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Protokol pro použití pupilometru NPi®-200 
 

              

 

Popis – Úvod 

 

Vyšetření zornicového reflex je považováno za základní neurologické vyšetření. Klinické studie prokázaly 

přímou závislost mezi změnou kvality zornicového reflexu a zvýšeným nitrolebním tlakem. (Fountas et al., 

2006). Studie dále prokázaly schopnost pupilometrie časně odhalit i malé změny nitrolebního tlaku. 

(Fountas et al., 2006 & Chen et al., 2011).  Konvenční – manuální vyšetření zornicového reflex byť 

zkušeným lékařem s mnohaletou praxí je vždy zatíženo vysokou mírou subjektivity. (Stutzman et al., 2014).  

Použití infračerveného automatického pupilometru NPi®-200 poskytuje přesná a spolehlivá data použitelná 

pro hodnocení neurologického deficitu pacienta a sledování jeho vývoje v průběhu léčby. 

 

 

Protokol pro použití pupilometru 

 

Pupilometrie může být prováděna následujícím skupinám pacientů. Frekvence měření může být 

individuální podle aktuálního stavu pacienta, nejméně však jednou za hodinu. 

• Pacientům s poškozením či podezřením na poškození CNS je provedeno výchozí pupilmetrické 

vyšetření ihned po příjmu – EMERGENCY 

• Lehké, střední a těžké poranění hlavy s podezřením na poškození mozku  

• Subarachnoidální krvácení  

• Intracerebrální krvácení 

• Cévní mozková příhoda 

• Pacienti po kranioplastice 

• Pacienti s polytraumatem 

• Pacienti po srdeční zástavě včetně HACA a obdobných onemocnění 

 

Vyšetřující lékař či určený personál by měl sledovat následující změny pupilmetrických údajů: 

• Zvýšení NPi < 3.0 (odchylka od výchozího stavu) 

• Rozdíl ve velikosti pravé a levé zornice  o vice než 1mm (odchylka od výchozího stavu) 

• Rozdíl v NPi® (Reaktivitě) mezi pravou a levou zornicí o vice než 0.7 NPi® 

 

Poznámka: Klesající trend NPi® může být známkou blížícího se zhoršení neurologického (Chen et al., 

2011). 

 

 

Záznam údajů: 

 

Záznam údajů do lékařské dokumentace s nejčastěji provádí ve formě zápisu:  

• Reaktivita je definována jako  Neurologický Pupilární Index™ (NPi®)  

o 3.0 - 4.9  Normální/Rychlá 

o 0.1 - 2.9  Abnormální/Pomalý 

o 0    Bez reakce  

• Velikost zornice v mm při maximální konstrikci. 
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Postup vyšetření 

 

• Vyjměte NPi®-200 Pupillometer z dobíjecí stanice. Pokud je zařízení v režimu spánku /display 

nesvítí/zmačkněte šipku nahoru po dobu 3 sekund. Použijte nástavec SmartGuard™ nasazením na 

objektiv pupilometru ve správném směru a ověřte spárování přístroje s nástavcem. Nástavec 

SmartGuard™ je určen vždy pro jednoho pacienta a slouží pro monitoraci po celou dobu 

hospitalizace. 

• Při prvním použití nástavce SmartGuard™ vložte pomocí klávesnice na displeji přístroje 

identifikační číslo pacienta /r.č./ Při každém dalším použití nástavce SmartGuard™ ověřte 

správnost identifikačního čísla a jeho shodu a identifikačním číslem pacienta a potvrďte volbou 

ACCEPT 

• Přiložte Pupilometr na jedno z očí (pravé nebo levé) tak, aby se ochranný pěnový proužek nástavce 

SmartGuard™ dotýkal spodního kraje očnice. Přidržte rozevřená oční víčka a palcem ruky 

stiskněte odpovídající tlačítko přístroje dokud není detekována a automaticky zaměřena zornice 

pacienta. Jakmile je zornice obkroužena zeleným kruhem, uvolněte tlačítko a setrvejte v pozici 

umožňující analýzu. Ta je ihned po ukončení měření zobrazena v číselné formě zobrazena na 

displeji. Pokud není nutné měření opakovat z důvodu dislokace, výsledky jsou uloženy na 

paměťovém čipu nástavce SmartGuard™ .  

• Pokud byla analýza nekompletní či měření přerušeno dislokací, je přístrojem zobrazeno upozornění 

“Rescan”. V takovém případě opakujte měření dokud nebude měření provedeno. 

• Opakujte stejný postup pro druhé oko. 

• Jakmile je oboustranné měření dokončeno, výsledky jsou zobrazeny zeleně pro pravé oko, žlutě 

pro levé oko. Je zobrazen také rozdíl mezi oběma oči. 

• Velikost zornic a NPi® jsou uvedeny na obrazovce pupilometru 1/2. Parametry CH, CV a všechny 

další měřené údaje jsou zobrazeny na obrazovce 2/2. 

• Sejměte nástavec SmartGuard™ a uložte k lůžku pacienta pro další měření. 

• Dezinfikujte pupilometr a uložte jej zpět do dobíjecí stanice.  
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