GUIDELINES 2010
Základní neodkladná resuscitace dospělých i dětí
pro laické zachránce
Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010
© Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz

Nekomunikuje, nedýchá,
nebo má pouze „lapavé“
dechy?

Volej o pomoc,
přivolej záchranku
tel. 155 (112).

Je v dosahu defibrilátor
(AED)
?

Otoč na záda a

RESUSCITUJ!
Stlačuj střed
hrudníku

1x za dvě minuty
kontrola a případně
výboj.

frekvencí nejméně 100x za minutu,
do hloubky nejméně 5 cm (u dětí
do hloubky 1/3 hrudníku). Mezi
kompresemi hrudník zcela uvolni.

Pro úspěch je klíčové VČAS začít a NEPŘETRŽITĚ stlačovat hrudník.
Pokud postižený začne reagovat a/nebo normálně dýchat, přeruš resuscitaci a trvale jej
kontroluj až do příjezdu záchranné služby.
POZOR! Ojedinělé „lapavé“ nádechy se mohou objevit i v průběhu resuscitace. Nepřestávej
resuscitovat, nejde o známku obnovení oběhu!

Poznámka: Doporučené postupy Evropské rady pro resuscitaci a Americké kardiologické společnosti se v detailech liší. Toto schéma představuje
„průnik“ obou postupů spolu se zkušenostmi, nejlepším vědomím a svědomím autora.
Zdroje: Nolan JP, Soar J, Zideman DA et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation 81(2010) 1219-1451.
American Heart Association: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care
Science. Circulation. 2010;122:S639
Aktualizace: 28.10.2010

GUIDELINES 2010
Základní neodkladná resuscitace dospělých
pro zdravotníky a školené zachránce
Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010
© Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz

Nekomunikuje, nedýchá,
nebo má pouze „lapavé“
dechy?

Volej o pomoc,
přivolej záchranku
tel. 155 (112).

Je v dosahu defibrilátor
(AED)
?

Zakloň hlavu, uvolni
dýchací cesty a

RESUSCITUJ!
Stlačuj střed hrudníku a
dýchej z plic do plic
30:2

1x za dvě minuty
kontrola a případně
výboj.

frekvencí nejméně 100x za minutu,
do hloubky nejméně 5 cm. Mezi
kompresemi hrudník zcela uvolni.

Pro úspěch je klíčové VČAS začít a NEPŘETRŽITĚ stlačovat hrudník.
Jeden vdech = 1 sekunda, objem takový, aby se viditelně zvedal hrudník.
Pokud postižený začne reagovat a/nebo normálně dýchat, přeruš resuscitaci a trvale jej
kontroluj až do příjezdu záchranné služby.
POZOR! Ojedinělé „lapavé“ nádechy se mohou objevit i v průběhu resuscitace. Nepřestávej
resuscitovat, nejde o známku obnovení oběhu! Nepřestávej stlačovat hrudník, ale pokud
nádechy trvají, není třeba dýchat z plic do plic.
Poznámka: Doporučené postupy Evropské rady pro resuscitaci a Americké kardiologické společnosti se v detailech liší. Toto schéma představuje
„průnik“ obou postupů spolu se zkušenostmi, nejlepším vědomím a svědomím autora.
Zdroje: Nolan JP, Soar J, Zideman DA et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation 81(2010) 1219-1451.
American Heart Association: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care
Science. Circulation. 2010;122:S639
Aktualizace: 28.10.2010

GUIDELINES 2010
Základní neodkladná resuscitace dětí
pro zdravotníky a školené zachránce
Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010
© Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz

Nekomunikuje, nedýchá,
nebo má pouze „lapavé“
dechy?

Volej o pomoc,
přivolej záchranku
tel. 155 (112).

Je v dosahu defibrilátor
(AED)
?

Zakloň hlavu, uvolni dýchací
cesty, prodýchni a

RESUSCITUJ!
Stlačuj střed hrudníku a
dýchej z plic do plic 30:2
(jeden zachránce) resp. 15:2
(dva zachránci).

