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NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA (NZK)

Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy oraz wczesna resuscy-
tacja krążeniowo-oddechowa – to pierwsze, podstawowe ogniwa łańcu-
cha przeżycia. Do realizacji tych elementów konieczne jest w pierwszej 
kolejności znalezienie osoby, która zdecyduje się rozpocząć udzielanie 
pierwszej pomocy, będzie miała podstawową wiedzę i umiejętności po-
zwalające na ocenę stanu pacjenta i prawidłowe przeprowadzenie RKO 
przy NZK. 

Podjęcie w sposób właściwy pierwszej pomocy polegającej na uciska-
niu klatki piersiowej przez świadków zdarzenia jest kluczowym i podsta-
wowym działaniem przed przyjazdem karetki pogotowia. 

Szanse na przeżycie NZK bez rozpoczęcia RKO przeprowadzonej 
przez świadków zdarzenia spadają z każdą minutą o 7 – 10%. W przypad-
ku prowadzenia RKO maleją jedynie o 3 – 4% z każdą minutą.

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie powszechne-
go szkolenia z zakresu pierwszej pomocy BLS/AED (podstawowe zabiegi 
ratujące życie i defibrylacja półautomatyczna), a następnie zapewnienie 
możliwości jak najszybszego wezwania Zespołu Ratownictwa Medyczne-
go. Dostępność podstawowych środków gwarantujących minimum bezpie-
czeństwa dla ratującego zwiększa skuteczność udzielania pomocy (wspar-
cie psychiczne, rękawiczki ochronne, maseczka do sztucznego oddychania 
z filtrem, defibrylator półautomatyczny).

Wczesna defibrylacja AED – to kolejne ogniwo łańcucha polegające 
na zapewnieniu publicznego dostępu do defibrylacji (PAD).

Głównym mechanizmem NZK jest migotanie komór serca czyli  
chaotyczna czynność elektryczna i asynchroniczne skurcze włókien mię-
śnia sercowego (komór). Prowadzi to bezpośrednio do utraty przez ser-
ce funkcji pompy krwi. Około 40% przypadków NZK powstaje właśnie 
w tym mechanizmie.

Defibrylacja jest zabiegiem mającym na celu przerwanie migotania ko-
mór serca (fibrylacji) w wyniku wyładowania elektrycznego. Przez mięsień 
sercowy przepływa impuls prądu elektrycznego powodujący depolaryzację 
krytycznej masy mięśnia sercowego, co pozwala na odzyskanie kontroli 
nad pracą serca przez jego naturalny rozrusznik. Sukces tego zabiegu za-
leży od szybkiego dostarczenia do mięśnia sercowego dostatecznej ilości 
prądu. Optymalna energia defibrylacji to energia, która pozwala ograniczyć 

do minimum uszkodzenie mięśnia sercowego. 
Defibrylatory półautomatyczne są to urządzenia umożliwiające wyko-

nanie defibrylacji w sposób bezpieczny i skuteczny. Przeznaczone są do 
użytku  przez osoby nie mające wykształcenia medycznego, które zostały 
jednak przeszkolone w zakresie obsługi aparatu. Wszystkie defibrylatory 
AED wykorzystują te same zasady działania. Oceniają rytm serca u po-
szkodowanego i decydują kiedy potrzebna jest defibrylacja. Ich dokład-
ność jest praktycznie równa 100%. 

W przypadku NZK skuteczność zastosowania defibrylatora AED uza-
leżniona jest od szybkości jego użycia. Istotne w związku z tym jest ta-
kie rozmieszczenie aparatów, by zapewniony był do nich jak najszybszy, 
swobodny dostęp. 

Natychmiastowe rozpoczęcie RKO w połączeniu z wczesną defibryla-
cją wykonaną  w czasie 3 – 5 minut od utraty przytomności może zwięk-
szyć częstość przeżycia do 49 – 75%. Każda minuta opóźnienia w defi-
brylacji redukuje prawdopodobieństwo przeżycia (do momentu wypisu 
ze szpitala) o 10 – 15%. 

