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Manuálne kompresie hrudníka

• Dokázané zlepšenie prežívania

• Včas začaté, kvalitné a minimálne prerušované

• Zabezpečujú dodávku kyslíka do mozgu a myokardu

• Najviac 30% normálneho srdcového výdaja

• Závislé od trénovanosti personálu

Soar J, et al. Resuscitation 95 (2015) 100 - 147





ERC 2015

Žiadna pomôcka využívaná na kompresie hrudníka nezaznamenala 
konštantné zlepšenie prežívania pacientov oproti klasickému 
manuálnemu stláčaniu hrudníka

Zdravotnícky personál, ktorý využíva 
mechanické kompresie, by tak mal 
robiť iba v rámci štruktúrovaného a 
monitorovaného programu, ktorý by 
mal obsahovať komplexný tréning 
kompetencií s pravidelnou možnosťou 
nácviku zručností.

Soar J, et al. Resuscitation 95 (2015) 100 - 147



Mechanické kompresie hrudníka
• Nemajú rutinne nahrádzať manuálne kompresie

• Potenciálne môžu zvýšiť cerebrálnu perfúziu až na 55%

• Situácie, kedy zabezpečenie kvalitných kompresií ohrozuje bezpečnosť 
personálu alebo je nepraktické

• V 70-80% resuscitácii mimo nemocnice
sa nepodarí obnoviť spontánny krvný obeh

• Manuálne kompresie pri KPR počas 
transportu predstavujú riziko pre personál

Carmona, et al. Emergencias 2012; 24: 47-49
Zhu, et al. Critical Care 2019; 23: 100



Transport pri kontinuálnej KPR
• Zastavenie srdca vzniklo v prítomnosti posádky
• Iniciálnym rytmom bola VF alebo pVT
• Predpokladanú reverzibilnú príčinu sa nepodarilo odstrániť
• Podarilo sa aspoň dočasne obnoviť krvný obeh pacienta

Resuscitation. 2015 Oct; 302-311

• Ohrozenie bezpečnosti posádky
• Smrteľné zranenie
• Ireverzibilné znaky smrti
• Asystólia viac ako 20 minút bez 

predpokladanej reverzibilnej príčiny



Akútny infarkt myokardu

Rozhodnutie o transporte 

prijať do 10 minút 

od začiatku ALS

Wagner H et al. Scandinavian Journal of Trauma, 
Resuscitation and Emergency medicine.  2016; 24:4



Yannopoulos et al, JAHA 2016



Prolongovaná resuscitácia

• Embolizácia do artérie pulmonalis
• Hypotermia
• Intoxikácia

• Zabepečenie konštantného srdcového výdaja
• Kvalita kompresií klesá s dĺžkou trvania KPR
• Premosťovacia terapia do napojenia na ECMO 



Nevýhody

• Vyššia incidencia zranení – fraktúry rebier

• Potenciálny zdroj prerušenia kompresií hrudníka

• Ďalší kus vybavenia

• Potrebné iniciálne zaškolenie a pravidelný tréning

• Cena





Zhrnutie
• Kvalitné kompresie hrudníka sú základom pre prežitie pacienta

• Mechanické kompresie nie sú preukázateľne lepšie než manuálne

• Mechanické kompresie umožňujú transport pri pokračujúcej resuscitácii

• Mechanické kompresie umožňujú odstrániť reverzibilnú príčinu

• Pri použití treba dbať na minimalizáciu prerušení kompresií hrudníka


