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 .بیوار پاسخ ًوی دّذ 

 . بزای کوک اطزافیاى را صذا بشًیذ 

سیستن فَریت ّای پشضکی  (در صَرتی کِ در دستزس است  )بِ ٍسیلِ تلفي 

 . را فعال کٌیذ  (115)

 را هْیا کٌیذ یا ضخصی را بزای اًجام ایي کار AEDتجْیشات اٍرصاًسی ٍ 

 .بفزستیذ 

 
 : تٌفس ًجات بخص بذّیذ * 

 12-10 ثاًیِ یا حذٍد 6-5یک تٌفس ّز -  

 .تٌفس در ّز دقیقِ 

سیستن فَریت ّای پشضکی را فعال کٌیذ     - 

 2بعذ اس  (اگز بالفاصلِ اهکاى پذیز ًیست  )

 . دقیقِ تالش کٌیذ 

 

 : اداهِ تٌفس ًجات بخص * 

 دقیقِ یکبار ٍجَد ًبض را بزرسی 2ّز -  

کٌیذ ، اگز ًبض ًذاضت عولیات  احیا را ضزٍع 

 . کٌیذ 

 

 

 

 .بزرسی کٌیذ بیوار ًفس هیکطذ یا تٌفس غیز هَثز دارد

 (ّوشهاى با ّن )ٍجَد ًبض 

 ثاًیِ ٍجَد ًبض را بِ صَرت ٍاضح احساس 10آیا در هذت 

 کزدیذ ؟

 

 .را ضزٍع کٌیذ احیا قلبی ریوی 

  تٌفس هصٌَعی 2 بار فطار بز قفسِ سیٌِ ٍ 30سیکل ّای 

  بِ هحض در دستزس قزار گزفتي AEDاستفادُ اس 

AED  رسیده است . 

ریتن قلبی را پایص کٌیذ ؟                      

 آیا ریتن قلبی قابل ضَک دادى است یا خیز ؟

 .فَرا احیا را اس سز بگیزیذ 

 .  دقیقِ اداهِ دّیذ 2بزای هذت 

  (. بِ ضوا اجاسُ پایص هی دّذ AEDتا سهاًی کِ  )

ایي چزخِ را اداهِ دّیذ تا سهاًی کِ هزاقبت ّای پیطزفتِ احیا بز بالیي 

بیوار قزار گیزد یا بیوار ضزٍع بِ تٌفس خَد بِ خَدی یا تکاى خَردى 

 .ًوایذ 

 .یک ضَک بذّیذ ٍ فَراً احیا را اس سز بگیزیذ 

 .  دقیقِ اداهِ دّیذ 2بزای هذت 

  (. بِ ضوا اجاسُ پایص هی دّذ AEDتا سهاًی کِ  )

ایي چزخِ را اداهِ دّیذ تا سهاًی کِ هزاقبت ّای پیطزفتِ احیا بز بالیي بیوار 

 .قزار گیزد یا بیوار ضزٍع بِ تٌفس خَد بِ خَدی یا تکاى خَردى ًوایذ 

 

 عذم ٍجَد تٌفس یا تٌفس غیز هَثز

 ًبَد ًبض

 

 .فعال شده است  (115)سیستم فوریت های پزشکی 

 یا تهیه شده است یا فردی در AEDتجهیزات اورژانسی و 

 .حال تهیه کردن آنها است 

 

 خیر بله
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