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• 4500 ml total reservoir capacity

• 3 different filtration systems:

- Venous inlet (80µm)

- Sucker Port 1 (40µm)

- Sucker Port 2 (40µm)

• Suitable for VAVD

• Venous inlet, 360° rotatable 1/2”

• Venous reservoir outlet 3/8”

• Vented/vacuum Port 1/4”

• 4 filtered Ports 1/4”

• 2 filtered Ports 3/8”

• 2 filtered luer lock Ports

• 2 filtered post lock - luer lock

• 1 non filtered luer lock 

• 4500 

• 3 dif

- Venou

- Sucke

- Sucke

• Suita

MAIN FEATURES CONNECTIONS

SINGLE CHAMBER RESERVOIR

THE LOWEST PRIME ADULT OXYGENATOR

Port 2Port 1

Dilutional anaemia and coagulopathy have long been negatively linked 
to the conduct of cardiopulmonary bypass (CPB).
Scientific literature has demonstrated that complications such as Stroke, 
myocardial infarction, low cardiac output, cardiac arrest, renal failure, 
prolonged ventilation, pulmonary edema, reoperation due to bleeding 
and multiorgan failure, were all significantly and systematically increased as 
lowest haematocrit values decreased below 22%.

Larger prime volumes result in lower haemoglobin (Hgb) peak levels, 
which have been associated with increased in-hospital stay and long-term 
mortality, increased troponin release, longer mechanical ventilation times, 
and decreased estimated glomerular filtration rates.

KOMPASS is specially designed to have the lowest priming volume (Fig. A) 
with low contact surface area, combining excellent gas transfer 
performances with clinical flexibility for small adult and adult Patients. 

OPTIMAL ERGONOMIC DESIGN FOR PERFUSION COMFORT.
Improved ease of use thanks to the top venous inlet port and a large 
variety of connector adapters for enhanced customization capabilities.

PRIMING VOLUME (ml)

KOMPASS COMPETITOR 1 COMPETITOR 2 COMPETITOR 3 COMPETITOR 4

190
260 250 215 230

COMPARISON WITH 

OXYGENTATOR 

WITHOUT iAF 

AND VALIDATED 

7 L/MIN

SOURCES: COMPETITORS BROCHURESFig. A

Manufactured by: Eurosets s.r.l., Strada Statale 12, n°143, 41036 Medolla (MO), Italy 

www.eurosets.com  
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Program kongresu

Programový přehled
Čtvrtek 9. září 2021

14:00–18:00  Registrace a ubytování účastníků, zahájení výstavy

18:00–18:30  Valná hromada ČSMO

18:30–19:30 Firemní prezentace

19:30–23:00  Uvítací večeře – grilování

Pátek 10. září 2021

08:50  Zahájení kongresu

09:00–10:00  1. Přednáškový blok

10:00–10:30  Přestávka na kávu

10:30–11:45  2. Přednáškový blok

11:45–13:00  Přestávka na oběd

13:30–15:15  3. Přednáškový blok

15:15–15:45  Odpolední snack

16:00–18:00 Volný program

18:00–24:00  Společenský večer

Sobota 11. září 2021

09:00–10:15  4. Přednáškový blok

10:15–10:30  Přestávka na kávu

10:30–11:00  Výsledky hlasování o nejlepší přednášku, předání ceny

11:00–12:00 Firemní prezentace

12:00  Zakončení kongresu
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Podrobný program
Čtvrtek 9. září 2021

14:00–18:00 Registrace a ubytování účastníků, zahájení výstavy

18:00–18:30 Valná hromada ČSMO

18:30–19:30 Firemní prezentace

19:30–23:00 Uvítací večeře – grilování

Pátek 10. září 2021

08:50 Zahájení kongresu

1. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Moderátoři: Ing. Jaroslav Mašín, Mgr. Štěpánka Suchopárová

09:00  Léčba hypotermie na ECMO
 Hodková G., Mlejnský F., Balík M., VFN Praha

09:15  Léčba plicní hypertenze – dlouhodobé použití podpory 
NOVALUNG

 Mašín J., Merunka P., Hodková G., Fichtl J., VFN Praha

09:30  Dlouhodobá podpora ECMO u dítěte
 Mlejnský F., Mašín J., Fichtl, J., Hodková G., VFN Praha

09:45  Transport novorozence na ECMO, aneb když se pokazí vše,  
co se pokazit může

 Mašín J., Merunka P., Hodková G., Fichtl J., VFN Praha

10:00–10:30 Přestávka na kávu
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2. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Moderátoři: Mgr. Romana Krušičková, Martin Volt

