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Definícia

• Prechod el. prúdu cez myokard v takej 
intenzite – depolarizácia svaloviny srdca –
obnovenie koordinovanej el. aktivity

• Konečný cieľ – obnovenie organizovaného 
rytmu a spontánneho obehu



Defibrilácia

• Kľúčové ohnivko v reťazci prežitia
• Jeden z mála postupov – zlepšuje prežívanie po zastavení obehu v 

dôsledku KF/KT
• Najdôležitejším faktorom určujúcim prežívanie – schopnosť vykonať 

včasnú defibriláciu
• O úspechu defibrilácie rozhoduje hlavne časové zdržanie od 

vzniku fibrilácie po podanie defibrilačného výboja.



Defibrilácia

• KPR začatá laikom –
zvyšuje prežívanie mimo 
nemocnice na 2 až 3 –
násobok

• Minúta odkladu  - znižuje 
prežitie po KF o 10-12%

• Po vykonaní  do 3 min. 
úspešnosť 75%



Dôležité

• Všetci zdravotnícki pracovníci majú byť 
trénovaní, vybavení a povzbudzovaní, aby 
vykonávali defibriláciu a KPR !!!!

• Včasná defibrilácia by mala byť dostupná 
vo všetkých nemocniciach, poliklinikách a 
verejných priestranstvách , kde sa 
zhromažďuje väčší počet ľudí



Manuálny externý defibrilátor
• Kombinovaný s EKG
• Ručné nastavenie 

výboja
• Pomocou ručných 

elektród sa aplikuje 
výboj



Život ohrozujúce poruchy rytmu spôsobujúce 
zastavenie cirkulácie



Zastavenie krvného obehu s fibriláciou komôr, 
komorovou tachykardiou bez pulzu

• Ak je k dispozícii defibrilátor 
hneď defibrilovať,
ak nie je, začneme 30:2 
(kompresie hrudníka a 
dýchanie), kým nie je dostupný 
defibrilátor

• Aplikovať 1. výboj 150-200 J 
bifázický, 
bez hodnotenia rytmu a 
prítomnosti pulzu pokračovať 
2 minúty KPR (5 cyklov 30:2)

• Zhodnotiť rytmus, ak KF, KT 
aplikovať 2. výboj 150-360 
bifázický, 
pokračovať 2 minúty KPR

• Zhodnotiť rytmus, ak KF, 
KT
aplikovať 3. výboj 150-
360 bifázický, 
pokračovať 2 minúty KPR

• Zhodnotiť rytmus, ak KF, 
KT
Adrenalín 1mg + 
Amiodaron 300mg i.v. 
+ 4. výboj, 2 minúty KPR



• Ak je neistota či ide o jemnovlnú KF 
alebo asystóliu nedefibrilovať, podať 
adrenalín a pokračovať v KPR



Automatický externý defibrilátor
• Laický záchranári
• Jednoduché a 

intuitívne použitie
• Záchranca hlasovo 

vedený krok za 
krokom – čo robiť

• Spätná kontrola či bol 
požadovaný krok 
urobený  



AED
• Automaticky rozpoznávajú prítomnosť fibrilácie

komôr a komorovej tachykardie
• Informujú záchrancu o potrebe aplikácie výboja 
• Bezpečné a účinné
• Umožní vykonať defibriláciu skôr , ako príde 

profesionálna pomoc
• Umiestnené na miestach, kde sa pri zastavení 

obehu vyskytujú  pravidelne svedkovia a v 
blízkosti sú trenovaní záchrancovia

• Letiská, športové areály, lietadlá, úrady, kasína





• Public AccesDefibrilation-
PAD

–Všetky lietadlá - aj Low
cost
–Odľahlé, navštevované 
miesta
• Dosažiteľnosť do 90 sek. 

chôdze 
zo všetkých miest 
(defibrilácia s AED 
do 3 minut)







Postup pri použití AED
1. Uistiť sa , že vy ako záchranca, ako aj 

svedkovia , sú v bezpečnom prostredí
2. Dodržujte postup KPR:
• Ak je postihnutý v bezvedomí a nedýcha 

normálne, pošlite niekoho pre pomoc a nájsť a 
priniesť AED – ak je k dispozícii

• Ak ste sám - použite mobilný telefón na     
aktiváciu tiesňovej linky –112, 155

- opustiť postihnutého len v      
nevyhnutnom prípade



Postup pri požití AED
3. Začni KPR podľa algoritmu. Ak ste sám a AED 

je k dispozícii – začať s použitím AED
4. Hneď ako je AED k dispozícii:
• Zapnúť AED (ON), nalepiť samolepiace 

elektródy na obnažený hrudník postihnutého
• Ak sú prítomný dvaja záchrancovia – jeden 

stláča hrudník počas nakladania elektród
• Sledujte obrazové/hlasové pokyny a 

vykonávajte ich
• Uistiť sa , že počas analýzy rytmu na nikto 

nedotýka postihnutého.



