
PROCEDURÁLNÍ BOLEST 

Strategie na NeO Č.B 

Přednášející: Martina Horká 

Foto: Markéta Nováková 



Bolest 

• =nebezpečí pro novorozence 

• 20.t.g na kůži plodu receptory zachycující bolest  

• Kolem 24.t.g-spojení mezi receptory bolesti a 

mozkovou kůra 

• Bolest a nebezpečí krvácení do CNS-bolest tišit 

hlavně u specif.bolestivých výkonů 

 



1. Oftalmolog. vyšetření nedonošených 

novorozenců 

- Zajistit komfort novorozence(teplo,poloha,ticho) 

- Benoxy opth.gtt.sol.(lokální anestezie) 

- 24% sacharoza na štětičku 

 



2. Malé potenciálně bolest. výkony-odběry krve, 

zavádění CŽK, extrakce hrudních drenů, 

punkce a podob. 

- Nefarmakolog. tišení bolesti: 

a. Zajištění komfortu novorozence 

b. Taktilního a slovního kontaktu 

c. 24% sacharoza na štětičku před a během výkonu 

 



- Farmakologické tišení- bolestivější výkony 

a. Ketamin-zavádění a extrakce drenů,intubace 

b. Paracetamol i.v. nebo Paracetamol supp. 

 

* Fakultat. možno Procain či Lidocain 1% jako 

lokal.anestetikum, pozor, nepodávat bolusově 

opiáty 



3. Pooperační analgezie 
 - Nefarmakologické tišení 

a. Zajištění komfortu novorozence 

b. Zajištění taktilního a slovního kontaktu 

c. 24% sacharoza na štětičce 

 

- Farmakologické tišení 

a. Paracetamol i.v nebo supp. 

 

* Fakultativně Tramagol gtt. nebo kontinualně 
infúze se Sufentanilem 

 



4. Intubace 
 

- Ketamin v kombinaci se succinylcholin jodidem 

(mimo porodní sál a resuscitaci) 

 



5. Pacienti na řízené ventilaci 
 

- Nefarmakologické tišení 

a. Zajištění komfortu novorozence 

b. Zajištění taktilního a slovního kontaktu 

c. 24% sacharóza na štětičce 

 

- Farmakologické tišení 

a. Paracetamol i.v nebo supp. 

* Fakultativně infúze se Sufentanilem 

 



 



6. Lumbální punkce 

• Před a během výkonu štětička se sacharózou 

•  ev. infiltrace podkoží- Procain, Lidocain??? 

 



7. Katetrizace umbilikální vény 

- Nefarmakologické tišení 

a. Před a během výkonu štětička se sacharozou 



8. Ošetření řezných ran kůže a podkoží 

- Nefarmakologické tišení 

a. sacharóza na štětičku 

b. ošetření poranění 

c. kožní lepidlo Dermabond 

d. sutura jen výjimečně(po lokál. anestezii Procainem 

nebo 1% Lidocainem) 





Závěr 

• Nutno zabránit opak. bolestivým podnětům 

• Je nutné nejen tišit bolest, ale také ji zbytečně 

nepůsobit 



Děkuji za 

pozornost! 

Zpracováno dne 16.4.2013 Martina Horká 


