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UVOUVOĽĽNENIE DÝCHACNENIE DÝCHACÍÍCH CIESTCH CIEST
zzáákladnkladnéé postupypostupy

••zzááklon hlavyklon hlavy -- laicilaici
••nadvihnutie nadvihnutie ččeeľľustustíí -- laicilaici
••predsunutie spredsunutie sáánkynky -- zdravotnzdravotníícici



KPR DETKPR DETÍÍ -- POROVNANIEPOROVNANIE

V. V. DobiDobiášáš podpodľľa ERC a ERC GuidelinesGuidelines 20052005



1 ROK A1 ROK AŽŽ PUBERTAPUBERTA
•• 11--2 rukami v dolnej tretine 2 rukami v dolnej tretine 

hrudnej kostihrudnej kosti
•• kontrola P na a. kontrola P na a. carotiscarotis
•• dýchanie dýchanie –– hlava v zhlava v záákloneklone

1 MESIAC A1 MESIAC AŽŽ 1 ROK1 ROK
•• 2 prstami v dolnej tretine 2 prstami v dolnej tretine 

hrudnej kostihrudnej kosti
•• kontrola P na a. kontrola P na a. brachialisbrachialis
•• dýchanie dýchanie –– neutrneutráálna poloha lna poloha 

hlavyhlavy

•• kontrola prkontrola príítomnosti vedomia tomnosti vedomia –– zakrizakriččaaťť, zatrias, zatriasťť
•• kontrola prkontrola príítomnosti dýchania tomnosti dýchania –– popoččúúvavaťť, pozera, pozeraťť, c, cíítitiťť
•• 5 5 úúvodných vdychov vodných vdychov áá 11--1,5 sek, 1,5 sek, 
•• kompresie hrudnkompresie hrudnííka v dolnej tretine hrudnej kosti 1 prst nad uhlom   ka v dolnej tretine hrudnej kosti 1 prst nad uhlom   
rebier, 100 / min, o tretinu hrebier, 100 / min, o tretinu hĺĺbky hrudnbky hrudnííkaka
•• zdravotnzdravotnííci kontrolujci kontrolujúú pulz, laici vedomie, dýchanie a pohyby pulz, laici vedomie, dýchanie a pohyby 
•• pri pochybnostiach zapri pochybnostiach začčaaťť kompresie hrudnkompresie hrudnííka (ka (alal. P . P << 60 / min)60 / min)
•• postup: 5 vdychov, 1 min KPR, tiespostup: 5 vdychov, 1 min KPR, tiesňňovovéé volanie, pokravolanie, pokraččovaovaťť KPRKPR

ZZáákladnkladnáá KPR u detKPR u detíí –– porovnanieporovnanie
ERC ERC GuidelinesGuidelines 20052005



v bezvedomv bezvedomíí ??
nereaguje na nereaguje na žžiadne podnetyiadne podnety

uvouvoľľniniťť dýchacie cestydýchacie cesty
zzááklon hlavy tlakom na klon hlavy tlakom na ččelo a elo a ťťahom za braduahom za bradu

dýchanie neprdýchanie nepríítomntomnéé ??
nie nie lapavlapavéé dychydychy

volavolaťť tiestiesňňovovúú linku po  1 min KPRlinku po  1 min KPR

15 kompresi15 kompresiíí hrudnhrudnííka 100 / minka 100 / min
dolndolnáá tretina hrudnej kosti, 1/3 htretina hrudnej kosti, 1/3 hĺĺbky hrudnbky hrudnííkaka

2 vdychy z 2 vdychy z úúst do st do úústst
vdych 1vdych 1--1,5 s, objem norm1,5 s, objem normáálneho dychulneho dychu

zakrizakriččaaťť o pomoco pomoc

ZZáákladnkladnáá KPR detKPR detíí zdravotnzdravotnííkmikmi
1 mesiac a1 mesiac ažž puberta,  ERC 2005puberta,  ERC 2005

5 vdychov 5 vdychov 



v bezvedomv bezvedomíí ??
nereaguje na nereaguje na žžiadne podnetyiadne podnety

uvouvoľľniniťť dýchacie cestydýchacie cesty
zzááklon hlavy tlakom na klon hlavy tlakom na ččelo a elo a ťťahom za braduahom za bradu

dýchanie neprdýchanie nepríítomntomnéé ??
nie lapavnie lapavéé dychydychy

volavolaťť tiestiesňňovovúú linku po  1 min KPRlinku po  1 min KPR
155, al. 112155, al. 112

