Az akut oxigénhiány cerebrális következményei

ABC Gyors állapotfelmérés szempontjai


Légút




Szabad?
Veszélyben?
Elzáródott?



Keringés







Légzés



Légzésszám
Légzési térfogat
Légzési munka



Oxigenizáció




Az újraélesztés két szintje






Pulzusszám
Pulzus volumen
Perifériás perfúzió
Preload





Vérnyomás

Agyi perfúzió (tudat)
Renális perfúzió

BLS



ALS


(Basic Life Support)

Alapszintű (eszköz nélküli) újraélesztés

(Advanced Life Support)

Eszközök segítségével végzett újraélesztés
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BLS algoritmus

Légútmegnyitás: a fej hátrabillentése –
az állkapocs kiemelése

B

Lélegeztetés „szájból szájba”,
az orr befogásával (5x)

S afety
S timulate
S hout for assistance



Biztonság



Ingerlés



Segítségkérés



Légút



Légzés



Keringés

A irway
B reathing
C irculation



Újraértékelés

R eassess

B

A

Légzés ellenőrzése (10 sec)

- nézd
- hallgasd
- érezd
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C

Brachialis pulzus tapintása (10 sec)

C

Carotis pulzus tapintása (10 sec)

C

Csecsemő mellkas kompresszió;
„kétujjas technika” (15x)

C

Kisgyermek mellkas kompresszió;
„egykezes módszer” (15x)

1/3 mellkas átmérő
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Kompresszió : ventilláció arány (C : V)
5 kezdeti befúvás (min. 2 hatékony)

C:V=

15 : 2

Légúti idegentest okozta elzáródás

Az újraélesztés folytatni kell, amíg…







A gyermeknél a spontán légzés és keringés
jelei nem észlelhetők
További segítség érkezik, aki át tudja venni
az újraélesztést
Az újraélesztést végző személy kimerül és
már nem képes tovább végezni
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Oxigén adás módjai

Parenterális gyógyszerbevitel

Szabadon áramló oxigén
Nasalis kanül
Oxigénbúra, oxigénsátor
Oxigén maszk (± rezervoár)
Arcmaszk
Laryngealis maszk
Endotrachealis tubus

Intraosseális infúzió

Spontán
légzés

Lélegeztetés

Vena umbilicalis anatomiája újszülöttben
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Defibrillálás: 4 J/kg

„Sternum”
„Apex”

Adrenalin (Tonogen): 10 μg/kg


Amp.: 1 mg/ml (1 : 1000)



10x higítás NaCl 0.9%- ban

→ 100 μg/ml
(1 : 10000)



10 kg-onként 1 ml iv, io



Intratracheális út: adrenalin 100 μg/kg

(3-5 percenként ism.)

CPR során használt egyéb gyógyszerek



Amiodaron




Adenosin




0.1 mg/kg (rapid bolus)

supraventriculáris tachycardia (SVT)

Atropin


5 mg/kg

defibrilláció-refrakter VF/pulzus nélküli VT

20 μg/kg

sinus bradycardia
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BLS balesetet szenvedett gyermekeknél









Ac Légút és cervicalis gerinc stabilizálás
B Légzés: oxigenizáció, lélegeztetés és a
feszülő pneumothorax ellátása
C Keringés és külső vérzés ellátása
D Disability – neurológiai status (AVPU,
pupillák)
E Exposure and Environment – másodlagos
állapotfelmérés (a sérült levetkőztetése,
sérüléseinek felmérése)

B Feszülő pneumothorax punctio

2. bordaköz
medioclavicularis vonal

Post-resuscitatios ellátás


Célja: az életminőség minél teljesebb
visszaállítása


Lélegeztetés stabilizálása



Keringés stabilizálása



Neurológiai (KIR) stabilizálás



Fájdalomcsillapítás és szedálás



Biztonságos szállítás
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