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Oddelek za anestezijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečine 
 
 
Osebni podatki: Datum sprejema: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDIKACIJE ZA POSEG:  
- Podaljšana mehanska ventilacija  
- Potreba po vzpostavitvi varne dihalne poti pri nekontaktibilnih ali nezadostno rehabilitiranih 

bolnikih 
- Oteženo odvajanje od mehanske podpore 
- Nega dihalne poti 
KONTRAINDIKACIJE ZA POSEG: 
Absolutne: Relativne: 
- Vitalno ogrožen bolnik, ki nima zagotovljeno 

dihalno pot  
- Urgentna traheostomija kot metoda za 

vstavitev dihalne poti 
- Mehanska ovira na mestu izvajanja 

traheostome 
- Lokalna okužba 

- Otroci mlajši od 12 let 
- Koagulopatija (T< 40000/mm

3
, PČ ali APTČ > 

1,5 x kontrola) 
- Neprepoznavne anatomske strukture (kratek, 

debel vrat, tumor ipd.) 

 
1. NAMEN 

- minimalno invanzivno vstavljanje traheostome 
- sistematičen opis metode 
- manjša potreba po sedaciji in analgeziji 
- olajša komunikacijo z bolnikom  
- zmanjša dihalno delo 
- olajša odvajanje od mehanske ventilacije 
- lažja nega dihalne poti 
- lažje hranjenje 
- skrajšanje bivanja v intenzivni enoti 
- zniža ceno zdravljenja 

 
 
2. CILJI 

- standardizacija postopka 
- optimizacija zdravstvene obravnave 
- prepoznavanje in preprečevanje neželenih dogodkov pri izvajanju postopka perkutane 

dilatativne traheostomije 

Prostor za nalepko 
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3. POTREBNI VIRI:  
 
 

DA NE  
Spremljajoča 
dokumentacija 

izveden pogovor z bolnikom / svojci / skrbniki 
  

podpisan Pristanek bolnika / staršev / skrbnika na operativni 
poseg 

  

podpisano Pisno soglasje za anestezijo 
  

podpisano Pisno soglasje za transfuzijo 
  

priložen evidenčni list kliničnih posegov 
  

Kadri izkušen zdravnik, specialist anesteziologije / specialist 
intenzivne medicine 

  

če je možno, prisotnost izkušenega zdravnika, specialist 
anesteziologije / specialist intenzivne medicine, usposobljen 
za izvajanje bronhoskopije 

  

dve DMS 
  

Material 
 
 
 
 
  

set za izvajanje perkutane dilatativne traheostomije po 
metodi Chiala / Griggs 

  

sterilen ukrivljeni forceps za izvajanje perkutane dilatativne 
traheostomije po metodi Griggs 

  

sterilni šivalni komplet   

zaščitna oprema (obkroži): sterilni plašč, sterilne rokavice, 
zaščitna kapa, maska, očala 

  

2 % klorheksidin za dezinfekcijo operativnega polja   

v primeru bronhoskopske kontrole:  
Fiberoptični bronhoskop in catheter munt 

  

Zdravila 
 
 

zdravila potrebna za izvajanje kratkotrajne intravenske 
anestezije (obkroži): Midazolam, 2 % Propofol, Etomidate, 
Fentanyl, Dipidolor, Esmeron 

  

2 % Xylocain (z ali brez Adrenalina) za infiltracijo kože v 
področju posega 

  

0,9 % NaCl 100 ml   
Monitoring 
življenjskih 
parametrov 
 

SaO2, EtCO2 (kapnograf), parametri ventilacije na 
ventilatorju (FiO2, dihalni volumen, ritem dihanja), EKG 
monitoring, krvni tlak 

  

spremljanje telesne temperature bolnika   
Mehanska ventilacija bolnik je na spontanem dihanju   

bolnik je na mehanski ventilaciji   

diha 100% O2   

PEEP je izklopljen   
Dodatni viri 
 

dodatna bronhoskopska kontrola - izkušen zdravnik za 
izvajanje bronhoskopije 

  

UZ vratu pred posegom   

kirurg, ORL specialist, dostopen za kirurško dokončanje 
postopka v primeru težav pri izvajanju perkutane 
traheostomije 

  

 
4. KAZALNIKI KAKOVOSTI 

 
- delež okužb 
- delež krvavitev 
- delež pnevmotoraksov 
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 DA NE 
Zapleti med posegom 
 
 

krvavitev (venska, arterijska, iz podkožja, iz krvne žile, iz 
pljuč – obkroži)  

