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Abstrakt 

 
Včasná defibrilácia s kvalitne poskytovanou externou masážou srdca je dôležitým 

prediktorom prežitia náhleho  zastavenia obehu v dôsledku patologických rytmov – 

komorovej fibrilácie a bezpulzovej komorovej tachykardie. Jediným účinným postupom ich 

zvrátenia je včasná defibrilácia, okrem masáže srdca a umelého dýchania.  Preto sú do 

vybraných lokalít s vyššou incidenciou zastavenia srdca inštalované automatické externé 

defibrilátory.  Sú to prístroje určené do rúk širokej laickej verejnosti, ktoré dokážu v prípade 

náhleho zastavenia obehu volajúceho navigovať k správnemu použitiu automatického 

externého defibrilátora a inštruovať až do príchodu záchranárov. 
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Náhle zastavenie krvného obehu (ďalej NZO) patrí medzi najčastejšie príčiny smrti v Európe. 

Najčastejšou príčinou náhlej smrti u dospelých je až v 80% náhle zlyhanie srdca. Pri prvotnej 

analýze srdcového rytmu má okolo 25 - 30 % postihnutých komorovú fibriláciu  (ďalej KF). 

Ide o nekontrolované chvenie srdcového svalu, ktorý sa nedokáže stláčať a pumpovať cez 

srdce krv. Jediným účinným postupom je popri stláčaní hrudníka a umelom dýchaní 

defibrilácia. Keď je rytmus analyzovaný okamžite po kolapse, tak postihnutí majú 2-3 

násobne zvýšenú šancu na prežitie a na návrat do plnohodnotného života, ak je im poskytnutá 

včas a správne kardiopulmonálna resuscitácia (ďalej KPR) a  skorá defibrilácia do príchodu 

záchrannej služby (Kardiopulmonálna resuscitácia 2010, AED, 2012). 

Defibrilácia je prechod elektrického prúdu cez myokard v takej intenzite, ktorá vyvolá 

depolarizáciu svaloviny srdca, čo vytvára podmienky na obnovenie koordinovanej elektrickej 

aktivity. Ide o rozhodujúce ošetrenie život ohrozujúcich srdcových dysrytmií, ventrikulárnych 

fibrilácií a bezpulzovej ventrikulárnej tachykardie. Depolarizuje postihnutú časť srdcového 
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svalu, ukončuje dysrytmiu a umožňuje obnovu normálneho sínusového rytmu pomocou 

prirodzeného srdcového stimulátora, ktorý sa nachádza v sinoatriálnom uzle. Jej  konečným 

cieľom obnovenie organizovaného rytmu a spontánneho obehu. Každou  minútou oddialenia 

defibrilácie pri KF sa šanca na prežitie znižuje o 10 - 12%. Defibrilátory sú externé alebo 

implantované (Defibrilácia, 2011). Zdravotnícki záchranári sú schopní dôjsť na miesto 

príhody a vykonať defibriláciu v priebehu niekoľkých minút po výzve, preto sa v súčasnosti 

podporuje alternatívne využitie školených laikov na vykonanie včasnej defibrilácie s použitím 

automatického externého defibrilátora (Kardiopulmonálna resuscitácia, 2011). 

Automatické externé defibrilátory (ďalej AED) boli popísané ako jednoducho najväčší 

pokrok v liečbe zastavenia obehu komorovej fibrilácie od zavedenia KPR. Komerčne sú 

dostupné od roku 1996, hoci prvý AED bol vyrobený v roku 1975 (Dobiáš, 2011). 

Automatizujú diagnózu liečebných rytmov, čo značí, že laickí záchranári alebo okoloidúci ich 

dokážu použiť s malým tréningom alebo v niektorých prípadoch úplne bez tréningu 

(Defibrilácia, 2011). AED sú zložité, spoľahlivé, batériové, počítačom riadené zariadenia, 

ktoré používajú k inštruovaniu záchrancu hlasové a zrakové výzvy. Prístroj sa bez vopred 

nalepených elektród a rozhodnutí automatiky nedá, na rozdiel od ručne ovládaných 

defibrilátorov, vôbec spustiť. O vhodnosti podania automaticky nastaveného výboja 

rozhoduje len počítač. Pre bezpečnosť záchrancu boli vyvinuté 100% bezpečné hands – free 

jednorázové samolepiace elektródy (Masár a kol., 2011).  

