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VÝUKA NEODKLADNÉ RESUSCITACE
BLS AED S VYUŽITÍM POMŮCEK
1. Úvod
Uvedené postupy vycházejí z doporučení České / Evropské resuscitační rady (ERC - European
Resucitation Council) části BLS / AED a Drowning/Tonutí, dle platných Guidelines, a v souladu s praxí
profesionálních záchranářů / lékařů ZZS. V rámci profesionální záchrany zdravotnického personálu se
mohou postupy ve specifických situacích lišit.
AIVZ tento postup vyžaduje ke sjednocení metodiky výuky kvalifikací pro vodní záchranu (záchranářské
minimum/plavčík//mistr plavčí/vodní záchranáře/záchranář na volné vodě) a tedy i provozovatele
bazénů, koupališť a aquaparků.

2. Postupy výuky
2.1.

PRAVIDLA DLE ÚROVNĚ KVALIFIKACÍ

2.1.1. Ve všech kurzech se držíme striktně aktuálních doporučení ERC / ČRR. Nejasné výklady
konzultujeme s autory tohoto Metodického pokynu.
2.1.2. Ve všech základních kurzech MUSÍ probíhat primárně výuka KPR s prováděním umělého
dýchání z úst do úst, před přistoupením k dalším způsobům dýchání s pomůckami.
2.1.3. Pro kurzy do úrovně Plavčík zařazujeme v základní osnově nadstavbu s použitím
resuscitační masky – tzv. Pocket mask, kterou musí frekventant zcela zvládnout.
2.1.4. Pro kurzy od úrovně Mistr plavčí a vyšší (ZVV) vždy opakujeme základní KPR s použitím
resuscitační masky – tzv. Pocket mask, kterou musí frekventant zcela zvládnout, a až
poté lze přistoupit k výcviku s ručním samorozpínacím křísícím vakem
(tzv. ambuvakem, RKV)
2.1.5. Je nepřípustné, aby výuka KPR s ručním samorozpínacím křísícím vakem (tzv.
ambuvakem, RKV) byla prezentována jako alternativa pro jednoho zachránce. Pro tyto
případy slouží Pocket mask, případně samostatná maska s filtrem. Výjimku tvoří
kvalifikovaní zdravotnický záchranář s terénní praxí, který prokáže zvládnutí techniky.
2.1.6. Výuka KPR dětí (a pro výuku děti) je prováděna zásadně na vhodné resuscitační figuríně
– Junior.

2.2.

PROVEDENÍ KPR DLE GL

2.2.1. Místo komprese u dospělého definujeme striktně jako „střed hrudníku na hrudní kosti“.
Hrudník = hrudní koš, tedy od klíčních kostí po poslední volná žebra.
2.2.2. Místo komprese u dítěte (cca do 8 let) definujeme jako „dolní polovina hrudní kosti“,
zjednodušeně pak lze jako „spojnice prsních bradavek na hrudní kosti“ ( u dítěte bez
nadváhy či abnormálního růstu apod.).
2.2.3. Hloubka komprese je u dospělého 5-6cm, u dětí pak 1/3 předozadního průmětu hrudníku.
2.2.4. Frekvence stlačování je 100-120/min. U dětí pak snaha u horní hranice frekvence,
specificky pak i vyšší - novorozenci)
2.2.5. Platí poměr kompresí a vdechů pro BLS 30:2 u dospělého, pro laické zachránce i u dětí. U
profesionálních a vyškolených zachránců, práce v týmu, u dětí přecházíme na poměr 15:2.
2.2.6. Přerušení masáže se snahou max. na 5 vteřin.
2.2.7. Při 2 zachráncích pak platí snaha o co nejkratší přerušování masáže, na 2 vdechy cca 5s.
Po ukončení druhého vdechu navazuje již 1.komprese.
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2.3.

DŮRAZ NA METODICKÉ POKYNY

2.3.1. Nutná koordinace a komunikace v týmu!
2.3.2. Nejméně posledních 3-5 kompresí odpočítávat nahlas, aby měl druhý zachránce čas
připravit se na umělé dýchání. V případě že není připraven, nebo nelze dýchání provádět,
pokračujeme v kompresích do pokynu k přerušení pro dýchání.
2.3.3. Při použití dospělého ambuvaku u dospělé osoby - 2 zachránci - jeden drží masku a druhý
po dokončení kompresí provede 2 vdechy zmačknutím vaku 1 rukou (5 prstů = cca 500ml,
4 prsty = cca 400ml atd. s ohledem na velikost pacienta).
2.3.4. Použití dětského vaku (případně kombinovaného vaku) u dětí je obdobné.
2.3.5. Školení ke KPR s použitím „ambuvaku“ a AED může provádět pouze osoba se
zdravotnickým vzděláním a terénní praxí, nebo s kvalifikací Instruktor PP/BLS/AED
Instructor ILS /tedy po absolvování specializačního kurzu – trenér AED/.

