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Intoxikace v tIntoxikace v těěhotenstvhotenstvíí

NenNeníí ddůůvod abstinencevod abstinence
PPřřededáávkovvkováánníí
UUžžititíí mnomnožžstvstvíí ddřřííve tolerovanve tolerovanééhoho
NejNejččastastěěji po i.v. aplikaciji po i.v. aplikaci
AkutnAkutníí pomocpomoc
StejnStejnáá pravidla jako u netpravidla jako u netěěhotnýchhotných
Nezralost Nezralost mitochondrimitochondriáálnlníí enzymatickenzymatickéé výbavy u výbavy u 
ploduplodu
20% detoxika20% detoxikaččnníí schopnost jaternschopnost jaterníích bunch buněěk k 



AkutnAkutníí pomocpomoc

Nutno zajistit zNutno zajistit záákladnkladníí žživotnivotníí funkce pacientek, t.j. obfunkce pacientek, t.j. oběěh a h a 
dýchdýcháánníí..
Nutno zabrNutno zabráánit dalnit dalšíšímu vstmu vstřřebebáávváánníí toxických ltoxických láátek, toxickou tek, toxickou 
lláátku pokud motku pokud možžno zajistit.no zajistit.
Zjistit rychlou anamnZjistit rychlou anamnéézu, zejmzu, zejmééna druh toxickna druh toxickéé lláátky, jejtky, jejíí
mnomnožžstvstvíí, p, přřibliibližžnou dobu unou dobu užžititíí a pa přříípadnpadnéé zdravotnzdravotníí
komplikace intoxikovankomplikace intoxikovanéé vvččetnetněě ppřříípadnpadnéé daldalšíší medikacemedikace. . 
ToxikologickToxikologickéé vyvyššetetřřeneníí -- 50 ml prvn50 ml prvníí porce porce žžaludealudeččnníího ho 
obsahu z výplachu, 100 ml moobsahu z výplachu, 100 ml močče a 10 ml krve e a 10 ml krve 
ZajiZajiššttěěnníí dostatedostateččnnéého pho přříístupu do stupu do žžilnilníího ho řřeeččiiššttěě –– centrcentráálnlníí
žžilnilníí katetrkatetr



AlkoholAlkohol



PPřřííznaky intoxikaceznaky intoxikace

NejNejččastastěějjšíší nnáávykovvykováá lláátka.tka.
ÚÚtlum dechovtlum dechovéého centraho centra
HypoglykHypoglykéémiemie
MinerMineráálnlníí rozvrat srozvrat s hypokalemihypokalemiíí
AcidAcidóózaza
AspiraceAspirace
ÚÚrazyrazy
ItrauterinnItrauterinníí odumodumřřeneníí plodu plodu 
KKřřivky ivky ctgctg vv dobdoběě intoxikace intoxikace -- areaktivnareaktivníí, p, přři i 
UZ vyUZ vyššetetřřeneníí -- nníízkzkáá pohybovpohybováá aktivita plodu aktivita plodu 
a omezena omezenéé dýchacdýchacíí pohyby, pohyby, ččasto i poruasto i poruššenenéé
drdržženeníí ploduplodu



OpioidyOpioidy



AkutnAkutníí intoxikaceintoxikace

ZZáávratvratěě, , úúzkost, zvracenzkost, zvraceníí, zarudnut, zarudnutíí vv obliobliččeji, eji, 
zrychlenzrychlenéé dýchdýcháánníí
OslabenOslabenéé dýchdýcháánníí, cyan, cyanóóza, za, úúpornpornéé svsvěědděěnníí
kkůžůže (morfin), bradykardiee (morfin), bradykardie
Somnolence, Somnolence, soporsopor, k, kóómama
ÚÚzkzkéé zornice nereagujzornice nereagujííccíí na osvit, tna osvit, těžěžko   ko   
výbavnvýbavnéé reflexy, snreflexy, sníížženeníí ttěělesnlesnéé teplotyteploty



