


2 
 

SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIEŠOSIOS PRIEIGOS AUTOMATINIŲ IŠORINIŲ 
DEFIBRILIATORIŲ NAUDA VISUOMENEI, PRIETAISO 
PASIRINKIMAS, REKOMENDACIJOS DĖL ĮRENGIMO  

INFORMACINIS-APRAŠAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILNIUS 
2021 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacinį-aprašą parengė: 

Vanda Markauskienė 

 

 

 

 

 

 

Informacinis metodinis patarimas-aprašas „Viešosios prieigos automatinių išorinių defibriliatorių 
nauda visuomenei, prietaiso pasirinkimas, rekomendacijos dėl įrengimo“ skirtas sveikatos 
priežiūros specialistams ir visuomenei.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

TURINYS  

 

 

1. Bendrosios nuostatos / 5 

2. Defibriliatoriaus sukūrimas / 5 

3. Defibriliatorių naudojimas užsienio šalyse / 6 

4. Defibriliatorių nauda, veikimo principai / 9 

5. Defibriliatorių įrengimo vietos / 10 

6. Defibriliatoriaus, jo priedų, saugojimo spintos pasirinkimo apžvalga / 11 

7. Defibriliatoriaus priežiūra / 15 

8. Apibendrinimas / 16 

9. Literatūros sąrašas / 17 

10. Priedai / 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Automatinis išorinis defibriliatorius – tai kompiuterinis prietaisas, kuris analizuoja širdies ritmą, 
atpažįsta sutrikimą ir išskiriamu elektros impulsu atkuria normalų širdies darbą. Aparatai įgarsinti 
kiekvienos šalies valstybine kalba, įjungus tereikia laikytis nurodymų.  

Aparatas pats skiria būkles, reikia ar nereikia defibriliuoti, jį naudoti yra ganėtinai paprasta ir 
saugu. Defibriliuoti galima žmones nuo 1 metų amžiaus pasirinkus atitinkamą defibriliacijos 
režimą.  

Defibriliacija priskiriama pradinio gaivinimo priemonėms, nes tai – pats efektyviausias skilvelių 
virpėjimo, skilvelių plazdėjimo ir hemodinamiškai nestabilios skilvelių tachikardijos gydymo 
metodas.  

 

Sąvokų vartojimas 

Įvairiuose šaltiniuose defibriliatorius yra vadinamas skirtingai: defibriliatorius, širdies 
defibriliatorius, automatinis išorinis defibriliatorius, arba tiesiog trumpinamas AID. 
Nepaisant skirtingų pavadinimų, prietaisų paskirtis yra vienoda, gali skirtis tik jų savybės, veikimo 
režimas.  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakyme Nr. V-822 
„Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ vartojama automatinio išorinio defibriliatoriaus sąvoka. 
Šiame apraše vartosime  defibriliatoriaus pavadinimą.  

Defibriliãcija – gydymo metodas – širdies skilvelių arba prieširdžių virpėjimo šalinimas. Širdis 
paveikiama vienkarčiu trumpu elektros impulsu. Skilvelių defibriliacija – vienas iš reanimacijos 
etapų, padedantis atkurti efektyvius skilvelių susitraukimus. Prieširdžių defibriliacijos tikslas yra 
grąžinti sinusinį ritmą. Skilvelių virpėjimas šalinamas elektrine defibriliacija. Elektrinė 
defibriliacija daroma specialiu aparatu – defibriliatoriumi. Jo elektrodai sutepami elektros srovei 
laidžia pasta ir dedami ant krūtinės ląstos.  

Gaivintojas – asmuo, teikiantis pirmąją pagalbą.  

Pirmosios pagalbos teikėjas – asmuo, teikiantis pirmąją pagalbą. 

Gaivinimas – medicinos pagalbos priemonės, kuriomis siekiama atnaujinti sutrikusius arba 
išnykusius kvėpavimą, kraujotaką, galvos smegenų veiklą ir kitas gyvybiškai svarbias žmogaus 
organizmo funkcijas gyvybei pavojingų būklių atvejais. 

 
 

DEFIBRILIATORIAUS SUKŪRIMAS 
 

 Defibriliatoriaus kūrėju laikomas garsus mokslininkas, žymus kardiologas, visuomenės 
veikėjas, Nobelio taikos premijos laureatas Bernardas Lounas (angl. Bernard Lown) (gimė  
1921 m. birželio 7 d., Utenoje, Lietuvoje; mirė 2021 m. vasario 15 d. Bostone, JAV). Gyvendamas 
JAV jis intensyviai tyrinėjo staigios mirties priežastis ir 1962 m. sukūrė širdies defibriliatorių. Tai 
yra didžiausias jo nuopelnas medicinos mokslui. Atradimas buvo padarytas ieškant būdų ir 
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priemonių, kurios padėtų išgelbėti bent dalį staigiai mirštančiųjų dėl širdies ritmo sutrikimo, 
skilvelių virpėjimo. 
 Šiandien naudodami defibriliatorių gydytojai gelbsti gyvybę milijonams žmonių. Be 
širdies defibriliatoriaus negalima ir moderni širdies chirurgija.  
 Lietuvos valstybė, kaip nusipelniusį asmenį, Bernardą Louną apdovanojo Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino Ordino Komandoro Kryžiumi. 
 
