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  CPAP(continuos positive arway pressure) 

 je pozitivní přetlak v dýchacích cestách 

 je určen pro ventilační podporu novorozenců a 

novorozenců s nízkou porodní hmotností s projevy 

dechové nedostatečnosti 

 je neinvazivní metoda léčby 

 požadovaný přetlak je aplikován přes nostrily    

nebo masku 

 

    

     







           RIZIKA POŠKOZENÍ 

 
 kořene nosu, nosního septa 

 kůže nad rtem 

 čela 

 uší 

 nosní sliznice 

 



        PREVENCE POŠKOZENÍ 



          TYPY POŠKOZENÍ KŮŽE  

 poporodní poranění (hematom, zhmoždění) 

 mechanické poškození (odření, tření-neklid dítěte) 

 dekubitus 

 MARSI 

 popálení (antiseptické roztoky) 



                DEKUBITUS 

 je definován jako lokalizované poškození kůže nebo 
podkožní tkáně, obvykle nad kostním výčnělkem, 
které vzniká v důsledku tlaku nebo v kombinaci se 
střižným efektem 

 

 faktory ovlivňující vznik dekubitů  

  - nezralost kůže 

  - výživa 

  - mobilita 

  - vlhkost 

  - další onemocnění.. 

  - některé léky 

 

 







                   MARSI 

 je poranění kůže způsobené adhezivy!!! 

 mohou se vyskytovat v několika podobách (stržení 

kůže, tahové poranění nebo puchýř, iritační 

dermatitida, alerg.kontaktní dermatitida, macerace…) 

 vznikají, když je síla, kterou je náplast přilepená na 

kůži,vyšší než soudružnost kožních buněk pacienta 



           ZHODNOCENÍ RÁNY 

 typ rány 

 fotodokumentace 

 záznam o léčbě ran 

 léčba 



Kazuistika 1. 

Tereza, narozená v 30 t.g. , váha 1470g 

 

 1.-7.den  NCPAP, RTG - intersticiální emfyzém, ATB, 

krmení toleruje, FT, parenterální výživa, 

vyprazdňování normální 

 prevence dekubitů zajištěna – Mepilex Lite, 

Granuflex, častá výměna masek a nostril 

 5.den počínající otlak na nosní přepážce 

 7.den NCPAP EX 

 

 

 



           O jaký typ rány se jedná? 



            

A. MARSI 

B. dekubitus 

C. jiné poškození 

 



      O jaký stupeň dekubitu se jedná? 



            

A. I. stupeň 

B. II.stupeň 

C. III.stupeň 

D. IV.stupeň 

 



       Léčba –Stomahesive pudr 



                za 24 hod 



                   3.den 



                    4.den zhojeno 



              Kazuistika 2. 

Viktor, narozený jako druhé dvojče ve 34. týdnu,  

váha 2160g 

 

 SC, obtížné vybavení, nutné použít kleště 

 po porodu bradykardie pod 100/min., nedýchá, 

hypotonie-5 inflačních dechů, postupně úprava 

 přijat na JIP na nCPAP, O2 postupně snižován 

 oběhově stabilní, bez VVV, PŽK, v dalších dnech 

krmení navyšováno, močí, stolice odchází,             

v obličeji drobné hematomy. 

 



            Prevence dekubitů   

 střídání nostril a dvou velikostí masek(zkoušíme 

nový systém-Stephan) 

 Mepilex Lite a asi po 20 hodinách od porodu 

nalepený Granuflex na kořen nosu a pod nos 

  za dalších 12 hodin nutno odstranit granuflex, 

(rozmočený, nelze dobře hodnotit kůži pod 

granuflexem) 

 přestože byl použit odstraňovač náplastí 

ConvaCare, došlo k poškození nosu a okolí 



 Poškození kůže za 36 hodin po porodu 



      O jaký typ rány se jedná  

             na kořenu nosu? 



