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Introducció
1. Introducció

L’aturada cardíaca sobtada (ACR) és una de les principals causes de
mortalitat a Europa que afecta uns 700.000 individus a l’any1.
A l’estat espanyol es calcula que afecta més de 24.500 persones, que
equival a una mitja d’una ACR cada 20 minuts i que provoca 4 cops més
morts que els accidents de trànsit2,3.
El tractament òptim és la pràctica de reanimació cardiopulmonar (RCP)
sota les recomanacions 2005 en Ressuscitació Cardiopulmonar de
l’European Resuscitation Council (ERC)4 que estan basades en la
Internacional Consensus Conference que es va fer a Dallas, EEUU, el
gener de 2005 i les conclusions de les quals es van publicar com el
“CoSTR document”5.
Aquest document és fruit de les aportacions que fan els diferents
investigadors i que es veuran reflectides en la propera reunió que s’ha de
fer durant el 2010. Actualment hi ha un grup d’opinió, liderant per el
grup japonès SOS-Kanto6, que planteja la necessitat de suprimir la
maniobra de ventilació boca-a-boca. Diversos autors europeus7 i
americans8 s’han incorporat a aquest corrent inclús arribant a sol·licitar
un canvi urgent a les guies actuals9.
La societat científica europea, la ERC, però no ha acceptat fins el moment
els arguments esgrimits. Arran de la polèmica va haver de publicar un
comunicat oficial10 el 18 de març de 2007, traduït al castellà, i que en el
seu paràgraf últim s’expressava com: -El ERC publicó sus guías revisadas
en Diciembre de 2005 y éstas han sido introducidas en las comunidades
profesionales y legas en todos los países europeos. Estas guías fueron
desarrolladas a partir de un panel internacional de expertos en
resucitación que revisó todos los estudios previamente publicados sobre
parada cardíaca extrahospitalaria comparando la RCP-sólo con
compresiones con la RCP convencional. El consenso internacional fue que
la evidencia a favor de la RCP-sólo con compresiones se consideró
insuficiente para sustituir a la RCP convencional (compresión y
ventilación). El ERC cree que los hallazgos de este estudio japonés no
aportan la evidencia suficiente que avalaría un cambio inmediato en las
guías recientemente revisadas. No planeamos cambiar nuestras guías
hasta la planificada revisión internacional de la ciencia de la resucitación
del 2010, cuando toda la nueva ciencia publicada acumulada será
revisada-.
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Introducció
És amb l’ànim de contribuir a canviar les guies a través de la evidència
científica pel que ens hem decidit també a aportar els nostres
coneixements en el camp de la ressuscitació cardiopulmonar.
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2. Marc teòric

La confirmació de noves evidències científiques ha fet que s’hagin de
replantejar novament canvis en les guies de reanimació cardiopulmonar,
tenint en compte que totes aquelles accions que vagin encaminades a
millorar la supervivència de l’ACR que és la primera causa de mort dels
europeus1 en edat compreses entre els 15 i 36 anys. En el nostre país
aquestes xifres segueixen la mateixa distribució2.
Alguns d’aquests canvis ja es van incorporar en les noves guies publicades
al 2005 per l’American Heart Association (AHA)5, on per primera vegada
es plantejava la importància de la compressió toràcica com factor clau a la
supervivència. Yannopoulos11 en un article especial “The New
Cardiopulmonary Resuscitation” publicat al Circulation el 2005 abans del
congrés de l’AHA va marcar el punt d’inflexió.
L’estudi, fet a Arizona, monitorava la pressió sistòlica i diastòlica en
l’arteria aorta de 6 porcs. Fent compressió toràcica contínua la pressió
mitja de perfusió a l’artèria aorta s’incrementava progressivament
mentre que cada interrupció en la CT provocava un descens dramàtic de
la pressió mitja aconseguida (taula 1). La seva publicació va fer que en les
guies del 2005 es passes d’un ritme de 15 compressions toràciques per
cada 2 ventilacions, a fer 30 compressions per cada ventilació; doblant el
temps dedicat a la compressió. Però això no va ser suficient per
qüestionar les maniobres de ventilació.
El japonès Nagao6 del grup SOS-KANTO, va demostrar al 2007, en
humans i en un estudi retrospectiu de 4016 subjectes, que no hi havia
diferències en l’estat neurològic dels supervivents d’una parada cardíaca.
Aquest grup comparava les diferents maniobres de RCP a que havien
estat sotmesos. No va trobar diferències entre els que havien rebut RCP
convencional; és a dir amb compressió toràcica i ventilació boca-a-boca,
enfront d’aquells que només havien rebut compressió toràcica com a
maniobra única.
Aquests estudis, que després van ser repetits per altres grups a
Anglaterra7 o als Estats Units8 arribaven a idèntiques conclusions; la
maniobra de ventilació, no només no millorava la supervivència si no que
inclús podia empitjorar-la.
La controvèrsia en el mon científic va arribar al fet que inclús es va
sol·licitar un canvi urgent en les noves guies. Ewy, en l’article publicat al
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Lancet “Ca
ardiac arreest – guid
deline chan
nges urgen
ntly needeed”9 avivav
va la
poolèmica soobre l’abo
olició de lla maniob
bres de ve
entilació een pacien
nt en
atturada carrdíaca sobtada.
La societat científica europea, la ERC, però no ha acceptat ffins el mom
ment
10
ells argum
ments esgrrimits , pel que actualme
ent les rrecomanaccions
un
niversals són les pu
ublicades al 2005 i que es resumeixen
r
n en les guies
g
5
acctuals sobrre reanimació càrdioopulmona
ar .
2..1 Guies actuals
a
so bre reanim
mació càrrdiopulmonar

Les directrius sobre reanimacció de l’ER
RC 2005 es deriven del docum
ment
deel CoSTR però representen el consen
ns entre ells membrres del Co
omitè
Executiu dee l’ERC. El
E Comitè Executiu de l’ERC consideraa que aque
estes
nooves recoomanacion
ns són la
a forma d'actuació
ó més effectiva i fàcil
d’’aprendre,, que pot
p
ser recolzada
a pels coneixemeents actuals,
in
nvestigacioons i experriència. Aq
questes ess resumeix
xen en:
2..1.1 La ca
adena de l a supervi vència

Soon les accions que
e s’han dee fer a la
a víctima d’una paarada card
díaca
soobtada peer millora
ar la supeervivència
a es i den
nominen Cadena de
d la
Su
upervivèn
ncia (figura
a 1).
A
Aquestes accions s’inclouen
s
reconeix
xement precoç
p
dee la situ
uació
d’’urgència i activa
ació
deels serveis de em
mergènciaa, reanim
mació
ca
ardiopulm
monar preco
oç, desfibrril·lació prrecoç i suport vital aavançat.

