
 www.rcoa.ac.uk/patientinfo | 1 

 

Vaša dihalna pot in 
dihanje med 
anestezijo 
Prvi del teh navodil opisuje, kaj je dihalna pot, zakaj jo morajo 
anesteziologi upravljati in kako to počnejo med anestezijo. 

Pojasnjuje tudi, kako anesteziologi pred operacijo ocenijo vašo 
dihalno pot glede morebitnih težav in pogostih tveganj, 
povezanih z upravljanjem dihalne poti. 

Drugi del podrobneje razlaga, kaj se zgodi, če upravljanje dihalne 
poti zahteva več načrtovanja in priprav. 

 

Standardno upravljanje dihalne poti  
Dihalna pot 
Dihalna pot ali dihalni prehod je pot, po kateri 
zrak pride v pljuča. Med dihanjem zrak vstopa 
skozi nos in usta in prehaja skozi grlo, žrelo in 
sapnik, da pride v vaša pljuča. Kisik, ki ga vaše 
telo potrebuje, ga jemlje iz tega zraka. 
Med anestezijo se lahko anestetični plini 
primešajo temu zraku, da vam pomagajo spati 
med operacijo. 
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Zakaj morajo anesteziologi med anestezijo ‘obravnavati’ 
dihalno pot 
Anesteziologi vam dajejo anestetik, poleg tega pa so odgovorni tudi za vaše 
dobro počutje med operacijo. Med drugim zagotavljajo, da vaša pljuča, medtem 
ko ste pod anestezijo, prejemajo kisik. 
To je še posebej pomembno med splošno anestezijo ali globoko sedacijo, saj se 
mišice okoli jezika in grla sprostijo in lahko dihalno pot blokirajo. Anesteziolog bo 
naredil načrt, kako lahko najbolje to preprečiti. To je tako imenovano 
"obravnavanje" dihalne poti. 

Odprta dihalna pot 

 

A Zgornja ustnica 

B Brada 

C Jezik 

D Nosna votlina 

E Mehko nebo 

F Uvula 

G Žrelo (dihalna pot) 

Delno blokirana dihalna pot 

 

A Zgornja ustnica 

B Brada 

C Jezik 

D Nosna votlina 

E Mehko nebo 

F Uvula 

G Jezik blokira pretok zraka 
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Kako anesteziologi ‘obravnavajo’ dihalno pot 
Najpomembnejši plin, ki ga boste prejeli, je kisik. Preden se anestezija začne, boste 
morda morali vdihavati kisik skozi plastično masko za obraz ali iz mehkih plastičnih 
cevk v nosnicah. Tako bodo vaša pljuča prejela dodaten kisik, preden se 
anestezija začne. 
Anesteziologi imajo različne metode in opremo, ki jim pomaga upravljati dihalno 
pot. Razlikujejo se glede na njihovo izbiro,glede na vas kot pacienta in glede na 
vrsto operacije, ki jo boste imeli. 
Obstajajo različne vrste cevi, ki jih je mogoče namestiti bodisi v usta, v grlo ali 
sapnik, da odprejo dihalno pot in omogočijo enostaven dovod kisika in 
anestetičnih plinov v pljuča. Te naprave se običajno vstavijo, ko spite (ali ste 
sedirani), tako da se njihove uporabe ali vstavljanja ne boste zavedali ali je 
pomnili. Namestitev cevi v sapnik je znana kot "intubacija sapnika". 

Kako anesteziologi ocenjujejo vašo dihalno pot 
Preden boste dobili anestetik, vam bo vaš anesteziolog ali član ekipe želel postaviti 
različna vprašanja, da lahko pripravi najboljši načrt za vaš anestetik in upravljanje 
vaše dihalne poti. Če so vas pred tem obvestili o kakršnih koli težavah z vašimi 
dihali in dihanjem, morate to sporočit anesteziologu. Ogledali si bodo tudi 
dokumentacijo prejšnjih anestezij, če je le-ta na voljo. 
Vprašali vas bodo glede pomembnih zdravstvenih stanj, na primer artritisa na 
vratu, obstruktivne apneje v spanju ali refluksa kisline. 
Vaš anesteziolog lahko opravi nekaj testov, s pomočjo katerih lahko napove, kako 
naj se z dihalna potjo ravnajo v vaši situaciji. Na primer: 
■ Običajno bodo preverili, ali lahko na široko odprete usta, in si ogledali zadnji del 