30 kompresi30 kompresiíí hrudnhrudnííka 100 / minka 100 / min
v dolnej tretine hrudnej kosti, 1/3 hv dolnej tretine hrudnej kosti, 1/3 hĺĺbky hrudnbky hrudnííkaka

2 vdychy z 2 vdychy z úúst do st do úústst
vdych 1vdych 1--1,5 s, objem norm1,5 s, objem normáálneho dychulneho dychu

zakrizakriččaaťť o pomoco pomoc

ZZáákladnkladnáá KPR detKPR detíí laikmilaikmi
1 mesiac a1 mesiac ažž puberta,  ERC 2005puberta,  ERC 2005

5 vdychov na 5 vdychov na úúvod vod 



ZZÁÁKLADNKLADNÁÁ KPR DETKPR DETÍÍ
ERC Guidelines 2005ERC Guidelines 2005

•• zzáákladný princkladný princííp nových postupov p nových postupov -- zjednoduzjednoduššenieenie
•• stlastlaččenia : vdychy = 30:2 u venia : vdychy = 30:2 u vššetkých detetkých detíí, , 
•• zdravotnzdravotnííci vo dvojici 15:2 (zdravotnci vo dvojici 15:2 (zdravotníík sk sáám 30:2),m 30:2),
•• rozdiel medzi dojrozdiel medzi dojččaaťťom do 1 roka a dieom do 1 roka a dieťťaaťťom od 1 roka om od 1 roka 

do puberty len v sile stldo puberty len v sile stlááččania a polohe hlavy,ania a polohe hlavy,
•• podozrenie na poranenie krku: predsunutie spodozrenie na poranenie krku: predsunutie sáánky, ak nky, ak 

nestanestaččíí –– pomalý postupný zpomalý postupný zááklon hlavy,klon hlavy,
•• 2 z2 zááchrancovia: jeden zachrancovia: jeden začčne KPR, druhý k telefne KPR, druhý k telefóónu,nu,
•• 1 z1 zááchranca: 5 vdychov + minchranca: 5 vdychov + minúúta KPR, potom tiesta KPR, potom tiesňňovovéé

volanie (výnimka: zastavenie srdca so svedkom),volanie (výnimka: zastavenie srdca so svedkom),
•• nemonemožžnosnosťť vdýchnuvdýchnuťť: kontrola : kontrola úúst, upravist, upraviťť zzááklon, klon, 

predsunpredsunúúťť ssáánku. Po 5 nenku. Po 5 neúúspespeššných pokusoch ných pokusoch 
kompresie hrudnkompresie hrudnííkaka



ÚÚČČINNÝ KAINNÝ KAŠŠEEĽĽ

•• plaplačče, rozpre, rozprááva va 
•• hlasný kahlasný kaššeeľľ
•• momožžnosnosťť nadýchnutianadýchnutia
•• pri vedompri vedomíí

NENEÚÚČČINNÝ KAINNÝ KAŠŠEEĽĽ

•• neschopnosneschopnosťť rozprrozpráávavaťť
•• tichý, nepotichý, nepoččuteuteľľný kaný kaššeeľľ
•• neschopnosneschopnosťť dýchadýchaťť
•• cyancyanóózaza
•• postupnpostupnáá strata vedomiastrata vedomia

PRPRÍÍZNAKY OBZNAKY OBŠŠTRUKCIE DC CUDZTRUKCIE DC CUDZÍÍM TELESOMM TELESOM

prpríítomnostomnosťť svedkovsvedkov
kakaššľľanie / dusenieanie / dusenie

nnááhly vznikhly vznik
popoččas hry s malými kas hry s malými kúúskami, poskami, poččas jedeniaas jedenia

