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PENTHROX – NOVINKA ?
• EMA – ( EU ) schválené december 2017
• SR – registrované 29.1.2018
• Na SK trhu marec 2018
• Austrália 30 rokov skúseností (aj u detí !)



O ROK NESKÔR

Poskytovatelia ZZS
HZS
HaZZ
Teoretické informácie
Očakávnia
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ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
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Official recommendations of ICAR MEDCOM
Managing moderate and severe pain in Mountain Rescue
Ellerton J, Milani M, Blancher M, Zen-Ruffinen G, Skaiaa SC, Brink B, Lohani A, Paal P. 
Managing moderate and severe pain in mountain rescue.

Published: High Alt Med Biol 2014; 15(1): 8-14

OFICIÁLNE ODPORUČENIE PRE HZS



• Intenzívna bolesť
• Mimoriadne situácie
• Zlé až extrémne poveternostné podmienky
• Obmedzenia v prístupe ( stenová záchrana )
• Nemožnosť zaistenia i.v.
• Žiaden benefit z i.v. zaistenia
• Potreba manipluácie
• Potrebná rýchla evakuácia
• Potreba signifikatnej úľavy

KEDY POUŽÍVAME V HZS ?





- 25 °C



• HZS za rok podaných cca 80 Penthrox – ov
• V HZS počet zásahov neporovnateľný so ZZS
• Podanie Penthrox-u len v mimoriadnych 

situáciách
• Aplikácia najmä v zimnom období pri nízkych 

teplotách



Sledované parametre

Primárna intenzita bolesti
Nástup účinku
Bolesť po aplikácii
Počet úvodných vdychov
Vonkajšia teplota
Vedľajšie parametre ( pohlavie, vek, váha, 
spokojnosť )





MIERA BOLESTI

AK 0 je žiadna bolesť a 10 je najhoršia možná
• Akú bolesť udáva pacient ?
• Akú by ste mu prisúdili Vy ?
• Akú by som chcel mať ja na jeho mieste ?



CELKOVO POD NULOU NAD +  5 °C

PRIMÁRNA BOLESŤ 8,03 8,06 8,0

POKLES NA 3,37 3,93 1,4

POKLES  O 4,66 4,13 6,6

VONK. TEPLOTA 5,29 °C -1,63 °C Nad 5 až 29 °C

NÁSTUP ÚČINKU 5,65 min 8,65 min 2,7 min

POČET VDYCHOV 8,86 11,06 6,12



OČAKÁVANIA VS REALITA
• Spokojnosť nad očakávania
• Rýchla a efektívna úľava
• Zlepšenie psychického stavu pacienta
• Zaliečený aj „nezaliečiteľný“ pacient
• Motivovaní aj menej zruční záchranári



Nedostatočný účinok - príčiny
• Ťažké úrazy hrudníka – bloková zlomenina

• Nesprávna inhalácia – nefajčiar, zle poučený

• Zlá interpretácia – Pacient udáva že bolí 
rovnako (7 bodov aj po podaní Penthroxu) 
poznámka záchranára : „ pacient pospáva s 
blaženým úsmevom...“.   ???

• Zriedkavo – väčšinou veľká spokojnosť !



• Odľahlosť a nedostupnosť terénu – znásobuje 
utrpenie a zúfalosť a pozitívne emócie tiež

- „Zajtra som mala ísť na túru do Slovenského  
Raja...ani nemusím veď už som tam .....“

- Pacientka manželovi... “a toto mi zajtra kúpiš !“

EMÓCIE



- „Nabalíte mi také aj na doma ?“
- „Chlapci už si so mnou môžete robiť čo chcete 

už som v inej dimenzii ...“ (polytrauma)
- maďarská lyžiarka ... „ finom, finom...“ (fajnotka)
- poľská lyžiarka (lekárka)...“fajne jest, bardzo...“

EMÓCIE



ČO NA TO ZÁCHRANÁRI ?
• Jednoduchá, pohodlná aplikácia.
• Použiteľné aj v extrémnych podmienkach.
• Rýchli nástup, evidentné upokojenie pacienta.
• Funguje aj v mraze.
• Výrazné uľahčenie dlhodobých transportov.
• Častejšie používanie po prvom použití.
• Obľúbený.
• K príručnému nožíku chlapa pribudol aj Penthrox.
• S nadšením liečia aj „menej zruční chlapci“.









Tam, kde iní rozmýšľajú ako prežiť, 
my rozmýšľame ako ich odtiaľ dostať. 
Horská záchranná služba Váš „ANJEL“ 
na horách...

ĎAKUJEM  ZA POZORNOSŤ


