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 هقادیرٍدٍزّا/تَضیحات

 (سیٌکرًٍایس)کاردیٍَرشى 
درصَرتی کِ هَثرًبَد  شرٍع  کٌیذ ،  1J/kg-0.5با 
 افسایش دادُ شَد. 2J/kgبِ 

 .استفادُ شَد  آراهبخش ٍسذاتیَدرصَرت ًیاز از 
 ٍلی بِ ّیچ ٍجِ کاردیٍَرشى رابِ تاخیر ًیاًذازیذ.

 درهاى دارٍیی

 IV/IOآدًَزیي

تسریق  هیلی گرم بِ ازای ّرکیلَگرم0.1:*اٍلیي دٍز

 هیلی گرم (  6بَلَض سریغ )حذاکثر:

هیلی گرم بِ ازای ّرکیلَگرم تسریق 0.2:دٍهیي دٍز*

 هیلی گرم(12بَلَض سریغ )حذاکثر:

 پْي

Sec)0.09 <) 

 

 پْي

 

 پْي

Sec)0.09 <) 

 

 باریک

(0.09sec≥( 

 باریک

(0.09sec≥( 

 احتوال تاکی کاردی سیٌَسی بِ شرط ٍجَد:
 باشکل طبیؼی /Pاهَاج ٍجَد* 
 هتغیرRR اصلِف *

هؼوَال بیشتر از حالت طبیؼی ٍ ضرباى قلب  *شیرخَاراى:
 هی باشذ .  دقیقِ در ضربِ 220کوتر  از 

 ٍ طبیؼی حالتهؼوَال بیشتر از ضرباى قلب  : اطفال*
 هی باشذ . دردقیقِ ضربِ 180از   کوتر

 ارزیابی ریتن باًَار

 لیذٍیاهًَیتَریٌگ12قلب

 ارزیابی اٍلیِ ٍ حوایت
 درصَرت ًیاز تَْیِ کوکی: داشتي راُ َّایی*بازًگِ 

 *تجَیساکسیصى
،  ریتن قلبیتشخیص  بوٌظَر *هًَیتَریٌگ قلبی 

 اشباع اکسیصى خَى شریاًیٍ  ، فشارخَىپایش ًبض
 داخل استخَاًی راُ ٍریذی/ * برقراری

 لیذ12 *درصَرت دسترسی ًَارقلب با
 

 برقراراستIO/داخل استخَاًیIVاگرراُ ٍریذی 

 .تجَیس شَد آدًَزیي
 

 در را اًجام هاًَرّای ٍاگ 

 ًظرداشتِ باشیذ.

 برقراراستIO/داخل استخَاًیIVاگرراُ ٍریذی *

 تجَیس شَد آدًَزیي

 یا ٍ

 برقرارًیستIO/داخل استخَاًیIV* اگرراُ ٍریذی 
 اگرآدًَزیي هَثرًبَد یا ٍ

 ًجام شَد.) سیٌکرًٍایس ( اکاردیٍَرشى 

 (سیٌکرًٍایس)کاردیٍَرشى 

 اًجام شَد
قبل اًجام هشاٍرُ تخصصی 

 ، ازاًجام ّرگًَِ دارٍدرهاًی
 .تَصیِ شذُ است
 

ارزیابی 

 QRSپٌْای

ارزیابی 

 QRSپٌْای

 قلبی ریَی؟ اختالالت 
 رٌّیٍضؼیت  شذیذ *تغیرًاگْاًی ٍ

 *ػالین شَک
 فشارخَى*افت 

 

درهاى  یافتي علت زهیٌِ ای ٍ

 آى

کاردی  احتوال تاکی

 بطٌی
 

 احتوال تاکی کردی فَق بطٌی

(Supraventricular) 
غایب ٍ یا غیر طبیؼی  P*اهَاج 
 ّستٌذ

 هتغیرثابت ٍ غیر RRاصلِ *ف
 هؼوَال قلب ضرباى: شیرخَاراى*

 در ضربِ 220 از  بیشتر یا ٍ هساٍی
 . باشذ هی دقیقِ

 ٍ هساٍی هؼوَال قلب ضرباى: اطفال*
 هی دقیقِ در  ضربِ 180 از  بیشتر یا

 . باشذ
 ضرباى ًاگْاًی اختالل قبلی سابقِ*

 قلبقلب 

 احتوال تاکی کاردی بطٌی

 
 ردی فَق بطٌیااحتوال تاکی ک

(Supraventricular) 
 غایب ٍ یا غیر طبیؼی ّستٌذ P*اهَاج 

 هتغیرغیر ثابت ٍ RRاصلِ ف*
 هؼوَال قلب ضرباى *شیرخَاراى:

 در ضربِ 220 از  هساٍی ٍ یا بیشتر
 . باشذ هی دقیقِ

هساٍی ٍ یا  هؼوَال قلب ضرباى *اطفال:
 . باشذ هی دقیقِ در ضربِ 180 از  بیشتر

*سابقِ قبلی اختالل ًاگْاًی ضرباى 
 قلب

 

 .هشاٍرُ تخصصی تَصیِ هی شَد

  اهَاج  ست ٍا اگرریتن هٌظن

QRS  ی باشٌذ ّن شکل ه

 .رادرًظرداشتِ باشیذ آدًَزیي

 


