
 
 

Célok: 

 

Az eljárásrend leírja: 

 a megtartott keringésű beteg helyszíni sürgősségi intubációjának indikációit 

 az RSI folyamatát 

 a sikertelen intubáció esetén követendő eljárást 
 

Háttér: 

 

Az RSI a nemzetközi gyakorlatban a sürgősségi légútbiztosítás „arany standardja”. 

Mind a keringésleállás során, mind megtartott keringésű betegek esetén, a kórházon kívüli 

sürgősségi intubáció vitatott eljárás. Mégis, a legtöbb evidencia azt támasztja alá, hogy a 

prehospitális intubáció javítja a kimenetelt abban az esetben, ha a megfelelő személyi és tárgyi 

feltételek birtokában, szakmai minőségbiztosítási rendszer védelmében végezzük. 
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Vonatkozik 
Az Országos Mentőszolgálat RSI végzésére kompetens mentőtisztjei, 

mentőorvosai, mentőápolói. 

A prehospitális RSI egy KÓRHÁZI eljárás helyszínre adaptált változata 

Az izomrelaxánsok használata BIZTONSÁGOSABBÁ teszi a gyógyszerrel segített intubációt 

Prehospitálisan csak ERŐS INDIKÁCIÓK alapján szabad intubálnunk 
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Mi az RSI? 

 

 
 

A Rapid Sequence Induction (RSI) a nemzetközi prehospitális, sürgősségi és aneszteziológiai 

ellátásban széleskörűen elterjedt módszer a potenciálisan telt gyomrúként kezelt betegek 

biztonságos emelt szintű légútbiztosítására (endotrachealis intubáció). Az eljárás kulcspontjai: 

- a megfelelő előkészületek 

- -a preoxigenizáció – a ballonos-maszkos lélegeztetés lehetőség szerinti elkerülésével, 

- -a standardizált indukció (gyógyszeres „bealtatás”) gyors hatású indukciós szer 

(intravénás anesztetikum) és rövid hatású izomrelaxáns gyors egymásutánban, gyors 

bólusban való alkalmazásával,  

- intubáció, 

- a tubushelyzet ellenőrzése és 

- a postintubációs ellátás.  
 

A jelenlegi gyógyszerrel segített intubáció gyakorlatához képest számos előnnyel rendelkezik. 

Teljes mértékben standardizált, egységes folyamat, mely útmutatást ad a rutin intubációs 

folyamat mellett a kritikus állapotú beteg ellátására, illetve a nehéz légút szituációkra is. 

 

 

 
 

 

 
 

Egyéni mérlegelés és telefonos konzultáció alapján szóba jön a helyszíni sürgősségi 

légútbiztosítás ettől eltérő, rendkívüli esetekben. Ilyen lehet a humanitárius okból, vagy a várható 

kórlefolyás alapján végzett intubáció. 

 

 
 

 

 

 

 

Az izomrelaxánsok használata FOKOZOTT FELELŐSSÉGET helyez a sürgősségi ellátóra 

Az RSI a potenciálisan telt gyomrú betegek sürgősségi intubációja, szigorú rend szerint 

végrehajtva, a folyamat során kerülve a ballonos-maszkos lélegeztetést.  

 

Az egyszerű eszközökkel végzett légútbiztosítás meg kell, hogy előzzön minden RSI-t 

Az RSI indikációi: 

 

1. Elégtelen, vagy fenyegetett légút 

2. Légzési elégtelenség, igazolt kritikus oxigenizációs zavar 

3. Eszméletlenség 

4. Koponyasérülés, vagy más okból súlyosan agitált, küzdő, kezelhetetlen zavart 

tudatú beteg 

 

A helyszíni intubációt mindig gondos kockázat-előny elemzés kell, hogy megelőzze 
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Crash RSI-nek nevezzük azt a ritkán előforduló, gyorsított folyamatot, amikor a beteg 

intubációját nem tudja megelőzni huzamosabb idejű preoxigenizáció. Az előkészületek során 

nincs idő minden felszerelés előkészítésére és nem olvasunk csekklistát sem. A crash RSI-t nem 

előzi meg telefonos konzultáció.  

