
KPR s použitím AED 

Arnošt Růžička 



 V Evropě dochází k srdeční zástavě 
každých 45 sekund 

 

 Kardiopulmonální resuscitace (KPR) 
prováděná svědky srdeční zástavy je 
do příjezdu zdravotnické záchranné 
služby život zachraňujícím výkonem  

 

 Okamžitě zahájená resuscitace s 
časnou defibrilací (během 1 až 2 minut) 
může zajistit přežití více než 60 % 
postižených 

 

Úvod 



Řetězec přežití 

Rozpoznání závažných 

příznaků a přivolání pomoci 

Okamžité zahájení KPR Časná defibrilace Poresuscitační péče 



Základní neodkladná resuscitace 

dospělých 

  Nejsou zásadní změny vůči  GL 2010 

 Velký důraz na komunitní atmosféru a používání  AED 

 Pečlivé ověření stavu pac. v bezvědomí či k celkovými 
křečemi 

 ZÁSADNÍ DŮRAZ NA KVALITU: Masáž srdce  musí být 
v rozmezí 100 –  max 120 kompresí/min 

 Hloubka komprese hrudníku 5 – 6 cm ( 1/3  výšky 
hrudníku) 

 Střídaní masáže s dýcháním  30 : 2 

 Nepřerušení masáže  max možné 10 sek. na 2 dechy 

 Uvolnit ruce z hrudníku 

 



Schéma základní neodkladné resuscitace   

    dospělých 

 

Postižený je v bezvědomí 

(tj. nereaguje na žádné podněty) 



Schéma základní neodkladné resuscitace  

dospělých 

 

HALO PANE, STALO 

SE NĚCO  ? 



Schéma základní neodkladné resuscitace   

    dospělých 

 

Otevřete dýchací cesty 

Kontrola (poslechem,pohledem, 

pocitem) 

(záklon hlavy tahem za bradu a tlakem na čelo) 

Postižený je v bezvědomí 

(tj. nereaguje na žádné podněty) 



Schéma základní neodkladné resuscitace  

dospělých 

 





Kontrola dýchání 3 smysly - 

pohledem, poslechem, pocitem 



Schéma základní neodkladné resuscitace  

dospělých 

 

Křikem přivolejte pomoc  a volat 

ZZS 155 

Otevřete dýchací cesty 

(záklon hlavy tahem za bradu a tlakem na čelo) 

Postižený nedýchá normálně 

(tj.nedýchá nebo jen „lapavé“ dechy) 

Postižený je v bezvědomí 

(tj. nereaguje na žádné podněty) 



Schéma základní neodkladné resuscitace   

    dospělých 

 

POMOC HALO 

JE ZDE NĚKDO, 

POMOC !!! 

Volejte 155 



Volání   ZZS 
•Požádat pomocníka 

o zavolání na tísňové 

číslo 

•Zůstat s postiženým  

při volání pokud je to 

možné 

•Během volání  ZZS 

přepnou telefon na 

hlasitý odposlech s 

dispečinkem  



Schéma základní neodkladné resuscitace  

dospělých 

 

Křikem přivolejte pomoc  a volejte 

ZZS  155 

Otevřete dýchací cesty, kontrola 

dýchání 

(záklon hlavy tahem za bradu a tlakem na čelo) 

Postižený nedýchá normálně 

(tj.nedýchá nebo jen „lapavé“ dechy) 

30 kompresí hrudníku 

(uprostřed hrudníku, frekvence cca100-120/min 

resp.téměř 2x za sekundu, 5-6 cm do hloubky 

Postižený je v bezvědomí 

(tj. nereaguje na žádné podněty) 



Schéma základní neodkladné resuscitace  

 dospělých 

 

1 

2 

3 

4 



Schéma základní neodkladné resuscitace   

 dospělých 

 Křikem přivolejte pomoc   a volejte  

ZZS    155 

Otevřete dýchací cesty, kontrola 

dýchání 

(záklon hlavy tahem za bradu a tlakem na čelo) 

Postižený nedýchá normálně 

(tj.nedýchá nebo jen „lapavé“ dechy) 

30 kompresí hrudníku 

(uprostřed hrudníku, frekvence cca100-

120/min resp.téměř 2x za sekundu, 5 -6 cm do 

hloubky 

2 vdechy z úst do úst 

(délka vdechu cca 1 sekunda, objem 

normálního dýchání) 

Postižený je v bezvědomí 

(tj. nereaguje na žádné podněty) 



Základní neodkladná resuscitace 

dospělých 

 

 Jednotlivé vdechy z úst do úst by měly trvat cca 

1 sekundu. 

   Poměr kompresí a vdechů je 30:2 

 Nepřerušovat na dýchání více jak 10 sek. 

 

 



Schéma základní neodkladné resuscitace   

    dospělých 

 

   2 x vdechnou  



Základní neodkladná resuscitace 

dospělých 

 
  Zahájení resuscitace pokud postižený je v 

bezvědomí + nedýchá normálně. 

 Tj. projevy dechové aktivity jiné, než „normální 

dýchání“ nejsou překážkou zahájené resuscitace 

(často jde o tzv. „lapavé“, terminální dechy. 

 



Shrnutí 

 Základní poměr 30 : 2 ,  masáž : dechy  

 Rychlost masáží 100 - 120/min  

 Délka dechu 1 sek 

 U dospělých zahajujeme resuscitaci masáží. 

 Pokud jde o zástavu, provádí se pouze záklon 

hlavy a rovnou se zahájí masáž. 

