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 DEFIBTECHמתוצרת  LIFE LINE AEDהוראות הפעלה דפיברילטור אוטומטי 

 
( הינו מכשיר החייאה מתקדם המיועד לאבחן  Automatic External Defibrillator)  LIFE LINE AED: כללי

 VF (Ventricularולהורות על מתן שוק חשמלי בעת אבחון הפרעת קצב לבבית מהסוג פרפור חדרים 
Fibrillation ).בעת ביצוע החייאה בחולה/נפגע מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה 

 
LIFE LINE   מאושר ומיועד להפעלה בעת ביצוע החייאה לכל אדם ובתנאי שעבר קורס החייאה בסיסי ויודע

 לבצע החייאה בסיסית )עיסוי והנשמה(.
 

LIFE LINE    ( פועל על בסיס הפרוטוקולים של האיגוד האמריקאי להחייאהAHA נושא אישור הרשות ,)
 ( ומשרד הבריאות בישראל.FDAהפדראלית האמריקאית לתרופות ומזון )

 
LIFE LINE .מנחה את המפעיל לביצוע החייאה ומתן שוק בהוראות קוליות בעברית 

 
( כפי שהם   CABCבעת ביצוע החייאה לאחר שבוצעו פעולות אבחון בסיסיות )  – LIFE LINEהשימוש ב 

 חייאה. נלמדים בקורס ה
 

 בהתאם להנחיות היצרן, אינן מסכנות את המפעיל ועשויות להציל את החולה/נפגע. LIFE LINE -שימוש ב
 

 :הוראות שימוש
 

עם קבלת הודעה על חולה/נפגע יש להגיע מיידית למקום האירוע מצוידים בערכת החייאה ובמכשיר   •
AED . 

 . אוטומטי דפיברילטורמצעות החייאה באעל תחילת ביצוע ולהודיע )מד"א(  101למוקד  התקשר יש ל •

 הכרה,נשימה,דופק.  – CABCיש לבצע בדיקת  •

 (.בלבד  עיסוישלילת דופק מצריכה התחלה מהירה של פעולות החייאה בסיסית ) •

  ONע"י לחיצה על הכפתור הירוק  LIFE LINEבמקביל לביצוע פעולות החייאה, יש להפעיל את  •
על חזה הנפגע  םהדביקהמדבקות שבגב המכשיר, ל שבחזית המכשיר, להסיר את האריזה של

 . LIFE LINE ידית הלוודא שתקע המדבקות מותקן בשקע שבו)בהתאם לציור שעל כל מדבקה( 

 6-לבצע בדיקה ראשונית האורכת כ LIFE LINEיש להפסיק זמנית את פעולת ההחייאה ולאפשר ל  •
 שניות.

ת  מו למתן שוק חשמלי ויורה אאת עצ , יטעןVFזיהה את הפרעת הקצב  LIFE LINEבמקרה בו  •
 המטפל ללחוץ על הכפתור האדום המהבהב שבחזית המכשיר, למתן השוק.

 
מהשוק  עה עת פגילמנימהנפגע  ולהרחיק אחרים יש להתרחק לפני הלחיצה על הכפתור האדום : אזהרה

 החשמלי המשוגר לחולה.
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-כבקצב של   ים ידנית, הכוללת עיסוי על תחילת ביצוע החייאה LIFE LINE-לאחר מתן השוק, יורה ה •
 דקות. 2למשך  ,בדקה   100

 שניות, הזמן שנותר לביצוע ההחייאה. 15בכל  LIFE LINE הכריז במהלך ביצוע ההחייאה י •

יבצע בדיקה נוספת שיש להפסיק את ההחייאה,  LIFE LINEדקות לביצוע החייאה, יורה ה  2בתום  •
 את המטפל בהתאם. הוינח VFלאיתור 

 אמור לעיל.כ, יורה על מתן שוק, נוסף  VFבאם התגלה  •

 ולפעול בהתאם. מה הכרה ,דופק ונשי ת, יש לבצע מחדש סבב בדיקVFבאם לא התגלה  •

   LIFELINEיתן  יההתאם להנחיות ש דקות יש לבצע סבב בדיקה נוסף 2כל ב •
 
 

 חשוב לזכור!!!
LIFE LINE יאה מוצלחת למצב של מוות. הודעות אינו מתוכנת להבדיל בין החיLIFE LINE   כי

 . VFמלבד שלילת מצב  ,למתן שוק אינו מהווה כל אינדיקציה אין מצב
בכל מקרה של חוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה יש להמשיך ולבצע פעולות החייאה בהתאם 

 לנדרש ולנלמד עד להגעת עזרה רפואית מוסמכת!!!
 

לנתק את תקע המדבקות מהשקע במכשיר ולהזמין סט  , יש LIFE LINEבתום השימוש ב 
 וסף.מדבקות נ

 
 03-9345474טל' להזמנות: 

 
 הדרכה ושירותים רפואיים-בכל שאלה או תקלה, יש לפנות ליבואן: הדר

 info@hadar-medical.co.ilדוא"ל:  03-9310247פקס:   03-9345474טל: 
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