הוראות הפעלה דפיברילטור אוטומטי  LIFE LINE AEDמתוצרת DEFIBTECH
כללי )Automatic External Defibrillator( LIFE LINE AED :הינו מכשיר החייאה מתקדם המיועד לאבחן
ולהורות על מתן שוק חשמלי בעת אבחון הפרעת קצב לבבית מהסוג פרפור חדרים Ventricular ( VF
 )Fibrillationבעת ביצוע החייאה בחולה/נפגע מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה.
 LIFE LINEמאושר ומיועד להפעלה בעת ביצוע החייאה לכל אדם ובתנאי שעבר קורס החייאה בסיסי ויודע
לבצע החייאה בסיסית (עיסוי והנשמה).
 LIFE LINEפועל על בסיס הפרוטוקולים של האיגוד האמריקאי להחייאה ( ,)AHAנושא אישור הרשות
הפדראלית האמריקאית לתרופות ומזון ( )FDAומשרד הבריאות בישראל.
 LIFE LINEמנחה את המפעיל לביצוע החייאה ומתן שוק בהוראות קוליות בעברית.
השימוש ב –  LIFE LINEבעת ביצוע החייאה לאחר שבוצעו פעולות אבחון בסיסיות ( ) CABCכפי שהם
נלמדים בקורס החייאה.
שימוש ב LIFE LINE -בהתאם להנחיות היצרן ,אינן מסכנות את המפעיל ועשויות להציל את החולה/נפגע.
הוראות שימוש:
•
•
•
•
•
•
•

עם קבלת הודעה על חולה/נפגע יש להגיע מיידית למקום האירוע מצוידים בערכת החייאה ובמכשיר
.AED
יש להתקשר למוקד ( 101מד"א) ולהודיע על תחילת ביצוע החייאה באמצעות דפיברילטור אוטומטי.
יש לבצע בדיקת  – CABCהכרה,נשימה,דופק.
שלילת דופק מצריכה התחלה מהירה של פעולות החייאה בסיסית (עיסוי בלבד ).
במקביל לביצוע פעולות החייאה ,יש להפעיל את  LIFE LINEע"י לחיצה על הכפתור הירוק ON
שבחזית המכשיר ,להסיר את האריזה של המדבקות שבגב המכשיר ,להדביקם על חזה הנפגע
(בהתאם לציור שעל כל מדבקה) ולוודא שתקע המדבקות מותקן בשקע שבידית ה .LIFE LINE
יש להפסיק זמנית את פעולת ההחייאה ולאפשר ל  LIFE LINEלבצע בדיקה ראשונית האורכת כ6-
שניות.
במקרה בו  LIFE LINEזיהה את הפרעת הקצב  ,VFיטען את עצמו למתן שוק חשמלי ויורה את
המטפל ללחוץ על הכפתור האדום המהבהב שבחזית המכשיר ,למתן השוק.

אזהרה :לפני הלחיצה על הכפתור האדום יש להתרחק ולהרחיק אחרים מהנפגע למניעת פגיעה מהשוק
החשמלי המשוגר לחולה.
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•
•
•
•
•

לאחר מתן השוק ,יורה ה LIFE LINE-על תחילת ביצוע החייאה ידנית ,הכוללת עיסויים בקצב של כ-
 100בדקה  ,למשך  2דקות.
במהלך ביצוע ההחייאה יכריז ה LIFE LINEבכל  15שניות ,הזמן שנותר לביצוע ההחייאה.
בתום  2דקות לביצוע החייאה ,יורה ה  LIFE LINEשיש להפסיק את ההחייאה ,יבצע בדיקה נוספת
לאיתור  VFוינחה את המטפל בהתאם.
באם התגלה  VFנוסף  ,יורה על מתן שוק ,כאמור לעיל.
באם לא התגלה  ,VFיש לבצע מחדש סבב בדיקת הכרה ,דופק ונשימה ולפעול בהתאם.
בכל  2דקות יש לבצע סבב בדיקה נוסף ההתאם להנחיות שייתן LIFELINE
חשוב לזכור!!!
 LIFE LINEאינו מתוכנת להבדיל בין החייאה מוצלחת למצב של מוות .הודעות  LIFE LINEכי
אין מצב למתן שוק אינו מהווה כל אינדיקציה ,מלבד שלילת מצב .VF
בכל מקרה של חוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה יש להמשיך ולבצע פעולות החייאה בהתאם
לנדרש ולנלמד עד להגעת עזרה רפואית מוסמכת!!!
בתום השימוש ב  ,LIFE LINEיש לנתק את תקע המדבקות מהשקע במכשיר ולהזמין סט
מדבקות נוסף.
טל' להזמנות03-9345474 :
בכל שאלה או תקלה ,יש לפנות ליבואן :הדר-הדרכה ושירותים רפואיים
טל 03-9345474 :פקס 03-9310247 :דוא"לinfo@hadar-medical.co.il :
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