Opieka poresuscytacyjna – to ostatnie ogniwo łańcucha przeżycia 
związane z dotarciem i rozpoczęciem działań przez Zespół Ratownictwa 
Medycznego (ZRM). Zgodnie z przyjętymi wytycznymi dotyczącymi 
czasów dojazdu, ZRM powinny być rozmieszczone tak, by ich dotarcie 
do miejsca zdarzenia nie przekraczało 8 minut w aglomeracji miejskiej 
i 20 minut poza miastem. W tych realiach, przy wystąpieniu NZK liczą 
się dosłownie sekundy. Błyskawiczne dotarcie sygnału o potrzebie kwali-
fikowanej pomocy ZRM odgrywa zasadniczą rolę. 

Wszystkie ogniwa łańcucha przeżycia muszą być, w sposób kom-
pleksowy, połączone w jednolity system. W tym celu tworzy się pro-
gramy wczesnej defibrylacji i publicznego dostępu do defibrylatorów 
(PAD). Takie programy zwiększają częstość podejmowania resuscytacji 
przez świadków zdarzenia oraz dają szansę wykonania wczesnej defibryla-
cji, a więc w sposób zdecydowany zwiększają szanse przeżycia u osób z Na-
głym Zatrzymaniem Krążenia. Podstawą tego typu programów powinno być 
uruchomienie dostępności AED w połączeniu z powszechnym szkoleniem 
BLS/AED oraz uruchomienie systemu pozwalającego na jak najszybsze we-
zwanie, a co za tym idzie dotarcie Zespołu Ratownictwa Medycznego.

Wczesne rozpoznanie 
i wezwanie pomocy 

Wczesna RKO  
(podstawowe zabiegi)

Wczesna 
defibrylacja AED 

Opieka 
poresuscytacyjna

Łańcuch przeżycia składa się z 4 głównych elementów:

Rozwój cywilizacji jest głównym powodem wzrostu ilości przypad-
ków zgonów, do których dochodzi w wyniku nagłego zatrzymania krąże-
nia (NZK). W związku ze zmianą sposobu życia, ludzie coraz więcej cza-
su spędzają poza domem dlatego też rośnie ilość tego typu przypadków 
w tzw. miejscach publicznych np. w pracy, na ulicy, w sklepie, restauracji, 
kinie. Najczęstszymi przyczynami, w wyniku których dochodzi do NZK 
w miejscu publicznym są choroby serca (w tym choroba wieńcowa i za-
wał serca). Tylko z przyczyn kardiologicznych w Europie dochodzi do 
około 700,000 nagłych zatrzymań krążenia rocznie. 

Innymi istotnymi przyczynami NZK w tego typu miejscach są także 
urazy (zwłaszcza klatki piersiowej i głowy), porażenia prądem, bardzo 
silne reakcje alergiczne, uduszenia oraz utonięcia.

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK, ang. sudden cardiac arrest) – jest 
stanem, w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej 
serca, które powoduje ustanie krążenia krwi i niedotlenienie narządów 
oraz tkanek. Prowadzi to do zatrzymania podstawowych funkcji życio-
wych organizmu: krążenia, oddychania oraz czynności ośrodkowego 
układu nerwowego. Stan taki nazywany jest śmiercią kliniczną. Podjęcie 
właściwych czynności ratunkowych w czasie, w którym chory znajduje 

się w stanie śmierci klinicznej daje szansę całkowitego powrotu wszyst-
kich czynności życiowych, bez groźby uszkodzenia mózgu. Dzieje się 
tak, ponieważ podczas śmierci klinicznej w komórkach nadal zachodzą 
procesy metaboliczne, aż do momentu wyczerpania zapasów energetycz-
nych. Zostają one całkowicie zatrzymane dopiero wtedy, gdy dochodzi 
do poważnych zaburzeń biochemicznych, będących skutkiem narastają-
cej kwasicy (spowodowanej niedotlenieniem). Jest to moment przejścia 
ze stanu śmierci klinicznej do śmierci biologicznej – ostatecznej i nieod-
wracalnej.

