
Resuscytacja 
Krążeniowo-
Oddechowa

Poprawianie  
jakości RKO 





Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa. Poprawianie jakości RKO 1

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa: 
Poprawianie jakości RKO

Autorzy niniejszego programu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i/ lub strat wynikających z informacji w nim zawartych. 
Niniejszy program nie zastępuje indywidualnych porad lekarskich ani leczenia i może nie odzwierciedlać najnowszych procedur 
medycznych we wszystkich przypadkach.

Wszystkie informacje medyczne zawarte w tym programie przeznaczone są wyłącznie do celów edukacyjnych i nie powinny być 
wykorzystywane do leczenia żadnych przypadków bez porady i nadzoru dyplomowanego lekarza.

Odbiorca w szczególności wyraża zgodę na rekompensatę i ochronę firmy Medcom, Inc., twórców, producentów i dystrybuto-
rów tego programu, przed stratą z tytułu wszelkich roszczeń lub zobowiązań wynikających z korzystania z wszelkich informacji 
zawartych w tym programie przez odbiorcę lub przez kogokolwiek, kto bezpośrednio lub pośrednio uzyskał te informacje od 
odbiorcy.

Dokument ten został opracowany przez firmę Medcom, Inc. na podstawie materiałów dostarczonych przez firmę ZOLL Medical, 
która rozwija i sprzedaje urządzenia do resuscytacji, w tym defibrylatory, urządzenia do wspierania RKO, urządzenia do resuscy-
tacji za pomocą rozkładu obciążeń i oprogramowanie do dokumentacji danych.

Paramedica Polska dziękuje Medicom Inc oraz ZOLL Medical za udostępnienie niniejszego materiału.

Ustawiczne szkolenie lekarzy
Medcom / Trainex jest akredytowana przez Accreditation Council for Continuing Medical Education, numer 0007047, jako 
jednostka przeprowadzająca kursy ustawicznego szkolenia dla lekarzy. Medcom / Trainex ponosi odpowiedzialność za treść, 
jakość i naukową rzetelność swojej działalności. 

Ustawiczne szkolenie pielęgniarek
Medcom / Trainex jest akredytowana przez American Nurses Credentialing Center’s Commission on Accreditation* jako 
jednostka przeprowadzająca kursy ustawicznego szkolenia dla pielęgniarek.
Medcom / Trainex jest akredytowana jako jednostka przeprowadzająca kształcenie medyczne dla pielęgniarek przez Califor-
nia Board of Registered Nursing (numer CEP 9888) oraz Florida Board of Nursing (numer NCE 2818).
* Akredytacja dotyczy uznawania działalności edukacyjnej i nie oznacza zgody Komisji Akredytacyjnej ani zatwierdzenia.

Ustawiczne szkolenie anestezjologów
Program ten został zatwierdzony na 1 godzinę kursu Continuing Respiratory Care Education (CRCE) akredytowanego przez 
American Association for Respiratory Care, 9425 N. MacArthur Blvd. Suite 100 Irving TX 75063. Kurs # ZOLL200-L.
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OŚWIADCZENIE / PRZEGLĄD OGÓLNY
Przez lata resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) zajmowała drugorzędną pozycję w stosunku do defibrylacji. Wysokiej 
jakości resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) może mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pozytywnych wyników 
klinicznych po zatrzymaniu krążenia. w licznych badaniach podjęto się analizy i oceny jakości RKO, a także trudności w wy-
konywaniu wysokiej jakości RKO w celu przywrócenia spontanicznego krążenia (ROSC) po zatrzymaniu krążenia. Ponadto 
dostępnych jest szereg narzędzi umożliwiających poprawę jakości manualnej RKO, a także nowe możliwości w zakresie zauto-
matyzowanej RKO. Ważne jest, aby pracownicy służby zdrowia, którzy mogą być wezwani do przeprowadzenia RKO, byli 
świadomi tych danych, narzędzi i zaleceń. 

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST NINIEJSZY DOKUMENT
Lekarze, pielęgniarki, anestezjolodzy, ratownicy medyczni, technicy ratownictwa medycznego i inni pracownicy opieki zdro-
wotnej, których obowiązki zawodowe mogą obejmować wykonywanie RKO.

PRZEZNACZENIE I OGÓLNY CEL
Program zapoznaje z istotną rolą wysokiej jakości RKO w celu uzyskania pozytywnych wyników klinicznych po zatrzymaniu 
krążenia. Opisuje się w nim narzędzia umożliwiające zwiększenie jakości RKO oraz przedstawia dane kliniczne potwierdzające 
zasadność ich użycia.

CELE
Słuchacz powinien umieć:

wytłumaczyć istotną rolę RKO w resuscytacji• 
opisać istotne czynniki przyczyniające się do wysokiej jakości RKO• 
opisać metody zwiększenia jakości RKO w szpitalach.• 
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Terminologia
Aktywność elektryczna bez tętna, PEA; stan, w którym serce wykazuje aktywność elektryczną, niekiedy zbliżoną nawet do 
prawidłowej, ale nie pompuje skutecznie krwi. 

Asystolia Brak skurczów oraz czynności elektrycznej serca, w zapisie EKG linia prosta. 

ATP Adenozynotrifosforan, organiczny związek chemiczny pełniący ważną rolę w wewnątrzkomórkowym transporcie energii.

Bradyarytmie Zaburzenia rytmu serca powodujące zmniejszenie częstości akcji serca do mniej niż 60 bpm. 

CAD Choroba niedokrwienna serca, choroba wieńcowa, w następstwie której dochodzi do zwężenia tętnic wieńcowych lub ich 
całkowitego zatkania. 

CHD Choroba wieńcowa, patrz CAD.

Ciśnienie perfuzji naczyń wieńcowych Ciśnienie, dzięki któremu krew przepływa przez naczynia wieńcowe, głównie w trakcie 
rozkurczu, mierzone jako różnica ciśnienia w prawym przedsionku i ciśnienia aortalnego w rozkurczu. 

Częstoskurcz komorowy (VT) Nieprawidłowo zwiększony rytm komorowy, z reguły z częstością powyżej 150 bpm. 

Kardiomiopatia Dysfunkcja mięśnia sercowego. 

Kardiowersja Konwersja rytmu serca lub czynności elektrycznej na inną, z reguły z nieprawidłowej na prawidłową. 

Migotanie komór (VF) Zdezorganizowany, chaotyczny rytm serca, który zaburza skuteczne pompowanie krwi z komór. 

Niedokrwienie Niski poziom tlenu, często spowodowany niedrożnością tętnic doprowadzających krew lub nieprawidłowym 
przepływem krwi. 

Niedotlenienie mózgu Zmniejszona ilość tlenu dostarczanego do mózgu. 

Miocyty Komórki tkanki mięśniowej. 

Odma płucna Stan spowodowany wzrostem ciśnienia w jamie opłucnej. 

ROSC Przywrócenie spontanicznego krążenia krwi. 

Tamponada serca Zaburzenia powrotu żylnego do serca spowodowane rozległym gromadzeniem się krwi w osierdziu. 

Zawał serca Nieodwracalne uszkodzenie mięśnia sercowego, znane także jako atak serca. 

Zatorowość tętnicy płucnej Zakrzep krwi w tętnicy płucnej, powodujący znaczne zaburzenia czynności oddechowej. 
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Przegląd zawartości

WPROWADZENIE
Wysokiej jakości resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) może być kluczowym czynnikiem dla osiągnięcia pozytywnych 
wyników klinicznych następujących po zatrzymaniu krążenia. W niniejszym dokumencie dokonano analizy zatrzymania krą-
żenia oraz związanych z zatrzymaniem krążenia rytmów serca. Dokument zawiera ponadto analizę jakości RKO na podstawie 
badań oraz praktyki, a także analizę trudności w przeprowadzaniu RKO prowadzącym do przywrócenia spontanicznego krążenia 
(ROSC) po zatrzymaniu krążenia. 

W dokumencie zaprezentowano różne narzędzia służące do zwiększania jakości manualnej RKO, przedyskutowano nowe moż-
liwości zautomatyzowanej RKO i przedstawiono powiązane dane kliniczne potwierdzające skuteczność tych nowych możliwości. 

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA
Zatrzymanie krążenia, lub zatrzymanie akcji serca, jest nagłym zatrzymaniem obiegu krwi na skutek ustania skurczów serca. 
Brak krążenia krwi powoduje obumieranie komórek w wyniku braku tlenu. Niedotlenienie mózgu lub niewystarczający dopływ 
krwi do mózgu powodują utratę przytomności i ustanie oddechu. Aby zwiększyć szanse przeżycia chorego oraz zmniejszyć trwa-
łe neurologiczne następstwa wypadku, należy natychmiast podjąć odpowiednie czynności ratunkowe. Podstawową czynnością 
ratunkową w przypadku zatrzymania krążenia jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa (ang. CPR). 

Główne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia to:
choroba niedokrwienna serca• 
choroby serca nie związane z niedokrwieniem• 
choroby serca nie spowodowane zmianami organicznymi• 
przyczyny inne niż kardiologiczne, np. hipoksja, zakażenie itp.• 

W tabeli 1 na następnej stronie przedstawiono główne przyczyny nagłej śmierci sercowej (ang. SCD)
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CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA ~ 65%
Choroba wieńcowa
Zator tętnicy wieńcowej
Embolizacja tętnicy wieńcowej
Skurcz naczyń wieńcowych

CHOROBY SERCA NIEZWIĄZANE Z NIEDOKRWIENIEM ~ 10%
Kardiomiopatia
Choroby zastawek serca
Wrodzone wady serca
Zapalenie mięśnia sercowego
Arytmogenna dysplazja prawej komory
Ostra tamponada serca
Ostra przepuklina mięśnia sercowego
Rozwarstwienie aorty

CHOROBY SERCA NIE SPOWODOWANE ZMIANAMI STRUKTURALNYMI ~ 5%
Porażenie prądem elektrycznym
Zespół Brugada
Zespół długiego QT
Przypadki nagłej śmierci w rodzinie
Uraz klatki piersiowej 

CHOROBY INNE NIŻ KARDIOLOGICZNE ~ 20%
Zatorowość płucna
Krwotok śródczaszkowy
Podtopienie
Nadwrażliwość na leki
Niedrożność dróg oddechowych 

Tabela 1: Główne przyczyny nagłej śmierci sercowej
Przypadki pozaszpitalnego zatrzymania krążenia (NZK)
Całkowita liczba nagłych zgonów z przyczyn sercowych w USA wynosi rocznie 1 – 2 przypadki na 1000 (0,1% – 0,2%), zależnie 
od źródeł danych, na podstawie których przeprowadzono obliczenia. Szacunki wahają się od 184 000 do 400 000 przypadków 
rocznie. Dwie trzecie zgonów z przyczyn sercowych ma miejsce poza szpitalami. 

Migotanie komór / częstoskurcz komorowy (VF/ VT) jest najczęstszym powodem zatrzymania krążenia i przyjmuje się, że jest 
przyczyną około 65 – 80% przypadków zatrzymania krążenia. VF/VT jest jednak pierwszym zarejestrowanym rytmem w jedy-
nie 20 – 50% przypadków zatrzymania krążenia. Powody tej rozbieżności zostaną opisane nieco dalej w tym dokumencie, w tym 
miejscu należy natomiast powiedzieć, że kluczowym czynnikiem jest czas VF/VT, który wydaje się być skrócony. 

Dalsze 20 – 30% przypadków zatrzymania krążenia jest wywołanych różnymi bradyarytmiami, aktywnością elektryczną serca 
bez tętna (PEA) oraz asystolią. Inne czynniki związane są z zaburzeniami krążenia na skutek szoku (wstrząsu).

Przyczyny leżące u podłoża NZK
Wśród dorosłych chorych dominującą przyczyną zatrzymania krążenia jest choroba wieńcowa. Częstość występowania nagłych 
zgonów na skutek zatrzymania krążenia w wyniku choroby wieńcowej waha się między 64 a 90%. Autopsja zwłok tych chorych 
dowodzi, że około 30% ofiar śmiertelnych nosi znamiona świeżego zawału serca. Inne przyczyny to nieprawidłowości struktu-
ralne serca, arytmie i kardiomiopatie. Zatrzymanie krążenia może być również spowodowane przez czynniki inne niż sercowe, 
na przykład hipoksję w następstwie różnorodnych przyczyn, [4] zakażenie ogólnoustrojowe (sepsa), masywny zator płucny, 
arytmie, tamponadę serca, wstrząs, odmę płucną, pęknięcie komory serca, a także inne czynniki, jak na przykład porażenie prą-
dem czy podtopienie. 
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Zatrzymanie krążenia u dzieci zwykle spowodowane jest hipoksją na skutek podtopienia lub niewydolnością układu oddecho-
wego. w przypadku przeprowadzenia odpowiednich czynności ratowniczych natychmiast po zdarzeniu, uzyskuje się wysoki 
współczynnik przeżywalności. 

Etiologia migotania komór (VF)
Etiologia migotania komór nie jest całkowicie znana. Migotanie komór często występuje przy ostrej chorobie wieńcowej lub 
przy ostrym zawale serca (MI). Diagnozowane jest u połowy chorych po przebytym stanie zagrożenia nagłą śmiercią sercową.

Nieprawidłowa, szybka stymulacja komór (częstoskurcz komorowy, VT) może prowadzić do migotania. Czynnikami zwiększa-
jącymi ryzyko migotania komór są także ciężka niewydolność lewej komory, różne rodzaje kardiomiopatii i nabyty lub idiopa-
tyczny zespół długiego QT. 

Zatrzymanie krążenia u chorych hospitalizowanych
Przypadki zatrzymania krążenia u chorych hospitalizowanych w skali roku występują w stosunku 0,175 na jedno łóżko szpitalne. 
Stosunek ten można określić jako 1 – 5 przypadków zatrzymania krążenia na 1000 przyjętych chorych. Podejmowane interwencje me-
dyczne kończą się przywróceniem spontanicznego krążenia krwi (ROSC) w około 44% przypadków. Wartość ta wzrasta do 58%, jeśli 
występuje zdiagnozowane VF i zmniejsza się do jedynie 35% w przypadku asystolii/ aktywności elektrycznej serca bez tętna (PEA). 

Stopień przeżywalności chorych do momentu przyjazdu do szpitala jest niższy dla wszystkich typów:
ogólnie: około 17%• 
u chorych z VF/VT: około 34%• 
u chorych z asystolią / PEA (aktywnością elektryczną serca bez tętna): około 10%• 

Nagła śmierć sercowa a płeć i wiek chorych
Nagła śmierć sercowa występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet, a jej ryzyko wzrasta z wiekiem. Rysunek 1 przedstawia gra-
ficzny wykres statystyk:
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Kannel, WB, Wilson, PWF, D’Agostino, RB, et al, Am Heart J 1998; 136:205

Rysunek 1: Ryzyko nagłej śmierci u mężczyzn i kobiet wzrasta z wiekiem

RESUSCYTACJA I ZABURZENIA RYTMU SERCA PROWADZĄCE DO 
ZATRZYMANIA KRĄŻENIA
Migotanie komór (VF)
Jak wspomniano powyżej, migotanie komór jest najczęstszym zaburzeniem czynności elektrycznej serca, prowadzącym do za-
trzymania krążenia. Migotanie jest oznaką chaotycznego elektrycznego pobudzania komór serca, w wyniku czego nie dochodzi 
do skoordynowanych skurczów miocytów w komorach serca, a serce nieprawidłowo pompuje krew lub nie pompuje jej wcale.

VF zaczyna się quasi okresowym pobudzeniem komór, co skutkuje złą synchronizacją i nieprawidłowymi skurczami mięśnia 
sercowego. Początkowa fala pobudzenia komór rozchodzi się na kilka mniejszych fal i prowadzi do coraz bardziej chaotycznego 
rytmu. Mechaniczna aktywność komór nie jest skoordynowana, więc skurcze komór nie są skuteczne. 