10:30 Kazuistika ECMO a Covid-19
 Jarošová V., Pavlová S., Škabradová M., NNH Praha

10:45 Nové možnosti v transplantaci srdce
 Kušičková R., IKEM Praha 

11:00 Perioperační postupy při operacích thorakoabdominální výdutě
 Jarošová V., NNH Praha

11:15 AngioVac systém
 Vtípilová J., Szárszoi O., IKEM Praha 

11:30 Implantácie Total Artificial Heart Syncardia na Slovensku (2017–2020)
 Sahuĺová J., Csere L., Šuttová G., Lesný P., Goncalvesová E., NÚSCH

11:45–13:00 Přestávka na oběd

3. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Moderátoři: Mgr. František Mlejnský, Ing. Mgr. Pavla Břízová

13:30 Quantum – naše první zkušenosti
 Volt M., Břízová P., Jireš J., Bímová J., FN Hradec Králové

13:45 Kontinuální monitoring při mimotělním oběhu, možnosti a srovnání
 Břízová P., Volt M., Jireš J., Bímová J., Nováková D., FN Hradec Králové

14:00 Perfuzionista a komunikace
 Volt M., Břízová P., Jireš J., Bímová J., Nováková D., FN Hradec Králové

14:30 Nestandardní klinické situace dlouhodobých LVAD systémů
 Zbihlej J., Abbott Laboratories, Ltd., Praha

15:00 Perfuziologie včera dnes a zítra
 Povolná P., IPVZ

15:15–15:45 Odpolední snack

16:00–18:00 Volný program

18:00–24:00 Společenský večer
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Sobota 11. září 2021

4. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
Moderátoři: Jana Vtípilová, Martin Volt

09:00 AngioVac systém
 Vtípilová J., Szárszoi O., IKEM Praha

10:00 Hyperperfuzní syndrom HK
 Smolka J., Caletka P., Zuščich O., Mikisková Z., Lonský V., Šantavy P., 

Šimek M., FN Olomouc

10:15–10:30 Přestávka na kávu

10:30–11:00 Výsledky hlasování o nejlepší přednášku, předání ceny

11:00–12:00 Firemní prezentace

12:00 Zakončení kongresu
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Sborník abstrakt

Název přednášky:
Léčba hypotermie na ECMO
Jména autorů:
Hodková G., Mlejnsky F., Balík M.
Pracoviště:
VFN

Na  oddělení RES VFN bylo v  uplynulých 5 letech akutně přijato 28 pacientů 
s  těžkou hypotermií v  příčinné souvislosti s  alkoholovou intoxikací. Z  důvodu 
maligní arytmie byli pacienti ještě během transportu nebo bezprostředně při 
přijetí resuscitováni, 10 pacientům bylo cestou periferní kanylace zavedeno 
venoarteriální ECMO, poté proběhl řízený ohřev na normální tělesnou teplotu.

Název přednášky:
Dlouhodobé použití podpory ILA Novalung
Jména autorů:
Mašín J., Merunka P., Hodková G., Fichtl J.
Pracoviště:
VFN

Kazuistika pacientky s těžkou plicní hypertenzí, která byla hospitalizována ve VFN, 
při dechové tísni po krvácení do dýchacích cest byla napojena na VA ECMO, další 
den překanylována na  VAV ECMO, později opět pouze VA. Po  výměně 5 ECMO 
okruhů a  50ti dnech byla zavedena intervenční plicní podpora NOVALUNG. 
Postupně vyměněno 11 setů, celkem 143 dní na  této podpoře, poté pacientka 
odeslána do  FN Motol k  transplantaci plic. Po  necelých 2 měsících od  úspěšné 
transplantace se pacientka vrací do VFN na ARO k doléčení.
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Název přednášky:
Dlouhodobá podpora ECMO u dítěte
Jména autorů:
Mlejnsky F., Mašín J., Fichtl J., Hodková G.
Pracoviště:
II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN  
a 1. LF UK v Praze

Úvod: ECMO (mimotělní membránová oxygenace) je metoda používaná při léčbě 
těžkého oběhového a/nebo respiračního selhání u  dětí i  dospělých. Podpora 
může probíhat dle primární indikace v režimu veno – arteriálním (VA) nebo veno 
– venózním (VV).