Figura 1 Cadena de la
a supervivència

2..1.2 L'algooritme un
niversal

Els algorism
mes de re
essuscitaciió bàsica i avançada
a en l'adu
ult i pedià
àtrica
han actua
alitzat perr reflectir els canviss en les directrius d
de l’ERC. S'ha
s'h
feet tot el poossible perr simplificcar aquestts algorism
mes sense que perd
din la
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seva
s
efectiivitat ambb les vícttimes
de
d
parades cardíaaques en
n la
majoria
m
de
e les circum
mstànciess. Els
primers
p
actuants
a
i/o perssonal
d'emergènc
d
cia comen
nça la RC
CP si
la víctima
a està incconscient o no
amb
respon
r
i
no
rrespira
normalitat
n
t (ignorant
nt la respiració
entretallad
e
da
ocasio
onal).
S'utilitzarà
S
à una ún
nica relaciió de
compressió
c
ó/ventilaciió (CV) de 30:2
en
e el cas d'un
d
únic reanimad
dor a
l'adult o nen (exclosos els
nounats)
n
en
intervenccions
extrahospi
e
italàries i per totes les
RCP
R
d'adu
ults. La reelació únicca es
justifica per simp
plificar el seu
F
Figura
2 Algoritme universsal
ensenyam
ment,
ffacilitar
la
memorització de la tècnica,
au
ugmentar el nomb
bre de com
mpression
ns adminiistrades i disminuiir la
17
in
nterrupció de les mateixess . Una vegada que es connectii un
deesfibril·lad
dor si confirma
c
un ritm
me suscep
ptible de cardiove
ersió,
s'administrrarà un únic xoc.. Indepen
ndentmentt del ritm
me resultant,
im
mmediatam
ment dessprés de la descà
àrrega s'h
han de començarr les
coompression
ns toràciq
ques i les v
ventilacion
ns (2 min. amb unaa relació de
e CV
dee 30:2) perr minimitz
zar el temp
ps d'absèn
ncia de flux
x.
2..1.3 Recom
manacionss sobre co mpressió toràcica i ventilaciió

La compresssió toràciica genera
a un flux sanguini
s
en
e augmen
ntar la pressió
in
ntratoràcicca i per la comprressió dirrecta del cor12. En
ncara que
e les
coompression
ns toràciq
ques, quan
n es fan de
e forma adequada, poden pro
oduir
piics de preessió arterrial sistòllica de 60
0-80 mmH
Hg, la pre ssió diasttòlica
seeguirà sen
nt baixa i la tenssió arteria
al mitjana de l’arrtèria carò
òtida
ra
arament excedeix ells 40 mmH
Hg. Les com
mpression
ns toràciqu
ues genere
en un
peetit flux sanguini
s
que
q
és im
mprescindib
ble per al cervell i el miocarrdi, i
au
ugmenten
n les probabilitatss que tingui
t
èx
xit la deesfibril·lacció13.
R
Revesteixen
n especiall importàn
ncia quan
n la prime
era descàrrrega elècctrica
s’aplica aba
ans dels 5 minuts d
després de la parada
a cardíaca . Gran part de
la
a informacció sobre la fisioloogia de le
es compre
essions torràciques i els
effectes de variació de
d la freq
qüència de
e les comp
pressions toràcique
es, la
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t
prroporció coompressió
ó-ventilacióó i el cicle
e de treballl (relació eentre el te
emps
en
n què es coomprimeix
x el tòrax en i el tem
mps total transcorre
t
egut entre
e un i
11
alltre massa
atge cardíac) deriva
a de models animals
s . No obbstant això
ò, les
coonclusionss més desttacades d
de la Confferència de
e Consenss de 2005 van
seer:
•

•

•

•

•

i
ons de les compresssions toràcciques s’haan de redu
uir al
Les interrupcio
mínim. A l’aturar les compressiions toràcciques, el flux coro
onari
ubstanciallment; all reprend
dre, són innecessà
àries
desceendeix su
diverrses compressions p
per a que
e el flux coronari
c
reecuperi ell seu
nivelll anterior7.
Estudis recentts indiqueen que sov
vint es prrodueixen interrupccions
inneccessàries de
d les com
mpressionss toràcique
es tant forra com din
ns de
14
l’hosp
pital .
En la
l formaciió de la rreanimaciió cardiopulmonar s’ha de posar
p
èmfa
asi en la importànciia de redu
uir al mín
nim les intterrupcion
ns de
les coompressions toràciq
ques seguitt les següe
ents indicaacions:
o Cada ve
egada que es reprèn
n el massatge cardíaac, el rean
nimat
ha de col·locar im
mmediatam
ment les mans “en
n el centre
e del
15
tòrax” .
mir el tòra
ax a un rittme de més de 100 c//min16.
o Comprim
de compressió
o Centrar-se en acconseguir una proffunditat d
total de 4-5 cm (peer un adullt)17,18.
o Permetrre que el tòòrax s’expandeixi co
ompletameent despré
és de
19
9
cada com
mprensió .
e aproxima
adament el
e mateix temps per a la
o Prendre
compresssió i la rellaxació.
a mínim lles interru
upcions en les comprressions
o Reduir al
toràciqu
ues.
o No confiiar en un p
pols femorral o carotiidi com a iindicador d’un
flux arte
erial eficaçç 20,21.
h ha prove
es suficien
nts que ca
ap posició de les
No hi
manss durant la CPR a adults (figura 3)) sigui
milloor que les altrres. Dire
ectrius prèvies
p
recom
manaven un
u mètod e per trob
bar el pun
nt mig
de la
a part inferrior de l’esstèrnum, col·locant
c
un dit
a l’eextrem in
nferior dee l’estèrnu
um i pos
sar el FFigura 3 Puntt de
palm
mell de la mà,
m dos ditts per sobrre d’aquest punt. ccompressió
Profeessionals sanitaris
s
h
han demo
ostrat que es pot troobar amb més
rapid
desa aquessta posicióó de mans si s’ensenya als rea
animadors a
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t
col·locarr el taló de
d la mà en
n el centre del
tòrax, posant
p
l’alttra mà daamunt, sem
mpre
que l’ex
xposició in
nclogui un
na demostració
de la co
ol·lació de
e les manss en la meitat
m
de la part infe
erior de l’estèrnum
m 15
(figura 4).

