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NÁVOD K POUŽITÍ 
TPAK – dekompresní jehla 

 
Specifikace: 
TPAK - dekompresní jehla o rozměru 14 x 3,25 ” pro léčbu tenzního pneumotoraxu. 
Jehla TPAK  je určena k penetraci do pleurálního prostoru v hrudní dutině, kde působí jako mechanismus k uvolnění 
tenzního pneumotoraxu u pacientů s progresivní dechovou tísní a diagnózou traumatu trupu či podezřením na takové 
trauma 
 
• TPAK zajišťuje bezpečné umístění katetru a rychlou úlevu pacienta během pneumotoraxu 
• TPAK je umístěna v pevném sterilním snadno otevíratelném pouzdru s šestihranným víčkem 
• TPAK bezvíčková komora katetru pro okamžité potvrzení správného zavedení 
• TPAK pouzdro jehly je kompaktní a bezpečný pro transport 
• TPAK pouzdro zajišťuje stabilitu dekompresní jehly a katetru během aplikace 

 
 

 
 
Obr. 1. Správné umístění jehly 
 
Návod na použití: 
•    Vyberte místo pro vstup jehly určením druhého a třetího žebra (počítáno od shora) a nalezení druhého mezižeberního 

prostoru na přední části hrudníku ve střední klavikulární linii na stejné straně těla jako poranění  
•    Pracujte v ochranných rukavicích. K očištění místa vpichu jehly použijte tampon s desinfekčním roztokem, např. 

alkoholovým.  
•    Zkontrolujte neporušenost bezpečnostního těsnění. Pokud je porušené, dekompresní jehlu nepoužívejte.  
•    Pevným uchopením TPAK otočte červeným šestihranným víčkem, rozlomte těsnění a sejměte uzávěr. 
•    Vyjměte jehlu TPAK z pouzdra.  
•    Zaveďte jehlu TPAK do kůže nad horním okrajem třetího žebra v medioklavikulární čáře a směrujte ji do mezižebří 

kolmo pod úhlem 90° k hrudní ́stěně. Ujistěte se, že průnik  TPAK do hrudníku není ́mediální ́ve vztahu k linii bradavky a 
nesměruje k srdci.  

•    Jakmile je jehla správně v pleurálním prostoru, uslyšíte náhlý únik vzduchu, při dekompresi tenzního pneumotoraxu 
držte jehlu na místě po dobu 5-10 sekund.  



•    Odstraňte jehlu, ale katétr ponechte na místě. Zajistěte jej doporučeným způsobem, např. lepící páskou. Nezakrývejte 
 konec katetru! 
•  Pečlivě sledujte pacienta, zda nedochází k napěťovým recidivám pneumotoraxu nebo respiračním potížím, obzvláště se 

zaměřte na: 
o možné krvácení z mezižeberních cév  
o možný vznik lokálního hematomu okluzi či ohnutí kanyly  
o progresivní dechovou tíseň  
o unilaterální omezení expanze hrudníku. Zajistěte, aby byla u pacienta léčena infekce v souladu s lékařským 

protokolem.  
•  Vždy používejte vhodné postupy izolace tělesných látek a osobní ochranné prostředky, abyste zabránili kontaktu s 
 kontaminovanými tekutinami.  
 
Varování: 
Tenzní pneumotorax je život ohrožující stav vyžadující neodkladnou léčebnou péči. Bez léčby vede k úmrtí pacienta. 
Zajistěte zavedení do třetího mezižebří, kolmo skrz přední hrudní stěnu a laterálně k medioklavikulární čáře. Toto 
anatomické umístění zamezí jakémukoli neúmyslnému poranění srdečního okolí či vnitřních orgánů. Aplikace jehly TPAC 
do hrudní stěny pacienta, který NEUTRPĚL penetrující poranění hrudníku A u kterého NEBYLA potvrzena diagnóza 
tenzního pneumotoraxu, může mít za následek neúmyslnou punkci plíce a vznik pneumotoraxu.  
TPAK  by měli používat pouze pracovníci, kteří byli řádně proškoleni v postupech uvolnění tenzního pneumotoraxu. 
Nesprávné použití TPAK může způsobit zranění. Potenciální rizika dekomprese jehlou zahrnují srdeční tamponádu, život 
ohrožující krvácení v důsledku poranění plic, aorty nebo mezižeberních cév, neterapeutické zavedení a potenciální 
poranění nervu v místě zavedení. Rizikům lze předcházet dodržováním schválených protokolů, školením a umístěním na 
místo. Nedodržení může mít za následek dekompenzaci pacienta, zranění nebo smrt  
 
Nežádoucí účinky:  
Nežádoucí účinky zahrnují:  
• bolest 
• krvácení 
• infekci 
• poranění lokálních nervů vedoucí k ochromení či paralýze mezižeberního svalu  
• laceraci plicní tkáně či neporaněné plicní tkáně  

Kontraindikace: 
Nepoužívejte k léčbě prostého pneumotoraxu či hemotoraxu. 
Není určena k léčbě prostého barotraumatu. Není určena pro dětské pacienty.  
Není určena pro těhotné ženy.  
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