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ARDS

● Ľahký ARDS: 26,6 kPa < PaO2/FiO2 ≤ 39,9 kPa . U neventilovaných pacientov alebo pacientov na 
neinvazívnej ventilácii NIV s využitím pozitívneho konečného výdychového tlaku, tzv. PEEP (positive 
end-expiratory pressure)  alebo s využitím kontinuálneho pozitívneho tlaku v dýchacích cestách, tzv. 
CPAP (continuous positive airway pressure) ≥ 5 cmH2O.

● Mierny  ARDS: 13,3 kPa < PaO2/FiO2 ≤ 26,6 kPa
● Ťažký ARDS: PaO2/FiO2 ≤ 13,3 kPa

Ak nemáme k dispozícií hodnoty PaO2, môžeme využiť vzťah: SpO2/FiO2 ≤ 315 naznačuje rozvoj 
ARDS

1kPa = 7,5mmHg, atmosferický vzduch FiO2= 0,21

Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19), Marco Cascella; Michael Rajnik; Arturo Cuomo; Scott C. Dulebohn; Raffaela Di Napoli, 20.3.2020.



Metóda O2 (l/min) FiO2 (%)

Nosová kanyla 1 24

2 28

3 32

4 36

5 40

6 44

Tvárová maska 5 40

6-7 50

7-8 60

Tvárová maska s rezervoárom 6 60

7 70

8 80

9 90

10 95

Nazofaryngeálny katéter 4 40

5 50

6 60



Národné odporúčania Čína
(v Číne sú v platnosti 2 smernice)
14 March 2020, Philips SRC APAC hosted a Respiratory Management for Severe COVID-19 Patients Webinar.

Ventilačná podpora

1)Kyslíková liečba

2)HFNO alebo NIV, ak sa nezlepší stav pacienta 
na kyslíkovej liečbe alebo pri deteriorácii stavu

3)Intubácia ak sa stav nelepší alebo veľmi 
rýchlo sa zhoršuje (behom 1-2 hodín) na liečbe 
HFNO alebo NIV

Zdroje:
Practical guideline for clinical diagnosis and management of COVID19, 
(7th version, by NHC 2020-3-3)

Ventilačná podpora, *(P/F 200-300)
1)Kyslíková liečba nazálnou kanylou 5 l/min 
alebo tvárovou maskou 5-10 l/min
2)HFNO ak sa nelepší stav alebo dochádza ku 
zhoršeniu na kyslíkovej liečbe nazálnou 
kanylou/ tvárovou maskou
*(P/F 150/200)
1. vyskúšať efekt liečby NIV na 1-2 hodiny

- pri nelepšení, deteriorácii je ďalším 
krokom intubácia a mechanická ventilácia

Zdroje:
Practical guideline for management of severe patients with COVID-19 
(2nd version, by HHC 2020-2-14)



● HFNO (High flow nasal oxygen (HFNO) therapy) je odporúčaným druhom terapie hypoxie 
asociovanej ochoreniu COVID-19 za podmienky, že ošetrujúci personál má k dispozícií vhodné 
ochranné osobné pomôcky voči nákaze vzdušnou cestou. ANZICS guidelines COVID-19

● Na liečbu akútneho hypoxemického respiračného zlyhania odporúčame namiesto konvenčnej 
kyslíkovej liečby použitie HFNC (slabé odporúčanie, nízka kvalita dôkazov), Surviving Sepsis Guidelines

● Recentné zdroje tvrdia, že novšie HFNC a NIV zariadenia s dobre pripojiteľným rozhraním 
nevytvárajú disperziu vydychovaného vzduchu a preto sú asociované s malým rizikom prenosu 
vzdušnou cestou, WHO guideliny pre COVID-19

procedúra samotnej intubácie vystavuje zdravotníkov vysokému riziku infikovania sa vírusom - tzn. 
kontraproduktívna procedúra ak by sme ju využívali za účelom zníženia rizika transmisie COVID19 

HFNO, High flow nasal cannula - HFNC, Internet book of critical care IBCC, COVID 19, 
March 2, 2020 by Josh Farkas



HFNO, High flow nasal cannula - HFNC, Internet book of critical care IBCC, COVID 19, 
March 2, 2020 by Josh Farkas