Figura 4 Col·locació
ó de mans

•

La frreqüència de les com
mpressionss toràcique
es indica laa velocitatt a la
que s’apliquen
n, i no el total de les comp
pressions p
per minut. El
bre ve detterminat p
per la fre
eqüència, però
p
tambbé pel nom
mbre
nomb
d’inteerrupcionss per ob
brir la via respiratòria, realitzar les
ventiilacions de
e rescat i p
permetre l’anàlisi
l
de
el DEA. E n un estud
di en
el medi
m
extrah
hospitalarri els rean
nimadors registraveen freqüèn
ncies
de massatge
m
cardíac
c
dee 100-120
0 c/min pe
erò el nom
mbre mitjà de
comp
pressions es va reduir a 64/min
n per lles freqü
üents
interrrupcions188.

2..1.4 Millo ra de la s upervivèn
ncia

Però els differents esstudis tantt anteriors com pos
steriors a la conferè
ència
seemblen demostrar que
q es podrria millora
ar la superrvivència 222-24.
Es basen en
n:
•

•

•

Evita
ar interrup
pcions inn
necessàriess en les CT
T25.
o baixen la perfusióó miocàrdicca:
 all aturarr la CT
TE el flux corronari baixa
b
su
ubstanciallment i que són
n necessààries dive
erses
co
ompression
a
r que el flux coro
onari
ns per aconseguir
re
ecuperi el seu nivelll anterior16.
o Localitzar el puntt de comprressió.
Simp
plificar les guies:
o Millorarr l’aprenen
ntatge23.
o Facilitarr la retencció a la me
emòria dells procedim
ments.
o Facilitarr ordres viia telefòniica.
at que l’efeectivitat en
e la supervivència després d’una
d
Està demostra
ACR depèn de
e la qualittat de les maniobres de CT i no tant de
d la
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•

•

•
•
•

desfibril·lació pel que cal evitar les interrupcions innecessàries tant
dins com fora del hospital 18,19.
No hi ha hagut disminució significativa de la mortalitat en els
últims temps pel que és necessari la investigació de noves
estratègies de RCP per millorar els resultats.
La maniobra de ventilació boca-a-boca està cada cop més
qüestionada 26-29:
o Costa de fer i no sempre és incruenta.
o Fa “fàstic”.
o No sempre està indicada.
o Por provocar iatrogènia:
 Atura temps de compressió.
 Provoca distensió gàstrica.
 Es fan massa ràpides.
No es coneix en certesa quina és la quantitat necessària ni si cal la
ventilació de rescat.
Hi ha, tot i que mínim, perills de contagi.
Aquesta millora de la supervivència semblaria doncs lligat a un
paràmetre clau en la compressió toràcica: la qualitat de la RCP.

2.2 Qualitat de la RCP

La qualitat de la RCP es defineix com ser capaç de:
•

•

•

Comprimir el tòrax a un ritme de més de 100 c/min14.
o La freqüència de les compressions toràciques indica la
velocitat a la que s’apliquen, i no el total de les compressions
per minut. El nombre ve determinat per la freqüència, però
també pel nombre d’interrupcions per obrir la via
respiratòria.
Centrar-se en aconseguir una profunditat de compressió total de 45 cm (per un adult)17,18.
o En els maniquins de simulació aquests paràmetres es
marquen com aconseguir una profunditat de compressió
entre els 38 i 51mm.
Reduir al mínim les interrupcions en les compressions toràciques25.
o Està demostrat que l’efectivitat en la supervivència després
d’una ACR depèn de la qualitat de les maniobres de CT i no
tant de la desfibril·lació pel que cal evitar les interrupcions
innecessàries tant dins com fora del hospital 18,19.
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3. Objectius

Ens proposem demostrar que la simplificació de les maniobres de RCP,
bàsicament deixant de fer la ventilació boca-a-boca (VBAB), millora la
quantitat de temps que es dedica a fer compressió toràcica externa.
Aquests canvis poden millorar la supervivència dels malalts en ACR.
Volem conèixer, usant maniquins d’entrenament, el temps exacte que
dediquen els reanimadors a la compressió del tòrax i sí aquests temps
s’incrementen substancialment quan deixem de fer el boca-a-boca.
També volem demostra que es possible fer una reanimació
cardiopulmonar de qualitat tot i l’esgotament físic que provoca realitzar
compressió toràcica ininterrompudament.
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4 Hipòtesis

Fer maniobres de VBAB disminueix un 30% el temps dedicat a la
compressió toràcica quan s’apliquen les guies de l’ERC.

15
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5 Material i Mètodes
5.1 Tipus de Recerca

S’ha realitzat un assaig clínic controlat classificant aleatòriament els
subjectes en dos grups; un que realitza RCP fent el boca-a-boca i
compressió toràcica externa (grup control) i el altre nomes fent
compressió toràcica externa (grup experimental). Els subjectes han
demostrat conèixer i realitzar correctament les maniobres de reanimació
cardiopulmonar bàsica en un maniquí de reanimació.
5.2 Àmbit de l’estudi

És un estudi fet sobre persones que han rebut formació en reanimació
cardiopulmonar bàsica segons els estàndards de l’European Resuscitacion
Council i acreditats pel Consell Català de Reanimació.
5.3 Selecció de subjectes

La selecció de subjectes s’ha fet de forma aleatòria, entre les persones
formades i acreditades en Reanimació càrdiopulmonar Bàsica en l’àmbit
de les comarques de Girona.
La selecció objecte d’estudi han estat persones voluntàries, adultes i
sanes.
5.3.1 Criteris d’inclusió:

a. Persones que hagin rebut, com a mínim, un curs en suport vital
bàsic i que puguin fer durant 10 minuts una RCP en un maniquí.
b. Els subjectes de l´estudi són persones sanes i joves sense
patologia de base.
5.3.2 Criteris d’exclusió:
a. No haver fet cap curs de RCP previ.
b. No haver superat una RCP (desviació pel cim del 25% en errors
del protocol) en revisió per gravació en vídeo feta per un grup
d’experts amb criteris previs consensuats.
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5.4 Variables d’estudi
5.4.1 Variable sobre maniquí en registre als minuts 1,2,3,5 i 10:

Valoració-registre en maniquí Resusci Anne Simulators (Stavanger)
connectat a un ordinador i amb el software del programa "Laerdal PC
SkillReporting System" versió 2.2.1, valorant:
5.4.1.1 Compressió:

•

•

Profunditat adequada: 38 a 51 mm
o Número de actuacions registrades com correctes.
o Promig de profunditat en la compressió (en mm).
o Núm. compressions amb profunditat adequada.
o Núm. compressions amb profunditat insuficient.
o Núm. compressions amb profunditat excessiva.
o Núm. compressions amb reexpansió incomplerta.
o Freqüència adequada: 90 a 110 comp./minut.
o Promig de freqüència: compressions per minut totals pel
minuts realitzats.
o Promig per minut: compressions per minut de cada minut
contat.
o Promig entre cicles: % de compressions per cada un dels
minuts.
o Total compressions comptabilitzades
Ràtio ventilació-compressió: 2:30.
o Ràtio ventilació-compressió.