 

DEFIBRILIATORIŲ NAUDOJIMAS  
UŽSIENIO ŠALYSE 

  
Defibriliatoriai žmonių gausiai lankomose vietose Lietuvoje pradėti įrenginėti tik pastaruosius  
5 metus. Kai kuriose kitose pasaulio valstybėse ši praktika taikoma jau daugiau kaip 20 metų, todėl 
šia tema galima rasti pakankamai informacijos bei atliktų tyrimų.   
 Užsienio autorių (Vokietijos, Danijos, Italijos, Didžiosios Britanijos, Kanados) mokslinėse 
studijose rašoma, kad siekiant sumažinti mirčių dėl kraujotakos sistemos ligų ir staigaus širdies 
sustojimo skaičių buvo imtasi įvairių priemonių: taikyti įvairūs metodai, skirti mokyti gyventojus 
atpažinti širdies sustojimą ir suteikti pirmąją pagalbą, taip pat buvo bandoma pagerinti greitosios 
medicininės pagalbos teikiamas paslaugas. Ir visgi buvo padaryta išvada, kad nėra geresnio būdo 
padėti staigų širdies sustojimą patyrusiems asmenims kaip skubiai defibriliuoti, kadangi 
nukentėjusiojo išgyvenimo tikimybė tiesiogiai priklauso nuo laiko, praėjusio nuo širdies sustojimo 
iki defibriliacijos. Pavyzdžiui, Vokietijoje, jau nuo 2000 m. buvo pradėtos įgyvendinti įvairios 
programos, iniciatyvos, kurios skatino ankstyvosios defibriliacijos sistemos diegimą ir užtikrinimą 
įvairiose institucijose, viešuose pastatuose, poilsio įstaigose. Pirmieji bandomieji projektai buvo 
įgyvendinti oro uostuose, kazino, orlaiviuose. Duomenys parodė, kad teikiantys skubią pagalbą 
praeiviai, gaivinimui naudodami defibriliatorių, tinkamai sekė ir vykdė automatinių garsinių 
pranešimų nurodymus. Nedelsiant panaudojus nešiojamąjį defibriliatorių buvo pasiektas  
49–74 proc. išgyvenamumo rodiklis. Taigi, defibriliatorių įrengimas viešai prieinamose vietose 
buvo akivaizdžiai pranašesnis už pirmosios pagalbos teikimą tik atvykus greitajai medicinos 
pagalbai, nes kiekvienos minutės uždelsimas sumažina sėkmingos defibriliacijos tikimybę. 
Statistiniai duomenys rodo, kad maždaug 1/3 visų staigių širdies sustojimo atvejų įvyksta viešose 
vietose, o didžioji dauguma šių įvykių įvyksta gyvenamoje aplinkoje.  
 Pasiteisinus aptartoms priemonėms, viešosios prieigos defibriliacijos programos buvo 
pradėtos vykdyti ir kitose žmonių gausiai lankomose vietose. Programų tikslas – palengvinti 
defibriliaciją plačiajai visuomenei, įrengiant defibriliatorius vietose, kur lankosi daug žmonių. 
Nelaimės atveju asmenys, einantys pro šalį (pvz., oro uostuose ir centrinėse stotyse), gali greitai 
pasiekti ir panaudoti defibriliatorius. Tam nėra reikalingi išsamūs mokymai. 
 
 
Programos įgyvendinimas Vokietijos mieste Bochume 

 Viena iš defibriliacijos programų buvo įgyvendinta 2011 m. Vokietijos mieste Bochume. 
2017 m. paskelbtas straipsnis, kuriame pateikti tokie rezultatai: projekto vykdymo teritorijoje 
užfiksuoti 299 širdies sustojimo atvejai (nukentėjusiųjų amžiaus vidurkis – 74,2 ± 12,47 metų; 
59 proc. nukentėjusiųjų – vyrai). Dauguma gaivinimo atvejų įvyko namų aplinkoje nuo 8 iki 
20 val. Didesnė gaivinimo atvejų dalis fiksuota tinkliniuose kvadratuose (miestas buvo 
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suskirstytas dalimis), kuriuose yra didelis gyventojų tankis. Iš viso užfiksuoti 47 gaivinimo viešoje 
vietoje atvejai, iš jų 16 (34 proc.) įvyko miesto centre. Iš 299 bandymų gaivinti kraujotaka sugrįžo 
41 proc. nukentėjusiųjų. Gauti duomenys rodo, kad didesnis atvejų skaičius ištiko miesto centre, 
todėl svarbu strategiškai planuoti skubios pagalbos prietaisų (defibriliatorių) ir paslaugų išdėstymą 
tose vietose. Tai gali sutrumpinti laiką iki pirmosios pagalbos suteikimo ir ankstyvosios 
defibriliacijos naudojant defibriliatorių.  

