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-    مقدور نبودن امکان تنفس دهان به دهان
           وجود زخم روی صورت، دهان و فک یا شکستگی فک 

           آغشته بودن اطراف دهان مصدوم به سم 
           استفراغ شدید و مکرر

           انقباض شدید عضالت فک )در مواقع تشنج(

-    جلوگیری از انتقال بیماری بین مصدوم و امدادگر )هپاتیت، بیماری های ویروسی، ...(
-    تحویل هوای تازه با درصد اکسیژن معمول )جلوگیری از دریافت بازدم امدادگر(

-    دریافت تعداد 10 تنفس در دقیقه بطور مداوم حتی در زمان انتقال مصدوم )در تنفس دهان به دهان: تعداد 3 تنفس در دقیقه به صورت موقت(
-    ممانعت از خستگی امدادگر/ جایگزینی دستگاه به عنوان امدادگر جهت کنترل دایم تنفس مصدوم

-    نظم تنفس در تعداد و ثابت بودن آن )دارای تاثیر بسزا در احیا قلبی(
-    نظم تنفس در حجم هوای دم و تأمین کامل هوای مورد نیاز )باعث مهیا شدن اکسیژن الزم جهت تبادل گاز در ریه(

طبق آمار در بسیاری از حوادث علی رغم حضور افراد آگاه به شیوه تنفس دهان به دهان، مسائل زیادی مانع از انجام این امداد ضروری و 
فوریتی می گردند:

      بهداشت ضعیف دهان و دندان در مصدوم
      وجود دندان مصنوعی در افراد سالمند
      وجود خلط در دستگاه تنفسی مصدوم

      بوی بد دهان ناشی از مشکالت گوارشی
      بوی بد ناشی از استعمال دخانیات 

      هنجارهای فرهنگی- مذهبی
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-    پوشانده نشدن کامل دهان مصدوم هنگام دادن تنفس توسط امدادگر:
ورود قسمت عمده هوا به محیط اطراف به جای ورود به ریه فرد مصدوم. 

قابلیت ویژه: تشخیص هوشمند دستگاه و اعالم نشت هوا به محیط به صورت هشدار

-    بسته شدن مجاری هوایی مصدوم به علت غفلت از وضعیت سر و چانه، ورود قسمت اعظم هوا به مری، در ادامه اتساع 
معده و تحریک استفراغ و ورود مواد به مجاری هوایی )آسپیراسیون( و خفگی مصدوم

قابلیت ویژه: قدرت تشخیص هوشمند دستگاه و اعالم انسداد مسیر هوایی به صورت هشدار 

-    خستگی، سردرد و سرگیجه امدادگر در صورت نیاز به تنفس بیش از حد قوی و سریع 
-    امکان پارگی کبد و خونریزی داخلی مصدوم بر اثر پائین قراردادن کف دست در زمان ماساژ قلبی
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      شوک عصبی

       ایست قلبی
      برق گرفتگی
      آتش سوزی

      مسمویت گازی
      کهولت سن 

      گزیدگی انواع خزندگان و حشرات

براساس پیش بیني هاي سازمان بهداشت جهاني، بیماري هاي قلبي و عروقي به عنوان مهم ترین علت 
مرگ و میر در سراسر جهان تا سال 2020 بیان شده است و این در حالي است که آمارهاي رسمي وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي کشور نشان مي دهد بیش از 40 درصد مرگ و میرها در کشور ناشي از 
بیماري هاي قلبي و عروقي و بیش از 19 درصد مربوط به سکته هاي قلبي است بطوري که ایران رکورددار 

باالترین آمار مرگ قلبي در جهان نامیده شده است. 

طبق این گزارش روزانه 300 نفر در کشور بر اثر عوارض قلبي فوت مي کنند:

-    بیماری های قلبی عامل بیش از 90 درصد مرگ  و میرهای ناگهانی در تمام دنیا  
-    سکته قلبی دومین عامل مرگ و میر در سطح جهان

-    ایران، رکورد دار باالترین آمار مرگ قلبی در جهان 
-    ایست تنفسی از علل اصلی فوت در سکته قلبی )در اکثر موارد ایست قلبی توأم با ایست تنفسی است(

دالیل حداکثر شدن ریسک بروز این بیماری: 

-    شیوه زندگی و نوع تغذیه مردم
-    افزایش میانه سنی جمعیت

-   کاهش فعالیت های جسمانی و افزایش تنش های روحی - روانی به دلیل رشد سریع 
شهرنشینی و کوچک شدن جوامع و همچنین توسعه فناوری 

قابلیت ویژه: کمک به امدادگر جهت تمرکز بر ماساژ قلبی 
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شدت جریان  ) به میلی آمپر(

0/6 تا 14

15

20 تا 25

50 تا ۸0

90 تا 100

اثر در جریان متناوب 50 تا 60 هرتز )برق شهر(

احساس لرزش و تشنج در انگشتان که به تناسب شدت جریان این حس به 
دستان و عضالت شانه نیز خواهد رسید

رها کردن الکترودها غیر ممکن بوده و در دست ها تعرق به وجود می آید

دست ها ناگهان فلج می شود، الکترودها را می توان رها کرد، درد شدید عارض 
می شود و تنگی نفس به وجود می آید

بند آمدن نفس، لرزش در بطن های قلب

قطع تنفس که اگر بیش از سه ثانیه طول بکشد قلب فلج شده و حرکات 
بطن های قلب قطع می شود

اثر جریان الکتریکی بر بدن انسان

اثر در جریان دایم )مستقیم(احساس 

گرمای شدید

احساس گرمای شدید

با  همـراه  شدید  گرمــای  احساس 
دست ها عضالت  در  انقباض  اندکی 

با  احساس ازدیاد شدت گرما همراه 
انقباض عضالت، تشنج و سختی تنفس

بند آمدن تنفس

6

-    عبور جریان الکتریکی بیش از 15 میلی آمپر از بدن موجب اسپاسم عضالت تنفسی می گردد

یکی از مهم ترین عوامل فوت در حوادث برق گرفتگی قطع تنفس می باشد. 
)جریان های با ولتاژ زیاد باعث از بین بردن مرکز تنفس واقع در پیاز نخاع شده و مرگ در اثر تورم ریوی روی می دهد، بدون آنکه قلب متوقف شود(

-    اقدامات اولیه در برق گرفتگی:
           قطع منبع برق یا دور کردن مصدوم از تماس با جریان برق )توسط شیء پالستیکی یا چوپ خشک و یا عایقی دیگر(

           شروع بالفاصله تنفس مصنوعی و در صورت لزوم ماساژ قلبی 

               انتقال مصدوم به مرکز فوریت های پزشکی )حتی در صورت عدم وجود مشکلی به ظاهر، زیرا ممکن است اختالالت ضربان قلب بعداً به وجود آید(

مزیت تنفس مصنوعی به کمک ونتیالتور SAVe با توجه به اسپاسم عضالت تنفسی

ایست تنفسی عامل مهم منجر به فوت در حوادث آتش سوزی به دالیل:
      شوک عصبی به دلیل ترس از حرارت آتش، از دست دادن عزیزان و دارایی ، حبس در کابین آسانسور، سقوط و ...  

      کاهش حجم اکسیژن در هوای تنفسی

      مسمومیت گازی ناشی از مشتقات حریق

با توجه به ایست تنفسی: مزیت تنفس مصنوعی به کمک این دستگاه 
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