Dôvody prečo HFNC nezvyšuje riziko prenosu:
● HFNC dodáva plyn za prietoku ~40-60 l/min (pre porovnanie normálny kašeľ až ~400 l/min) ? 

pacient s liečbou HFNC by nemal byť rizikovejší/viac infekčný ako kašľajúci pacient na liečbe 
klasickou nosovou kanylou

● HFNC je menej náročná na údržbu ako invazívna mechanická ventilácia, pacient na liečbe HFNC
● predstavuje menšie riziko z hľadiska prenosu vírusu ako intubovaný pacient, ktorý vyžaduje aktívne 

odsávanie, personál v miestnosti…
● Kompromisom môže byť použitie  HFNC s nižším prietokom 

(tj. 15-30 l/min, prietok  15-30 l/min je blízky hodnotám 

bazálnej minútovej ventilácie pacienta s respiračným zlyhaním)



NIV
Názor expertov na obavy, že liečba HFNO alebo NIV by mohla zvyšovať riziko transmisie COVID19 formou 
zvýšenej disperzie aerosolových častíc - toto riziko považujú za minimálne, ak používame správne a dobre 
tesniace rozhrania (tvárové masky s výdychovou štrbinou za vírusovým filtrom, kanyly, atď.).

Neinvazívne techniky vieme využiť pri nie závažných formách respiračného zlyhania. Avšak, ak 
nedochádza ku zlepšeniu stavu, alebo sa stav zhoršuje v krátkom čase (1-2 hodiny), preferujeme 
mechanickú ventiláciu.

Features, Evaluation and Treatment Coronavirus (COVID-19), Marco Cascella; Michael Rajnik; Arturo Cuomo; Scott C. 
Dulebohn; Raffaela Di Napoli,20.3.2020



Údaje naznačujú existenciu najmenej dvoch fenotypov ochorenia

European Society of Intensive Care Medicine, Webinar :How to ventilate in COVID-19, Dr. Luigi Camporota, UK online 2.4.2020 https://esicm-
tv.org/webinar1_live_20-how-to-ventilate-in-covid-19.html

Hypoxémia

Dysregulácia perfúzie pľúc

Nízka elasticita
Nízky pomer V/Q
Nízka recruitabilita
Limitovaná odpoveď na PEEP

Pľúcna mikro-
trombóza

Pľúcny edém - “ARDS-like”

Vysoká elasticita
Vyšší pomer V/Q
Vyšší pravoľavý shunt
Lepšia odpoveď na PEEP

Fenotyp H (z angl. “higher”)Fenotyp L (z angl. “lower”) L môže sprogredovať na H



● COVID19 pneumonitis ≠ ARDS

● nemá typický priebeh ARDS ako poznáme podľa Berlínskych
kritérií (nástup ARDS môže byť aj po viac ako 1 týždni, nie
vždy sú prítomné bilaterálne opacity)

European Society of Intensive Care Medicine, Webinar :How to ventilate in COVID-19, Dr. Luigi Camporota, UK online 2.4.2020 https://esicm-
tv.org/webinar1_live_20-how-to-ventilate-in-covid-19.html

12.7 kPa

11.2 kPa



Klinický priebeh ochorenia a “neskoré zlyhania”
I. Hyperakútne štádium

ťažká hypoxémia a dýchavičnosť - vedie k rýchlej intubácií

II. Zlepšujúce sa, pomalý priebeh
mierna až závažná hypoxémia no iba mierna dychová 
námaha

III. Bifázický priebeh
na začiatku pomalý priebeh a typicky po 5-7 dňoch akútne 
zhoršenie s deterioráciou stavu a hyperinflamáciou, 
zhoršujúce sa respiračné zlyhanie s bilaterálnymi infiltrátmi  
a konsolidáciami
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European Society of Intensive Care Medicine, Webinar :How to ventilate in COVID-19, Dr. Luigi Camporota, UK online 2.4.2020 https://esicm-
tv.org/webinar1_live_20-how-to-ventilate-in-covid-19.html



ESICM: Manažment respiračného zlyhania COVID19 (neinvazívna liečba)
Kyslíková liečba