5.4.1.2 Ventilació:

•
•

Temps sense està realitzant cap maniobra
o “temps de mans fora”
Volum adequat: 700 a 1000ml d’aire inspirat al maniquí
o Promig de volum administrat (ml).
o Promig de volum administrat per cada minut (ml).
o Ventilacions fetes amb volum adequat.
o Ventilacions amb volum insuficient.
o Ventilacions amb volum excessiu.
o Ventilacions realitzades.
o Ventilacions realitzades correctament.
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5.4.2 Variables dels subjectes:

A) Dades objectives dels subjectes:
a. Professió,edat i sexe.
B) Grau de fatiga:
a. Valoració subjectiva mitjançant test del grau de fatiga.
b. Valoració objectiva a través dels nivells de lactat en sang
abans i desprès de l’exercici.
C) Dades personals i subjectives mitjançant un breu qüestionari:
a. Professió (sanitari/no sanitari), hàbit tabàquic, estimació
subjectiva de la forma física, temps (mesos) des de l’últim
curs de RCP, tipus de cursos realitzats.
5.5 Procediment d’intervenció

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Hem sol·licitat l’acreditació d’haver superat un curs de RCPBàsica.
Han signat un consentiment informat que volen participar en
l’estudi.
Han omplert un full on consten les dades de professió habitual,
hàbit tabàquic, sexe, edat i freqüència d’activitat física.
Hem procedit a mesurar el pes, la talla, i l’índex de cintura-cadera
de cada un dels subjectes i de forma individual.
Hem obtingut mostra lactat en sang en repòs.
Hem preparat el subjecte per la realització del exercici de
compressió toràcica i boca-a-boca en un maniquí de simulació
col·locant prèviament al subjecte de l’estudi:
o Elèctrodes monitoratge freqüència cardíaca,manegot tensió
arterial.
Hem monitorat, a través de l’ordinador, dades de registre de
l’actuació del subjecte en el maniquí.
Hem monitorat la resposta fisiològica del subjecte als minuts
1,2,3,5 i 10.
Hem obtingut mostra de lactat en sang al finalitzar l’exercici.

La guia de recollida de dades es presenta en l’annex 1
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Des de l’octubre de 2008 fins al maig de 2009, 31 subjectes van participar
en l’estudi. Es van dividir aleatòriament en 2 grups: un dels grups(n=13)
feia RCP convencional amb ventilació boca-a-boca (VBAB), i un segon
grup (n=17) feia RCP “no convencional”, és a dir compressió toràcica
ininterrompuda sense ventilació (SV). Es demanava que realitzessin
maniobres durant 10 minuts.

Home

Dona

Característiques dels participants
n= 22

Error típ.

n= 9

Error típ.

Media

29,68

-1,813

30,38

2,112

Desv. típ.

8,50

5,97

Mínim

17,00

18,00

Màxim

51,00

38,00

Media

1,73

Desv. típ.

0,06

0,08

Mínim

1,62

1,58

Màxim

1,91

1,84

Media

75,24

Desv. típ.

13,28

10,66

Mínim

54,20

48,70

Màxim

113,40

79,90

Media

25,11

Desv. típ.

5,14

3,18

Mínim

17,90

18,11

Màxim

43,21

28,96

Media

0,86

Desv. típ.

0,09

0,06

Mínim

0,59

0,66

Màxim

1,00

0,83

Edat

0,014

1,66

0,029

Talla

2,832

65,33

3,768

Pes

IMC (Índex de massa
corporal)

1,096

0,019

23,77

0,77

1,123

0,020

ICM (Índex cintura-maluc)

Taula 1 Característiques antropomètriques
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TOTAL COMPRESSIONS COMPTADES

RITME COMPRESSIONS PER MINUT (30/2)

amb ventilació

sense ventilació

n=14

n=17

mitja

desviació
típ.

mitja

desviació típ.

750,15

101,66

1289,65

258,74

76,08

9,62

129,35

25,96

Taula 2 Comparativa de número de compressions segons grup

compressions la mitja és de 59, essent aquesta diferencia estadísticament
significativa amb p<0’005 (taula 3).
Quan correlacionem paràmetres subjectius i objectius de cansament com
són els nivells de lactat en sang (variable objectiva) i l’escala virtual
subjectiva de cansament veiem a través del coeficient de Spearman hi ha

amb ventilació

sense ventilació

n=14

n=17

mitja

desviació
típ.

mitja

desviació
típ.

124,46

23,53

129,35

25,96

43,69

12,36

33,53

8,71

COMPRESSIONS SENSE ERRORS

296,15

270,44

280,59

313,45

COMPRESSIONS AMB PROFUNDITAT INSUFICIENT (mm)

230,46

308,59

870,06

463,66

COMPRESSIONS AMB PROFUNDITAT EXCESSIVA (mm)

217,92

291,06

59,29

158,93

PROMIG DE COMPRESSIONS PER MINUT (n/min)

MITJA DE PROFUNDITAT EN LA COMPRESSIÓ (mm)

Taula 3 Comparativa dels paràmetres de qualitat de la RCP
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un
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COEFICIENT
T DE
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SIG. (BILATE
ERAL)
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CORRELACIIÓ

TOTAL VEN
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ERAL)
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T DE
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COMPTADES

SIG. (BILATE
ERAL)

ESC
CALA VISUAL

DIFERÈNCIA

TOTAL
L

SU
UBJECTIVA

DE

VENTILACIIONS

DE CANSAMENT

LACTAT

COMPTABILIT
TZADES

-0,042

0,897

0,732(**)
0

0,004

0,462

0,112

-0,092

0,789

0,314

0,634(*
*)

