
Интубация и анестезия в условията на Covid 19 

I. ЛПС 
1.ЛПС при интубация  - на етаж / Интензивно отделение / Неотложно звено 
¬ Отнасяйте се към всички интубации независимо къде са те (етаж / ICU / ED), като към 
манипулации на пациенти с предполагаем позитивен COVID; 
¬ Интубирането с необходимите ЛПС често е непознато / трудно осъществимо за много 
лекари - помислете за практикуване чрез симулация; 
¬ Нашата настояща препоръка включва: 
• шапка за еднократна употреба; 
• защита на очите (щит и защитни очила); 
• Маска N95/FFP2, или PAPR (Powered Air-Purifying Respirator); 
• водонепропосклива престилка(синя непромокаема); 
• два чифта ръкавици; 
• защита на краката (гети) до под коляното; 
2. ЛПС през периоперативния период - интубация в зала/предзала 
¬ Неизвестен статус / не се подозира 
• Скрининг на пациентите за: треска, болки в гърлото, кашлица, хрема или запушване 
на носа, загуба на обоняние, мускулни болки, задух; 
• Ако пациентът няма нито един от горните симптоми: Продължете процедурата, като 
използвате стандартните предпазни мерки; 
• Ако пациентът има някой от тези симптоми или не може да предостави анамнеза: 
Отложете процедурата, докато симптомите отзвучат и помислете за тестване на 
COVID-19; 
• Ако процедурата не може да бъде отложена, продължете както е описано по-горе за 
потвърден / подозиран случай COVID-19; 

3.Ако пациентът се подлага на операция на дихателните пътища: (напр. 
транссфеноидална хирургия, пластика на трахея, стентиране и др.) 
• Скрининг за COVID-19, 24-48 часа преди планираната процедура: 
• Ако е положителен COVID-19 и случаят може да се отложи, отложете за 14 дни, след 
това повторно проверете за COVID-19; 
• Ако положителен COVID-19 и случаят не може да бъдат забавен, следвайте 
процедурите за потвърдени или заподозрени случаи на COVID-19; 
• Ако е отрицателен, попитайте отново за симптомите в деня на операцията и ако 
пациентът остане безсимптомен, продължете със стандартните предпазни мерки. 
II. Материали 
1. Материали за интубация при потвърден/подозиран случай Covid 19. 
• Кутия с пособия за дихателен мениджмънт (назофарингеални въздуховоди, орални 
въздуховоди, спринцовки, игли, LMA, стилети за интубация, допълнителни 
интубационни тръби 6.0-8.0); 

• Кутия за медикаменти (релаксанти, фенилефрин, ефедрин, епинефрин, лидокаин, 
лабеталол, есмолол, пропофол/етомидат, мидазолам); 

• Специализиран видео ларингоскоп. 
С изключение на видео ларингоскопа, НЕ взимайте тези кутии в операционната, не 
замърсявайте всичко – вземете с вас само това което считате, че ще ви е необходимо и 
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изхвърлете взетите материали в операционната след интубация, дори ако не сте ги 
използвали. Конфигурирайте веригата за вентилация като за вирусна филтрация. 
• Настроен апарат за анестезия: 
Поставете HME филтър между пациента и редовния мониторинг за EtCO2, след което 
поставете HEPA филтър най-близо на веригата за издишване, както е показано по-долу. 