 

Šiaurės Karolinos patirtis 

 Viešosios prieigos defibriliatorių naudą patvirtina ir 2015 m. aprašyta JAV valstijos 
Šiaurės Karolinos patirtis. Teigiama, kad po visoje valstijoje vykdytos šviečiamosios mokymų 
intervencijos apie pirmosios pagalbos teikimą ir gaivinimą defibriliatoriumi, gerokai padaugėjo 
suteiktos pagalbos, kurią pirmiausia suteikė praeiviai, atvejų skaičius. Tai lėmė didesnę 
išgyvenimo tikimybę bei palankesnes neurologines pasekmes. Defibriliacija buvo atlikta namuose 
ir viešose vietose. Tyrimo svarumą pagrindžia gauti rezultatai. Dauguma nukentėjusiųjų 
(60,9 proc.) buvo defibriliuoti per > 10 min. Mažuma (8,0 proc.) buvo defibriliuoti per < 5 min. 
Daugumą nukentėjusiųjų defibriliavo praeiviai, kurie tai darė pirmą kartą (51,8 proc.).  33,1 proc. 
atvejų tai buvo pašaliniai asmenys, nepriklausomai nuo vietos, kur sustojo širdis (gyvenamojoje 
ar viešoje vietoje). Pašaliniai asmenys 49,0 proc. atvejų pradėjo gaivinimą, o 13,4 proc. 
defibriliavo. Išgyvenamumas mažėjo ilgėjant laikui iki defibriliacijos (< 2 min. – 59,1 proc.;  
2–5 min. – 38,5 proc.; 5–10 min. – 33,1 proc.; > 10 min. – 13,2 proc.). Išgyvenimo tikimybė, esant 
palankiam neurologiniam rezultatui, pakoreguotam pagal amžių, lytį ir pašalinio asmens CPR, 
pagerėjo greičiau defibriliuojant (< 2 min). Rezultatai rodo, kad praeivių defibriliacija buvo atlikta 
per 5 minutes, nepriklausomai nuo įvykio vietos. Skubiai atlikta pirmoji pagalba ir defibriliacija 
buvo glaudžiai susijusi su padidėjusiu išgyvenamumu. Ir vėlgi rekomendacijos tokios pat kaip ir 
anksčiau aptartuose tyrimuose – reikia dėti strategines pastangas didinant praeivių galimybę 
suteikti pirmąją pagalbą bei panaudoti defibriliatorių.  

 

Amerikos kardiologijos koledžo fondo tyrimas 

 Ganėtinai tiksliai situaciją nagrinėjamoje srityje atspindi 2010 m. Amerikos kardiologijos 
koledžo fondo (angl. American College of Cardiology Foundation) tyrimas. Jame aprašyti  
2005–2007 m. vykusio stebėjimo metu užfiksuoti duomenys. Teigiama, kad dažniausia staigaus 
širdies sustojimo priežastis yra skilvelių virpėjimas ir skilvelinė tachikardija. Nepaisant dedamų 
pastangų, šios pacientų grupės prognozė yra prasta. Remiantis Europos gaivinimo tarybos 
rekomendacijomis, ankstyvoji defibriliacija per pirmąsias 3–5 minutes yra pagrindinė išgyvenimo 
grandinės grandis. Didėjant turimų defibriliatorių skaičiui, laikas nuo staigaus širdies sustojimo 
iki defibriliacijos gali sutrumpėti, todėl pagerėja nukentėjusiųjų prognozė. Taigi rekomenduojama 
defibriliatorius įrengti viešose vietose, kuriose statistiškai matomas / prognozuojamas didelis 
širdies sustojimo atvejų skaičius.  
 Tyrimo metu buvo gauti tokie rezultatai: iš viso per 2 metų laikotarpį fiksuoti 13 769 
staigūs širdies sustojimo atvejai, iš jų 4 403 (32,0 proc.) atvejais pirmąją pagalbą ir gaivinimą 
suteikė praeiviai, tačiau iki atvykstant greitajai medicinos pagalbai nebuvo panaudotas 
defibriliatorius, o 289 (2,1 proc.) atvejais defibriliatorius buvo panaudotas prieš atvykstant 
greitajai medicinos pagalbai. Nustatyta, kad pagalbą teikė sveikatos priežiūros sistemos 
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darbuotojai (32 proc.), savanoriai (35 proc.), policija (26 proc.) arba nežinomi (7 proc.). Bendras 
išgyvenamumas iki išrašymo iš ligoninės siekė 7 proc. Išgyvenamumas buvo 9 proc. (382 iš  
4 403), kai praeivis atliko gaivinimą, bet nepanaudojo defibriliatoriaus, 24 proc. (69 iš 289) 
panaudojus defibriliatorių ir 38 proc. (64 iš 170) panaudojus defibriliatorių su šoku.  
 Rašoma, kad analizuojant duomenis, vertinant įvairius faktorius (amžius ir lytis; praeivių 
atliktas gaivinimas; įvykio vieta (vieša ar privati); greitosios medicinos pagalbos atvykimas; 
defibriliuojamas arba nedefibriliuojamas ritmas), padaryta išvada, kad defibriliatoriaus 
panaudojimas gaivinimo metu lėmė didesnę išgyvenimo tikimybę (šansų santykis 1:75 (95 proc.)). 
Pritaikius imties duomenis daroma statistinė prielaida, kad, įvertinus JAV ir Kanados gyventojų 
skaičių (330 mln.), praeivių reagavimas ir pirmosios pagalbos suteikimas defibriliuojant per metus 
išgelbėjo 474 gyvybės.  
 Taigi išvados vienareikšmiškai rodo, kad defibriliatoriaus panaudojimas bendruomenėse 
yra susijęs su beveik dvigubu išgyvenamumo padidėjimu po širdies sustojimo, kuris įvyko ne 
ligoninėje. Šie rezultatai dar kartą sustiprina strategiškai plečiamų bendruomeninių defibriliatorių 
programų svarbą. 
 