Nagły spadek wydolności serca z następującą hipoperfuzją tkanek powoduje globalne niedokrwienie. Mózg i mięsień sercowy 
są najbardziej wrażliwe na spadek utlenowania; w ciągu kilku minut dochodzi do obumierania komórek.
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Patofizjiologia VF

Nagła śmierć sercowa może być rozpatrywana jako kontinuum zaburzeń czynności elektromechanicznej serca: 
częstoskurcz komorowy, VT• 
migotanie komór, VF• 
asystolia lub PEA• 

Najczęstszym stanem pierwotnym jest VF/VT. W związku z nieprawidłowym przepływem krwi z i do serca, zaburzenia te, nie-
leczone, prowadzą do asystolii. 

VF rozpoczyna się jako nieregularne, grube odkształceniem w EKG,  następnie przechodzi w ciągły, nieregularny zapis, a ostatecz-
nie w asystolię, (patrz rysunek 2). Na początku VF zespoły QRS są regularne, poszerzone i o dużej amplitudzie. Ten pozornie upo-
rządkowany rytm może sugerować tachyarytmię komorową.  Po krótkim czasie jednak rytm staje się bardziej zdezorganizowany, 
z falą o dużej amplitudzie – jest to krzywa VF. Po dłuższym czasie amplituda zapisu zmniejsza się, aż przechodzi w asystolię.

V Tach

Coarse VF

Fine VF

Rysunek 2: Stadia VF

Asystolia
Jak wspomniano powyżej, ostatecznym stadium kontinuum zatrzymania krążenia jest asystolia, ciągła lub prawie ciągła linia 
w zapisie EKG, która oznacza całkowity brak czynności elektrycznej serca, (patrz rysunek 3). 

Rysunek 3: Asystolia

Asystolia oznacza brak czynności elektromechanicznej serca oraz depolaryzacji komór. Taki odczyt EKG oznacza śmierć. 

Patofizjologia asystolii
Pierwotna asystolia•  występuje wtedy, kiedy układ elektryczny serca wewnętrznie nie powoduje depolaryzacji komór. Może 
to być wynikiem niedokrwienia lub zwyrodnienia, np. naczyń w układzie bodźcoprzewodzącym serca. Zwyrodnienia mogą 
wpływać zarówno na przewodnictwo węzła zatokowo-przedsionkowego (SA) jak i na przewodnictwo węzła przedsionkowo-
komorowego (AV). Asystolia pierwotna jest z reguły poprzedzona bradydysrytmią w związku z dysfunkcją węzła zatokowe-
go, blokiem serca lub jednym i drugim. 
Wtórna asystolia•  jest spowodowana czynnikami innymi niż układ bodźcoprzewodzący serca. Czynniki te powodują brak 
depolaryzacji elektrycznej. W przypadku wtórnej asystolii dochodzi do ciężkiego niedotlenienia tkanek i kwasicy metabo-
licznej. Asystolia i bradyasystolia z reguły następują po nieleczonym napadzie VF. Rytmy te z reguły również pojawiają się 
po nieudanej próbie defibrylacji. 
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Aktywność elektryczna serca bez tętna (PEA)
Aktywność elektryczna serca bez tętna (PEA) to stan kliniczny, który charakteryzuje się brakiem wyczuwalnego tętna z jedno-
czesnym zachowaniem wykrywalnej aktywności elektrycznej serca. Mimo, że w zapisie EKG może być widoczna regularna ak-
tywność elektryczna, rytmy nadkomorowe, zastępczy rytm komorowy, rytm nadkomorowy po defibrylacji lub bradyasystoliczny 
(patrz rysunek 4), nie dochodzi do skoordynowanych skurczów serca, nie ma przepływu krwi ani tętna. PEA nazywano również 
w przeszłości elektromechanicznym rozkojarzeniem serca (ang. skr. EMD). 

Raizes G, Wagner GS, Hackel DB: Am J Cardiol 1977 Jan: 39(1): 1-6

Rysunek 4: Aktywność elektryczna serca bez tętna

Patofizjologia PEA
PEA jest najczęściej końcowym efektem rozległego uszkodzenia mięśnia sercowego i powodowana jest niewydolnością odde-
chową oraz hipoksją. Stany powodujące nagłe zmiany obciążenia wstępnego i następczego, takie jak masywny zator płucny, 
często skutkują PEA.  

Pierwotne uszkodzenie osłabia kurczliwość serca, a stan ten zaostrza się na skutek nasilającej się  kwasicy, hipoksji i wzmo-
żonego napięcia nerwu błędnego. Dalsze upośledzenie kurczliwości mięśnia sercowego prowadzi do nieadekwatnej czynności 
mechanicznej pomimo istnienia aktywności elektrycznej. W rezultacie powstaje błędne koło, co powoduje coraz większe zabu-
rzenia rytmu serca i śmierć.

PEA powstaje zasadniczo na skutek niezdolności mięśnia sercowego do pompowania krwi z dostateczną siłą pomimo depolary-
zacji elektrycznej. Taka forma rozkojarzenia elektromechanicznego może być końcowym wynikiem działania wielu czynników. 
PEA jest zawsze skutkiem  głębokiego, rozległego uszkodzenia mięśnia sercowego, takiego jak ostra, długotrwała hipoksja lub 
kwasica. 

Krótkotrwała niedrożność wieńcowa zazwyczaj nie powoduje PEA jeśli nie ma współistniejących arytmii ani hipotensji. Hipo-
tensja w następstwie niewydolności oddechowej  jest prawdopodobnie najczęstszą przyczyną PEA obejmującą około 25 – 30% 
przypadków. 

Z uwagi na bardziej wnikliwą obserwację stanu pacjentów przyjmowanych do szpitala, PEA wydaje się częściej występować 
u pacjentów hospitalizowanych. Użycie beta-blokerów i blokerów kanału wapniowego  może zwiększać częstotliwość PEA – 
zapewne poprzez wpływ na kurczliwość mięśnia sercowego i osłabianie układu bodźco przewodzącego.

Podefibrylacyjna PEA 

Podefibrylacyjna PEA charakteryzuje się obecnością zorganizowanej aktywności elektrycznej narastającej od razu po kardio-
wersji elektrycznej, ale wciąż bez wyczuwalnego pulsu. Może się tak dziać nawet u 60% pacjentów, u których wystąpiła PEA 
podefibrylacyjna.

Podefibrylacyjna PEA może stanowić lepszą prognozę niż nieprzerwane migotanie komór. Można spodziewać się spontanicz-
nego powrotu tętna. W przypadku wystąpienia podefibrylacyjnej PEA należy kontynuować RKO by pozwolić na samoistną 
poprawę. 

Zmiany w udokumentowanych przypadkach pozaszpitalnego zatrzymania krążenia
W ciągu ostatnich 15 lat nastąpiły wyraźne zmiany w występowaniu VF. Pomimo skrócenia czasu podjęcia czynności ratunko-
wych i nacisku na wczesną defibrylację częstość występowania pozaszpitalnego VF w latach 1994-2002 stale spadała (patrz ry-
sunek 5). Zjawisku temu towarzyszył wzrost przypadków asystolii, podczas gdy częstość występowania PEA nie zmieniła się.    
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Rysunek 5: Zmiany w pierwszym udokumentowanym zatrzymaniu krążenia

Zmiany w udokumentowanych przypadkach szpitalnego zatrzymania krążenia 
Sytuacja w przypadku zatrzymań krążenia u chorych hospitalizowanych jest inna, (patrz rysunek 6). Nadkarni et al. zbadali dane 
National Registry of Cardio Pulmonary Resuscitation (NRRKO) sponsorowanego przez American Heart Association (AHA) 
dotyczące pierwszych udokumentowanych rytmów spośród 37 782 przypadków resuscytacji, zaczerpnięte z 253 szpitali między 
styczniem 2001 roku a marcem 2004 roku. Badacze spodziewali się, że podobnie jak w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania 
krążenia, tu również wiodącym czynnikiem pierwotnym będzie migotanie komór, VF. Analiza danych wykazała jednak, że VF 
jest początkowym rytmem w zaledwie 25% przypadków udokumentowanego zatrzymania krążenia. Stanowi to wyraźny kon-
trast w stosunku do dużej częstości występowania VF w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia. 

W ostatnich latach występowanie pierwotnego migotania komór wydaje się spadać zarówno w przypadku szpitalnych jak i po-
zaszpitalnych zatrzymań krążenia, chociaż zmiana ta wyraźniej zachodzi w przypadkach szpitalnych. Parish et al. sugerują, że 
zmiany rytmu związane są z poprawą diagnostyki i leczenia CAD, uważanego dotąd za główną przyczynę zatrzymania krążenia 
w wyniku VF. Ponadto sugerują oni także, że poświęcenie takiej samej uwagi PEA może przynieść porównywalne rezultaty.
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Rysunek 6: Zatrzymanie krążenia u chorych hospitalizowanych

Możliwe przyczyny zmian
Niektóre z tych zmian nastąpiły prawdopodobnie w związku z szeroko zakrojonymi działaniami prewencyjnymi – szczególnie 
jeśli chodzi o stosowanie betablokerów i blokerów kanału wapniowego w celu stabilizacji rytmu serca. Poza leczeniem farmako-
logicznym, uważa się, że do potencjalnego spadku incydentów VF w warunkach pozaszpitalnych przyczyniło się wszczepianie 
stymulatorów i defibrylatorów. Przypuszcza się, że te działania odgrywają ponadto rolę w zmniejszeniu przypadków VF u cho-
rych ze szpitalnym zatrzymaniem krążenia.
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Zmiany w trendzie szpitalnym są także prawdopodobnie związane ze wzrostem przypadków zatrzymania krążenia spowodo-
wanych niewydolnością oddechową u pacjentów bez schorzeń sercowych. Odkąd uwzględniono większą proporcję pacjentów 
nie-sercowych niż sercowych w NRRKO, zwiększyło się prawdopodobieństwo, że w końcowym stadium choroby u pacjentów 
nie-sercowych częściej wystąpią objawy bezdechu poprzedzonego bradykardią, PEA lub asystolią. Szczególnie dotyczy to sta-
nów nagłych i terminalnej (lub zbliżającej się do terminalnej) fazy ciężkiej niewydolności oddechowej.

NAUKA O RKO
Aby zrozumieć, dlaczego skuteczność przeprowadzania RKO jest tak ważna dla wyniku nagłego zatrzymania krążenia, niezbęd-
na jest analiza mechanizmów leżących u naukowych podstaw RKO. 

Jeden fakt dotyczący RKO i innych metod terapii w przypadku zatrzymania krążenia jest pewny: żaden zakres energii defibryla-
cji nie wpływa pozytywnie na wyniki jeżeli nie ma perfuzji do serca i mózgu.

Przywrócenie przepływu krwi do najważniejszych organów jest najważniejszym czynnikiem decydującym o skutecznej resuscy-
tacji, szczególnie wtedy, kiedy czas trwania zatrzymania krążenia przedłuża się do ponad 4 minut.

Perfuzja naczyń wieńcowych
Perfuzja serca następuje w trakcie rozkurczu – fazie relaksacji cyklu pompowania. W trakcie skurczu – fazy skurczowej – krew 
wypływa z lewej komory, przez zastawkę aortalną, do aorty – głównego naczynia odprowadzającego utlenowaną krew z serca 
do reszty ciała. 

Tętnice wieńcowe, które dostarczają krew do mięśnia sercowego, są pierwszymi naczyniami odchodzącymi od aorty, (patrz 
rysunek 7). Teoretycznie powinny one być zaopatrywane w krew natychmiast po skurczu, ale w momencie skurczu komór krew 
nie wpływa swobodnie do tętnic wieńcowych lub miokardium, ponieważ serce jest skurczone, co powoduje również skurcz tęt-
nic wieńcowych. Do relaksacji tętnic wieńcowych dochodzi tylko w momencie rozkurczu serca i wtedy krew wpływa przez nie 
powodując perfuzję mięśnia sercowego. 

Rysunek 7: Perfuzja wieńcowa

Ciśnienie perfuzji wieńcowej
Według Wytycznych 2000 American Heart Association w sprawie RKO i EKG, „Wartość ciśnienia perfuzji wieńcowej jest 
isotna z punktu widzenia perfuzji miokardium…”. Uzyskanie prawidłowych wartości ciśnienia perfuzji wieńcowej (CPP) jest 
inwazyjną techniką do pomiaru wartości ciśnienia w tętnicach wieńcowych zaraz po rozkurczu, stosowaną głównie w celach 
badawczych. Nie jest to metoda rutynowo dostępna ani stosowana w celu ustawień parametrów resuscytacji, jednak celowość 
zwiększenia CPP ma ogromne znaczenie kliniczne.

Wartość ciśnienia perfuzji wieńcowej może być obliczona przez odjęcie wartości ciśnienia w prawym przedsionku (RAP) od 
ciśnienia aortalnego (AP) w trakcie rozkurczu, (patrz rysunek 8). Ciśnienie aortalne jest siłą napędową wieńcowego przepływu 
krwi, ale przepływ krwi do miokardium jest samoistnie ograniczany przez ciśnienie w układzie naczyń wieńcowych. Siła napę-
dowa wieńcowego przepływu krwi (ciśnienie aortalne) minus ciśnienie w prawym przedsionku (RAP) daje gradient ciśnienia; 
przepływ krwi jest bezpośrednio związany z gradientem.

Mówiąc bardzo prosto i kolokwialnie, CPP jest to pomiar ciśnienia, które powoduje przepływ w tętnicach wieńcowych minus 
ciśnienie w żyłach.
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Rysunek 8: Ciśnienie perfuzji wieńcowej

Tlen a VF
W trakcie pierwszych 3 – 5 minut trwania VF część tlenu nadal jest transportowana do miokardium w związku z gradientem 
ciśnienia tętniczego i żylnego, zapobiegając zawałowi. 

Po około 4 minutach wartości ciśnień tętniczego i żylnego równoważą się jednak, tlen nie dochodzi do miokardium i dochodzi 
do niedokrwienia. Rysunek 9 przedstawia związek między czasem, jaki upłynął od momentu wystąpienia VF, a dostępnością tle-
nu. Jedynym sposobem dostarczenia dodatkowego tlenu do mięśnia sercowego w takich okolicznościach jest przeprowadzenie 
RKO, aby wznowić obieg utlenowanej krwi.
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Rysunek 9: Tlen a VF

Spadek ATP po VF
Aby serce mogło się kurczyć, niezbędne jest utrzymanie potencjału błony komórkowej, a komórki muszą zatrzymywać wapń. 
Procesy te są zależne od nukleotydu ATP – adenozynotrifosforanu, komórkowego nośnika energii. Wraz z mniejszą ilością 
dostarczanego tlenu, w miokardium spada poziom ATP, ponieważ VF jest bardzo energochłonne. Potencjał błony komórkowej 
spada, zmniejsza się aktywność mięśnia sercowego i serce stopniowo staje się mniej podatne na defibrylację.

Po około 4 minutach mięsień sercowy jest prawie całkowicie pozbawiony ATP, a brak tego ważnego źródła energii uniemożliwia 
defibrylację. 

Prawdopodobieństwo skutecznej defibrylacji zmniejsza się wraz ze spłaszczaniem się zapisu VF w EKG, oznaczającym spadek 
ATP. Początkowo wysokonapięciowe VF oznacza, że rytm nadal może być podatny na defibrylację, (patrz rysunek 10). Miocyty 
nadal kurczą się dość równomiernie co kilka frontów fal.
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Rysunek 10: Zapis początku VF

Po 5 minutach miocyty kurczą się już w sposób bardziej nieskoordynowany, rozwija się więcej frontów fal i zdolność serca do 
reakcji na defibrylację drastycznie spada. Ten decydujący moment można zobaczyć wygładzając i zmniejszając amplitudę fali, 
(patrz rysunek 11).
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Rysunek 11: Zapis po 5 minutach od VF

Jak pokazano wcześniej, fala VF staje się stopniowo coraz bardziej zdezorganizowana w miarę wytwarzania większej liczby fron-
tów depolaryzacji w sercu. Jednocześnie spada amplituda fal, zapis VF staje się niskonapięciowy i trudniejszy do defibrylacji. 