grla 
■ od vas lahko zahtevajo, da spodnjo čeljust premaknete naprej ali da ugriznete v 

zgornjo ustnico 
■ če imate izrastek ali oteklino v dihalni poti ali vratu, bodo mogoče ogledali 

morebitne ultrazvočne preglede ali preiskave CT 
■ z majhno prilagodljivo kamero vam lahko pogledajo tudi skozi nos. To je brez 

bolečin. 
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Tveganja in pogosti dogodki, povezani z upravljanjem dihalne 
poti 
Ljudje se razlikujejo med seboj glede tega, kako razumejo besede in številke. Ta 
lestvica je v pomoč. 
 
 
 

Zelo pogosto Običajno Občasno Redko Zelo redko 

1 od 10 
Ena oseba 

v vaši družini 

1 od 100 
Ena oseba 

na ulici 

1 od 1.000 
Ena oseba 

v vasi 

1 od 10.000 
Ena oseba v 

majhnem 
mestu 

1 od 100.000 
Posameznik v 
velikem mestu 

Vneto grlo  
Oprema za dihalne poti, vstavljena v grlo, lahko po operaciji povzroči vnetje grla. 
To je zelo pogosto. 

Poškodbe zob in poškodbe ustnic ali jezika 
Kadar se namešča ali odstranjuje dihalna cev, obstaja nevarnost poškodbe zob, 
ustnic in jezika. Če imate krhke zobe, krone ali težko obvladljivo dihalno pot, je to 
bolj verjetno. Manjše podplutbe ali majhne razpoke na ustnicah ali jeziku so 
pogoste in se pojavijo pri približno 1 od 20 anestezij. Lažje poškodbe se običajno 
hitro pozdravijo. Poškodbe zob, ki jih je treba zdraviti, so redke in se zgodijo 1-krat 
na vsakih 4500 anestezij z zdravimi zobmi. 

Neuspešna intubacija 
Čeprav je to redko, se lahko zgodi, da ima anesteziolog težave pri vstavljanju 
endotrahealne cevi v sapnik ali pa da je pri tem neuspešen. To se imenuje 
neuspešna intubacija. Če se to zgodi, vas bo anesteziolog mogoče moral zbuditi 
in operacijo prestaviti. Neuspešna intubacija se zgodi pri približno 1 od 2000 
anestezij za načrtovano operacijo. Pogostejša je v nujni operaciji, še višja pa je pri 
nosečnicah z nujno anestezijo, kjer se pojavi pri približno pri 1 od 300 anestezij.  

Resni zapleti 
V redkih primerih lahko pride do resnih zapletov zaradi težav z dihalnimi potmi 
pacientov.  
Eden od vzrokov je lahko, če vsebina želodca zaide v pljuča. To se imenuje 
‘aspiracija ‘. Da bi to tveganje bilo čim manjše, se bolnikom redno svetuje, da šest 
ur pred načrtovano operacijo ne jedo, nekateri pa tudi dobijo tablete za 
zmanjšanje količine kisline v želodcu. 
Čeprav zelo redki, lahko drugi resni zapleti privedejo do smrti, poškodbe 
možganov in nepričakovanega sprejema v intenzivno terapijo. 
Študija iz leta 2011 v Veliki Britaniji je pokazala, da se resni zapleti zgodijo pri 
približno 1 od 16.000 anestezij. 
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Nenamerno osveščanje med splošno anestezijo 
Osveščanje se pripeti, ko se med časom, ko se od vas pričakuje, da boste spali, 
zaveste. Zgodi se redko, pri približno 1 od 20.000 anestezij. 
Do osveščanja prihaja pogosteje ob začetku anestezije in med prebujanjem. Če je 
vašo dihalno pot težko obravnavati, je možnost osveščanja med tem časom 
večja.  