0,346

0,02

**. La correlació és significativa
a al nivell 0,01 (bilateral).
é significativa al nivell 0,05 (b
bilateral).
*. La correlació és
T
Taula
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Gràfic 3 Correlació entre
e
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es subjectives
s de cansament i total de v
ventilacions
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La compressió toràcica externa (CT)4 és una tècnica acceptada
internacionalment com a útil. De fet, el principal canvi esdevingut en les
recomanacions del 2005 va ser incrementar substancialment el temps
dedicat a la CT5, passant de recomanar un ritme de 2 ventilacions seguit
de 15 compressions a iniciar 30 compressions seguides de 2 ventilacions.
La raó d’aquests canvis està en els resultats dels treballs de laboratori en
animals, on es va poder comprovar una millora substancial en la
reperfusió de les arteries coronàries quan es feia CT6. Aquest benefici en
la reperfusió afavoriria la capacitat de recuperació del cor quan entra en
fibril·lació ventricular. Qualsevol interrupció de la CT es tradueix en un
deteriorament immediat d’aquesta reperfussió11, disminuint la capacitat
de recuperació. Aquests arguments es van veure ratificats amb les anàlisi
de les reanimacions càrdio-pulmonar (RCP) realitzades arreu del món on
s’observava que, aquells malalts que havien rebut més CT, tenien millors
resultats en quant a supervivència24,26,28.
El nostre estudi les dades s’obtenen de la comparació de dos grups de
reanimadors que fan dos tipus de RCP: uns fan RCP convencional i els
altres només fan CT.
La nostra hipòtesi de treball, que fer maniobres de VBAB disminueix un
30% el temps dedicat a la compressió toràcica quan s’apliquen les guies de
l’ERC estava feta d’acord amb l’estudi al 2006 de Nolan4 i publicat al
Ressuscitacion on els subjectes tardaven uns 7,3 segons de mitja en fer les
2 ventilacions proposades per cada cicle. Seguint les recomanacions
internacionals que indiquen que cal fer 5 cicles en 2 minuts, el temps
total invertit en fer les ventilacions és de 36,5 minuts; un 30% del temps.
Aquest temps que ve reflectit en les variable “temps de mans fora”, en el
nostre treball és de 3 minuts amb 10 segons Si ho comparem amb el del
grup control, aquests representa el 42% total és a dir, el temps mig que el
grup que fa ventilació deixa de fer compressions. Aquests temps que
ningú fa compressions és molt elevat, superior a la nostra hipòtesi de
treball inicial que havíem estimat en un 30%.
Analitzant aquests 3 minuts i escaig, a la pràctica representa un total de
450 compressions toràciques no realitzades en els 10 minuts estudiats.
Podem permetre’ns deixar de fer 450 compressions toràciques en una
RCP?
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També cal destacar en el nostre estudi les freqüències mitges de
compressió per minut obtingudes i reflectides en la variable “ritme de
compressions per minut”. En les guies es parla de mantenir un ritme
superior a 100 CT16. Els nostre subjectes fan una mitja de 129 en el grup
de només CT i de només 76,08 de mitja en l’altre grup, de manera que
estan per sota de la recomanacions de l’ERC.
Aquesta dificultat per mantenir ritmes de compressió ja s’havia
demostrat en d’altres estudis28 i son atribuïdes a les freqüents
interrupcions durant una reanimació. El treball de Ashton29, en un estudi
sobre esgotament i RCP, les xifres de
freqüència cardíaca (FC)
obtingudes van estar si feien ventilació al voltant de 63 CT per minut de
mitja. En l’estudi de Heidenreich30, on també es comparaven dos grups
d’intervenció molts similars al nostre treball, el grup que només feia CT
ininterrompuda durant 9 minuts obtenia una mitja de compressions que
s’acostava als 105 x’, mentre que en el grup control que feia RCP
estàndard aquestes xifres queien fins al 58 per minut.
La qualitat de la RCP és òbviament un altre paràmetre a tenir en compte
en reanimació. Són nombrosos els estudis que demostren millores en els
resultats de la supervivència dels malalts que han rebut RCP “de
qualitat” després d’una aturada cardíaca16-18. En el nostre estudi els
paràmetres que es van considerar per dir que s’havia fet una CT de
qualitat són les acceptades internacionalment; aconseguir un descens del
tòrax del maniquí superior als 35mm, però sense sobrepassar els 51mm5.
A l’analitzar el global de compressions trobem que els que fan ventilació
tot sovint fan compressions excessives amb mitges de 217 enfront dels 59
dels que no fan VBAB. Els resultats de l’estudi de Heidenreich30 són
semblants als nostres resultats on també destaca que els subjectes que
només fan compressió CT tenen més compressions i de més qualitat del
grup que fa ventilació. Però aquestes dades difereixen d’altres estudis,
com els de Betz31,que comparen diferents tipus de ritmes de compressió i
no troben diferències entre els grups. Podríem interpretar que les
diferències són atribuïbles a que en aquest treball usen marcadors del
ritme externs per millorar-ne la qualitat. Els nostres participants no
tenien cap pista sobre com feien la reanimació.
Si volem demostrar que és millor fer una reanimació només amb CT hem
de comprovar que és possible fer-ho tot i l’esgotament físic que provoca
l’exercici físic continuat. L’esgotament en maniobres de CT contínua ja va
ser estudiat per Riera32 que durant 2 minuts que va fer fer CT contínua a
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un grup de sanitaris i no va trobar signes d’esgotament. Tampoc els troba
Olivet33 en l’estudi fet sobre 10 minuts ininterromputs de RCP.
Nosaltres varem monitorar sí l’esforç físic de realitzar només CT és
superior al que realitzen els que fan una reanimació estàndard medint
tant paràmetres objectius: l’increment dels valors de lactat en sang a
l’inici i al final de l’exercici, com subjectius: sensació d’esgotament medit
en una escala subjectiva de cansament prèviament validada. Els resultats
trobats semblen demostrar que els que només fan CT es cansen poc i que
es cansen menys dels que fan ventilació. Al correlacionar diferència de
lactat, escala visual subjectiva de cansament i compressions comptades
veiem que existeix correlació significativa entre aquests últims dos
paràmetres. Les dades suggereixen que els que només fan més
compressions són els que menys es cansen subjectivament.
Hi ha altres raons per evitar l’ús de la ventilació boca-a-boca (VBAB)34. Si
bé s’havia postulat la seva utilitat en l’oxigenació cerebral35,36, actualment
encara cap grup n’ha demostrat la seva validesa 37-39. Tenint en compte
que un principi inviolable en qualsevol tècnica en emergències és la
seguretat del reanimador, aquesta maniobra no és segura. Tot i no haverhi actualment casos demostrats de contagis infecciosos, hi ha un cert
perill en la seva pràctica40.
La VBAB és una tècnica que pot provocar rebuig a la persona que ha de
realitzar-la. Tant és així que en les últimes recomanacions de la ERC4 es
va acceptar per primer cop que si hom no podia o volia realitzar-la podia
continuar fet CT sense VBAB. Són nombrosos els estudis realitzats que
demostren el rebuig de l’aplicació d’aquesta tècnica pels propis
professional encarregats de les maniobres d’RCP41,42 els quals únicament
la utilitzen amb dispositius barrera.
Si parlem de retenció de coneixements la VBAB augmenta la dificultat en
l’aprenentatge i la realització de la RCP. Això es pot traduir segons
alguns autors en que hi hagin grups que no iniciïn una RCP reglada43,44.
De fet, la principal preocupació dels instructors de RCP és la retenció de
les tècniques per part dels alumnes, i això només pot millorar amb la
simplificació dels procediments45. La VBAB no simplifica l’ensenyament.
Per tots aquests argument, nosaltres som de l’opinió que la tècnica
proposada de únicament CT és segura, no provoca rebuig i ha demostrat
amb escreix la seva utilitat7. D’altra banda és fàcil d’ensenyar i
d’aprendre i memoritzar. Tota persona, tot i que mai hagi fet un curs de
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RCP, podria fer aquesta tècnica d’una manera relativament eficaç. La
VBAB s’hauria de reservar en les situacions anomenades “especials” en
RCP, com són les aturades pediàtriques, en ofegats o en obstruccions de
la via aèria, però no en una RCP convencional.
En els resultats que hem obtingut al laboratori poden trobar-nos amb dos
limitacions. En primer lloc, els estudis estan fets sobre maniquins, de
manera que tot i que l’ensenyament reglat està ben establert com una
bona base d’actuació, no deixa de ser una RCP “artificial”. En segon lloc
ho és el número de subjectes estudiats.
Som de l’opinió que seria convenient un canvi en les actuals guies de RCP
de la ERC i aquest canvi s’hauria d’introduir en les recomanacions que
sortiran de la conferència mundial que s’ha de fer al 2010. Ens unim a
l’opinió de per diversos autors i diferents grups d’estudi6-10.
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8 Noves Línies de Recerca

