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FAST - wkłucia doszpikowe 

 



 

• Wkłucie doszpikowe 

 

• System do infuzji śródkostnej 

 

• Śródkostny dostęp naczyniowy 

 

• Infuzja śródkostna 



Kto popiera śródkostny dostęp 

naczyniowy? 

• Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne 

• Europejska Rada Resuscytacji 

• Krajowe Towarzystwo Lekarzy Ratownictwa 

Medycznego w USA 

• Konsorcjum Popierające Stosowanie Dostępu 

Doszpikowego w Praktyce Klinicznej 

• Organizacje Pielęgniarek Zawodowych 



historia 

• Arinkin Michaił Innokientjewicz (1876-1948), rosyjski 

lekarz wojskowy, internista i hematolog,  

• od 1919 profesor Akademii Wojskowo-Medycznej w 

Petersburgu.  

• Od 1945 członek Akademii Nauk Medycznych 

ZSRR, generał wojskowej służby medycznej.  

• 1927 opracował metodę badania szpiku kostnego 

jeszcze za życia. Pionier diagnostycznego nakłucia 

mostka w celu pobrania szpiku kostnego oraz 

punkcji węzłów limfatycznych. 



historia 

 

• Tadeusz Tempka (1885-1974) wprowadził na stałe do 
polskich klinik metodę Arinkina biopsji szpiku kostnego 

 

• w latach 30-tych wprowadził metodę zażyciowego 
badania szpiku z mostka, wprowadzoną po raz pierwszy 
w tym samym roku przez Rosjanina Michaiła Arinkina. 

 

• ta podstawowa dziś metoda natrafiała wówczas na opory 
wielu konserwatywnych lekarzy. Nie rozumiano i nie 
doceniano, ile nowych faktów z zakresu fizjopatologii 
układu krwiotwórczego dostarcza ten sposób badania. 

 

 

 



Pierwsza informacja o możliwości podawania 

płynów do jamy szpikowej (mostek) - lata 30-te i 

40-te (dostęp doszpikowy był używany dość 

często) 

• II wojna światowa – około 4000 raportów o 

użyciu dostępu doszpikowego i jednocześnie 

zanik popularności tej metody wraz z rozwojem 

dostępów dożylnych 
(Drinker CK, Drinker KR, Lund CC. The circulation of the mammalian bone marrow. Am J Physiol 1922;62:1-92) 



 

 

Jeżeli uzyskanie dostępu do żyły obwodowej jest 
trudne albo niemożliwe, rozważ drogę doszpikową. 

 

 

 

 

 
(Wytyczne resuscytacji 2010, www.prc.krakow.pl) 



 

Leki podane do jamy szpikowej osiągają pożądane 

stężenie w osoczu w czasie porównywalnym z 

lekami wstrzykniętymi przez cewnik umieszczony 

w żyle centralnej 

 

 
(Crit Care Med 1999;27:1565–9. Intraosseous vasopressin improves coronary perfusion pressure rapidly during 

cardiopulmonary resuscitation in pigs. Wenzel V, Lindner KH, Augenstein S, et al.) 



wskazania 

 

 

Każdy stan zagrożenia zdrowia i życia kiedy nie 

ma możliwości zastosowania wkłucia dożylnego 

zobowiązuje nas do poszukiwania drogi 

alternatywnej czyli wkłucia doszpikowego. 

 



przeciwwskazania 

• Objawy infekcji tkanek miękkich w miejscu 

wkłucia 

• Złamana kość 

• Uraz kończyny z uszkodzeniem pęczka 

naczyniowego 

• Próba zakładania dostępu doszpikowego w 

ciągu 24 godzin 



powikłania 

• Podbiegnięcie krwawe 

• Infekcja w miejscu wkłucia 

• Ból w miejscu wkłucia 

• Złamanie kości (głównie u noworodków i pacjentów z 
osteoporozą) 

• Zapalenie w jamie szpikowej 

• Zator tłuszczowy 

• Aplazja szpiku 

• Tamponada osierdzia 

• Wynaczynienie podskórne leku 

• Punktowe przesączanie leku z miejsca wkłucia 

• Zespół nadciśnienia lub ucisku w przestrzeniach 
powięziowych 



Hypertoniczne roztwory soli 

Badanie na modelu zwierzęcym 

–Pomiędzy 2 a 5 dobą od zabiegu doszło do 

martwicy szpiku kostnego u 8/10 zwierząt w grupie 

resuscytowaniej przy pomocy hipertonicznego 

roztworu soli. 

 

–Brak takiego powikłania w grupie leczonej 0,9% 

roztworem NaCl 
(J Trauma. 2002 Jan;52(1):18-25. Hypertonic saline: intraosseous infusion causes myonecrosis in a 

dehydrated swine model of uncontrolled hemorrhagic shock. 

