
RSI (Opisane / oklejone
strzykawki i omówione 
dawki)

Pacjent Leki Sprzęt Zespół

Pełne monitorowanie:

SpO2
EKG
NIBP
Glikemia

Preoksygenacja:

O2 100%
Rozważ pozycję
półsiedzącą 45 

Optymalna hemodynamika
Płyny
Aminy presyjne we wlewie
Adrenalina lub efedryna 
(bolusy)

Oceń możliwość CRICO

Rozważ dekompresję
żołądka (sonda)

Optymalna pozycja
pacjenta

Analgezja
Sedacja
Zwiotczenie

Przeciwskazania do 
konkretnych leków?
Analgezja / sedacja / 
zwiotczenie po intubacji

Ssak - sprawny?
Laryngoskop - świeci?
2 łopatki różnej wielkości 
2 rurki intubacyjne -
mankiet sprawdzony
Żel
Bougie / krótka prowadnica
Strzykawka
Stetoskop / USG
Mocowanie rurki 
intubacyjnej
Rurka UG / NG
LMA/ LT / i-gel
dobrany rozmiar, 
w gotowości
CRICO: skalpel  / rurka
intubacyjna / bougie gotowe
Układ oddechowy

Odpowiedni zapas tlenu

Maska twarzowa
Filtr
EtCO2
Worek samorozprężalny
Zastawka PEEP
Rezerwuar
Dren tlenowy

Przydziel role:
 intubujący
(najbardziej doświadczona osoba)
 asysta
(stabilizacja głowy / BURP itd.)
 podający leki
(przypomnienie dawek na głos)

Briefing - przedstawienie 
planu:

PLAN A

PLAN B

PLAN C

(wideo)laryngoskopia +
bougie / krótka prowadnica 

alternatywa (LMA / LT / i-gel)

maska twarzowa + filtr + EtCO2 + 
worek samorozprężalny + zastawka 
PEEP + rezerwuar + tlen + 2 osoby 
(vice grip) + UG / NG 

PLAN D
CRICO: scalpel-bougie

?

VICE GRIP

COVID-19 Checklista do intubacji

2x iv - sprawdzone

Rurka intubacyjna
Maska twarzowa

Worek 
samorozprężalny

Rezerwuar

Dren tlenowy

PEEP
EtCO

Materiały źródłowe:

N. Chrimes, P. Fritz - The Vortex Approach - www.vortexapproach.org 
T. Fortuna, J. Burton - Trauma Airway Management - Harwood-Nuss' Clinical Practice of Emergency Medicine, 6 ed.  

A.Higgs - Guidelines for the management of tracheal intubation in critically ill adults - https://doi.org/10.1016/j.bja.2017.10.021 
Difficult Airway Society 2015 Guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults - https://doi.org/10.1093/bja/aev371

Schemat połączenia układu oddechowego

Techniki preoksygenacji Optymalne ułożenie pacjenta

Ucisk na chrząstkę tarczowatą 
do kręgosłupa, w górę i do 

prawej strony pacjenta 

“pozycja węsząca”

Filtr
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Prehospital blog

   Vice grip - chwyć palcami obu dłoni 
żuchwę pacjenta, oprzyj dłonie na masce, 
dociśnij maskę szczelnie do twarzy. 

Zastawka

backward, upward, rightward pressure

Manewr BURP

Maska chirurgiczna i maska 
tlenowa z rezerwuarem 

lub

Maska twarzowa (vice grip ) 
+ filtr + worek samorozprężalny 

+ rezerwuar + tlen 15 l/min

CPAP

      lub

(lub io - drożne)

intensywna.pl