Skuteczna RKO, powodująca przepływ krwi do serca, dzięki mechanizmom, które zostaną omówione dalej, może pomóc prze-
kształcić VF w fazę poddającą się defibrylacji, (porównaj rysunek 12 z rysunkiem 11). Przeprowadzając RKO nie można jednak 
dokonać konwersji rytmu na zatokowy lub bradykardię bez zastosowania defibrylacji. 
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Rysunek 12: Zapis VF po 3 minutach skutecznej RKO

PRZEPROWADZANIE SKUTECZNEJ RKO
Skutecznie przeprowadzona RKO skutkuje przywróceniem krążenia, czyli doprowadzeniu tlenu do serca i mózgu zachowując 
funkcje organów. Zazwyczaj jest to podstawowy cel RKO, ale jak zauważyliśmy, RKO spełnia także inne ważne funkcje.

RKO jest kluczowe dla resuscytacji w przypadku pogłębiającego się VF, nie poddającego się defibrylacji, jednak aby RKO była 
skuteczna, musi wzbudzić wystarczające ciśnienie perfuzji wieńcowej, aby przekształcić VF na rytm poddający się defibrylacji, 
a następnie przywrócić rytm perfuzyjny. 
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Istotna rola CPP
W 1990 roku Paradis zmierzył wartość ciśnienia perfuzji naczyń wieńcowych u pacjentów poddawanych RKO w ICU. Wyniki 
ewidentnie wskazały, że osiągnięcie prawidłowych wartości CPP było niezbędne do przywrócenia spontanicznego krążenia, 
(patrz rysunek 13).

W badaniu Paradis u żadnego chorego nie nastąpił powrót spontanicznego krążenia przy wartości ciśnienia perfuzji wieńcowej 
niższego (patrz rysunek 13) niż 15 mmHg, podczas gdy nastąpił on u 79% chorych z ciśnieniem perfuzji n.w. wyższym niż 25 
mmHg. Badania wykazały, że manualna RKO z reguły prowadzi do uzyskania jedynie 10 – 20% normalnego przepływu krwi 
do serca i 30 – 34% do mózgu. Z reguły manualna RKO przeprowadzana jest przy ciśnieniu perfuzji wieńcowej na poziomie 
zaledwie 12,5 mmHg.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

<15

%
 o

f p
at

ie
nt

s 
w

/ R
O

S
C

15-25

46%

>25

79%

Paradis NA et al. JAMA. 1990:263:1106-1113

Rysunek 13: Wpływ wartości ciśnienia perfuzji naczyń wieńcowych na powrót spontanicznego krążenia

WYTYCZNE AHA 2005 W SPRAWIE RKO I EKG
Wytyczne 2005 American Heart Association resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz postępowania w nagłych przypadkach 
sercowych podkreślają niezwykle ważną rolę skutecznie przeprowadzanej RKO.

Najbardziej znamienna zmiana RKO zalecana w nowych wytycznych polega na stosunku ucisków klatki piersiowej do odde-
chów ratowniczych. Stare wytyczne z roku 2000 mówiły o 15 uciskach klatki piersiowej na dwa oddechy ratownicze. Ten stan-
dard został zmieniony na 30 ucisków klatki piersiowej na dwa oddechy ratownicze. Zmiana była następstwem wyników badań, 
które wykazały, że krążenie krwi zmniejszało się w momencie przerywania ucisków klatki piersiowej i że wytworzenie wystar-
czającego ciśnienia do rozpoczęcia przywracania krążenia krwi jest możliwe dopiero po kilku uciskach. Jest to najważniejsza 
zmiana od powstania RKO we wczesnych latach 60-tych ubiegłego stulecia. 

Dalsze wytyczne AHA:
przeprowadzanie dwuminutowej RKO pomiędzy wyładowaniami defibrylatora. Defibrylacja nie powinna następować jedna • 
po drugiej. Po każdym wyładowaniu lepiej jest wykorzystać czas na poprawę wartości ciśnienia perfuzji naczyń wieńcowych, 
ponieważ bez minimalnych 15 mmHg nie powróci spontaniczne krążenie.
nie należy tracić czasu próbując analizować rytm w przypadku zatrzymania krążenia o nieznanej przyczynie. Należy nie-• 
zwłocznie rozpocząć RKO.
liczba oddechów ratowniczych nie powinna przekraczać 8 – 12 na minutę. Hiperwentylacja powoduje wzrost wartości ciśnienia • 
wewnątrz klatki piersiowej i może zmniejszyć skuteczność ucisków. 

Wytyczne 2005 American Heart Association w sprawie skutecznej RKO, szczególnie skutecznych ucisków klatki piersiowej, 
w znacznym stopniu przyczyniają się do skuteczności resuscytacji chorych z zatrzymaniem krążenia. Badania wykazują, że sku-
teczne uciski klatki piersiowej zwiększają przepływ krwi przez serce do innych części ciała, co pozwala pozyskać kilka krytycz-
nych minut do chwili rozpoczęcia defibrylacji. Od publikacji Wytycznych z roku 2000, nowe badania i informacje wzmocniły 
nacisk na skuteczną RKO jako bardzo ważny krok na drodze do pomocy w ratowaniu życia. 

Inne szczegółowe wytyczne w sprawie przeprowadzania RKO :
osoba przeprowadzająca RKO powinna uciskać klatkę piersiową na tyle mocno, aby móc palpacyjnie wyczuć tętno.• 
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uciskając klatkę piersiową osoby dorosłej, należy zachować przemieszczenie 4 cm – 5 cm na klatce piersiowej• 
uciski klatki piersiowej należy przeprowadzać szybko, około 80 – 100 na minutę• 
osoba przeprowadzająca uciski powinna pozwolić na pełną relaksację klatki piersiowej między uciskami. Przy częstości uci-• 
sków wyższej niż 100 na minutę nie ma wystarczająco dużo czasu na pełną relaksację.
należy zminimalizować przerwy.• 
ratownicy powinni wykonywać RKO w stosunku 50:50, czyli przez połowę czasu wykonywać uciski, a połowę przeznaczyć • 
na pełną relaksację klatki piersiowej
wentylować chorego 8 – 10 razy na minutę.• 

JAKOŚĆ RKO: BADANIA KLINICZNE
Zapoznanie się ze skróconą analizą wyników badań potwierdzających zmiany wytycznych w sprawie RKO może posłużyć jako 
dalszy instruktaż.

AHA uznała, że istnieją cztery główne wyzwania dla realizacji skutecznej RKO.
niska jakość: niewystarczająca częstość i nieprawidłowa głębokość oraz nieprawidłowa praca ratowników (zmiany w stosun-• 
ku 50:50).
szkodliwe przerwy• 
niewystarczające ukrwienie mózgu i serca• 
niewystarczające przygotowanie do defibrylacji• 

Głębokość ucisków klatki piersiowej
Abella et al. zmierzyli głębokość ucisków klatki piersiowej u chorych ze szpitalnym zatrzymaniem krążenia i przedstawili duże 
różnice, (patrz rysunek 14). Abella zasugerował, że krzywa mogła być przesunięta w lewo, ponieważ w niektórych przypadkach 
nie była początkowo używana deska do podparcia pleców w trakcie pierwszych 5 minut trwania RKO.

0

30

60

90

120

150

180

12 – 24 mm 25 – 37 38 – 51

Depth mm

52 – 65 > 65

nu
m

be
r o

f s
eg

m
en

ts

Abell BS, CPR Symposia ERC 2006

Rysunek 14: Średnia głębokość ucisków klatki piersiowej u chorych ze szpitalnym zatrzymaniem krążenia

Optymalna głębokość ucisków klatki piersiowej wynosi 38 – 51 mm. Następnie przeprowadzono badanie mające na celu okre-
ślenie jak duże znaczenie u chorych poddanych resuscytacji miała głębokość ucisków.

Do badań głębokości ucisków klatki piersiowej użyto defibrylatora wyposażonego w monitor funkcji RKO, (patrz rysunek 15). 
w tym badaniu Edelson et al. wykazali, że skuteczność defibrylacji była ściśle powiązana z głębokością ucisków klatki piersio-
wej (p=0,008); wyższa średnia głębokość ucisków klatki piersiowej w ciągu 30 sekund przed defibrylacją skutkowała zwiększo-
ną skutecznością pierwszego wyładowania defibrylatora. 
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Rysunek 15: Wpływ głębokości ucisków klatki piersiowej na skuteczność resuscytacji

Częstość ucisków klatki piersiowej
Abella et al. dokonali 30-sekundowych pomiarów częstości ucisków klatki piersiowej w trakcie RKO u 1626 chorych z trzech 
szpitali, (patrz rysunek 16). Linie przerywane oznaczają uciski na poziomie docelowym. Z wykresu łatwo odczytać, że częstość 
ucisków jest zróżnicowana. W tym badaniu częstość wynosiła 100 ± 10 w zaledwie 36,9% prób. 
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Rysunek 16: Zróżnicowanie częstości ucisków klatki piersiowej

Abella połączył częstość ucisków klatki piersiowej z przywróceniem spontanicznego krążenia (ROSC), (patrz rysunek 17). Ba-
danie wykazało, że ogólnie rzecz biorąc, po przywróceniu spontanicznego krążenia średnia częstość ucisków klatki piersiowej 
wynosiła 90 ± 17 ucisków na minutę (ang. cpm) – blisko zalecanej średniej. 

W przypadkach, w których nie nastąpiło przywrócenie spontanicznego krążenia, częstość ucisków wynosiła 79 ± 17 ucisków 
na minutę. Adella zasugerował także, że istnieje próg na poziomie 80 – 90 ucisków na minutę, poniżej którego przeżywalność 
chorych może być zmniejszona. 

Istotnie różnice dotyczyły wartości p równej 0,0033. Adella zauważył ponadto, że średnia częstość ucisków klatki piersiowej 
może być myląca przy ocenie skuteczności RKO, ponieważ okresy niedostatecznej częstości ucisków w stosunku do zalecanej 
średniej nie powodują odpowiedniej perfuzji, a okresy prawidłowej częstości ucisków nie mogą wyrównać braku perfuzji. 
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Rysunek 17: Związek częstości ucisków klatki piersiowej z przywróceniem spontanicznego krążenia (ROSC)

Wpływ cykli zmian
W ucisku klatki piersiowej rozróżnia się dwie fazy. Skurcz jest fazą ucisku klatki piersiowej, a rozkurcz jest fazą dekompresji lub 
relaksacji. AHA zaleca obecnie przeprowadzanie ucisków klatki piersiowej w cyklu 50%, gdzie przez 50% czasu uciska się klatkę 
piersiową, a 50% nie, (patrz rysunek 18).
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Rysunek 18: Cykl zmian

Ostatnie prace modelowe wykonane przez Babbs i Jung zdają się wskazywać, że najwyższą perfuzję naczyń wieńcowych (CPP) 
uzyskuje się w cyklu 30 – 40%, jest to jednak badanie ewoluujące i jak dotąd nie zostało włączone do wytycznych. 
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Rysunek 19: Niepełna dekompresja zwiększa ciśnienie w klatce piersiowej

Aufderheide et al. zaobserwowali niepełną dekompresję klatki piersiowej i dodatnie ciśnienie w jamie opłucnej u chorych podda-
nych RKO w warunkach pozaszpitalnych. Wysokie ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej zmniejsza perfuzję wieńcową. Niepełna 
dekompresja ma miejsce wtedy, kiedy nie dochodzi do całkowitej relaksacji klatki piersiowej przed rozpoczęciem następnego 
uciśnięcia i często jest postrzegana jako efekt zmęczenia ratowników, (patrz rysunek 20). 
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Skutki przerw
Kern et al. odnotowali w badaniu przepływu wywołanego RKO, że w trakcie pozaszpitalnego zatrzymania krążenia, przepływ 
krwi związany z uciskami występował tylko w 38% czasu. Najnowsze dane wskazują, że nie nastąpiła znacząca poprawa w za-
kresie ograniczenia przerw w przepływie. 

Wik et al przedstawili w JAMA, że w badaniu 176 pozaszpitalnych zatrzymań krążenia uciski klatki piersiowej były wykony-
wane tylko przez około połowę dostępnego czasu, co oznacza, że np. przez 50% czasu nie było żadnego przepływu. Co więcej 
tylko w 10 – 15% czasu bez przepływu mógł być zastosowany defibrylator i była przy tym niezbędna kontrola tętna. Ponadto 
przerwy dla wykonania wkłucia dożylnego i intubacji, które miały miejsce w ciągu pierwszych 5 minut zaawansowanych zabie-
gów reanimacyjnych (ang. Advanced Life Support – ALS), nie tłumaczyły braku przepływu. 

Większą część przyczyny wystąpienia braku przepływu krwi można było przypisać brakowi skupienia osób wykonujących 
RKO, jako że w trakcie wykonywania ucisków klatki piersiowej łatwo jest ulec rozproszeniu. Abella odnotował, że w przypadku 
szpitalnych zatrzymań krążenia bez ucisków oznaczał średnią ułamkową 24 (24% czasu całkowitego). W rzeczywistości 40,3% 
wszystkich mierzonych przypadków nie wykazało przerw w przepływie większych niż 0,20. 

Jak wspomniano wcześniej, odpowiedni przepływ krwi jest niezbędny do uzyskania wystarczającej wartości ciśnienia perfuzji 
wieńcowej w celu przywrócenia spontanicznego krążenia. Długie okresy bez przepływu znacznie wzmagają to wyzwanie. 

Wpływ przerw
Tang i inni wykazali, iż zmęczenie ratownika odgrywa kluczową rolę dla jakości wykonywanej RKO. Częstość ucisków klatki 
piersiowej, perfuzja naczyń wieńcowych oraz mikrokrążenie zmniejszają się z czasem, a po 60 sekundach prowadzenia RKO 
następuje ich znaczący spadek.
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Tang W. Proceedings of the ERC symposium: Squeezing High Performence out of CPR. Medcom 2006.

Rysunek 20: Wpływ zmęczenia ratownika na częstość ucisków klatki piersiowej, perfuzję wieńcową 
i mikrokrążenie

To badanie pokazuje, jak szybko spadają wartości perfuzji wieńcowej i mikrokrążenia w miarę coraz mniej skutecznych uci-
sków. Ponadto w ciągu zaledwie 10-sekundowej przerwy na zamianę ratowników wartości wyjściowe znacząco spadły i przy-
wrócenie ich z powrotem do wartości optymalnych zabrało całą minutę. Tym razem zmęczenie również znacząco wpływa na 
jakość. Wszelkie dodatkowe przerwy na kontrolę rytmu, wentylację, intubację i in. przyczyniają się do tego spadku perfuzji 
i następującego obniżenia skuteczności RKO. 

Przerwy przed defibrylacją są nawet bardziej szkodliwe
Przerwy przed defibrylacją poważnie wpływają na skuteczność uderzenia. Skuteczność defibrylacji spada z 94% przy przerwach 
krótszych niż 10 sekund, do zaledwie 38% przy przerwach trwających dłużej niż 30 sekund, (patrz rysunek 21). 

