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CLINICAL RESOURCE: PROXIMAL HUMERUS

VÝHODY MÍSTA ZAVEDENÍ V PROXIMÁLNÍ ČÁSTI HUMERU
• průměrné průtoky 5 l/hodinu1
• méně léků proti bolesti1
• léky/tekutiny jsou v centrálním řečišti
• nebyl hlášen žádný případ compartment syndromu
způsobený zajištěným intraoseálním vstupem
za 3 sekundy2
• nižší bolestivost při zavádění a při aplikaci infuze1

1

Uložte pacientovi ruku přes břicho (loket je ohnutý a humerus
rotován dovnitř).

Umístěte ulnární hranu jedné ruky vertikálně přes axilu.
Položte ulnární hranu druhé ruky bočně podél střední
linie horní části paže.
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Stoupejte hlubokou palpací vzhůru po humeru, dokud nenahmatáte
chirurgický krček.
• Místo bude cítit jako golfový míček na týčku připravený k odpalu.
Chirurgický krček je tam, kde je míček v kontaktu s týčkem.
Místo zavedení se nachází na nejvíce vystupující části velkého
hrbolu, 1 – 2 cm nad chirurgickým krčkem.
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Položte svou dlaň zepředu pacientovi na rameno.
• Zaměřte se na místo, které pod dlaní cítíte jako „balón“.
• Při zatlačení hlouběji byste měli být schopni cítit tento balón
i u obézních pacientů.

4

Spojte palce nad ramenem.
• Toto identifikuje vertikální linii zavedení
v oblasti proximálního humeru.

Nasměrujte hrot jehly
v úhlu 45 stupňů vzhledem
k přední (anteriorní) rovině
a posteromediálně.
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Epifyzární ploténka
(růstová ploténka)
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ANATOMIE PROXIMÁLNÍHO HUMERU

VÝHODY SYSTÉMU EZ-IO®
• <1 % výskyt závažných komplikací3
• dosažení vaskulárního přístupu s anestézií
a dobrým průtokem za 90 sekund4
• 97% úspěšnost zajištění přístupu na první
pokus5
• může jej zavádět každý zaškolený poskytovatel
zdravotní péče
• nevyžaduje žádné další vybavení ani zdroje6

Vena subclavia

Nadpažkový výběžek (acromion)
Hlavice humeru
Velký hrbol
Sulcus intertubercularis
Vena axillaris
Chirurgický krček

EZ-IO® VRTAČKA

Vena cephalica
Arteria
axillaris

REF.

POČET

Vena basilica

9058

EZ-IO® vrtačka

SETY JEHEL A STABILIZÁTORŮ EZ-IO®

Lopatka

REF.

Sval deltový
(musculus
deltoideus)

9079-EE-001
9079-EE-005
9001-EE-001
9001-EE-005
9018-EE-001
9018-EE-005

Velký hrbol

9066-VC-005

Šlacha dvojhlavého
svalu pažního
(musculus biceps)
(dlouhá hlava)

Porézní
vrstva kosti

1

POČET

45 mm jehla

25 mm jehla

15 mm jehla

EZ stabilizátor

1
5
1
5
1
5
5

Každá sada obsahuje sadu sterilních jehel (15 G) EZ-IO®, prodlužovací
sadu EZ-Connect®, náramek pacienta EZ-IO® a 1 blok s otvory na ostrý
odpad NeedleVISE® 1.
Korová
vrstva kosti

Osteon

Periosteum
Tepna

Žíla
Haversův kanálek
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* Výzkum sponzorovaný společností Teleflex Inc. (Vidacare® LLC)
Teleflex, Arrow, EZ-IO, EZ-Stabilizer, EZ-Connect a Vidacare jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
Teleflex Incorporated nebo jejích přidružených subjektů. Potenciální
komplikace mohou zahrnovat místní nebo systémovou infekci, hematom,
extravazaci nebo jiné komplikace související s perkutánním zavedením
sterilních zdravotnických prostředků.
Tento materiál není určen jako náhrada za standardní klinické vzdělávání
a odbornou přípravu a měl by být využit jako doplněk k podrobnějším
informacím, které jsou o správném použití tohoto výrobku k dispozici.
S podrobnými dotazy týkajícími se zavedení, údržby, vynětí, odstranění
a se žádostí o další klinické edukační informace se obracejte
na odborníky společnosti Teleflex.

