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Ul tra so no gra fia czy ni tę tech ni kę jesz cze ła twiej szą [230].
Son dę na le ży umie ścić nie znacz nie po wy żej wię za dła pa chwi no -
we go i rów no le gle do nie go.

Zwy cza jo wo sto so wa ne daw ki ane ste ty ków miej sco wych
umiesz czo no w tab. 77-14. Moż na rów nież za ło żyć cew nik, a je -
go po zy cja po win na być skon tro lo wa na al bo z uży ciem neu ro sty -
mu la to ra (cew nik sty mu lo wa ny), al bo za po mo cą USG. Sche ma ty
po wta rza nych da wek ane ste ty ków i pręd ko ści wle wów cią głych
przed sta wio ne są w tab. 77-13.

Blo ka da prze dzia łu po wię zi bio dro wej
Tech ni ka ta po le ga na wstrzy ki wa niu ane ste ty ku miej sco we go
po ni żej po wię zi bio dro wej [231]. Lek bę dzie roz prze strze niał się

po we wnętrz nej po wierzch ni po wię zi i, w za leż no ści od je go ob -
ję to ści, ob my wał ner wy wy cho dzą ce ze splo tu lę dź wio we go, któ -
ry za opa tru je koń czy nę dol ną. Wy ko nu je się to u pa cjen tów le żą -
cych na ple cach (zob. ryc. 77-14).

Wła ści we umiej sco wie nie cew ni ka za pew nia uży cie tech ni ki
ul tra so no gra ficz nej.

Za pomocą tej tech ni ki pra wie za wsze za blo ko wa ny jest nerw
udo wy i nerw skór ny bocz ny uda. Ane ste tyk miej sco wy za zwy czaj
do cie ra do gór nej od no gi ga łę zi ner wu za sło no we go, któ ra od da je
ga łąz kę do sta wu bio dro we go. Znie czu lo ny ob szar w 70% obej mu -
je rów nież ob szar za opa try wa ny przez gór ne ga łę zie splo tu lę dź wio -
we go, ta kie jak nerw płcio wo -udo wy. Sto so wa ne daw ki ane ste ty ków
miej sco wych przed sta wio no w tab. 77-14. Ane ste ty ki miej sco we
z do dat kiem epi ne fry ny osią ga ją wy raź nie niż sze stę że nie w su ro -
wi cy krwi i po win ny być pre fe ro wa ne, je śli to tyl ko moż li we. Do -
da tek klo ni dy ny (1–2 μg/kg) zna czą co wy dłu ża czas trwa nia anal -
ge zji [50]. Za ło że nie cew ni ka jest ła twe i po zwa la na dłu go trwa le
le cze nie bó lu (zob. tab. 77-13).

In ne blo ka dy splo tu lę dź wio we go
Blo ka da ner wu udo wo -go le nio we go
Blo ka da ner wu udo wo -go le nio we go za zwy czaj sto so wa na jest ja -
ko uzu peł nie nie blo ka dy kul szo wej z uży ciem nie wiel kiej ilo ści
ane ste ty ku miej sco we go. Po nie waż nerw udo wo -go le nio wy jest
czy sto czu cio wym ner wem, nie mo że on być iden ty fi ko wa ny z uży -
ciem sty mu la to ra ner wów. Opu bli ko wa no opi sy wie lu pro ce dur wy -
ko ny wa nia blo ka dy ner wu udo wo -go le nio we go, ale wszyst kie wy -
ka zy wa ły po nad 30% nie po wo dzeń. Ul tra so no gra fia, obec nie
nie do ce nia na w tym za sto so wa niu, wy da je się obie cu ją cą tech ni ką.

Ty po wy do stęp u pa cjen ta w po zy cji le żą cej na ple cach jest wy -
ko ny wa ny na wy so ko ści ko la na. Pal pa cyj nie na le ży zi den ty fi ko wać
przed ni brzeg środ ko wej gło wy mię śnia brzu cha te go i gu zo wa tość
pisz cze lo wą. Na stęp nie po pro wa dzić li nię pod ką tem 45° w sto sun -
ku do li nii mię dzy kłyk cio wej łą czą cą gu zo wa tość pisz cze lo wą
z przed nią kra wę dzią mię śnia brzu cha te go. Tech ni ka ta po le ga na
pod skór nym po da niu ane ste ty ku miej sco we go wzdłuż tej li nii. Ta
bar dzo pro sta tech ni ka jest pra wie po zba wio na po wi kłań, ale jed -
no cze śnie wią że się z ra czej wy so kim od set kiem nie po wo dzeń.

Blo ka da ner wu udo wo -go le nio we go/ga łąź ner wo wa do mięś -
nia ob szer ne go przy środ ko we go wy ko rzy stu je są siedz two tych
struk tur w ka na le przy wo dzi cie li w gór nej czę ści uda. Ga łąź od cho -
dzą ca do mię śnia ob szer ne go przy środ ko we go jest ner wem mie sza -
nym i z te go po wo du mo że on zo stać ła two zlo ka li zo wa ny za po -
mo cą neu ro sty mu la to ra, a wstrzyk nię cie środ ka znie czu le nia
miej sco we go po wo du je rów no cze sną blo ka dę obu ner wów. Punk -
ta mi orien ta cyj ny mi są: tęt ni ca udo wa, wię za dło pa chwi no we i gór -
na kra wędź mię śnia kra wiec kie go (ryc. 77-16). Krót ka, krót ko
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Rycina 77-15 Blokada nerwu udowego. Diagnostyka ultrasonograficzna okolicy
pachwiny (głowica ustawiona równolegle do więzadła pachwinowego).

Tabela 77-14 Zalecane objętości anestetyków miejscowych do blokad single-shot kończyny dolnej z zastosowaniem stymulatora nerwów*

Rodzaje blokady ≤10 kg 11–30 kg 31–60 kg >60 kg

Splotu lędźwiowego (przedziału lędźwiowego) 1 ml/kg 10 ml + 0,5 ml/każdy kg powyżej 10 kg 20 ml 20 ml

Nerwu udowego 0,5 ml/kg 5 ml + 0,35 ml/każdy kg powyżej 10 kg 12 ml + 0,3 ml/każdy kg powyżej 30 kg 25 ml

Powięzi biodrowej 1 ml/kg 10 ml + 0,5 ml/każdy kg powyżej 10 kg 20 ml + 0,25 ml/każdy kg powyżej 30 kg 30 ml

Proksymalna nerwu kulszowego 1 ml/kg 10 ml + 0,5 ml/każdy kg powyżej 10 kg 20 ml + 0,3 ml/każdy kg powyżej 30 kg 30 ml

Nerwu kulszowego w dole podkolanowym 0,3 ml/kg 3 ml + 0,2 ml/każdy kg powyżej 10 kg 6 ml + 0,15 ml/kg 12,5 ml

*Objętości mogą być zmniejszone, gdy stosuje się identyfikację ultrasonograficzną.