 

A crash RSI indikációi: 

- keringésleállással fenyegető periarreszt állapot 

- egyszerű eszközökkel kezelhetetlen légúti probléma 

- azonnali légzésleállással fenyegető állapot 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Megtartott keringésű, de periarreszt beteg intubációja CRASH RSI-vel történik 

A crash döntést NEM a paraméterek (SpO2, NIBP) romlása alapján hozzuk meg, hanem a 

beteg állapotát, az állapotromlás sebességét megítélve. 

A crash RSI kötelező elemei: 

- oxigén 100%-os rezervoáros maszkon keresztül 

- egyszerű légútbiztosító eszközök 

- szükség esetén ballonos-maszkos asszisztált lélegeztetés 

- pozicionálás RSI-hez 

- monitor (ahogy az idő engedi): EKG, SpO2, NIBP, KAPNOGRÁF 

- vénás (vagy IO) út 

- felszerelés előkészítés: ballon-maszk, laringoszkóp, bougie, tubus, fecskendő 

mandzsettához 

- izomrelaxáns (2 mg/kg szukcinilkolin) 

- intubáció bougie használattal 

- kapnográf vezérelt lélegeztetés 

 

Ha úgy döntünk, hogy standard RSI-hez készülünk, az nem jelenti azt, hogy a beteg ráér. 

A helyszíni IDŐ minimalizálása fontos törekvésünk marad. 

Ha szükségessé válik, a ballonos-maszkos asszisztált, vagy kontrollált LÉLEGEZTETÉST: 

- mindig 2 személyes, 4 kezes technikával 

- mindig 100% oxigénnel, rezervoárral 

- mindig légúti segédeszközökkel (2x nazofaringealis, 1x orofaringealis tubus) 

végezzük 
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RSI Algoritmus: 

 RSI indikált?  

   

 Igen  

   

 Pre-oxigenizáció  

   

 RSI előkészületek 

Optimalizáljuk az első 

kísérlet körülményeit! 

 

   

 Szabványos indukció 

végrehajtása 

 

  

 

 

 

Nem látjuk a hangrést  Sikeres intubáció 

Tubushelyzet ellenőrzés 

Csomagolás és szállítás 

   

30 másodperces eljárás 

 Sellick manőver felengedése (ha alkalmaztuk) 

 Beteg pozíciója 

 Intubáló ellátó pozíciója 

 Szívás 

 BURP manőver 

 A lapoc teljes betolása, majd visszahúzás 

 Lapoc csere 

 Operátor csere 

 

   

Újabb próbálkozás   

   

Sikertelen   

   

Ballonos-maszkos lélegeztetés mellett 

megfontolni (az alábbi elsőbbségi 

sorrendben):  

1. LMA, vagy 

2. Sebészi légút, vagy 

3. Ballonos-maszkos lélegeztetés a 

kórházig, vagy  

4. Egyéb segítség mérlegelése 

  

 

 

CRASH INDUKCIÓ ÉS 

INTUBÁCIÓ 
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AZ RSI FOLYAMATA: 

 

Nem RSI specifikus, előzetes lépések: 

 

 

 

Telefonos konzultáció:  

 

 

 

Pozíciók: 

 Beteg: 

 

 

 Intubáló ellátó (operátor): 

 

 

 Ápoló: 

 

- légútbiztosítás egyszerű eszközökkel: áll-előemelés, 2 nazofaringealis tubus, 

orofaringealis tubus (szükség szerint) 

- 100% oxigén maszk, 12-15 l/min áramlású oxigén 

- kellően nagy lumenű (vagy 2) stabil véna biztosítása 

- monitorozás: NIBP, SpO2, EKG 

 

A telefonos konzultációval nagyban tudjuk növelni a helyszíni RSI biztonságát 
- a telefon minden RSI előtt kötelező  

- crash intubáció esetén utána telefonáljunk 

- 360 fokos hozzáférés (mentőn kívül), kb. térdmagasságú elhelyezés 

(leengedett hordágy) 

- aspiráció kockázata esetén: megemelt fejrész, lásd később 

- ha a nyaki gerinc sérülése kizárható, a fej “sniffing” pozícióba hozása segíti az 

intubációt 

- jelentős obesitas esetén megemelt fej és vállak (HELP pozíció) 