Aquest estudi emmarcat dins un treball de final del Màster en Promoció
de la Salut m’ha servit per veure que encara hi ha un llarg recorregut a
investigar en el camp de la reanimació cardiopulmonar. Les 3 línees
sorgides son: com millorar la qualitat en RCP, buscar estratègies per
augmentar les freqüències mitges de compressió toràcica externa i com
ensenyar a retenir les tècniques de RCP. Penso que totes elles s’aniran
desenvolupant en els propers anys i que aquelles accions que vagin
encaminades a millorar la supervivència de la principal causa de mort
dels europeus en edat compreses entre els 35 i 36 anys hauria de ser una
tasca prioritària en investigació.
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De les dades obtingudes en l’estudi es pot afirmar que:
1.-El temps mig que es deixa de fer compressions a un pacient en aturada
càrdio-respiratòria (ACR) quan també es fan ventilacions és d’un 42%.
2.-Que la mitjana de compressions que es deixen de fer en 10 minuts quan
es fa ventilació boca-a-boca és de l’ordre de unes 540.
3.-Que les dades obtingudes en l’estudi apuntarien que el fet de fer només
compressions no incrementaria l’esgotament físic.
4.-Que al fer una reanimació càrdio-pulmonar (RCP) “clàssica” amb
ventilació i compressió toràcica, els integrants de l’estudi no han arribat a
una mitja de més de 100 compressions per minut tal com es recomanen a
les guies actuals.
5.-Que en 10 minuts el temps total de “mans fora” és de 3 minuts amb 10
segons.
6.-Que la sensació subjectiva de cansament es correlaciona amb el
número de ventilacions; els que més ventilacions fan més es cansen.
7.-Que fent ventilacions empitjora la qualitat de les compressions
realitzades, presentant aquest grup un major número de compressions
excessives. Aquest podria ser la causa que es cansessin més.
8.-Totes aquestes dades anirien afavorir que la reanimació
cardiopulmonar i la capacitat de perfusió miocardíaca derivada de les
compressions toràciques que reben les víctimes d’una ACR, es veurien
afavorides retirant la ventilació de les guies de RCP bàsica.
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Annex 1Guia de recollida de dades

Guia de Recollida de dades

34

G
GUIA DE RECOLL
LIDA DE
E DADES
S
El protocol a seguir per
p l’investtigador es divideix en
e tres fas es, la tercera
dee les qualss consta de
e dos proceediments.
•

Fase 1: Presen
ntació de l’ equip inve
estigador i explicacióó de l’estu
udi.

•

Fase 2: Mesura
aments an
ntropomètrics i càlcu
uls.

•

Fase 3: Proced
diment exp
perimentall.

L’estudi es realitzarà simultà
àniament amb 2 su
ubjectes. P
Per facilita
ar el
coomplimentt i millorar el tempss necessarri dedicat a cada subbjecte, les dues
prrimeres fa
ases es poden fer coonjuntame
ent amb ells dos subbjectes d’esstudi
m
mentre quee la tercera s’ha de fer individ
dualment,, de manerra que me
entre
un
n subjectee està fen
nt un pro cediment, l’altre es
stà fent l’’altre. Un
n cop
fin
nalitzat, els
e subjecttes interca
anvien les funcions fins
f
a com
mpletar totss dos
prrocedimen
nts.
FAS E I:
Es realitza al laborattori númerro 1.
Consta de la presentació de l ’equip inv
vestigador als subjeectes i un dels
investiga
adors
proce
edeix
inicialme
ent a la lectura d’un
petit resum delss objectiu
us a
assolir de
d l’estudi.. Un cop llegit
l
el docum
ment es sol·licita
a de
forma
indivvidual
la
voluntarietat de participarr en
l’estudi. Tots aqu
uells subje
ectes
que no l’a
acceptin ssón convidats a
abandonar-lo.
A
Aquells
que
expressin
n de form
ma oral la seva
disposició
ó a col·laaborar se’lls hi
dóna
el
doccument
de
coonsentimeent informat i d’enreegistramen
nt de dade
es que hau
uran de sig
gnar.
La no confoormitat a signar el documentt implicà l’exclusió d
del subjectte de
l’eestudi. Ta
ambé s’in
nforma alss particip
pants que en qualssevol mom
ment
pooden aban
ndonar l’esstudi i quee les seves dades es procediran
p
n a elimina
ar.
Figu
ura 5 Consentim
ment informat..
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U
Un cop sig
gnat el document
d
es proced
deix a l’a
adjudicacióó del núm
mero
d’’identificacció que aglutinarà
a
les diferrents dade
es que obbtingui en
n els
prrocedimen
nts als que
e es sotmettrà.
O
OBTENCI Ó DEL NÚMERO
N
D’IDENT
TIFICACIIÓ (NI)
Tiindrà 6 xifres;
x
les 4 primerres seran el númerro de subbjecte. Sem
mpre
s’iinicia amb
b el núme
ero 1 i coonsecutiva
ament és va
v sumantt més 1 (n
n+1).
Les 2 ultim
mes xifres indicaran en quin dels
d
dos gru
ups pertan
ny el subje
ecte:
•

