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Neodkladná resuscitace -  KPR  
Automatizovaná externí defibrilace 



Defibrilace =  zrušení fibrilace 

 

Defibrilace není synonymem pro „výboj“! 

 

Úspěšná defibrilace znamená nepřítomnost VF po dobu 5 sec.  

po výboji. 

 

Tedy – i vznik  asystolie po výboji nebo non VF elektrická aktivita je 

úspěšná defibrilace 



Principy časné defibrilace 

1. Nejčastější iniciální arytmií před asystolií je VF 

2. Nejefektivnější léčbou VF je defibrilace 

3. Pravděpodobnost úspěšné defibrilace klesá s časem 

4. VF přechází v asystolii během několika minut 

 

Konverze VF na normální rytmus pouze pomocí KPR je nepravděpodobné 



 

Pro úspěch defibrilace je důležitý interval  

mezi vznikem komorové fibrilace a prvním 

defibrilačním výbojem. 

Defibrilace  okamžitá     -    přežití v 94% 

                     do 1 min      -    přežití v 90% 

                     za 5  min     -     přežití v 50% 

                     za 7 min      -     přežití ve 30% 

                     za 12 min    -     přežití pouze 2 - 5% 

KPR prováděná před defibrilací je přínosná pokud dojde  

k defibrilaci do 4 min od vzniku příhody.  



Doporučení ILCOR 2000 stanoví: 

 
1. Požadavek časné defibrilace   

 -  obecně do 5 min od obdržení tísňového volání 

 - ve zdravotnických zařízeních do 3 min  (třída I) 

 

2. Realizace předpokládá užití automatických externích defibrilátorů 

 - rozmístění AED na exponovaných místech 

 

3. Existenci zachránců schopných: 

 diagnostikovat zástavu oběhu 

 aktivovat ZZS (155, 112) 

  provádět KPR 

  pracovat s AED  



Technické vlastnosti a parametry AED 

 

 miniaturizovaná zařízení (3kg), řízená mikroprocesory  

 generují nesynchronizované bifázické impulzy 

 délky 20ms, výstupní energie 100 – 200 J 

 obsahují - systém doporučení /nedoporučení 

 manuální/automatické  ovládání 



Defibrilace 

Tvary impulzů: 

1.  Monofázické 

2.  Bifázické  

 Předností - s opakováním výbojů se transtorakální       

 impedance snižuje, proto není třeba s opakováním   

 výbojů energii zvyšovat. 

 

Velikost elektrod: 

Nejvhodnější velikost je průměr 8-12cm, s aktivní   

plochou 50 cm2 - 150 cm2  

Transtorakální impedance je nepřímo úměrná   

velikosti aktivní plochy elektrod. 



Některé tvary mono- a bifázických impulzů 



Cílem defibrilace = ukončení VF pomocí nejnižší úrovně energie 

 výboj o nízké energetické úrovni =>VF neukončí 

 výboj příliš vysoký  => poškození myokardu 

 

Proto různé přístupy v závislosti na koncepci defibrilátorů 

Monofázický d.= eskalace energie  200 J – 200 J – 360 J 

Impedance během opakovaných výbojů vzrůstá 

 

Bifázický d. = neeskalující energie  150 (200) J 

Kompenzace impedace zajištěna přizpůsobením 1. fáze impulzu  

trvání 2. fáze a celkovému trvání – max. 20 ms 

 

Bifázické impulzy (<200J) jsou ekvipotentní/účinnější než 

monofázické eskalující výboje (Třída IIa) 



   Definováni laičtí zachránci                                        

   1. úrovně -  policie, hasiči, bezpečnostní personál, horská       

                       služba, posádky letadel                               

   2. úrovně -  pracovníci  na  veřejných  místech a výrobních        

                       provozech                                             

   3. úrovně -  rodinní  příslušníci a přátelé vysoce rizikových   

                       osob                                                

                                                                      

   Defibrilace může být použita u osob starších 8 let a      

   hmotnosti nad 25 kg 

   Bifázická defibrilace - 200 J (stejně účinná jako  

   monofázická  s eskalovanými výboji).                                                



Optimalizace rozmístění AED 
 

1. Kde lze předpokládat 1 zástavu/1000 osob/1rok 

 

2. Kde požadavek – čas od tísňového volání – výboj < 5min 

 nemůže být dodržen 

 

3. Kde požadavek čas od tísňového volání – výboj < 5 min. 

 může být realizován vycvičenými laickými zachránci 

1.  úrovně kooperující EMS (Třída IIa) 

 



Doporučení ILCOR 2000 stanoví: 

 
- poskytovatelé zdravotní péče, kteří jsou povinni KPR musí být 

 vycvičeni, vybaveni a autorizováni k provádění defibrilace 

 (Třída IIa) 