Postup pri požití AED
5a. Ak je výboj (šok) indikovaný :
• Uistite sa , že sa nikto nedotýka postihnutého
• Stlačte tlačidlo „Výboj“ (SHOCK). Plne 

automatický prístroj bude aplikovať výboj bez 
zásahu obsluhy

• Pokračujte v KPR 30:2
• Pokračujte podľa hlasových pokynov prístroja



Postup pri požití AED
5b. Ak výboj nie je indikovaný:
• Pokračujte v KPR  30:2
• Sledujte hovorené/obrazové pokyny
6. Sledujte pokyny defibrilátora, až kým:
• Nepríde profesionálna pomoc
• Postihnutý sa nezačne preberať, hýbať, 

otvárať oči a dýchať normálne
• Nedôjde k vyčerpaniu záchrancu





Postup pri použití AED



Stratégia pred defibriláciou
• Minimalizovanie prestávky pred výbojom

- zdržanie medzi prerušením stláčania      hrudníka a 
aplikovaním výboja musí byť čo najkratšie  -< ako 5s

• Bezpečné použitie kyslíka počas defibrilácie:
- V atmosfére obohatenej o kyslík môže iskrenie zo zle 
naložených defibrilačných elektród spôsobiť požiar

- Samolepiace elektródy majú menšiu pravdepodobnosť 
iskrenia ako štandardné

- Zložiť kyslíkovú masku alebo okuliare a umiestniť ich 
najmenej 1 meter od hrudníka pacienta

- Ponechať dýchací vak pripojený k tracheálnej kanyle, 
alebo supraglotickej pomôcke



Stratégia pred defibriláciou
• Minimalizovať transtorakálny odpor

- ochlpenie hrudníka - zlý elektrický kontakt, vysoký 
odpor,riziko elektrického oblúka – príčina popálenín 

- nadmerne ochlpený hrudník – oholiť
- suchý hrudník
- sila pritlačenia elektród- znižuje sa elektrický odpor

- optimum u dospelých 8kg a u        
detí 5 kg

-štandardné elektródy – jednorázové gélové podložky, 
elektródové pasty, gély – zmenšenie odporu pri kontakte 
elektródy s kožou



Umiestenenie elektród
• Pravá (sternálna) 

elektróda – vpravo od 
hrudnej kosti pod 
kľúčnou kosťou

• Hrotová (apikálna) 
elektróda – vľavo v 
strednej axilárnej 
čiare, na úrovni EKG 
– V6, alebo ženského 
prsníka



Umiestnenie elektród
• Biaxillárne – elektródy 

sú umiestnené na 
bočných stranách 
hrudníka

• Antero-posteriórne –
jedna elektróda –
vpredu na ľavej 
hornej časti hrudníka 
a druhá zozadu pod 
ľavou lopatkou 



Umiestnenie elektród
• Diagonálne –

podobné ako 
sterno – apikálne –
jedna elektróda je 
pod ľavým 
podpažím a druhá  
vpravo na chrbáte



Umiestnenie elektród
• Implantované lekárske prístroje

- poškodenie ak sú elektródy umiestnené   
priamo nad prístrojom
- elektródy umiestniť mimo prístroja - cca 8 cm 
-použiť alternatívne umiestnenie elektród –
predobočné, predozadné

• Náplasti transdermálnych liekov:
- bránia dobrému kontaktu elektród
- spôsobujú elektrický oblúk, popáleniny
- odstrániť liečebné náplasti a vysušiť príslušnú 
oblasť.  



Energia výbojov
Monofázický výboj :

- prebehne telom 
medzi elektródami iba 
jedným smerom

- pri monofázických 
defibrilátoroch - výboj 
360 J



Energia výbojov
• Bifázický výboj:
- výboj pôsobí dvoma 
smermi

- pri nižšej energii tak 
efektívny ako 
monofázický výboj s 
vyššou energiou

- výboj 150 – 200 J



Defibrilácia u detí
• Monofázická defibrilácia – 4J/kg úvodný a aj 

následné výboje
• Bifázická defibrilácia – 4J/kg
• Deti nad  8 rokov  - štandardné AED s 

elektródami pre dospelých a štandardné 
nastavenie energie

• Deti 1.- 8. Rokov- špeciálne pediatrické 
elektródy – ak nie sú dostupné – použiť AED s 
elektródami pre dospelých

• Deti do 1. Roka – AED nie je odporúčané 



Ďakujem za pozornosť


