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MODUŁ IV 

ZABEZPIECZENIE DROŻNOŚCI DRÓG ODDECHOWYCH 

Drogi oddechowe udrażniamy : 

1. Bezprzyrządowo 

2. Przyrządowo 

Metody bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych: 

 

 

✓ OTWARCIE UST POSZKODOWANEMU 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

✓ ODCHYLENIE GŁOWY DO TYŁU Z UNIESIENIEM ŻUCHWY 

 

 

 

 

 

 

✓ WSUNIĘCIE ŻUCHWY PRZED ZĘBY GÓRNEJ SZCZĘKI 
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Metody przyrządowego udrażniania dróg oddechowych 

Rodzaje wykorzystywanego sprzętu: 

RURKI USTNO – GARDŁOWE  ( GUEDELA 

)  

✓ Mają anatomiczny kształt  
✓ Atraumatyczne krawędzie 
✓ Różne rozmiary z odpowiednim oznakowaniem kolorystycznym rozmiary dla 

dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków 
✓ Są sprzętem sterylnym do jednorazowego użytku 

 

Wskazania do zastosowania rurki UG 

• u osoby nieprzytomnej w celu utrzymania drożności dróg oddechowych 

• zapobieganie przed zagryzaniem założonej np. rurki intubacyjnej, maski krtaniowej 

Przeciwwskazania 

• u osób niedostatecznie nieprzytomnych z zachowanym odruchem wymiotnym 

• w przypadkach uniemożliwiających otwarcie ust ( szczękościsk ) 

Dobór odpowiedniego rozmiaru rurki ustno - gardłowej polega na wykonaniu pomiaru 
odległości między kącikiem ust, a płatkiem ucha osoby wymagającej założenia tego typu 
sprzętu 
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RURKI NOSOWO – GARDŁOWE 

 

Są termoplastyczne, silikonowe bez lateksu, sterylne do jednorazowego użycia. 

Produkowane w różnych rozmiarach, które dobiera się do osoby potrzebującej dokonując u 

niej pomiaru odległości między czubkiem nosa, a płatkiem ucha. 

Wskazania do zastosowania rurki nosowo – gardłowej: 

• u osób płytko nieprzytomnych 

• u osób z zaciśniętymi szczękami lub szczękościskiem  

• u osób z urazem twarzowo – szczękowym 

• u osób z napadem drgawek 

Przeciwwskazaniem do zastosowania rurki nosowo – gardłowej jest 

• podejrzenie złamania podstawy czaszki 

• niedrożność przewodów nosowych 



 

5 
 

 

MASKA KRTANIOWA LMA 

 

Jest to plastikowa rurka połączona z eliptycznym mankietem uszczelniającym. Do założenia  

nie stosuje się laryngoskopu. Maskę wprowadza się przez usta aż do tchawicy. Na końcu rurki 

znajduje się łącznik, który daje możliwość połączenia maski LMA z workiem 

samorozprężalnym lub respiratorem co zapewnia podaż tlenu i prawidłową wentylację. 

Maska jest przeznaczona do sterylizacji co oznacza, że można ją użuć wielokrotnie. 

Produkowana jest w różnych rozmiarach, aby wybrać odpowiedni należy określić wagę osoby 

poszkodowanej.  

                                
Tabela określająca rozmiar maski krtaniowe 

 

Wskazania do zastosowania: 

• osoba głęboko nieprzytomna 

• spodziewana trudna intubacja lub nieoczekiwana trudna intubacja 

• brak doświadczenia i umiejętności w wykonywaniu intubacji 
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Przeciwwskazania 

• wentylacja dużymi ciśnieniami 

• pełny żołądek 

Maska LMA nie zabezpiecza poszkodowanego przed zachłyśnięciem czyli aspiracją treści 

żołądkowej do dróg oddechowych. Nie ma możliwości odessania dróg oddechowych z 

wydzieliny. 

