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•  Pacjent 
oddychający 
spontanicznie 

•  Analgosedacja 
•  Monitorowanie 
•  Plan B w razie 

powikłań bądź 
niepowodzenia 











,,Wyłączenie”  uszka 
lewego przedsionka Naprawa zastawki 

mitralnej 



•  Zabiegi długotrwale 
•  Z reguly wymagają znieczulenia 

ogólnego 
•  Zwróć uwagę na chorobę 

podstawową 
• Ryzyko perforacji prawej komory 

serca 











• Uszkodzenie tętnicy płucnej 
• Krwioplucie 
• Niewydolność prawej komory 

serca 
• Najczęsciej mamy do czynienia z 

pacjentem z wrodzoną wadą serca 





Zabieg stentowania koarktacji aorty 





•  Perforacja aorty 
•  Rozwartwienie aorty 
•  Udar 
•  Problemy z nadciśnieniem tętniczym 
•  Niedokrwienie kończyn dolnych 











•  Bądź przygotowany na najgorszy 
rozwój wypadków 

•  Zabezpiecz krew przed zabiegiem 
•  Plan podrózy na salę operacyjną 

najkrótszą z możliwych dróg 
•  Kogo poprosisz o pomoc? 



•  Chorzy nie kwalifikujący sie do 
zabiegu klasycznego 

•  Liczne choroby współistniejące 
•  Krytyczna stenoza aortalna 
•  Krótki czas przeżycia bez korekcji 

choroby 
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Surgical	  Repair/Patch	  Catheter	  Removal	  
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Rouen, France, 2002 TGH, Canada, 2009 



✓ Ocena zastawki 
✓ Ocena pozycji stentu 
✓ Ocena nowej zastawki po wszczepieniu 
✓ Pomocne w leczeniu powikłań 
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ME	  AV	  LAX	  CC	  ME	  AV	  LAX	  
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Aor;c	  Arch	  DTG	  CW	  

PG 45 
MG 31 

Complete	  Exam	  !!!!	  

TGH OR A.V. 
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Annulus Size Valve Size 
18-22 mm 23 mm 
21-25 mm 26 mm 

Webb	  J	  et	  al	  Circula;on	  2006;	  113;	  842-‐50	  
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Hinge	  points	   ME	  AV	  LAX	  

TGH OR A.V. 

EASY	  !	  
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TGH OR A.V. 

#4	  

TGH OR A.V. 

#4	  

21.7 mm 21.1 mm 

Difference	  =	  0.6	  mm	  
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#2	  

TGH OR A.V. TGH OR A.V. 

#2	  

Annulus Size Valve Size 
18-22 mm 23 mm 
21-25 mm 26 mm 

18.4 mm 

Difference	  =	  1.5	  mm	  !	  
✓ 	  Calcifica;on	  
✓ 	  Subop;mal	  images	  
✓ 	  Mul;ple	  measures	  
✓ 	  DTG	  view	  

20.1 mm 

TGH OR A.V. 
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READY TO PACE 
READY 
PACE 
BALLOON UP 
BALLOON DOWN 
STOP 

Webb J et al Circulation 2006; 113; 842-50 

RAP 



Dziękuje 
Państwu za 
uwagę 


