TANR dospělého – kardiogenní stav

TANR v kostce aneb 10 Praktických Postřehů

Sežeňte někoho.

Doktor k vám vyjíždí, budou u vás asi za … minut. Do té
doby mu zkusíme pomoct spolu.
ANO
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1.

Poznej a potvrď zástavu!

Nečekaný KOLAPS nebo KŘEČE + žádné projevy života, nedýchá nebo dýchá „nenormálně“ (nepravidelné,
ojedinělé dechy, nezvedá se hrudník, promodralá barva). Pokud není do 30 sekund jasno, považuj stav za zástavu!
2.

Pomocníci

Jen jeden člověk na místě – zkuste sehnat někoho dalšího! Pokud to nejde, předej instrukce a ukonči hovor.
Víc lidí - telefon CO NEJBLÍŽ k pacientovi. Jeden komunikuje, další provádějí!
4.

Lze reálně
sehnat někoho
dalšího?
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NE

Pokud volá z pevné linky: Co
nejdřív zavolejte zpátky. Teď
zavěste telefon. Pokud
nevolá, aktivní zpětné volání
za 1- 2 minuty.

Pojďme do toho!

JE POTŘEBA mu pomoci – budeme spolu oživovat. Nebojte se, poradíme vám.
3.

Jste tam sám
(sama)?

Příčina zástavy?

Je na místě někdo,
kdo umí
oživovat?

Potřebuje si
připomenout,
jaký je správný
postup?
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ANO
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Běžte s telefonem k pacientovi, ať slyším, co se u
něj děje, nebo zavolejte od pacienta.

NEJDE
TO

NE

Zajistěte přístup k
postiženému. Pak
začněte resuscitovat,
masírujte co
nejrychleji. Pokud
byste cokoliv
potřeboval(a), ještě
zavolejte. Teď
zavěste.

Co je pravděpodobná příčina náhlé příhody: selhání srdce, nebo dušení?
5.
Příčina = náhlá srdeční arytmie
(typicky starší osoby, náhle vzniklé bezvědomí)

Příčina = hypoxie
(typicky děti, úrazy, kritické dechové potíže
předcházející bezvědomí)

- Položit pacienta na záda, nic pod hlavu
- Uvolnit dýchací cesty
- 1 zachránce: pouze masáž 100x/minutu
- 2 a víc zachránců: masáž:dýchání = 100 : 2

- Pokud je pravděpodobné cizí těleso, proveď
vypuzovací manévr (u dětí je to vždy první krok!)
- Položit pacienta na záda, nic pod hlavu
- Uvolnit dýchací cesty, dále masáž:dýchání = 30:2

Technika masáže:
Poloha dlaní: uprostřed hrudníku mezi prsy, natažené ruce propnuté v loktech
Frekvence: 2x za sekundu (PětaDvacet), co nejméně přerušovat!
Hloubka stlačení: cca 5-6 cm u dospělého
6.

Přístup k pacientovi!

Je třeba zajistit bezproblémový přístup k pacientovi – otevřít dveře, přivolat výtah atd. – pověřte někoho volného!
7.

Pokračuj až do příjezdu posádky!

Poslouchej, Pozoruj, Povzbuzuj, Pochval, Pomáhej, Počítej!
8.

Pozor na chyby!

Nejčastější chyby: Nepoznaná zástava: pacient zdánlivě „dýchá“, ale jde o lapavé dechy – TANR není zahájena.
Obdobně při záchvatu křečí – je nutné zjistit stav poté, co křeče odezní (vydržet na lince, nebo zpětným voláním).
Technika resuscitace:Příliš velké prodlevy a přerušení masáže (např. kvůli hmatání pulsu). Málo intenzivní masáž.
Pokud se během masáže pacient „rozdýchá“, může jít opět o lapavé dechy, které svědčí o účinnosti masáže, ale ne
o obnově spontánního oběhu. Zjišťování tepu na karotidách je neefektivní a zdržuje.
10.

Nebojte se, budu vám říkat co budete dělat.
Položte pacienta na zem na záda, ničím
nepodkládejte hlavu

NEJDE
TO

Znovuzhodnocení stavu: Zlepšení
stavu vědomí? Dýchá zřetelně a
pravidelně? Zvedá se mu hrudník?
NE

Klekněte si vedle něj k hrudníku.
Zakloňte mu/jí hlavu, položte mu dlaň jedné ruky na čelo, prsty ucpěte nos.
Druhou rukou mu/jí za bradu otevřete ústa.
Zhluboka nadechněte, přitiskněte svoje ústa na ústa postiženého a

dvakrát do něj zvolna vydechněte.
Pokud zvrací: ihned otočte pacientovu hlavu na stranu, pokud možno
celého pacienta na bok, pak vyčistit ústa

Snažte se oživovat v poloze, v
jaké je.

ANO

Ponechejte ho v poloze v jaké je, hlídejte
záklon hlavy. Pečlivě sledujte, zda
opravdu pravidelně dýchá. Pokud si
nebudete jistí, ještě zavolejte. Pokud
by zvracel, ihned jej otočte na bok tak,
aby zvratky vytékaly.

NEJDE TO /
NECHCE /
NEMŮŽE

Nebrání dýchání nějaká
překážka? Protéza?
Zvratky? Jídlo?
Nedostatečný záklon?
Pokud ano - odstranit

Poděkuj!

Když je posádka na místě a je čas, poděkuj zachráncům. Zaslouží si aspoň takové ocenění a navíc - možná příště
pomůžou Tobě nebo Tvým blízkým…
9.
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Předej instrukce!

Pátrej po osudu pacienta!

Zajímej se o osud „svých“ pacientů. Přežití klinické smrti je malý zázrak, na kterém máš svůj podíl!

Položte zadní část dlaně na hrudní kost přesně mezi prsa. Druhou
ruku dejte dlaní shora na tu první, jako kdybyste se chtěl(a) o ten
hrudník opřít.
Mačkejte hrudník nataženýma rukama, co nejrychleji, asi 2x za
vteřinu, zhruba 6 centimetrů do hloubky. Hlasitě počítejte v rytmu
masáže! Vždycky po minutě vám řeknu - znova do něj 2x
vdechnete a budete pokračovat v masáži.

V průběhu KPCR:
Pokud možno střídat zachránce. Zajistit přístup k pacientovi.
Ověřovat správnou techniku masáže, správnou frekvenci.
Nepřestávat až do doby, než jsou záchranáři u pacienta.
Informovat o ETA. Upřesnění anamnézy a vzniku
současného stavu. Připravit dokumenty. Chválit, dávat
naději. Hlídat minutové intervaly. POZOR na "dýchání" 2
lapavé dechy při účinné masáži!

V každém případě aspoň masírujte!

Poslouchejte pozorně co vám řeknu:
Je potřeba začít masírovat srdce a dýchat do plic,
jak to znáte z televize.
Položte ho (ji) na záda, zakloňte hlavu, ucpěte nos,
zkuste do něj (ní) vdechnout, a potom hlavně
masírovat. Nataženýma rukama, mezi prsa, asi 6 cm
do hloubky, co nejrychleji.
Zopakuji to ještě jednou: na záda, nic pod hlavu, 2
vdechy a pak asi 100x zmáčknout hrudník a tohle
stále opakovat.
Pokud budete potřebovat, ještě zavolejte.

