KOMENDA MIEJSKA POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH
http://piekary.slaska.policja.gov.pl/k18/bezpieczenstwo/126443,PIERWSZA-POMOC.html
2018-06-19, 14:07

PIERWSZA POMOC
Większość wypadków nagłego zatrzymania krążenia jest spowodowana migotaniem komór, czyli
nieprawidłowym chaotycznym rytmem serca. Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED Automated External Defibrillator) wyzwala impuls elektryczny, który, przepływając przez mięsień
sercowy, zatrzymuje migotanie komór i wpływa na przywrócenie prawidłowej pracy serca.

Czas wykonania defibrylacji decyduje często o przeżyciu poszkodowanego, u którego doszło do zatrzymania krążenia. Jest
kilka typów AED, ale wszystkie działają tak samo. Dwie duże samoprzylepne elektrody, które są częścią AED, przechwytują
sygnał elektryczny tworzony przez mięsień sercowy. Kiedy wstrząs elektryczny (defibrylacja) jest wskazany, za
pośrednictwem elektrod zostaje uwolniony prąd elektryczny.

1. W momencie stwierdzenia u poszkodowanego braku podstawowych funkcji życiowych ratownik natychmiast przystępuje
do RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej), wykonując 30 uciśnięć klatki piersiowej...
2. oraz dwa oddechy ratownicze
3. Jeżeli oprócz ratownika przy poszkodowanym znajduje się inna osoba, należy poprosić ją o jak najszybsze przyniesienie
defibrylatora i wezwanie pomocy medycznej. Samemu natomiast należy kontynuować RKO. Kiedy ratownik jest sam,
natychmiast odszukuje defibrylator, wzywa pomoc i wraca do poszkodowanego

4.. W oczekiwaniu na defibrylator należy kontynuować RKO
5. Kiedy defibrylator zostaje przyniesiony, należy przerwać RKO i uruchomić urządzenie

6. Niektóre modele AED uruchamiają się od razu po otwarciu pokrywy, w innych trzeba nacisnąć przycisk "włącz". Po
włączeniu AED automatycznie uruchamia się dźwiękowy instruktaż -zgodnie z jego zaleceniami prowadzimy dalsze działania
7. Do AED podłączone są dwie elektrody - należy wyjąć je z opakowania i nakleić na klatkę piersiową poszkodowanego
zgodnie z ilustracjami. Trzeba zwrócić uwagę, aby elektrody całą powierzchnią przylegały do ciała. Właściwe umieszczenie
elektrod ma duże znaczenie, ponieważ zapewnia prawidłowy odczyt i interpretację rytmu serca przez AED oraz następujący
potem przepływ prądu elektrycznego przez mięsień sercowy
8. Defibrylator samoczynnie przeprowadzi analizę rytmu serca. W tym momencie należy odsunąć się od poszkodowanego
oraz wyraźnym gestem uniesienia dłoni ostrzec innych przed przemieszczaniem się czy dotykaniem poszkodowanego
9. Po skończonej analizie AED poinformuje nas, czy defibrylacja jest wskazana - jeśli tak, należy natychmiast nacisnąć
migoczący na czerwono przycisk wstrząsu. Jeśli nie ma konieczności defibrylacji, o czym zostaniemy poinformowani przez
AED, należy kontynuować RKO, nie odklejając elektrod

10. Po wyładowaniu elektrycznym, zgodnie z poleceniami głosowymi AED, należy kontynuować RKO przez dwie minuty - 30
razy uciskamy klatkę piersiową...
11. oraz wyko-nujemy dwa oddechy ratownicze
12. Po dwóch minutach AED poleci nam przerwanie RKO, poinformuje o ponownej analizie rytmu serca i przekaże polecenia
co do dalszych działań (zdecyduje, czy zastosować wstrząs, czy też kontynuować RKO)
Jeśli w trakcie prowadzonych czynności ratowniczych RKO połączonych z defibrylacją stwierdzimy u poszkodowanego powrót
oddechu, należy przerwać RKO, ale pozostawić naklejone elektrody. Jeśli poszkodowany jest nadal nieprzytomny, zaleca się
ułożyć go w bezpiecznej pozycji bocznej.
Pamiętajmy, że szansa na wykonanie skutecznej defibrylacji spada prawie o 10 proc. w ciągu każdej minuty od momentu
utraty przytomności i oddechu przez poszkodowanego. Użycie AED umożliwia wykonanie defibrylacji także przez ratowników
niezawodowych.
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