 
Defibriliatorių išdėstymo rekomendacijos 
 
 Kalbant apie defibriliatorių išdėstymo / įrengimo strateginį planavimą, Europos gaivinimo 
tarybos rekomendacijos skyrėsi nuo Amerikos širdies asociacijos rekomendacijų. Europos 
gaivinimo taryba  rekomenduoja defibriliatorius įrengti tose vietose, kur per dvejus metus tikėtinas 
širdies sustojimas, o Amerikos širdies asociacija – tose vietose, kur širdies sustojimas numatomas 
per penkerius metus. Įvairiose studijose siūloma defibriliatorius įrengti oro uostuose, dažnai 
lankomuose prekybos centruose, didelėse įmonėse, sporto klubuose ir pramogų objektuose. 
Literatūroje strateginiam defibriliatorių paskirstymo planavimui buvo rekomenduojamas rizikos 
įvertinimas, atsižvelgiant į santykį tarp naudojimo (įskaitant sąnaudas) ir tikėtinos naudos.  
 
 
Apibendrinimas 
 
 Širdies ir kraujagyslių ligos yra pagrindinė mirties priežastis visame pasaulyje. Nors 
skiriasi pirmosios pagalbos teikimo sistema, jos organizavimas, atsakomybių, užduočių ir išteklių 
paskirstymas, pagrindinis siekis išlieka aiškus: išsaugoti kuo daugiau gyvybių, todėl pirmoji 
pagalba ir defibriliavimas turi būti suteikti kaip įmanoma skubiau. Šalyse, kuriose pavyko pasiekti, 
kad defibriliacija būtų atlikta per pirmąsias 3 minutes nuo klinikinės mirties pradžios, 
išgyvenamumas padidėjo iki 75 proc. Todėl, kiek tai yra įmanoma, reikia analizuoti tarptautiniu 
mastu atliktų tyrimų / patirčių duomenis bei tobulinti esamas sistemas, mokyti visuomenę 
pirmosios pagalbos teikimo ir defibriliavimo įgūdžių, skatinti defibriliatorių tinklo įrengimo ir 
plėtimo iniciatyvas. 
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DEFIBRILIATORIŲ NAUDA, VEIKIMO PRINCIPAI 

 

Statistika 

 Defibriliacija, atlikta praėjus 3–5 minutėms po sąmonės praradimo, padidina išgyvenimo 
tikimybę 50–70 proc. Panaudojus defibriliatorių sureguliuojamas širdies skilvelių virpėjimas ir 
pavojus gyvybei stipriai sumažėja. 

Kas gali naudoti? 
Jį gali naudoti kiekvienas, tam nereikia medicininio išsilavinimo. 
 
Kada naudoti? 
Kada asmuo be sąmonės, nekvėpuoja. 
 
Kaip naudoti? 

 
Greitosios medicinos pagalbos kvietimas 
o Paprašykite, kad aplinkiniai skubiai kviestų greitąją medicinos pagalbą – skambintų 

numeriu 112.  
o Jei defibriliatorius prijungtas prie greitosios medicinos pagalbos sistemos, jį išėmus iš 

stendo automatiškai siunčiamas signalas medikams. 
 

Įjungimas 
o Paspauskite ant defibriliatoriaus esantį įjungimo mygtuką (kai kurie aparatai įsijungia patys 

atidarius dangtelį).  
 

Veiksmai 
o Padėkite aparatą šalia nukentėjusiojo galvos, sekite jo žodinius nurodymus. 
o Apnuoginkite nukentėjusiojo krūtinę. 
o Paimkite elektrodus, nuplėškite apsauginę juostelę, klijuokite ant sausos krūtinės ląstos, 

kaip parodyta paveiksliukuose ant elektrodų.  
o Pirmąjį elektrodą klijuokite dešinėje krūtinės pusėje, žemiau raktikaulio, o kitą – kairėje 

pusėje, į šoną nuo kairiojo spenelio.  
 