V. DobiV. Dobiášáš podpodľľa ERC Guidelines 2005a ERC Guidelines 2005



ZhodnotiZhodnotiťť zzáávavažžnosnosťť stavustavu

NeNeúúččinný kainný kaššeeľľ ÚÚččinný kainný kaššeeľľ

BEZVEDOMIEBEZVEDOMIE
uvouvoľľniniťť DCDC
5 vdychov5 vdychov
zazaččaaťť KPRKPR

PRI VEDOMPRI VEDOMÍÍ
5 5 úúderov do chrbtaderov do chrbta

5 stla5 stlaččeneníí::
--hrudnhrudnííka u dojka u dojččiatiat

-- brucha u detbrucha u detíí

PODPOROVAPODPOROVAŤŤ KAKAŠŠEEĽĽ
sledovasledovaťť vedomie vedomie 
a pra príítomnostomnosťť kakaššľľa a 

aažž do vykado vykaššľľaniaania

Cudzie teleso v dýchacCudzie teleso v dýchacíích cestch cestáách u detch u detíí
ERC Guidelines 2005ERC Guidelines 2005

V. DobiV. Dobiášáš



ZhodnotiZhodnotiťť zzáávavažžnosnosťť stavustavu

NeNeúúččinný kainný kaššeeľľ ÚÚččinný kainný kaššeeľľ

BEZVEDOMIEBEZVEDOMIE

zazaččaaťť KPRKPR

PRI VEDOMPRI VEDOMÍÍ

5 5 úúderov do chrbtaderov do chrbta
5 stla5 stlaččeneníí bruchabrucha

striedastriedaťť

PODPOROVAPODPOROVAŤŤ KAKAŠŠEEĽĽ
sledovasledovaťť vedomie vedomie 
a pra príítomnostomnosťť kakaššľľa a 

aažž do vykado vykaššľľaniaania

Cudzie teleso v dýchacCudzie teleso v dýchacíích cestch cestáách, dospelch, dospelíí
ERC Guidelines 2005ERC Guidelines 2005

V. DobiV. Dobiášáš



v bezvedomv bezvedomíí ??
nereaguje na nereaguje na žžiadne podnetyiadne podnety

uvouvoľľniniťť dýchacie cestydýchacie cesty
zzááklon hlavy tlakom na klon hlavy tlakom na ččelo a elo a ťťahom za braduahom za bradu

dýchanie neprdýchanie nepríítomntomnéé ??
nie lapavnie lapavéé dychydychy

volavolaťť tiestiesňňovovúú linkulinku
155, al. 112155, al. 112

30 kompresi30 kompresiíí hrudnhrudnííka 100 / minka 100 / min
v strede hrudnej kosti, 4v strede hrudnej kosti, 4--5 cm do h5 cm do hĺĺbkybky

2 vdychy z 2 vdychy z úúst do st do úústst
vdych trvvdych trváá 1 s, objem norm1 s, objem normáálneho dychulneho dychu

zakrizakriččaaťť o pomoco pomoc

ZZáákladnkladnáá KPR dospelých, ERC 2005KPR dospelých, ERC 2005



ZZÁÁKLADNKLADNÁÁ KPR DOSPELÝCHKPR DOSPELÝCH
ERC ERC GuidelinesGuidelines 20052005

•• zzááklon hlavy dvomi rukami, trojitý manklon hlavy dvomi rukami, trojitý manééver len pre ver len pre 
zdravotnzdravotnííkovkov

•• poloha rpoloha rúúk v strede hrudnej kostik v strede hrudnej kosti
•• vdychy v trvanvdychy v trvaníí 1 s, h1 s, hĺĺbka normbka normáálneho vdychulneho vdychu
•• ak nie je vdych moak nie je vdych možžný (nevidiený (nevidieťť zdvih hrudnzdvih hrudnííka):ka):

–– kontrola kontrola úúst a odstrst a odstráánenie cudznenie cudzíích teliesch telies
–– zvýraznizvýrazniťť zzááklon hlavyklon hlavy

•• kontrola len pri objavenkontrola len pri objaveníí sa spontsa spontáánneho dýchanianneho dýchania
•• ak nie je moak nie je možžnosnosťť, , alal. ochota dýcha. ochota dýchaťť –– pokrapokraččovaovaťť len len 

v kompresiv kompresiáách hrudnch hrudnííkaka
•• pokrapokraččovaovaťť v kompresiv kompresiáách hrudnch hrudnííka aka ažž do odovzdania do odovzdania 

kvalifikovanejkvalifikovanejššiemu, objavenia iemu, objavenia spontspont. dýchania alebo . dýchania alebo 
telesntelesnéého vyho vyččerpaniaerpania
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