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LIEK INFO

V Nemocnici CINRE bola vykonaná BUSHI DO technikou 
prvýkrát na Slovensku intervencia na koronárnom riečisku 
74-ročného polymorbídneho pacienta s chronickým a kom-
pletným uzáverom RIA koronárnej tepny. Po obojstrannej 
kanylácii uzáveru BUSHI DO technikou, ktorú realizoval 
intervenčný kardiológ MUDr. Marián Piešťanský, bolo 
samotné ošetrenie uzáveru vykonané CTO MasterClass 
intervenčným kardiológom CINRE MUDr. Ľudovítom Bal-
dovským. Katetrizačné ošetrenie dlhého uzáveru RIA tepny 
srdca u operovaného pacienta pomocou inovatívnej BUSHI 
DO techniky prebehlo úspešne a bez komplikácií. 

BUSHI DO (Bipoint Uni-lateral Sheathless catheter Insertion 
via Distal & proximal radial artery) je inovatívny miniinva-
zívny katetrizačný postup pochádzajúci z Japonska, ktorý 
sa využíva na ošetrenie chronických totálnych uzáverov 
koronárnych tepien srdca, ako alternatívy chirurgickej by-
passovej liečby. 
 
Tento katetrizačný prístup je založený na princípe duálnej 
kanylácie jednej periférnej tepny, spravidla radiálnej artérie 
pravej ruky, pri ktorom sa cez dva miniatúrne vpichy vo vzá-
jomne bezprostrednej blízkosti, zavádzajú do srdca súčasne 
dva tenké katétre, pomocou ktorých sa nasondujú odstupy 

Po úspešnom ošetrení 10 vysokorizikových pacientov v sérii (aktuálne najviac 
vo svete) s rozsiahlym obliterujúcim trojcievnym koronárnym postihom, vrátane 
kmeňa ľavej koronárnej tepny, s nízkou ejekčnou frakciou srdca a pri pridruže-
ných závažných komorbiditách, pomocou PulseCATH iVAC dočasnej pulzatilnej 
mechanickej podpory srdca, ktoré sa postupne uskutočnili na kardiologických 
katetrizačných sálach Nemocnice CINRE, boli naši špecialisti na používanie 
tejto vysokoúčinnej kardiopodpornej metódy MUDr. Ota Hlinomaz, PhD. 
a MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE ako jedni z prvých na svete odcertifi-

kovaní holandským výrobcom tejto high-tech 
intervenčnej pomôcky a zároveň zaradení do 
medzinárodného tímu školiteľov pre Pulse-
CATH. Katetrizačné pracovisko nemocnice 
CINRE sa zároveň stalo medzinárodným školia-
cim centrom excelentnosti pre túto komplexnú 
kardiointervenčnú liečbu, kde ide o systém 
podpory srdca v synchronizácii s EKG, ktorý 
počas ošetrovania zúžení a uzáverov koronár-
nych tepien priamo nasáva krv z ľavej komory 
počas systoly srdca a v diastole ju vháňa do 
odstupov koronárnych tepien a aorty. Týmto 
mechanizmom umožňuje iVAC od PulseCATH 
vykonávať v lokálnej anestéze, na bijúcom srd-
ci a jeho koronárnych tepnách komplikované 
rekonštrukcie nahradzujúce kardiochirurgické 
bypassy, často aj u pacientov kontraindiko-
vaných z rôznych príčin na kardiochirurgické 
ošetrenie a nevhodných na konvenčné inter-
venčné riešenie. 

V kombinácii s PulseCATH podporou bol 
v Nemocnici CINRE prvýkrát na svete úspešne 
realizovaný aj unikátny komplexný zákrok viac-
cievnej koronárnej intervencie spolu s kmeňom 
ľavej koronárnej tepny a zároveň simultánne 
ošetrenie veľkej sakulárnej penetrujúcej bruš-
nej aneuryzmy stentgraftami, to všetko bolo 
realizované pre vysoké riziko pacienta v jed-
nom sedení. -D. Krajačičová-
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oboch koronárnych artérií srdca. Tento katetrizačný prístup potom 
umožňuje komplexné viaccievne ošetrenie srdcových tepien a priná-
ša pacientovi počas výkonu adekvátny komfort a dobrú spoluprácu, 
hlavne pri dlhotrvajúcich výkonov, akými je ošetrovanie chronických 
uzáverov koronárnych tepien.


