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Znieczulenie regionalne klatki piersiowej do wszczepienia
całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD)
Premedykacja:

Paracetamol 1g p.o. 1 h przed zabiegiem
Dexamethason 0,1mg/kg i.v. 1h przed blokadą

Sprzęt: aparat USG z głowicą liniową, igła do stymulacji 80mm, obłożenia chirurgiczne,
osłonka na głowicę USG, defibrylator zewnętrzny z padami, lód, pozostałe wyposażenie
jak do znieczulenia ogólnego.
Blokada:

1.Ultrasound Guided Serratus Anterior Plane Block (superficial)
2. Pectoral Nerves Blocks I & II
3. Parasternal Block

LZM:

Bupiwakaina 0,125% 1mg/kg z pojedynczego podania (max 1,5mg/kg)
Ropiwakaina 0,2-0,375% 0,4 ml/kg z pojedynczego podania

Analgezja:

Lidokaina 1% (miejscowo przez operatora)
Metamizol 2,5 g i.v
Dexak 50 mg i.v
Fentanyl 0.05 μg/kg/min lub w bolusach po 0,25-0,5mg iv
Remifenthanyl 0,01-0,15 ug/kg/min iv (alternatywnie)

Sedacja :

Dexmetomidyna 0,1-1,0 mcg/kg/h iv (RSS 3-4)
Propofol – przed próbą defibrylacją (RSS 5)
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Przygotowanie do blokady:
1. Przygotowanie jak do pełnego znieczulenia ogólnego (dokumentacja,
podpisana świadoma zgoda na znieczulenie, pełne monitorowanie).
2. Oznaczenie na skórze miejsca nacięć oraz linii tunelizacji.
3. Zapewnienie dostępu naczyniowego + wąsy z tlenem (min. 2 l/min)
4. Obliczenie maksymalnej dawki LZM dla chorego
5. Objaśnienie choremu objawów w przypadku zatrucia LZM oraz postępowania
przy niepełnej blokadzie. Potwierdzenie dostępności adekwatnej objętości
Intralipidu (sprawdź datę ważności!)
6. Dezynfekcja skóry, obłożenie chirurgiczne, jałowy fartuch i rękawiczki, osłona na
głowicę, czepek, maska.

Ultrasound Guided Serratus Anterior Plane Block superficial
Chory ułożony na prawym boku z lewą ręką uniesioną nad głowę. Głowica w
płaszczyźnie poprzecznej przyłożona w linii pachowej środkowej nad linią nacięcia.
Identyfikacja pod kontrolą USG żebra powyżej linii cięcia m.zębatego przedniego
(ang. serratus anterior muscle - SAM) -jedyny mięsień leżący na powierzchni żeber w linii
pachowej środkowej), przesuwając się grzbietowo do linii pachowej tylnej pojawi się
m.najszerszy grzbietu (ang. lattissimus dorsi muscle – LDM), leżący bardziej
powierzchownie, na m.zębatym przednim. Rotacja głowicy o 90° do płaszczyzny
czołowej. Identyfikacja 4 lub 5 żebra (2 przestrzenie międzyżebrowe powyżej
zaznaczonej linii cięcia dla kieszeni na S-ICD). Wykluczenie na przebiegu toru igły
obecności t.piersiowo-grzbietowej (ang. thoracodorsal artery) - gałęzi odchodzącej od
t.podłopatkowej oraz innych naczyń.
Znieczulenie skóry lidokainą 1% 2ml, nakłucie igłą do stymulacji techniką in-plane,
końcówka igły powinna być stale widoczna na ekranie, kierując się na żebro, nie na
przestrzeń międzyżebrową, w celu protekcji opłucnej. Identyfikacja przestrzeni między
mięśniami SAM i LDM, hydrodyssekcja 2-5 ml 0,9% NaCl. Prawidłowa identyfikacja
przestrzeni charakteryzuje się z niskim oporem przy infuzji oraz z obrazem
dwuwypukłej soczewki w USG w trakcie podawania roztworu. Podanie LZM
0,4-0,5 ml/kg z aspiracją co 5-10ml. W tracie podawania LZM należy zmniejszyć nacisk
głowicy USG na tkanki.
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Pectoral Nerves Blocks I & II
Chory ułożony na placach. Głowica w płaszczenie strzałkowej na 2. żebrze w linii
środkowo-obojczykowej. Identyfikacja m.piersiowego mniejszego (ang. pectoralis minor
muscle - pmm) - leżącego bezpośrednio na powierzchni żeber oraz m.piersiowego
większego (ang. pectoralis major muscle - PMM) – leżącego powierzchownie do
poprzedniego. Nakłucie techniką in-plane, igła skierowana doogonowo, końcówka igły
stale widoczna na ekranie, kierująca się na żebro, a nie na przestrzeń międzyżebrową.
Identyfikacja przestrzeni między mięśniami, hydrodyssekcja 2 ml 0,9% NaCl. Podanie
LZM z aspiracją w połowie objętości, pomiędzy m.piersiowy większy a m.piersiowy
mniejszy (min. 5 ml) oraz pod m.piersiowy większy (min. 5 ml)

Parasternal block
Chory ułożony na placach. Głowica w płaszczenie strzałkowej na 5. żebrze pomiędzy
linią przymostkową a środkowo obojczykową. Identyfikacja powięzi piersiowej
położonej powierzchownie do 5. żebra. Lidokaina 1% 2 ml w miejscu wkłucia. Nakłucie
techniką in-plane, igła skierowana doogonowo, końcówka igły stale widoczna na
ekranie, kierująca się na żebro, a nie na przestrzeń międzyżebrową.
Identyfikacja przestrzeni między pod powięzią a żebrem, hydrodyssekcja 2 ml 0,9%
NaCl. Podanie LZM min. 5 – 7 ml z aspiracją w połowie objętości.
Czas od wykonania blokady do rozpoczęcia zabiegu to 30-40 min. Co 10 min. ocena
skuteczności blokady (lód) oraz ewentualnych objawów toksyczności LZM.
Przed nacięciem skóry ostrzyknięcie linii cięcia lidokainą 1% przez operatora.
Sedację dexmetomidyną rozpoczynamy od razu po rozpoczęciu monitorowania, z
powolną fazą nasycania obserwując w szczególności ciśnienie tętnicze. Dobrym
rozwiązaniem jest wczesna podaż wybranych leków przeciwbólowych tak aby w chwili
nacięcia skóry chory był nimi odpowiednio wysycony.
Ważne! Pacjent powinien być z wyprzedzeniem poinformowany, że będzie odczuwał
pociąganie, gniecenie, ucisk dłoni operatora (czucie przewodzone z obszaru tkanek
nieobjętych znieczuleniem) a w przypadku wystąpienia ostrego bólu, wrażliwe miejsce
zostanie dodatkowo ostrzyknięte. Nie należy śpieszyć się z postępem procedury.
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Próbna defibrylacja S-ICD indukowanego migotania komór (VF)
Przygotowanie jak do kardiowersji elektrycznej. Należy przed indukcją VF pamiętać o
preoksygenacji (FiO2 1,0) oraz pogłębić sedację do RSS5 np. bolusem propofolu.
W trakcie indukcji VF należy rozpocząć ładowanie defibrylatora zewnętrznego aby w
przypadku, nieskutecznej defibrylacji S-ICD, można było ją wykonać defibrylatorem
zewnętrznym bez zbędnego opóźnienia. Pady powinny być przyklejone przed
rozpoczęciem operacji. Po zabiegu pacjent powinien przebywać na sali monitorowanej
zgodnie z lokalnymi procedurami.
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