 

- térdelő helyzet a fej mögött 

- légútra, oxigénmaszkra vigyáz 

- monitort figyeli 

- légzést figyeli 

- segítőket irányítja 

 

- az intubáló ellátó mellett a jobb oldalon térdel 

- felszerelést készít elő 



6 

 

 Segítők: 

 

 

 
 

Preoxigenizáció: 

 

 

 

 
 

 

 

Kezelhetetlen, agitált beteg RSI előtti szedálása: 

Az esetek többségében RSI előtt szedálásra nincs szükség. Fontos, hogy szedatívum adása előtt az 

agitáltság egyéb okait (fájdalom, hipoxia) kezeljük. 

 

- 1: MILS (ha szükséges): nyaki gerinc rögzítés a láb felől, a beteg bal 

oldaláról, úgy fogja a fejet két oldalról, hogy az állkapocs nyitható maradjon 

- 2: Sellick manőver: amennyiben kijelölt, képzett személy alkalmazza 

 

Az intubáció helyszíne: 

- nyílt, tágas terülten, 360 fokos hozzáféréssel 

- árnyékos 

- csendes, szélárnyékos, csapadéktól védett 

- MENTŐN KÍVÜL 

A preoxigenizáció létfontosságú minden megtartott keringésű beteg intubációjához 

- a folyamat során javul a szöveti oxigenizáció 

- késlelteti az intubáció (különösen a nehéz intubáció) során a hypoxaemia kialakulását 

A preoxigenizációt úgy végezzük, hogy szorosan a beteg arcára illeszkedő, oxigénforráshoz 
csatlakoztatott rezervoárral ellátott oxigénmaszkot alkalmazunk, nagy, legalább 12 l/min 

áramlással. A hibátlanul átjárható légút létfontosságú, ennek biztosítására a preoxigenizáció 

során légúti segédeszközöket (nazofaringealisés orofaringealis tubus, manuális áll-előemelés) 

alkalmazhatunk szükség szerint. Szükség esetén körültekintő orr- és szájgarat tisztítást 

végezzünk a nazofaringealis tubusokon keresztül való leszívással. 

 Ha a beteg spontán légzési tevékenysége nem elég hatékony, asszisztált maszkos-

ballonos lélegeztetést alkalmazzunk 2 személyes technikával (ekkor a nasopharingealis 

és oropharingealis eszközök használata kötelező). Ebben az esetben Crash intubáció 

válik szükségessé. 

 A súlyos arckoponya sérült betegek preoxigenizációja és indukciója olyan 
testhelyzetben kell, hogy történjen, amely számukra a legkényelmesebb, és amelyben 

legjobban fenn tudják tartan saját légútjukat.  

 A túlsúlyos betegek preoxigenizációját célszerűbb lehet (a nyaki gerinc stabilizálása 
mellett) megemelt felső testfelű, vagy akár ülő helyzetben végezni. 

 Fulladó beteg: ülő, vagy félülő helyzet az indukcióig 
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Felszerelés-előkészítés (terítés): 

 

 

 

 

 

A midazolam dózisa küzdő, kezelhetetlen betegek RSI előtti szedálásához  0,02 mg/kg 

egyszeri dózis 3 PERC után ismételhető, maximum 0,1 mg/kg-ig. Súlyosan agitált 

betegeknél, 3 percenként ismételve sem szabad, hogy a teljes dózis meghaladja a 0,1mg/kg-ot 

- gyógyszerek felszívása az alábbi fecskendőkbe: 

 ketamin: 200 mg / 20 ml (20 ml-es fecskendő, hígítva) – sárga címke 

 szukcinilkolin: 2 db. 2 ml-es, 100 mg/2ml (összesen: 200 mg) - piros-fekete 

címke 

 rocuronium: 100 mg / 10 ml-es fecskendő - piros címke 

- crash intubáció szükségességével fenyegető helyzetben az első feszívandó gyógyszer 

a SZUKCINILKOLIN! 