Analiza spadku pokazuje także, że 5-sekundowe skrócenie czasu przerw przed defibrylacją wiąże się z 86% wzrostem szans na 
skuteczność zabiegu. 
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Rysunek 21: Przerwy przed wyładowaniem defibrylatora są odwrotnie proporcjonalne do skuteczności 
defibrylacji

Wpływ częstości wentylacji
Aufderheide et al. wykazali, że w przypadku ratowników pozaszpitalnych częstość wentylacji wynosiła średnio 30 oddechów 
ratowniczych na minutę. Abella wykazał podobne dane dotyczące ratowników szpitalnych, odnotowując częstość oddechów na 
poziomie większym niż 20 razy na minutę w 60,9% badanych przypadków, (patrz rysunek 22).
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Rysunek 22: Częstość wentylacji w trakcie RKO
Duża częstość wentylacji powoduje wysokie ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej, co zmniejsza powrót żylny, a to z kolei po-
woduje spadek ciśnienia perfuzji wieńcowej. Aufderheide badał hemodynamikę u 90 świń z zatrzymaniem krążenia, wentylowa-
nych w losowej kolejności 12, 20 lub 30 oddechów na minutę. Zmierzył on ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej we wszystkich 
trzech grupach. Ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej u świń wentylowanych 12 razy na minutę wynosiło 7,1, a u świń wentylo-
wanych 30 razy na minutę – 17,5. w tej grupie dokonano także pomiaru ciśnienia perfuzji wieńcowej, które wynosiło 23,4 u świń 
wentylowanych 12 razy na minutę i 16,9 u świń wentylowanych 30 razy na minutę. 

Na rysunku 23 pokazano wzorst częstości wentylacji z 12 razy na minutę do 30 na minutę oraz wzrost ciśnienia wewnątrz klatki 
piersiowej wraz ze spadkiem ciśnienia perfuzji naczyń wieńcowych.
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Rysunek 23: Częstość wentylacji, ciśnienie wewnątrz klatki piersiowej oraz ciśnienie perfuzji wieńcowej

W tym samym badaniu zmierzono także przeżywalność. U świń wentylowanych z częstością 12 oddechów na minutę stopień 
przeżywalności wyniósł 86%, podczas gdy u świń wentylowanych z częstością 30 oddechów na minutę stopień przeżywalności 
wyniósł zaledwie 17%. Dane te przedstawiono na rysunku 24.
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Rysunek 24: Częstość wentylacji a stopień przeżywalności

Podsumowanie jakości RKO
Podsumowując, istnieje wiele czynników, które wpływają na skuteczność RKO, są wspólne i okazały się mieć negatywny wpływ 
na przeżywalność:

nieprawidłowa głębokość ucisków• 
częstość ucisków poniżej zalecanych 100 na minutę• 
nie przestrzeganie cyklu 50%• 
przerwy w uciskaniu klatki piersiowej• 
częstość wentylacji przekraczająca zalecenia.• 

POPRAWIANIE JAKOŚCI RKO
Potrzeba wysokiej jakości RKO jest oczywista biorąc pod uwagę fakt, że jest najważniejszym czynnikiem skutecznej resu-
scytacji i jest powszechnie stosowana. Niezwykle ważna jest nauka o tym, jak można zwiększyć skuteczność RKO i zmierzyć 
następowanie tej poprawy. Niektórymi z metod poprawy RKO są:

skuteczne i częste podstawowe mechanizmy w trakcie szkolenia i uzupełniania szkoleń• 
wykorzystywanie metody mechanicznej RKO tam, gdzie to możliwe. • 
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Szkolenie z RKO i wsparcie
Potrzeba wsparcia i monitorowania RKO w trakcie resuscytacji jest oczywista. Bez przeszkolenia RATOWNIK nie będzie wie-
dział czy uciski przeprowadzane są z odpowiednią głębokością, ani też czy dochodzi do całkowitej relaksacji klatki piersiowej. 
Przypomina to trochę jazdę samochodem w nocy bez świateł – jedziesz gdzieś, ale nie widzisz dokąd.

Sposobu prawidłowego przeprowadzania RKO uczy się obecnie na specjalnych szkoleniach. Jednak szkolenia z zakresu RKO, 
szczególnie programy certyfikowane przez ACLS, przez lata stały się coraz bardziej skomplikowane. Długie, złożone algorytmy 
utrudniają przyswajanie wiedzy, a cel szkolenia jakim jest uzyskanie umiejętności niemal automatycznego przeprowadzania 
RKO, łatwo zaciera się przez to skomplikowanie. Badania pokazują, że poziom umiejętności przeprowadzania RKO spada do 
poziomu sprzed szkolenia w ciągu zaledwie 6 miesięcy od szkolenia, przy czym do certyfikacji wymagane jest odbycie ponow-
nego szkolenia co 2 lata. 

Szkolenie z zakresu ACLS pozostaje jednak kluczowe dla skutecznej RKO. Dane et al. odnotowali wyraźny wzrost stopnia 
przeżywalności chorych, u których zatrzymanie krążenia zostało zdiagnozowane przez pielęgniarkę wyszkoloną z ACLS (88 
przypadków), przeżywalność wzrosła czterokrotnie do 38% w porównaniu do 10% przeżywalności u pozostałych 29. przypad-
ków rozpoznanych przez pielęgniarkę bez przeszkolenia w zakresie ACLS.

Wsparcie RKO
Znaczenie wsparcia podczas monitorowania jakości RKO w trakcie resuscytacji jest jasne. Wsparcie może znacząco poprawić 
zdolność podtrzymania umiejętności przeprowadzania RKO. AJ Handly przeprowadził test pielęgniarek na automatycznych 
defibrylatorach zewnętrznych (AED) z i bez funkcji wsparcia RKO. U pielęgniarek korzystających z urządzeń z wsparciem 
zarówno częstość, jak i głębokość ucisków klatki piersiowej znacznie się poprawiły, p=0,004 i p. = 0,0005, choć ogólnie wyniki 
nadal były niezadowalające.
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Rysunek 25: Wpływ wsparcia na poprawę jakości przeprowadzanej RKO

W badaniu przeprowadzonym przez J. Kramer-Johansen et al., które obejmowało w czasie rzeczywistym zautomatyzowaną 
RKO, średnia głębokość ucisków klatki piersiowej wzrosła z 34 mm do 38 mm, co dało średnio 95% poprawę przy użyciu 
zautomatyzowanego sprzężenia zwrotnego. Średnia częstość ucisków spadła z 121 ucisków na minutę do 109 na minutę, (patrz 
rysunek 26). Wzrost przeżywalności w związku z przeprowadzeniem defibrylacji wyniósł 4,3%, ale poprawa ta nie była zna-
cząca, jednak u żywych chorych przyjmowanych do szpitali, u których obserwowano rytm bez VF, troje z grupy ze wsparciem 
zostało wypisanych ze szpitala żywych. 
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Rysunek 26: Wzrost umiejętności z zakresu RKO wraz ze zautomatyzowanym sprzężeniem zwrotnym

NARZĘDZIA DO POPRAWY MANUALNEJ RKO
Istnieje szereg narzędzi, które mogą być wykorzystane do poprawy jakości RKO. Z czasem niektóre z nich najprawdopodobniej 
staną się standardem we wszystkich defibrylatorach. 

Większość defibrylatorów AED, jako minimum, oferuje najprostszą formę wsparcia, która jedynie wskazuje użytkownikowi 
konieczność rozpoczęcia RKO w danej chwili. Wszystkie defibrylatory marki ZOLL posiadają funkcję Real CPR Help™, wbu-
dowaną w elektrody. Defibrylator MRx marki Philips także posiada funkcję wsparcia, jeżeli jest wyposażony w QCPR™, me-
chanizm znajdujący się w osobno zakładanym czujniku z przewodem. 

Pośród funkcji wsparcia znajdują się:
metronomy częstości• , emitujące dźwięk i/ lub sygnały wizualne o częstości 100 uderzeń na minutę w celu poinstruowania 
ratownika. Niektóre z nich są adaptacyjne, psychologicznie oddziałowują na przywrócenie właściwej częstości.
wskazówki o głębokości ucisków•  mogą być emitowane w postaci komunikatów słownych mówiąc ratownikowi, aby uciskał 
mocniej – lub w postaci wykresów słupkowych pokazujących zalecaną i aktualną głębokość ucisków klatki piersiowej, wy-
świetlających się na ekranie. Inne wskaźniki wizualne zawierają komunikaty o nieprawidłowej częstości i głębokości.
przerwy• . Czas bez ucisków może być przedstawiony wizualnie lub wyrażony w postaci sekund lub minut. Umiejętność od-
różniania artefaktów RKO od EKG może odgrywać kluczową rolę w ograniczeniu przerw na kontrolę rytmu. 
ocena umiejętności• . Istnieją programy do zbierania danych, które przechwytują informacje o RKO w czasie rzeczywistym 
lub w trakcie szkolenia, które mogą pomóc ocenić umiejętności i poprawę jakości.

Wsparcie wizualne
Przykład wizualnego wsparcia wbudowanego w defibrylatorze R Series ZOLL w postaci funkcji CPR Index pokazano poniżej, 
(patrz rysunek 27). Wskaźniki te pomagają ratownikowi uświadomić sobie, jak ważne jest prawidłowe uciskanie klatki piersio-
wej dla osiągnięcia skutecznej perfuzji. Kiedy uciski przeprowadzane są w sposób prawidłowy, wskaźnik w kształcie rombu 
powoli się wypełnia. Aby wskaźnik całkowicie się wypełnił, potrzeba 10-12 prawidłowych ucisków. 

Visual Indicator on Defibrillator

Rysunek 27: Wskaźnik RKO Index w defibrylatorze R Series ZOLL
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W przypadku zaprzestania ucisków klatki piersiowej, znacznik „opróżnia” się. Po 10 sekundach bez przepływu wskaźnik bę-
dzie całkowicie pusty. W tym momencie wskaźnik czasu bezczynności zacznie śledzić i pokazywać czas bez przepływu, (patrz 
rysunek 28). 

Rysunek 28: Wskaźnik czasu bezczynności w defibrylatorze R Series ZOLL

Dodatkowo, w trakcie ucisków klatki piersiowej, jeżeli ich częstość lub głębokość spadną poniżej optymalnych poziomów, 
wyświetlane są słowa: „GLEB.” (głębokość) lub „CZEST.” (częstość) (patrz rysunek 29) wraz z opcjonalnymi komunikatami 
dźwiękowymi.

Rysunek 29: Wskazanie nieprawidłowej częstości i głębokości ucisków w defibrylatorze R Series ZOLL

Ograniczanie przerw w RKO
Jednym z kluczowych zaleceń AHA zawartych w wytycznych z 2005 roku jest zminimalizowanie przerw w RKO. Jednym 
z ważnych powodów przerw jest konieczność zaprzestania RKO w celu obserwacji na monitorze wykresu EKG bez artefaktów, 
aby ratownicy mogli określić, czy obecny jest zorganizowany, poddający się defibrylacji rytm.

Usuwanie artefaktów
Filtracja artefaktów RKO, taka jak np. system ZOLL See-Thru CPR™, umożliwia wyświetlanie przefiltrowanego wykresu EKG 
tak, by RATOWNIK mógł określić bez przerywania RKO, czy obecny jest zorganizowany rytm. Na poniższym przykładzie po-
kazano, że górny wykres pokazuje odfiltrowany sygnał EKG, środkowy wykres pokazuje nieodfiltrowany sygnał EKG, a dolny 
wykres pokazuje uciski RKO, (patrz rysunek 30).

Rysunek 30: Filtrowanie artefaktów RKO z wykresu EKG
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Manipulowanie ciśnieniem wewnątrz klatki piersiowej
Jednym narzędziem do bezpośredniego wspomagania RKO jest Impedance Threshold Device (ITD), (patrz rysunek 30). Jak 
pokazano, hiperwentylacja jest jednym z problemowych obszarów w przypadku manualnej RKO. Urządzenie ITD jest umiesz-
czone w linii oddechowej z workiem samorozprężalnym i maską (lub rurką dotchawiczą), aby ograniczać wypływ gazow w fazie 
relaksacji podczas ucisków klatki piersiowej RKO. Jeżeli urządzenie działa prawidłowo, widoczne są następujące rezultaty:

zwiększone ujemne ciśnienie w klatce piersiowej• 
większy powrót żylny do serca• 
zwiększona perfuzja wieńcowa• 
zwiększony przepływ krwi podczas następnego ucisku• 
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Rysunek 32: Wpływ impedancji podczas RKO

Pirrallo et al. w sprawozdaniu z badań randomizowanych ślepej próby piszą o korzystnych wynikach badania urządzenia im-
pedancyjnego, (patrz rysunek 32). Urządzenie spowodowało wzrost ciśnienia skurczowego z 43 do 85 mm Hg po 14 minutach 
użytkowania (p = 0,05). Chociaż nieznacznie, ale wartość ciśnienia rozkurczowego również wzrosła z 15 do 20 mm Hg. Badania 
na zwierzętach wykazały również wzrost przepływu krwi i stopnia przeżywalności przy użyciu przepływowych urządzeń impe-
dancyjnych w trakcie RKO.

POMIAR JAKOŚCI RKO
Poniższe wykresy i słupki na rysunku 33 pokazują próbkę danych, które można zarejestrować w celu monitorowania jakości 
RKO przeprowadzanej tak, aby strategie szkoleniowe i edukacyjne mogły być rozwijane w celu zwiększenia wydajności. Wy-
kresy te zostały sporządzone w oparciu o program do zarządzania danymi ZOLL.
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Rysunek 33: Dane dotyczące jakości RKO w postaci graficznej
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Górny pasek na powyższym rysunku pokazuje, kiedy przeprowadzono defibrylację. Drugi pasek graficzny pokazuje każdy ucisk 
klatki piersiowej w postaci pionowego niebieskiego słupka. Wysokość słupka oznacza głębokość ucisków. Zakres skutecznej 
głębokości ucisków jest oznaczony jasnoniebieskim polem. Należy pamiętać, że spora liczba ucisków na początku spada poniżej 
docelowego zakresu. 

Dolny wykres przedstawia częstość ucisków klatki piersiowej. Zakres skutecznej częstości ucisków jest oznaczony poziomym 
jasnoniebieskim polem. W tym przypadku wydaje się, że RATOWNIK zachowywał właściwą częstość ucisków przez cały 
czas.

Między wykresami głębokości i częstości ucisków znajduje się pasek skrótów, pokazujący ogólną jakość ucisków. Uciski w do-
celowym zakresie zarówno głębokości jak i częstości pokazane są na zielono, a uciski poza docelowym zakresem na pomarań-
czowo.

Podsumowanie
Na rysunku 34 pokazano zbiorcze podsumowanie wykresów z rysunku 33. Ogółem 84,92% ucisków mieściło się w tym przy-
padku w docelowym zakresie. Jest to doskonały wynik.

Niemniej jednak, niektóre z danych nie są tak pozytywne. Rozpoczęcie RKO zajęło 1,04 min, a od momentu zaprzestania uci-
sków do przeprowadzenia defibrylacji upłynęły 32 sekundy. Zachowanie przerw przed defibrylacją krótszych niż 10 sekund jest 
kluczowe. Ponadto ponowne rozpoczęcie ucisków klatki piersiowej po defibrylacji zajęło kolejne 40 sekund. Ogólnie całkowity 
czas bez RKO stanowił 41,4%. To dużo poniżej normy, choć niestety, jak szeroko udokumentowane, nie jest to rzadkością. 

Rysunek 34: Podsumowanie danych z monitorowanego przypadku RKO

Wyniki RKO w warunkach szpitalnych
W randomizowanym badaniu przedszpitalnym, przeprowadzonym przez Larsa Wika, zbadano przeżywalność chorych z VF 
do momentu wypisu ze szpitala, (patrz rysunek 35). Ratownicy losowo rozpoczynali RKO natychmiast po dotarciu chorego do 
szpitala lub niezwłocznie przeprowadzali defibrylację.

