CICO : δεν μπορώ να διασωληνώσω – δεν μπορώ να αερίσω
σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς

ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΔΗΛΩΣΤΕ «δεν μπορώ να διασωληνώσω, δεν μπορώ να αερίσω»

Πλάνο D: FONA
Πρόσθια τραχηλική
προσπέλαση αεραγωγού
Υπερέκταση κεφαλής
Εξασφάλιση νευρομυϊκού αποκλεισμού
Συνέχιση της διασωστικής οξυγόνωσης
Απέκλεισε πιθανή ανεπάρκεια οξυγόνου &
απόφραξη κυκλώματος

ΚΡΙΚΟΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΟΜΗ ΜΕ ΝΥΣΤΕΡΙ
Εξοπλισμός: 1. Νυστέρι Νο 10 ή 20 – φαρδιά λάμα
2. Κηρίο – bougie (< 14 French gauge)
3. Σωλήνας (cuffed 5.0 - 6.0mm ID)

Ψηλάφηση του λάρυγγα για ανίχνευση
κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης
• Σε ψηλαφητή κρικοθυρεοειδική μεμβράνη
- Επιμήκης τομή διαμέσου κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης
- Περιστροφή νυστεριού κατά 90ο με την αιχμηρή άκρη
στραμμένη προς τα πόδια
- Προώθηση της κεκαμμένης άκρη του bougie κατά μήκος
του
νυστεριού εντός της τραχείας
- Προώθηση-γλύστριμα επάνω από το bougie τραχειοσωλήνα
No 6.0mm με cuff εντός της τραχείας, μετά από λίπανση
- Αέρισε, φούσκωσε το cuff και επιβεβαίωσε τη θέση του
τραχειοσωλήνα με καπνογραφία
- Στερέωσε τον τραχειοσωλήνα
• Σε μη ψηλαφητή κρικοθυρεοειδική μεμβράνη
- Κάνε κάθετη τομή δέρματος μήκους 8-10cm, από κάτω
προς πάνω
- Κάνε διαστολή με τα δάκτυλα ή με τα δύο χέρια, για
διαχωρισμό των ιστών
- Αναγνώρισε και καθήλωσε το λάρυγγα
- Εφάρμοσε την τεχνική της ψηλαφητής κρικοθυρεοειδικής
μεμβράνης

ΜΟΝΟ εκπαιδευμένοι ειδικοί
Άλλες τεχνικές FONA
• Κρικοθυρεοειδοτομή χωρίς νυστέρι
• Διαδερμική κρικοθυρεοειδοτομή
• Χειρουργική τραχειοστομία

Φροντίδα μετά τη FONA και follow-up
• Αναρρόφηση τραχείας
• Χειρισμοί επαναστρατήγησης (εφόσον ο
ασθενής αιμοδυναμικά σταθερός)
• Ακτινογραφία θώρακος
• Παρακολούθηση για επιπλοκές
• Χειρουργική εξέταση του σημείου FONA
• Συμφωνία πλάνου αεραγωγού με τους
αρχαιότερος ιατρούς
• Καταγραφή και συμπλήρωση της κάρτας
ειδοποίησης δύσκολου αεραγωγού
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Ενδοτραχειακή διασωλήνωση σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς

Προοξυγόνωσε και έλεγξε Λίστα Ελέγχου
• Θέση: έκταση κεφαλής εφόσον εφικτό
• Εκτίμησε αεραγωγό & αναγνώρισε κρικοειδική μεμβράνη
• Παρουσία κυματομορφής καπνογραφίας
• Προοξυγόνωσε με προσωπίδα/CPAP /NIV / ρινογυάλια
• Βελτιστοποίησε καρδιαγγειακό σύστημα
• Ανακοίνωσε εναλλακτικό πλάνο σε αποτυχία

Κράτησε χρόνο

Πλάνο Α: Ενδοτραχειακή διασωλήνωση

Επιβεβαίωσε με
καπνογραφία

Λαρυγγοσκόπηση
Έως 3 προσπάθειες

Επιτυχής

Διατήρησε οξυγόνωση

Άμεση ή video-λαρυγγοσκόπηση
Αερισμός με προσωπίδα ή ΥΣΑ
FONA: Πρόσθια τραχηλική πρόσβαση

ΕΙΔΙΚΟΣ: Μία επιπλέον προσπάθεια

• Συνεχής οξυγόνωση με ρινογυάλια
• Αερισμός με προσωπίδα μεταξύ των προσπαθειών

Νευρομυϊκός αποκλεισμός
Άμεση ή video-λαρυγγοσκόπηση +/- bougie ή στειλεό
Εξωτερικοί χειρισμοί τραχείας
Άρση κρικοειδικής πίεσης (Sellick)
Αποτυχία

Πρώτη
αποτυχία
Κάλεσε ΒΟΗΘΕΙΑ
• videoλαρυγγοσκόπηση
• έχε σε ετοιμότητα το
set για FONA

ΔΗΛΩΣΕ «αποτυχία διασωλήνωσης»

Πλάνο Β/Γ: Διασωστική Οξυγόνωση
ΥΣΑ
ης
2 γενιάς

Προσωπίδα
• 2 άτομα
• βοηθήματα

Έως 3 προσπάθειες
Αλλαγή τύπου / μεγέθους ΥΣΑ ή ατόμου
Εξωτερικοί χειρισμοί τραχείας
Άνοιξε το set FONA
Αποτυχία

Σταμάτα, σκέψου,
επικοινώνησε
Επιτυχής

Επιλογές
• Ξύπνα τον ασθενή
• Περίμενε ειδικό
• Διασωλήνωσε μέσω
ΥΣΑ (1 προσπάθεια)
• FONA

ΔΗΛΩΣΕ CICO

Πλάνο Δ: FONA – Πρόσθια τραχηλική προσπέλαση

Μόνο εκπαιδευμένος ειδικός

Χρησιμοποίησε το set FONA
Κρικοθυρεοειδοτομή με νυστέρι

Άλλες FONA τεχνικές

•Έκταση κεφαλής - τραχήλου
• Νευρομυϊκός αποκλεισμός
• Συνέχισε την οξυγόνωση διάσωσης

• Κρικοθυρεοειδοτομή χωρίς
νυστέρι
• Διαδερμική τραχειοστομία
• Χειρουργική τραχειοστομία
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