- intubációs eszközök sárga zsákon kiterítve: 

 tubus, méret az intubáló ellátóval egyeztetve 

 másodlagos tubus ugyanígy, méret egyeztetve 

 bougie, a tubusnak megfelelő méretben 

 laringoszkópok: kipróbálva, lapoc méret az intubáló ellátóval egyeztetve 

 20 ml-es fecskendő a tubusmandzsettához 

 filter + kapnográf adapter (csatlakoztatva a monitorhoz) megfelelő sorrendben 

összerakva 

 kapnográf bekapcsolva, (kolorimetrikus eszköz előkészítve) 

 tubusrögzítő szalag: az ápoló nyakában 

 ballon-szelep rezervoárral, lélegeztető maszk megfelelő méretben, külön 

- motoros szívó: kipróbálva, használatra készen, durva leszívó toldattal, a beteg feje 

mellett jobb oldalon. Másodlagos szívó előkészítve  

- oxigén: legalább egy teli palack + lehetőleg egy tartalék. Lehetőleg külön palack a 

preoxigenizáció 100%-os maszkjához, külön a ballon rezervoárjához csatlakoztatva 

- monitor: a beteg jobb oldalán, kb. a hordágy felénél, az ápoló és az intubáló ellátó 

számára is látható. Kapnográf csatlakoztatva, hogy bemelegedjen, EKG, SpO2, NIBP 

a betegen 

- NIBP automata merésre állítva (1-2 perc), lehetőleg másik karon, mint a használatos 

véna 

- rescue eszközök készenlétben: laryngealis maszk, sebészi légút készlet  
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Csekklista olvasása szigorú rend szerint:  

 

 

 

Indukciós szer majd relaxáns adása gyorsan egymás után, bólusban, beöblítve: 

  

 

 

 

 

Sellick manőver: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A csekklista használatának céljai: 

- időt biztosít a határozott idejű preoxigenizációhoz 

- ellenőrzi, hogy minden szükséges felszerelés rendelkezésre áll és működőképes 

- biztosítja, hogy a beteg megfelelő pozícióban van az intubációhoz 

- csökkenti a sikertelen intubáció kockázatát 

- minden lépés olyan sorrendben történik, amilyen sorrendben az adott felszerelés 

felhasználásra kerül, így egyetlen eszköz sem marad ki 

- a csekklista átbeszélése során győződjünk meg róla, hogy a rezervoáros oxigénmaszk 

szorosan illeszkedik, és a zsákja a légzés ütemében telődik, illetve ürül 

- csekklista olvasása során az intubáló ellátó legalább fél kézzel tartja a beteg állát, 

fogja az oxigénmaszkot 

 

Indukciós szer:  

- ketamin 2 mg/kg (instabil keringés esetén felezhető) – max. 200 mg   

Relaxáns:  

- szukcinilkolin 2mg/kg (felnőtt esetén 100, 150, vagy 200 mg-ra kerekíthető) – max. 

200 mg 

 

Az RSI során az intubációt az izomrelaxánsok segítik. Az indukciós szernek az intubáció 

szempontjából nincs szerepe. 

Amennyiben a helyszínen kiképzett személyt erre a feladatra tudunk dedikálni, úgy a 

szabályos Sellick manővert az indukciós szer beadásától a tubus mandzsetta felfújásáig 

szükséges alkalmazni. 
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Laringoszkópia: 

 

 

 

Laryngoscopia során látott kép (ún. Cormack-Lehane stádiumbeosztás szerint):     

                

 

 

 

Sikeres laryngoscopia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a faszcikuláció lezajlása után (a beadást követően kb. 40 másodperc) 

- laringoszkópia előtt ellenőrizzük, hogy könnyen mozog-e az állkapocs 

- a légzés már leállt, de az oxigénmaszkot érdemes fent hagyni a laringoszkópiáig 

- az intubáló ellátó folyamatosan mondja, mit lát, az ápoló felkészül a 30 másodperces 

eljárásra. 

- RSI során intubáció csak szemellenőrzés mellett végezhető (a hangrés látótérbe hozása 

nélküli “félig vak” próbálkozás tilos, intubáció csak Cormack I, vagy II. stádium esetén 

megengedett 

- ha nem sikerül a hangrést látótérbe hozni, lásd a 30 másodperces eljárást. 