G  

Може също да помислите за добавяне на друг HEPA филтър, най-близък до пациента 
преди HME филтър, ако вашите съоръжения за HME филтрите не са ниво VFE> 99,99%. 
2. ICU настройка на вентилатора за работа: 
¬ Поставете HEPA филтър между пациента и EtCO2 монитор, за да избегнете 
замърсяване на линията (задължително); 
¬ Ако има такъв, поставете HEPA филтър върху експираторната част, най-близо до 
вентилатора (предпочитано); 
¬ Ако EtCO2 мониторът използва инфрачервено измерване (т.е. всъщност не дърпа газ в 
машината), тогава може да използва единичен HEPA филтър или между ETT и Y-парче, 
или на пътя за издишване, най-близо до вентилатора. 
3. Използване на апарат за анестезия за продължителна вентилация на интензивно 
отделение 
¬ В случай на недостиг на ICU вентилатори, машините за анестезия могат да се 
използват за продължителна вентилация на ICU; 
III. Интубация 
1.Интубация в Неотложно звено, Интензивно отделение или на етаж. Подготовка.  
Индукция за бърза последователност (RSI) трябва да се извършва от най-опитния лекар 
с помощта на видео ларингоскоп. Ограничете персонала в стаята съобразно приетите 
политики на съответната болница. Задайте роли и план на менажиране на дихателните 
пътища (кой ще „задържи / направи“ какво) 
¬ Преди да започнете, извършете контролен списък за предварително въвеждане: 
• Готова аспирация 
• Звукова пулсова оксиметрия 
• NIBP  
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• Настройка на вентилатора и готова линия с количествен мониторинг на EtCO2 
(избягвайте устройството за промяна на цвета, ако е възможно) 
• IV достъп; 
• Готова седация след интубацията; 
• HEPA филтър на линията; 
• Приготвени лекарства; 
• Non-rebreather mask (маска с резервоарен балон), flow “OFF”, до готовност за 
преоксигениране; 
• Ако няма вентилатор, амбу с HEPA филтър, +/- CO2 детектор. Потоците са изключени 
по време на промените в дихателната верига; 
Уверете се, че пациентите са в помещения с отрицателно налягане за всички 
интубации / екстубации. 
Процедура 
¬ Сложете подходящи ЛПС чрез контролен списък „четете и правете“ и прегледайте 
плана за менажиране на дихателните пътища; 
¬ Преоксигенация на пациента: поддържайте техниката на преоксигенация, докато не 
настъпи невромускулна блокада 
Вариант 1: 3-5 минути спонтанно дишане 1,0 FiO2, при 15L / min поток; 
Вариант 2: маска за лице, прикрепена към AMBU с HEPA филтър (бимануална техника 
с цел достатъчно уплътняване); 
Вариант 3: ако пациентът вече е на BiPAP, поддържайте BiPAP с плътно уплътняване, 
до готовност за интубация (изключете „ИЗКЛ.“ BiPAP поток преди да махнете маската); 
¬ Интубирайте пациента с RSI техника / видео ларингоскопия; 
¬ Използвайте будна интубация само когато е абсолютно необходимо; 
¬ Ако вентилацията на маската стане необходима: 
• използвайте бимануалната техника, за да създадете плътно уплътнение; 
• използвайте AMBU  с HEPA филтър на линия с високочестотен / нисък поток; 
• не сваляйте маска за повторен опит за интубация до края на издишването; 
След успешна интубация: 
• раздуйте маншета; 
• свържете пациента директно с апарата посредством HEPA филтър, като линията за 
EtCO2 е след филтъра или използвайте инфрачервен анализатор на CO2 без проби от 
газ; 
• потвърдете позиционирането на тръбата чрез количествено вграден EtCO2 (златен 
стандарт > 3 вдишвания), двустранно установено покачване на гърдите, „замъгляване“ 
на ETT, палпация на маншета и евентуално увеличаване на SpO2; 
• избягвайте да аускултирате двустранно поради риск от заразяване (докосване на уши 
със стетоскоп / ръце); 
¬ Почистете ларингоскопа: 
• Свалете замърсените ръкавици и ги заменете с чисти такива; 
• Почистете видео ларингоскопа и го оставете да изсъхне - 3 минути; 
• Изнесете видео ларингоскопа извън стаята с чисти ръкавици; 
• Следвайте инструкциите „прочетете / направете“ за свалянето на ЛПС съобразно 
болничния протокол; 
2. Интубация в операционната зала (положителна или предполагаема за COVID) 
Подготовка 

