ٚب ػایر خشػساسی لّة  ٚػشٚق ایشاٖ

دفیبریالسیون و کاردیوورژن

٘ٛیؼٙذ:ٜ
حعي شریفی پَر ،کبرشٌبظی ارشذ پرظتبی داخلی جراحی ،عضَ ّیئت علوی داًشگبُ علَم پسشکی زاّذاى،
هذرض پرظتبری هراقجت ٍیصُ قلجی ،هذیر ٍة ظبیت پرظتبری قلت ٍ عرٍق ایراى
ثرای ارظبل ًظرات خَد در هَرد ایي هقبلِsharifi9879@hotmail.com :

تشای اِٚیٗ تاس دس ػاَ  1956تا اػسفاد ٜاص جشیاٖ ٔسٙاٚب تشق  ACت ٝیه ا٘ؼاٖ ؿٛن داد ٜؿذ ٚ
چٙذ ػاَ تؼذ ،اص جشیاٖ تشق ٔؼسمیٓ  DCدس تاِیٗ اػسفاد ٜؿذ .أشٚص ٜاػسفاد ٜاص واسدیٚٛسطٖ
اِىسشیىی جضئی اص سٚؿٟای سٚزیٗ ٔشاوض دسٔاٖی ؿذ ٜو ٝت ٝصٛسذ دسٔاٖ ا٘سخاتی  ٚیا اٚسطا٘ؼی تشای
تیٕاساٖ تا ؿشایط ٌ٘ٛاٌ ٖٛتشای خأٛؽ وشدٖ آسیسٕی ٞای لّثی اػسفادٔ ٜی ؿٛد .
دفیثشیالػی ،)defibrillation( ٖٛزخّی ٝغیشٕٞا (nonsynchronized) ًٙٞا٘شطی اِىسشیىی
ت ٝلّة دس خالَ فاص ٞای خسا٘ؼیُ ػُٕ ػضّ ٝلّة ٔی تاؿذ دس صٛسزی و ٝواسدیٚٛسطٖ
( ،)cardioversionزخّی ٝجشیاٖ اِىسشیىی دس ٔشحّ ٝدخٛالسیضاػی ٖٛػشیغ یؼٙی سٚی ٔٛج R
(وٕدّىغ ٔ )QRSی تاؿذ.
دس ٞش دٛ٘ ٚع زخّی ٝجشیاٖ ،جشیاٖ اص لطة ٔثثر ت ٝطشف لطة ٔٙفی حشور ٔی وٙذ  ٚدس ٔؼیش
خٛد اص لّة ٔی يرسد ٛٔ ٚجة فؼاَ ؿذٖ زٕاْ ػِّٟٛای لّثی ٔی ؿٛد .ایٗ أش ٔٛجة اص ٓٞ
ٌؼیخسٍی  ٚازٕاْ سیسٓ ٞای غیش طثیؼی تذ ٖٚآػیة ت ٝلّة ؿذ ٚ ٜتٙاتشایٗ ٌش ٜػیٛٙػی دّٞیضی
ٔجذدا ت ٝواس خٛد یؼٙی ضشتاٖ ػاصی ادأٔ ٝی دٞذ.
واستشدٞا
واسدیٚٛسطٖ اِىسشیىی ٕٞا ًٙٞؿذٜ

دفیثشیالػیٖٛ

زاوی واسدی فٛق تطٙی ()SVT

زاوی واسدی تطٙی تذ٘ ٖٚثض ()Pulseless VT

فیثشیالػی ٖٛدّٞیضی ()Atrial fibrillation

فیثشیالػی ٖٛتطٙی Ventricular fibrillation
)(VF
ایؼر لّثی ت ٝػّر یا ت ٝد٘ثاَ VF

فّٛزش دّٞیضی ()Atrial flutter
زاوی واسی تطٙی ٘ثض داس ()VT
ٚضؼیر ٞای زاوی واسدی تا ٔىا٘یؼٓ ٚسٚد ٔجذد (سیر تطٙی تیـسش اص 150
ضشت ٝدس دلیم)ٝ
ٔٛاسد ٕٔٛٙػیر اػسفادٜ

