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Plicní postižení u Covid 19

› Pitvy obětí nemoci Covid-19 ukázaly, že 

nový koronavirus jim způsobil vážná 

poškození plic, především plicní fibrózu, ale 

také nekrózu srdeční svaloviny a zmenšení 

sleziny. Dopad  je podobný, jako by pacient 

trpěl SARS i AIDS najednou, protože 

působí i na imunitní systém. 
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COVID-19 pneumonia: what has CT taught us?

Lancet Infectious Disease, 24 Feb 2020

Elaine Y P Lee, Ming-Yen Ng, Pek-Lan Khong
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Kazuistika 

› Pacientka ŠŠ nar. 1965- za anamnézy AB, 
obezita

› Covid pozitivita 30.12.2020

› 6.-8.1. hospitalizace na infekční klinice  pro 
oboustrannou Covidovou pneumonii

› 8.1.-19.1. hospitalizována na Plicní klinice-
NIV 

› 19.1. -16.2. ARK- UPV 19.1-22.1.

› ECMO -22.1.-12.2.2021

› Polyneuropatie chronicky nemocných
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Kazuistika 

› 16.2.-16.3. hospitalizace 1. IK

› 16.3.-31.3.  II .IK

› 3-4 /21 -RHC Beroun – spastická 
kvadruparesa

› 4-9/21 RHC Kladruby 

› Celková délka hospitalizace 8 měsíců, 34 dní 
ventilace 

› 3.9. dle vyšetření na kožní klinice susp. 
subakutní lupus 
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Kazuistika 

› Plicní konzultace ohledně DDOT:21.6.2021:

› Klidová SO2 92%, po námaze pokles na 

81% o 11%

› VC  původně 94%.....53%

› FeV 1 původně 93%....54%

› DLCO ….46%!!!

6



Rtg plic 15.6.2020
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Rtg plic 21.6.2021
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Konzultace ohledně DDOT 21.6.

› Dg:těžký postcovidový syndrom s postižením difuze, výrazným 
poklesem saturace po námaze 

› Dop:pokračovat v rehabilitaci, nechci limitovat zátěž kvůli 
desaturacím, protože  RHC je nyní prioritní, tedy  RHC  dle 
dušnosti ale v klidu a v noci DDOT průtokem 2 l /min, delší 
doba  v destauracích je riziková pro  přetížení srdce , dle 
klinických studií je  ideální doba denní aplikace kyslíku 16 a 
více hodin.Důležitá je dechová RHC s odporem v nádechu 
vzhledem ke snížení VC 

› Po propuštění kontaktovat spánkovou laboratoř se zavedení 
noční  neinvazivní ventilace  a pak vysazování  aplikace 
kyslíku!

› 22.6….

› Proč až po propuštění???
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› Astral poskytuje trvalou nebo částečnou invazivní nebo neinvazivní ventilační

podporu pacientům od 5 kg hmotnosti v nemocničním nebo domácím prostředí

› režimy CPAP, (A)CV, P(A)CV, P-SIMV, V-SIMV, (S)T, iVAPS vč. autoEPAP

› až 4 nastavitelné ventilační režimy (např. noc, den, MPV, cvičení)

› tlak 0-50 mbar, Vt 50-2500 ml, DF 2-80 dechů/min

› s měřením SpO2 a FiO2 parametrů

› interní baterie až na 8 hodin provozu

› data do ResScan nebo AirView

› umožňuje mouthpiece ventilaci

plicní ventilátor ResMed Astral 100/150



25.6.2021

› Nemocná po Covid 19 , s hypoventilací a 

respirační insuficiencí, desaturacemi při 

námaze na 81%, dependentní na kyslíku, 

zaváděna na NIV  v režimu denní ventilace,  

Mouthpiece,  noční ventilace.  Přes den 

výborný efekt režimu mouthpiece, v noci 

ještě desaturuje, zvyšován objem a 

dechová frekvence .
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Trend užití
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1.nastavení
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MPV 

500ml



1. nastavení SO2
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2.Nastavení Vt 747 ml
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2. Nastavení SO2
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ST
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ST SO2 
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ST změna nastavení 
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ST  SO2
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13.9.2021 kontrola MS plus, zavedena  na 

Lumis iVAPS

› Funkční hodnoty idem, SO2 klidová 92%
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LUMIS
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LUMIS SO2
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LUMIS konečné nastavení
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LUMIS konečné nastavení SO2, ukončena 

DDOT
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6.10.2021

› Zdůvodnění indikace NIV pro ZP

› Během hospitalizace na 2. IK indikován kyslík,následně byla pacientka na něm dependentní, 
vzhledem k nutnosti intenzivní dechové RHC a mobilizace jsme během pobytu v Kladrubech 
zapůjčili ventilátor nastavený v denním, nočním a mouth piece režimu, došlo k postupnému 
zlepšení saturace v noci, toleranci zátěže bez kyslíku. Po propuštění jsme ventilátor Astral
vyměnili za objemovou ventilaci a doplnili noční monitoraci bez přístroje:

›

› Nemocná se dostavila po titraci

› Subj: léčbu zvládá

› Průměrné denní užití přístroje: 7,08

› Zbytkové AHI: 0,3

› Dobrá compliance i efekt léčby

› Vybral masku: Air Fit N20 vel. 

› Indikován přístroj: LUMIS VPAP 150 ST

› Firma: RESMED 

› Zvlhčovač: ANO

› Nemocný se vrátil po titraci spokojený, léčbu i nastavení snáší, výborný efekt. Posíláme 
žádost o schválení na pojišťovnu, po schválení Vás budeme kontaktovat.
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10.11.2021

› Dg:

› Subakutní polékový lupus po Omeprazolu

› Jen lokální terapie, HELICID EX
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Trend užití
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Děkuji za pozornost 
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