
ÖPPNA LUFTVÄGARNA...
KONTROLLERAANDNINGEN!

UTFÖR HLR...
... tills en AED är tillgänglig

ELLER tills räddningspersonal är på plats
Låt andra personer hjälpa till att utföra HLR!

2 inblåsningar om nödvändigt

PERSONEN REAGERAR INTE?
INGA LIVSTECKEN?

Tilltala personen och skaka om denne från axlarna!

JA NEJ

Om en AED finns tillgänglig ska du trycka på ON-
knappen och följa instruktionerna.

HeartSine samaritan® PAD 300

FORTSÄTT MED HLR I 2 MIN/5 OMGÅNGAR
Låt en annan person ta över efter en omgång eller 2
minuter.

RING SOS alarm (112)
Begär en AED

2 inblåsningar 30
kompressioner

Fortsätt med HLR tills räddningspersonal är
på plats.

Titta, känn, lyssna

GE STÖT

Följande är en kort översikt av grundläggande information om hjärtlungräddning för personer utan vårdutbildning så som denna utarbetats både av
AHA och ERC i riktlinjerna för hjärtlungräddning och akut hjärtvård från 2005. Informationen är endast avsedd som en snabbreferens för personer
som utbildats I HRL. HeartSine rekommenderar att alla potentiella användare av samaritan® PAD utbildas i både HLR och i användningen av
samaritan® PAD av ett kvalificerat utbildningscentrum innan en samaritan® PAD placeras ut för användning.
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Riktlinjer för HLR 2005

Använd en AED om
tillgänglig

ANALYS
BESLUT OM STÖT



STEG 1

STEG 2

STEG 3

Ring efter medicinsk hjälp!

Placera samaritan® PAD på en plan yta.

Tryck på ON/OFF-knappen och öppna den
GRÖNA fliken på den mjuka transportväskan.

RING efter medicinsk hjälp

Avlägsna patientens kläder för
att exponera bröstkorgen

Nu är samaritan® PAD aktiverad och du kan

höra röstindikatorn:

Ta ut elektroderna ur skyddsförpackningen...

... och fäst elektroderna på den bara bröstkorgen så som visas på
elektroderna.

Dra i den gröna fliken för att ta ut padsen

Ta tag i den ANDRA GRÖNA fliken på Pad-Pak™ och DRA.

STEG 5

Ta ut padsen ur skyddsförpackningen.

Sätt fast padsen på patientens bara
bröstkorg så som visas på bilden

Tryck fast padsen ordentligt på den nakna

Avlägsna patientens kläder för att exponera bröstkorgen. Om
personen har mycket hår på bröstet ska du raka bort håret från de
ställen där elektroderna ska fästas.

För att skydda apparaten mot störningar måste
du använda den minst 2 m ifrån alla apparater
med radiofrekvens och annan känslig
utrustning. Alternativt kan du slå från sådan
utrustning.

STEG 4

Vuxen eller barn som patient

Tryck fast elektroderna ordentligt på patientens bara bröstkorg för att
få god kontakt.

Placera elektroderna på patientens bröst så som visas nedan.
Sternum- och apexpadsen kan lätt identifieras av respektive elektrod.
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Att utföra defibrillering



Om man vidrör patienten under analysfasen
kan det påverka diagnosen. Undvik kontakt
med patienten medan analysen genomförs.
Apparaten kommet att indikera när det är
säkert att röra patienten.

STEG 6

När elektroderna sitter fast ordentligt på patienten kommer du att höra
röstinstruktionerna:

Indikatorn “rör ej” (vänster) på defibrillatorn
kommer att tändas.

Följ röstinstruktionerna. Rör inte patienten och låt inte andra
personer röra patienten medan defibrillatorn utvärderar. När
utvärderingen är klar kommer apparaten att rekommendera
dig en behandling. Se till att patienten är stilla. Om patienten
rör sig kan det leda till försenad eller ineffektiv diagnos och
behandling.

Utvärderar hjärtrytm.

Rö r i n t e p a t i e n t e n .

Stå inte för nära patienten.