Kiedy czas odpowiedzi był krótszy niż 5 minut, zaobserwowano korzyści płynące z niezwłocznego przeprowadzenia defibryla-
cji. Kiedy jednak czas reakcji był dłuższy niż 5 minut, wszczęcie natychmiastowej RKO przez 3 minuty skutkowało 22% prze-
żywalnością chorych do momentu wypisu ze szpitala w porównaniu do zaledwie 4% w grupie chorych poddanych defibrylacji.
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Rysunek 35: Badanie przedszpitalne: RKO kontra defibrylacja 

RKO u dzieci a RKO u dorosłych
Dane z The National Registry of Cardio Pulmonary Resuscitation (NRCPR), sponsorowanego przez American Heart Associa-
tion pokazują, że przeżywalność dzieci z PEA lub asystolią jest ponad dwukrotnie wyższa niż dorosłych chorych, (patrz rysu-
nek 36). 
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Rysunek 36: Przeżywalność dzieci i dorosłych wg danch NRCPR

Obecnie dostępnych jest za mało informacji, aby ustalić, czy te wyniki są skutkiem różnic w naszych przypuszczeniach, zdolno-
ści przeprowadzania dobrej RKO u dzieci, interwencji medycznych u dzieci czy też naszej zwiększonej motywacji jeżeli chodzi 
o leczenie najmłodszych. Oczywiście stopień schorzeń dodatkowych jest wyższy u dorosłych chorych, ale niezbędne są dalsze 
badania, które potwierdziłyby znaczenie tego czynnika. Biorąc pod uwagę statystyki dotyczące jakości RKO, wydaje się, że jest 
jeszcze sporo do zrobienia w celu poprawy skuteczności RKO zarówno u dzieci jak i dorosłych. 

ZAUTOMATYZOWANA RKO
Skuteczna RKO jest trudna do przeprowadzenia. Badania wykazały, że ogólnie rzecz biorąc, RKO jest przeprowadzana słabo, 
nawet w szpitalach. Nawet, jeśli RKO jest przeprowadzana w sposób odpowiedni, niezwykle trudno jest wywołać skuteczne ci-
śnienie perfuzji. Ponieważ badania pokazują, że dobra jakość RKO może przynieść znaczące korzyści w resuscytacji, przez lata 
podejmowano wiele prób, aby wdrożyć urządzenie przeprowadzające skuteczną, spójną, zautomatyzowaną RKO. Urządzenie, 
które pokonałoby ludzką zawodność.

Ta prezentacja dotyczy dwóch niedawno zatwierdzonych i dostępnych mechanicznych urządzeń do RKO i zawiera dowody na 
poparcie tezy o ich skuteczności.

Zautomatyzowana RKO bardzo szybko wkracza do użytku przedszpitalnego tam, gdzie trudno jest przeprowadzać RKO trans-
portując chorego po schodach albo w trakcie transportu pojazdem. 
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Mechaniczna RKO jest wolniej wdrażana do szpitalnego użytku ponieważ ze szpitalną RKO nie wiążą się dodatkowe utrudnie-
nia związane z transportem czy zmęczeniem ratownika. Uważa się, że w szpitalach jest wielu wykwalifikowanych pracowników 
zdolnych przeprowadzić RKO. Jak pokazały ostatnie badania kliniczne, ręczna RKO jest często źle przeprowadzana, a ogólne 
wyniki mogłyby być lepsze, gdyby zastosować mechaniczną RKO. 

Dwa urządzenia
FDA zatwierdziła dwa urządzenia do zautomatyzowanej RKO. Działają one jednak zupełnie inaczej.

urządzenie Lund University Cardiopulmonary Assist System (LUCAS) dystrybuowane przez Medtronic Emergency Respon-• 
se Systems (MERS) – pneumatyczne urządzenie tłokowe z ruchomym trzpieniem pomagającym w dekompresji.
urządzenie AutoPulse, produkowane przez firmę ZOLL – typu pas rozkładu obciążeń.• 

Obydwa urządzenia mają obecnie rekomendację IIb w wytycznych AHA 2005 w sprawie RKO. 

PENUMATYCZNY TŁOK DO RKO
Urządzenie LUCAS
LUCAS jest to pneumatycznie napędzany tłok umieszczony na ramie, (patrz rysunek 37). Jego konstrukcja przypomina kon-
strukcję urządzeniaThumper (Michigan Instruments), które powstało w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. LUCAS różni 
się od Thumpera tym, że posiada funkcje zarówno aktywnej kompresji jak i dekompresji RKO, choć funkcja dekompresji jest 
przeznaczona wyłącznie do wspierania powrotu klatki piersiowej do pierwotnego położenia. 

Do ucisku klatki piersiowej dochodzi przez nacisk pneumatycznie napędzonego tłoka na mostek. 

Rysunek 37: Mechaniczne urządzenie tłokowe LUCAS

Dowody na skuteczność pneumatycznego tłoka do RKO
Urządzenie LUCAS zostało poddane badaniom wobec RKO wykonywanej przez człowieka. W tym celu przeprowadzono próby 
kliniczne na świniach, (patrz rysunek 38). 

Rysunek 38: LUCAS na modelu świni

Na rysunku 39 przedstawiono dane z tego wstępnego badania przedklinicznego. W grupie I, na górze, porównywano urządzenie 
LUCAS do ręcznej RKO po 90 sekundach VF i 10 minutach RKO przed defibrylacją. Powrót spontanicznego krążenia nastąpił 
u 5 z 6 zwierząt poddanych RKO za pomocą urządzenia LUCAS, i u żadnego ze zwierząt, u których przeprowadzono ręczną RKO. 
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W grupie II, po środku, przeprowadzano RKO za pomocą urządzenia LUCAS przez 30 minut przed rozpoczęciem defibrylacji, 
w 90 sekund od VF. Powrót spontanicznego krążenia nastąpił u 50% zwierząt.

III grupa, na dole, była poddana 30-sekundowemu VF, a czas RKO za pomocą urządzenia LUCAS wahał się od 15 do 60 minut 
przed rozpoczęciem defibrylacji. Po 15 minutach RKO za pomocą LUCAS u wszystkich zwierząt nastąpił powrót spontaniczne-
go krążenia. Dłuższy czas prowadzenia RKO wykazał słabsze wyniki przywrócenia spontanicznego krążenia, jednak rezultaty 
nie korelowały bezpośrednio z upływem czasu.
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Rysunek 39: Dane z wstępnych badań przedklinicznych urządzenia LUCAS

Perfuzja przy manualnej RKO kontra LUCAS
Na rysunku 40 przedstawiono wartości ciśnienia perfuzji wieńcowej uzyskane w trakcie RKO za pomocą LUCAS i przy manual-
nej RKO. Dane te również i tym razem pochodzą z badań na świniach. Jaśniejsze linie odzwierciedlają standardowy błąd z jednej 
strony danych. W przypadku manualnej RKO uzyskano średnią wartość ciśnienia perfuzji na poziomie 10 mmHg, podczas gdy 
LUCAS wytwarzał ciśnienie w zakresie około 14–15 mmHg. 
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Badanie terenowe urządzenia LUCAS
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Przeprowadzono nierandomizowane badanie terenowe urządzenia LUCAS na grupie 100 chorych, którego wyniki przedstawio-
no na rysunku 41. 

Spośród 100 chorych z zatrzymaniem krążenia, 71 przypadków to zatrzymania przy świadkach, pozostałych 29 bez świadków. 
Wstępny elektrokardiogram wykazał VF u 42% chorych, a asystolię/ PEA u 58%. 

U 31% chorych nastąpił powrót spontanicznego krążenia i zostali oni przewiezieni na oddziały intensywnej opieki medycznej. 
Jedynie chorzy z zatrzymaniem krążenia przy świadkach zatrzymaniem krążenia poddani LUCAS RKO w ciągu 15 minut od 
wezwania pogotowia przeżyli 30 dni (7 z 43). U sześciu z tych pacjentów rozpoznano VF, a u jednego PEA. We wszystkich tych 
przypadkach obserwowano prawidłowe funkcjonowanie mózgu przez 30 dni. Schłodzenie do 33 °C następowało w ciągu 24 
godzin od przyjęcia do szpitala.

Kiedy czas od wezwania ambulansu do momentu rozpoczęcia RKO za pomocą urządzenia LUCAS był dłuższy niż 15 minut, 
u 2 z 28 pacjentów nastąpił powrót spontanicznego krążenia do chwili dowiezienia na OIOM, a żaden z nich nie przeżył 30 dni. 
Spośród 29 przypadkówz zatrzymaniem krążenia bez świadków, 9 chorym przywrócono krążenie spontaniczne i pacjentów 
przewieziono na OIOM, lecz żaden z nich nie przeżył 30 dni. 

Rysunek 41: Badanie terenowe urządzenia LUCAS

Badanie przepływu krwi do mózgu u świń poddanych RKO za pomocą LUCAS 
W badaniu przeprowadzonym przez Rubertsonn et al. 14 prosiąt o wadze 26 kg zostało poddanych losowo manualnej RKO, 
symulowanej za pomocą maszyny do ucisku mostka Cardiopress (wytwarzanej przez Resuscitation Laboratories) lub za pomocą 
urządzenia LUCAS, (patrz rysunek 42).

Częstość ucisków została w obu przypadkach ustawiona na 100. VF wywoływano na 8 minut bez podejmowania interwencji, 
a następnie stosowano urządzenia. Dokonywano ciągłego pomiaru przepływu krwi w korze mózgowej za pomocą urządzenia 
laserowo-dopplerowskiego, umieszczonego na prawej, czołowej powierzchni kory mózgowej.

W trakcie RKO średni przepływ krwi w korze mózgowej w grupie LUCAS wynosił około 65% przepływu wyjściowego. W gru-
pie manualnej RKO z zastosowaniem Cardiopress średni przepływ krwi w korze mózgowej wynosił 40% powyżej przepływu 
wyjściowego. Przepływ wyjściowy grupie LUCAS wynosił 0,34 i, a norma na poziomie 0,21.
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Rysunek 42: Badanie przepływu krwi w korze mózgowej świni resuscytowanej za pomocą urządzenia LUCAS

Badanie pilotażowe urządzenia LUCAS w ratownictwie medycznym(EMS)
Axelsson et al. podczas nierandomizowanej kontrolowanej próby klinicznej dokonali oceny konsekwencji klinicznych wpro-
wadzenia mechanicznej RKO do terapii zatrzymania krążenia w ratownictwie medycznym, (patrz rysunek 43). U wszystkich 
chorych poddanych badaniu rozpoznano zatrzymanie krążenia. Z prób wyłączono chorych poniżej 18 roku życia, kobiety w cią-
ży, chorych z hipotermią, zatruciem, wisielców i podtopionych. Wyłączono także chorych, u których nastąpił powrót krążenia 
spontanicznego przed dotarciem specjalistów ze sprzętem do zaawansowanej resuscytacji.

W badaniu 105 chorych poddano terapii za pomocą urządzenia LUCAS CPR i 169 chorych poddano ręcznej RKO. Mediana 
opoźnienia od początku zatrzymania krążenia do chwili dotarcia specjalistów ze sprzętem do zaawansowanej resuscytacji wyno-
siła 12 minut. Analiza wszystkich przypadków nie pokazała znamiennych różnic między obiema grupami w kontekście powrotu 
krążenia spontanicznego, przeżywalności do chwili dotarcia do szpitala lub do chwili wypisu ze szpitala.

Wyniki badania grupy LUCAS były następnie porównywane z kontrolowaną populacją, dopasowaną pod względem wieku, 
rytmu początkowego, rozpoznania, etiologii i chwili rozpoczęcia RKO. Tym razem również w żadnej z grup nie ujawniły się 
różnice w żadnej z badanych zmiennych (wartość P w tym badaniu była poniżej 0,20 i nie była statystycznie istotna.) Autorzy 
badania zauważyli, że kluczową kwestią w badaniu był sposób randomizacji chorych oraz opóźnienia w rozpoczęciu RKO.
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Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa. Poprawianie jakości RKO 31

RKO ZA POMOCĄ TAŚMY PIERSIOWEJ
Drugie z dopuszczonych zautomatyzowanych urządzeń do RKO działa na innej zasadzie. AutoPulse marki ZOLL to półobwodo-
we urządzenie do ucisku klatki piersiowej, wyposażone w taśmę piersiową oraz deskę pod plecy, (patrz rysunek 44).

Rysunek 44: AutoPulse marki ZOLL

Platforma AutoPulse działa inaczej niż urządzenie tłokowe, (patrz rysunek 45). Zamiast pojedynczego punktu ucisku na mostku 
jak w przypadku tłoka rysunek 45 – obraz z lewej strony, AutoPulse prowadzi uciski na półobwodzie klatki piersiowej w cyklu 
50/50, z częstościa 80 ucisków na minutę rysunek 45 – obraz z prawej strony.

Rysunek 45: Sposoby działania urządzeń do mechanicznej RKO

Dowody na skuteczność AutoPulse
Badania na zwierzętach prowadzone przez dr Henrego Halperin na Johns Hopkins University School of Medicine zostały prze-
prowadzone w celu oceny hemodynamiki z wykorzystaniem AutoPulse w porównaniu do manualnej RKO. Jedną z zalet badania 
na zwierzętach jest to, że pozwala na pomiar przepływu krwi w konkretnym obszarze biorąc pod uwagę ciśnienie perfuzji wień-
cowej i szczytowe ciśnienie aortalne, (patrz rysunek 46).

Waga świń poddanych badaniu wynosiła około 16 kg.• 
W celu wyeliminowania wpływu zmęczenia i nieścisłości związanych z manualną RKO, zastosowano system Thumper (Mi-• 
chigan Instruments), ponieważ okazał się hemodynamicznie równoważny z manualną RKO.
Migotanie komór (VF) wywołane zostało u 10 świń i po 1 minucie rozpoczęto RKO. Resuscytację przy pomocy AutoPulse • 
i manualną RKO wykonywano w kolejności losowej.
W przypadku „BLS”, rysunek 46 – z prawej strony, VF wywołane zostało u 10 świń i po 1 minucie rozpoczęto RKO.• 
W przypadku ACLS, rysunek 46 – z lewej strony, VF wywołane zostało u 10 świń, a po 1 minucie podano 0,5 mg adrenaliny, • 
po wcześniejszym podaniu 0,004 mg/kg/min adrenaliny we wlewie. RKO rozpoczęto równocześnie z podaniem adrenaliny.
Mierzono ciśnienie perfuzji wieńcowej (CPP) oraz przepływ krwi. • 

Jak widać na podsumowaniu, platforma AutoPulse wykazała znamienną wyższość.



Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa. Poprawianie jakości RKO32

0%

40%

80%

120%

160%

0%

50%

100%

Myocardium
%

 o
f P

ro
 a

rr
es

t B
lo

d 
Fl

ow
Cerebrum CerebrumMyocardium

ACLS Protocol BLS protokol

Halperin HR et al. JACC, 2004;44(11);2214-20

Conventional CPR AutoPulse Conventional CPR AutoPulse

Rysunek 46: Platforma AutoPulse – wyniki badań hemodynamicznych u świń

Badanie przeżywalności zwierząt
Badanie przeżywalności zwierząt przeprowadzone przez Ikeno na Uniwersytecie Stanforda pozwoliło ocenić, w jakim stop-
niu wysoka wartość CPP i przepływ krwi przyczyniają się do przeżywalności zwierząt po zatrzymaniu krążenia, (patrz rysu-
nek 47).

Zastosowano model klinicznego odpowiednika zatrzymania krążenia oraz RKO: 8 minut do momentu rozpoczęcia RKO, a na-
stępnie podstawowe zabiegi resuscytacyjne przez 4 minuty. W przypadku braku powrotu spontanicznego krążenia stosowano 
zabiegi zaawansowanej resuscytacji przez kolejne 4 minuty.

Kluczowymi aspektami badania były przeżywalność oraz stan neurologiczny po 24 godzinach od zatrzymania krążenia. Badano 
dwie różne grupy zwierząt. Jedną poddano terapii za pomocą urządzenia AutoPulse, drugą zaś poddawano konwencjonalnej 
RKO.