 

A laringoszkópia fontos elemei: 

- folyamatos kommunikáció az operátor és a segítő között 

- Cormack-Lehane stádium azonosítása 

- az operátor addig nem veszi le a hangrésről a szemét, amíg a sikeres intubációt a 

KAPNOGRÁFIA/KAPNOMETRIA meg nem erősíti 

- a bougie kezelése team munka, mely szigorú forgatókönyv szerint zajlik 

- arra, hogy az apnoéban végzett intubáció során a feltárás után gyorsan megtörténjen a 

lélegeztetés, a begyakorlott folyamat a garancia 

- a fegyelmezett EGYSÉGESSÉG kulcsfontosságú 
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Ha nem sikerül a hangrést látótérbe hozni: 

 

 

Tubushelyzet ellenőrzés: 

 

 

A mandzsetta felfújása és a tubus rögzítése:  

 

 

Sikertelen intubáció:  

 

 

 

 

 

A 30 másodperces eljárás elemei: 

- (ha esetleg alkalmaztuk, engedjük fel a Sellick műfogást) 

- beteg pozíciója (fej neutrális helyzetben, nyak merőleges a vállövre, állkapocs laza, 

légzési tevékenység nincs, nem traumás beteg eseten “sniffing” pozíció) 

- intubáló ellátó pozíciója (térdelő helyzet, egyvonalban, a beteg magassága optimális) 

- szívás (durva szívó toldattal, nem leszívó-katéterrel) 

- BURP (Backward, Upward, Rightward Pressure, a pajzsporcra gyakorolt Hátrafelé, 

Felfelé, Jobbra gyakorolt Nyomás, legjobb a 2 személyes technika, segítővel) 

- lapoc teljes betolása, majd visszahúzása 

- lapoc csere (gyakrabban nagyobb, mint kisebb lapoc szükséges) 

- operátor csere (csak ha a sikertelenségnek nincs mással magyarázható oka és jelen van 

intubációban kompetens segítő)  

 

- szemellenőrzés mellett vezetjük a hangrésbe, ahogy a mandzsetta áthaladt, nem toljuk 

melyebbre 

- kapnográf értékelhető eredményt mutat  

- hallgatózás 5 ponton (mko. apicalisan, basalisan és a gyomor felett) 

- mellkas szimmetrikus emelkedése 

- mandzsetta felfújása 20 ml-es fecskendő segítségével, az ellenőrző-ballon 

használatával (kevesebb, mint 20 ml levegővel) 

- tubusrögzítés:1 cm széles, 1 m hosszú (pl. szatén) szalaggal, a tubuson csomóval.  

 

A 30 másodperces eljárás után, ha második kísérletre sem hozható látótérbe a hangrés. (3. 

kísérlet csak akkor elfogadható, ha a 2. kísérlet után azonosítunk korrigálható problémát) 

Ballonos-maszkos lélegeztetés mellett megfontolni (az alábbi elsőbbségi sorrendben):  

- LMA, vagy 

- sebészi légút, vagy 

- ballonos-maszkos lélegeztetés  a kórházig, vagy  

- egyéb segítség mérlegelése 
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Lélegeztetés: 

 

 

 

Hosszú hatású relaxáns: 

 

 

 

Relaxált beteg szedálása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kötelező lélegeztetés ballonnal, majd mielőbb lélegeztető géppel 

- lélegeztetés etCO2 vezérelten, 35-40 Hgmm-es célértékig 

- folyamatos EtCO2, SpO2, EKG, NIBP monitorozás 

 

- rocuronium 1 mg/kg egyszeri bólusban (a tubus rögzítése után mielőbb) 

- hatása kb. 30-40 perc 

- igény szerint teljes és felezett dózissal is ismételhető 

- haemodinamikailag stabil 

- hatása a kórházban szükség szerint felfüggeszthető 

A relaxált beteg szedálásának fontossága nem szorul magyarázatra. A felületes szedálás 

gyanújelei: 

 könnyezés (legfontosabb, legegyszerűbb) 

 etCO2 emelkedés 

 tachycardia (más tényezők befolyásolják) 

 vérnyomás emelkedés 

 