Analizė 
o Paspauskite geltoną analizavimo („ANALYSE“) mygtuką. Jei aparatas automatinis, 

analizę pradės pats.  
o Atsitraukite nuo nukentėjusiojo kūno.  
o Defibriliatorius atliks širdies ritmo būklės analizę.  
o Aparatas praneš, ar reikia defibriliuoti.  
o Nereikia – asmuo gaivinamas rankomis atliekant 30 krūtinkaulio paspaudimų ir 2 

įpūtimus.  
o Reikia – aparatas praneš, kad reikalingas šokas. 
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Šokas 
o Atsitraukite nuo nukentėjusiojo kūno – niekas neturi jo liesti, kol aparatas kraunasi.  
o Aparatui pranešus, garsiai įspėkite aplinkinius apie atsitraukimą ir spauskite raudoną šoko 

(„SHOCK“) mygtuką.  
o Vykdykite tolesnius defibriliatoriaus nurodymus.  
 
Svarbu 
o Ir sėkmingo, ir nesėkmingo gaivinimo atvejais elektrodai paliekami, juos nuims atvykę 

greitosios pagalbos medikai.  
 

 

DEFIBRILIATORIŲ ĮRENGIMO VIETOS 

 

 Nusprendus įsigyti ir įrengti defibriliatorių pirmiausia reikia numatyti, kam jis bus skirtas: 
ar tik organizacijos darbuotojams, ar nutikus nelaimei juo galės pasinaudoti ir plačioji 
visuomenė.  
 Pirmuoju atveju parenkant vietą rekomenduojama užtikrinti, kad defibriliatorius būtų 
sumontuotas gerai matomoje ir lengvai prieinamoje vietoje. Po įrengimo būtina darbuotojus 
supažindinti su aparatu, organizuoti praktinius įvadinius bei pakartotinius pirmosios pagalbos 
teikimo mokymus. 
 Jei numatėte, kad įrengdami defibriliatorių planuojate investuoti ne tik į darbuotojų, bet ir 
į visuomenės saugumą, rekomenduojama atsižvelgti į toliau pateikiamus kriterijus bei įvertinti 
kitus aplinkos veiksnius.    
 
Rekomendaciniai kriterijai: 

 Vieta parinkta ten, kur srautas per parą 200–250 žmonių. Rodikliai gali skirtis 
atsižvelgiant į gyventojų skaičių (pavyzdžiui, mieste ir kaime). 

 Greta numatytos vietos įvykusi bent viena staigi mirtis.  
 Vieta yra greta įstaigų, kurių darbuotojai turi pirmosios pagalbos teikimo įgūdžių. 
 Saugi vieta (pavyzdžiui, stebima vaizdo kameromis).  

 Taip pat svarbu nuspręsti, ar įrangą montuosite lauke, ar patalpų viduje. Pasirinkus 
pastarąjį variantą, rekomenduojama, kad į patalpas būtų galima patekti bet kokiu paros metu (visą 
parą dirbanti įstaiga ar budintis sargas), jei nėra galimybės, tuomet rekomenduojama rinktis 
patalpas, kurios yra atviros kuo ilgesnį laiką.  
 Defibriliatoriaus įrengimo vieta turėtų būti aiškiai ir matomai paženklinta, 
informacija apie tai turėtų būti perduota atsakingoms, duomenis renkančioms institucijoms, 
greitosios medicinos pagalbos stotims, įtraukta į interaktyvų žemėlapį.  
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DEFIBRILIATORIAUS, JO PRIEDŲ,  
SAUGOJIMO SPINTOS PASIRINKIMO APŽVALGA 

  

 Šiuo metu rinkoje yra didelė defibriliatorių pasiūla, todėl gali būti sudėtinga pasirinkti. 
Skirtingi gamintojai siūlo skirtingus defibriliatorių modelius bei jų priedus. Glaustai apžvelgsime, 
ką reikėtų žinoti ir į ką atkreipti dėmesį renkantis prietaisą.   

 

Defibriliatoriai pagal paskirtį gali būti dvejopi: 

 Viešosios prieigos, skirtas visuomenei. 
 Profesionalus, skirtas medikams. 

 Tekste bus aprašomi tik viešosios prieigos defibriliatoriai, kurie skirti medicininio 
išsilavinimo neturintiems vartotojams.  
  
 Rinkoje siūlomi defibriliatoriai gali būti visiškai automatiniai arba pusiau automatiniai.  
  

 Nelaimės atveju naudojamas visiškai automatizuotas prietaisas automatiškai 
išanalizuoja elektrodais perduodamus signalus ir, jei būtina, pats pasiruošia perduoti ir perduoda 
elektros šoką, prieš tai perspėdamas vartotoją atsitraukti ir neliesti nukentėjusiojo.  