Zatrzymanie krążenia na czas dłuższy niż 3 – 4 minuty prowadzi z re-
guły do trwałego uszkodzenia komórek kory mózgowej. Czas dojazdu 
Zespołu Ratownictwa Medycznego jest zwykle dłuższy. Rozpoczęcie 
udzielania profesjonalnej pomocy połączonej z defibrylacją po 10 minu-
tach daje tylko 0 – 2% szans na przeżycie! 

Z danych statystycznych wynika ewidentnie, że szanse na przeży-
cie w przypadku NZK uzależnione są od szybkości i jakości udzielania 
pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia. Istotne elementy do zapew-
nienia skutecznej pomocy w NZK określa tzw. Łańcuch przeżycia.
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SYSTEM AED PLUS Z AUTOMATYCZNYM POWIADAMIANIEM SŁUŻB MEDYCZNYCH
1. Cele wdrożenia:
– znaczące zwiększenie przeżywalności osób z NZK w miejscach publicznych i zakładach pracy  
– poprawa skuteczności udzielania pierwszej pomocy przez przygodne osoby (przeszkolone na kursach pierwszej pomocy z BLS/AED)
– przyśpieszenie powiadomienia i dotarcia pomocy Zespołu Ratownictwa Medycznego 
– przeciwdziałanie kradzieżom AED w miejscach publicznych

2. System PAD AED PLUS składa się z:
– dwufazowych defibrylatorów półautomatycznych ZOLL AED Plus z elektrodami ZOLL CPR-D•padz
– ściennych zestawów instalacyjnych z modułem automatycznego powiadamiania
– elementów oznakowania AED i obiektu wyposażonego w AED

a./ Dwufazowe defibrylatory półautomatyczne ZOLL AED Plus.

Podstawą systemu są nowoczesne, dwufazowe defibrylatory ZOLL® 
AED Plus™. Producentem tych aparatów jest amerykańska firma ZOLL 
Medical Corporation, która jest liderem w zakresie produkcji defibrylato-
rów półautomatycznych oraz manualnych, przeznaczonych dla profesjo-
nalnych służb ratowniczych. W Polsce urządzenia tej firmy, z racji swojej 
skuteczności, jakości i niezawodności są najczęściej używanymi defibry-
latorami w karetkach ZRM i w wojsku. 

Defibrylator ZOLL® AED Plus™ jest prostym w obsłudze defibryla-
torem półautomatycznym zaprojektowanym z myślą o osobach udziela-
jących pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania akcji serca w miej-
scach publicznych. Dzięki bardzo wytrzymałej konstrukcji i szczelnej 
obudowie może być używany także w warunkach polowych. 

Do defibrylacji wykorzystywany jest niskoenergetyczny impuls dwu-
fazowy o energii maksymalnej 200 J, zgodnej z najnowszymi zalecenia-
mi międzynarodowymi (Wytyczne 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji) 
dotyczącymi procedur resuscytacyjnych. Aktywny układ elektryczny za-
pewnia stałość kształtu impulsu defibrylacyjnego, co eliminuje koniecz-
ność stosowania wysokich energii defibrylacji (które mogą powodować 
dodatkowe uszkodzenia mięśnia sercowego) przy zagwarantowaniu kli-
nicznie potwierdzonej pełną skuteczność defibrylacji energią do 200 J.

Osoby przygodne, udzielające pierwszej pomocy nie są zwykle za-
wodowymi ratownikami i nie mają kontaktu z tego typu sytuacjami. Po-
siadaną wiedzę uzyskały jedynie na kursie przebytym w nieokreślonej 
bliżej przeszłości. Brak praktyki, nieprzygotowanie na sytuacje stresowe 
związane z udzielaniem pomocy w miejscu publicznym może negatywnie 
wpływać na analizę sytuacji i wyuczone postępowanie. Badania wyka-
zują, że najczęstszymi błędami są m.in.: nieprawidłowa kolejność postę-
powania, zapominanie o konieczności wykonania niektórych czynności, 
nieprawidłowy ucisk klatki piersiowej.