  3



Ако е възможно, интубирайте пациента чрез специализирани екипи в помещение с 
отрицателно налягане в ER или ICU в очакване на хирургическа интервенция. Това 
позволява затворен кръг по време на транспортиране и минимизира предаването на 
инфекциягта. 
¬ Уверете се, че залата е настроена на режим отрицателно налягане; 
¬ Окачете табели, за да предотвратите ненужно влизане; 
Екип с 2 лица е предпочитаният метод: 
• лекар въвеждащ пациента в анестезия - най-старшият лекар, който ще манипулира 
дихателните пътища; 
• Сестрата прилага необходимите препарати; 
•След интубация лекарят сваля втория чифт ръкавици и манипулира машината за 
анестезия, като сестрата свалила втория чифт ръкавици записва  лекарствата и отчита 
последващото мониториране. И в двата случая са два чифта ръкавици;  

¬ Извършете рутинна проверка на машината за анестезия и предварителен контрол:  
¬ Помислете за премахване на ненужните лекарства, с цел да се намали риска от 
контаминация във и извън помещението;: 
Позиционно оборудване: 
• видео ларингоскоп е включен и работи в обсега на лекаря, който ще осъществи 
интубацията; 
• кошчета за боклук отворени и близо до масата; 
Процедура 
• ЛПС 
• Преминаване на пациента към операционната с подаване на кислород 
• Преместете пациента на операционната маса; 
•Ако пациентът има допълнителен O2 (т.е. назална канюла), продължете 
кислородотерапията до готовност за предварително оксигениране с апарат за 
анестезия. Уверете се, че потокът на допълнителния O2 е изключен, преди да 
манипулирате апарата; 

