
Špecifiká použitia magnetu v PNS

Alena Špitaliková, Miroslava Citriaková

Falck Záchranná a.s.                                                      5.4.2019, Vyhne



Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov

MUDr. Alena Špitaliková, SLK 23492, 5.4.2019
Organizátor: Hviezda života, OZ, 925 63 Dolná Streda 558
Vzdelávacia aktivita: XX. Stredoeurópsky kongres UM a MK

XXIII. Národný kongres UM a MK

„Vyhlasujem na svoju česť, že ako autor prednášky                           
a prednášajúci, v zmysle smernice SLK a SLS pre ARS CME          
k procesu sledovania a hodnotenia vzdelávacej aktivity - nie 

som v konflikte záujmov vo vzťahu k vzdelávacej aktivite                          
a organizátorovi podujatia.“



Úvod z pohľadu ZZS

• malígne komorové arytmie: najčastejšia príčina NKS
(cca 62% KT)

• ICD
- na Slovensku 1. implantácia v roku 1993

- najúčinnejšia liečba pacientov ohrozených rizikom NZO
na podklade malígnej arytmie

- nie liečba kauzálna, arytmii nezabráni, len ju terminuje
- stúpajúci trend primoimplantácii, v SR cca 600 ročne

- sofistikovaný program na detekciu a terapiu arytmií

„Aj napriek tomu je niekedy nutná 
deaktivácia ICD (intervencia magnetom).“ 



Indikácie použitia magnetu v PNS

1. Neadekvátne výboje ICD: nie je prítomná KT, KF

2. Opakované adekvátne výboje ICD: je prítomná 
KT, KF



Odporúčaný postup SSUMaMK

• Od roku 2015 posádkam ZZS túto problematiku 
pomáhajú čo najoptimálnejšie zvládnuť 
odporúčania SSUMaMK pre použitie magnetu              
u pacientov s ICD posádkami ZZS



Výzva KOS dňa 5.8.2018

„Pacient má bolesti na hrudníku,
ťažko sa mu dýcha.“

Čas hlásenia: 4:25:08 hod
Čas dojazdu:  4:31:29 hod

Miesto udalosti: rodinný dom v Humennom

Kazuistika RLP Humenné



Príchod na miesto udalosti

• pred domom nás čaká rozrušená, plačúca manželka
• vedie nás k manželovi do spálne na poschodí RD

Vzhľad pacienta:

• 71 ročný muž sedí na posteli v ortopnoickej polohe
• má na sebe oblečené len pyžamové nohavice
• je úplne mokrý, z vlasov mu kvapká pot
• koža bledá, mramorovaná
• rukou vystrašene ukazuje na hrudník
• pre výrazné dyspnoe nevládze rozprávať



Anamnéza

OA
• stp. úspešnej KPR pre VT (10.6.2018)!!!

• stp. primoimplantácii ICD Biotronik Ilivia 7 DR-T v režime 
DDDR (25.6.2018)

• arteriálna hypertenzia

• DM 2.typu na PAD

LA
• ANP, Egilok, Monosan, Preductal, Agen

AA
• neguje

Abúzy
• neguje



Terajšie ochorenie

• cca 8 hod sa mu ťažko dýchalo

• pociťoval tlakové bolesti retrosternálne, bez propagácie 
a dyspeptických ťažkostí

„Bolesti pripisoval podráždenému žlčníku. Chcel sa 
vyhnúť hospitalizácii. V nemocnici je zlá strava.“

• 10 min pred našim príchodom 
„ho strojček 2x kopol“



Vitálne funkcie

ČAS 04:35

TK 137/81Torr
SF 91/min
SpO2 91 %
DF 28/min
TT 36,4 °C
KN pod 2s
Glyk. 14,6 mmol/l 



Vyšetrenie

• pac. pri vedomí, orientovaný, GCS 15b

• zrenice izokorické, FR +/+, KR +/+

• bledý kolorit kože, bez cyanózy, spotená, mramorovaná,                 

v podkoží subklavikulárne vľavo hmatný ICD

• dýchanie auskultačne vezikulárne, bez VDF

• dyspnoe, tachypnoe, ortopnoe

• pulz na periférii plný, pravidelný

• brucho-bpn

• DKK-bez edémov a trofických zmien

• neurologicky orientačne v norme 



SR (v úvode SF 93/min)