 

 

 

A relaxált beteg szedálása: 

- ketamin 0,5 mg/kg (felnőtteknek 30-50 mg)  

bólusokban (a keringés függvényében 5-20 percenként ismételve) 

- Kiegészítő lehetőségek: 

o propofol 5 mg/kg/óra perfúzorral - status epilepticus miatt végzett RSI esetén, 

ahogy a keringés megengedi 

o fentanyl 1-2 mcg/kg (5-20 percenként ismételve) bolusokban egyéni 

mérlegelés alapján 
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Felkészítés a transzportra:  

 

 

 

Gyermek (6 év alatt) RSI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A teljes test és a végtagok hibátlan rögzítése a potenciális ficamok elkerülésére 

- Nyaki gerinc rögzítése (Stifneck + fej rögzítés) nem sérült betegek esetén is 

- Kihűlés elleni védelem 

- Hideg időjárásban aktív melegítés 

 

Nem különbözik jelentősen a felnőttekétől. Indikációja azonos, azzal a megjegyzéssel, hogy a 

kockázat-előny elemzés gyakrabban fog az RSI ellen szólni az eljárás nagyobb kockázata 

miatt. Gyógyszerdózisok (/kg) azonosak. 

Kalkulációk (10 éves kor alatt használhatóak): 

 testsúly = (életkor+4) x 2 

 tubusméret = (életkor/4) + 4 

 tubushossz = (életkor/2) + 12 a fogsornál 

 bougie-méret: 6mm-esnel nagyobb tubus: 15Ch; 5-6 mm: 10 Ch; 5 mm alatt: semmi 

 atropin (0,02 mg/kg): adása bradikardia esetén megfontolandó gyermekeknél, főként, 

ha gyanú van a gyomor felfújására, előzetes maszkos lélegeztetés miatt. Legyen 

készenlétben, felszívva, kiszámítva. 

 gyógyszerdózis emlékeztető kártyák és Broselow-szalag használata növeli a 

biztonságot 

 indukciós szer beadása után BALLONOS-MASZKOS LÉLEGEZTETÉS a 

laringoszkópiáig is! (kis nyomásokkal, óvatosan) 

 korán gondoljunk a gyomorszonda levezetésére és a gyomor kiürítésére, főként, ha 

ballonos-maszkos lélegeztetés történt 

 váll kiemelése 

 Sellick manőver tilos 

 Intubáció után a fej rögzítése ELENGEDHETETLEN (véletlen extubálás) 
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Sebészi légútbiztosítás (conicotomia): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abszolút indikációja a sikertelen intubáció és lélegeztetési képtelenség (“can’t intubate, can’t 

ventilate” helyzet). Megfontolható abban az esetben, ha a szállítás során a laryngealis 

maszkos lélegeztetés várhatón nem lesz hatékony. A sebészi legútbiztosítás eszközeit elő kell 

készíteni, és gondolatban fel kell készülni rá, ha várhatóan különösen nehéz légútbiztosítás elé 

nézünk. Ilyen esetek lehetnek például: 

 Felső légúti trauma 

 Nehéz anatómia 

 Az állkapocs mozgását gátló nyaki vagy arctáji probléma 

 Lehetséges légúti égés 
Az általunk alkalmazott sebészi conicotomia gyors, megbízható és relatíve könnyű. Két, a 

sürgősségi gyakorlatban gyakran látott problémára jelent megoldást, amik a “hagyományos” 

technikáknál gyakrabban okoznak gondot. Ezek a metszés utáni vérzés, illetve a metszés 

csatornájának elvesztése a tubus behelyezése előtt, vagy az alatt.  

A szikét óvatosan beszúrjuk horizontálisan tartva a ligamentum conicumba “döfő/hintázó” 

mozdulattal. A szikét helyben hagyva a trachea tágítót a szike két oldalán a légúti metszésbe 

toljuk, majd kinyitjuk. A szikét eltávolítjuk, és 6-os endotrachealis tubust vezetünk be a tágító 

által nyitott nyílásba, szükség szerint bougie-n keresztül. A tubus bevezetéséhez a tágítót 

lehetséges, hogy 90 fokban el kell fordítani. A mandzsettát felfújjuk, és a tubushelyzetet a 

szokásos módon ellenőrizzük lélegeztetés előtt, majd rögzítjük. Az egész eljárás nem szabad, 

hogy 30 másodpercnél többet vegyen igénybe. 