Alam HB, Punzalan CM, Koustova E, Bowyer MW, Rhee P.) 



poprzetoczeniowa aplazja 

szpiku  

 

 

Zniszczenie podścieliska łącznotkankowego 

szpiku kostnego (fibroblasty, komórki siateczki, 

makrofagi) uniemożliwia ponowne pojawienie się 

hematopoezy i limfopoezy szpikowej.   











niepowodzenia 

 

 

• Wkłucie poza oznaczonym miejscem 

• Przekłucie kości 

• Przetoczenie płynów do jamy szpikowej   

z żółtym szpikiem 



czas utrzymywania wkłucia 

• Dostęp doszpikowy jest rozwiązaniem 

krótkoterminowym i dlatego zaleca się 

utrzymanie dostępu doszpikowego: 

 

- do uzyskania poprawy parametrów 

hemodynamicznych (RR, oddech) ocenionych 

bezprzyrządowo, 

- do 3-6 godzin, maksymalnie do 24 godzin, 



 

• Oznakowanie poszkodowanego/rannego, u 

którego zastosowano wkłucie  opaską w innym 

kolorze niż przewidzianym do segregacji. 

 

• Opaska z informacją: godzina i data założenia 

wkłucia.  



zestawy igieł do wkłuć 

doszpikowych 

 

• B.I.G. 

• EZiO 

• F.A.S.T. 1 

• Zestaw igieł Jamschidi 

 



zestaw igieł do wkłuć 

doszpikowych B.I.G. – bone 

injection gun 
 



elementy składowe igły 

 



możliwość regulacji głębokości 

wkłucia  

 



pierścień mocujący igłę  

 



Igła i mandryn 

metalowa igła dla połączeń z zestawem do 

przetoczeń 
• zaostrzony koniec igieł 



umocowanie igły w metalowym 

koszyku rękojeści  

 



lokalizacja wkłucia igły  

zestawu typu B.I.G.? 

 Kość piszczelowa - część proksymalna - 

powierzchnia przednia przyśrodkowa i  

Kość piszczelowa - część dystalna - okolica kostki 

przyśrodkowej 

Kość ramienna – głowa kości ramiennej 

Kość promieniowa – okolica stawu 

nadgarstkowego 

 



skuteczność wkłucia 

780 pacjentów / 40 dostępów  

doszpikowych – 5,1% 

• B.I.G. - skuteczność 

–Dzieci < 16 r.ż. – 71% (10/14) 

–Dorośli – 73% (19/26) 

 
(J Trauma. 2009 Jun;66(6):1739-41. Prehospital intraosseus access with the bone injection gun by a 

helicopter-transported emergency medical team. Gerritse BM, Scheffer GJ, Draaisma JM.) 



4666 dostępów naczyniowych 

–39 dostępów doszpikowych (0,84%) 

30 – zatrzymanie krążenia 

9 – zachowane krążenie 

–skutecznośc pierwszej próby wkłucia wyniosła 

84% 

 
(Resuscitation. 2011 Jan;82(1):126-9. Epub 2010 Oct 14. 

Efficacy and safety of the EZ-IO™ intraosseous device: Out-of-hospital implementation of a 

management algorithm for difficult vascular access. 

Gazin N, Auger H, Jabre P, Jaulin C, Lecarpentier E, Bertrand C, Margenet A, Combes X.) 



Porównanie czasu uzyskania 

 dostępów doszpikowych 

 
B.I.G. (15G)  - 49 sekund  

 

Igła Jamshidi (15G) - 38 sekund 

 

FAST 1 - 62 sekundy 

 

Skuteczność: dorośli – 80% dzieci -86% 
(Prehosp Emerg Care 2010 Jan-Mar;14(1):6-13. Intraosseous devices: a randomized controlled trial 

comparing three intraosseous devices. Hartholt KA, van Lieshout EM, Thies WC, Patka P, Schipper IB) 



zestaw igieł do wkłuć 

doszpikowych EZiO G3 



Igły i mandryny 

Igła 5 cm • Igła 2,5 cm 



mandryn • igła 



kołnierz igły do połączeń z zestawem do 

przetoczeń 
• zaostrzony  koniec igły 



zestaw gotowy do użycia • zestaw igieł 



stabilizator wkłucia 

 



połączenie igły z zestawem do 

przetoczeń na stabilizatorze 

 



wewnętrzna strona stabilizatora • zestaw przetoczeniowy 



połączenie igły i zestawu do 

przetoczeń  

 



zestaw do wkłuć typu  

F.A.S.T. 1 



 



elementy składowe zestawu 



wieniec igły F.A.S.T. 1 

 



Igła biopsyjna w wieńcu 





ufiksowanie igły w tkankach 

 



wkłucie 

ufiksowanie igły igła w rękojeści mostka 



zabezpieczenie miejsca 

wkłucia 

 



 



zestaw igieł Jamschidi 

 





      

 

 

dziękuję za uwagę 