3. Provedení KPR
3.1. KONTROLA DECHU

Kontrola dechu: Odhalený hrudník, jedna ruka (2-3 prsty) přizvedává bradu, druhá ruka provádí záklon
hlavy tlakem na čelo. Ideálně pak malíkovou hranou tak, aby palec a ukazováček byly připraveny
k okamžitému stisku nosních křídel a zahájení 5ti úvodních vdechů u primárních zástav dechu.
Ústa neotvíráme! Dochází tím obvykle k chybnému provedení a k předklonu hlavy. V případě potřeby
se jedná o „pootevření rtů“ palcem.
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Ruka v základní výuce BLS na hrudník nepatří!
Výjimku mohou tvořit specifické případy (ruka pod oděv před jeho odstraněním, např. silné oděvy
v zimě, neopren/oblek u potápěče, kombinéza u motocyklisty apod.), avšak v základních kurzech tímto
frekventanty nezatěžujeme! Stále udržujeme záklon hlavy!

NE !

Foto: zdroj FB

V případě specifických postupů, včetně eliminace kontaktu s dechem pacienta (intoxikace,
onemocnění, rizoka COVID apod.), praktikujeme po uvolnění dýchacích cest přehmátnutí ruky z brady
na hrudník a ruka z čela na bradu, kdy případný vydechovaný vzduch monitorujeme na dlani / zápěstí
(při použití rukavic tyto ohrneme). S výhodou je tento postup i v hlučném prostředí, kdy nelze kontrolu
dechu provádět sluchem.

ANO

Foto: BALIC-Basic Lifesaving Competence
© AIVZ 2021
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3.2. POUŽITÍ MASKY - KPR DVĚMA ZACHRÁNCI

Držení Pocket masky: preferujeme „dvojitý C hmat“ z důvodu měkkého těla masky, tak abychom ji
utěsnili po celém obvodu. Palec a ukazovák přitlačuje masku k obličeji, cca 10-20% tlaku, a zbylé prsty
zaklánějí hlavu a zvedají bradu (čelist), cca 80-90% tlaku.

Foto: BALIC-Basic Lifesaving Competence
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Alternativa Pocket masky – resuscitační maska s bakteriálním filtrem: pro méně zkušené zachránce
NEDOPORUČUJEME používání ambuvaku a preferujeme dýchání pouze s maskou i jako alternativní
provedení, není-li k dispozici Pocket maska.
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Při KPR dvěma zachránci s ambuvakem zachránce u hlavy drží masku oběma rukama dvojitým C
hmatem, v době kompresí uvolněnou.

Při KPR dvěma zachránci s ambuvakem masírující zachránce po 30ti kompresích provede 2 vdechy
jednou rukou. Druhá může ambuvak přidržovat aby nedošlo k rozpojení soustavy.

KPR třemi zachránci s ambuvakem – zásadní je souhra a komunikace mezi zachránci!
Platí í snaha o minimalizaci přerušování kompresí hrudníku v době umělých vdechů či jiných
neodkladných či nezbytných úkonů.
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3.3. POUŽITÍ AED - Automatizovaný Externí Defibrilátor

V době přípravy pomůcek (maska, ambuvak, AED i nalepování elektrod) je maximální snaha týmu o
nepřerušování kompresí nepřímé srdeční masáže !
Při použití AED se jej snažíme umístit k hlavě postiženého, aby byla možnost sledování a ovládání pro
všechny zachránce dle potřeby.
Prvním krokem po zajištění (přinesení) AED je jeho zapnutí (některé přístroje se zapnou samy po
otevření, např. Lifepak CR+). Až do fáze analýzy netřeba čekat na pokyny přístroje!
Elektrody– vzájemná kontrola umístění dle obrázku, řádně přilepit!
Vlhký hrudník osušit, v případě potřeby i oholit.
POUŽITÍ AED V KOMPLEXNÍM HLEDISKU VZDĚLÁVÁNÍ VYŽADUJE SAMOSTATNOU ČÁST VÝUKY
VEDENOU CERTIFIKOVANÝM TRENÉREM AED!