 Během defibrilace nepřerušovat KPR max do 5 

sekund 

 



Schéma základní neodkladné resuscitace  

 dospělých 

 

30 : 2 



Schéma základní neodkladné resuscitace   

 dospělých 

 Křikem přivolejte pomoc   a volejte  

ZZS    155 

Otevřete dýchací cesty, kontrola 

dýchání 

(záklon hlavy tahem za bradu a tlakem na čelo) 

Postižený nedýchá normálně 

(tj.nedýchá nebo jen „lapavé“ dechy) 

30 kompresí hrudníku 

(uprostřed hrudníku, frekvence cca100-

120/min resp.téměř 2x za sekundu, 5 -6 cm do 

hloubky 

2 vdechy z úst do úst 

(délka vdechu cca 1 sekunda, objem 

normálního dýchání) 

Postižený je v bezvědomí 

(tj. nereaguje na žádné podněty) 



Neodkladná resuscitace 2015 

Křikem přivolejte pomoc 

Volat ZZS   155 

Otevřete dýchací cesty 

(záklon hlavy tahem za bradu a tlakem na čelo) 

Postižený nedýchá normálně 

(tj.nedýchá nebo jen „lapavé“ dechy) 

Pokud v dosahu: přineste defibrilátor (event. AED) 

 KPCR 30 : 2  *                          

až do doby, kdy je připraven defibrilátor** 

Postižený je v bezvědomí 

(tj. nereaguje na žádné podněty) 
Analýza  

rytmu 

VF/VT   

(AED): výboj +) 

Asystolie/PEA 

(AED): výboj -) 

1 výboj (360J 

mon, nebo 150-360J 

BF, děti 4 j/kg) 

Ihned pokračujte v KPCR 

30 : 2  - 2 min*** 

Další str. 



Neodkladná resuscitace 2015 

Během KPCR:  - odstranit reversibilní příčin,  kontrolovat správné umístění,  

preference samolepicích defibr. elektrod   

Pokuste se o:- i.v. přístup, zajištění dýchacích cest vč, pokud nízká 

saturace po 90% podání O2    

Po zajištění dýchacích cest:  již nepřerušovat masáž 

Adrenalin každých 3 – 5 minut 

Uvažujte amiodaron  300 mg po 3 defibrilaci, dalších  150 mg po 5 

defibrilaci atropin, magnesium  

Reversibilní příčiny zástavy oběhu: 4H: Hypoxie, Hypovolemie, Hypo/hyperkalemie , Hypotermie 

4T: Tenzní pneumothorax, Tamponáda srdeční, Toxické účinky, Trombodsa srdeční či plicní (AIM,embolie) 



Použití AED 

Pošlete 

pomocníka 

pro nejbližší 

AED 



Do použití AED 

Pokračovat  v 

resuscitaci   dokud 

pomocník 

nedonese  AED a 

za trvající 

resuscitace přilepí  

jednorázové 

defibrilační 

elektrody 



Kontrola rytmu AED 

Ujistit se  že 

během  

analýzy se 

pacienta   

nikdo nedotýká  



Podání výboje ( během 5 sek) 
•Zkontrolovat zda se 

nedotýká nikdo 

postiženého 

•Stlačit tlačítko 

výboje 

•Ihned pokračovat v 

resuscitaci  30/2 

•Dodržovat  slovní i 

vizuální pokyny  

AED 

 



Pokud výboj nedoporučen 

Pokud výboj 

nedoporučen 

neprodleně 

pokračovat  v 

KPR 



Zotavovací poloha 
Uložit : pokud 

postižený 

neodpovídá 

 ale normálně 

dýchá , 

kontrolovat 

stav 

Známky zotavení: probouzení, pohyb, 

otevírání očí,  normální dýchání 



Zotavovací poloha 

 Postižený v bezvědomí a normálně dýchá 

 Nebyli zjištěny rozdíly mezi různými 

způsoby 

 

 V některých situacích např při srdeční 

zástavě s terminálním dýcháním nebo při 

bezvědomí následkem úrazu není otáčení 

postiženého na bok do zotavovací polohy 

správné 



Resuscitace  za speciálních 

okolností 

tonutí 
 Délka potopení – zásadní prognosa – 

pokud  delší 10 minut velmi nepříznivá 

 Resucitace se zahajuje 5 úvodními vdechy 

poté                     masáž/ dýchání         

              30/2 

 Pokud na místě jediný záchrance  tak 

první  minutu provádět KPR  

 až poté volat ZZS 

 



Resuscitace  za speciálních okolnost 

Ostatní : 

 Použití hyperbarické oxygenoterapie u 

pacientů intoxikovaných CO není paušálně 

doporučeno, mělo by být zvažováno 

případ od případu podle aktuálního stavu, 

dostupnosti léčby apod.  Výjimka  

potápěčské nehody 

 

 



Řetězec přežití utonutí 
Rozpoznat 

ohrožení 

Požádat 

někoho 

voláním 

o pomoc 

Dodržovat 

Bezpečnost 

kolem i ve 

vodě 

Předejít 

ponořeni 

Poskytnout 

vztlak 

Vytažení 

z vody 

Poskytovat 

péči  dle 

potřeby 

Pouze 

tehdy je li 

to 

bezpečné 

Vyhledat 

lékařskou 

pomoc 

Zabráni 

utonutí 



Schéma základní neodkladné resuscitace   

 dospělých 
Doporučena maximální ochrana záchrance 



Umělé dýchání (pomůcky) 



Zdroj informaci 
 (resuscitaci) 

 www.erc.edu 

 www.zachrannasluzba.cz 

 Ilustrace © 2015 European Resuscitation 

Council. 

 

 



Automatický defibrilátor 

 



Umělé dýchání (pomůcky) 



Záchranka 

http://www.zachrankaapp.cz/cs 