آسیسٕی ٞا تا ٔىا٘یؼٓ افضایؾ ازٔٛازیؼیس( ٝخٛدواسی) ٔا٘ٙذ آسیسٕی ٞای ٘اؿی اص ٔؼٕٔٛیر تا دیٍٛوؼیٗ  ٚوازى َٛآٔیٗ ٞا چ ٖٛدس
ایٗ ٔٛاسد احسٕاَ زثذیُ ؿذٖ سیسٓ تٚ VT/VF ٝجٛد داسد.
زاوی واسدی دّٞیضی چٙذوا٘٘ٛی ()MAT
جذٍل  :1کبرثردّبی کبردیٍَرشى در هقبثل دفیجریالظیَى
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واسدیٚٛسطٖ ٔؼٕٛال زحر تی ٛٞؿی ػثه  ٚتا اػسفاد ٜاص داسٞٚای وٛزا ٜاثش آسأثخؾ ٔا٘ٙذ
ٔیذاصٚالْ ا٘جاْ ٔی ؿٛد اِثس ٝت ٝجضء ٔٛاسدی و ٝتیٕاس اص ٘ظش ٕٛٞدیٙأیه ٘اخایذاس اػر  ٚیا وٛالخغ
لّثی ػشٚلی سخ داد ٜاػر .دفیثشیالػیٔ ٖٛؼٕٛال یه سٚؽ اٚسطا٘ؼی اػر  ٚدس ٍٙٞاْ ِض ْٚایٗ
سٚؽ تٞ ٝیچ ػٛٙاٖ ٘ثایذ ٚلر سا زّف وشدٔ .ی زٛاٖ زا صٔاٖ آٔاد ٜؿذٖ دػسٍا ٜداسٚی آسأثخؾ
زضسیك وشد.
تجهیسات مىرد نیاز:
 .1دفیثشیالزٛس ٔجٟض تٔ ٝا٘یسٛسی( ًٙؿىُ  ٕٝ٘ٛ٘ : :5دػسٍاٛ٘ٛٔ ٜفاصیه (ساػر)  ٚتای فاصین
(چح))  ٚیا دػسٍا ٜدفیثشیالزٛس خاسجی ازٔٛازیه ()AED

شکل  :1دفیجریالتَر خبرجی اتَهبتیک AED

 .2خذ یا خذاَ ٞای ٔخصٛف زخّی ٝؿٛن (اِثس ٝاػسفاد ٜاص خذاَ ٞای دػسی تٔ ٝشازة ٔٛثش زش اص
خذ ٞای خٛد چؼة ٞؼسٙذ)
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شکل  :2پذال ّب (ظوت راظت) ٍ پذ ّبی (ظوت چپ) دظتگبُ الکترٍشَک

 .3طَ ٔخصٛف اِىسشٚؿٛن
 .4دػسٍا ٜاِىسشٚواسدیٌٛشاْ  ٚػیؼسٓ ٔا٘یسٛسیًٙ
 .5دػسٍا ٜاوؼیظٖ
ِٛ .6اصْ ٌِ ِٝٛزاسی زشاؿٝ
 .7خیغ ٔیىش
تکنیک اجرا:
تشای لشاس دادٖ خذاَ ٞا سٚی لفؼ ٝػی ٝٙد ٚؿی ٜٛاػسا٘ذاسد ٚجٛد داسد ؛ سٚؽ لذأی جا٘ثی  ٚسٚؽ
لذأی خّفی.
سٚؽ لذأی جا٘ثی :یه خذاَ سٚی فضای تیٗ د٘ذ ٜایی چٟاسْ  ٚیا ج٘جٓ ػٕر چح اػسش٘ ْٛسٚی
خط ٔیذوالٚیىٛالس  ٚخذاَ دیٍش ػٕر ساػر اػسش٘ ْٛدس فضای تیٗ د٘ذ ٜایی د ٚ ْٚیا ػ ْٛلشاس دادٜ
ٔی ؿٛد.

توبهی حقَق ایي هقبلِ ًسد ٍثعبیت پرظتبری قلت ٍ عرٍق ایراى هحفَظ ثَدُ ٍ اظتفبدُ از هطبلت ثب رکر رفرًط ثالهبًع هی ثبشذ.
info@cardiacnursing.ir
Hassan Sharifi, Msn
www.cardiacnursing.ir
3

ٚب ػایر خشػساسی لّة  ٚػشٚق ایشاٖ

شکل  :3هحل قرار گیری پذال ّب در رٍغ قذاهی جبًجی

سٚؽ لذأی خّفی:
دس ایٗ سٚؽ ت ٝجای خذاَ ػٕر ساػر اػسش٘ٔ ،ْٛحُ لشاس ٌیشی ت ٝفضای تیٗ اػىاخٛال  ٚػسٖٛ
فمشاذ زغییش ٔی وٙذ .ایٗ سٚؽ ٔٛثش زش اص سٚؽ لثّی ٔی تاؿذ ٔخصٛصا تشای لیثشیالی ٖٛدّٞیضی.
دس ضٕٗ تشای تیٕاسا٘ی و ٝخیؾ ٔیىش داس٘ذ ،ایٗ سٚؽ زٛصیٔ ٝی ؿٛد و ٝدِیُ آٖ ػذْ اخسالَ  ٚای
اخسالَ وٓ دس ػّٕىشد خیغ ٔیىش ٔی تاؿذ .