Kaj lahko storite, da zmanjšate tveganja 
Zobje 
Pred anestezijo poskrbite, da so vaši zobje in vsa zobozdravstvena dela, kot so 
krone ali mostički, v varnem in zdravem stanju (po potrebi obiščite zobozdravnika). 
To bo zmanjšalo tveganje, da se poškodujejo, in omeji nevarnost, da bi se zob 
zrahljal in padel v dihalne poti. 

Stradanje in predhodno zdravljenje za preprečevanje aspiracije 
Upoštevajte vsa navodila, kdaj morate pred anestezijo prenehati jesti in piti. To je 
običajno šest ur za hrano in dve uri za vodo. Prav tako morate jemati kakršno koli 
zdravilo, ki ga je predpisal anesteziolog, zato da zmanjšate tveganje za aspiracijo. 

Obstruktivna apneja v spanju 
Če imate obstruktivno apnejo med spanjem, boste zaradi tega izpostavljeni 
večjemu tveganju za težave z dihalnimi potmi in vas bo treba po anesteziji skrbno 
spremljati. Morda boste morali tudi za manjše postopke čez noč ostati v bolnišnici. 
Če imate aparat za stalni pozitivni tlak v dihalnih poteh (CPAP), ga vzemite s seboj 
v bolnišnico. Pogosto ga boste rabili med okrevanjem po anesteziji. 

Brade in dlake na obrazu 
Goste brade otežujejo obravnavo dihalnih poti, saj se obrazne maske morda ne 
prilegajo tako tesno na obraz. Pomagalo bo, če brado zredčite ali obrijete. Vaš 
anesteziolog vas bo morda prosil, da brado v celoti obrijete. 

Izbira pacienta 
Če pri obravnavi dihalnih poti pričakujejo težave, so vam anesteziologi dolžni to 
popolnoma obrazložiti in se z vami pogovoriti o vseh možnostih za obravnavanje 
dihalnih poti. 

Obravnavanje "težkih" dihalnih poti 
V tem poglavju je razloženo, kaj se zgodi, če je za 
obravnavanje dihalnih poti potrebno več načrtovanja in 
priprav.  

Kaj lahko naredi dihalne poti ‘težavne’ 
Obstaja več dejavnikov, ki bi lahko sami ali skupaj nakazovali, da bo 
obravnavanje dihalnih poti morda bolj ‘zapleteno‘. To pomeni, da bo anesteziolog 
verjetno uporabljal bolj specializirano opremo ali tehnike pred anestezijo in med 
njo. 
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Nekateri dejavniki so lahko povezani z obliko in stanjem ust, čeljusti in vratu, na 
primer: 
■ težave pri odpiranju ust 
■ razmajani zobje 
■ majhna spodnja čeljust 
■ velike brade 
■ poškodba ali otekanje dihalne poti (ust, čeljusti, grla, vratu). 

Drugi so lahko povezani z zdravstvenimi težavami ali prejšnjimi zdravljenji: 
■ debelost 
■ obstruktivna apneja v spanju 
■ hud refluks ali bruhanje 
■ nosečnost 
■ revmatoidni artritis 
■ tumor ali rast v dihalni poti (rak in ne-rak) 
■ radioterapija na vaši glavi ali vratu 
■ zgodovina zapletov med prejšnjo anestezijo. 

Kako anesteziologi obravnavajo 'težko' dihalno pot 
Vaš anesteziolog bo na podlagi ocene in rezultatov morebitnih testov izbral 
najboljšo metodo za obravnavo dihalne poti. Če vaš anesteziolog meni, da bodo 
za obravnavo dihalne poti morda potrebni dodatni posegi, se bo z vami pogovoril 
o možnostih, ki so na voljo, da boste med operacijo varni.  