Po správnom napojení veľkoplošných defibrilačných elektród na odhalený hrudník pacienta 

(parasternálne vpravo pod pravou kľúčnou kosťou a vo štvrtom medzirebrí v strednej 

axilárnej čiare) sú schopné samostatne analyzovať prítomnosť srdcového rytmu a vyzývajú 

záchrancu na aplikáciu defibrilačného výboja, ak je prítomná KF alebo rýchla bezpulzová 

komorová tachykardia (Truhlář, 2010, AED, 2012). Sú veľmi presné a aplikujú výboj iba ak 

sú tieto patologické rytmy prítomné. Stisnutím jediného tlačidla sa spustí cyklus všetkých 

krokov potrebných k záchrane.   

Väčšina AED kombinuje pokyny na defibriláciu s pokynmi na vykonávanie optimálneho 

stláčania hrudníka v pomere 30 stlačení a 2 vdychy. Po 2 minútach AED vyzýva k pauze na 

analýzu rytmu.  AED si vyžaduje, aby sa počas analýzy rytmu prístrojom nikto nedotýkal 

hrudníka, čo je spojené s prerušením stláčania hrudníka na rôzne dlhý, pritom signifikantný, 

čas.  

Používajú sa dva druhy AED: automatický a poloautomatický. Automatický po zistení 

defibrilovateľného rytmu sa nabije a aj aplikuje výboj, poloautomatický po nabití vyzve 

obsluhu na aplikáciu výboja stlačením tlačidla (Dobiáš, 2011). 
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Defibrilačný výboj AED je väčšinou bifázický 150J. Pri zistení tzv. nedefibrilovateľného 

rytmu vyzýva AED k pokračovaniu v masáži srdca (Kardiopulmonálna resuscitácia 2010. 

Odporúčania ERC 2010 –súhrn, 2011, Janota, 2011, AED, 2012).  

Postup záchrancu s použitím AED (Kostner et al., 2010, Dobiáš, 2011) (pozri Obr. 1): 

1. zhodnotiť bezpečnosť situácie na mieste príhody,  

2. aktivovať záchrannú reťaz (privolať pomoc a/alebo telefonovať na č. 155 alebo 112), 

3. uvoľniť dýchacie cesty (A),  

4. zistiť prítomnosť dýchania (B), 

5. ak je postihnutý v bezvedomí a nedýcha, začať stláčať hrudník až do pripojenia 

elektród defibrilátora a zapnutia prístroja (ON AED), 

6. nedotýkať sa postihnutého ani prístroja počas analýzy rytmu.  

Prístroj analyzuje akciu srdca a rozhodne o tom, či vyzve obsluhu na aplikáciu výboja 

alebo na stláčanie hrudníka a umelé dýchanie. Každý prístroj má naprogramované 

elektronické zvukové upozornenia, ktorými naviguje obsluhu (napr. „roztrhnite obal a 

nalepte elektródy“; „nedotýkajte sa pacienta, analyzujem rytmus“; „výboj odporučený, 

nabíjam, stlačte červené tlačidlo“  a i.). 
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Obr. 1 Algoritmus automatickej externej defibrilácie (Kardiopulmonálna resuscitácia, 2011) 

Elektrický výboj (šok) odporučený (Kostner et al., 2010, Dobiáš, 2011): 

• skontrolovať, aby sa nikto nedotýkal postihnutého;  

• stlačiť tlačidlo „SHOCK“ na vyzvanie prístroja;  

• prístroj aplikuje prvý výboj; 

• okamžite po výboji pokračovať v základnej KPR až do výzvy prístroja: „ Nedotýkať sa 

postihnutého, analyzujem rytmus“; čas je sledovaný prístrojom. 

 

Elektrický výboj (šok) neodporučený (Kostner et al., 2010, Dobiáš, 2011): 

• prístroj odporučí kontrolu dýchania, pohybov,  

• ak postihnutý nereaguje a nedýcha – začnite kompresie hrudníka a robte ich 2 minúty,  

• striedať stláčanie a dýchanie v pomere 30:2.  