Kazuistika: Na  jednotku intenzivní a  resuscitační péče Kliniky dětského 
a  dorostového lékařství bylo přeloženo sedmnáctiměsíční batole pro respirační 
selhání nejasné etiologie, které bylo komplikované vznikem ARDS a umělou plicní 
ventilací (UPV) indukovaného plicního poranění. Stav pacienta si vyžádal 103 dní 
VV ECMO podpory a dále více než dva měsíce konvenční umělé plicní ventilace. 
Napojení na ECMO bylo cestou v. jugularis interna vpravo s použitím doublelumen 
kanyly velikosti 19 Fr. ECMO podpora probíhala bez vážnějších technických 
komplikací se třemi výměnami okruhu. Po odpojení ECMO byl pacient pomalu, 
postupně odvykán od  UPV a  zrušena tracheostomie. Následně byl propuštěn 
ve stabilizovaném stavu do domácí péče s potřebou oxygenoterapie a intenzivní 
fyzioterapie.

Závěr: Vyžaduje-li to stav pacienta, je možné ECMO podporu úspěšně provozovat 
i  v  poměrně dlouhém časovém úseku. Během podpory je nutné počítat 
s  výměnami okruhu a  udržovat adekvátní antikoagulaci. Klíčová je komplexní 
péče o pacienta a týmová spolupráce.
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Název přednášky:
Převoz novorozence na ECMO
Jména autorů:
Mašín J., Merunka P., Hodková G., Fichtl J.
Pracoviště:
Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK a VFN Praha

Ve  VFN má péče o  novorozence v  kritickém stavu již dlouhodobou tradici. 
Autoři popisují krátký přehled používaných metod a systémů ECMO v minulosti 
i  současnosti a  publikují kazuistiku prvního případu transportu novorozence 
na  ECMO vrtulníkem ve  spolupráci s  Policií ČR. Ne vše proběhlo k  úplné 
spokojenosti, ale konečný výsledek – uzdravené dítě – byl pro všechny zúčastněné 
satisfakcí za prožité chvíle napětí a překonané potíže.

Název přednášky:
Kazuistika ECMO a Covid-19
Jména autorů:
Vladislava Jarošová, Svatava Pavlová, Marcela Škabradová
Pracoviště:
NNH Praha

Kazuistika pacienta s potvrzenou infekcí Covid-19
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Název přednášky:
Nové možnosti v transplantaci srdce
Jména autorů:
Mgr. Romana Kušičková
Pracoviště:
IKEM, Praha

Celosvětově a  stejně tak v  České republice stoupá počet pacientů s  pokročilým 
srdečním selháním. V  terapii terminálních stádií srdečního selhání se využívají 
mechanické srdeční podpory (MSP) a  transplantace srdce. Na  kriticky nízký 
počet srdečních štěpů k transplantaci sice reaguje rychlý vývoj MSP, ale současně 
jsou revidována kritéria transplantačních protokolů a  je snaha o  zvýšení počtu 
srdečních štěpů. TransMedics OCS (Organ care systém) je systém, umožňující 
uchovávání srdečního štěpu ex-vivo, jeho perfúzi, monitoraci a přípravu a transport 
k transplantaci potenciálnímu dárci. V současnosti byla stanovena kritéria pro využití 
srdečních štěpů od marginálních dárců, a metoda je nově používána v ČR v IKEM.

Název přednášky:
Perioperační postupy při operacích thorakoabdominální 
výdutě v Nemocnici Na Homolce z pohledu perfuziologa
Jména autorů:
Vladislava Jarošová
Pracoviště:
Pracoviště: NNH Praha

Nemocnice Na Homolce poskytuje komplexní specializovanou péči onemocnění 
aorty všemi dostupnými moderními metodami. V  přednášce se zaměříme 
na perioperační postupy z pohledu perfuziologa.

Zajištění pacienta – Přístrojové vybavení – Metody orgánové protekce – Průběh 
MO – Multioborová spolupráce – Komplikace
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Název přednášky:
Implantácie Total Artificial Heart Syncardia na Slovensku  
(2017–2020)
Jména autorů:
Sahuľová Jana, Csere Lukáš, Šuttová Gabriela, Lesný Peter, 
Goncalvesová Eva
Pracoviště:
Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca, Národný ústav 
srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, 2020

Úvod a cieľ: Srdcové zlyhávanie je komplexný klinický syndróm, ktorý môže byť 
dôsledkom akejkoľvek štrukturálnej alebo funkčnej poruchy srdca zhoršujúcej 
schopnosť komory dostatočne sa plniť alebo vypudzovať. Liečba srdcového 
zlyhávania pozostáva z  konzervatívnej a  chirurgickej. Po  vyčerpaní možností 
konzervatívnej liečby prichádzajú na rad možnosti chirurgickej liečby. V posledných 
rokoch vzrástol počet implantácií mechanických podporných systémov vrátane 
úplnej náhrady srdca.