V době analýzy se nikdo nedotýká pacienta, obsluha AED musí vyzvat / informovat okolí, např.
USTUPTE-ANALÝZA a gestikulovat, případně i zajistit „bezpečnu zónu“.
Doba průběhu analýzy je nejvíce vhodnou pro výměnu pozice masírujícího člena týmu.
© AIVZ 2021
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Před podáním výboje obsluha AED musí vyzvat okolí USTUPTE-BUDE VÝBOJ a gestikulovat, případně i
aktivně zajistit „bezpečnu zónu“ , sleduje okolí – nikdo se nedotýká pacienta !!!
(Pro zkušené zachránce - tým: pokud je zřejmé, kdy se přístroj připravuje-nabíjí k podání výboje, je vhodné i po tuto
dobu provádět nepřímou srdeční masáž. Ta se jinak započne opět bezprostředně po výboji!)

Po podání výboje, nebo i tehdy, pokud výboj nebyl doporučen, pokračujeme v KPR, pokud nedochází
ke zjevnému návratu životních funkcí - spontánní pravidelné dýchání, reakce na bolest, probouzení se
atd.
© AIVZ 2021
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3.4. POUŽITÍ AED - děti
Pokud máme přístroj určený pro dospělé, tedy včetně elektrod, použijeme tento. (specifika jsou
určena vždy konkrétním výrobcem přístroje, zejména pro děti do 1 roku apod.)
Elektrody dospělé či univerzální pak nalepujeme předo - zadně.
AED Philips HeartStart FRx – u dětí do 25kg používáme dětský klíč a předozadní umístění elektrod.

Foto: aedsuperstore.com
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3.5. SPECIFICKÉ POSTUPY KPR

Foto: BALIC-Basic Lifesaving Competence
Pro KPR dětí můžeme použít techniku jednou rukou, druhá pak udržuje trvalý záklon - průchodnost
dýchacích cest.

Foto: BALIC-Basic Lifesaving Competence

Při využití masky jedním zachráncem je vhodné provádění nepřímé srdeční masáže „přes hlavu“.
© AIVZ 2021
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3.6. ČASTÉ CHYBY VE VÝUCE

Foto: zdroj FB

Zcela nevhodné provádění výuky KPR – 1 laický zachránce obsluhuje ambuvak samostatně (!), nevhodná
poloha – posez / snad pro případy zachránce s omezenou mobilitou, TEP apod./

Foto: zdroj FB
Foto: zdroj FB
Výuka dítěte na dospělé figuríně AmbuMan, umístění AED mimo doporučenou zónu u hlavy pacienta, 1
laický zachránce (školený dobrovolník) obsluhuje ambuvak samostatně (!),

© AIVZ 2021
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4. Závěrečná ustanovení
4.1. Fotografie byly pořízeny jako iniciativa instruktorů VZS ČCK - ZVV Orlík 2019 (R.Turin, J.Sedláček,
J.Hlavsa a O.Čech). Pro výuku, a jejich prezentace v materiálech AIVZ se souhlasem aktérů, pro
nekomerční účely. Jejich využití jiným způsobem, než jako součást metodického materiálu,
podléhá autorským právům!
4.2. Postupy KPR je nutné pravidelně procvičovat a sledovat případné změny v doporučeních ERC /
ČRR. Výuka PP a KPR přísluší pouze kvalifikovaným instruktorům či lektorům s patřičným
vzděláním a aktualizací pro danou problematiku, s důrazem na terénní praxi - ZZS, ARO apod.)
4.3. Přes veškerou snahu o jasné výklady se autoři vzdávají odpovědnosti za špatné provedení
záchranných postupů, zejména u osob, které neprošly garantovanými kurzy s instruktory AIVZ.

ZÁKLADNÍ NEODKLADNÁ RESUSCITACE DOSPĚLÝCH – LAICI
VYCHÁZÍ Z DOPORUČENÍ EVROPSKÉ A ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY

Přistupuj bezpečně
Vlastní bezpečnost, bezpečnost postiženého.
Reaguje? Dýchá?
Normální projevy? Nedýchá normálně?
Přivolej pomoc – 155
Zdravotnická záchranná služba
Dbejte pokynů operátora!

Uvolni dýchací cesty
Otočte postiženého na záda.
Záklon hlavy, zvednutí brady.

Zkontroluj dýchání
Kontrola 10s – alespoň 2-3 nádechy?
Nedýchá nebo lapavé dechy?

Voláno 155 (112) ?
Je na místě k dispozici AED?

30 stlačení hrudníku
Střed hrudníku na hrudní kosti.

2 umělé vdechy
Plynulé vdechy z úst do úst při záklonu hlavy.
WWW.BALIC.CZ
Pro školené zachránce je s výhodou používání pomůcek pro provádění umělých vdechů a zařízení pro
kvalitní provádění nepřímé srdeční masáže a zpětnou vazbu.
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