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DEKLARACE KONFLIKTU ZÁJMU



SUBKUTÁNNÍ IMPLANTABILNÍ KARDIOVERTER–DEFIBRILÁTOR (S-ICD)
VS.
KONVENČNÍ IMPLANTABILNÍ KARDIOVERTER-DEFIBRILÁTOR (ICD)



JAK MŮŽEME IDENTIFIKOVAT PACIENTA S S-ICD?



KAZUISTIKA

• 30ti letý muž

• 12 let po transplantaci srdce pro dilatační kardiomyopatii

• 5 měsíců po implantaci S-ICD (EMBLEM MRI S-ICD)

• Zařazen na čekací listinu k 2. transplantaci srdce

• Při rybaření s přáteli odešel na toaletu

• Nalezen v náhlé zástavě oběhu po 20 minutách



KAZUISTIKA

• Přáteli kontaktována zdravotnická záchranná služba

• Zahájena telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace

• Na místo události vyslány výjezdové skupiny RZP a LZS

• První posádkou na místě RZP - verifikována asystolie

• Zapojení bystandera do resuscitace (komprese hrudníku)

• V páté minutě ALS náhlý výboj S-ICD – zasažení bystandera

• Následně se na místo události dostavuje LZS

• Na S-ICD přiložen magnet a komprese hrudníku vedeny protektivně přes obal od defibrilačních elektrod

• Navzdory přiloženému magnetu aplikovány výboje S-ICD, ačkoliv na monitoru vždy asystolie



ZAJÍMAVÉ MOMENTY KAZUISTIKY

• Neadekvátní výboje S-ICD u pacienta v terénu nedefibrilovatelné poruchy srdečního 
rytmu – asystolie

• Zasažení bystandera neadekvátním výbojem S-ICD

• Selhání deaktivace defibrilační funkce S-ICD přiloženým magnetem (v ZZS dostupný 
magnet pro ICD)

• Lokalizace generátoru S-ICD koresponduje s doporučeným umístěním levé defibrilační 
elektrody





NEADEKVÁTNÍ VÝBOJE S-ICD

6,3 %

Lambiase PD, Barr C, Theuns DA, et al. Worldwide experience with a 
totally subcutaneous implantable defibrillator: early results from the
EFFORTLESS S-ICD Registry. Eur Heart J. 2014;35(25):1657–1665. 
doi:10.1093/eurheartj/ehu112



NEADEKVÁTNÍ VÝBOJE INDUKOVANÉ KOMPRESEMI 
HRUDNÍKU

• Funkce SMART Pass aktivuje další filtr k 
snížení nadměrného snímání (oversensing)

• Snižuje počet neadekvátních výbojů až o 40 %

• Deaktivuje se při podezření na nedostatečné 
snímání signálů

• Vždy se deaktivuje při srdeční frekvenci < 43 
tepů nebo amplitudě < 0,5 mV

• Oversensing QRS artefaktů s double counting



ZASAŽENÍ BYSTANDERAVÝBOJEM S-ICD

10 – 80 J
S-ICD 
výboj



ZASAŽENÍ BYSTANDERAVÝBOJEM S-ICD

Peřan D, Cmorej PCH, Pekara J, 2019

Deakin C.D, 2019



SELHÁNÍ INHIBICE TERAPIE POUŽITÍM MAGNETU

• Nutno použít typově kompatibilní 
magnety (6860 Boston Scientific
nebo 4520 Cameron Health)

• Magnet inhibuje terapii po jeho 
přiložení nad horní či dolní pól 
generátoru

• Úspěšná deaktivace defibrilační 
funkce je oznámena akustickým 60 s 
signálem

• Někdy je nutné použití 2 magnetů 
současně



LOKALIZACE S-ICD…



PŘÍČINA NÁHLÉ ZÁSTAVY OBĚHU



SHRNUTÍ

• K identifikaci pacienta s S-ICD nám mohou pomoci typické jizvy na hrudníku 

• Oversensing QRS artefaktů s double counting

• Hodnota výboje S-ICD až 80 J 

• K inhibici aplikace výboje je nutné použit typově kompatibilní magnet

• Lokalizace S-ICD limituje uložení levé defibrilační elektrody
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