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Streszczenie

Trudna intubacja, trudne drogi oddechowe są czarnym snem każdego anestezjologa. Rozpoznanie ich u cho-
rego, który wymaga operacji, szczególnie w trybie ratunkowym – niesie za sobą świadomość możliwości wystą-
pienia u  niego niedokrwiennego uszkodzenia mózgu (w sytuacji, kiedy nie zostanie zapewniona adekwatna 
wentylacja). Autorzy przedstawili jedną z kilku technik wykorzystywanych w trudnej intubacji, jaką jest wziewna 
indukcja znieczulenia sewofluranem. Opisali dwie podstawowe techniki indukcji wziewnej – technikę pojedynczego 
oddechu i technikę wzrastających stężeń.  Anestezjologia i Ratownictwo 2018; 12: 164-171.
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Abstract

Difficult intubation and difficult airways are a nightmare for every anesthetist. Their diagnosis with a patient 
who requires surgery, especially in a rescue mode - brings awareness of the possibility of ischemic brain damage 
occurrence (in a situation when proper ventilation is not provided). The authors present one of several techniques 
used in difficult intubation, which is induction of inhalational anesthesia with sevoflurane. They describe two basic 
techniques for inhalation induction – single-breath high concentration technique and the incremental induction 
technique.  Anestezjologia i Ratownictwo 2018; 12: 164-171.
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Wstęp
Zapewnienie choremu odpowiedniego natle-

nienia i  należytej wentylacji jest podstawową czyn-
nością medyczną. Swoją drogą, jest najważniejszą 
umiejętnością, którą musi posiąść każdy lekarz 
rozpoczynający specjalizację m.in. z  anestezjolo-
gii i intensywnej terapii. Truizmem jest stwierdzenie, 
że chory ginie nie dlatego, że nie został zaintubowany,  

a dlatego, że nie był efektywnie wentylowany. Przyczyną 
ciężkiego kalectwa lub śmierci staje się w takich oko-
licznościach niedokrwienne uszkodzenie mózgu.

Trudności z  wentylacją przez maskę twarzową 
opisywane są u  1-2 pacjentów/1000 znieczulanych 
ogólnie. Niemożliwa wentylacja przez maskę wystę-
puje u  1-2  chorych/1000 znieczulanych ogólnie, to 
dużo.