A laryngeális maszk megoldás lehet áthidaló lélegeztetésre, amíg a sebészi légutat 

előkészítjük, majd elvégezzük. 

Nemzetközi tapasztalatok alapján a sebészi légúttal kapcsolatos leggyakoribb probléma az 

elvégzéséről hozott döntés késlekedése és a következményes hypoxiás károsodás. 
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RSI előtti kérdés-felelet csekklista: 

 

Megjegyzés: ez a csekklista csak stabil beteg esetén használatos, azonnali fenyegetettség esetén 

nem szabad időt vesztegetni az olvasására. 

 

 

Telefon a konzultánsnak IGEN 

A beteg pozíciója optimalizált? IGEN 

Stifneck eltávolítva, vagy kinyitva IGEN  

MILS szükséges? ha igen: megfelelő? IGEN 

Szorosan illeszkedő rezervoáros oxigénmaszk, rezervoár 

mozog a légzéssel 
IGEN 

Oxigénpalack: még minimum félig IGEN 

Tartalék oxigénpalack IGEN 

Kezdeti vérnyomás, monitor 2-3 perces mérésen IGEN 

Szaturáció folyamatosan ellenőrizve IGEN 

Kapnográf a monitorhoz csatlakoztatva, bekapcsolva IGEN 

Intravénás kanül átöblítve, átjárható IGEN 

Második vénás kanül IGEN 

Ketamin dózisa:              ...... x  mg 

Szukcinilkolin dózisa:                                    ...... x  mg 

Laringoszkóp, lapoc mérete:  ......... 

Alternatív lapoc, mérete: ......... 

Szívó működik, elhelyezve IGEN 

Másodlagos szívó (kézi) működik IGEN 

Bougie mérete ........Ch 

ET tubus mérete:  ........mm 

Fecskendő mandzsettához csatlakoztatva IGEN 

Alternatív tubus mérete: ........mm 

Ballon-rezervoár oxigénhez csatlakoztatva, lélegeztető maszk 

külön 
IGEN 

Légzőkör: Filter, kapnográf adapter (+ kolorimetrikus eszköz) IGEN 

Szalag tubusrögzítéséhez IGEN 

LMA, mérete: IGEN 

Sebészi légút felszerelés IGEN 

Orofaringealis és 2 nazofaringealistubus – méretek: IGEN 

Azonnali thoracostomia szükséges? (megbeszélve) 

Gyógyszerek: ki adja, hova – sorrend – milliliter (megbeszélve) 

 

*Rövidítések: 

1, MILS: manuális in-line stabilizáció. Egy segítő a beteg fejét két oldalról fogja, tarkótájon és a fülek 

környékén, meggátolva az intubáció során esetleg fellépő nyaki extenziót. Úgy fogja a fejet, hogy az 

állkapocs könnyen mozogjon, a száj könnyen nyíljon. RSI alatt a beteg bal oldaláról, a láb felől történik. 

2, BURP: Backward, Upward, Rightward Pressure manőver, manuális nyomás a gégeporcra hátrafelé, 

felfelé, és jobbra a laryngoscopia látóterének javítására. Legjobb egy segítő kezét az operátornak 

beállítani, amit azután a segítő megtart a feltárás alatt. 

3, LMA: laryngeal mask airway, laryngealis maszk, supraglotticus eszköz „menekülési” célokra. 
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Az RSI gyógyszerei: 

 

 címke 
Fecskendő 

méret 
mg/ml 

dózis 

mg/kg 

hatás 

beállás 
hatás vége 

ketamin 
 

20 ml 10 
0,5 

2 
30 sec 5-10 min 

szukcinilkolin 
 

2x2 ml 50 2 40 sec 3-7 min 

rocuronium 
 

10 ml 10 1 2-3 min 30 min 

midazolam 
 

5 ml 1 0,02 2-3 min 2 óra 
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