GRU
UP RCP-Ve
entilació (R
RCP-V)

•

GRU
UP RCP-sense ventillació (RCP
P-SV)

A
Adjudicacióó de un dells grups
L’adjudicacció d’un de
els dos gru
ups es farrà de form
ma aleatòriia a través del
prrograma Excel
E
del Microsoft
M
de qualse
evol versió
ó i tenint een compte
e que
seeran “01” si
s es del grrup RCP-S
SV i “02” si
s el és del grup RCP
P-V.
O
OBTENCI Ó D’UN NÚMERO
N
O ALEATO
ORI

Figura 6

En
E l’ordin
nador es ssol·licitarà
à un
número
n
alleatori. U
Un cop din
ns el
programa,
p
entrant a qualssevol
cel·la
c
es clica sobree l’igual “=
=”, el
qual
q
es troba
t
en la Barra
a de
fórmules
f
i a contin
nuació s’escriu
la
l sintaxi: ALEATOR
RIO( ). Al clicar
c
acceptar,
a
el
e program
ma ens calcula
el
e número aleatori eentre el 0 i l’1.

Figurra 7 Designació
ó número aleatoori.

Sii l’últim número obtingut
o
éés parell s’adjudica
arà com R
RCP-V i si
s és
im
mparell serà del grup RCP-SV
V.
Exemple
El númeroo d’identiificació d
del quinzè
è volunta
ari de l’’estudi i que
ny al grup de RCP-S
SV serà el 001501.
alleatòriameent pertan
El vint-i-cin
nquè volun
ntari i quee estigui all grup RCP
P-V serà: 0002502.
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U
Un cop obttingut el NI
N i els d
documentss els subje
ectes podeen passar a la
Fase II
FAS E II
A la fase III, la qual es
e realitza
a en el lab
boratori 2, l’investigaador proce
edirà
a l’obtencióó de les dades
d
anttropomètriiques. Aquestes incclouen el pes,
l’a
alçada, la mida del maluc i dee la cinturra del subjjecte. Un ccop obting
gudes
aq
questes da
ades es pa
assarà a ccalcular de
e forma au
utomàticaa a través d’un
foormulari Excel
E
l’índ
dex de ma
assa corpo
oral (IMC)) i l’índexx cadera-m
maluc
(IICM).
IN
NSTRUCC
CIONS PE
ER A LES M
MESURES:
Obteenció del PES
P
dels subjectess

Mesu
urada amb
b bascula electrònica
e
a
Seca Alpha moodel 770 .

F
Figura 8 bascula

Unita
ats: Kg am
mb dos deccimals.
F
Figura 9 Pes

Es procedeiix a mesurra el pes d
del subjecte
e
Obteenció d’AL
LÇADA deels subjecctes
Mesu
urat amb ttallatge ma
anual.
Unita
ats: metre s
Apro
oximació: 2 decimalss.

Fig
gura 10 Tallattge

El su
ubjecte hau
urà de pujjar a la plataforma del tallím
metre.
Es co
ol·locarà d
dempeus (recolzantt tota la superfície
e del
peu) i amb l’es quena reccolzada a l’instrumen
nt. El cap
p s’ha
de po
osicionar een posició mitja, relaxat i mirrant a l’infinit.
L’investigador abaixarà el medido
or fins recoolzar-lo all cuir
pilós.. El sub
bjecte baiixarà llavors del tallímetre i
s’apu
untarà el número visible en la part
rt inferiorr del
mesurrador com l’alçaria del
d subjectte.
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O
OBTENCI Ó DE LA MIDA D E LA CIN
NTURA

Mesurrat amb cin
nta mètricca
Unitatts : centím
metres sense
decima
als
Cinturra

Demp
peus, relax
xat i amb
b una
cinta mètrica, mesuri la
a
part més estreta
e
cinturra en la p
soota la últiima coste
ella flotan
nt
Figura
F
11 Mesu
ura de la cinturra

O
OBTENCIIÓ DE LA
A MIDA D
DEL MA LUC

Mesurrat amb cintta mètrica
Unitatts :centímetres sense
Decim
mals

Maluc

Figura 12 Mida
M
del maluc.

Deempeus, rellaxat i amb una cinta m
mètrica, mesuri ara els malucs, la part més ampla,
a
soobre els glutiis

C ÀLCUL I DEFINICIONS D
DEL IMC I ICM
IM
MC:
L’índex de Massa Co
orporal (IM
MC) és una fórmula que estabbleix la re
elació
en
ntre el pess i l’alçària
a com a refferència al
a nivell d’o
obesitat.
S’’utilitza peer classificcar l’estat ponderal de la pers
sona, es m
mesura dividint
ell pes pel qu
uadrat de l’alçària:
pees(kg)/talla
a(m²)
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Aquest càlcul és comú tant per a homes com per a dones.
ICM:
L'Índex Cintura Maluc (ICM) és un indicador que avalua la distribució
del teixit adipós.
L'Índex Cintura Maluc és la relació de dividir el perímetre de la cintura
pel maluc:
cintura(cm)/Maluc(cm)
Es considera que quan les proporcions obtingudes estan per sobre de 0,80
per a les dones i 0,95 en barons, suposa un gran factor de risc de
contreure diverses malalties com pot ser: diabetis melitus, malalties
coronàries, tensió arterial...
Es recomana així complementar la informació obtinguda de l'Índex de
Massa Corporal (IMC) amb la relació de Cintura / Maluc, per tal de poder
saber la distribució del greix corporal en l'obesitat.
Les dades obtingudes es guardaran en un full del Microsoft Excel que es
troba en l’ordinador de laboratori I, arxiu “antropomètriques”
Al connectar l’ordinador apareix la caràtula Windows. Clicar sobre “EUI”
i apareixerà una finestra -nuevo harware encontrado- que cal tancar.
Apareixerà una nova finestra que diu “no tiene privilegios...” que cal
també tancar i d’aquesta manera ja estarem a la pàgina inicial.
Ara cal fer:
Inicio / mis documentos / estudi_RCP / dades antropomètriques /
antropomètriques.
En aquest arxiu cal anar guardant les dades obtingudes precedides
sempre del número d’identificació (NI).
Al finalitzar i abans de tancar cal recordar de GRAVAR les dades.
Un cop obtingudes les dades els subjectes es separaran per iniciar FASE
III.
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FASE
E III

Consta de 2 procedim
ments differenciats on els su
ubjectes ess separen,, que
sóón:
•

e
ntal
Proceediment experimen

•

Proceediment co
omplimen
nt qüestion
naris

PROCEDIMEN
NT EXPER
RIMENTA
AL
El laboratorri està dottat dels següents ele
ements:
•

Moniitor-desfib
brilador Liifepak 12 (Medtron
nic Physioo-Control Corp
2000
0.USA) (LP
P)

Figu
ura 13 Monitor Lifepak 12
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•

Maneegot adullt per prressió arte
erial no invasiva que conn
necta
moniitor (PNI)..