 Pusiau automatinis defibriliatorius išanalizuoja perduodamus signalus ir, jei būtina, 
paprašo vartotojo paspausti defibriliacijos mygtuką, kad būtų perduotas elektros šokas. Tai 
pagrindinis pusiau automatinio ir visiškai automatinio defibriliatoriaus skirtumas.  

 

Vaikų defibriliacija 

 Automatinis išorinis defibriliatorius gali būti skirtas gaivinti tik suaugusius asmenis arba 
turėti ir vaikų gaivinimo režimą bei papildomai pridėtus vaikiškus elektrodus. Vaikui iki 8 metų 
amžiaus (iki 25 kg svorio) gaivinti naudojami vaikiški elektrodai (reikalingas mažesnis impulso 
stiprumas iki 50–75 J). Defibriliaciją vaikams galima atlikti ir suaugusiesiems skirtais elektrodais. 
Atkreiptinas dėmesys, kad kūdikiams (nuo 28 parų iki 1 metų amžiaus) gaivinti defibriliatorių gali 
naudoti tik gaivintojas specialistas. 

 

Išvaizda 

 Didžioji dalis siūlomų visuomeninių defibriliatorių ant aparato korpuso turi nupieštą 
gaivinimo seką. Taip pat galima rasti defibriliatorių su ekranu, kuriame, įjungus prietaisą, 
pateikiama rašytinė ir vaizdinė informacija.  
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Kalba 

 Norint pradėti naudoti defibriliatorių, reikia nuspausti įjungimo mygtuką arba tiesiog 
atidaryti aparato dangtelį (priklausomai nuo modelio, gamintojo). Tai aktyvuos defibriliatorių ir 
vartotojas išgirs žodines instrukcijas lietuvių ar kita pasirinkta kalba. Skirtingi aparatai turi 
skirtingas kalbos pasirinkimo galimybes ir jų skaičių.  

 

Svoris. Atsparumas smūgiams 

 Skirtingų gamintojų defibriliatoriai skiriasi savo svoriu. Rinkoje siūlomi nuo 1,2 kg iki 3,5 
kg ir daugiau sveriantys defibriliatoriai. Taip pat dalis aparatų turi apsaugą nuo smūgių ar kritimo 
(pavyzdžiui, iš 1–1,5 m aukščio). Šie parametrai yra aktualūs, nes prietaisas skirtas nešiojimui. 

 

Defibriliacijos impulsas 

 Defibriliatorius gali būti bifazinis – kai impulso metu šokas į širdį perduodamas vienu 
metu dviem kryptimis iš abiejų elektrodų, arba monofazinis – kai impulso metu elektros srovė 
teka tik viena kryptimi – link teigiamo elektrodo. 

 Bifazinis impulsas, tyrimų duomenimis, vertinamas kaip pranašesnis bei efektyvesnis. 

 

Akumuliatorius. Elektrodai. Garantija 

 Svarbu žinoti, kad kiekvienas aparatas turi skirtingą garantinį laiką. Dažniausiai rinkoje 
siūloma 3, 5, 8 metų garantija pačiam aparatui ir atskirai akumuliatoriui (2–6 m.) bei elektrodams 
(1,5–5 m.). 

 Elektrodai yra vienkartiniai, keičiami po kiekvieno naudojimo ar pasibaigus tinkamumo 
laikui. Įsigijus defibriliatorių su priedais, svarbu įsitikinti, kad elektrodų pakuotė yra sandari ir 
nepažeista, priešingu atveju elektrodai taptų netinkami naudoti.  

 Jei pasirinktas defibriliatorius yra skirtas naudoti suaugusiesiems ir vaikams (iki 8 metų 
arba 25 kg svorio), tuomet komplekte bus įdėtos dvi elektrodų pakuotės (suaugusiesiems ir 
vaikams). Svarbu žinoti, kad kūdikiams gaivinti defibriliatorių gali naudoti tik gaivintojas 
specialistas. 

 Didžioji dalis rinkoje siūlomų defibriliatorių turi neįkraunamą akumuliatorių: pasibaigus 
galiojimo terminui jis tiesiog yra keičiamas nauju. Tačiau vis dar galima rasti ir įkraunamų 
akumuliatorių. Pasirinkus pastarąjį variantą reikėtų pagalvoti apie papildomas aptarnavimo 
sąlygas.  

 Svarbu paminėti, kad akumuliatoriaus ilgaamžiškumas tiesiogiai priklauso nuo aplinkos 
sąlygų, tarnavimo laiką koreguoja per karšta ar per šalta aplinkos temperatūra. Paprastai tinkamos 
temperatūros sąlygos aprašomos prietaiso naudojimo vadove, techniniame aprašyme.  
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Defibriliatoriaus savitikros testai 

 Dėl modernių technologinių sprendimų didžioji dalis siūlomų defibriliatorių gali atlikti 
savaiminius patikros testus (pagal poreikį, kas dieną, kas savaitę arba kas mėnesį). Informacija 
apie identifikuotą gedimą, elektrodų tinkamumo naudoti pabaigą gali būti siunčiama tiesiai 
vartotojui ar prižiūrinčiam personalui. Ši galimybė palengvina įrangos priežiūrą, užtikrina 
prietaiso veikimą. 