1x za dvě minuty
kontrola a případně
výboj.
Pokud lze nastavit energii
výboje, použij 2-4 J/kg

Frekvence kompresí nejméně 100x
za minutu, hloubka nejméně 1/3
hrudníku. Mezi kompresemi
hrudník zcela uvolni.
Pro úspěch je klíčové VČAS začít a NEPŘETRŽITĚ stlačovat hrudník. Pokud předcházelo dušení,
zahaj pěti vdechy. Jeden vdech = 1 sekunda, objem takový, aby se viditelně zvedal hrudník.
Pokud postižený začne reagovat a/nebo normálně dýchat, přeruš resuscitaci a trvale jej
kontroluj až do příjezdu záchranné služby.
POZOR! Ojedinělé „lapavé“ nádechy se mohou objevit i v průběhu resuscitace. Nepřestávej
resuscitovat, nejde o známku obnovení oběhu! Nepřestávej stlačovat hrudník, ale pokud
nádechy trvají, není třeba dýchat z plic do plic.
Poznámka: Doporučené postupy Evropské rady pro resuscitaci a Americké kardiologické společnosti se v detailech liší. Toto schéma představuje
„průnik“ obou postupů spolu se zkušenostmi, nejlepším vědomím a svědomím autora.
Zdroje: Nolan JP, Soar J, Zideman DA et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation 81(2010) 1219-1451.
American Heart Association: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care
Science. Circulation. 2010;122:S639
Aktualizace: 28.10.2010

GUIDELINES 2010
Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých
Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010
© Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz

Nekomunikuje, nedýchá,
nebo má pouze „lapavé“
dechy?

Přivolej pomoc
(RES tým)

Poresuscitační péče:

Zahaj resuscitaci 30:2
Zapoj monitor
Podej kyslík

Kontrola rytmu a stavu
(a dále každé 2 minuty)
Dbej na kvalitu resuscitace
Dbej na souhru v týmu
Defibriluj při VF/VT
Odstraň reverzibilní příčiny
I.v. event. i.o.přístup.
Adrenalin po třetím výboji a dále
každých 3-5 minut, Amiodaron při VF.
Uvaž zajištění dýchacích cest a kapno.

ROSC?

• Vyšetření ABCDE
• FiO2 tak, aby sat. O2
byla 94-98%
• 12-svodové EKG
• Léčba reverzib. příčin
• Mírná hypotermie
• Normoglykémie

Dávky léků:
Adrenalin 1 mg á 3-5 minut,
Amiodaron při VF 300 mg po 3.
cyklu, event. 2. dávka 150 mg.

Zajištění dých. cest:
Supraglot. pomůckou nebo OTI
tak, aby nedošlo k významnému
přerušení masáže. Asynchronní
ventilace 6/min., kapnometrie.

Reverzibilní příčiny (4H a 4T):

Defibrilační strategie:

Hypoxie – Hypovolémie –
Hypo/hyperkalemie, acidóza a další
metabolické poruchy – Hypotermie.
Trombóza koronární a plicní – Tamponáda
srdce – Toxiny – Tenzní PNO.
Uvaž použití ultrazvuku pro diagnostiku
reverzibilní příčiny!

DEFI co nejdříve, obvykle 120-200J bi resp.
360 J mono. Opak. výboj stejnou, nebo
max. dostupnou energií. Při vzniku fibrilace
u pac. na monitoru uvaž 3 výboje za sebou.
Během přípravy přístroje nepřerušuj
masáž a ihned po výboji v masáži
pokračuj!

Poznámka: Doporučené postupy Evropské rady pro resuscitaci a Americké kardiologické společnosti se v detailech liší. Toto schéma představuje
„průnik“ obou postupů spolu se zkušenostmi, nejlepším vědomím a svědomím autora.
Zdroje: Nolan JP, Soar J, Zideman DA et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation 81(2010) 1219-1451.
American Heart Association: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care
Science. Circulation. 2010;122:S639
Aktualizace: 28.10.2010

GUIDELINES 2010
Rozšířená neodkladná resuscitace dětí
Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010
© Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz

Nekomunikuje, nedýchá,
nebo má pouze „lapavé“
dechy?

Přivolej pomoc
(RES tým)

Poresuscitační péče:

Uvolni dýchací cesty,
prodýchni, zahaj resuscitaci
15:2, zapoj monitor,
podej kyslík.

Kontrola rytmu a stavu
(a dále každé 2 minuty)
Dbej na kvalitu resuscitace
Dbej na souhru v týmu
Defibriluj při VF/VT
Odstraň reverzibilní příčiny
I.v. event. i.o.přístup.
Adrenalin po 3. výboji a dále každých
3-5 minut, Amiodaron při VF.
Uvaž zajištění dýchacích cest a kapno.