Defibrylatory ZOLL® AED Plus™, jako jedyne na rynku, zostały wy-
posażone w unikalny system wspomagania działań prowadzonych przez 
osobę udzielającej pomocy. 

Za pośrednictwem kolejno podświetlanych piktogramów umiesz-
czonych na płycie czołowej aparatu oraz komunikatów głosowych i tek-
stowych aparat przypomina osobie udzielającej pomocy o kolejnych 
istotnych czynnościach ratowniczych, które należy wykonać. Nakazuje 

w kolejności: zachować spokój, sprawdzić stan pacjenta, wezwać pomoc, 
udrożnić drogi oddechowe, sprawdzić oddech oraz nakleić elektrody sa-
moprzylepne na odsłoniętą klatkę piersiową. 

Jednoczęściowa elektroda CPR-D•padz została zaprojektowana tak, 
by maksymalnie uprościć procedurę naklejania na klatkę piersiową pa-
cjenta. Specjalny kształt umożliwia szybkie i jednoznaczne określenie 
właściwego położenia elektrody, co ma istotne znaczenie dla szybkości 
i skuteczności defibrylacji zwłaszcza, gdy aparat obsługuje osoba nie ma-
jąca w tym zakresie większego doświadczenia. 

Po naklejeniu elektrody aparat nakazuje odsunięcie się od poszkodo-
wanego w związku z przeprowadzaną automatyczną analizą rytmu serca. 
Jeżeli rytm serca kwalifikuje się do defibrylacji, aparat automatycznie 
ładuje się do zaprogramowanej energii. Gotowość do defibrylacji sygnali-
zowana jest intensywnym sygnałem dźwiękowym i aktywacją  przycisku 
służącego do wyzwolenia impulsu defibrylacyjnego (przycisk zaczyna 
migać). Wciśnięcie przycisku skutkuje wykonaniem defibrylacji.

Unikalną cechą defibrylatora AED Plus jest zastosowanie dwóch róż-
nych algorytmów do analizy zaburzeń EKG u dorosłych i u dzieci. Aparat 
automatycznie rozpoznaje rodzaj podłączonych elektrod (pediatryczne, dla 
dorosłych) i ocenia zapis pracy serca wykorzystując odpowiedni algorytm. 
W przypadku defibrylacji dzieci energia wyładowania jest automatycznie 
redukowana wewnątrz urządzenia.

W sytuacjach, w których defibrylator uzna, że stan serca pacjenta 
nie kwalifikuje się do przeprowadzenia defibrylacji, aparat zaleca roz-
poczęcie podstawowych zabiegów RKO. Z chwilą rozpoczęcia ucisków 
klatki piersiowej aktywowany jest, zainstalowany w defibrylatorze AED 
Plus, kolejny unikalny system – kontroli ucisku klatki piersiowej. Dzięki 
wbudowanemu w elektrodę CPR−D•padz czujnikowi głębokości i tempa 
ucisków, urządzenie za pomocą sprzężenia zwrotnego nadzoruje głębo-
kość ucisków klatki piersiowej wykonywanych przez osobę udzielającą 
pomocy i informuje o poprawności uciśnięć za pomocą odpowiednich ko-
munikatów np. „przyciśnij mocniej”, „dobry ucisk”. Funkcja metronomu 
wskazuje ratownikowi poprawne tempo ucisku klatki piersiowej – 100 
uciśnięć/minutę.