• AED zopakuje analýzu EKG o 2 minúty; 
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• opakujte analýzu rytmu, elektrické výboje (ak sú odporučené) a KPR až do príchodu 

kvalifikovaného záchrancu. 

 

Štandardné AED sú vhodné pre deti od 8 rokov. Pre deti vo veku 1 až 8 rokov sa odporúča 

použiť detské elektródy a softvér obmedzujúci výstup na max. 50 - 75 J, pokiaľ je k 

dispozícii. Vtedy defibrilátor sám rozpozná detské elektródy a prispôsobí úroveň energie. Ak 

tieto úpravy nie sú k dispozícii, použijeme AED u detí bez nich. Použitie AED nie je 

odporúčané u detí do 1 roka. Výskyt defibrilovateľného rytmu u detí je veľmi nízky s 

výnimkou prítomnosti ochorenia srdca, ale ak v týchto prípadoch je AED ako jediný 

defibrilátor k dispozícii, musí byť jeho použitie zvážené (prednostne so softvérom 

obmedzujúcim výstup na max. 50 - 75 J) (Kardiopulmonálna resuscitácia, 2011). 

Pri vzniku kolapsu musí byť automatický externý defibrilátor rýchlo nájdený. V septembri 

2008 medzinárodný výbor pre resuscitáciu ILCOR (International Liaison Committee on 

Resuscitation) navrhol a schválil pre AED logo, ktoré je medzinárodne uznané a odporúčané 

na označovanie umiestnenia AED, vrátane smerových tabúľ. Štvorcová značka obsahuje 

piktogram v tvare srdca s bleskom (pozri Obr. 2). Zelená farba musí pokrývať minimálne 

polovicu plochy. Biely kríž v pravom hornom rohu je symbolom k označeniu materiálu na 

poskytovanie prvej pomoci. Samotný symbol môže byť doplnený tabuľkou s bielymi 

písmenami „AED“ na zelenom podklade. Tento symbol by mali celosvetovo používať všetci 

výrobcovia a majitelia prístrojov. Zrozumiteľnosť piktogramu bola testovaná podľa normy 

ISO 9186-1 rev. 2007 a ukázala sa ako najlepšia v porovnaní s ostatnými doteraz 

používanými označeniami defibrilátorov (Truhlář, 2010).  

 

Obr. 2 Univerzálny znak umiestnenia AED (Kardiopulmonálna resuscitácia, 2011) 
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Výber vhodného miesta pre umiestnenie AED je dôležitou súčasťou ich zavedenia do praxe. 

Umiestnenie a použitie automatického externého defibrilátora je opodstatnené na miestach, 

kde sa predpokladá záchrana jedného ľudského života raz za dva roky. Prístroje AED sú teda 

v krajinách Európy a USA rozmiestňované na miestach s väčším výskytom osôb, ako sú 

železničné a autobusové stanice, letiská, obchodné a zábavné centrá, športoviská, školy, 

banky, úrady, hotely, výrobné závody, pracoviská s rizikom úrazu elektrickým prúdom, 

pracoviská náročné na fyzický výkon zamestnancov, s vysokou mierou  stresových faktorov a 

podobne. Veľmi účelné sú inštalácie AED na miesta ťažko prístupné profesionálnym tímom 

zabezpečujúcim prednemocničnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na miesta 

s dosiahnuteľné s veľkým časovým oneskorením (Truhlář, 2010, AED, 2012, 

Kardiopulmonálna resuscitácia, 2011). Operačné strediská záchranných služieb majú k 

dispozícii zoznamy AED prístrojov.  

Neodkladná resuscitácia s využitím AED môže zlepšiť výsledky prežitia náhleho zastavenia 

srdca u pacientov s defibrilovateľným rytmom. Informácie o prítomnosti AED sú preto 

základným predpokladom pre jeho potenciálne použitie.  

V súčasnosti na našej fakulte máme k dispozícii AED, ktorý bol zakúpený v rámci projektu 

Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. 
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