Reverzibilní příčiny (4H a 4T):
Hypoxie – Hypovolémie –
Hypo/hyperkalemie, acidóza a další
metabolické poruchy – Hypotermie.
Trombóza koronární a plicní – Tamponáda
srdce – Toxiny – Tenzní PNO.
Uvaž použití ultrazvuku pro diagnostiku
reverzibilní příčiny!

ROSC?

• Vyšetření ABCDE
• FiO2 tak, aby sat. O2
byla 94-98%
• Léčba reverzibilních
příčin
• Mírná hypotermie
• Normoglykémie

Dávky léků:
Adrenalin 0,01 mg/kg á 3-5
minut, Amiodaron při VF 5
mg/kg event. opak. 2 mg/kg.
event. 2. dávka 150 mg.

Zajištění dých. cest:
OTI nebo supraglot. pomůckou
tak, aby nedošlo k významnému
přerušení masáže. Asynchronní
ventilace 8-10 dechů/min.,
kapnometrie.

Defibrilační strategie:
Výboj co nejdříve, energie 2-4 J/kg.
Opakované výboje energií až 9 J/kg.
V nouzi použij i přístroj nastavený na
dospělou energii (AED).
Během přípravy přístroje nepřerušuj
masáž a ihned po výboji v masáži pokračuj!

Poznámka: Doporučené postupy Evropské rady pro resuscitaci a Americké kardiologické společnosti se v detailech liší. Toto schéma představuje
„průnik“ obou postupů spolu se zkušenostmi, nejlepším vědomím a svědomím autora.
Zdroje: Nolan JP, Soar J, Zideman DA et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation 81(2010) 1219-1451.
American Heart Association: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care
Science. Circulation. 2010;122:S639
Aktualizace: 28.10.2010

GUIDELINES 2010
Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace
Na základě doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010
© Ondřej Franěk, www.zachrannasluzba.cz

Nekomunikuje, nedýchá
normálně?

Vyšli pomoc
(výjezdovou skupinu
s předpokladem nejrychlejšího
dojezdu na místo), FIRST
RESPONDERA.

(=jasně a zřetelně v normálním
tempu?)

Pacient na zádech, hlava
v přirozené poloze

Stlačujte hrudník:
uprostřed hrudníku mačkejte
propnutýma rukama co nejrychleji
hrudní kost do hloubky nejméně 5
cm (u dětí do 1/3 hloubky
hrudníku)

Dbej na kvalitu a nepřerušování kompresí;
uvaž možnosti posílení počtu zachránců na
místě.
Pokud je na místě více osob:
Uvaž dostupnost/použití AED; ověř volnost
dýchacích cest; ověř/zajisti bezpečný a
rychlý přístup k postiženému; ověřuj
polohu výjezdové skupiny; motivuj
zachránce.

Obnova NORMÁLNÍHO
dýchání, vědomí?

ROSC?

Ponech postiženého v poloze na
zádech, trvale monitoruj stav
vědomí a dýchání. Při známkách
zvracení otoč na bok.

Je na místě zdravotník
nebo vyškolený laik?
Uvaž dýchání z plic do plic v poměru
30:2, resp. 15:2 u dětí.
Dýchání neprováděj, pokud trvají
„lapavé“ dechy!

Kontraindikace TANR:
Jisté známky smrti, očekávané úmrtí
u pacienta v terminálním stavu
nevyléčitelného onemocnění

Rozpoznání náhlé zástavy oběhu
Bez reakce na vnější podněty, bezdeší, nebo terminální dechová aktivita (nádechy v nápadně
dlouhých intervalech, „lapání“ po dechu). POZOR! „Lapavé dechy“ se mohou objevit kdykoliv
v průběhu resuscitace – NEJSOU známkou obnovení oběhu, je nutné pokračovat v resuscitaci!
Průvodním jevem NZO může být krátká epizoda křečí!

Poznámka: Doporučené postupy Evropské rady pro resuscitaci a Americké kardiologické společnosti obsahují pouze rámcové zmínky o telefonicky
asistované neodkladné resuscitaci. Toto schéma představuje „průnik“ těchto informací se zkušenostmi, nejlepším vědomím a svědomím autora.
Zdroje: Nolan JP, Soar J, Zideman DA et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation 81(2010) 1219-1451.
American Heart Association: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care
Science. Circulation. 2010;122:S639
Aktualizace: 28.10.2010

