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[1]

2 minutowe okresy resuscytacyjne
30 uciśnięć klatki piersiowej
w tempie 100-120/minutę
+
2 oddechy trwające
łącznie do 10
sekund !?%

sugestie dla producentów AED
(między momentem zakończenia komendy
nakazującej uciskanie klatki piersiowej,
a początkiem komendy wskazującej potrzebę
analizy rytmu mają minąć 2 minuty)

… w sferze praktycznych działań ratowniczych powyższe zalecenia
mogą skutkować

brakiem synchronizacji komendy AED z aktualna fazą cyklu BLS
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zakładając, że w praktyce możliwej jest skrócenie czasu potrzebnego do
wykonania dwóch oddechów do wskazywanych w Wytycznych 2010 [2]

5 sekund …
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przeprowadzenie analizy rytmu
we wstępnej fazie rozpoczętego cyklu uciskania

po wykonaniu oddechów kończących

obniża efektywność masażu pośredniego serca

cykl wydłuża okres bez masażu,

(niska skuteczność pierwszych 3-7 uciśnięć

)

[3-6]

czyli pre-shock pause

Wystąpienie tych okoliczności może wpłynąć na obniżenie ciśnienia
perfuzji wieńcowej i perfuzji mózgowej
oraz na
obniżenie skuteczności defibrylacji [7-12].

biorąc pod uwagę, że…
na skuteczność defibrylacji ma wpływ
skrócenie okresu od zaprzestania

odpowiednie przygotowanie

uciskania klatki piersiowej

metaboliczne mięśnia sercowego

i przeprowadzenia analizy rytmu

do podjęcia poprawnej czynności

do wykonania wyładowania
(pre-shock pause) [14, 15]

po wykonaniu skutecznej
defibrylacji [13]

i biorąc pod uwagę, że…
istnieją inne koncepcje organizujące proces prowadzenia
resuscytacji takie jak:

- 3 minutowe okresy między analizami rytmu [16],
-czy sekwencje 50 uciśnięć i 2 oddechów [17]

a ERC wskazała, że optymalna organizacja i
czas trwania okresów między analizami rytmu
nie są znane

proponujemy…%

1. w przypadku rozpoczęcia BLS przed pierwszą analizą rytmu, przeprowadzić
naprzemienne uciskanie klatki piersiowej i oddechy wykonywane w tempie
100-120/min w sekwencji 30:2 przez 6 takich cykli;
2. ostatni cykl uciśnięć poprzedzający analizę rytmu (zwykle 6) prowadzić do czasu
usłyszenia komendy głosowej AED nakazującej zaprzestanie uciśnięć, rezygnując
z dwóch oddechów, co może powodować zwiększenie liczby uciśnięć w tym
cyklu powyżej 30 i skrócenie pre-shock pause o czas od 4 do 10 sekund [18-20];

3. w przypadku usłyszenia komendy głosowej AED o potrzebie analizy rytmu w
trakcie prowadzenia ostatniej serii 30 uciśnięć, doprowadzić ją do końca i cyklu nie
kończyć dwoma oddechami

Dziękuję za uwagę.
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