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ścię ta igła wpro wa dza na jest pro sto pa dle do skó ry 0,5 cm bocz nie
od tęt ni cy udo wej tuż po wy żej gór nej kra wę dzi mię śnia kra wiec -
kie go aż do mo men tu po ja wie nia się skur czów mię śnia ob szer ne -
go przy środ ko we go. Po daż 0,1–0,2 ml/kg ane ste ty ku miej sco we -
go po wo du je wy star cza ją cą blo ka dę obu ner wów i cał ko wi te
znie sie nie bó lu w ob rę bie przy środ ko wej po wierzch ni no gi i sto py.

Do stęp przez mię sień kra wiec ki ma na ce lu prze nik nię cie do
gru bej pod ściół ki zlo ka li zo wa nej po mię dzy we wnętrz ną po -
wierzch nią mię śnia kra wiec kie go a ścię gnem mię śnia przy wo -
dzi cie la. Miej sce na kłu cia znaj du je się na wy so ko ści gór nej kra -
wę dzi rzep ki, na przed niej po wierzch ni mię śnia kra wiec kie go, co
moż na wy czuć pal pa cyj nie. Igła blo ku ją ca wpro wa dza na jest nie -
znacz nie ku ty ło wi pod ką tem 45° do ogo no wo w stro nę kłyk cia
przy środ ko we go ko ści udo wej aż do mo men tu po ja wie nia się
spad ku opo ru, co jest do wo dem na prze do sta nie się jej do pod ściół -
ki zlo ka li zo wa nej pod mię śniem kra wiec kim (przez któ rą prze bie -
ga nerw udo wo -go le nio wy). Do stęp oko ło żyl ny, pier wot nie opi sy -
wa ny ja ko tech ni ka „śle pej” in fil tra cji po obu stro nach ży ły
od pisz cze lo wej w gór nej czę ści przy środ ko wej po wierzch ni no gi,
zo stał znacz nie udo sko na lo ny dzię ki tech ni kom wi zu ali za cji ul tra -
so no gra ficz nej, po nie waż ży ła od pisz cze lo wa jest bar dzo ła twa do
zlo ka li zo wa nia. Wpro wa dza nie igły wzdłuż głów nej osi son dy
(SAX-IP) po zwa la do kład nie uwi docz nić tor igły w stro nę ży ły
i okręż ne roz prze strze nia nie się ane ste ty ku miej sco we go.

Blo ka da ner wu skór ne go bocz ne go uda
Ty po wa blo ka da ner wu skór ne go bocz ne go uda jest rzad ko sto so -
wa na u dzie ci. Głów ne wska za nie to tech ni ka uzu peł nia ją ca blo -
ka dę udo wą. Za le ca ne jest za sto so wa nie ul tra so no gra fii.

Blo ka da ner wu za sło no we go
Tę pro ce du rę wy ko nu je się u dzie ci w po zy cji le żą cej na ple cach
z lek ko od wie dzio nym i zro to wa nym na ze wnątrz udem (je śli to
moż li we). Punk ta mi orien ta cyj ny mi są: bruz da mię dzy ścię gnem
mię śnia przy wo dzi cie la dłu gie go i przy środ ko wą kra wę dzią mięś -
nia grze bie nio we go. Miej sce na kłu cia po ło żo ne jest w tej bruź dzie
na wy so ko ści krę ta rza więk sze go ko ści udo wej.

Za pomocą sty mu la to ra ner wów igłę wpro wa dza się do kład nie
w stro nę przed nio -tyl ną aż do mo men tu, kie dy po ja wią się skur -
cze mię śnia przy wo dzi cie la dłu gie go i krót kie go (sty mu la cja
przed niej ga łę zi ner wu za sło no we go). Igłę na stęp nie kie ru je się
grzbie to wo na głę bo kość 1–2 cm aż do mo men tu wy stą pie nia
skur czów mię śnia przy wo dzi cie la dłu gie go (tyl na ga łąź). Po da je
się wów czas po ło wę roz two ru ane ste ty ku miej sco we go (w su mie
0,1 ml/kg do mak sy mal nie 5 ml na nerw), igłę na stęp nie wy co fu -
je się, a kie dy po now nie po ja wi się sty mu la cja przed niej ga łę zi, na -
le ży po dać dru gą po ło wę daw ki ane ste ty ku.

Tę sa mą blo ka dę moż na wy ko nać pod kon tro lą USG. Gło wi -
ca jest umiesz czo na po ni żej guz ka ło no we go, z głów ną osią usta -
wio ną rów no le gle do wię za dła pa chwi no we go. Roz cię gna mię śnia
kra wiec kie go oraz mię śni przy wo dzi cie li dłu gie go i krót kie go są
ła twe do iden ty fi ka cji. Przed nią ga łąź moż na ła two od na leźć mię -
dzy mię śniem przy wo dzi cie lem dłu gim i krót kim, pod czas gdy ga -
łąź tyl na le ży po mię dzy przy wo dzi cie lem krót kim a wiel kim
(ryc. 77-17).

Blo ka dy ner wu kul szo we go

Roz wa ża nia ana to micz ne
Splot krzy żo wy za opa tru je tyl ną część koń czy ny dol nej. Le ży on
na przed niej po wierzch ni mię śnia grusz ko wa te go za tyl ną ścia ną
mied ni cy mniej szej i nie ma do nie go bez po śred nie go do stę pu. Od -
cho dzą od nie go 2 ner wy za opa tru ją ce koń czy nę dol ną: nerw udo -
wy skór ny tyl ny i nerw kul szo wy. Nerw kul szo wy jest naj więk -
szym mie sza nym ner wem w or ga ni zmie czło wie ka. Dzie li się on
na 2 od ręb ne ner wy – nerw strzał ko wy wspól ny i nerw pisz cze lo -
wy – za mknię te w tej sa mej osłon ce oko ło ner wo wej.
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Rycina 77-16 Blokada nerwu odpiszczelowego/obszernego przyśrodkowego. 
1, nerw udowy; 2, tętnica udowa; 3, mięsień krawiecki; 4, nerw udowo-goleniowy;
5, nerw ruchowy zaopatrujący mięsień krawiecki; 6, mięsień obszerny przyśrodkowy.
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Rycina 77-17 Blokada nerwu zasłonowego: obraz USG przedniej i przyśrodkowej
części uda.


