


Art. 3 pkt 7 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1868)

pierwsza pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu 
zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów 
medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 876 i 1918 oraz z 2016 r. poz. 542, 1228 i 1579), oraz 
produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtge2tqmzvheydo
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqnryhe4ta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnjxgm2do
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu3dambqga2tk






• AED – Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (ang. Automated External
Defibrillator) – jest urządzeniem, które analizuje rytm serca poszkodowanego
i decyduje o konieczności defibrylacji.

• Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny

A – automatyczny - urządzenie sterowane komputerowo, z zaprogramowanym
algorytmem, wykrywa zagrażający życiu rytm serca i informuje (lektor w języku
polskim) o konieczności defibrylacji.

D – defibrylator - urządzenie, które za pomocą impulsu elektrycznego przywraca
prawidłowy rytm pracy serca.

Z – zewnętrzny - działający za pomocą samoprzylepnych elektrod umieszczanych
na klatce piersiowej poszkodowanego.



AED może być używany przez osoby posiadające wykształcenie medyczne, jak 
również przez osoby, które takiego wykształcenia nie posiadają. Warto jednak odbyć 
szkolenie z obsługi AED, aby prawidłowo, bezpiecznie i sprawnie przeprowadzić 
defibrylację za jego pomocą.

• Defibrylacja jest zabiegiem medycznym polegającym na 
zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej 
energii w celu przywrócenia prawidłowego rytmu pracy serca.

Wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia pozwala na 
przeżycie w ok. 75% przypadków.



AED jest urządzeniem medycznym, które oddziałując na mięsień sercowy 
prądem o odpowiedniej energii, pomaga ratować życie w zatrzymaniu 
krążenia. 

Celem defibrylacji jest  wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, 
które przepływają przez serce i umożliwienie jemu powrotu do normalnej, 
regularnej pracy. Defibrylatory AED kwalifikują do defibrylacji tylko migotanie 
komór. 

Impuls aktywności elektrycznej serca jest przekazywany za pośrednictwem 
dwóch samoprzylepnych elektrod, następnie poddawany jest analizie przez 
mikroprocesor, a rozpoznany rodzaj zaburzenia rytmu trafia do wiadomości 
ratownika poprzez odpowiednie komendy głosowe.





Kapsuła z ogrzewaniem, w której znajduje się torba 
transportowa z AED.

Kiedy temperatura powietrza atmosferycznego spadnie 
poniżej 5 stopni Celsjusza, to automatycznie uruchomi się 
specjalny moduł grzejący, który w środku utrzyma idealną 
temperaturę. Dzięki temu AED przez cały czas 
przechowywany jest w komfortowych dla siebie warunkach 
(> 5 stopni Celsjusza). 

Moduł grzewczy jest w pełni zautomatyzowany tzn. stale 
kontroluje temperaturę wewnątrz, działając 24h/dobę. 

Aby otworzyć kapsułę wystarczy po prostu przekręcić 
pokrywę zgodnie z kierunkiem widocznych strzałek.

Pokrywa jest przymocowana do płyty tylnej za 
pośrednictwem pasa i po otwarciu nie absorbuje uwagi 
ratownika. Na pasie pokrywa swobodnie zwisa i odsłania 
całą zawartości szafki















UMIEJSCOWIENIE PODKŁADEK



W torbie transportowe AED w zestawie ratowniczym 
znajdują się dwa rodzaje elektrod (w celu szybkiej 
identyfikacji zostały podpisane markerem „elektrody 
dziecięce” lub „elektrody dorosły”):
- dla dorosłych
- dla dzieci, czyli pediatryczne (dziecko w wieku poniżej 8 lat 
lub o masie ciała nieprzekraczającej 25kg).

Defibrylator AED samodzielnie i natychmiast wykrywa 
rodzaj elektrod (dziecięce lub dla dorosłych), a następnie 
w razie konieczności przeprowadzi defibrylację o stosownej 
mocy.

Przy wykryciu podkładek dziecięcych, na urządzeniu zapali 
się żółty wskaźnik LED.

Elektrody przechowywane są w szczelnie zamkniętym 
opakowaniu, które można szybko i łatwo otworzyć, a to 
dzięki specjalnemu nacięciu w rogu opakowania. 

Elektrody są jednorazowego użycia.



Kilka bardzo ważnych zasad:

• zawsze zanim użyjesz AED, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi,

• usuń biżuterię, wszystkie plastry i inne materiały, które mogłyby wejść w 
kontakt z elektrodami,

• mokrą klatkę piersiową poszkodowanego wytrzyj ręcznikiem, który 
znajdziesz w zestawie ratowniczym,

• pamiętaj, że poszkodowany nie może być dotykany zarówno podczas 
analizy rytmu serca jak i w czasie defibrylacji,

• jeżeli owłosiona klatka piersiowa mogłaby utrudnić naklejenie elektrod 
powinieneś ją ogolić przy pomocy golarki, którą znajdziesz w zestawie 
ratowniczym



METODOLOGIA RKO I UŻYTKOWANIE DEFIBRYLATORA AED





HARMONOGRAM 
DEFIBRYLACJI



Prowadź resuscytację krążeniowo-oddechową zgodnie 
z poleceniami AED!







Żaden sprzęt nie pomoże, jeśli nie zostanie użyty…

…aby został użyty, ktoś musi po niego pójść, włączyć i wykonać 
jego polecenia.

Będąc jednostką w tłumie, stajemy się anonimowi, przypisujemy 
innym odpowiedzialność za działanie i myślimy, że w tej grupie 
z pewnością ktoś zareaguje albo przynajmniej zadzwoni po pomoc.

…i tak powstaje błędne koło, bo wszyscy myślą podobnie…



GDZIE ZNAJDZIEMY DEFIBRYLATOR AED???


