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Telové tekutiny
Dieťa  ≠ malý dospelý

- množstvo tekutín proporčne klesá vekom
- obmedzená koncentračná schopnosť obličiek
- vyššie straty perspiráciou
- vyšší metabolický obrat telesných tekutín 

hmotnosť (hm) denná potreba (ml) ml/hod

3-10 kg 100x hm 4xhm

10-20kg 1000+50x(hm-10) 40+ 2 x(hm-10)

> 20kg 1500+20x(hm-20) 60+ 1x (hm-20)

Potreba identická: per os / i.v.



- deficit vody = výsledok zvýšených strát a/alebo 
zníženého príjmu vody

+/- deficit iónov v rôznej miere
- presuny tekutín medzi ECT a ICT

Rozdelenie: Izonatriemická(70%)
Hyponatriemická(10-20%)
Hypernatriemická(10-20%)

Dehydratácia



Ľahká do 5% Stredne ťažká 6-9% Ťažká >10%

celkový príznak smäd nepokoj, iritabilita
apatia, letargia, 
kóma

diuréza mierne znížená oligúria anúria

sliznice v norme
suché, belavo 
povlečený jazyk

popraskané pery, 
suché lepkavé 
sliznice,šedý povlak 
na jazyku

oči, slzy v norme hypolakrimozita
vpadnuté oči, 
alakrimozita

fontanela v niveau pod niveau výrazne pod niveu
turgor v norme znížený Výrazne znížený

koža v norme Studené akrá

Studená, 
mramorovaná, 
akrocyanóza, rozdiel 
periféria a centrálna

kapilárny návrat v norme 2-3 s viac ako 3 s
pulz v norme v norme / tachykardia tachykardia, slabý

dýchanie v norme normálne až hlbšie, 
tachypnoe

hyperpnoe, 
tachypnoe

krvný tlak v norme v norme V norme/hypotenzia

Dehydratácia u detí



Rehydratačná stratégia 

Enterálna

- perorálna / nazogastrická

- ľahká/stredne ťažká dehydratácia - zachovaný p.o.   
príjem

- vracanie - antiemetikum, postupná NG rehydratácia



Rehydratačná stratégia 

Intravenózna

- stredne ťažká / ťažká  dehydratácia

- zlyhanie NG/orálnej rehydratácie

- zavedená i.v. kanyla

- komorbidity



Antiemetická liečba

Ondansetrón (Onsetrogen) i.v. 
- deti > 6 mesiacov alebo > 8 kg
- jednorazové podanie
- riedenie s 25-50ml 1/1 FR, podanie min. 15 minút

hmotnosť 8-15kg 15-30kg > 30kg

dávka 2mg 4mg 8mg

- interakcie SSRI, SNRI => serotonínový syndróm
apomorfín => hypotenzia
erytromycín, ketonazol => 

predĺženie QT
- NÚ: cefalea, vertigo, obstipácia, hypotenzia 



Nazogastrická rehydratácia (NG)

Rýchla - vhodná pri miernej dehydratácii
- 25 ml / kg / h počas 4 hodín

Pomalšia - pri ťažšej dehydratácii, u mladších deti
- pri komorbiditách

- preferovaná pred i.v rehydratáciou

- pomocou infúznej pumpy



Stupeň dehydratácie

Mierna Ťažká

hmotnosť ml/hod
0 - 6 hod

ml/hod
7 - 24 hod

ml/hod
0 - 6 hod

ml/hod
7 - 24 hod

3 kg 30 20 50 20

5 kg 50 35 80 35

10 kg 100 60 165 60

15 kg 150 70 250 70

20 kg 200 85 285 (7 hod) 85 (17 hod)

30 kg 300 90 300 (10 hod) 115 (14 hod)

Pomalá NG rehydratácia



Intravenózna rehydratácia

Tekutinová resuscitácia: 20ml/kg FR 1/1 (0,9% 
NaCl) 

Hypoglykémia - 5ml/kg 10% glukózy.

K+ < 3 mmol/l + 20mmol 7,5% KCl



Intravenózna rehydratácia

Plasmalyte + 5% Glukóza alebo 0,9% NaCl + 5% glukóza

Rýchla iniciálna rehydratácia:   
10 ml / kg / hod (až 1000 ml / h) počas 4 hodín 

Sepsa, meningitída: ⅔ rýchlosti

Monitoring: vstupné odbery (ABR, ionogram, Glykémia)
hmotnosť á 6 hodín
bilancia tekutín (po 4-6 hod, následne á 8 hodín)
klinický stav



Intravenózna rehydratácia

hmotnosť (kg) rýchlosť (ml/hod)

3 20

5 30

7 45

10 65

12 75

15 90

20 100

30 135

40 165

50 195

Odporúčaná rýchlosť i.v. rehydratácie/24h  pri stredne ťažkej a 
ťažkej dehydratácii.



Hyponatriemická dehydratácia
= s-Na < 135 mmol/l + známky dehydratácie

125-135mmol/l <125 mmol alebo rýchly pokles <120 mmol/l
asymptomatický Nauzea, vracanie, malátnosť 

s možnou progresiou
Cefalea, apatia, kŕče 

kostrového svalu!

Kŕče: 3-5ml/kg 3% NaCl iv ( korekcia Na nie viac  
ako 2mmol/l/hod prvé 3-4 hodiny)

Bez kŕčov: korekcia 3% NaCl nie je indikovaná a 
pontenciálne škodlivá - bez ohľadu na Na
- 0,9% NaCl + 5% glukóza

= Cieľová miera korekcie je 6-8 mmol/l/ 24 hodín 



Hypernatriemická dehydratácia

- znižovanie Na nie rýchlejšie ako 12 mmol/24 hodín 
=> 0,5mmol/l/ hod 

- pomalšie pri chronickej hypernatriémii

- rýchly pokles = edém mozgu

Mierna stredná Ťažká 
<146 mmol/l 150-169mmol/l > 170mml/l



Komplikácie rehydratačnej liečby 

Kvantitatívne:
- edémy

- hypohydratácia

Kvalitatívne:
- nevhodný roztok - dilučná hyponatriémia 

(½ FR, ⅓ FR)
- antisepsa/asepsa



Zhrnutie
- ústup od používania hypotonických roztokov

- preferencia izotonických roztokov

- úvodný bolus s následnou postupnou rehydratáciou

- snaha o rehydratáciu per os 

- použitie antiemetika



Použité zdroje

Royal Children´s Hospital Melbourne Australia: Clinical practice 
guideline. Avaible at: https://www.rch.org.au/clinicalguide/

BARRY, Peter. Paediatric Intensive Care. Oxford: Oxford University 
Press, 2017. ISBN: 9780198807018

GRYM, Jozef. Základy rehydratační léčby v pediatrii. Olomouc: Solen, 
2013. ISBN: 978-80-7471-032-2

KOVÁCS, László. Pediatria. Bratislava:ARETE, 2010. ISBN: 978-80-
970624-0-8

https://www.rch.org.au/clinicalguide/


Ďakujeme za pozornosť !