Z badań wyłoniły się dwa bardzo ważne wnioski:
U 73% zwierząt poddanych terapii AutoPulse nastąpił powrót krążenia i zwierzęta przeżyły. • 
Z grupy ocalałych sztuk, u 88% nie stwierdzono objawów neurologicznych, np. wzmożonej aktywności ani innych sympto-• 
mów uszkodzenia układu nerwowego.
Żadne ze zwierząt poddanych konwencjonalnej RKO (za pomocą urządzenia Thumper) nie przeżyło.• 
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Rysunek 47: Platforma AutoPulse – badanie przeżywalności zwierząt

Badanie hemodynamiki u ludzi
Poniżej zamieszczono najważniejsze wnioski badania hemodynamiki u chorych poddanych terapii AutoPulse, przeprowadzone-
go przez Timermana, (patrz rysunek 48).

Badanie przeprowadzono na 16 terminalnie chorych, u których wystąpiło zatrzymanie krążenia.• 
Badanie rozpoczęto po co najmniej 10 minutach od nieudanych zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. • 
AutoPulse i manualne uciski klatki piersiowej stosowano na zmianę co 90 sekund. • 
W piersiowej części aorty i przedsionku założono cewniki do pomiaru wartości ciśnienia perfuzji wieńcowej i szczytowego • 
ciśnienia aortalnego.
Czas między zatrzymaniem krążenia a rozpoczęciem eksperymentu wynosił średnio 30 minut (±5).• 
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Szczytowe ciśnienie aortalne przy zastosowaniu AutoPulse wyniosło 153 mm słupa rtęci (±4), a w przypadku ręcznej RKO 
wartość ta kształtowała się na poziomie zaledwie 115 mm słupa rtęci (±17).

Najważniejszym odkryciem tego badania był fakt, że wartość ciśnienia perfuzji naczyń wieńcowych wygenerowana przez plat-
formę AutoPulse była o 33% lepsza niż w przypadku konwencjonalnej RKO. 

Badania krótkookresowej przeżywalności ludzi
W dwóch badaniach klinicznych przeprowadzono porównanie u pacjentów leczonych manualnym RKO do pacjentów leczonych 
AutoPulse w celu określenia wpływu AutoPulse na dostarczanie pacjentów z utrwalonym ROSC na oddział pomocy doraźnej. 

Casner et al. w San Francisco Fire Department przeprowadzili retrospektywne badania przeglądu wpływu AutoPulse na prze-
życie. W szczególności badano wskaźnik dostarczenia 162 pacjentów z ROSC na oddział pomocy doraźnej (ED). Zwiększony 
wskaźnik ROSC (35%) w grupie AutoPulse był najbardziej widoczny, gdy początkowym rytmem była asystolia lub PEA, (patrz 
rysunek 48 – po lewej).
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Rysunek 48: Badania krótkookresowej przeżywalności ludzi

Wykres po prawej na rysunku 48 przedstawia dane z badań przeprowadzonych w Volusia County, FL. Swanson et al. porównali 
wskaźnik pacjentów z utrwalonym ROSC na oddział doraźnej pomocy lekarskiej, a także poziom EtCO2 u 607 pacjentów leczo-
nych za pomocą manualnej RKO i 269 pacjentów poddanych terapii AutoPulse. 

Głównymi wnioskami w tym badaniu było to, że AutoPulse przyczynia się do wzrostu wskaźnika dostarczenia pacjentów z utrwa-
lonym ROSC trwały na oddział doraźnej pomocy lekarskiej o 56%. Zwiększony stały wskaźnik ROSC był najbardziej widoczny, 
gdy początkowym rytmem była asystolia lub PEA. Sześciu pacjentów przeżyło dłużej niż jeden rok po zatrzymaniu krążenia, 
u 5 nie wykryto żadnych uszkodzeń neurologicznych. Żadna z osób poddanych manualnej RKO nie przeżyła. AutoPulse wyge-
nerowała poziom przepływu krwi sprzed okresu zatrzymania dopływu krwi do serca i mózgu (protokół ACLS – z adrenaliną) 
oraz lepsze wyniki EtCO2 niż manualna RKO, a te wyniki poprawiały się w czasie, (patrz rysunek 49).
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Rysunek 49: Poziom EtCO2 wzrasta przy użycu platformy AutoPulse

Badanie ASPIRE
ASPIRE to akronim Międzynarodowego Badania Resuscytacji Przedszpitalnej Wpomaganej AutoPulse (AutoPulse Assisted 
Pre-hospital International resuscitation trial). Było to randomizowane, wieloośrodkowe badanie przeprowadzone w pięciu pla-
cówkach w Ameryce Północnej: Vancouver (Kolumbia Brytyjska), Calgary (Alberta), Seattle (Washington), Columbus, (Ohio) 
oraz Pittsburgh (Pensylwania).
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Badaniem ASPIRE objęto 1071 pacjentów. Badacze skoncentrowali się jednak w przeważającej części analizy na głównej grupie 
porównawczej, w której pierwotną przyczyna zatrzymania krążenia była natury kardiologicznej. Grupa ta liczyła 767 pacjentów: 
373 spośród nich poddano ręcznej RKO, a 395 – RKO z wykorzystaniem AutoPulse. 

Głównym celem było zbadanie 4-godzinnej przeżywalności, co symuluje czas przyjęcia do szpitala. Drugorzędny cel stanowiło 
zbadanie przeżywalności do wypisu do szpitala.  

Badanie zakończono wcześniej ze względu na statystyczną nieistotność danych związanych z celem drugorzędnym. Problemy 
z ASPIRE zdają się być powiązane z samym badaniem, a nie z AutoPulse. Wśród głównych trudności implementacyjnych należy 
wymienić bardzo późne stosowanie AutoPulse (przeciętnie 12 minut od wysłania zespołu ratowniczego) oraz niespójne szkole-
nie i monitorowanie w niektórych ośrodkach.

Pojawiły się także kłopoty z zaprojektowaniem badania, łącznie z tym, że ujęto w nim różne protokoły, które wolno było mody-
fikować nawet po jego rozpoczęciu. Ośrodek, który zmodyfikował protokoły, miał nieproporcjonalny wpływ na zbiorcze dane 
ze wszystkich pięciu ośrodków. 

Wkrótce rozpocznie się nowe, obszerne badanie wieloośrodkowe pod kierownictwem Dr. Larsa Wika. Zostanie ono oparte 
o doświadczenia płynące z ASPIRE. Pozytywne wnioski wszystkich pozostałych badań dostarczają mocnych dowodów przema-
wiających za AutoPulse. 

Badanie przeżywalności w długim okresie

Ong, Ornato i inni w Dyrekcji Pogotowia w Richmond w stanie Virginia prześledzili ostatnio współczynnika przeżywalności 
783 pacjentów: 499 spośród nich poddano manualnej RKO, a 284 – resuscytacji z użyciem AutoPulse. Wyniki przedstawione 
są na rysunku 50.
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Rysunek 50: Wykożystanie AutoPulse pokazuje 235% poprawę przeżywalności do wypisu ze szpitala

Zastosowanie AutoPulse wiąże się z 235% poprawą przeżywalności do wypisu ze szpitala, z 88% poprawą przeżywalności do 
przyjęcia do szpitala oraz z 71% poprawą ROSC na miejscu prowadzenia czynności ratunkowych. Wszystkie wyniki charakte-
ryzował wysoki stopień istotności.

Wszystkie dane wskazują na efektywność AutoPulse w poprawie ciśnienia perfuzji, ROSC i współczynnika przeżywalności 
w długim okresie.

WNIOSKI
W szpitalnych zatrzymaniach krążenia coraz częściej pojawia się zarówno asystolia, jak i PEA. Według ostatnich badań, VF 
odpowiada jedynie za około 25% zatrzymań krążenia w szpitalach. Zważywszy na dominację przypadków niepoddających się 
defibrylacji, RKO odgrywa kluczową rolę dla przeżywalności. Badania wskazują na krytyczne znaczenie jakości CPR oraz na 
nieoptymalność ręcznej RKO.



Materiały wspierające





Zaawansowany defibrylator ALS do 
zastosowań w trudnych warunkach.



E Series to najnowsza linia defibrylatorów marki ZOLL przeznaczonych do pracy 
w szczególnie trudnych warunkach (transport medyczny, zastosowania polowe). 

E Series to najnowsza linia defibrylatorów marki ZOLL przeznaczonych do pracy w szcze-
gólnie trudnych warunkach (transport medyczny, zastosowania polowe). Aparaty tej serii 
wyróżniają się najwyższą wśród urządzeń tej klasy odpornością na działanie wody, kurzu, 
wysokich i niskich temperatur, wibracji i wstrząsów. Defibrylatory zaprojektowano w oparciu 
o wieloletnie doświadczenie producenta z uwzględnieniem sugestii użytkowników - przede 
wszystkim lekarzy i ratowników pracujących w pogotowiu ratunkowym. Zostały wyposażone 
w szereg nowoczesnych technologii niedostępnych do tej pory w defibrylatorach.

Trzy tryby wyświetlania
Duży, gwarantujący doskonałą czytelność w każdych 
warunkach, kolorowy monitor wysokokontrastowy 
pracujący w 3 trybach – użytkownik ma możliwość 
wyświetlenia obrazu kolorowego, białego na czarnym 
tle lub czarnego na białym tle – optymalnie dla danych 
warunków zewnętrznych.

Moduł GPS
Wbudowany moduł GPS zapewnia automatyczne ustawienie zegara  
i synchronizację czasu między wieloma urządzeniami pracującymi w systemie.

Intuicyjnie prosty interfejs i układ elementów 
sterujących znany z poprzednich modeli.



Odfiltrowane

System aktywnego wspomagania masażu klatki 
piersiowej Real CPR Help pozwala na podniesie-
nie efektywności resuscytacji. Funkcja metronomu 
zapewnia uzyskanie właściwego tempa ucisków 
a dzięki unikalnemu czujnikowi pomiaru głębokości 
i częstości oraz sprzężeniu zwrotnemu użytkow-
nik jest na bieżąco informowany o prawidłowości 
wykonywanych działań. 

Technologia filtrowania sygnału see-thruCPR 
zapewnia podgląd niezakłóconego zapisu 
EKG podczas masażu klatki piersiowej dzięki 
czemu nie ma konieczności przerywania 
ucisków podczas RKO.

Zasilanie dopasowane do Twoich potrzeb
Zależnie od potrzeb użytkownika E Series może współpra-
cować z 2 typami akumulatorów ładowanych automatycznie 
dzięki wbudowanej w defibrylator ładowarce:

–  nowoczesny litowo-jonowy akumulator ze zminimalizo-
wanym efektem pamięci, zapewniający wydłużony czas 
pracy

– standardowy akumulator kwasowo-ołowiowy, kompaty-
bilny z innymi modelami defibrylatorów ZOLL (M Series, 
AED Pro).

Nowy kształt ułatwia transport aparatu zapewniając 
stały dostęp do monitora i panelu sterującego nawet 
podczas przenoszenia. 

Opcjonalna obudowa antywstrząsowa 
dodatkowo zabezpiecza aparat przed 
uszkodzeniami. 

Najnowocześniejsza technologia
Wszystkie defibrylatory dwufazowe ZOLL wykorzystują 
nowoczesną niskoenergetyczną technologię defibrylacji 
impulsem RLB (RBW) opracowaną specjalnie na potrzeby 
defibrylacji zewnętrznej. Kompensacja impedancji pacjenta 
aktywna zarówno przy defibrylacji z użyciem łyżek jak i elek-
trod naklejanych gwarantuje najwyższą skuteczność nawet 
w przypadku pacjentów o dużej impedancji klatki piersiowej, 
dzięki czemu nie ma konieczności stosowania wysokich ener-
gii zwiększających ryzyko uszkodzenia mięśnia sercowego. 

Opatentowana technologia stymulacji przezskórnej NTP o 
efektywności potwierdzonej w 16 badaniach klinicznych na 
ponad 4000 pacjentów zapewnia najwyższą skuteczność przy 
najniższych wartościach natężenia prądu. 

Pulsoksymetria w technologii Masimo SET gwarantuje naj-
wyższą dokładność pomiaru oraz znaczącą redukcję artefak-
tów i fałszywych alarmów nawet u pacjentów ruchliwych (np. 
noworodki, niemowlęta), przy niskiej perfuzji lub podczas 
transportu.

Defibrylatory E Series mogą być wyposażone w funkcje nie-
inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi NIBP (SunTech), kapno-
grafii EtCO2 w strumieniu głównym i bocznym (Respironics).

Nieodfiltrowane

Archiwizacja i transmisja danych
Wszystkie dane są rejestrowane w pamięci aparatu i mogą być analizo-
wane i archiwizowane w komputerze wyposażonym w oprogramowa-
nie ZOLL RescueNet Code Review. Funkcja Code 
Markers pozwala na szybkie wprowadzanie podczas 
akcji nazw podawanych leków i wykonywanych pro-
cedur (np. intubacja, CPR). Dodatkowe dane mogą 
być zapisywane na kartach pamięci. 

Defibrylatory E Series mogą współpracować z syste-
mami telemedycznymi pozwalającymi na wczesną diagnostykę ostrych 
zespołów wieńcowych. Dzięki zastosowaniu technologii Bluetooth 
możliwe jest bezprzewodowe przesyłanie danych, w tym zapisu pełne-
go 12-odprowadzeniowego badania EKG.



Cechy charakterystyczne:
• najwyższa odporność na uszkodzenia i trudne warunki 

środowiskowe
• nowy kształt ułatwiający przenoszenie i jednoczesną obsługę
• niskoenergetyczna defibrylacja dwufazowa impulsem typu RLB 

(RBW)
• tryb manualny i półautomatyczny defibrylacji
• kardiowersja
• możliwość bezpiecznej, pełnej obsługi defibrylacji przez 1 osobę 

dzięki elementom sterującym na umieszczonym łyżkach
• możliwość stosowania elektrod jednorazowych
• 20 poziomów energii dostępnych przy defibrylacji zewnętrznej
• kolorowy monitor LCD pracujący w 3 trybach
• unikalne funkcje realCPRhelp i see-thruCPR dla podniesienia 

skuteczności resuscytacji 
• monitorowanie 3, 7 lub 12 odprowadzeń EKG analizą 

i interpretacją słowną oraz możliwością transmisji do systemu 
telemedycznego

• alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych 
parametrów 

• 3-kanałowy rejestrator termiczny

• pamięć wewnętrzna krzywych, wyników pomiarów i wszystkich 
wykonywanych czynności

• szybkie wprowadzanie nazw wykonywanych procedur i poda-
wanych leków

• akumulator kwasowo-ołowiowy
• możliwość przesyłania parametrów życiowych do systemu 

telemedycznego
• moduł Bluetooth
• zegar GPS
• czytnik kart pamięci 
Opcjonalnie:
• pulsoksymetria Masimo SET – redukcja fałszywych alarmów 

i cyfrowa eliminacja artefaktów, najwyższa dokładność pomiarów 
w trakcie transportu i przy niskiej perfuzji

• nieinwazyjny pomiar ciśnienia NIBP Suntech – 3 tryby pomiaru
• kapnografia Novametrix – ciągłe monitorowanie końcowo-wyde-

chowego stężenia CO2 w strumieniu głównym lub w strumieniu 
bocznym u pacjentów zaintubowanych lub niezaintubowanych

• akumulator litowo-jonowy o wydłużonymczasie pracy

Specyfikacja ogólna
Wymiary 14,6 cm wys. x 33,3 cm szer. x 26,7 cm głęb. 
Waga ok. 6 kg bez baterii
 7 kg z akumulatorem kwasowo-ołowiowym
 6,6 kg z akumulatorem litowo-jonowym
Zasilanie zasilacz 220 – 240 V, 50 Hz
 opcjonalnie zasilacz 10 – 29 V DC
 akumulator litowo-jonowy lub kwasowo-ołowiowy
Standardy  spełnia lub przewyższa wymogi standardów UL 60601, AAMI  
 DF-80, IEC 60601-2-4, EN 60601-2-25, EN 60601-2-27
Klasa ochronności Klasa I zgodnie z EN 60601-1
 Klasa II zgodnie z EN 60601-1 (zasilanie DC)
Zabezpieczenie  wszystkie połączenia pacjenta elektrycznie izolowane

