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1.AMAÇ: Defibilatör Cihazı’nı doğru şekilde kullanmak ve kullandırılmasını sağlamak.

2.KAPSAM: Bu talimat  Defibrilatör Cihazı’nın standartlara uygun olarak kullanılmasını kapsar.

3.KISALTMLAR:

4.TANIMLAR:

Defibrilasyon: Öldürücü ritimlerde hastayı normal ritme çevirmek için senkronize (SYNC)

etmeden elektroşok uygulama işlemidir.

5.SORUMLULAR: Doktor, Hemşire

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1.Hastada şoklanabilir bir ritim olduğundan emin olunmalıdır.

6.2.Cihazın bataryasının dolu konumda olduğundan emin olunmalıdır.

6.3.Cihazın paneli üzerindeki batarya durum gösterge lambaları bataryanın şarj durumunu belirtir.

6.4.Eger batarya göstergesinde kırmızı lamba yanıyorsa cihaz mutlaka şarja takılmalıdır.

6.4.1.Tamamen boş batarya 5 saatde tam dolu hale gelir.

6.4.2.Tam şarjlı bir batarya ile 360 joule’de 100 defa şok yapılabilir.

6.5.Zoll markalı defirilatörlerde; on tuşuna basılıp manuel mode seçilir ekrandan confirm şeçeneği

seçilir istenilen enerji ayarlanır ve kullanıma hazır hale gelir.

6.6.Mindray marka defibrilatörde manuel mode seçilip enerji ayarlaması yapıldıktan sonra

kullanıma hazır hale gelir.

6.7.Defibrilatör enerji ayar düğmelerinden hasta için uygun olanı seçilir.

6.7.1.Önerilen yetişkin için 360 joule, çocuk için 2-3 kg/joule

6.8.Şarj (change) düğmesine basılır.

6.9.Hastaya uygun kaşık seçilir. Kaşıkların üzerine jel sürülür. Göğüs kafesi üzerinde uygun

konumda yerleştirilir.

6.10.Apex--------- apex ( 5. intercostal aralık median hattan 8-9 cm solda)

6.11.Sternum---sternum alt ucu

6.12.Şarj tamamlandı sinyali geldikten sonra belirli bir güç ile bastırılan kaşıklarda bulunan

deşarj(dischange) düğmelerine aynı anda basılır.

6.13.Deşarj 90 saniye içerisinde 360 joule’de 5 defadan fazla yapılmamalı ve 1 dakika

dinlendirilmelidir.

6.14.Cihaz max 2500 defa deşarj yapabilecek ömre sahiptir.

6.15.İşlem sonrasında cihaz power of(kapalı) konuma getirilir.
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6.16.İşlem sonrasında kaşıklar hafif nemli bezle silinir ve uygun bir dezenfektan ile dezenfekte

edilir.( %70 alkol ya da %0,5 klorheksin)

6.17.Cihazın şebekeye bağlı olması sadece bataryaların şarj edilmesini sağlar. Cihazın daima

çalışır halde olması için kullanılmadığı zamanlarda sürekli şarjda bulundurulmalıdır.

7.Emniyet Tedbirleri

7.1.Defibrilasyon korumalı olmayan cihazlar defibrilasyon sırasında hastadan ayrılmalıdır.

Örneğin hastanın kolundaki saat çıkarılmalıdır.

7.2.Defibrilatör elektrotları, hasta ile temasta olan metal parçalardan ve ekg elektrotlarından uzak

tutulmalıdır.

7.3.Hasta üzerinde defibrilatör cihazının etkileyeceği elektronik cihaz bulunmamalıdır. Örneğin

pulse oksimetre gibi

7.4.İşlem sırasında kendimizin ya da çevremizdekilerin hasta ile temasta olmadığından emin

olunmalıdır.

7.5.Yanıcı ve patlayıcı gazların bulunduğu ortamlarda patlamaya sebep olabileceği için bu

ortamlarda kullanılmamalıdır.

8.Kontroller

8.Bataryaların iki yılda bir değiştirilmesi gereklidir.

8.2.Cihazın hasta üzerinde arızalanmasına meydan vermemek için, uluslar arası standartlara göre

defibratörlerin her 6 ayda bir test ve kalibrasyon ölçümleri yapılmalıdır.


