NAKLJUČNA PODHLADITEV
Temperatura jedra <35 °C ali hladen na dotik
Znaki življenja prisotni
DA

NE

• Očitni znaki smrti

Motnja zavesti

DA

• Veljavna izjava za opustitev oživljanja

DA

NE

• Nevarne okoliščine za reševalca

• Žrtev plazu zakopana >60 min, z zaprto
dihalno potjo in asistolijo
Če je poškodovan, premestitev
v najbližjo bolnišnico; razmisli
o oskrbi na terenu

HT I (3)
• Toplo okolje in suha oblačila
• Tople sladke pijače
• Aktivno gibanje

Kardiocirkulatorna nestabilost na kraju
dogodka
• Sistolični KT <90 mm Hg (2)

• Temperatura jedra <32°C pri starejših in
s pridruženimi boleznimi ali <30 °C pri
mladih in zdravih
NE ZA VSE

Transport najbližjo
primerno bolnišnico

NE ZA VSE
Zastoj srca zaradi
podhladitve pred • Začni z oživljanjam in ne odlašaj s transportom
očividci?
• Če neprekinjeno oživljanje zaradi okoliščin ali varnosti

DA

ni mogoče, razmisli o občasnem ali odloženem oživljanju
• Oskrbi dihalno pot
• Temperatura jedra <30 °C: največ 3 defibrilacije, brez
adrenalina
• Pridobi informacije o mehanizmu nesreče

Zastoj srca pred podhladitvijo
zaradi drugega vzroka
• Zasutje pod plazom <60 min

Transport v bolnišnico,
kjer je možna
zunajtelesna življenjska
podpora (ECLS)

DA

NE

Transport v bolnišnicon z ECLS;
NE prenehaj s KPO

HT II ali III (3)
• Minimalno in stalno gibanje, da bi preprečili kolaps
• Prepreči nadaljno izgubo toplote
• Aktivno zunanje in minimalno invazivno ogrevanja (5)
• Oskrba dihalne poti, če je potrebno

• Pričakuj multiorgansko odpoved in
potrebo po dihalni podpori z ECLS
• Oskrba po oživljanju

Razmisli o
opustitvi ali
prenehanju KPO

Razmisli o prognozi, da določiš
smiselnost ECLS:
• HOPE verjetnost preživetja ≥10
• ICE vrednost <12
Dosežena
kardiocirkulatorna
stabilnost

NE

DA

HT IV

• Ogrevaj z ECLS

• V kolikor ECLS ni na voljo znotraj 6 ur, KPO
in ostale tehnike ogrevanja v bolnišnici

• Ogrevaj do temperature jedra ≥32 °C

NI ROSC

Razmisli
o zaključku
KPO

