تاکی کاردیا کًدکان َمراٌ با وبض ي پرفیًزن ضعیف
تشخیص ي درمان علل زمیىٍ ای
راٌ ًَایی را برقرار کىیذ ي درصًرت ویاز تًُیٍ شًد0
ماویتًر شًد ریتم قلبی تشخیص يمیسان فشارخًن ي پالس اکسی متری تعییه گردد0

اقذامات /جسئیات

راٌ يریذی ي یا استخًاوی برقرار شًد0

سیىکريویس( کاردیًيرشن)

وً ارقلب  02لیذی اگر در دسترس است  0درمان بٍ تاخیر ًیفتذ.

با  0.5-1j/kgشرٍع کٌیذ ٍ
در طَرتیکِ هَفق ًبَد تا
 2j/kgافسایش دادُ شَد .
درطَرت

ًیاز

بِ

 2باریک کمتر از  .0.9ثاویٍ

پُه بیشتر از .0.9ثاویٍ

پُىای  QRSتعییه

بیوار

گردد.

آراهبخش بذّیذ )) Sedate
اها کاریٍَرشى را بِ تاخیر
ًیٌذازیذ.

3
9

دهیي دٍز 0.2mg/kgبظَرت
بلَس سریغ ( حذاکثر
. ) 12mg
ديزآمیًدارين IV/IO

تاکی کاردیا بطىی

آیا مخاطرات قلبی0.
ریًی يجًد دارد ؟
 ّیپَتٌشي تغییر در سطحَّشیاری
 -ػالئن شَک

 5mg/kgدر ػرص  00- 00خیر
دقیقِ

02

یا
ديز پريکائیه آمیذ IV/IO

درطَرتیکِ ریتن
هٌظن باشذ ٍ
ّ QRSا

بظَرت هتذاٍل آهیَدارٍى ٍ
پرٍکائیي آهیذ را ّوراُ با
یکذیگر هظرف ًکٌیذ .

4

احتمال تاکی کاردی فًق بطىی
 بررسی تاریخچِ ( ٍاگ ً ،اهشخض )ٍ تاریخچِ تغییرات ًاگْاًی در سرػت .
 ػذم ٍجَد هَج  / Pغیر طبیؼی ػذم تغییر در ضرباى قلب در شیرخَاراى تؼذاد ضرباى ≥ 221 در کودکان تعداد ضربان ≥ 081دردقیقه

احتمال سیىًس تاکی کاردیا
 شٌاسایی ٍ بررسی تاریخچِ ٍ ػللاحتوالی
 ٍجَد هَج ً / Pرهال تابت بَدى فاطلِ R-R در شیرخَاراى تؼذاد ضرباى < 221 در کودکان تعداد ضربان < 081دردقیقه

بلی

تجًیس آدوًزیه 2

 15mg/kgدر ػرع 00- 00
دقیقِ

( ماویتًر یا وًارقلب )
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امکان يجًد

ديز آدوًزیه IV/IO
اٍلیي دٍز 0.1mg/kg
بظَرت بلَس سریغ ( حذاکثر
. ) 6mg

ریتم را بررسی کىیذ 0

7

6

ماوًر تحریک ياگ

جستجً ي درمان

بذين تاخیر

علت

00
شًک
کاردیًيرشن

هٌَهَرفیک باشٌذ

03
مشايرٌ با متخصص
جْت تجَیس آهیَدارٍى
ٍ پرٍکائیي آهیذ

8
تسریق آدوًزیه بصًرت
IV/IO
ٍ اگر راُ ٍریذی در دسترس
ًبَد ٍ یا آدًَزیي هَثر ًبَد
شَک کاردیٍَرشى دادُ شَد.

061