Warunki pracy
Temperatura pracy:  0 °C do 55 °C
Temperatura przechowywania:  -20 °C do + 60 °C 
Wilgotność:  względna, bez kondensacji: 5% – 95%
Wibracje:  Mil Std 810F, test minimalnej integralności
Wstrząs:  IEC 68-2-27, 100g 6mS
Ciśnienie atmosferyczne:  594 do 1060 mBar
Szczelność:  IEC 529, IP34

Ekran
Typ monitora kolorowy, LCD wysokiej rozdzielczości
Wielkość ekranu przekątna 14,3 cm (5,63” )
Rozdzielczość  320 x 240
Ilość kanałów 2 krzywe dynamiczne
Prędkość przesuwu 25 mm/s

Defibrylator
Typ impulsu dwufazowy prostokątny (rectilinear)
Poziomy energii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 85, 
 100, 120, 150, 200 J, ustawiane na łyżce Sternum i na płycie czołowej
Czas ładowania poniżej 6 sek.; akustyczny i optyczny sygnał gotowości
Wskaźnik energii ustawiona i dostarczona wartość energii  
 wyświetlana na monitorze
Kardiowersja
impuls defibrylacyjny synchronizowany załamkiem R, komunikat SYNC na moni-
torze, znacznik na krzywej EKG (na ekranie i wydruku), wyładowanie następuje 

w czasie <60 ms od szczytu załamka R
Ładowanie przycisk na łyżce Apex i na płycie czołowej 
Łyżki
zintegrowane dla dorosłych/pediatryczne: łyżki pediatryczne dostępne po wysu-

nięciu nakładek dla dorosłych; przyciski wyboru energii, ładowania rozładowania, 
defibrylacji i wydruku

Elektrody naklejane elektrody jednorazowe ZOLL MFE Pads lub statPadz
Automatyczny test defibrylatora 
sprawdza przebieg ładowania i wyładowania defibrylatora bez wyjmowania łyżek 

z uchwytów lub z kablem wielofunkcyjnym 

System doradczy
analizuje prawidłowość podłączenia elektrod oraz zapis EKG, określa koniecz-

ność/brak konieczności defibrylacji
Wskazania do defibrylacji:

migotanie komór (VF) o amplitudzie > 100 μA częstoskurcz komorowy z 
szerokimi zespołami (VT) o częstości > 150 /min 

Monitorowanie CPR
Głębokość kompresji od 1,9 do 7,6 cm +/- 0,6 cm
Częstość kompresji od 50 do 150 ucisków / minutę

Monitorowanie EKG
Połączenie z pacjentem 
 3 lub 5-żyłowy kabel EKG, łyżki lub elektrody jednorazowe wielofunkcyjne
Zabezpieczenie wejścia

całkowite zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym, specjalny układ 
zapobiegający zniekształceniom sygnału EKG podczas stymulacji

Pasmo przenoszenia
 standardowe 0,67 – 21 Hz, diagnostyczne 0,05 – 150 Hz, 
 opcjonalnie 0,67 – 27 Hz i 1 – 21 Hz programowane przez użytkownika
Wybór odprowadzeń 
 I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, łyżki, elektrody wielofunkcyjne
Wzmocnienie EKG 
 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV automatyczne lub ręczne, 
 wyświetlane na monitorze
Częstość akcji serca 0 do 300 /min +/-5%
Alarm częstości rytmu  

programowany automatycznie lub przez użytkownika: tachykardia 60–280/
min., bradykardia 20 – 100 /min., włączenie/wyłączenie alarmu sygnalizowane 

na ekranie

Stymulator (opcja)
Typ 

VVI Demand (na żądanie) lub asynchroniczny (rytm sztywny) przy pracy bez 
kabla EKG lub w uruchomionym trybie ASYNC

Impuls prostokątny stałoprądowy
Czas trwania impulsu 40 ms +/- 2 ms
Prąd stymulacji regulowany w zakresie 0 do 140 mA +/-5% lub 5 mA 

(większa wartość), skok regulacji 2 mA
Częstość stymulacji

30 do 180 imp/min. +/-1,5%, skok regulacji 2 imp/min.
Zabezpieczenie wyjścia 

całkowita izolacja, zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym

Rejestrator
Papier termiczny, szerokość 90 mm, szerokość siatki 80 mm
Szybkość wydruku 25 mm/s lub 50 mm/s
Opóźnienie 6 sekund
Metoda wydruku głowica termiczna wysokiej rozdzielczości
Tryb pracy  ręczny lub automatyczny, konfigurowany przez użytkownika

Drukowane informacje 
czas, data, energia defibrylacji (nastawiona i rzeczywista), częstość akcji serca, 

prąd stymulacji, znacznik synchronizacji QRS, wzmocnienie EKG, odprowadze-
nie EKG, alarm, wynik testu aparatu, analiza EKG, odłączenie elektrod, pasmo 

przenoszenia EKG, komunikaty trybu doradczego: zatrzymanie analizy, zakłóce-
nia EKG, wskazanie konieczności defibrylacji, brak konieczności defibrylacji

Sterowanie wydrukiem przycisk na płycie czołowej lub łyżce
Wydruk automatyczny
 15 sekund zapisu inicjowane alarmem lub zabiegiem defibrylacji
Pamięć wewnętrzna 
 210 epizodów EKG aktywowanych rejestratorem lub 250 odcinków EKG

Funkcje komunikacji 
Wyjście EKG 1V/cm
Karta pamięci

PCMCIA Flash typ II 1 – 32 MB, możliwość rejestracji ciągłego zapisu EKG 
i danych urządzenia, opcjonalnie zapis dźwięku

FAX modem
 PCMCIA, transmisja zapisu 12-odprowadzeniowego badania EKG na fax
Port szeregowy RS232, transfer danych do komputera PC
Bluetooth
Bezprzewodowa transmisja 12-odprowadzeniowego badania EKG i parametrów 

życiowych do stacji odbiorczej ZOLL RescueNet

Akumulator
Typ litowo-jonowy
Pojemność 5,8 Ah
Czas ładowania ≤7 godz.
Czas pracy  dla nowego, całkowicie naładowanego akumulatora w temp. 20 °C: 
 100 defibrylacji z maksymalną energią (200 J) lub
 4,25 godz. ciągłego monitorowania EKG lub 
 3,75 godz. ciągłego monitorowania i stymulacji prądem 
 60 mA z częstością 80 /min.
Typ kwasowo-ołowiowy
Pojemność 2,5 Ah
Czas ładowania ≤4 godz.
Czas pracy 
 dla nowego, całkowicie naładowanego akumulatora w temp. 20 °C: 
 40 defibrylacji z maksymalną energią (200 J) lub
 2,75 godz. ciągłego monitorowania EKG lub 
 2,25 godz. ciągłego monitorowania i stymulacji prądem 
 60 mA z częstością 80 /min.

Pulsoksymetria Masimo SET (opcja)
Zakres pomiaru SpO2: 1 – 100% z rozdzielczością 1%
Zakres pomiaru pulsu: 25 – 240 /min z rozdzielczością 1/min
Dokładność pomiaru SpO2: +/-2% u dorosłych i dzieci w warunkach 
 spoczynkowych
 +/-3% u noworodków w warunkach spoczynkowych
 +/-3% u wszystkich pacjentów w ruchu
Dokładność pomiaru pulsu: +/-3/min w warunkach spoczynkowych
 +/-5/min w ruchu

DYSTRYBUTOR:
Paramedica Polska Sp. z o.o.

02-815 Warszawa, ul. Żołny 11
tel. 22 313 09 39, fax 22 313 09 59
e-mail: paramedica@paramedica.pl

www.paramedica.pl



Pierwszy i jedyny defibrylator 
zawsze gotowy do akcji



Pierwszy i jedyny defibrylator zawsze gotowy do akcji

R Series to najnowocześniejszy defibrylator szpitalny z funkcjami stymulacji przezskórnej, monitorowania EKG i SpO2 
dostępny obecnie na rynku. Posiada wszystkie zalety poprzednich modeli dwufazowych a dodatkowo został wyposażo-
ny w szereg unikalnych rozwiązań mających na celu podniesienie skuteczności resuscytacji i komfortu obsługi.

R Series to pierwszy defibrylator, w którym zastosowano technologię Code-Ready zapewniającą łatwe utrzymanie 
urządzenia w ciągłej gotowości do użycia bez konieczności przeprowadzania przez personel czasochłonnych procedur 
sprawdzających. Nie wymagając włączania aparatu system monitoruje i automatycznie testuje z ustaloną częstotliwo-
ścią (np. raz dziennie) wszystkie parametry elektryczne, takie jak poziom naładowania i prawidłowość podłączenia 
akumulatora oraz przewodów, a nawet termin przydatności elektrod. Wynik testu jest wyświetlany w sposób ciągły na 
specjalnym wskaźniku znajdującym się poza ekranem co pozwala użytkownikowi dokonanie natychmiastowej oceny 
sprawności urządzenia. Za pośrednictwem modułu komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi informacja taka jest również 
przesyłana do komputera z oprogramowaniem Dashboard, za pomocą którego użytkownik może mieć podgląd wielu 
defibrylatorów pracujących w danej placówce wraz z ich lokalizacją. Szczegółowy raport o wynikach autotestu obejmuje 
ponad 40 różnych parametrów. Dodatkowo system można skonfigurować w taki sposób aby informował o ewentual-
nych nieprawidłowościach za pomocą wiadomości e-mail.



System OneStep – prostota obsługi

Automatyczny test gotowości

Niezrównana skuteczność kliniczna

System Real CPR Help™

Narzędzia



System OneStep – prostota obsługi

W modelu R Series tradycyjne przewody do defibryla-
cji, stymulacji i monitorowania EKG zastąpiono jednym 
przewodem wielofunkcyjnym OneStep Cable integrującym 
te 3 funkcje. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć trudności 
związanych z obecnością dużej ilości kabli. 

Dodatkowym ułatwieniem jest komora przeznaczona 
do przechowywania przewodu OneStep umożliwiająca 
natychmiastowe jego użycie. 

Za pomocą jednego kompletu specjalnie zaprojektowanych 
elektrod OneStep możliwe jest prowadzenie stymulacji, 
defibrylacja, monitorowanie EKG i monitorowanie RKO. 

Duży czytelny monitor zapewnia 
odczyt w każdych warunkach

Małe wymiary i 
niska waga ułatwiają 

przenoszenie

Intuicyjnie prosty interfejs i 
układ elementów sterują-
cych znany z poprzednich 
modeli.

Kompletna elektroda 
OneStep

Przewód wielofunkcyjny 
OneStep

Komora na przewód 
OneStep



Automatyczny test gotowości

Niewłaściwe funkcjonowanie sprzętu ujawniające się w trakcie 
trwania akcji to prawdziwy problem.  Aby zapobiec tego typu 
sytuacjom defibrylator R Series wyposażono w rozbudowany 
system autotestowania monitorujący ponad 40 różnych para-
metrów urządzenia.
– Test automatycznie potwierdza rodzaj i stan podłączenia 

przewodów, czujników i elektrod oraz sprawdza działanie 
najważniejszych obwodów elektronicznych, w tym układu 
defibrylacji.

– Nie ma konieczności odłączania elektrod lub łyżek ani 
stosowania dodatkowych urządzeń pomiarowych. System 
sygnalizuje nawet wysuszenie żelu na elektrodach jednorazo-
wych.

– Prosty, zawsze widoczny wskaźnik w sposób jednoznaczny 
informuje czy defibrylator jest gotowy do użycia czy też nie. 

– W razie braku gotowości na ekranie aparatu wyświetlana jest 
informacja o przyczynach. Dodatkowo użytkownik auto-
matycznie otrzymuje komunikat za pośrednictwem poczty 
e-mail lub na pager.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulato-
ra sygnalizuje przewidywany czas pracy do 

momentu wyładowania.

Wskaźnik gotowości Logowanie Sprawdzenie parametrów
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Skuteczność stymulacji

Prąd potrzebny do uzyskania
skutecznej stymulacji
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Niezrównana skuteczność kliniczna

Gotowość do resuscytacji oznacza również możliwość 
zastosowania najlepszej dostępnej technologii.

Opatentowana technologia stymulacji 
przezskórnej NTP o efektywności po-
twierdzonej w 16 badaniach klinicznych 
na ponad 4000 pacjentów zapewnia 
najwyższą skuteczność przy najniższych 
wartościach natężenia prądu. Unikalna 
elektroda do stymulacji ze zintegrowanymi 
elektrodami EKG umożliwia prowadzenie 
stymulacji i monitorowanie czynności serca 
bez konieczności prowadzenia dodatkowe-
go kabla EKG.

Wszystkie defibrylatory dwufazowe ZOLL 
wykorzystują nowoczesną niskoenergetycz-
ną technologię defibrylacji impulsem RLB 
(RBW) opracowaną specjalnie na potrzeby 
defibrylacji zewnętrznej. 

Układ kompensacji impedancji pacjen-
ta aktywny zarówno przy defibrylacji 
z użyciem łyżek jak i elektrod naklejanych 
gwarantuje najwyższą skuteczność nawet 
w przypadku pacjentów o dużej impedan-
cji klatki piersiowej, dzięki czemu nie ma 
konieczności stosowania wysokich energii 
zwiększających ryzyko uszkodzenia mię-
śnia sercowego.

Najlepiej zbadana i opisana technologia 
defibrylacji dwufazowej: 16 niezależnych 
badań klinicznych na ponad 7 tys pacjentów

Jedyna technologia zaaprobowana przez 
FDA jako skuteczniejsza od monofazowej 
przy kardiowersji AF i defibrylacji pacjen-
tów o dużej impedancji

Pulsoksymetria w technologii Masimo SET 
gwarantuje najwyższą dokładność pomiaru 
oraz znaczącą redukcję artefaktów 
i fałszywych alarmów nawet u pacjentów 
ruchliwych (np. noworodki, niemowlęta), 
przy niskiej perfuzji lub podczas transportu.



Standardowy sygnał EKG podczas RKOSygnał EKG podczas RKO z zastosowa-
niem technologii See-Thru CPR™

Real CPR Help – 
Prawdziwa pomoc przy resuscytacji

Aktualne wytyczne PRC, ERC i AHA wskazują na konieczność 
podniesienia efektywności ręcznego masażu klatki piersiowej 
podczas resuscytacji. R Series jest pierwszym defibrylatorem 
manualnym wyposażonym w system aktywnego wspomagania 
resuscytacji Real CPR Help pozwalający na znaczące podniesie-
nie skuteczności. 

– Funkcja metronomu zapewnia uzyskanie właściwego tempa 
ucisków.

– Dzięki unikalnemu czujnikowi pomiaru głębokości i często-
ści kompresji oraz sprzężeniu zwrotnemu użytkownik jest 
na bieżąco informowany o prawidłowości wykonywanych 
działań. 

– Technologia filtrowania sygnału See-Thru CPR zapewnia 
podgląd niezakłóconego zapisu EKG podczas masażu klatki 
piersiowej dzięki czemu nie ma konieczności przerywania 
ucisków podczas RKO. 

– Po zakończonej resuscytacji użytkownik ma dostęp do zapisu 
całej akcji łącznie z krzywą EKG, krzywą obrazującą jakość 
RKO i pełnymi statystykami. 