TerapieTerapie

ZajiZajiššttěěnníí zzáákladnkladníích ch žživotnivotníích funkcch funkcíí, eventueln, eventuelníí umuměělláá plicnplicníí
ventilaceventilace
ZajiZajiššttěěnníí ttěělesnlesnéé teplotyteploty
PodPodáánníí antibiotik proti rozvoji pneumonieantibiotik proti rozvoji pneumonie
Derivace moDerivace močče a pode a podáánníí centrcentráálnlníího ho analeptikaanaleptika naloxonunaloxonu
IntrenonIntrenon -- 1 1 ampamp. = 0,4 mg  v. = 0,4 mg  v ddáávce 0,4 vce 0,4 -- 0,8 mg i.v., d0,8 mg i.v., dáávku lze vku lze 
opakovat ve 4 minutových intervalech do celkovopakovat ve 4 minutových intervalech do celkovéé ddáávky 10 mg.  vky 10 mg.  
AbstinenAbstinenččnníí ppřřííznaky znaky řřeešíšíme symptomatickyme symptomaticky-- pacienty tlumpacienty tlumííme  me  
ChlorpromazinemChlorpromazinem, event. k, event. křřeečče e -- pomalpomaléé podpodáánníí i.v. i.v. DiazepamuDiazepamu
Substituce Substituce buprenorfinembuprenorfinem (max. 32 mg/24 hod.)(max. 32 mg/24 hod.)



NovorozenecNovorozenec

RespiraRespiraččnníí alkalalkalóózaza
VV odstupu 48 hodin rozvoj abstinenodstupu 48 hodin rozvoj abstinenččnníích pch přřííznakznakůů
antidotumantidotum -- novorozenci lze podat 10 novorozenci lze podat 10 ugug naloxonunaloxonu
do pupedo pupeččnnííkovkovéé žžííly, dly, dáávku lze pak opakovatvku lze pak opakovat
za 2 za 2 -- 3 minuty3 minuty
NaloxonNaloxon lze podat novorozenci tlze podat novorozenci tééžž jednorjednoráázovzověě
nitrosvalovnitrosvalověě čči podkoi podkožžnněě vv ddáávce 60 vce 60 ugug/ kg v/ kg vááhy.hy.



StimulaStimulaččnníí
drogydrogy



StimulaStimulaččnníí drogydrogy



StimulaStimulaččnníí drogydrogy--intoxikaceintoxikace

NespavostNespavost
HyperaktivitaHyperaktivita
HalucinaceHalucinace
HypertenzeHypertenze
ExhaustivnExhaustivníí syndromsyndrom
HypertermieHypertermie
KomaKoma
Poruchy ventilacePoruchy ventilace



TerapieTerapie
ZajiZajiššttěěnníí zzáákladnkladníích ch žživotnivotníích funkcch funkcíí a jejich pra jejich průůbběžěžnnéé
monitorovmonitorováánníí
RTG plic k eventuelnRTG plic k eventuelníímu  vyloumu  vylouččeneníí rozvoje plicnrozvoje plicníího ho 
postipostižženeníí
Neklid Neklid -- podpodáánníí ChlorpromazinuChlorpromazinu
KKřřeečče e -- i.v. podi.v. podáánníí DiazepamuDiazepamu
Tachykardie Tachykardie -- i.v. beta bloki.v. beta blokáátorytory
PPřři ventilai ventilaččnníí poruporušše zahe zaháájjííme vme vččas umas uměělou plicnlou plicníí
ventilaciventilaci
SnSníížženeníí hladiny amfetaminu a jeho derivhladiny amfetaminu a jeho derivááttůů --
forsforsíírovanrovanáá kyselkyseláá diurdiuréézaza
HypertermieHypertermie -- studenstudenéé zzáábaly, baly, čči chlazeni chlazeníí konkonččetinetin



OhroOhrožženeníí ploduplodu

CCéévnvníí spasmyspasmy--krvkrváácenceníí a pa přřededččasným asným 
odluodluččovováánníím placentym placenty
ObservaceObservace
VV ppřříípadpaděě porodu je dporodu je dííttěě ohroohrožženo zejmeno zejmééna na 
rozvojem plicnrozvojem plicníí hypertenze hypertenze čči krvi krváácenceníím do mozku m do mozku 
a to jea to ješšttěě po npo něěkolik nkolik náásledných dnsledných dníí
DDííttěě je u narkomanek po porodu  tje u narkomanek po porodu  tééžž ohroohrožženo eno 
rozvojem akutnrozvojem akutníí intoxikace vzhledem ke snadnintoxikace vzhledem ke snadnéému mu 
ppřřestupu kokainu do mateestupu kokainu do mateřřskskéého mlho mléékaka



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
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