Cieľové SpO2: 90-94%

Ak FiO2>0,4 a stav naďalej eskaluje

Dychová námaha

Nízka
Vysoká

Bol dosiahnutý strop liečby

Paliatívna starostlivosť

V obl.intenzívnej starostlivosti
Časovo ohraničené
Monitorujeme dychovú 
námahu

Skúsiť efekt CPAP 
maskou bez 
výdychovej štrbiny 

Intubácia, Mechanická 
ventilácia

European Society of Intensive Care Medicine, 
Webinar :How to ventilate in COVID-19, Dr. Luigi 
Camporota, UK online 2.4.2020 https://esicm-
tv.org/webinar1_live_20-how-to-ventilate-in-covid-
19.html



ESICM: Manažment respiračného zlyhania COVID19 (neinvazívna liečba)

● Skoré rozpoznanie hyperakútneho priebehu ochorenia a potreby okamžitej intubácie, vysoké riziko 
kardiovaskulárnych príhod

● Krátke a uvážlivé vyskúšanie efektu CPAP/NIV (podľa WHO 2 hodiny) u hemodynamicky stabilných 
pacientov s miernou hypoxémiou, nízkym respiračným driveom, nízkou mierou zápalu. Myslieť aj na 
možný bifázický priebeh ochorenia. 

● Skorá diferenciácia L-fenotypu (zachovaná compliance, dysregulácia pulmonálnej perfúzie). U 
týchto pacientov nepoužívať vysoké hodnoty PEEP, resp. PEEP/FiO2. 

European Society of Intensive Care Medicine, Webinar :How to ventilate in COVID-19, Dr. Luigi Camporota, UK online 2.4.2020 https://esicm-
tv.org/webinar1_live_20-how-to-ventilate-in-covid-19.html



USA: CPAP ako najlepšia modalita NIV pri COVID19?
Hlavný problém u týchto pacientov sa javí atelektáza vedúca k hypoxémii

CPAP poskytuje najvyššiu mieru stredného tlaku dýchacích ciest a teda ich najefektívnejšie zapojenie
(recruitment).

CPAP nezvyšuje dychový objem (tidal volume) a ide tak o pľúca-chrániaci druh ventilácie (protektívna
ventilácia)

● Navýšiť tlak CPAP aj na 10-18 cmH2O podľa tolerancie
● Titruj FiO2 (frakcia vdychovaného kyslíka) vzhľadom na saturáciu kyslíkom. Znižujúce sa nároky FiO2

indikujú efektívny recruitment, zatiaľ čo rastúce nároky FiO2 hovoria o zlyhaní CPAP.
● Sleduj dychové objemy a minútovú ventiláciu (Vt sa neodporúča viac ako 8-9ml/kg)

zdroj https://emcrit.org/pulmcrit/cpap-covid/, Dr. Joshua Farkas



USA: Prevencia malígnych atelektázií pri COVID19

● skoré zahájenie ventilácie v režime CPAP
v kombinácii s využitím pronačnej polohy
pacienta má prvé pozitívne výsledky v 
USA, ak nepozorujú žiaduci efekt CPAP, 
navrhujú intubáciu

Dr. Joshua Farkas, Escalation of Non-invasive Ventilatory Support, Webinar : International Learning from COVID-19 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxbPcuAm_rE&feature=youtu.be



USA: NIV u pacientov COVID19

● COVID-19 spôsobuje atypickú formu hypoxemického respiračného zlyhania so zjavnou hypoxémiou, 
ale normálnou poddajnosťou pľúc (difúzna atelektáza?)

● Mnoho pacientov môže profitovať aj z liečby  CPAP - poskytuje najvyššie stredné tlaky v dýchacích 
cestách, je ľahké vyhnúť sa príliš vysokým pľúcnym objemom (protektívny režim) 

● Optimálne využitie NIV u pacientov s COVID19 nie je známe

● CPAP môže mať dobrý efekt u pacientov s miernou hypoxémiou a jedno-orgánovým zlyhaním

zdroj https://emcrit.org/pulmcrit/cpap-covid/, Dr. Joshua Farkas



USA: Riziká BIPAP, prínos HFNO

● Multicentrový kohort 302 pacientov s ochorením koronavírusom MERS: v prípade 92% pacientov
na liečbe BiPAP - liečba zlyhala a bola potrebná intubácia (Alraddadi 2019 ).