Materiál a  metodika: Hlavnou indikáciou implantácie Total Artificial Heart 
(TAH) je premostenie k  transplantácií srdca u  pacientov s  ireverzibilným 
biventrikulárnym srdcovým zlyhávaním, ktorí sú v  bezprostrednom ohrození 
života a  kedy nie je možné u  nich implantovať iný typ mechanickej podpory 
ľavej komory srdca. Pri implantácií TAH Syncardia sa nahradia obe komory 
a  obe chlopne srdca pneumaticky poháňaným umelým srdcom. V  práci sme 
zdokumentovali a  spracovali údaje zo siedmich implantácií TAH na  Slovensku. 
Zároveň prezentujeme kazuistiku jedného z pacientov po implantácií TAH.

Výsledky: Na  Slovensku prebehla prvá implantácia TAH Syncardia v  novembri 
2017, a do dnešného dňa bolo zaimplantovaných 7 pacientov.

Záver: V práci sme chceli poukázať na  jednu z novších metód liečby srdcového 
zlyhávania, ktorá sa používa u  pacientov v  bezprostrednom ohrození života 
na preklenutie obdobia k transplantácií srdca.
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Název přednášky:
Quantum – naše první zkušenosti
Jména autorů:
Volt M., Břízová P., Jireš J., Bímová J.
Pracoviště:
Kardiochirurgická klinika FN Hradec Králové

V  naší přednášce se snažíme ukázat naše první zkušenosti, které jsme získali 
po  použití u  100 operací, s  přístrojem pro mimotělní oběh Quantum firmy 
Spectrum Medical. Jelikož máme zkušenosti s  přístroji firem Gambro, Jostra 
(nyní Getinge), Polystan a Stoeckert, mohli jsme si dovolit k prvním zkušenostem 
přidat naše poznatky, včetně kladů a záporů tohoto přístroje. Jelikož přístroj má 
elektronicky systém pro sběr dat z přístroje pro mimotělní oběh a na trhu v ČR je 
srovnatelny přístroj pro mimotělní oběh firmy Stoeckert, přístroj S5, udělali jsme 
srovnání právě s  tímto přístrojem pro MO. Nejvíce jsme se zaměřili na  perfuzní 
praktičnost a uživatelskou jednoduchost.

Název přednášky:
Kontinuální monitoring při mimotělním oběhu, možnosti 
a srovnání
Jména autorů:
Břízová P., Volt M., Jireš J., Bímová J., Nováková D.
Pracoviště:
Kardiochirurgická klinika FN Hradec Králové

Kontinuální monitoring fyziologických hodnot při MO se stal rutinní a  nutnou 
součástí vedení MO. Přístroje, které nám toto umožňují, jsme se snažili srovnat 
a  zohlednit měřené parametry, jednoduchost použití, spolehlivost a  cenu 
spotřebního materiálu. Abychom spolehlivost porovnali, co nejobjektivněji, zapojili 
jsme všechny přístroje při najednou při operaci v  MO a  pravidelně zapisovali 
hodnoty a porovnávali s laboratorním analyzátorem krevních plynů (radiometer). 
Snažili jsme se porovnat, co nejvíce hodnot při změnách teploty krve a přehledně 
prezentovat naše výsledky. Porovnávali jsme DataMaster (Stoeckert), BMU 
(Getinge), CDI 500 (Terumo), M4 (Spectrum Medical).
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Název přednášky:
Perfuzionista a komunikace
Jména autorů:
Volt M., Břízová P., Jireš J., Bímová J., Nováková D.
Pracoviště:
Kardiochirurgická klinika FN Hradec Králové

Komunikace, jako nedílná součást běžného života. Komunikace nás doprovází celý 
život, ale na operačním sále je ještě důležitější, protože sebemenší nedorozumění 
může mít fatální následky. V  naší přednášce jsme se zaměřili na  komunikaci 
na operačním sále, kde jsme sledovali vzájemnou komunikaci mezi personálem 
po celou operaci. Sledovali jsme kdo komu dával povel (otázku) a kdo odpovídal 
(pokud odpovídal), vše jsme zapisovali a vyhodnotili.

