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„Od oka“

 rychlé

 minimální úsilí

 není doporučeno

 malá pravděpodobnost, že se trefíme

 pokud chceme, aby bylo správně, nutné další kontroly

 malá pravděpodobnost výběru optimální masky



Automatické titrační přístroje

 pacient může spát v domácím prostředí

 několik nocí

 jednoduchý systém (pro pacienty i pro pozdější 
vyhodnocení výsledků)

 možnost vyzkoušet více masek (nosní vs. full-face)

 možnost eliminovat primárně noncomplientní pacienty



Automatické titrační přístroje

 pokud spí pouze v režimu „auto“ neověříme efekt a 
toleranci napevno nastavené léčby

 je třeba stanovit hranice pro pacienty (aby netitrovali 
donekonečna)

 opotřebovávání masek, které se nakonec nevydají 
(aditivní náklady pro dodavatelské firmy)



Automat s telemetrií

 snižuje počet nutných návštěv

 lze jednoduše na konci titrace nastavit cílový tlak (a tím 
ověřit efekt a toleranci)

 zvyšuje podíl „neviditelné práce“

 nutná zkušenost lékaře, aby včas odhalil příčinu 
problémů (odstranitelné problémy vs. primárně 
noncompliantní pacient)



Empirické nastavení
 na rozdíl „od oka“ se rozhoduji na základě 

relevantních dat (větš. na základě automatické titrace či 
nedostatečného efektu léčby) 

 lze tak nastavit veškeré vyšší typy přístrojů (stačí 
znalost tlaku, při kterém vymizí obstrukce - zjistím z 
AutoCPAPu)

 optimální pro „doladění“ nastavení

vyžaduje dobrou znalost a zkušenost lékaře

 většinou si vyžádá kontrolu efektu nastavení



Manuální titrace

 zavedení pod dohledem personálu

 ideální pro doladění parametrů (hl. DF či rychlost 
přechodu na inspirační tlak)

 „vyloučí efekt nižších typů přístrojů“ - argument pro ZP



Manuální titrace

 nákladné, pracné

 spánek pacienta může být rušen elektrodami

 1 noc je příliš krátká doba (zejm. pokud se jedná o 
první noc v životě pacienta, kdy spí s přístrojem)

 limitovaná možnost výběru masky



Manuální titrace

 otazná je možnost odhadnutí klinické významnosti 
respiračních událostí - nutně vede k overtreatmentu

 vyžaduje vysokou erudici, motivaci a nasazení 
sester/laborantů

 většinou titrují sestry/laboranti, ale za léčbu nesou 
právní odpovědnost lékaři (důvěřuj, ale prověřuj)



Závěr

 1 optimální univerzální způsob nastavení přetlakové 
léčby neexistuje

 ideál - ušít nastavení na míru pacientovi

 výhoda - začít autotitrací - pacient vybere masku, 
přivykne na léčbu a i když se nám nepodaří přístroj 
nastavit, získáme obecný přehled o potřebném typu a 
nastavení přístroje  



 autitrace navíc vyselektuje pacienty, kteří nejsou 
schopni obsluhy přístroje nebo jsou primárně 
noncomplientní

 před začátkem manuální titrace by měl lékař stanovit 
odkud se titruje, na jaký typ přístroje + orientační 
nastavení (které titrující už jenom doladí)  

Závěr



 před zahájením manuální titrace by měl lékař vždy 
určit mantinely, ve kterých se setra/laborant mohou 
pohybovat + stanovit strategii ventilace v závislosti na 
komorbiditách pacienta - např. pacienti s fibrotizujícím 
onemocněním plic - ventilovat malými objemy rychlejší 
frekvencí, s pomalým přechodem na inspirační tlak atp. 

Závěr



Děkuji za pozornost!
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