 

Galia. Įsikrovimo sekundės 

 Šis parametras rodo, kaip greitai aparatas geba įsikrauti iki viso pajėgumo (pavyzdžiui, 200 
J ar 360 J) ir atlikti šoką. Renkantis prietaisą reiktų atkreipti dėmesį, kad techniniuose aprašymuose 
įkrovos trukmė, pagal skirtingą gamintoją, nurodoma imant skirtingus intervalus.  

Galimi variantai: 

 Nuo dangtelio atidarymo (prietaiso įjungimo) iki įkrovimo (iki defibriliacijos). 
 Nuo ritmo analizės pradžios (neskaičiuojant įjungimo ir laiko iki ritmo analizės pradžios) 

iki įkrovimo. 

 Laikas priklauso nuo defibriliatoriaus modelio ir gamintojo. Gali būti skirtingas: 8, 10, 12, 
20 sekundžių ir daugiau.  
 Įprastai defibriliacijos energija pasiskirsto taip: 200, 300, 360 J (suaugusiesiems) / 50, 70, 
100 J (vaikams). 
 
 
EKG analizė 
 
 Elektrokardiograma (toliau – EKG) fiksuoja širdies bioelektrinius potencialus ir kartu su 
klinikiniais duomenimis leidžia diagnozuoti širdies veiklos pokyčius, stebėti patologinio proceso 
eigą, prognozuoti jo baigtį. Todėl ji yra vienas pagrindinių ir dažniausiai naudojamų tyrimo 
metodų. 
 Ritmo, kuriam esant galima defibriliuoti, analizės algoritmą naudojanti įranga nustato ir 
analizuoja nukentėjusio asmens EKG signalus, kad nustatytų, ar reikia defibriliuoti, ar ne. Aptikus 
ritmą, kuriam esant galima defibriliuoti, algoritmas rekomenduoja skirti elektrošoką. Aptikus 
ritmą, kuriam esant defibriliuoti nerekomenduojama, algoritmas elektrošoko nerekomenduoja, kad 
nukentėjęs asmuo nebūtų be reikalo defibriliuojamas.  
 

Duomenų išsaugojimas ir perkėlimas 

 Defibriliatoriaus naudojimo metu aparatas fiksuoja ir saugo duomenis apie ištisinę EKG 
su įvykių registracija. Saugomų duomenų kiekis priklauso nuo gamintojo ir aparato modelio. Talpa 
dažnai žymima minutėmis arba įvykių skaičiumi. Kai kuriuose prietaisuose galimas ir papildomas 
išorinio ar įdedamo archyvavimo įrenginio naudojimas. 
 Duomenys į kompiuterį gali būti perkeliami USB jungtimi ar bevielio ryšio sąsaja. 
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Metronomas 

 Rinkdamiesi prietaisą pasidomėkite, ar jame yra integruotas metronomas. Ši funkcija 
įgarsina laiko tarpus, kurie padeda reguliuoti krūtinės paspaudimų tempą / dažnį ir palengvina 
darbą gaivintojui.  

 

Apsauga nuo vandens ir dulkių, IP standartas 

 IP standartas yra nurodomas gaminio techninėje specifikacijoje. Jis žymimas dviem 
raidėmis (IP) ir skaičiais (pavyzdžiui, IP55, IP56 ir pan.), kur pirmasis skaitmuo nurodo prietaiso 
atsparumą dulkėms ir kitiems kietiesiems objektams / dalelėms, antrasis – drėgmei. Todėl prieš 
pirkdami defibriliatorių, turėtumėte numatyti, kur planuojate montuoti / laikyti prietaisą. Nuo 
parinktos vietos priklausys, kokio lygio IP apsauga Jūsų defibriliatoriui reikalinga.   

 

Vienkartiniai priedai 

 Paprastai prie defibriliatoriaus pridedamas ir skubios pagalbos vienkartinių priemonių 
rinkinys. Jį gali sudaryti: vienkartinis skustuvas (skirtas plaukų nuo krūtinės pašalinimui, kad būtų 
galima tinkamai užklijuoti elektrodus), žirklės, vienkartinė speciali pirminio gaivinimo kaukė, 
vienkartinės pirštinės.  

 

CE ženklinimas. Sertifikavimas 

 Defibriliatorius – medicinos priemonė, kuri, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius 
teisinius reikalavimus, turi būti paženklinta CE atitikties ženklu. Pats prietaisas bei jo priedai turi 
būti nauji bei sertifikuoti. Turi būti pridėta gamintojo naudojimo instrukcija lietuvių kalba.  