  

motnje srčnega ritma   

težave pri vstavljanju kanile   

paratrahealna postavitev kanile   

motnje ventilacije / oksigenacije   

težave pri predihovanju bolnika   

poškodba zadnje stene sapnika / požiralnika   

pnevmotoraks, hemotoraks, mediastinitis (obkroži)   

drugo:   

poklicana pomoč (kirurg, ORL, ura):   
Zapleti po posegu 
 
 
 
 

krvavitev (hemodinamska nestabilnost, potrebna 
transfuzija) 

  

hematom   

pnevmotoraks   

subkutani emfizem   

vnetje operativne rane (rdečina, gnojni izcedek + bris - 
obkroži) 

  

otežena menjava kanile   

stenoza traheje   
Dodatne informacije APACHE II ob sprejemu   

trajanje intubacije            dni 

neuspela ekstubacija (število……….)   

bolnik je / je bil febrilen   

bolnik je edematozen   

bolnik ima pljučnico   

sepsa   
 
 
 
5. POSTOPEK 
 
5.1  Vstavitev kanile 

 
 DA NE 
Priprava bolnika ustavimo hranjenje   

če je vstavljena želodčna sonda, aspiriramo vsebino   

očistimo sekret iz ust    

bolnika namestimo v položaj na hrbtu   

podložen je pod lopaticami   

bolnika anesteziramo in analgeziramo   
Vzdrževanje dihalne poti bolnik je intubiran   

preverimo položaj tubusa in napihnjenost mešička   

prilagodimo mehansko ventilacijo (če je bolnik 
ventiliran), ukinemo PEEP 

  

bolnika ventiliramo z FiO2 1,0   
Priprava izvajalca posega nadenemo zaščitno kapo, masko in zaščitna očala   

roke dezinficiramo z 2% klorheksidinom   

oblečemo sterilne rokavice nato še sterilni plašč   
Priprava operativnega 
polja 

odpremo sterilni šivalni komplet   

odpremo sterilni set za perkutano traheostomijo   

dezinficiramo operativno polje z 2% klorheksidinom   

operativno polje prekrijemo s sterilnimi kompresami   
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Identifikacija anatomskih 
struktur na vratu 

določimo položaj tiroidnega in krikoidnega hrustanca   

določimo prostor med II in III trahealnim hrustancem   

prepričamo se, da v bližini ni vidnih krvnih žil   

infiltriramo kožo z lidokainom    
Tehnika perkutane 
traheostomije po Chiala - i 
/ Griggs-u 
 
 
 
 

naredimo povprečni rez na vratu v dolžini 1 - 2 cm   

topo prepariramo kožo in podkožje   

s pomočjo igle in brizge, napolnjene z 0,9% NaCl, 
prodiramo skozi sredino sprednje stene sapnika in pri 
tem aspiriramo zračne mehurčke (Seldingerjeva 
tehnika)  

  

asistent vleče tubus tako, da je vrh nad vbodnim 
mestom 

  

iglo izvlečemo iz plastične cevke skozi katero uvedemo  
vodilno žičko usmerjeno kaudalno 

  

Dilatiramo odprtino:  
- Metoda enkratne dilatacije po Chiala - i       
- Metoda dilatacije po Griggs - u z ukrivljenim 
forcepsom 

  

preko žičke uvedemo kanilo velikosti _________   

mešiček kanile napihnemo    

po vstavitvi kanile odstranimo vodilno žičko in dilatator   

aspiriramo po kanili   

nadaljujemo z umetno ventilacijo   

pod krilca kanile namestimo sterilno gazo   

kanilo pritrdimo   

odstranimo tubus iz ust     
Bronhoskopska kontrola po možnosti postopek izvajamo ob bronhoskopski 

kontroli 
  

Preverjanje položaja 
postavljene kanile 

poslušamo dihanje   

preverimo parametre ventilacije   

kontroliramo PAAK   

naredimo RTG pljuč in kontroliramo položaj kanile   
Datum in ura posega  
Zdravnik (podpis)  
Asistent (podpis)  
DMS (podpis)  
Prisotni  
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5.2 Odstranitev kanile 
 
 
Datum in ura 
odstranitve kanile 

 

Narejen ORL 

pregled 

 

Zdravnik  

Izvid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis zdravnika  
 

 
 
6. ZAPIS ODKLONOV (glej tudi tč. 4) 
 
Datum, 
ura 

Zapis odklonov, posebnih 
dogodkov in stanj 

Ukrepi 
 

Podpis 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

  
 

  

    

    

    

    

    

 
 
 
7. PRILOGE (obrazci) 
Jih ni. 