Placering av padsen är mycket viktig. Det är
väsentligt att iaktta instruktionerna för
padsens placering, så som visas på
etiketterna eller under utbildningen. Om
padsen placeras fel kan det leda till ineffektiv
behandling eller orsaka omfattande
brännskador på patienten om en elstöt ges.

STEG 7

Elstöt rekommenderas

Rör inte patienten

Om patientens tillstånd kräver en elstöt kommer defibrillatorn att börja
ladda. I sådant fall kommer du att höra följandemeddelanden:

Samaritan® PAD avger elektriska stötar som
kan skada de som sköter apparaten och
kringstående allvarligt. Se till att ingen rör
vidrör patienten när en elstöt ges.

STEG 8

Tryck knappen ”Shock” nu.

När defibrillatorn har laddat tillräckligt kommer du att höra följande
röstmeddelande:

Se till att ingen vidrör patienten. När du är
säker på att ingen rör patienten ska du trycka
på “Shock” för att avge elstöten.

Knappen “Shock” kommer att blinka.

Samaritan® PAD kommer endast att ge en elstöt och detta
är nödvändigt. Ett röstmeddelande kommer att säga till
när du ska trycka på shock-knappen för att börja med
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STEG 9

Följ röstinstruktionerna tills räddningspersonal är på plats.

Din HeartSine-återförsäljare har utbildat dig i det aktuella
behandlingsprotokollet för plötsligt hjärtstopp. Under alla
omständigheter ska du följa röstmeddelandena och de
visuella instruktionerna från defibrillatorn.

Det är säkert att röra patienten

Inled HLR

Avsluta HLR

Defibrillatorn kommer att befinna sig i HLR-läget i 2 minuter. Efter 2
minuters HLR kommer du att höra följande röstmeddelande:

Defibrillatorn återgår till steg 6. Se till att ingen är i kontakt med
patienten och fortsätt som tidigare.

Använd ljudet från defibrillatorns metronom för att
fastställa kompressionstakten – enheten avger en
ton som motsvarar 100 slag per minut (enligt
riktlinjerna från AHA/ECR). Observera även att
knappen “OK ATT RÖRA” blinkar i samma takt för
ytterligare vägledning.

Inled HLR omedelbart

SÄKERHET FÖR ANVÄNDARE OCH
KRINGSTÅENDE

Så länge defibrillatorn används i enlighet med anvisningarna och ingen
rör patienten när shock-knappen aktiveras, finns det ingen risk för
användaren och de kringstående.
Samaritan® PAD kan inte ge en elstöt om inte elektroderna har fästs
på någon som visar symptom på plötsligt hjärtstopp och vars hjärta är
i behov av en stöt.

Rör inte patienten medan defibrillatorn analyserar eller när
defibrillering genomförs. Elstöten kan orsaka skador.

När elstöten har getts eller när EKG-analysen är genomförd kommer du
att höra röstmeddelandena:

STEG 10

Se avsnittet ”V ” för hela
listan på varningar och säkerhetsanvisningar.

arningar och säkerhetsanvisningar

Pad-Pak™ måste användas på patienter som är äldre än 8
år. Pediatric-Pak™ måste användas på patienter som är
yngre än 8 år.

Det har fastställts att det är säkert att använda samaritan®
PAD tillsammans med syrgasmasker. Dock bör samaritan®
PAD inte användas i närheten av explosiva gaser på grund
av explosionsrisk. Detta omfattar brandfarliga anestetiska
gaser eller koncentrerad syrgas.

ANMÄLAN OM INCIDENTER
Som användare av en extern automatisk defibrillator är det
viktigt att du informerar HeartSine om incidenter där du
misstänker att din samaritan® PAD kan ha orsakat död,
allvarlig skada eller sjukdom. Misstänker du ovanstående ska
du informera HeartSine Technologies direkt eller via din
återförsäljare.
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Nät du utför HLR ska du titta och lyssna på defibrillatorn.
Indikatorn “OK att röra” kommer att blinka. Defibrillatorn
kommer att ge ifrån sig 100 pip per minut för att vägleda
hjärtlungräddnigen.


