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  0202 دکانپروتکل اقدامات پیشرفته حفظ حیات در کو                                                               

   

 CPRویفیت 

*فشردى هحکن)بیشتر یا هساٍی یک سَم قطر قداهی خلفی 
بار در دقیقِ( ٍ اجازُ  021تا  011قفسِ سیٌِ( ٍ سریع )

 برگشت کاهل قفسِ سیٌِ
 *حداقل ٍقفِ در فشردى

*جابجایی هاساش دٌّدُ ّر دٍ دقیقِ یکبار، یا زٍدتر در صَرت 
 خستِ شدى

صَرت در (تٌفس ) 2بِ  05*فشردى قفسِ سیٌِ بِ ًسبت 
 برقرار ًبَدى راُ َّایی پیشرفتِ

*اگرراُ َّایی پیشرفتِ دردسترس بَدفشردى قفسِ سیٌِ را 
 تٌفس بدّید.یک  3تا2اداهِ دّید ٍّر

 

 اًزصی هَرد ًیاس بزای دفیبزیالسیَى

 شٍل بِ ازای ّر کیلَگرم. 2*اٍلیي شَک 
 شٍل بِ ازای ّر کیلَگرم.  4دٍهیي شَک *
شٍل بِ ازای ّر  4ر از شَک ّای بعدی هساٍی یا بیشت*

شٍل بِ ازای ّر کیلَگرم یا دٍز  01حداکثر تا کیلَگرم ٍ
 بسرگسال

 دارٍ درهاًی                          

 ٍریذی / داخل استخَاًی اپی ًفزیي:*دٍس 
0.01 mg/kg (0.1 ml/kg  0.1، از غلظت mg/ml )

 1mgحداکثر دٍز

 دقیقِ تکرار شَد. 5-3ّر 
 ٍبادٍزETTدردسترس ًبَدازهسیرIO/IVاگرهسیر

0.1mg/kg(0.1ml/kg1ازغلظتmg/ml).استفادُ شَد 

 آهیَدارٍى: دٍس ٍریذی / داخل استخَاًی* 
5mg/kg بی، هوکي است بَلَس در طَل ایست قل 

 بدٍى ًبض  VT, VF عَد برایدٍزکاهل 3حداکثر تا
 .تکرارشَد

 یا
 لیذٍواییي:ٍریذی / داخل استخَاًی دٍس *

 mg/kg 1دٍز اٍلیِ : 
 

 راُ َّایی پیشزفتِ                    

*استفادُ از اًتَباسیَى داخل تراشِ ٍ یا راُ َّایی پیشرفتِ 
 سَپراگلَت

یا کاپٌَهتری برای تأیید ٍ  کاپٌَگرافی هَجی*استفادُ از 
 هاًیتَر هحل قرارگیری لَلِ تراشِ

 

 ػلل بزگشت پذیز

*Hypovolemia 

*Hypoxia 

*Hydrogen ion (acidosis) 
*Hypo/Hyperkalemia 

*Hypothermia 

*Hypoglycemia 

*Tension pneumothorax 

*Tamponad, cardiac 
*Toxins 

*Thrombosis, pulmonary 

*Thrombosis, coronary 

 

CPR  .را شزٍع وٌیذ 

 بذّیذ. (شزٍع وٌیذٍاوسیضىBMVتَْیِ راباآهبَبگ )*

 ا دفیبزیالتَر را بِ بیوار ٍصل وٌیذ.*هاًیتَر ی
 

 ریتن لابل شَن؟
Asystol/ PEA pVT/VF 

 CPRدلیمِ                  2

 IV/IOایجاد هسیز  *

 دلیمِ 5تا 3تشریك اپی ًفزیي ّز *

 ٍواپٌَگزافی * راُ َّایی پیشزفتِ

 رادرًظزبگیزیذ. 

 

 CPRدلیمِ  2

 IV/IOایجاد هسیز  

 ریتن لابل شَن؟

 ریتن لابل شَن؟

 CPRدلیمِ  2

 درهاى ػلل بزگشت پذیز

 CPRدلیمِ  2

 دلیمِ 5تا 3تشریك اپی ًفزیي ّز *

 .راُ َّایی پیشزفتِ رادرًظزبگیزیذ*

 ریتن لابل شَن؟

 ریتن لابل شَن؟

 CPRدلیمِ  2

 تشریك آهیَدارٍى یا لیذٍواییي*

 *درهاى ػلل بزگشت پذیز

 7بِ هزحلِ  بزگشت

 (ROSCخَى خَد بِ خَدی  )جزیاى *اگز ػالئن بزگشت 

 بزٍیذ . 10ٍجَد ًذارد بِ هزاحل  

ءراطبك چه هزالبت ّای پس اس احیاافتاد،  اتفاق ROSC*اگز 

 لیست اًجام دّیذ
 

 

     تشریك سزیغ اپی ًفزیي

        
 

 

 



 

 