            

A. MARSI 

B. dekubitus 

C. MARSI i dekubitus 

 



      O jaký stupeň dekubitu  

                   se jedná? 



            

A. I. stupeň 

B. II.stupeň 

C. III.stupeň 

D. IV.stupeň 

 



           Zhodnocení rány 

 typ rány 

 fotodokumentace 

 záznam o léčbě ran 

 léčba - vlhké hojení (Hemagel) 

 dítě bylo nadále ponecháno na nCPAP, ale jen na 

nostrilách, a to dalších 8 hodin. Poté nCPAP 

ukončen.  



         4.den                         5.den 



                          10.den 



                  15.den 



              Za 1 měsíc a 10dní 



   Péče o novorozence na nCPAPu 

         na našem oddělení JIRP 

 nyní používáme systém Stefan (vhodný i pro 

okruh ventilátoru Dräger) 

 výhody - transport ze sálu 

                - osvědčená manipulace 

                - lepší péče a méně časté poškození kůže 

                - anatomicky lepší nostrily 



             Na porodním sále 

 správný výběr velikosti čepičky a masky 

 správné nasazení čepičky, generátoru a uchycení 

masky fixačními proužky 

 PEEP a 02 nastaví lékař 

 transport na JIRP 





                       Na JIRP 

 dítě přepojíme na předem nachystaný přístroj         

+ zvlhčování 

 lékař nastaví režim 

 sestra opět zkontroluje uchycení a správnou 

polohu masky 

 dítě, pokud to zdravotní stav dovolí, necháme 2 

hodiny v klidu 



         Za 2 hodiny po příjmu 

 vizita,odběry,PŽK,RTG,krmení… 

 kontrola nosu - omytí aquou, osušení, ničím 

nepromazáváme, prevence - Mepilex Lite  

 výměna masky dle potřeby 

 



                    Použití nostril 



       Správně                     Špatně 



             Následná péče 

 individuální přístup sestry ke kontrole masek a 

nostril  

 kontrola otlaků, u nostril i otlaků v nose, pod 

čepičkou, popř. čelenkou 

 při výměně masek, nostril ,vždy nos vysušit do 

sucha 

 v prvních dnech života nepoužívat Granuflex 

(špatná zkušenost) 

 jako prevenci dekubitů používat Mepilex Lite 

 vyklepávat vodu z okruhu 

 

 



 sledujeme neklid dítěte (bolest,špatná poloha…) 

 hleny v DÚ -vytíráme čtverečkem nebo odsajeme 

 zavedeme sondu do žaludku k odvádění 

    vzduchu 

 sledujeme FF, způsob dýchání 

 při poklesu koncového tlaku, kontrola těsnosti 

okruhu, polohy dítěte, popř. podvázat bradu dítěte 

 hlídáme správnou polohu dítěte 

 při klokánkování hlídáme polohu dítěte u matky, 

zabráníme tahu okruhu. 

 dle ordinace upravujeme 02 

 

 

 



Pokud to zdravotní stav dítěte již 

dovolí,dáváme dítě na kyslíkové brýle 

přes přístroj Vapotherm  



Setkali jste se u novorozence s 
postižením kůže při použití NCPAPu? 

 



            

A. ano, mám osobní zkušenost 

B. ne, nemám osobní zkušenost 

C. ne, nepracuji s tímto systémem 

 



Byla pro Vás tato prezentace 
užitečným zdrojem informací? 



            

A. ano, přinesla mi nové informace 

B. ne, tyto informace jsou mi již známé 

C. obsah mě překvapil 

 



Zdroje: 

• Publikace  Ošetřování ran a stomií u 

novorozenců a kojenců (Mgr. Jaroslava 

Fendrychová Ph.D. a kolektiv autorů)  

 

• Fotodokumentace pořízena  na 

Novorozeneckém odd.JIRP                                                            

 

    

 



        Děkuji za pozornost 


