
Az újraélesztés aktualitásai
Belgyógyászati kötelező szintentartó tanfolyam

Székesfehérvár, 2014 március 28.

Pápai Imre

Vezető mentőtiszt

Országos Mentőszolgálat  KDR-Fejér megye



• Európában minden 45. másodpercben 
keringésmegállást szenved valaki

• A mentő érkezése előtti újraélesztés 
meghatározza a túlélést

• Korai újraélesztés és gyors defibrillálás (1-2 
percen belül) 60 % feletti túlélési esélyt adhat



• Alapfogalmak:

• BLS (Basic Life Support) -alapszintű újraélesztés

• xBLS- eszközös újraélesztés (Ambu ballon, AED…)

• AED (Automatic External Defibrillator)-Külső, félautómata defibrillátor

• ALS (Advanced Life Support)- emeltszinű újraélesztés (gyógyszerek…..)

• ROSC (Return of Spontaneous Circulation) – a spontán keringés 

visszatértének állapota

• PCAS (Post Cardiac Arrest Syndrome)-a spontán keringés visszatérését  

követően fellépő tünetegyüttes





2010. Új ERC ajánlások a BLS-ben 

-Előtérben a minőségi 

mellkasi kompresszió

-Kéztartás!!! Az ujjak 

merőlegesek a sternumra

-Mindenki komprimáljon

-Frekvencia 100-120/min

-Mélység 5-6 cm

-A szegycsont alsó felén

- Teljes felengedés!



2010. Új ERC ajánlások a BLS-ben 

•szájból orrba/szájba

•Maximum 5 sec alatt két gyors 

befújás

•A második befújást követően 

azonnal mellkaskompresszió!

•Hatástalanság esetén se fújj 

többet!



2010. Új ERC ajánlások a BLS-ben

30:2



AED használat

•Teremts biztonságos környezetet!

•Minél korábban csatlakoztasd!

•Töltés alatt mellkasi kompressziók!

• > 8 év vagy 25 kg Használd az AED-
t!

• 1-8 év vagy < 25 kg
Ha van gyermekelektróda, használd 
azt (ha nincs, használhatod a felnőtt 
elektródát)!

• < 1 év Csak akkor használd, ha a 
gyártó 1 éves kor alatt is ajánlja!





2010. Új ERC ajánlások a ALS-ben

•Minél korábban monitorizáljunk, alkalmazz kapnográfiát!!!

•Quick look technika ( ha előttünk hatásos CPR zajlott/jelenlétünkben 
történt keringésleállás esetén)

•Mihamarabb vénás út biztosítása

•Az endotrachealis intubáció prioritása háttérbe szorult, helyette egyéb 
szupraglottikus eszközök alkalmazhatóak, jó respiráltathatóság esetén BMV

•Gyógyszerek egyszerűsödtek

•Minimalizáljuk a kompressziómentes időszakot

•Defibrillátor töltése alatt is mellkaskompresszió

•Kontrollált hypothermia alkalmazása 



2010. Új ERC ajánlások a ALS-ben

A: 
átjárható légutak 

biztosítása mellett 

(Esmarch-Heiberg 

szerint)

B:légzésvizsgálat, hármas érzékelés  

szerint 

(látom-hallom-érzem)

C: centrális pulzus (a. carotis) 

vizsgálata

Egyszerre vizsgáld, 10 másodperc alatt !!!



2010. Új ERC ajánlások a ALS-ben (elektroterápia)

Sokkolj:

* VF/pnVT esetén

Bifázisos hullámformájú defibrillátor esetén a kezdő energia: 150-200-360J, majd az 

összes többi 360J értékkel

Monofázisos hullámformájú defibrillátonál 360J

Alkalmazz „hands free” elektródákat!!!

Ne sokkolj: Asystolia, PEA esetén

Ritmusanalízis: 2 percenként!!!

Keresd a reverzibilis okokat:

Hipoxia                                                                       Trombus(koronária/PE)

Hipovolaemia                                                             Tenziós PTX

Hipo/Hiperkaliaemia(acidosis)                                   Tamponád(perikardiális)

Hipotermia                                                                  Toxinok



2010. Új ERC ajánlások a ALS-ben (gyógyszerek)

-Adrenalin:     1 mg bólusban, 3-5 percenként (minden2. körben)

első adag: Asy/PEA esetén azonnal

VF/pnVT esetén a 3. sokk leadását követően (az ALS 3. ciklusában)

-Amiodarone: sokkolandó oldalon a 3. sokkot követően 300 mg

recurráló VF esetén 4. sokkot követően 150 mg ( 900mg/die fenntartó)

-Magnézium: ha a keringésleállás hátterében hipokaliaemia áll, illetve a ritmuskép TdP    

VT , 1-2 g i.v. bólus

-Calcium: hiperkaliaemia a háttérben, 10 ml, 10% Ca-chlorid bólus

Ca-csat. Blokker intox. Esetén az ALS-ben való alkalmazása bizonytalan

-Atropin: az újraélesztés alatt adása NEM INDOKOLT!

-Bikarbonát: rutinszerűen NE!!!, megfontolandó TAD intox., vagy keringésmegállás előtt   

laborleletekkel alátámasztottan hiperkaliaemia/acidosis szerepel



2010. Új ERC ajánlások a ALS-ben

PM indikáció: teljes AV disszociáció mellet hiányzó escape-ritmus (p-

asystolia)

Kapnográfia: nem csak tubuspozíció ellenőrzésre. A tartósan 10 Hgmm 

alatti érték rossz prognózis!!!

UH: ALS alatt is kifejezetten hasznos (tamponád, tenziós PTX, 

hipovolémia), EKG 10 s vizsgálata alatt tájékozódó jelleggel a szívről. 

PEA alatt mozdulatlan kamrák= rossz prognózis

Post ROSC ellátás során 

-Mikrocirkulációs zavarok

-Hipoxia/hiperoxia

-Láz

-Hiperglikémia

-Görcsállapot

-….



2010. Új ERC ajánlások a ALS-ben

Terápiás hipotermia(TH)

•Feltétele a szedált, intubált, lélegeztetett beteg

•Külső, belső hűtés

•A maghő céltartománya: 32-34 °C, 24h-án keresztül

•30 ml/kg 4°C-os krisztalloid gyors infundálása kb. 1,5 °C-al csökkenti a 

maghőmérsékletet

•CAVE: kardiogén sokk, súlyos véralvadási zavar,traumás kóreredet. 

(izomrelaxáns alkalmazása????)

•> 24h lassú( 0,25-0,5 °C/h visszamelegítés)

•Hatás:a mechanikai következmény, lélegeztetéskor a mellkas emelkedik, 

mellkaskompressziók alkalmával carotis/femoralis P tapintható

•Eredmény:a biológiai következmény,bőrszín változása, pupillák 

szűkülnek, könnyezés, gasping

•Siker: a klinikai következmény, a spontán életműködések visszatérnek



Köszönöm a figyelmet!