MASKA KRTANIOWA ŻELOWA (I – GEL) 

 

Maska I-GEL powstała w 2007 roku. Wykonana jest z tworzywa żelowego, jest to sprzęt 

sterylny, jednorazowego użytku. Sprzęt produkowany jest w wielu rozmiarach z 

przeznaczeniem od noworodków po osoby dorosłe i otyłe.  Maska I-GEL przypomina 

klasyczną maskę krtaniową lecz nie posiada ciśnieniowego kołnierza uszczelniającego.  

Termoplastyczny żel, z którego została wykonana pozwala jej na dopasowanie się do budowy 

anatomicznej ciała . 

nr Waga w kilogramach 
 

Kolor 

1 Noworodek 2-5 kg Różowy 

1,5 Niemowlę 5-12 kg Niebieski 

2 Dzieci 10 – 25 kg Szary 

2,5 Dzieci 25 – 35 kg Biały 

3 Dorośli Smalll 30 – 60 kg Żółty 

4 Dorośli Medium 50 – 90 kg Zielony 

5 Dorośli Large 90 + kg Pomarańczowy 

Tabela rozmiarów masek I-GEL 
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ZALETY 

Bezpieczna alternatywa dla intubacji 

Nie powoduje podrażnień i nie dochodzi do uszkodzeń tkanki miękkiej 

Stosowana w ratownictwie medycznym jak również do planowych procedur 

Użycie bez nawilżania lubrykantem 

RURKA COMBITUBE 

 

 

To pojedyncza rurka o podwójnym świetle (kanał przełykowy oraz tchawiczy) kanał 

przełykowy jest ślepo zakończony. Na powierzchni rurki  znajdują się otwory służące do 

wentylacji. Combitube zawiera dwa uszczelniające mankiety (przełykowy i gardłowy), które 

zapobiegają przedostawaniu się powietrza do przełyku jak i wstecznie do jamy ustnej. 

ZALETY 

Zakładana „na ślepo” bez użycia laryngoskopu  

Gwarantuje  wentylację niezależnie od pozycji 

WADY 

Sprzęt jednorazowego użytku, dość kosztowny 

Istnieje możliwość uszkodzenia mankietów uszczelniających zahaczając o zęby podczas 

wprowadzania rurki 

Trudno założyć u poszkodowanego z założonym kołnierzem ortopedycznym 

Trudno  założyć poszkodowanemu płytko nieprzytomnemu 
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RURKA KRTANIOWA 

 

.  

Rurka krtaniowa LT służy do nadgłośniowego udrożniania dróg oddechowych. Rurka jest 

lekko wygięta, posiada dwa uszczelniające mankiety gardłowy i przełykowy. Wentylacja 

odbywa się przez duży otwór między mankietami. Rurki krtaniowe produkowane są jako 

sprzęt jednorazowy z oznaczeniem LT – D oraz sprzęt wielorazowego użytku z oznaczeniem 

LT. W zestawie znajduje się strzykawka do wypełnienia mankietów rurki. Oznaczenie 

kolorystyczne  na strzykawce odpowiada rozmiarowi rurki.   Na podstawie wagi lub wzrostu 

osoby poszkodowanej możemy dobrać odpowiedni rozmiar rurki krtaniowej 

 

Rozmiar rurki Masa ciała / wzrost Oznaczenie kolorystyczne 

          3 < 155cm Żółty 

          4 155 – 180 cm Czerwony 

          5 > 180 cm Fioletowy  
Tabela rozmiarów rurek krtaniowych (LT-D) jednorazowego użytku 
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Rozmiar rurki Masa ciała / wzrost Oznaczenie kolorystyczne 