Prawidłowo wykonane uciski klatki piersiowej mają bezpośredni 
wpływ na przeżywalność pacjentów. Dla około 60% przypadków NZK 
konieczne jest w pierwszej kolejności podjęcie skutecznych ucisków klat-
ki piersiowej. Prawidłowa głębokość ucisków powinna wynosić co naj-
mniej 5 cm, natomiast tempo – co najmniej 100 uciśnięć na minutę. Osią-
gnięcie i utrzymanie tych parametrów jest dla osoby niedoświadczonej 
praktycznie nieosiągalne. Zastosowana w defibrylatorze ZOLL AED Plus 
funkcja wspomagania i kontroli uciskania klatki piersiowej umożliwia ich 
prawidłowe wykonanie, co radykalnie zwiększa szanse na przeżycie pa-
cjentów, którym pierwszej pomocy udziela osoba nie będąca zawodowym 
ratownikiem medycznym.

Istotną zaletą jednoczęściowej elektrody CPR-D•padz jest również 
to, że jest w pełni kompatybilna z najczęściej eksploatowanymi w chwili 

W oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC 2010) 
program PAD powinien być wdrażany w pierwszej kolejności, w miarę 
możliwości lokalnych, w miejscach:
– w których zgromadzona jest duża liczba osób (obiekty sportowe, kina, 

centra handlowe, szkoły, lotniska, duże zakłady pracy).

– do których dotarcie służb medycznych w krótkim czasie jest niemożli-
we, a na miejscu zdarzenia znajdują się osoby przeszkolone z zakresu 
BLS/AED 

– publicznych, gdzie do NZK dochodzi, w obecności świadków, 2 razy 
w roku. 
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obecnej w Zespołach Ratownictwa Medycznego defibrylatorami profesjo-
nalnymi (ZOLL M Series i E Series). Po przybyciu karetki nie ma potrze-
by zrywania elektrody z pacjenta. Wystarczy kabel elektrody odłączyć od 
defibrylatora AED Plus i dołączyć do kabla profesjonalnego defibrylatora 
ZRM. Dzięki temu zachowana jest ciągłość postępowania ratowniczego.

Defibrylator posiada pamięć wewnętrzną, która zapewnia rejestrację 
do 3,5 godziny ciągłego zapisu EKG wraz z raportem o wykonywanych 
czynnościach. Wbudowany port podczerwieni umożliwia proste i szybkie 
przesłanie wszystkich danych do komputera w celu analizy bądź archiwi-
zacji zdarzenia.

AED Plus jest zasilany z ogólnodostępnych baterii litowych typu 123 
Photo Flash, które umożliwiają wykonanie do 300 defibrylacji. Zaletą ta-
kiego rozwiązania jest niski koszt eksploatacji, a także możliwość samo-
dzielnego zakupu i w razie potrzeby, natychmiastowej wymiany baterii 
przez użytkownika, bez konieczności składania zamówienia i oczekiwa-
nia na realizację ze strony dystrybutora AED Plus.

b./ ścienny zestaw instalacyjny z modułem automatycznego 
powiadamiania

Przypadek wystąpienia NZK w miejscu publicznym jest praktycznie 
zawsze związany z zamieszaniem i chaotycznym działaniem świadków 
zdarzenia. Zjawisko to bardzo często skutkuje opóźnieniem wezwania, 
a co za tym idzie, dotarcia Zespołu Ratownictwa Medycznego. Najczęst-
szą przyczyną jest zwłoka w wykonaniu telefonu z wezwaniem pomo-
cy (część osób nie dzwoni, bo myśli, że pomoc została już wezwana) 
albo nieprecyzyjne podanie miejsca zdarzenia. Należy również pamiętać 
o tym, że niektóre miejsca publiczne (np. galerie handlowe, lotniska, 
zakłady pracy) posiadają swoje profesjonalne służby medyczne, które 
mogą szybko dotrzeć na miejsce zdarzenia i przejąć od osoby postronnej 
czynności ratownicze na poziomie bardziej zaawansowanym, do czasu 
przybycia ZRM. Służby te, z powodu braku powszechnej wiedzy o ich 
istnieniu lub sposobie kontaktu z nimi, często nie wiedzą o zdarzeniu lub 
dowiadują się o nim zbyt późno.

