
ÉÉbredbredéési agitsi agitáácicióó
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csecsemcsecsemőők k éés gyermekek s gyermekek 
ááltalltaláános anesztnos anesztééziziáája ja 

ututáánn



ElElőőfordulforduláása fsa füügggg

 az alkalmazott szerektaz alkalmazott szerektőőll
 a a pszihpszihééss habitusthabitustóól l éés s áállapottllapottóóll
 egyegyééni ni éérzrzéékenyskenyséégtgtőőll
 ééletkortletkortóóll
 a narka narkóózis idzis időőtartamtartamááttóóll
 krkróónikus knikus köözponti idegrendszeri zponti idegrendszeri lléézizióó

fennfennáálllláássááttóóll
 a a posztoperatposztoperatíívv ffáájdalomtjdalomtóóll
 posztoperatposztoperatíívv hiypoxihiypoxiááttóóll, , hiperkapnihiperkapniááttóóll??????



 Az alacsony Az alacsony oldoldéékonyskonysáággúú, gyorshat, gyorshatáássúú inhalinhaláácicióós s 
narkotikumok esetnarkotikumok esetéében gyakrabban ben gyakrabban íírjrjáák le, bk le, báár r 
elelőőfordul fordul HalothaneHalothane esetesetéében is, csak az ott ben is, csak az ott 
egyegyéébkbkéént fennnt fennáállllóó vezetvezetőő posztoperatposztoperatíívv
mellmelléékhatkhatáások (hsok (háánynyáás, remegs, remegéés stb.) mellett s stb.) mellett 
kevkevéésbsbéé feltfeltűűnnőő..

 IntravIntravéénnáás szerek is okozhatjs szerek is okozhatjáák, egyk, egyééni ni 
éérzrzéékenyskenyséég, elg, eléégtelen gtelen posztoperatposztoperatíívv
ffáájdalomcsillapjdalomcsillapííttáás esets esetéén.n.



SajSajáát tapasztalatt tapasztalat: egy: egyééni ni éérzrzéékenyskenyséégen gen 
alapulalapulóó posztoperatposztoperatíívv agitagitáácicióó

 ismisméételt narktelt narkóózisok esetzisok esetéében ismben isméétltlőődik,dik,
 ttööbbfbbfééle narkotikum hasznle narkotikum hasznáálata mellett is lata mellett is 

kialakul!kialakul!
 a szoka szokáásosan alkalmazott tersosan alkalmazott teráápipiáás szerekre s szerekre 

nehezen reagnehezen reagááll
 igen gyakran altatott betegek (igen gyakran altatott betegek (éégettek, gettek, 

traumtraumáás sebek, plasztiks sebek, plasztikáák stb.) esetk stb.) esetéében ben 
taltaláánn cscsöökkenkkenőő tendencitendenciáát mutatt mutat



SajSajáát tapasztalat:t tapasztalat:
csecsemcsecsemőőknknéél rendkl rendkíívvüül ritkl ritkáán fordul eln fordul előő



SajSajáát tapasztalat:t tapasztalat:
rröövid narkvid narkóózis utzis utáán igen ritka,n igen ritka,
(ellent(ellentéétben az irodalmi adatokkal)tben az irodalmi adatokkal)
amennyiben amennyiben a a posztoperatposztoperatíívv

ffáájdalomcsillapjdalomcsillapííttáás megfelels megfelelőő



KKöözponti idegrendszeri szponti idegrendszeri séérrüült gyerekek lt gyerekek 
esetesetéében gyakrabban fordul elben gyakrabban fordul előő,,

de jde jóó premedikpremedikáácicióó éés idejs idejéében bevezetett ben bevezetett 
terteráápia mellett arra jpia mellett arra jóól reagl reagáál, l, 
ssőőt sok esetben elkert sok esetben elkerüülhetlhetőő..

ÁÁllandllandóó antikonvulzantikonvulzíívv terteráápipiáárara
bebeáállllíított epilepszitott epilepsziáásoknsoknáál igen ritka!l igen ritka!



 PosztoperatPosztoperatíívv ffáájdalomcsillapjdalomcsillapííttáásra igen jsra igen jóó a a 

narknarkóózis befejezzis befejezéése else előőtttt
legallegaláább 10bb 10--15 perccel adott15 perccel adott

NalbuphinNalbuphin 0,150,15--0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 
adagbanadagban



 PosztoperatPosztoperatíívv hipoxiahipoxia éés / vagys / vagy
 posztoperatposztoperatíívv hypercapniahypercapnia talajtalajáán kialakult n kialakult 

agitagitáácicióó??

 EZEK AZ EZEK AZ ÁÁLLAPOTOK JLLAPOTOK JÓÓL VEZETETT L VEZETETT 
NARKNARKÓÓZIS ZIS ÉÉS POSZTOPERATS POSZTOPERATÍÍV OBSERVATIO V OBSERVATIO 

MELLETTMELLETT
NEM ALAKULHATNAK KI, NEM ALAKULHATNAK KI, 

HA MHA MÉÉGIS, AKKOR GIS, AKKOR 
AZ INTENZAZ INTENZÍÍV TERV TERÁÁPIA TELJES ESZKPIA TELJES ESZKÖÖZTZTÁÁRRÁÁVAL VAL 

KEZELENDKEZELENDŐŐK,K,
ÉÉS A  KS A  KÖÖVETKEZMVETKEZMÉÉNYNYÜÜKKKKÉÉNT  KIALAKULT NT  KIALAKULT 

TTÜÜNETEK NEM NETEK NEM ÉÉBREDBREDÉÉSI AGITSI AGITÁÁCICIÓÓNAK NAK 
MINMINŐŐSSÜÜLNEK!!!!LNEK!!!!



ÖÖsszefoglalva, sszefoglalva, sajsajáát tapasztalataink alapjt tapasztalataink alapjáán:n:

 A kA küüllöönfnfééle narkotikumok, le narkotikumok, éés fs főőleg az alacsony leg az alacsony 
oldoldéékonyskonysáággúú, gyorshat, gyorshatáássúú inhalinhaláácicióós szerek (s szerek (sevofluranesevoflurane, , 
desfluranedesflurane) ) ááltal okozott, leltal okozott, leíírt, rt, éébredbredéési agitsi agitáácicióó elelőőfordulforduláása sa 
jjóó premedikpremedikáácicióóvalval, j, jóól vezetett narkl vezetett narkóózissal zissal éés s 
posztoperatposztoperatíívv ffáájdalomcsillapjdalomcsillapííttáással jelentssal jelentőősen sen 
cscsöökkenthetkkenthetőő, s, sőőt megelt megelőőzhetzhetőő..

 Az Az éébredbredéési agitsi agitáácicióó –– jjóó narknarkóózisvezetzisvezetéés esets esetéén n ––
nem jnem jáárr olyan kolyan köövetkezmvetkezméényekkel, hogy nyekkel, hogy ezen ezen kkíívváállóóanan
alkalmazhatalkalmazhatóó, igen j, igen jóó narkotikusnarkotikus paramparamééterekkel terekkel 
rendelkezrendelkezőő szerek hasznszerek hasznáálatlatáát akt akáárcsak kismrcsak kisméértrtéékben kben 
visszaszorvisszaszoríítantanáá..