● v skúšaní FLORALI trial u pacientov s ARDS (pneumónie rôznych etiológií), skupina
randomizovaných pacientov na liečbe BIPAP mala horší priebeh ochorenia ako randomizovaná
skupina na liečbe HFNO.

● BiPAP môže mať ale prínos u pacientov s kombinovanými ochoreniami (tj. CHOCHP plus COVID-
19).

zdroj https://emcrit.org/pulmcrit/cpap-covid/, Dr. Joshua Farkas



CPAP/NIV
● CPAP je väčšinou chápaná ako jednoúrovňová pretlaková ventilácia, tzn. IPAP=EPAP
● maska bez výdychovej štrbiny + filter + pasívna výdychová štrbina + vzduchová hadica, ev. okruh s 

aktívnou výdychovou štrbinou + O2 prípojka
● tlak 8 cm H2O, ev. malé rozdiely IPAP/EPAP 10/8cmH2O, ak toleruje postupne zvyšuj po 2 cm H2O 

na 10-12-14 -16-18  cm H2O.
● CAVE pacient s CHOCHP emfyzematózny fenotyp vyber BiPAP, zvoľ modus S, ev. ST dychová 

frekvencia 10-12/min, IPAP 14-18-20/EPAP 4-6-7 cm H2O, nie je vhodné využívať AVAPS, ak zvolím 
S modus, rise time 2-3 (1-6)





Bezpečnosť pri ventilácii CPAP a BiPAP
Základom sú vírusové filtre - vytvoria uzatvorený systém a obmedzia riziko prenosu.

● Aktívny okruh DVOJHADICOVÝ, JEDNOHADICOVÝ, alebo obyčajná vzduchová hadica, filter 
zapojíme priamo ku maske, pred výdychovú štrbinu, (aktívnu ev. pasívnu výdychovú chlopňu).

● Správne nasadenie masky zvyšuje bezpečnosť  - čo najmenej manipulovať s maskou, rešpektovať 
”prijateľný” únik popri maske



Španielsko: Kritériá na zahájenie CPAP/NIV u COVID19

Pacient bez stropu liečby

Kritériá:
FiO2>=50%
Dych.frekv>30
SpO2<=92%

Odber ABR na
vylúčenie
hyperkapnie

CPAP/NIV: Začať CPAP, ak
netoleruje, ALEBO Vt<7ml/kg
zmeň na NIV. Prehodnotenie po
1-2 hodinách.

Responder Non-Responder

JIS/intubáciapokračuj
CPAP/NIV

Cieľ:
SpO2>=92% / 
Frekv<30

Pacient má strop liečby
(lôžkové obmedzenia, vek, 

komorbidity…)

Kritériá:
FiO2>50% (tvárová maska)
Dych.frekv>30
SpO2<=92%

Začni CPAP - PEEP 12 + O2 15 l/min

Optimalizácia FiO2 aby SpO2 >=92% a
dych.frekv.<30

Assoc. Prof. Manuel Luján, Barcelona, Španielsko, Use home ventilators/CPAP for Non-invasive 
Ventilation and Invasive Ventilation?, Webinar : International Learning from COVID-19 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxbPcuAm_rE&feature=youtu.be



?
CPAP/NIV do 6 hodín sa rozhodnúť, či je potrebná intubácia (1-2 hodiny)

ale ak sa má pacient na liečbe CPAP/NIV rovnako/ ani lepšie, ani horšie ako dlho ponechať túto liečbu aby 
sme pacientovi nevyvolali self induced lung injury a nakoniec aj tak bude potrebovať intubáciu ale s 
výraznejšími parenchýmovými zmenami ?

