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Streszczenie 

Krwotok z dużego naczynia, krwawienie z okolic na styku tułowia i części ciała z 
niego wychodzących jest trudnym zagadnieniem w przypadku urazów. Tradycyjne opaski 
uciskowe nie mogą być zastosowane w tych miejscach, ponieważ nie dają możliwości ucisku 
wokół kończyny. Zranienia dużych naczyń tętniczych szybko mogą prowadzić do śmierci z 
wykrwawienia, a ich kontrola w okresie przedszpitalnym może być decydująca. 
Prezentowany opis przypadku dotyczy zastosowania opaski uciskowej na aortę brzuszną poza 
jej zarejestrowanymi wskazaniami (tzw. zastosowanie off-label) w okolicy pachowej oraz 
udowadnia jej bezpieczeństwo i skuteczność w zatrzymaniu krwotoku z rany będącej 
prawdziwym wyzwaniem. Według naszej wiedzy poniższy opis jest pierwszym użyciem u 
ludzi opaski na duże naczynie w celu opanowania krwotoku z kończyny górnej. 

 
Słowa kluczowe: Opaska uciskowa na aortę brzuszną (Abdominal Aortic Tourniquet), AAT, 
krwotok, amputacje 

 
Wstęp 

Armia amerykańska określiła krwotok z dużych naczyń jako istotną lukę w 
możliwościach leczniczych medycyny wojskowej. Ostatni przegląd przypadków 
poszkodowanych na polu walki ujawnił, że 21% ofiar śmiertelnych, które zmarły z powodu 
odniesionych obrażeń, miało krwotok z dużego naczynia, potencjalnie do opanowania za 
pomocą opaski na tułów. Opaska uciskowa na aortę brzuszną (Abominal Aortic Tourniquet- 
AAT, Compression Works LLC; compressionworks.net) (NSN 6515-01-616-4999) była 
stosowana wcześniej w 2013 roku u poszkodowanego w Afganistanie.  
AAT szybko zatrzymała krwawienie w przypadku afgańskim i uwolniła ręce członków załogi 
medycznej, dzięki czemu mogli oni wykonywać inne zabiegi ratujące życie w okresie 
przedszpitalnym u ofiar z zagrażającymi życiu urazami wielonarządowymi.  

Nie do przecenienia jest użyteczność urządzenia, które bezpiecznie zatrzymuje 
przepływ krwi dystalnie od miejsca przyłożenia. Pomysł, aby użyć opaski uciskowej na duże 
naczynie, stosowanej w krwawieniach okolicy pachwiny, także w kończynie górnej, stanowi 
ogromną wartość zarówno w przypadku urazów wojskowych, jak i ofiar cywilnych. 

Prezentowany opis dotyczy zastosowania opaski uciskowej na aortę brzuszną poza jej 
zarejestrowanymi wskazaniami (tzw. zastosowanie off-label) w okolicy pachowej oraz 
udowadnia jej bezpieczeństwo i skuteczność w zatrzymywaniu krwotoku z będącej 
prawdziwym wyzwaniem rany. Według naszej wiedzy poniższy opis przypadku jest 
pierwszym użyciem u ludzi opaski na duże naczynie w celu opanowania krwotoku z 
kończyny górnej. 
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Opis przypadku. 

41-letniego mężczyznę przywieziono do oddziału ratunkowego. Pacjent doznał rany 
postrzałowej  lewej kończyny górnej, penetrującej lewy dół pachowy i wchodzącej do klatki 
piersiowej (Zdjęcie 1). W pojeździe zaobserwowano dużą ilość krwi. Pacjent nie reagował na 
bodźce. Przetransportowano go do sali resuscytacyjnej, zastosowano bezpośredni ucisk na 
lewą okolicę pachową, aby zahamować krwawienie.  

Pacjent był spocony, nie reagował na bodźce. Lekarz medycyny ratunkowej kierujący 
zespołem skupił się na opanowaniu krwotoku, a jego kolega na zabezpieczeniu dróg 
oddechowych, które wstępnie wykonano za pomocą maski twarzowej, z wentylacją workiem 
samorozprężalnym. Zapis z monitorowania parametrów życiowych wykazywał w tym czasie 
akcję serca o częstości 130/minutę, ale ciśnienie krwi było zbyt niskie, aby udało się je 
zmierzyć. Wyczuwano nitkowate tętno na tętnicy szyjnej. Nieprzytomnego pacjenta z 
tachykardią i nieoznaczalnym ciśnieniem tętniczym zakwalifikowano jako IV stopień 
ciężkości wstrząsu krwotocznego, więc poproszono o 4 jednostki koncentratu krwinek 
czerwonych grupy 0 Rh minus w trybie ratunkowym i 13 minut po przybyciu pacjenta 
znajdowały się one przy jego łóżku.  

