FIGYELEM, KÖZÉRDEKŰ!

ÚJ, AUTOMATA
ÚJRAÉLESZTŐPONT!

Tisztelt Polgártársak, Tisztelt Nagytarcsai Lakosok !
Ezúton szeretnénk értesíteni Önöket, hogy cégünk,
a FOLTIN GLOBE KFT. telephelyén, mely a 2142 Nagytarcsa,
Naplás út 20. szám alatt az Ipari Parkban található, beszerzésre került
egy automata külső defibrillátor készülék (AED),
melyet az irodaházunk aulájában helyeztünk el
szükség esetére, kizárólag életmentés céljából.
Portaszolgálatunkon keresztül 0 -24h-ban elérhető.

EZÚTON FELAJÁNLJUK,
HOGY ESZKÖZÜNKET VÉSZHELYZETBEN,
SZÜKSÉG ESETÉN
ÉLETMENTÉSRE SZABADON HASZNÁLJÁK!

A MENTÉS FOLYAMATA
„Az AED - automata külső defibrillátor elektródákkal a beteghez csatlakoztatva képes a szívritmus elemzésére, kommunikál az elsősegélynyújtóval.
A bekapcsolást követően a készülék öntesztet végez, ezt követően figyelmeztet az elektródák felhelyezésére.
Tegyük szabaddá a beteg mellkasát, ha nedves töröljük szárazra és az öntapadó elektródákról a védőfóliát eltávolítva, azokat ragasszuk a megfelelő pozícióba a beteg mellkasára.
Ellenőrizzük, hogy az elektróda kábel helyesen csatlakozik-e a készülékhez, ha igen, indulhat az életmentés.
Az AED – automata külső defibrillátor hang-/ szöveges üzentekkel irányítják a felhasználót a segítségnyújtás során.
NE ÉRJEN A BETEGHEZ! RITMUSELEMZÉS FOLYIK.” – a készülék elemzi a beteg szívmüködését, EKG-t készít, és az eredmény alapján dönt helyettünk. Az elemzés alatt nem szabad a beteghez érni, mert saját szívműködésünk megzavarja a vizsgálatot, téves eredményre vezethet. Kamrafibrilláció, illetve más sokkolható ritmuszavar esetén a készülék
figyelmeztet minket: “SOKK JAVASOLT. TÖLTÉS.”, a töltés során sípoló hang hallható, majd a teljes energia elérése után
újabb üzenet érkezik: “NE ÉRJEN A BETEGHEZ! NYOMJA MEG A VILLOGÓ GOMBOT A SOKK LEADÁSÁHOZ.” A sokk
engedélyezése előtt még egyszer ellenőrizzük, hogy senki ne érjen a beteghez, mert áramütés veszélyének vagyunk
kitéve. Ha minden rendben van, nyomjuk meg a sokk gombot. Az ütés során hirtelen összerándul a beteg, majd a
készülék visszaigazolja a beavatkozást: “SOKK LEADVA.”,“MOST MÁR HOZZÁÉRHET A BETEGHEZ.” A defibrillátor egy
életmentő eszköz, de nem pótolja az újraélesztést. A sokk leadása után 2 percig folytatni kell az újraélesztést, amen�nyiben nem térnek vissza az életjelenségek, meg kell ismételni a ritmus analízist illetve a defibrillálást. Azokban az
esetekben, amikor a készülék a „SOKK NEM JAVASOLT” üzenetet küldi, végezzük folyamatosan az újraélesztést és 2
percenként ismételjük az elemzést, az újraélesztést folytassuk a mentők megérkezéséig.

Merjünk életet menteni!
Részletek: https://www.webbeteg.hu/cikkek/elsosegely/6757/defibrillator „
Forrás: Webbeteg.hu
  

NE LEGYEN RÁ SZÜKSÉG, DE HA MÉGIS, AKKOR TUDJANAK RÓLA,
HOGY VAN NÁLUNK ILYEN LEHETŐSÉG, AMELY ÉLETET MENTHET!
   Tisztelettel:
Foltin Ottó
Ügyvezető igazgató
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