 

- užití AED u dětí doporučeno ve věku > 8  let nebo tělesné 

 váhy > 25 kg (Třída IIb) 

 

- defibrilace bifázickým výbojem ≤ 200J je bezpečným 

 ekvivalentem  monofázického eskalovaného výboje (třída IIa) 



AED – obecné využití: 
 

1. Defibrilace 

 

2. Zrušení ventrikulární tachykardie monomorfní/polymorfní      

      PODMÍNKOU: 

 pacient nereaguje (je v bezvědomí) 

 nedýchá 

 nejsou známky oběhu 

       

3. k potvrzení zástavy oběhu/srdeční 



Nevhodný výboj nebo selhání výboje 
 

AED může být někdy ovlivněn 

 

 pohyb pacienta, křeče, agonální respirace, změna polohy 

 rušivé signály (rádio, vysílačka, mobil) 

 špatné vyhodnocení zařízením  je vzácné (< 0,1%)  

 

Analýzu provést v klidu – eliminovat rušivé signály 



Zvláštní situace v souvislosti s AED 
které musí zachránce identifikovat: 

 

1. Voda  

 

 na kůži pacienta  vede ke zkratování  mezi elektrodami  

 a snižuje efekt defibrilace 

 je-li pacient „skokan do vody“  - pozor na možné poranění  

 C- páteře 

 při vlhkém prostředí okolo pacienta  je nepravděpodobné, že 

 okolostojící  budou  zasaženi výbojem/popáleni 



2. Dítě (1) 
 

 srdeční zástava u dětí je méně obvyklá než u dospělých   

 a jiné etiologie 

 50% srdečních zástav je u dětí < 1 rok  

 do 6. měsíce věku  zejména IDS a poruchy respirace/asfyxie 

 později: trauma a tonutí, 

 většina terminálních rytmů   do 17 let = bezpulzová 

 elektrická aktivita/ asystolie 

 VF tvoří 7 – 15% zástav oběhu. – úspěšnost resuscitace  

 vysoká  



Dítě (2) 

defibrilaci lze uvážit u: 

 

 VF, bezpulzní VT detekovanou AED 

  Dítě starší 8 let a váha více než 25 kg (= ca výška 128 cm  

(Třída IIb) 

  U mladších dětí užití AEDs se nedoporučuje pro nedostatek 

 specifity a sensitivity 

(Třída nestanovena) 

 

Pro děti < 8 let  u zástavy  oběhu je iniciální prioritou zajištění  

průchodnosti  dýchacích cest, oxygenace a umělá ventilace. 



Transdermální medikace 

 

 AED elektrody nesmí být aplikovány přes transdermální medikaci 

      (nitráty, analgetika, antihypertenziva, hormony  apod.) 

 náplast působí jako isolant a může blokovat efekt výboje 

 může způsobit vznik malých popálenin na kůži 

 

Náplasti odlepit – mast otřít ! 



  Implantovaný pacemaker/ICD  

   

- Elektrody umístit  nejméně 10 cm od implantovaného  

 zařízení  

 

- nebo A-P pozici vlevo  



Pozice defibrilačních elektrod u pacienta pacemakerem/ICD 



Univerzální postup při práci s AED 
4 základní kroky  

 

1. krok: Zapnout AED 

 aktivuje  hlasová upozornění, která vedou zachránce 

 

2. krok: Nalepte elektrody  

 nalepit samolepící elektrody na kůži pacienta   

 lokalizace: vpravo od sterna pod klíček a laterálně vlevo  

 od bradavky, horní okraj elektrody asi 7 cm pod 

 vrcholem axilly                      

 (během lepení elektrod  STOP KPR)  



3. krok: Analýza rytmu 

 

 odstoupit od pacienta, nedotýkat se ho, nehýbat s ním  

 analýza stisknutím tlačítka/automaticky po přilepení elektrod  

 trvání analýzy = 5 – 15 sec. (podle typu AED) 

 je-li přítomna VF – oznámí VÝBOJ  INDIKOVÁN  

 



4. krok: Odstoupit - výboj 

 po indikování výboje zařízení se nabíjí 

 většina zařízení při nabíjení „odpočítává“ 

 před výbojem kontrola – „všichni od pacienta“ 

 VÝBOJ 



Výsledek a postup do defibrilaci 

 
Zpráva- Výboj  indikován:  rekurentní VF 

 zachránce se vrací bez ACLS ke KPR 30:2 po 2 min 

 poté AED provádí analýzu  

 pokud VF trvá => indikován 1 výboj 150 – 360 J bifázický/360 J 

 monofázický 

 postup se opakuje pokud není zpráva - VÝBOJ NENÍ INDIKOVÁN 

 



Zpráva- Výboj  není indikován: 

  

Známky cirkulace nejsou přítomny (asystolie) 

 kontrola známek cirkulace – pokračovat v KPR 

 tři zprávy- „výboj není indikován“ => malá pravděpodobnost úspěchu 

 analýza opakována po 1 -2 minutách  



Zpráva- Výboj  není indikován: 

 

Známky cirkulace jsou přítomny 

 kontrola oběhu a dýchání 

 jestliže pacient nedýchá  => umělé dýchání  f = 8-10/min 

 dýchání adekvátní => stabilizovaná poloha 

 

Pokračuj v monitoraci pacienta pomocí AED 

Dojde-li k rekurenci VF:        

 AED vyzve: ZKONTROLUJ  PACIENTA! 