 Dažniausiai su defibriliatoriumi kartu perkama ir aparato saugojimo dėžė. Jos gali būti: 

 Paprasti, ant sienos kabinami aparato įdėklai. 
 Plastikinės uždaros saugojimo dėžės. 
 Tvirtesnės medžiagos (pavyzdžiui, metalinės) iš anksto pagamintos įvairaus dydžio arba 

pagal užsakymą gaminamos saugojimo dėžės. 
 Lauko sąlygoms skirtos šildomos saugojimo dėžės. 

 

Galimi saugojimo dėžės priedai: 

 Užraktas. Gali būti magnetinis (atsidaro tiesiog patraukus už rankenėlės), raktu 
atrakinamas, plombavimas.  

 Šviesos signalas. Atidarius spintą užsidega šviesos lempa / švyturėlis. Funkcija skirta 
atkreipti aplinkinių dėmesį į įvykį. 

 Garsinis signalas. Atidarius dureles pasigirsta garso aliarmas. Funkcija skirta atkreipti 
aplinkinių dėmesį į įvykį. 
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 Prijungimas prie greitosios medicinos pagalbos stoties. Atidarius defibriliatoriaus 
saugojimo dėžės dureles, įmontuotos papildomos priemonės nedelsiant siunčia pranešimą 
greitajai medicinos pagalbai apie galimai įvykusį įvykį ir automatiškai išsiunčiamas 
greitosios medicinos pagalbos automobilis sistemoje matomu adresu (defibriliatoriaus 
įrengimo adresas registruojamas greitosios medicinos pagalbos stočių duomenų bazėje 
sumontavus įrangą). Dėl šios funkcijos nebereikia papildomai skambinti telefonu ir 
iškviesti pagalbą, ji iškviečiama automatiškai.  

 Saugojimo dėžei su priedais bus reikalingas elektros / energijos šaltinis: baterijos arba 
tiesioginis prijungimas prie elektros tinklo, priklausomai nuo papildomų funkcijų / priedų 
pasirinkimo. 
 
 Defibriliatoriaus komplekto buvimo vietą rekomenduojama ženklinti informaciniu 

lipduku kuriame pavaizduotas tarptautinis defibriliatoriaus ženklas. Tai padeda pastebėti 
prietaisą, atkreipia visuomenės dėmesį. 

 
 

DEFIBRILIATORIAUS PRIEŽIŪRA 

 Rekomenduojama pirkimo metu įsigyti defibriliatorių nuolatinės garantinės priežiūros 
paslaugas, detaliai sutarti dėl priežiūros trukmės ir sąlygų. Svarbu numatyti laikotarpį, per kurį 
prietaisas turi būti fiziškai apžiūrėtas, įvertintas.  

 Ne mažiau svarbu paskirti atsakingą asmenį, juo galėtų būti žmogus, dirbantis tame pastate, 
kur bus montuojamas defibriliatorius. Jis turėtų reguliariai patikrinti prietaisą, apie jo esamą būklę 
pasižymėti žurnale, esant reikalui, pranešti įrangos Tiekėjams, aptarnaujančiam personalui ar 
atsakingai įmonei apie poreikį papildomai patikrinti, atnaujinti priedus ar pašalinti gedimus.    

 Analizuojant užsienio šalių patirtį paaiškėjo, kad viešosios prieigos defibriliatorių 
netinkama priežiūra arba jos nebuvimas yra svarbiausias veiksnys, dėl kurio nepavyksta 
panaudoti defibriliatoriaus, kadangi baterijos / akumuliatoriaus ar elektrodų garantinis galiojimo 
laikas būna pasibaigęs.  

 

Draudimas 

 Siekiant maksimaliai užtikrinti prietaiso saugumą ir veikimą numatytą laikotarpį, 
rekomenduojama pasirūpinti jo draudimu.  
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APIBENDRINIMAS 

 Defibriliatorius – šiai dienai efektyviausia pasaulyje žinoma gaivinimo priemonė, kurią 
staigaus širdies sustojimo atveju namuose, darbe ar viešoje vietoje per trumpiausią įmanomą laiką 
gali panaudoti kiekvienas praeivis iki atvykstant greitajai medicinos pagalbai ir išgelbėti gyvybę. 
Kuo trumpesnis pirmosios pagalbos suteikimo laikas, tuo palankesnės neurologinės pasekmės.  
  
 Norint išsaugoti kuo daugiau gyvybių, pagrindinės sąlygos yra dvi: 

 Kuo daugiau defibriliatorių įrengti viešose vietose, kuriose lankosi / dirba / gyvena daug 
žmonių, bei informuoti apie tai visuomenę. 

 Didinti visuomenės informuotumą, mokyti žmones atpažinti širdies sustojimą, skatinti juos 
nebijoti suteikti pirmąją pagalbą naudojantis defibriliatoriumi, kurį naudoti yra visiškai 
paprasta. 
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Defibriliatoriaus ženklas 

 

 

 

 