Budna ali pomirjena intubacija sapnika 
Občasno, če obstajajo velike težave pri običajnem pristopu k intubaciji, lahko 
anesteziolog predlaga "budno" (ali pomirjeno) intubacijo. V tem primeru se vam 
cev vstavi v sapnik, medtem ko ste budni ali pomirjeni. Tako lahko, če je intubacija 
težavna ali ne uspe, preprosto prenehajo, vi pa še naprej dihate sami. Če se 
uporablja sedacija, se boste postopka morda le malo spominjali. 
Budna intubacija se izvaja v sobi za anestezijo ali v operacijski dvorani. 
Anesteziolog vas bo povezal z različnimi stroji za spremljanje krvnega tlaka, 
delovanja srca in ravni kisika. Tako kot pri vseh anestetikih vam bodo v roko ali 
laket vstavili kanilo (tanko plastično cevko, skozi katero je mogoče injecirati 
zdravila). Dobili boste kisik tudi skozi masko ali mehko plastično cevko v vaših 
nosnicah.  
V nos, usta in grlo vam bo vaš anesteziolog večkrat skrbno napršil lokalni anestetik, 
da bodo otrpnili. Lokalni anestetik lahko povzroči kašelj in lahko vpliva na 
sposobnost požiranja. To je normalno in vaš anesteziolog bo skrbel za to, da boste 
varni. 
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Ko je območje otrplo, bo anesteziolog skozi usta ali nos potegnil majhno gibljivo 
cev s pritrjeno kamero. S tem vodi dihalno cev v vaš sapnik. Ko je dihalna cev 
varno nameščena, bo anesteziolog začel s splošno anestezijo in izgubili boste 
zavest. 
Videoposnetek pacienta z budno intubacijo sapnika je na voljo na spletnem 
mestu Društva za težke dihalne poti (DAS) tukaj: http://bit.ly/DAS-AFI_video  
Odvisno od dolžine vaše operacije bodo usta in grlo lahko še nekaj časa po 
prebujenju odrevenela. Svetovali bi vam, da nekaj ur ne jeste in ne pijete, da ne 
pride do davljenja. 

Opozorilna kartica za težko dihalno pot 
Če vaš anesteziolog misli, da bo v prihodnosti vaša dihalna pot zahtevala posebno 
skrb, ali pa da bo obravnava dihalne poti posebno težka, bo običajno za vas 
izpolnil „opozorilno kartico za težko dihalno pot“ ali obrazec. To morate v bodoče 
imeti pri sebi, ko boste naročeni v bolnišnici, da bodo anesteziologi, ki bodo skrbeli 
za vas, vedeli, kakšne so bile pretekle težave, in lahko načrtovali naslednjo 
anestezijo. To kartico je pametno pokazati vašemu zdravniku, da bo preveril, ali so 
podatki v vaši evidenci. 
DAS je specialistična skupina specialistov anesteziologov s posebnim zanimanjem 
za upravljanje dihalne poti. Dodatne vire informacij o dihalnih poteh za paciente 
najdete na spletnem mestu DAS: www.das.uk.com/patient_education  
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Trudimo se, da bi bili podatki v tej zloženki točni in aktualni, vendar tega ne 
zagotavljamo. Ne pričakujemo, da bodo te splošne informacije odgovorile na vsa 
vprašanja, ki bi jih lahko imeli, ali da bi obravnavali vsa področja, ki bi se vam 
zdela pomembna. O izbiri ali morebitnih težavah, se posvetujte s svojim zdravniškim 
osebjem, pri tem pa naj vam ta navodila služijo kot vodilo. Zloženka se ne sme 
obravnavati kot zdravniški nasvet. Ne sme se uporabjati za komercialne ali 
poslovne namene. Za celotno izjavo o omejitvi odgovornosti kliknite tukaj 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/slovenian). 

Vse prevode je zagotovila prevajalska skupnost Translators without Borders 
(Prevajalci brez meja). Kakovost teh prevodov je preverjena, kljub temu pa obstaja 
nevarnost netočnosti in napačne interpretacije nekaterih informacij. 

 

Povejte nam, kaj mislite 
Predlogi za izboljšanje tega navodila so dobrodošli.  
Če imate kakršne koli pripombe, nam jih pošljite na: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 
Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
Prva izdaja, februar 2020 
Navodilo bo pregledano v treh letih od datuma objave. 
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