شکل  :4هحل قرار گیری پذال ّب در رٍغ قذاهی خلفی

امىاج مىنىفازیک در مقابل بای فازیک
دػسٍاٞ ٜای دفیثشیالزٛس أشٚصی لادس٘ذ ٔٛج اِىسشیىی سا تذ ٚسٚؽ ٔٛ٘ٛفاصیه  ٚتای فاص یه ذخّیٝ
وٙٙذ.
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شکل ً : :5وًَِ دظتگبُ هًََفبزیک (راظت) ٍ ثبی فبزیک (چپ)

دس سٚؽ ٔٛ٘ٛفاصیه جشیاٖ اِىسشیىی فمط دس یه جٟر زخّی ٝؿذ ٜدسحاِی و ٝدفیثشیالػی ٖٛتٝ
سٚؽ تای فاصیه٘ ،یٕی اص زخّی ٝدس یه جٟر ٘ ٚیٓ دیٍش دس جٟر دیٍش زخّیٔ ٝی ؿٛد  .أٛاج تای
فاصیه ٔٛجة دفیثشیالػی ٖٛت ٝطٛس ٔٛثشزش  ٚتٔ ٝیضاٖ ا٘شطی وٕسش ٘ؼثر تٛ٘ٛٔ ٝفاصیه ٔی ؿ٘ٛذ.

ؿىُ  :6أٛاج ٔٛ٘ٛفاصیه دس ٔماتُ تای فاصین

انتخاب انرژی برای دفیبریالسیىن و کاردیىورژن
تشای دسٔاٖ فّٛزش دّٞیضی :واسدیٚٛسطٖ اِىسشیىی ٕٞا ًٙٞؿذ ٜتا  25اِی  50ط َٚزٛػط دػسٍاٜ
ٔٛ٘ٛفاصیه (تشای دػسٍا ٜتای فاصیه ٔؼادَ زمشیثی ٘صف ا٘شطی ٔٛسد ٘یاص تشای ٔٛ٘ٛفاصیه اػسفادٜ
ٔی ؿٛد یؼٙی  12زا  50ط َٚتشای دػسٍا ٜتای فاصیه)
تشای دسٔاٖ فیثشیالػی ٖٛدّٞیضی دس تیٕاساٖ خایذاس  :اِىسشیىی ٕٞا ًٙٞؿذ ٜتا  50اِی  100طَٚ
زٛػط دػسٍاٛ٘ٛٔ ٜفاصیه (ٔؼادَ  25اِی  50ط َٚتای فاصیه)
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شکل  :7ایي اظتریپ ًشبًذٌّذُ یک ریتن فیجریالظیَى دّلیسی اظت کِ ثَظیلِ کبردیٍَرشى ثِ ریتن ظیٌَظی ًرهبل تجذیل شذُ اظت .

تشای دسٔاٖ فیثشیالػی ٖٛتطٙی  ٚزاوی واسدی چٙذؿىّی ػشیغ (سیر تاالزش اص  )150دس تیٕاس تا
ٚضؼیر ٕٛٞدیٙأیه ٘اخایذاس تایذ تذ ٖٚفٛذ ٚلر اص جشیاٖ ٔؼسمیٓ غیشٕٞا ًٙٞتٔ ٝیضاٖ  360طَٚ
(ٔؼادَ  100زا  200ط َٚتای فاصیه) اػسفاد ٜؿٛد.
زاوی واسدی یه ؿىّی تایذ تا زخّی ٝجشیاٖ ٕٞا ًٙٞؿذ ٜتٔ ٝیضاٖ  100زا  200طٔ( َٚؼادَ  50زا 10
ط َٚتای فاصیه) دسٔاٖ ؿٛد.

شکل  :8پبیبى فیجریالظیَى ثطٌی ثب تخلیِ شَک غیر ّوبٌّگ شذُ

عىارض:
 .1ؿایؼسشیٗ ػاسض ٝاػسفاد ٜاص ایٗ سٚؽ آسیسٕی (دّٞیضی ،تطٙی  ٚضشتاذ صٚدسع جا٘ىـٙاَ )
ٔی تاؿذ .دس تؼضی ٔٛاسد تذِیُ زخّی ٝتیؾ اص حذ ا٘شطیٔ ،ؼٕٔٛیر تا دیظیساَ ،تیٕاسی لّثی
خیـشفس ٚ ٝیا ٕٞاٍٙٞی ٘ادسػر تا ٔٛج  Rدس صٔاٖ زخّی ٝؿٛن ٕٔىٗ اػر فیثشیالػیٖٛ
تطٙی سخ دٞذ.
 .2دس یه زا  3دسصذ تیٕاساٖ ٔٛاسدی اص زشٔٚثٛآٔثِٛیضْ تذ٘ثاَ اػسفاد ٜاص واسدیٚٛسطٖ ٔخصٛصا
دس فیثشیالػی ٖٛدّٞیضی دیذ ٜؿذ ٜاػر.
٘ .3ىشٚص ٔیٛواسد دس زخّی ٝتیؾ اص حذ ؿٛن (ٔیضاٖ ا٘شطی تاال) سخ ٔی دٞذ.
 .4ادْ سیٛی
 .5ػٛخسٍی خٛػر دس ٔحُ زخّیٝ
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