Název přednášky:
Nestandardní klinické situace dlouhodobých LVAD systémů
Jména autorů:
Jakub Zbihlej
Pracoviště:
Abbott Laboratories, Ltd., Praha

Mechanické srdeční podpory (MSP) se v posledních dvou desetiletích staly standardní 
součástí terapie akutního i terminální fáze chronického srdečního selhání. Prudký 
technologický rozvoj MSP otevřel nové terapeutické možnosti pro v  minulosti 
neřešitelné klinické stavy oběhového selhání. Současně s  technologickým 
vývojem prochází postupnou evolucí i strategie indikací a management použití 
MSP s  cílem identifikace pacientů, kteří budou mít z  implantace MSP nejvyšší 
možný užitek, a  současně nalezení optimální implantační časové periody, což 
by rovněž mělo vést ke  snížení výskytu komplikací. Levostranné dlouhodobé 
MSP jsou dnes již standardní možností volby léčby terminální fáze chronického 
srdečního selhání, které bylo do nedávné doby řešitelné pouze transplantací srdce 
(HTx) nebo paliativní péčí.

V  souvislosti s  rozvinutím HTx a  MSP programu v  terapii terminální fáze 
chronického srdečního selhání je odborná veřejnost nově vystavena zásadním 
etickým otázkám ohledně dostupnosti této terapie, kdy se na jedné straně využívá 
maximálních prostředků včetně individualizovaných operačních postupů k terapii 
jediného pacienta, a  na  straně druhé v  méně rozvinutých zemích EU pacienti 
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nemají dostupnou ani základní terapii terminální fáze chronického srdečního 
selhání, jako je HTx nebo program MSP. Sdělení se zaměří na prezentaci strategie 
terapie nestandardních klinických situací terminálního stádia chronického 
srdečního selhání v rozdílných geografických podmínkách.

Název přednášky:
AngioVac systém-systém k vakuově asistované extrakci 
trombů z pravostranných srdečních oddílů
Jména autorů:
Vtípilová Jana, Szárszoi Ondrej
Pracoviště:
Klinika kardiovaskulární chirurgie, Institut klinické 
a experimentální medicíny, Praha

Úvod: Systém AngioVac je perkutánní veno-venózní okruh sloužící k  aspiraci 
trombotických hmot z pravostranných srdečních oddílů. Tato technika perkutánní 
trombektomie může nahradit otevřené kardiochirurgické výkony u  vysoce 
rizikových pacientů. Cílem tohoto sdělení je popsat tento systém z  pohledu 
perfuzionisty a seznámit odbornou veřejnost s našimi dosavadními výsledky.

Metoda: Systém AngioVac (Angiodynamics, Latham, NY USA) je určen k vakuově 
asistované trombektomii zejména z  oblasti pravostranných srdečních oddílů. 
Katetrizačně zaváděný systém zahrnuje inflow kanylu s rozšířenou koncovou částí 
tvaru trychtýře opatřenou balónkem, set se speciálním filtrem na  uchytávání 
trombů, centrifugu a outflow kanylu. Jako přístupová místa jsou voleny femorální 
nebo jugulární žíly. Na naší klinice byl systém úspěšně použit u čtyř pacientů. U tří 
po  extrakci transvenózně implantovaných elektrod ICD, kdy v  pravostranných 
oddílech zůstaly mobilní útvary a rozsáhlé vegetace. U čtvrté pacientky s infekční 
endokarditidou byly diagnostikovány vegetace na trikuspidální chlopni. U všech 
čtyř pacientů byly vegetace kompletně odstraněny pomocí systému AngioVac.

Závěr: Použití systému AngioVac na naší klinice bylo úspěšné a nezaznamenali 
jsme žádné větší komplikace. Obsluha systému z  pohledu perfuzionisty je 
jednoduchá a  bezpečná. Tento systém je vhodnou alternativou pro pacienty 
s vysokým rizikem pro otevřený kardiochirurgický výkon.
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Název přednášky:
Hyperperfuzní syndrom horní končetiny u pacienta na V-A ECMO
Jména autorů:
Smolka J., Caletka P., Zuščich O., Mikisková Z., Lonský V., 
Šantavý P., Šimek M.
Pracoviště:
Klinika kardiochirurgie FNOL Olomouc

Prezentace pojednává o problematice hyperperfuzního syndromu horní končetiny 
u pacienta v kariogenním šoku a implementovanou podporou V-A Ecmo.

Tato málo častá komplikace ohrožuje pacienta poškozením horní končetiny, 
popřípadě až její ztrátou.

V naší kazuistické prezentací bychom Vás chtěli seznámit s touto problematikou 
a námi zvoleným postupem řešení této komplikace.
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