 AED se automaticky nabíjí 



AED za jízdy sanitním vozem 

 zařízení během transportu vlevo od pacienta 

 netisknout tlačítko ANALÝZA za jízdy => pohybové artefakty                  

     simulující VF 

 je-li nutná během jízdy analýza/AED indikuje výboj 

 = > VŽDY ZASTAVIT  + PROVÉST ANALÝZU  



Práce  jednoho zachránce s AED 

1. kontrola vědomí – pacient nereaguje   

2. aktivovat ZZS – 155 

3. zajistit průchodnost dýchacích cest 

4. pacient nedýchá => umělé dýchání 

5. kontrola oběhu:  

 zástava oběhu => PŘIPOJIT  AED => ALGORITMUS 



Práce s AED – více zachránců 

 
Pokud lze – zajistit pomocníky! 

 

Obecně : postup musí integrovat 3 činnosti: 

1. aktivace ZZS – 155 (112) 

2. ZNR – KPR 

3. práce s AED 

 



Nereaguje 

Volat o pomoc 

Otevřít dýchací cesty 

Nedýchá normálně 

Poslat pro AED 

Volat 155 

KPR 30 : 2 
až do přinesení AED 

AED 

stanoví 
rytmus 

Výboj 
indikován 

Výboj 
neindikován 

1 výboj 
150-360 J bifázický 

nebo 360 J monofázický 

ihned pokračovat 
KPR 30:2 

po 2 minuty 

ihned pokračovat 
KPR 30:2 

po 2 minuty 

Pokračovat dokud postižený 

nezačne normálně dýchat 

AED ALGORITMUS 







Defibrilační strategie 

 Analýza průběhů křivek 
VF, získaných z  AED 
ukázala, že úspěšnost 
výboje signifikantně 
klesá již po 20 s 
neprovádění KPR 

 

Eftestol T. Circulation 2002; 105: 2270-3 



Přerušení kompresí 
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Přerušení kompresí před 
 výbojem 



Minimalizace intervalu před 

výbojem 

 Komprese i během 
aplikace elektrod 

 Rychlá kontrola 
bezpečnosti 

 Max.10 s 



Defibrilační strategie 

 Účinnost prvého bifáz. výboje = > 90% 

 Cave - často nehmatný puls ihned po 
úspěšném výboji 
• van Alem AP. Ann Emerg Med 2003; 42: 449-57 

• Rea TD. Ann Emerg Med 2005;46:132-41  

 Komprese hrudníku neškodí účinné akci 
• Hess EP. Resuscitation 2005;66:7-11 

 Podání jednoho výboje a ihned KPR 











Rozhodnutí použít AED 



Aktivace  AED 



Následujte instrukce AED 



Ujistěte se, že nehrozí žádné nebezpečí 



Reaguje na zevní podněty ? 



Přivolejte pomoc 



Zajistěte průchodnost dýchacích cest 



Kontrolujte dýchání 

(vidíme dýchací pohyby, slyšíme výdech, cítíme 

na tváři vydechovaný vzduch) 



Volejte  155 





Záklon hlavy 



Umělý vdech 



Umožnění výdechu 



Zkontrolujte známky oběhu 



Aktivace AED 



Nalepte elektrody 



Během analýzy ustupte 



Je-li indikován výboj - ustupte od pacienta 

- stiskněte tlačítko - výboj 



Kombinujte BLS a AED 

 nejsou-li známky oběhu zahajte BLS 

 jsou-li přítomny známky oběhu a pacient nedýchá  pokračuje umělé dýchání 

 jsou-li přítomny známky oběhu a pacient dýchá  stabilizovaná poloha 



Nové poznatky a novinky od r. 2005  

Defibrilace 

 Optimální pouze 1 výboj a okamžité pokračování v KPR 

 po dobu 2 min bez kontroly rytmu nebo tepu 

 

 Optimální energie pro jeden výboj 

 - 150 – 200 J při bifázickém impulzu – BTE 

 - 120 J při bifázickém rektangulárním impulzu RLB 

 - 360 J u monofázického impulzu 


