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 CPRکیفیت 

ساًتی هترٍباسرعت 5سیٌِ حذاقل *فشردى هحکن قفسِ 
اردردقیقِ(ٍپس از ّربار هاساشاجازُ برگشت ب120تا100)

 بصَرت کاهل رابذّیذ. قفسِ سیٌِ

 قفسِ سیٌِ *حذاقل ٍقفِ در فشردى
 *اجتٌاب از تَْیِ بیش از حذ

ّر دٍ دقیقِ یکبار، یا زٍدتر در صَرت  اهذادگراى*جابجایی 
 خستِ شذى

فشردى ًسبت  ،َایی پیشرفتِدرصَرت برقرارًبَدى راُ ّ*
 رعایت شَد.2ب30ِقفسِ سیٌِ بِ تٌفس بِ صَرت 

 *بررسی کاپٌَگرافی:
 باشذبایستی کیفیت PETCO2≤10mmHgاگر

 CPRٍ بْبَددادُ شَد.هجذدا بررسی 

 اًزصی هَرد ًیاس بزای دفیبزیالسیَى

زًذُ دستگاُ )بِ براساس تَصیِ شرکت سا :بای فاسیک*

 عول ًواییذ.(200-120بیي  عٌَاى هثال دٍز اٍلیِ

از حذاکثرشٍل دردسترس استفادُ ،درصَرت ًاهشخص بَدى 
 کٌیذ.

زّای باّواى هقذاراًرشی یا دٍدٍزدٍم ٍدٍزّای بعذی را 
 الترهیتَاى درًظرگرفت.با

 شٍل360هٌَفاسیک:

 دارٍ درهاًی

 :IV/IO  اپی ًفزیي دٍس *

1mg دقیقِ 3-5ّر 

 :IV/IO آهیَدارٍى*دٍس 

 بلَس 150mg: دٍس دٍم-بلَس  300mgدٍس:اٍلیي 

 یا
 :IV/IOلیدٍکاییي *دٍس

 1/5mg/kg-1دٍزاٍلیِ

 0/75mg/kg-0/5دٍزثاًَیِ 

 راُ َّایی پیشزفتِ                       

 داخل تراشِ ٍ یا راُ َّایی پیشرفتِ سَپراگلَت لَلِ گساری *
یا کاپٌَهتری برای تأییذ ٍ  اهَاج کاپٌَگراف*استفادُ از 

 هاًیتَر هحل قرارگیری لَلِ تراشِ
ثاًیِ 6ّر  *بعذ از برقراری راُ َّایی پیشرفتِ اعوال تٌفس

 قفسِ سیٌِهذاٍم فشردى  تٌفس در دقیقِ( بِ ّوراُ  01)

 بزگشت گزدش خَى خَدبِ خَدی

 بض ٍ فشار خَىًٍجَد *
 CO2فشاراًتْای بازدهی ٍهذاٍم *افسایش فَری

  (mmhg  40 PETCO2(typicaliy≥  
 درهاًیتَریٌگ فشارخَدبِ خَدی فشارشریاًی  *ٍجَداهَاج

 شریاًیداخل 

 ػلل بزگشت پذیز

*Hypovolemia 

*Hypoxia 

*Hydrogen ion (acidosis) 
*Hypo/Hyperkalemia 

*Hypothermia 
*Tension pneumothorax 

*Tamponad, cardiac 

*Toxins 
*Thrombosis, pulmonary 

*Thrombosis, coronary 

CPR  .را شزٍع کٌید 

 تزاپیى اکسیض*

 اتصال بیواربِ هاًیتَر/دفیبزیالتَر*

 

 Asystol/ PEA pVT/VF   ریتن قابل شَک؟

تشریق سزیغ اپی ًفزیي 

       

 CPRدقیقِ  2
 IV/IOایجاد هسیز  *

 دقیقِ 5تا 3تشریق اپی ًفزیي ّز *

 کاپٌَگزافیٍ  راُ َّایی پیشزفتِ *

 رادرًظزبگیزید.

 

 CPRدقیقِ  2

 IV/IOایجاد هسیز 

 ریتن قابل شَک؟

 ریتن قابل شَک؟

 CPRدقیقِ  2

 *درهاى ػلل بزگشت پذیز

 CPRدقیقِ  2

 دقیقِ 5تا 3تشریق اپی ًفزیي ّز *

راُ َّایی پیشزفتِ ٍکاپٌَگزافی *

 رادرًظزبگیزید.

 

 ریتن قابل شَک؟

 ریتن قابل شَک؟

 CPRدقیقِ  2

 آهیَدارٍى یا لیدٍکاییيتشریق *

 *درهاى ػلل بزگشت پذیز

 7یا  5بزگشت بِ هزحلِ 

( ROSC)خَد بِ خَدی خَىجزیاى گز ػالئن بزگشت *ا

 بزٍید . 11یا  10ٍجَد ًدارد بِ هزاحل 

 را هزاقبت ّای پس اس احیا ٍجَدداردROSC  اگز*

 اًجام دّید.

 .اداهِ احیارادرًظزبگیزید اقتضاء*
 

 

 

 