Lekarz medycyny ratunkowej – kierownik zespołu urazowego – umieścił AAT 
dookoła górnej części tułowia z balonem opartym o górną część ściany klatki piersiowej nieco 
poniżej dwóch ran okolicy pachowej (Zdjęcie 2). Pasek umocowano wokół mięśnia 
naramiennego po zdrowej stronie, następnie ściśnięto, wyciąg naprężono, balon został 
zabezpieczony i  napompowany do poziomu 250 mmHg, tj. zalecanego, zielonego obszaru na 
podziałce manometru. Poproszono, aby pielęgniarka uciskająca obie rany pachy zabrała z 
nich ręce i nie zaobserwowano wypływu krwi (Zdjęcie 3). Założono dostęp doszpikowy w 
bliższej części prawej kości piszczelowej, którego używano do przetaczania środków 
krwiopochodnych i preparatów potrzebnych do przeprowadzenia procedury szybkiej intubacji 
(RSI – rapid sequence intubation) celem zabezpieczenia dróg oddechowych. Rozpoczęto 
przetaczanie pierwszej jednostki KKCz zaraz po podaniu leków zalecanych w RSI.  

Zabezpieczenie dróg oddechowych rurką dotchawiczą (ETT – endotracheal tube) 
odbyło się w laryngoskopii bezpośredniej po podaniu 100 mg sukcynylocholiny. Kontrolne 
osłuchiwanie klatki piersiowej ujawniło ściszenie szmerów oddechowych nad lewym płucem, 
utrzymujące się po podciągnięciu rurki intubacyjnej. Niejasne było, czy jest to wynikiem 
odmy opłucnowej czy użycia AAT. Odbarczono lewą jamę opłucnową za pomocą wenflonu 
14G. 

Wykonano zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej za pomocą przenośnego aparatu 
rentgenowskiego, które wykazało prawidłową powietrzność płuca, poprawne umieszczenie 
rurki dotchawiczej i kulę znajdującą się najprawdopodobniej w ścianie klatki piersiowej po 
stronie lewej, na zewnątrz od żeber. Badanie ujawniło także, że pneumatyczny klin balonu 
AAT znacznie przemieszcza tkanki miękkie w kierunku bliższego końca obojczyka. Pacjent 
był bez problemów wentylowany za pomocą worka samorozprężalnego. Podano drugą i 
trzecią jednostkę KKCz. Po przetoczeniu trzeciej jednostki chory zaczął reagować na bodźce. 
Poruszył prawą ręką i próbował usiąść w łóżku, przemieszczając w tym czasie pasek od AAT. 
Chwilowo utracono kontrolę krwawienia. Jeszcze raz zastosowano bezpośredni, ręczny ucisk 
na rany pachy z zewnątrz. Podano 50 mg rokuronium, poprawiono ułożenie i napięcie AAT, 
oceniono hemostazę, po czym rozpoczęto podaż czwartej jednostki KKCz.  

W tym czasie do zespołu dołączył kardiotorakochirurg. Pacjent był zbyt niestabilny, 
aby przetransportować go do centrum urazowego o najwyższym stopniu referencyjności i 
wymagał operacyjnego zaopatrzenia krwotoku w trybie pilnym. O 17:19 z oddziału 
ratunkowego trafił na stół operacyjny. Podczas transportu do sali operacyjnej utrzymano 
AAT, nie obserwowano utraty krwi z ran pachy.  
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Pacjenta ułożono na stole operacyjnym i przygotowano do operacji, założono kaniulę 
tętniczą do tętnicy udowej, AAT zostało usunięte po spuszczeniu powietrza z balonu. Bez 
znacznego, ręcznego ucisku na obie rany pachy tryskała z nich jasna, pulsująca krew. 
Wykonano nacięcie w lewej okolicy podobojczykowej, zidentyfikowano lewy mięsień 
piersiowy większy. Miejsce dojścia do dołu pachowego wybrano przyśrodkowo do mięśnia 
piersiowego mniejszego. Zidentyfikowano żyłę podobojczykową razem z uchodzącą do niej 
żyłą odłokciową. Zidentyfikowano i odpreparowano obwodowo tętnicę pachową. Dwukrotnie 
otoczono ją podwiązką naczyniową. Po jej zaciśnięciu zwolniono ręczny ucisk na rany z 
zewnątrz, uzyskano kontrolę krwawienia. Zadrenowano lewą jamę opłucnową za pomocą 
drenu 36F. Nie obserwowano wypływu krwi, co pozwoliło stwierdzić brak krwiaka w jamie 
opłucnej.  