          0 Noworodek poniżej 5 kg Przeźroczysty 

          1 Małe dzieci 5 – 12 kg Biały 

          2  Dzieci 12 – 25 kg Zielony 

        2,5 125 – 150 cm Pomarańczowy 

          3 < 155cm Żółty 

          4 155 – 180 cm Czerwony 

          5 > 180 cm Fioletowy  
Tabela rozmiarów rurek krtaniowych (LT) wielokrotnego użytku 

 

ZALETY 

Bez użycia laryngoskopu 

Brak konieczności odchylania głowy w celu założenia rurki 

Szybkie udrożnienie dróg u poszkodowanych pozbawionych odruchów obronnych 

 

INTUBACJA DOTCHAWICZA 

Złoty standard w udrażnianiu dróg oddechowych – metoda ta zarezerwowana dla 

wyszkolonego personelu. 

Intubacja dotchawicza polega na wprowadzeniu przez jamę ustną, plastikowej rurki do 

tchawicy z użyciem laryngoskopu. Czasem zachodzi konieczność wprowadzenia rurki 

intubacyjnej do tchawicy przez nos. 

 

 Wskazania do intubacji 

Ochrona dróg oddechowych przed aspiracją treści żołądkowej u osoby nieprzytomnej w 

stanie zagrożenia życia 

Prowadzenie sztucznej wentylacji podczas RKO 

Planowo do zabiegów operacyjnych przebiegających w znieczuleniu ogólnym 

 

Przeciwwskazania do intubacji drogą przez usta 

➢ złamanie chrząstek tchawicy lub jej rozerwanie 

 

Przeciwwskazania do intubacji drogą przez nos 
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➢ ciąża 

➢ koagulopatia 

➢ złamanie nosa 

➢ skrzywiona przegroda nosa 

➢ wyciek płynu mózgowo – rdzeniowego przez nos 

➢ złamanie kości nosa 

➢ przebyte zabiegi w okolicy twarzo – czaszki 

 

Podczas intubacji może dojść do powikłań tj.: 

Uszkodzenie : zębów, warg, śluzówki 

Krwawienie z nosa 

Perforacja przełyku lub gardła 

Oderwanie części krtani 

Zwichnięcie chrząstki nalewkowatej 

Uszkodzenie rdzenia kręgowego 

Uszkodzenie rogówki 

Aspiracja 

Intubacja do przełyku – będzie skutkowała rozdęciem żołądka, brakiem ruchów klatki 

piersiowej, sinica 

Intubacja do oskrzela głównego – rozpoznana po objawach t.j.: niesymetryczne ruchy klatki 

piersiowej, osłabiony lub zniesiony szmer oddechowy po jednej stronie, spadek saturacji 

Wyzwalanie odruchów: wymioty, kaszel, bezdech, bradykardia, tachykardia, zaburzenia 

rytmu, wzrost ciśnienia tętniczego krwi 

Powikłania po przeprowadzonej intubacji: 

Uszkodzenia podniebienia, warg 

Podrażnienie i ból gardła 

Kaszel 

Ból podczas przełykania śliny 

Zakażenia górnych dróg oddechowych 

Urazy języka lub jamy ustnej 

Mechaniczne urazy krtani 

Krwawienie z nosa 
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Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym 

 

Rurka intubacyjna bez mankietu uszczelniającego 

 

Rurka intubacyjna zbrojona 
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Laryngoskop z łyżkami McCoy 
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Łyżki Miller 

 

Łyżki Macintosh 
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Videolaryngoskop 

 

KONIKOPUNKCJA 

Jest to nakłucie więzadła pierścienno - tarczowego celem wprowadzenia kaniuli 

do światła tchawicy. 

 

Zestaw do konikopunkcji QUICK TRACH dla dorosłych 
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Zestaw QUICK TRACH jest gotowym, jałowym, jednorazowym sprzętem do konikopunkcji. 