Kolejnym problemem związanym z rozmieszczeniem defibrylatorów 
AED w miejscach publicznych jest zapewnienie szybkiego dostępu do 
tych aparatów, przy równoczesnym zabezpieczeniu ich przed chuligański-
mi wybrykami czy wręcz kradzieżą. Przykładem mogą być kradzieże AED 
z metra warszawskiego czy prowokacja dziennikarska w Krakowie.

Zestaw instalacyjny Systemu AED Plus skonfigurowany został tak, 
aby rozwiązać przedstawione powyżej problemy. Głównym jego ele-
mentem jest nowoczesna szafka ścienna z tworzywa sztucznego, prze-
znaczona do przechowywania defibrylatora ZOLL AED Plus. Szafka 
wyposażona została w zamek i nowoczesny system alarmowy.  Po otwar-
ciu szafki w sposób automatyczny uruchamiana jest intensywna sygnali-
zacja świetlna i dźwiękowa. Jest to bardzo istotny element, który infor-
muje w sposób jednoznaczny znajdującą się w okolicy obsługę obiektu 
(pracujące w pobliżu osoby przeszkolone, służby ochrony), o otwarciu 
szafki i konieczności sprawdzenia przyczyny uruchomienia sygnału alar-
mowego. W sytuacji, w której udzielana jest pierwsza pomoc, osoby te 
wspomagają działania ratownicze np. pomagają w RKO, zabezpieczają 
miejsce udzielania pierwszej pomocy czy też wskazują miejsce zdarzenia 
przybyłemu ZRM.  W przypadku próby kradzieży służby ochrony mogą 
podjąć natychmiastową interwencję.

Natychmiast po uruchomieniu (otwarciu szafki) system automatyczne 
wysyła informacje w formie komunikatu SMS o użyciu ZOLL AED Plus 
do dowolnie określonej liczby odbiorców, którymi mogą być zarówno 
obsługa obiektu (służby medyczne, ochrona, centrala monitoringu), jak 
i Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Miejska. Wysyłana informacja 
może być przez użytkownika dowolnie zdefiniowana. Najczęściej zawie-
ra określenie miejsca lokalizacji szafki i hasło „Alarm AED”. Informacja 
może być odczytana zarówno na telefonie komórkowym jak i komputerze 
wyposażonym w odpowiednio skonfigurowaną bramkę SMS.

Wyłączenie alarmu oraz wysłanie informacji odwołującej alarm moż-
liwe jest jedynie po włożeniu i przekręceniu w module alarmowym spe-
cjalnego klucza, co uniemożliwia wyłączenie systemu przez osoby do 
tego nieupoważnione.

c./ elementy oznakowania defibrylatora i obiektu wyposażonego w AED

Nad skrzynką instalowana 
jest tabliczka informacyjna, która 
pozwala z dużej odległości i pod 
różnym kątem zorientować się 
o lokalizacji defibrylatora. Dla 
poprawienia widoczności tablicz-
ki możliwa jest instalacja jej pod-
świetlenia. 

Dodatkowo obiekt wyposa-
żony w system defibrylatorów 
ZOLL AED Plus powinien zostać 
oznaczony naklejkami informu-
jącymi, że jest w nim dostępny 
defibrylator półautomatyczny, 
dzięki któremu przypadkowa, 
przeszkolona w zakresie BLS/
AED osoba może udzielić pierw-
szej pomocy. 

Wzór naklejki informującej o zainstalowanym 
systemie ZOLL AED Plus z 49 defibrylatorami  
na Międzynarodowym Lotnisku im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie 



Pierwszy i jedyny w pełni 
ratowniczy defibrylator AED

Resuscytacja zgodna 

z Wytycznymi 2010 ERC



Głębokość uciśnięć
„Kluczową interwencją, na którą Wytyczne nadal kładą nacisk, 
jest wysoka jakość wykonywania uciśnięć klatki piersiowej. Celem 
powinno być osiągnięcie głębokości przynajmniej 5 cm i częstości 
przynajmniej 100 uciśnięć na minutę”. Podsumowanie głównych 
zmian w Wytycznych Resuscytacji; Wytyczne 2010 ERC, Polska Rada 
Resuscytacji, Kraków 2010.

