
  دفيبريالتور
 قفسه خالل از را يكيالكتر شوك كي كه است سبك و حمل قابل يا لهيوس ،) AED( خودكار يخارج بربالتوريدف
 يناگهان ستيا هنگام در و شده يعيرطبيغ تمير نمودن متوقف سبب تواند يم شوك نيا. كند يم وارد قلب به نهيس
 نيا اگر. باشد يم قلب عملكرد كبارهي قطع ،يقلب يناگهان ستيا. بدهد قلب به را يعيطب تمير يريسرگ از اجازه يقلب

 از يناش يقلب يناگهان يها ستيا اكثر.  شود يم مرگ سبب فورا نشود، رفع قهيدق چند عرض در مشكل
 كننده پمپ يها حفره در آن منشا كه است يقلب نامنظم و عيسر تمير كي حالت نيا. باشند يم يبطن ونيالسيبريف
 زنده شانس قهيدق هر گذشت با كه چرا ، شود »لهيبريدف« اصطالح به فورا ديبا قلب.  باشد يم) بطنها( قلب ينييپا

  .ابدي يم كاهش درصد 7-10 حدود در يقربان فرد ماندن

  ست؟يچ در AED تياهم

AED كار بتوانند ياريبس افراد ، دارد وجود ونيالسيبريدف به ازين كه يپزشك اورژانس حاالت در كه شود يم سبب 
 يم است، استفاده قابل هم پزشك ريغ افراد لهيبوس و باشد يم حمل قابل AED كه آنجا از.  بدهند انجام يديمف

 يم يفور)  يوير و يقلب ياياح( CPR و 115 با تماس شامل كه ياضطرار پاسخ يها برنامه از يجزئ عنوان به تواند
  . باشند يم موثر بقا احتمال شيافزا در يقلب ستيا هنگام به تهايفعال نيا سه هر.  رود بكار باشد

AED ؟ كند يم كار چگونه  

 يبررس وتريكامپ. دهد يم صيتشخ چسبنده يالكترودها قيطر از را يقربان يقلب تمير كمربند، داخل وتريكامپ كي
 فرد به شده ضبط يصدا كي ازين صورت در). دادن شوك( ريخ اي دارد وجود ونيالسيبريدف به ازين ايآ كه كند يم
 و كرده متوقف را قلب تيفعال يآن شكل به شوك نيا.  دهد فشار را AED يرو شوك دگمه كه ديگو يم كننده اياح
  . دارد وجود روند نيا در استفاده جهت يمالحظات.  دهد يم را مجدد موثر ضربان يريسرگ از فرصت قلب به

 يزندگ كننده ديتهد گريد حالت كي و يبطن ونيالسيبريف در:  دارد كاربرد حالت دو در فقط AED دستگاه شوك
  . نبض بدون قلب يبطن ضربان شيافزا عنوان تحت

  
  مانكن يرو بر) AED( خودكار يخارج بربالتوريدف از استفاده نحوه

  



  ؟ است منيا AED از استفاده ايآ

AED موارد درصد 90 در كه دهند يم نشان ها يبررس.  هستند منيا دهيد آموزش افراد توسط استفاده جهت ها 
AED نشان دستگاه كه يهنگام هم موارد درصد 95 در.  باشند يم شدن لهيبريدف ازمندين تمير ييشناسا به قادر ها 

  . ندارد شوك به ازين واقعا ماريب باشد، ينم) دادن شوك( كردن لهيبريدف به ازين كه دهد يم

AED ؟ شود داده قرار كجا ديبا  

 ينشان آتش يها نيماش از ياريبس و يانتظام يروهاين يها نيماش ، آمبوالنسها شامل يامداد هينقل ليوسا يتمام
 مجتمع ، ها گاه فرود ، ها ورزشگاه مانند يعموم مناطق در ها AED ديبا نيهمچن.  باشند AED يدارا ستيبا يم
 اي نديآ يم هم گرد آنها در افراد از ياديز تعداد كه يعموم اي و يخصوص بخش هرگونه و پزشك مطب ، يادار يها

  ؟ باشند داشته وجود كنند، يم يزندگ آنها در خطر معرض در افراد

  . دارند يكار مد دو ديجد يالكتروشوكها اصوال

 يزمان و ندارد ماريب به شوك اعمال نحوه در يدخالت چيه الكتروشوك و بوده يدست كامال مد نيا:  ASYNC مد -1
  . ندارد يحس قابل يقلب گناليس چيه ماريب كه رود يم كار به

 ماريب به يزمان شوك كياتومات صورت به و شده حس الكتروشوك توسط يقلب گناليس مد نيا در:  SYNC مد -2
 به يكي.  باشد يم شوك اعمال نحوه دو يدارا خود مد نيا.  ميباش دهيرس يقلب موج قله به قايدق كه شود يم اعمال
 اعمال يها دكمه فشردن لهيبوس را شوك اعمال زمان و تعداد پزشك اي و پرستار نكهيا يعني manual صورت
 مد نيا.  باشد يم AED گريد مد.  شود يم اعمال شوك يقلب گناليس قله صيتشخ محض به و نموده اعالم شوك
 را ماريب يقلب گناليس دستگاه و شود يم متصل ماريب به يچسب پد عدد دو كه مفهوم نيا به.  است كياتومات كامال

 شود يم اعمال ك شو اپراتور توسط گرفته انجام ماتيتنظ اساس بر باشد الزم كه كجا هر و كند يم زيآنال و افتيدر
 اعمال نحوه و زمان صيتشخ و است ياتيح يپارامترها حدود كردن مشخص تنها اپراتور نقش كه يمعن نيا به. 

 . است شده گذاشته دستگاه پردازشگر عهده به آن تعداد و شوك