• Поставете клапата APL в позиция „нула“ и всички потоци в режим „OFF“, свалете 
лицевата маска на пациента и незабавно използвайте бимануалната техника, за да 
поставите маска на лицето на пациента; 
• За преоксигенация: завъртете потока на O2 до 2L/min и оставете пациента да 
преоксигенира за 3-5 минути при спонтанно дишане, за да се сведе до минимум 
изтичането на допълнителен поток покрай маската, което може да възникне при дишане 
със съответния дихателен обем; 
• Приложете лекарствата предназначени за RSI, след като преоксигенацията приключи; 
• Избягвайте вентилацията на ръцете, ако е възможно. Ако е необходима вентилация 
при използване на ръцете, интубиращият поддържа маската с две ръце и сестрата 
манипулира с балона / APL клапата; 
• Сестрата изключва газовите потоци; 
• Анестезиологът, който ще осъществи интубацията изключва маската за лице, поставя 
я до главата на пациента и използва видео ларингоскопия за интубиране на пациента; 
След успешна интубация 
• Подпомагащият интубацията екип  
(в случая сестрата) издърпва стилета, интубиращият анестезиолог запушва края на ETT 
с пръст, сестрата надува маншета и след това свързва веригата; 
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• След като интубира анестезиологът сменя ръкавиците и включва газовите потоци и 
вентилатора и потвърждава EtCO2 (златен стандарт > 3 вдишвания с постоянна форма 
на вълната и стойност); 
• Мониторира се за двустранно повдигане на гръдния кош и „замъгляване“ на ETT; 
• Избягвайте аскултацията, тъй като може да причини замърсяване на анестеэиолога; 
• Анестезиологът, който интубира поставя назалната тръба, температурната сонда, 
защита на очите и блокера на интубационната тръба; 
• При смяна на ръкавиците интубиращият анестезиолог ще започне провеждането на 
подходяща анестезия; 
• Сестрата подпомагаща анестезиолога,който интубира почиства видео ларингоскопа / 
всяко друго оборудване, което може да е замърсено чрез смяна на ръкавиците;  
• Изчакайте 18 минути, за да улесните отстраняване на 99% от вирусния аерозол чрез 
отрицателно налягане (предполага ACH от 15 / час) от времето на интубация, след което 
пуснете друг персонал в операционната ИЛИ (т.е. хирурзи/операционни сестри) с 
подходящо ЛПС; 
IV. Транспортиране от ИЛИ до ICU 
Транспортиране от ИЛИ до ICU 
¬ Поставете HEPA филтър между пациент и Y-парче, за да предотвратите вирусно 
замърсяване на веригата 
¬ Поддържайте пациента в среда с отрицателно налягане с ЛПС, включително N95 или 
PAPR, преди да преминете към транспортна вентилация 
¬ Клампирайте ETT, свалете пациента от дихателната верига на анестезиологичния 
апарат и след това го прикачете към транспортната вентилация; 
¬ Деклампирайте тръбата и потвърдете вентилацията. Ако мониторингът на EtCO2 се 
използва за транспорт, уверете се, че е налице POST HEPA филтър (EtCO2 по-близо до 
вентилатора) 
V. Екстубация 
1. Периоперативно / или Екстубация в операционната 
¬ Не премахвайте ръкавиците, докато сте с основните средства за защита, тъй като ще 
продължите да се цапате; 
Потвърдете, че пациентът ще толерира екстубация: 
¬ <0,4 FiO2; 
¬ нервномускулната блокада е преодоляна - TOF; 
¬поддържане на достатъчна минутна вентилация и подавани обеми с минимална 
подкрепа (т.е. PSV 5/5); 
¬ хемодинамична стабилност и съхранени дихателни рефлекси; 
¬ анестезиологът поставя пациента на 1.0 FiO2, разхлабва лентата, прикрепваща ETT, 
орална аспирация, снема защита на очите и сондата за температура; 
¬ поставете назална канюла на пациента с кислороден поток „ИЗКЛ.“ 
Помислете да поставите пластмасов завеса върху пациента, за да предотвратите 
излагането си на кашлица. 
¬ Анестезиологът почиствайки ръкавиците изключва газовите потоци и след това 
екстубира пациента.Сестрата премахва пластмасовата завеса и ETT в комплект и ги 
изхвърля, докато анестезиологът незабавно поставя лицева маска върху пациента, с 
добро уплътнение и свързване на дихателната верига. Сестрата увеличива потоците на 
газ, за да потвърди, че пациентът се оксегинира правилно. 
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¬ След като пациентът бъде потвърден, че поддържа стабилна оксигенация / вентилация 
- анестезиологът изключва газовите потоци. 
¬ Анестезиологът премахва маската за анестезия и незабавно поставя хирургическа 
маска за лице надолу от челото, за да покрие устата / ноздри; 
¬ Анестезиологът включва допълнителна носна канюла O2 до подходящ L / min поток; 
¬ Всички участници  дезинфекцират / сменят ръкавиците, като поддържат ЛПС като 
основен слой. Не позволявайте на никого да влиза в стаята поне 18 минути след 
екстубация, за да улесните 99% от аерозолизираното отстраняване на вируса, чрез 
помещение с отрицателно налягане (предполага ACH от 15 / час) 
2. ICU Extubation 
¬ Слагайте подходящо ЛПС чрез контролен списък „четете и направете“; 
¬ В стаята трябва да бъде само анестезиолог / интензивист; 
Потвърдете, че пациентът ще толерира екстубация (вижте раздела „отбиване от 
апаратна вентилация“); 
¬ Поставете пациента на 1.0 FiO2 и осигурете готовност за маска без респиратор с 
поток „OFF“; 
¬ Поставете чаршафче/кърпа върху гърдите на пациента и включете аспирацията; 
Анестезиологът трябва да остстрани фиксиращата лента от тръбата, да изключи 
вентилационните потоци „OFF“ и да екстубира пациента; 
¬ Незабавно изхвърлете ETT и чаршафа/кърпата и включите на нерибридна система 
при поток от по 10-15L / min.Тръбата се отстранява заедно с покритието, при дефлация 
на балона; 
¬ Уверете се, че пациентът оксигенира и вентилира; 
¬ Всички участници в провеждането на анестезията дезинфекцират / сменят 
ръкавиците, като поддържат ЛПС като основен слой. Не позволявайте на никого да 
влиза в операционната зала поне 47 минути след екстубация, за да улесните 99% от 
аерозолизираното отстраняване на вируса чрез отрицателно налягане (предполага ACH 
от 6 / час).
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