AED Plus® daje możliwość prowadzenia uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z zaleceniami Wytycznych 2010 ERC. Znaczniki na 
ekranie defibrylatora określają głębokość w zakresie 3,8 do 5 cm (zgodnie z Wytycznymi 2005). Prowadząc resuscytację uciskaj 
tak, aby graficzny wykres słupkowy głębokości osiągnął lub przekroczył dolny znacznik (5 cm).

Monitorowanie jakości RKO, informacja zwrotna i raporty z interwencji
„Podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) zachęca się do stosowania sprzętu pozwa-
lającego na uzyskanie natychmiastowej informacji zwrotnej dla ratowników na temat jakości pro-
wadzonej RKO. Dane gromadzone w tych urządzeniach mogą być użyte w celu monitorowania 
i poprawy jakości wykonywania RKO, jak również dostarczają informacji zwrotnych dla ratowni-
ków, przydatnych w trakcie sesji debriefingowych”. Podsumowanie głównych zmian w Wytycznych 
Resuscytacji; Wytyczne 2010 ERC, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2010.

Defibrylator AED Plus już dziś umożliwia prowadzenie 
resuscytacji zgodnie z Wytycznymi 2010 ERC

5 cm

Uciskasz za słabo? AED powie, abyś uciskał mocniej. 

Uciskasz prawidłowo? Usłyszysz komunikat o prawidłowym ucisku. 

Uciskasz za wolno? Metronom wskaże prawidłową częstość ucisków. 

Co więcej, defibrylator pokaże głębokość każdego 
ucisku w czasie rzeczywistym.

Nie rozpocząłeś ucisku? AED Plus powie ponownie, abyś rozpoczął uciskanie.

Przerwałeś ucisk?
Dostaniesz komunikat o konieczności kontynuowania 
RKO.

Dane przesłane do komputera umożli-
wiają przeglądanie i analizę rzeczywistej 
jakości resuscytacji i mogą być wykorzy-
stane w trakcie szkoleń prowadzących 
do poprawy jakości wykonywania RKO.

Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników defibrylatorów półautomatycznych, ZOLL® Medical Corporation skonstruował 
defibrylator AED, który nie ogranicza się jedynie do dostarczenia impulsu defibrylacyjnego. AED Plus pomaga użytkownikowi prze-
prowadzić wysokiej jakości RKO. Dzięki funkcji Real CPR Help ratujący ma potwierdzenie prawidłowego przeprowadzania zaawanso-
wanej resuscytacji. 



Łańcuch przeżycia
Najlepszym sposobem na zwiększenie szansy na przywrócenie krążenia jest przestrzeganie każdego z ogniw łańcucha przeżycia: 
szybkie dotarcie do poszkodowanego, wczesne podjęcie RKO, wczesna defibrylacja, wczesna zaawansowana pomoc medyczna. 
Każdy z tych kroków zwiększa szanse na uratowanie życia. Pominięcie któregokolwiek z nich zmniejsza szanse poszkodowanego. 

Zwykły AED jedynie dostarcza impuls defibrylacyjny. Wczesne przeprowadzenie defibrylacji jest krytycznym, lecz niewystarczającym 
elementem ratowania pacjenta. Podczas, gdy jedynie około 50% osób z zatrzymaniem krążenia wymaga przeprowadzenia defibryla-
cji, każda z tych osób potrzebuje prawidłowej RKO.

Przestrzeganie łańcucha przeżycia wymaga od osoby ratującej więcej niż jedynie naklejenia elektrod i dostarczenia impulsu defibry-
lacyjnego. Defibrylator AED Plus z funkcją Real CPR Help przeprowadzi użytkownika przez każdy z koniecznych etapów pomyślnej 
akcji ratowniczej: od sprawdzenia stanu pacjenta, wezwania pomocy, oceny oddychania i krążenia do resuscytacji krążeniowo-odde-
chowej i przeprowadzenia defibrylacji.

