
   

            Пункція серця 

(при невідкладних станах) 



 Пункція серця 

 

  Під цим поняттям мають на увазі 
введення лікарських засобів в 
порожнину лівого шлуночка, коли 
іншими реанімаційними заходами 
відновити діяльність серця 
неефективні 



 *Згідно з уніфікованим клінічним 
протоколом екстреної медичної 
допомоги при раптовій серцевій смерті 
введення лікувальних засобів 
ендотрахеально є небажаним, а 
внутрішньосерцеве введення 
препаратів і зовсім виключено з 
переліку заходів, які рятують життя 

*УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ  

ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗА 2013р. 
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Проекція границь серця на  
 грудну клітину  

 Верхня -  на рівні верхнього краю 
третього реберного хряща 

 Права - на 2-3 см вправо від правого 
краю грудини від 3 до 5 ребер 

 Нижня - поперечно від хряща 5 ребра до 
верхівки серця 

 Ліва - від хряща третього ребра до 
верхівки серця 



                   Показання до пункції порожнин 
       серця (Бредикис Ю.И., 1960) 

 Реанімаційні заходи - введення 
лікувальних засобів безпосередньо в 
порожнину серця 

 Введення рентгенконтрастних речовин в 
порожнину серця для підготовки до 
дослідженнями 

  Забір крові для дослідження її газового 
складу 

  Відкачування повітря при повітряній 
емболії 



Пункція правого шлуночка 

 

  В 4-му міжребер'ї зліва по краю 
грудини вколюють голку з мандреном. 
На глибині 2-3 см відчувається опір 
серцевого м'яза. При подальшому 
просуванні голка потрапляє в 
порожнину правого шлуночка, в 
шприці з'являється темна венозна 
кров 





Пункція лівого шлуночка 

 

 Для пункції лівого шлуночка через верхівку 
серця спочатку визначають її проекцію на 
грудну стінку. Відступивши на 1 см назовні, 
вколюють голку на 30 ° по відношенню до 
фронтальної площини. Голка повинна мати 
напрямок до зчленування хряща II ребра і 
грудини. При попаданні в лівий шлуночок 
витягають мандрен. Струмінь червоної крові 
свідчить про правильне знаходження голки. 

 Використовують голки з тупим кінцем 
довжиною 20 см, зовнішнім діаметром 
1,85мм і внутрішнім 1,2мм. Усередині голки 
поміщається мандрен з гострим кінцем, 
який виступає на 2-3 мм з голки 



  Ускладнення 
 Пошкодження коронарних судин з 

розвитком гемоперикарду і тампонади 
серця  

 Пошкодження структур серця: 
міжшлуночкової перегородки, 
папілярних м'язів, клапанів 

  Введення лікарського засобу в міокард 
з подальшим розвитком вогнища 
некрозу  

 Пункція лівої легені з розвитком 
гемопневмотораксу, емфіземи 