Webinar : International Learning from COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=ZxbPcuAm_rE&feature=youtu.be

t



Španielsko: Protokol ukončenia CPAP/NIV

Assoc. Prof. Manuel Luján, Barcelona, Španielsko, Use home ventilators/CPAP for Non-invasive Ventilation 
and Invasive Ventilation?, Webinar : International Learning from COVID-19 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxbPcuAm_rE&feature=youtu.be

Ukončenie ventilácie

Non responder

Netoleruje

Dobrá tolerancia, pokračuj CPAP/NIV 48 
hodín

Po 48 hod

SpO2>=92% CPAP/NIV + dych.fr <30

IV tekutiny

áno

nie

Znížiť O2
CPAP/NIV vynechať v 
prestávkach na jedlo

Ak O2 <= 10 l/min (FiO2<=40%)

Znížiť PEEP <=8 (12-10-8)

intermitentne CPAP (2h ráno, 2h 
popoludní a na noc)

Zvážiť enterálnu výživu Pokračuj CPAP/NIV a 
prehodnotenie po 24h

Konvenčná O2 liečba. Ak: 
FiO2<=40% (10 l/min)
Dych.fr<30
SpO2>=92%

Ukončenie CPAP/NIV

Zhodnotiť aj 1-2x 
denne



Navrhovaný postup podľa NHS (Veľká Británia) z 26.3.2020

Kategória Klinický status Navrhovaný postup

zelená
dychová frekvencia RR ≥ 20/min a súčasne 
SpO2<94%

suplementácia FiO2 <40% s cieľovou hodnotou SpO2 >94% -
96%

začať s podávaním O2 15l/min

žltá
RR ≥ 20/min a súčasne SpO2≤94% pri podávaní 
inspirovanej frakcie kyslíka FiO2 >40%

skúsiť efekt CPAP 10 cmH2O spolu s FiO2 60%. - ak je 
pacient orientovaný a toleruje masku

pri zhoršení stavu je možnosť navýšiť CPAP až do 12-15 
cmH2O + 60-100% FiO2, eventuálne intubácia a mechanická 
ventilácia

červená

RR ≥ 20/min a súčasne SpO2≤94% pri 
suplementácii kyslíkom 15 l/min
maskou alebo pacient netoleruje CPAP, 
dezorientovaný, zvýšené nároky na O2, 
signifikantné zhoršenie klinického stavu

zhodnotenie stavu z hľadiska intenzívnej medicíny, intubácia a 
mechanická ventilácia

https://www.england.nhs.uk/coronavirus/secondary-care/other-resources/specialty-guides/
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Kyslíková liečba nazálnou kanylou s nízkym prietokom
- zvyčajne 1-6 l/min

HFNO - Kyslíková liečba nazálnou kanylou s vysokým 
prietokom

- Titrácia FiO2 na základe hodnôt SpO2. Pri 
eskalácii nárokov na FiO2 (tj. nad 75%) 
zvažujeme intubáciu

- zvážiť obmedzenie prietokov <40l/min, aby 
sme redukovali aerosolizáciu

- respirátor FFP2 a OOP proti prenosu infekcie 
vzdušnou cestou

CPAP
- titrujeme podľa tolerancie (pri závažnej 

hypoxémii aj do 15-18mbar)
- používať vírusové filtre
- respirátor FFP2 a OOP proti prenosu infekcie 

vzdušnou cestou
- optimálna je ventilácia helmou - ak dostupná

Invazívna mechanická ventilácia
- cieľové dychové objemy Vt=6 ml/kg
- permisívna hyperkapnia = ventilácia chrániaca pľúca
- môžeme využiť konvečnné pľúca chrániace stratégie, alebo režim APRV

Pronačná poloha
- nápomocná pri ťažkej hypoxémii (tj.PaO2/FiO2 <<150), ktorá neodpovedá počas 12-14 hodín na invazívnu ventiláciu s 

vysokým stredným tlakom v dýchacích cestách (vysoké PEEP alebo APRV)

VV-ECMO
- indikácie nie sú jasné
- je vhodná skorá konzultácia s podporným centrom pre ECMO

Nie je definovaná presná stratégia respiračnej podpory u pacientov s COVID19. Pacienti s komplexnými respiračnými ochoreniami
môžu benefitovať aj z liečby BIPAP. Výber medzi CPAP vs. HFNO sa odvíja od dostupnosti zdrojov a preferencií pacienta. Odporúčania 
ANZICS preferujú napríklad HFNO pred NIV. Internet book of critical care IBCC, COVID 19, March 2, 2020 by Josh Farkas
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