پ رٍتکل احیاء قلبی ریَی پیشرفتِ در کَدکاى

تقاضای کوك کٌیذ ٍ سیستن اٍرشاًس را خبر کٌیذ
-

 CPRرا شرٍع ًوائیذ

-

اکسیصى بذّیذ .

-

هاًیتَریٌگ ٍ دفیبریالتَر را آهادُ کٌیذ .

1

اقذاهات /جسئیات

خیر

کیفیت احیاء
 هحکن ٍ با سزعت حذالل  100تا دردلیمِلفسِ سیٌِ را فشار دّیذ بٌحَیکِ  1/3لطز
لذاهی خلفی سیٌِ فشزدُ شذُ ٍ اجاسُ
بزگشت بِ لفسِ سیٌِ دادُ شَد .
 حذالل ٍل فِ را هاساص للبی داشتِ باشیذ . اس ّیپزًٍتیلِ پزّیش کٌیذ. ّز دٍ دلیمِ هاساص للبی جای خَد را با ًفزدٍم عَض کٌیذ.
 اگز راُ َّایی پیشزفتِ ٍجَد ًذارد بِ ًسبت 1:52هاساس للبی ٍ تٌفس بذّیذ  ٍ .اگز راُ
َّایی پیشزفتِ ٍجَد دارد بصَرت جذاگاًِ
 8- 10تٌفس در دلیمِ در طی هاساص للبی
هستوز دادُ شَد .

آیا ریتن قابل شَک است ؟

آسیستَل PEA /

4

بلِ
VF / VT

9
شَک

اًجام  CPRبوذت  2دقیقِ
برقراری راُ ٍریذی  /داخل استخَاًی

خیر

اًرشی شَک الکتریکی

آیا ریتن قابل شَک است ؟

10
بلِ

دارٍ درهاًی
اپیییی ًفیییزیي  0.01 mg/kg 5اس غلظیییت
 1510000بزای تشریك ٍریذی 0. 1 mg/kg
اس غلظت  151000بزای تجَیش داخل تزاشیِ
استفادُ کٌیذ ( ّزدٍ . ( 0. 1 ml/kg
آهیَدارٍى  5بِ هیشاى  ٍ 5mg/kgحذاکثزتا
دٍ بار در  VT ٍ VFتکزار شَد.

5

شَک

اًجام  CPRبوذت  2دقیقِ

6

برقراری راُ ٍریذی  /داخل استخَاًی
اپی ًفریي ّر  3تا  5دقیقِ
برقراری راُ َّایی

اًجام  CPRبوذت  2دقیقِ

پیشرفتِ

اپی ًفریي ّر  3تا  5دقیقِ

برقراری راُ َّایی پیشرفتِ

راُ َّایی پیشرفتِ

بلِ

خیر

آیا ریتن قابل شَک است ؟

خیر

آیا ریتن قابل شَک است ؟

بلِ

11

7

شَک

اًجام  CPRبوذت  2دقیقِ

علل قابل اصالح )(6H &5T
 ّیپٍَلوی ّیپَکسی ّیذرٍصى یَى ( اسیذٍسیس)ّ -یپَ ّ /یپزکالویا

3
4

بزای دفیبزیالتَر بار اٍل  2j/kgبار دٍم
 4j/kgبار بعذی ≥ ٍ 4j/kgحذاکثز 10j/kg
ٍ یا دٍس بشرگساالى استفادُ هی شَد .

اس اهَاج کاپٌَگزافی بزای اطویٌاى اس
جایگذاری  ET Tاستفادُ کٌیذ .
باسگشت خَدبخَدی جزیاى خَى )(ROSC
خیر
 ًبط ٍ فشار خَى را چک کٌیذ. اس هاًیتَریٌگ داخل شزیاًی بزای اًذاسُگیزی اهَاج فشار خَدبخَدی شزیاى استفادُ
کٌیذ.

2

8

علل عذم هَفقیت را کٌترل کٌیذ

بلِ

.

اًجام  CPRبوذت  2دقیقِ

خیر

تسریق آهیَدارٍى

آیا ریتن قابل شَک است ؟

علل عذم هَفقیت را کٌترل کٌیذ .

 ّیپَتزهیا تٌش پٌوَتَراکس تاهپًَاد للبی تاکسیي ّ ا ( سن ّا ) -تزهبَسیس ریَی

-آسیستَل PEA /

 -تزهبَسیس عزٍق کزًٍزی

 10یا 11

 ریتن ًرهال ٍ سازهاى یافتِ ً /بض را چك کٌیذ. ٍجَد ًبض )(ROSCبِ هرحلِ  5یا  7برٍیذ.

061

اًجام هراقبت ّای بعذ از احیاء

12