Dięki niemu możliwy jest szybki dostęp do tchawicy pacjenta, specjalna rękojeść zabezpiecza 

przed uszkodzeniem tylnej ścianu tchawicy w momencie wkłucia. Quick Trach umożliwia 

wentylację z zastosowaniem worka samorozprężalnego typu Ambu lub respiratora. Zestaw 

produkowany jest w dwuch rozmiarach kaniula 2,0 mm przeznaczona dla dzieci i kaniula 4,0 

mm dla dorosłych. 

WSKAZANIA 

Brak możliwości zastosowania innego sposobu udrożnienia dróg oddechowych 

POWIKŁANIA 

Przesunięcie się igły poza tchawicę 

Odma podskórna 

Krwawienie, perforacja przełyku 

 

KONIKOTOMIA 

 

 



 

16 
 

 

 

 

Konikotomia to chirurgiczna technika udrażniania dróg oddechowych. Polega na nacięciu 

więzadła pierścienno – tarczowego i wprowadzeniu do tchawicy rurki z mankietem 

uszczelniającym . 
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ZALETY                                                                                                                       Umożliwia 

wentylację płuc przy niedrożności dróg oddechowych na wysokości głośni i powyżej 

WSKAZANIA 

Uraz twarzoczaszki 

Uszkodzenie gardła 

Urazy mechaniczne 

Poparzenie górnych dróg oddechowych (termiczne lub chemiczne) 

Niedrożność w górnych drogach oddechowych 

Obrzęk z ryzykiem uduszenia się poszkodowanego 

Ciało obce lub guz krtani blokujące światło dróg oddechowych, uniemożliwiające intubację 

PRZECIWWSKAZANIA 

Jeśli istnieje możliwość udrożnienia dróg oddechowych w inny mniej inwazyjny sposób 

Wiek poniżej 12 r.ż 

Złe warunki anatomiczne wynikające z wcześniejszych uszkodzeń krtani lub zmian 

patologicznych 

 

TRACHEOTOMIA 

RURKA TRACHEOSTOMIJNA 
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ZESTAW DO TRACHEOTOMII METODĄ PRZEZSKÓRNĄ 

 

 

 

 

Tracheotomia jest zabiegiem chirurgicznym polegającym na otwarciu światła tchawicy, które 

poprzedza nacięcie skóry, mięśni powierzchniowych szyi i mięśni podgnykowych . 

Wytworzony otwór w tchawicy to tracheostomia, rurka w tym otworze to rurka 

tracheostomijna. 

WSKAZANIA 

Przedłużona wentylacja mechaniczna przez rurkę intubacyjną 

Brak możliwości oddychania przez nos i usta 

Obrzęk 

Duszność 

Uraz czaszki 

Uraz termiczny lub chemiczny dróg oddechowych 

Nowotwór krtani 

Ciało obce w krtani 

Zabieg laryngologiczny wycięcia krtani 

POWIKŁANIA 

WCZESNE – krwawienie, odma opłucnowa, uszkodzenie przełyku lub krtani 
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PÓŹNE – przypadkowe usunięcie rurki tracheostomijnej, zakażenia bakteryjne tchawicy, 

niedrożność rurki, zaleganie wydzieliny i duszność z tym związana, zwężenie krtani, 

odleżyny,zaburzenia połykania. 

PRZECIWWSKAZANIA 

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania tracheotomii jest: 

✓ zakażenie skóry w okolicy szyi, które zmienia anatomię tej części ciała 

✓ nowotwór krtani 

✓ ciała obce uwięźniete w szparze głośni 

✓ w stanach zagrożenia życia nie ma przeciwwskazań 

 

Wybór metody przezskórnej tracheotomii pozwala na wykonanie procedury na oddziałach 

Intensywnej Terapii bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Ogranicza koszty związane z 

wykorzystaniem sali operacyjnej, sprzętu, dodatkowego personelu.  

Zalety metody przezskórnej tracheotomii: 

Rzadsze infekcje rany 

Mniejsza blizna 

Krótki czas wykonania samej procedury 

Minimalizacja krwawienia 
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