Następnie chirurg naczyniowy zajął się urazem naczyń. Wykonano nacięcie łączące 
dwie rany pachy, aby otworzyć dół pachowy. Zauważono zmacerowany i zniszczony 
fragment pochodzący prawdopodobnie z tętnicy ramiennej. Rozluźniono podwiązkę 
naczyniową na tętnicy pachowej; początek krwawienia potwierdził, że zniszczony fragment 
pochodzi z tętnicy ramiennej, przedłużenia tętnicy pachowej. Dystalnie odpreparowano 
tętnicę ramienną. Po oczyszczeniu, mobilizacji i skróceniu przerwa pomiędzy dwoma 
końcami rozerwanej tętnicy ramiennej wynosiła około 6 cm. Aby zlikwidować defekt użyto 
8-centymetrowego odcinka żyły odpiszczelowej jako odwróconego, autologicznego pomostu 
naczyniowego. Rewizja zespolenia była konieczna zanim w badaniu dopplerowskim w 
okolicy nadgarstka uzyskano sygnał pulsującego, tętniczego przepływu w lewej tętnicy 
promieniowej, dystalnie od miejsca operacji. Utratę krwi podczas zabiegu oszacowano na 
około 700-800 ml.  

Pacjenta przekazano do oddziału intensywnej terapii z zaopatrzonym krwawieniem i 
przywróconym przepływem tętniczym w uszkodzonej kończynie. 

Pomimo że AAT ucisnęło lewą połowę klatki piersiowej, wartości ciśnienia 
wdechowego podczas wentylacji mechanicznej były prawidłowe. W 3 dobie pacjenta 
ekstubowano, był przytomny, spełniał polecenia i poruszał lewą ręką. 

 
Wyciągnięte wnioski 

Dla optymalnego użycia, tak jak w przypadku każdej opaski uciskowej, istotne jest 
nieśpieszne jej usunięcie. Ponieważ rutynowo stosujemy opaskę uciskową pionowo, klamra 
znajduje się pod leżącym pacjentem. Aby całkowicie zacisnąć pasek AAT, musimy 
dodatkowo kilka razy wykonywać procedurę bezpiecznego przekładania pacjenta. AAT 
można umieścić pionowo z tekstem na etykiecie urządzenia do góry, jak i do dołu. Obydwa 
kierunki mają podobną skuteczność, lecz podczas jednostronnego stosowania w okolicy 
pachowej, łonowej czy szyjnej po lewej stronie ciała, umieszczenie AAT do góry nogami, z 
odwróconą etykietą z tekstem, umożliwia umieszczenie klamry na przedniej stronie klatki 
piersiowej zamiast z tyłu. Użycie AAT do góry nogami daje szybszy efekt i ułatwia ściskanie 
paska, aby całkowicie zlikwidować jakiekolwiek luzy. 

 
AAT jest: 

 urządzeniem dopuszczonym przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA – Food and 
Drug Administration) do stosowania w trudnych krwotokach pachwinowych na polu 
walki; trwają starania o uzyskanie osobnej zgody na stosowanie AAT w okolicy 
łonowej, pachowej i szyjnej, 

 jedyną opaską uciskową na duże naczynia z zatwierdzonym oznakowaniem CE, 
 jedyną opaską uciskową na duże naczynia skutecznie stosowaną w okolicy pachowej. 
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Konflikt interesów 

Doktor Croushorn jest jednym z wynalazców opaski uciskowej na aortę brzuszną i 
prezesem Compression Works LLC, która to firma opracowała urządzenie. Pozostali autorzy 
nie deklarują konfliktu interesów.  
 
 
Zdjęcie nr 1: Rana wlotowa znajduje się w lewym górnym ramieniu ponad bliższą częścią 
brzuśca mięśnia trójgłowego ramienia i dystalnie od brzegu mięśnia naramiennego.  
Zdjęcie nr 2: Użycie AAT w oddziale ratunkowym w krwotoku z pachy. Miernik wartości 
ciśnienia ma widoczny, zielony wskaźnik (wąski) na poziomie ciśnienia w balonie AAT o 
wartości 250 mmHg. Zdjęcie jest zrobione w momencie pomiędzy początkowym użyciem 
AAT a zwolnieniem przez pielęgniarkę ręcznego ucisku na rany z zewnątrz (prawy dolny 
róg). 
Zdjęcie nr 3: Obie rany pachy tryskały pulsującą krwią zanim zastosowano AAT. W dole 
zdjęcia pielęgniarka ocenia prawą ręką tętno na dystalnym odcinku tętnicy ramiennej. 
Zdjęcie nr 4: Na zdjęciu klatki piersiowej widzimy AAT umieszczone w lewej okolicy 
pachowej („L” wskazuje na lewą stronę poszkodowanego). Wypełniony powietrzem klin 
AAT uciska pachę poniżej słowa „portable" (przenośna)”. AAT uciska i przemieszcza tkanki 
miękkie w lewej okolicy pachowej w kierunku obojczyka; kość ramienna jest przez ucisk 
ustawiona w odwiedzeniu. 
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