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Om lidt sker noget farligt



Ind i vena cava med embolien



Det giver visse problemer



Lunge emboli

• Måske fra de dybe vener

• Måske størkning af blod i 
selve lungen

• Altid en trombogen tilstand
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Eksempel fra Danmark

• 18-årig pige med akut åndenød
• Normal røntgen af thorax
• Normale værdier af saturation, blodtryk og EKG

• Behandles for hysterisk hypervetilation
• (genånde i plasticpose)

• Kommer igen efter en uge
• Obduktionen viste stor lungeemboli



Oversete dødelige tilfælde

† Retsmedicinske obduktioner 1992-2005

† 58 døde af lungeemboli

† Ingen fik diagnosen i live

Peter M. Leth: Ugeskrift for læger, November 2006



Lungeemboli

10 % får det

Man kan dø af det

Måske kun lette symptomer

Lette symptomer kan være forvarsel



Stort udstyrstykke 
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Symptomer 

1. Åndenød, på grund af øget ventilatorisk dead space
Lav EtCO2   i forhold til PaCO2

2. Højresidig hjertesvigt

3. Hjertestop



Forværring hos en KOL patient

Kan skyldes lungeemboli



Diagnose

• EKKO

• CT-angiografi

• Lungeskintigrafi

• (D-dimer, hvis neg næppe LE)

• Måske fremover test af udåndingsluft



Hvis der allerede er hjertestop



3 trins metode

• Red livet (H L R) evt C P S

• Find ud af hvad der galt måske CT

• Gør noget ved det måske trombolyse



Cardio Pulmonal Support



CT af hjerne, lungekar, aorta (koronarkar), trods 
hjertestop



C P S  og  CT



Hjertemassage og kanyler i store vene og 
arterie



Mobil mini hjerte-lunge-maskine



Lunge emboli er sjælden

Hvis man er:

• Ung og rask

• Ikke ryger

• Ikke gravid



Lunge emboli er hyppigere

• Faktor V Leiden mutation (7%)

• Rygere

• Hypertension

• Fede

• P-piller (x2-3)

• Lange flyrejser med alkohol



Flere gamle grise er med her
11 timer med Thai Air



En kvinde blev syg i 2004

• 49-årig kvinde ringede 112

• Hjertestop, da Falck ankom

• Blå, VF, ingen effekt af DC konv.

• Lægeambulance

• ½ times hjertemasage

• pH 6,6   store lysstive pupiller 

• Etik??



En kvinde kom sig

• Fortsat hjertemassage

• Kanyler i lyskekar

• Mobil hjerte lunge maskine

• Røntgendiagnose: stor lunge emboli

• Trombolyse



Besøg af en ukendt kvinde 10 år efter



Mistænk lunge emboli

ved enhver cardio-pulmonal hændelse

hos en ny-opereret



Tanker ved pludselig vejrtrækningsbesvær

• Er det noget der haster?
• Ilt
• Rgt af thorax, i hvert fald ved manglende resp lyd

• Tegn på trykpneumothorax?
• Måske aflastende nål eller dræn inden rgt af thorax

• Dårlig blodtryk, venestase
• Heparin 5-10.000 i.e. nu
• EKKO



Tanker ved hjertestop

• ABC behandling incl ilt inden man tænker i for lang tid
• Årsagen til hjertestop står ikke skrevet på brystet

• Evt CPS cardio pulmonal support og CT mm

• Måske behandling af årsagen, efter diagnosen er i hus



Tid til at slutte

?


