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Defibrylacja
Moduł II

• Zabieg, który polega na przepływie
ładunku elektrycznego przez serce, dzięki
czemu jego komórki ulegają depolaryzacji,
co hamuje fale migotania oraz umożliwia
przejęcie rytmu serca przez jego naturalny
rozrusznik.
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CEL
• uzyskanie ROSC przy minimalnym
uszkodzeniu m. sercowego poprzez
używanie najmniejszej skutecznej energii i
najmniejszej liczby defibrylacji.
• W sytuacji VF lub VT serce nie wyrzuca
krwi na obwód co doprowadza do
hipoksemicznego uszkodzenia mózgu.
CZAS!

• Tkanka mięśnia migocze aż do
ostatecznego wyczerpania zapasów
energetycznych i przechodzi w asystolię.
• Każda minuta opóźnienia w defibrylacji to
utrata 10% szans na skuteczną RKO.
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Wskazania:
• rytmy defibrylacyjne:
VF/ VT

Przeciwskazania:
• Asystolia/ PEA
• Uwaga na niskonapięciowe VF ( sprawdź
podłączenie elektrod i wzmocnienie)
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Czynniki wpływające na
skuteczność defibrylacji:
Oporność kl. piersiowej: 70-80 omów :
• D/wieksza klatka D/większa oporność
• D/energia defibrylacji M/ zmmniejsza oporność
• D/elektrody M/oporność
• D/kontakt ze skóra (żel) M/oporność
• Koniec wydechu M/oporność
• liczba defibrylacji M/oporność
• D/ siła nacisku M/oporność

Czynniki wpływające na
skuteczność defibrylacji
• kształt fali:
- dwufazowa- bardziej zalecana, bardziej skuteczna
Każdy nowy defibrylator
- jednofazowa
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Czynniki wpływające na
skuteczność defibrylacji:
• Energia:
początkowa energia dla dwufazowej : 150 J dla kolejnych
stała lub wzrastająca energia 150- 360 J
początkowa energia dla jednofazowej: 360 J i kolejnych
nie wiemy jaki kształt fali: używamy największej dostępnej
energii dla pierwszej i każdej kolejnej
Jeśli rytm do defibrylacji nawraca to kolejna taka sama jak
ostatnia.
Ważne: aby po defibrylacji 2 min RKO niezależnie od rytmu i oceny
tętna.
Minimalizuj przerwy w uciskaniu klatki piersiowej na czas defibrylacji
(maksymalnie do 5 sekund);
Nie opóźniaj defibrylacji aby podać leki (leki stosowane po defibrylacji).
Nie są znane najlepsze wartości - podane wartości są konsensusem
opartym na przeglądzie piśmiennictwa
Dzieci: 4J/kg m.c

Etapy:
• Włączyć urządzenie- nałożyć żel na
pacjenta, przyłożyć łyżki z siłą nacisku 10
kg
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Pozycja elektrod
• przednio= boczne: 1. poniżej prawego obojczyka
wzdłuż mostka, 2. poniżej i na lewo od brodawki
w linii pachowej środkowej tam, gdzie V6
• przednio= tylne: 1. z tyłu na plecach za sercem,
przyśrodkowo od lewej łopatki, 2. z przodu , nad
lewą okolicą przedsercową
• oba doły pachowe: każda na bocznej
powierzchni ściany kl. piersiowej
• Lepsze i bezpieczniejsze są samoprzylepne
elektrody
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Powikłania:
- porażenie prądem:
• samoprzylepne elektrody
• operator upewnia się, że nikt nie jest w bezpośrednim czy pośrednim
kontakcie
• noszenie rękawiczek
- oparzenie ( iskrzenie, gdy elektrody są niewłaściwie ułożone i jest wysokie
stez. tlenu)
• usunąć maskę/ cewnik donosowy i odsunąć na 1m od klatki
• pozostawić worek do wentylacji podłączony do rurki, nie dochodzi do
zwiększania tlenu w atmosferze, alternatywnie można odłaczyć worek
- pacjent ze stymulatorem i ICD
• prąd może popłynąć wzdłuż kabla i poparzyć serce
• należy umieścić elektrody 8 cm od stymulatora i albo przednio tylne, albo
tylno boczne
• Potem skontrolować urządzenie!
• Uwaga na defibrylacje z ICD i wyładowanie ratownika!- zawsze rękawice bo
ICD nie każe nam sie odsunąć

• Defibrylacja wewnętrzna : łyżki na
komorach, energia 10-20 j dwufazowa.
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Uniwersalny algorytm (VF/VT)

2 minuty

2
defibrylacja

–120 – 360 J (dwufazowa)
–360 J (jednofazowa)
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• Druga i następne
defibrylacje:

Aderenalina
1mg
Amiodaron 300
mg

• Po 3 defibrylacji:
–Adrenalina 1 mg i.v.
(powtarzana co 3-5 min
– co drugi cykl)
–Amiodaron 300 mg i.v.

Po 2 minutach …
• Oceń rytm na monitorze.
• Jeżeli pojawił się rytm „perfuzyjny” (mogący dać
tętno) – sprawdź to:
– jeżeli czujesz tętno przejdź do opieki
poresuscytacyjnej
– jeżeli brak tętna, przejdź do algorytmu dla rytmów
niedefibrylacyjnych

• Jeżeli pojawiła się asystolia, potwierdź ją i
przejdź na drugą stronę algorytmu.
• Jeżeli w trakcie oceny rytmu pojawia się VF lub
potwierdzona asystolia – NIE badaj tętna.
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Kobieta ciężarna
• Opór przezklatkowy taki sam ,ta sama
energia defibrylacji,
• Wykonanie wyładowania nie uszkadza
płodu.

FilmikALS
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