4x recid. parox. non-sustained monomorfnej VT               
(s max SF 208/min)
FA

TdP VF

rytmus TKS

EKG monitoring



• počas kanylácie periférnej vény ICD aplikovalo 4 výboje                    

v rýchlom slede za sebou (odstup cca 1-2 min)

• adekvátne (EKG monitoring)

• vertovali arytmiu, ale tá opätovne recidivovala

Ø pacientom trhá, stoná 

„magnet vs i.v. antiarytmikum?“

Ø magnet sa nachádza v amb., vodič beží preň

Ø otázka zodpovedaná - začíname i.v. antiarytmikom

Ďalší manažment pacienta



• intervencia magnetom

Ø ICD neaktívne, antiarytmikum neúčinné – EKG monitoring, 

arytmia recidivuje

Ø pacient nestabilný – GCS 15-14-3b, hypotenzia - KA               

v inf.,  KN viac ako 2s

• kardioverzia v i.v. anestézii 1x200J

Ø verzia na FA (v trvaní  cca 14 min)

Ø SaO2 76%, DF 8/min, GCS 3b

Ø intubácia, UVP, EtCO2 23mmHg

• TdP-VF-KPR 18 min (7xDEF pre VF) - ROSC

Ďalší manažment pacienta



• inhalácia O2 maskou 15 l/min
• Cordarone 300 mg i.v.
• Cordarone 300 mg v i.v. inf. FR 1/1 250 ml 
• Propofol 70 mg i.v.
• Tracrium 50 mg i.v.
• Noradrenalín 5 amp v i.v. inf. FR 1/1 500ml i.v.
• MgSO4 10% 2 amp i.v.
• Adrenalín 3 amp v slučkách i.v.
• Cordarone 300 mg i.v.
• Cordarone 150 mg i.v.
• Noradrenalín 5 amp v i.v. inf. 500 ml

Terapia



• Stp. úspešnej KPR pre VF v trvaní 18 min,                                
7x defibrilačný výboj

• Stp. 4x adekvátnych výbojoch ICD pre VT                              
v prítomnosti ZZS

• Stp. 2x výbojoch ICD zaznamenaných pacientom pred 
príchodom ZZS

• Bezvedomie

• Ak. respiračná insuff. s potrebou UVP

Diagnóza



• ad OAIM Humenné
• počas transportu GCS 3 b, EtCO2 44 mmHg, TK 114/61 mmHg, 

SF 51/min, DF 10/min, DO 500ml, SaO2 96%
• KA v inf. kontinuálne
• exitus letalis po troch dňoch hospitalizácie

Poznámka
• počas KPR ICD aplikoval 4 výboje pod 

naloženým magnetom, ktorý po celú dobu 
trvania KPR nezmenil pozíciu

• pacientovi trhalo ĽHK
• počas overovania polohy magnetu výboj som pocítila aj ja

Smerovanie pacienta



• KPR cca 70-ročnej ženy

• úvodný rytmus na EKG - asystólia

• manžel udáva - pri TV náhle upadla do bezvedomia

• RZP udáva, že počas kompresíí opakovane pociťovali 

mravenčenie v dlaniach, „ale dalo sa vydržať“

• pri palpácii ľavej podkľúčnej oblasti hmatám „strojček“ 

• pri kompresiách  sme mali možnosť pocítiť to spomínané 

mravenčenie, „naozaj sa dalo vydržať!“J

• pod naloženým magnetom ICD už výboje neaplikovalo

• KPR neúspešná

Magnet v kazuistike ešte raz 



Kazuistika potvrdzuje
• prínos odborných odporúčaní SSUMaMK pre použitie magnetu                              

u pacienta s ICD posádkami ZZS
• nutnosť vybavenia posádok ZZS magnetom a ich preškoľovanie

Posádka
• zriedkavé výjazdy 
• magnet  NIE v ambulancii (ICD vždy prekvapí)
• výboje ICD pod naloženým magnetom?

Falck Záchranná a.s.
• správne nastavený proces vzdelávania - edukácia, nácvik praktických 

postupov

„Tvorcom postupov ďakujeme, ide to s nimi v teréne ľahšie!“

Záver



Ďakujem za pozornosť