Mapa drogowa resuscytacji
Obrazek jest dużo więcej wart niż tysiące słów. Unikalny interfejs (symbole graficzne w połączeniu z komunikatami tekstowymi 
i głosowymi) pomaga ratownikowi prawidłowo przeprowadzić RKO. Komunikaty tekstowe i głosowe korespondują z podświetlonymi 
symbolami graficznymi i pomagają ratownikowi przeprowadzić każdą z koniecznych czynności. Dzięki temu pewne jest, że zostaną 
przeprowadzone wszystkie konieczne działania we właściwej kolejności oraz że defibrylacja, o ile wymagana, zostanie wykonana bez 
zbędnej zwłoki.

Proste rozwiązanie: jedna elektroda zamiast dwóch
Zwykłe defibrylatory AED wymagają od użytkownika zastosowania dwóch elektrod. Defibrylator ZOLL AED Plus zawiera jedną, 
połączoną elektrodę CPR-D•padz™ z funkcjonalnością Real CPR Help. Wyznacznikiem prawidłowego umieszczenia elektrody jest 
miejsce ułożenia rąk podczas uciskania klatki piersiowej, co sprawia, że elektrodę CPR-D•padz™ nakłada się prosto i szybko. 5-letni 
okres przydatności do użycia elektrody CPR-D•padz™ jest najdłuższy z obecnie dostępnych na rynku elektrod.

Prostokątna, dwufazowa fala defibrylacji
ZOLL Rectlinear Biphasic Waveform™ jest jedyną falą dwufazową, która została zaaprobowana przez FDA jako skuteczniejsza od 
monofazowej przy kardiowersji AF i defibrylacji pacjentów o dużej impedancji. Pozwala to na dostarczenie przez AED Plus większego 
prądu niż inne defibrylatory w sytuacjach, w których liczy się to najbardziej.

Tylko AED Plus posiada funkcję Real CPR Help, która daje informację zwrotną w czasie rzeczywistym o głębokości i częstości uciśnięć, 
umożliwiając poprawę jakości resuscytacji:

• Wskaźnik głębokości w postaci wykresu słupkowego na ekranie z czytelnym wskazaniem wymaganego zakresu daje możliwość 
prowadzenia uciśnięć z zalecaną głębokością co najmniej 5 cm,

• Wskaźnik częstości w postaci metronomu daje możliwość prowadzenia uciśnięć z częstością co najmniej 100 / minutę,

• Wskaźnik upływającego czasu informuje o długości przerwy w prowadzeniu uciśnięć,

• Komunikaty głosowe i tekstowe podają wskazania dla ratownika takie, jak „PRZYCIŚNIJ MOCNIEJ”, „DOBRY UCISK”, informując 
o rzeczywistej jakości resuscytacji. Komunikat „KONTYNUUJ RESUSCYTACJĘ” informuje o przerwach w RKO i prowadzi do ich 
zmniejszenia.

 – prawdziwa pomoc dla przypadkowych świadków  
Nagłego Zatrzymania Krążenia wtedy, gdy naprawdę jej potrzebują



Paramedica Polska Sp. z o.o.
02-815 Warszawa, ul. Żołny 11
tel. 22 313 09 39, fax 22 313 09 59
e-mail: handlowy@paramedica.pl
www.paramedica.pl
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„Defibrylatory AED są łatwe w obsłudze, 
natomiast przeprowadzenie prawidłowej 

RKO nadal nastręcza wielu trudności. Dzięki 
skupieniu wysiłków ratownika na łańcuchu 

przeżycia, użytkownicy defibrylatorów ZOLL AED 
Plus wykonują ją znacznie lepiej niż użytkownicy 

innych defibrylatorów.”