Defibrylator przechowuje w pamięci zapis akcji wraz warto-
ściami parametrów monitorowanych, odcinkami krzywych 
EKG, danymi na temat czasu i daty, informacjami o pacjencie. 
Funkcja Code Markers pozwala na szybkie wprowadzanie do 
raportów nazw podawanych leków i wykonywanych procedur 
(np. intubacja, CPR). Wbudowany napęd kart pamięci umożli-
wia zapisanie większej ilości danych, które mogą być następnie 
przesyłane za pośrednictwem złącza USB bądź bezprzewodo-
wo (WiFi) do stacji centralnej wyposażonej w oprogramowanie 
ZOLL CodeNet.

Wskaźnik Real CPR Help™

Brak kompresji Właściwa  
kompresja

Zintegorwany czujnik 
pomiaru głębokości 
i częstości kompresji



Narzędzia
Dobre szkolenie i prawidłowa konserwacja mogą wspomóc 
przygotowanie personelu do pracy w sytuacji nagłej. Defibry-
lator R Series jest wyposażony w kompletny zestaw narzędzi 
pomagających w szkoleniu i obniżających koszty konserwacji, 
wspierających wydajne zarządzanie. 

Edukacja kliniczna i jakość

Narzędzia wspierające szkolenie i użytkowanie:

– Inteligentne komunikaty są wskazówkami postępowania dla 
użytkownika , a nie nic nie znaczącymi alarmami.

– Podpowiedzi na wyświetlaczu umożliwiają personelowi szybkie 
zapoznanie się z obsługą defibrylatora.

– Interaktywne, z możliwością dostosowania tempa, szkolenie 
online umożliwia personelowi dostęp do informacji z zakresu 
praktycznego użytkowania urządzenia 24/h, siedem dni w 
tygodniu.

– defibrylator R Series automatycznie przesyła dane do 
oprogramowania ZOLL CodeNet  usprawniając tworzenie 
i przechowywanie dokumentacji. 

Rozwiązania techniczne

Nowe i planowane aplikacje mogą zwiększyć wydajność zarzą-
dzania i pomóc ograniczyć ukryte koszty związane z posiada-
niem defibrylatora. 

– System SurePower zapewnia właściwą kalibrację i zoptyma-
lizowanie żywotności akumulatora i ograniczenia zbędnych 
kosztów.

– Raporty obejmujące zapis komunikatów i wykonywanych 
przez personel czynności ułatwiają właściwą identyfikację 
przyczyny ewentualnych problemów.

– Bezprzewodowa sieć o standardzie przemysłowym (802.11) 
umożliwia przesyłanie e-maili lub wiadomości na pager po 
osiągnięciu stanu gotowości, wraz z szczegółowymi danymi 
dotyczącymi ewentualnych błędów.

– Możliwość zdalnego rozwiązywania problemów I konfigu-
racji z poziomu komputerowej stacji centralnej, lokalizacja 
urządzenia, synchronizacja zegara I centralna archiwizacja 
raportów są w trakcie opracowywania.

DYSTRYBUTOR:
Paramedica Polska Sp. z o.o.
02-815 Warszawa, ul. Żołny 11
tel. 22 313 09 39, fax 22 313 09 59
e-mail: paramedica@paramedica.pl
www.paramedica.pl

Specyfikacja ogólna
Wymiary 20,8 cm wys. x 26.7 cm szer. x 31,7 cm  

głęb. z uchwytem
 20,8 cm wys. x 26.7 cm szer. x 25,4 cm głęb. bez uchwytu
Waga 6,2 kg z kablem wielofunkcyjnym i akumulatorem
 6,9 kg z łyżkami
Zasilanie zasilacz 220-240V, 50Hz
 akumulator litowo-jonowy 
Standardy  

spełnia lub przewyższa wymogi standardów UL 60601, AAMI DF-80, IEC 
60601-2-4, EN 60601-2-25,  EN 60601-2-27

Klasa ochronności Klasa I zgodnie z EN 60601-1
Zabezpieczenie  wszystkie połączenia pacjenta elektrycznie izolowane

Warunki pracy
Temperatura pracy:  0 °C do 40 °C
Temperatura przechowywania:  -20 °C do + 60 °C
Wilgotność:  względna, bez kondensacji: 5% – 95%
Wibracje:  IEC 68-2-6, IEC 68-2-34
Wstrząs:  IEC 68-2-27, 50g 6mS
Ciśnienie atmosferyczne:  594 do 1060 mBar
Szczelność:  IEC 529, IP22

Ekran
Typ monitora kolorowy, LCD wysokiej rozdzielczości
Wielkość ekranu przekątna 16,5 cm (6,5” )
Rozdzielczość 640 x 480
Ilość kanałów maksymalnie 3 krzywe dynamiczne
Prędkość przesuwu 25 mm/s

Defibrylator
Typ impulsu dwufazowy prostokątny (rectilinear)
Poziomy energii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 120, 

150, 200 J (w przypadku podłączenia elektrod pediatrycznych wartość 75 J jest 
zastępowana przez 70 J i 85 J), ustawiane na łyżce Sternum i na płycie czołowej

Czas ładowania poniżej 7 sek.; akustyczny i optyczny sygnał gotowości
Wskaźnik energii ustawiona i dostarczona wartość energii  

wyświetlana na monitorze
Kardiowersja 
impuls defibrylacyjny synchronizowany załamkiem R, komunikat SYNC na moni-
torze, znacznik na krzywej EKG (na ekranie i wydruku), wyładowanie następuje 

w czasie <60 ms od szczytu załamka R
Defibrylacja wewnętrzna po podłączeniu elektrod wewnętrznych 

automatyczne ograniczenie poziomu energii do max. 50 J
Ładowanie przycisk na łyżce Apex i na płycie czołowej
Łyżki zintegrowane dla dorosłych/pediatryczne: łyżki pediatryczne dostępne po 
wysunięciu nakładek dla dorosłych; przyciski wyboru energii, ładowania rozłado-

wania, defibrylacji i wydruku

Elektrody naklejane elektrody jednorazowe OneStep,  
proPadz, statPadz, statPadz II, pediPadz

Automatyczny test defibrylatora sprawdza przebieg ładowania  
i wyładowania defibrylatora bez wyjmowania łyżek z uchwytów lub z kablem 

OneStep podłączonym do portu testowego elektrod OneStep
System doradczy analizuje prawidłowość podłączenia elektrod oraz zapis  

EKG, określa konieczność/brak konieczności defibrylacji
Wskazania do defibrylacji: 

 migotanie komór (VF) o amplitudzie > 100 μA
 częstoskurcz komorowy z szerokimi zespołami (VT) o częstości > 150 /min 

(dorośli) lub > 200 /min (dzieci)

Monitorowanie CPR
Głębokość kompresji od 1,9 do 7,6 cm +/- 0,6 cm
Częstość kompresji od 50 do 150 ucisków / minutę

Monitorowanie EKG
Połączenie z pacjentem 3 lub 5-żyłowy kabel EKG, łyżki lub elektrody  

jednorazowe wielofunkcyjne
Zabezpieczenie wejścia Całkowite zabezpieczenie przed impulsem  

defibrylacyjnym, specjalny układ zapobiegający  
zniekształceniom sygnału EKG podczas stymulacji

Pasmo przenoszenia  standardowe 0,5–21 Hz, diagnostyczne 0,05–150 Hz, 
opcjonalnie 0.5–40 Hz i 1–21 Hz programowane przez użytkownika

Wybór odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, łyżki, elektrody  
wielofunkcyjne, lub P1, P2, P3 w przypadku użycia  

elektrod do stymulacji typu OneStep Pacing
Wzmocnienie EKG 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 cm/mV automatyczne lub  

ręczne, wyświetlane na monitorze
Częstość akcji serca 0 do 300 /min +/-5%
Alarm częstości rytmu programowany automatycznie lub przez użytkownika: 

tachykardia 60 – 280/min., 
bradykardia 20 – 100/min., 

włączenie/wyłączenie alarmu sygnalizowane na ekranie

Stymulator (opcja)
Typ VVI Demand (na żądanie) lub asynchroniczny (rytm sztywny)  

przy pracy bez kabla EKG lub w uruchomionym trybie ASYNC
Impuls prostokątny stałoprądowy
Czas trwania impulsu 40 ms +/- 2 ms
Prąd stymulacji regulowany w zakresie 0 do 140 mA +/-5% lub 5 mA  

(większa wartość), skok regulacji 2 mA
Częstość stymulacji 30 do 180 imp/min. +/-1,5%, skok regulacji 2 imp/min.
Zabezpieczenie wyjścia Całkowita izolacja, zabezpieczenie  

przed impulsem defibrylacyjnym

Rejestrator
Papier termiczny, szerokość 90 mm, szerokość siatki 80 mm
Szybkość wydruku 25 mm/s

Opóźnienie 6 sekund
Drukowane informacje czas, data, energia defibrylacji  

(nastawiona i rzeczywista), częstość akcji serca, prąd stymulacji , znacznik 
synchronizacji QRS, wzmocnienie EKG, odprowadzenie EKG, alarm, wynik 
testu aparatu, analiza EKG, odłączenie elektrod, pasmo przenoszenia EKG, 

komunikaty trybu doradczego: zatrzymanie analizy, zakłócenia EKG, wskazanie 
konieczności defibrylacji, brak konieczności defibrylacji

Metoda wydruku głowica termiczna wysokiej rozdzielczości
Tryb pracy  ręczny lub automatyczny, konfigurowany  

przez użytkownika
Sterowanie wydrukiem przycisk na płycie czołowej lub łyżce
Wydruk automatyczny 15 sekund zapisu inicjowane alarmem lub  

zabiegiem defibrylacji
Pamięć wewnętrzna 350 epizodów lub 350 odcinków EKG

Funkcje komunikacji 
Wejście synchronizacji 0–5V (TTL)
Wyjście synchronizacji 0–5V (TTL)
Wyjście EKG 1V/cm
Karta pamięci Compact flash
Komunikacja bezprzewodowa kompatybilna ze standardami  

802.11b, 802.11g

Akumulator
Typ litowo-jonowy
Pojemność 5,8 Ah
Czas ładowania ≤4 godz.
Czas pracy 

dla nowego, całkowicie naładowanego akumulatora  
w temp. 20°C: 

100 defibrylacji z maksymalną energią (200 J) lub
4 godz. ciągłego monitorowania EKG lub 

3,5 godz. ciągłego monitorowania i stymulacji prądem 60 mA z częstością 80 /min.

Pulsoksymetria Masimo SET (opcja)
Zakres pomiaru SpO2: 1–100% z rozdzielczością 1%
Zakres pomiaru pulsu: 25–240 /min z rozdzielczością 1/min
Dokładność pomiaru SpO2: +/-2% u dorosłych i dzieci  

w warunkach spoczynkowych
+/-3% u noworodków w warunkach spoczynkowych

+/-3% u wszystkich pacjentów w ruchu
Dokładność pomiaru pulsu: +/-3/min w warunkach spoczynkowych

+/-5/min w ruchu



Skuteczne uciskanie klatki piersiowej
Bez zbędnych przerw



Maksymalizacja szans na przywrócenie 
krążenia spontanicznego

W przypadkach Nagłego Zatrzymania Krążenia tylko jedna rzecz jest pewna – konieczność prowadzenia ucisków 
klatki piersiowej. Badania kliniczne wskazują, że manualne uciskanie zapewnia jedynie 10-20% fizjologicznego prze-
pływu wieńcowego i 30-40% przepływu mózgowego.1 

Właściwe ukrwienie serca i mózgu.
ZOLL® AutoPulse® to rewolucyjny, nieinwazyjny system wspomagania resuscytacji, który zapewnia lepszy ilościowo 
i jakościowo przepływ2,3,4 niż kiedykolwiek będzie to możliwe do osiągnięcia dla ludzkich rąk. W przypadkach nagłego 
zatrzymania krążenia (NZK) pozwala uzyskać nieosiągalny przy manualnej resuscytacji poziom perfuzji wieńcowej 
i mózgowej, co stwarza szanse przywrócenia krążenia spontanicznego oraz radykalnie zmniejsza ryzyko powikłań 
neurologicznych. 

Bezpieczny półobwodowy ucisk klatki piersiowej. 
Proste w użyciu, zasilane bateryjnie urządzenie uciska promieniowo, za pośrednictwem pasa pier-
siowego LifeBand®, całą klatkę piersiową. W rezultacie pacjenci otrzymują miarowy i wysoce 
skuteczny ucisk zwiększający przepływ krwi do serca i mózgu. 

Redukcja przerw w uciskaniu klatki piersiowej.
AutoPulse prowadzi ciągłe uciskanie klatki piersiowej o stałej częstości i głębokości 
uciśnięć, bez efektu zmęczenia personelu medycznego. W ten sposób redukuje 
przerwy w resuscytacji powodujące spadek ciśnienia perfuzji wieńcowej i mó-
zgowej oraz zwiększa prawdopodobieństwo skutecznej defibrylacji. W efekcie 
zapewnia lepszy nadzór personelu nad pacjentem i umożliwia podjęcie 
innych czynności ratujących życie.

Automatyczne dopasowanie do wymiarów pacjenta.
AutoPulse jest bezpieczny i prosty w obsłudze, nie wymaga żadnych czyn-
ności wstępnych. Sterowany mikroprocesorem czujnik automatycznie okre-
śla wielkość, kształt i opór klatki piersiowej pacjenta, wyliczając siłę konieczną 
do uzyskania właściwej głębokości uciśnięć.

Ciągły ucisk także w trakcie transportu pacjenta
AutoPulse® jest szczególnie przydatny, gdy konieczna jest przedłużona 
resuscytacja, np. w ambulansie w trakcie transportu do szpitala oraz podczas 
przenoszenia pacjenta po schodach, a także w warunkach uniemożliwiają-
cych prowadzenie prawidłowej manualnej RKO, np. w trakcie zabiegów 
PCI na oddziałach kardiologii inwazyjnej.

33% wzrost ciśnienia  
        perfuzji wieńcowej4



„Oceniając całościowo funkcjonalność i przydatność w warunkach Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego WIM Autopulse – urządzenia do pro-
wadzenia mechanicznego, pośredniego masażu serca, przyznajemy, że 
spełnia ono swoją funkcję i w sposób zdecydowany nie tylko usprawnia 
pracę personelu medycznego, lecz również podnosi skuteczność resu-
scytacji. Uważamy za uzasadnione polecać AutoPulse jako urządzenia, 
które powinno się znaleźć w każdym szpitalu.” 

Dr n. med. W. Janda, CSK AM, Wojskowy Instytut Medyczny

     Przerwy w uciskach klatki  
   piersiowej zmniejszają 
szansę na przeżycie  
   w zatrzymaniu krążenia.5

Technologia LDB6 (load distributing band)
Pas piersiowy LDB LifeBand® uciska całą klatkę piersiową 
i prowadzi stałą i wysoce efektywną kompresję. Zapewnia 
także pełną relaksację klatki piersiowej gwarantującą maksy-
malną perfuzję naczyń wieńcowych.

      235% zwiększenie przeżywalności  
do wypisania ze szpitala7
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AutoPulse jest jednym z serii urządzeń wspo-
magających resuscytację, zaprojektowanych 
w celu zwiększenia efektywności pracy 
zespołów medycznych i lepszej skuteczności 
w ratowaniu życia ludzkiego. W celu uzyska-
nia dodatkowych informacji zadzwoń pod 
nr +48 22 313 09 39 lub wejdź na stronę 
www.paramedica.pl

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

W związku z ciągłym udoskonalaniem wyrobów, przedstawione w niniejszym materiale informacje oraz dane techniczne mają wyłącznie charakter orientacyjny 
i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zweryfikowania aktualności niniejszego materiału należy skontaktować się z przedstawicielem firmy 

Paramedica Polska Sp. z o.o. 02-815 Warszawa; ul. Żołny 11; tel: +48 22 313 09 39; www.paramedica.pl
Powyższe zdjęcia, znaki firmowe oraz teksty należą do ich właścicieli. 

Zabrania się kopiowania i publikowania zdjęć i tekstów w całości i/lub części w internecie, prasie, mediach bez zgody na piśmie właścicieli.A
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