v., ak neúspech 12 mg
c/ magnet + Cordarone 150 - 300 mg i.v., ev. BB



Minikvíz – kazuistika 2

2. Výjazd „bolesti na hrudníku a búšenie srdca“.  Pacient u veterinára, kde dostal 15 
výbojov ICD, vedomie nestratil, sedí schvátený, veterinár aplikuje kyslík z hadice 
k nosu (dobrý psychologický efekt), TK 120/80, SaO2 95%, pulz na periférii 140/min
Ekg (obr.), počas prekladania na nosítka 5 x výboj

a/  priložím magnet a poruchu rytmu zvrátim externou defibriláciou 
b/  podám amiodaron 150 - 300 mg i.v., metoprolol 5 mg i.v., sedácia i.v.
c/  priložím magnet a poruchu rytmu zvrátim podaním amiodaronu 150 - 300 mg i.v. 



Hlavné výhody magnetu pri poruche ICD

• stabilný pacient 
• možnosť kedykoľvek uviesť ICD naspäť do chodu
• šetrí energetický zdroj ICD
• šetrí myokard

Napriek výhodám magnetu, buďme vždy obozretní!







Ďakujem za Vašu pozornosť    
a našich pacientov! J

„Problém modernej medicíny vidím v tom, 
že nepredlžuje našu mladosť, ale starobu J.“

Milan Lasica