•

Dida
al per mesu
ura de la ssaturació (SAT).
(

•

Elècttrodes amb
b 4 cables per monittoratge cardíac (FC)).

•

Extensió per medició
m
EtC
CO2 en aiire espirat pel nas (E
EtCO2).

d
de::
També es disposa
•

Espa
aradrap de
e paper.

•

Elècttrodes de un
u sol ús.

•

Papeer d’ imprimir.

e dels parràmetres (FC, PNI, EtCO2 i SAT) queda
L’obtenció i registre
m
au
utomàtica cada cop que es pollsa el botóó per iniciar la
grravat de manera
prresa de la presssió no iinvasiva (PNI). (Report T
Types: CODE
SU
UMMARY
Y™ critical event reccord).
Q
Quan s’hag
gi acabat el
e registre de totes les
l dades s’ha
s
de poolsar el bottó de
“rregistre” i se’ns imprrimiran tootes les dades registrades.
1. Maniiquí Resussci Anne S
Simulators (Stavanger, Norueega) conne
ectat
a un PC i amb ell software del prrograma "Laerdal PC
SkillReporting
g System" versió 2.2.1 Figura 11 amb eels paràme
etres
nits com: compresssió entre 38 i 51m
mm i volu
um ventilatori
defin
espirrat entre 700
7 a 1000
0 ml.

F
Figura 14 Maniiquí Resusci An
nne
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2. Apareell Medició del
d lactat: AC
CCUTREND
D, COBAS ©2007
©
Rochee.

Caixa am
mb tires reactives.
Llanceta
a per obtenciió sang capiil·lar.

Figura
a 15 Aparell Accutrend
A

PRO CEDIME
ENT EXPE
ERIMENT
TAL
à al subjeccte al Lab
boratori 2 realitzantt-se els seegüents pa
assos
Es passarà
ang capil·llar i mesurrar nivellss d’àcid làcctic.
peer tal d’obtenir una gota de sa
Proc edir a l’ob
btenció dee sang ca
apil·lar
Pu
unxada en
n dit amb llanceta p
per a contiinuació mesurar el lactat en sang
deel subjectee seguint el
e procedim
ment d’acttuació segü
üent:
1. Enceendre l’insstrument i introduir una tirra reactivva. Una flletxa
interrmitent li indicarà q
que obri el
e dispositiiu per apllicar la mo
ostra
de sa
ang.

Figura 16 P
Procediment me
esura àcid làctic.
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2. Utilitzi el disp
positiu dee punció per
p obtenir una m
mostra de sang
capill·lar i apliq
qui-la direectament a la tira.

Figura 17 Dis
spositiu de pu
unció.

3. Tanq
qui la tapa
a i esperi eels resultats. Una ve
egada finaalitzat el
mesu
urament, apareixera
a
an els valo
ors en panttalla.
4. Anottar resulta
at del Lacttat
Posar en fu
uncionament ordinad
dor (PC) i monitor liifepak (LP
P)
aldrà inicia
ar-lo de la
a mateixa fforma desscrita
L’ordinadorr del Laboratori I ca
en
n FASE III. Un cop entrat
e
en p
pàgina d’in
nici de Win
ndows cald
drà:
1. Clica
ar sobre ico
ona “Laerd
dal PC skiilireportin
ng system””
2. Entrem en fiinestra “S
Session se
etup” que
e cal entrrar les dades
d
correesponents a:
3. Guid
dlines: Trreball doct orat
4. Traiining mod
de: single--rescuer CPR
C
5. INST
TRUCTOR: person al entrena
at
6. MAN
NIKIN 1: student/ v
vent/comp: entrar a DETAILS
S... i ompliir les
dadees:
7. NAM
ME: escriu
ure en FIR
RST: núm
m. Identifficació NII (4 xifres); en
MIDD
DLE: 2 últimes xiffres del NI
N i en LA
AST: nom i cognomss del
subjeecte.
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8. Clica
ar sobre SA
AVE i clica
ar sobre CLOSE
C
9. Clica
ar sobre manikin location i el PC
C buscaràà de ma
anera
autom
màtica la connexió. Acceptar (continue)).
10. Un

cop

torn
nat

a

la
a

pàgina

de

SES
SSION

S
SETUP clicar
c

CON
NTINUE>>
>
11. Ara ja
j està la sessió
s
prep
parada a la
l finestra
a STATION
NS en stan
ndby
i prep
parat per iniciar-se..
Moniitorització del Sub
bjecte

1. Engeeguem el monitor
m
(bootó Encen
ndido).
2. Identtifiquem el
e subjecte anant a:
3. Botó OPCIONS i escolliir en la pantalla l’o
opció pacieent. Fer intro/
escolllir opció apellido/esc
a
criure núm
mero Identtificació (66 xifres)/in
ntro.
4. El su
ubjecte ja ha
h quedat identifica
at al monittor.
A
Anirem seg
guidamentt a prepara
ar el subje
ecte:

Figura 18
8 Monitorització del subjecte
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5. Col·locar elèctrrodes, pulssioxímetre
e (dit), manegot PNII i gafets de
d
EtCO
O2.
6. Pren
ndre consta
ants (polsa
ar botó PN
NI) –DADE
ES LP17. Retirrar maneg
got PNI.
osició d’iniici.
Col·locació del subjeccte a l’esceenari en po

Figura 19
9 Inici del exercici.

D
D’ESQUEN
NES AL MONITOR
M
DEL PC (el subjeccte NO haa de veure com
esstà fent la reanimacció).

Figura 2
20 Realització del
d exercici.
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l constan
nts amb ell (LP) polssar PNI DA
ADES LP11.
Es prenen les
IInici del ex
xercici

Prémeer “>>” PC

P
Polsar PN
NI (LP)

1' exaccte

DADES
S LP2

P
Polsar PN
NI (LP)

2' exaccte

DADES
S LP3

P
Polsar PN
NI (LP)

3' exaccte

DADES
S LP4

P
Polsar PN
NI (LP)

5' exaccte

DADES
S LP5

8. Finalització de
el exercici 10’ Polsarr PNI (LP) DADES LP6.
9. Col·locar mane
egot PNI.
10. Realiitzar últim
ma lectura
a dels parà
àmetres: FC,SAT,PN
NI i EtCO2
2DAD
DES LP7.
11. Ara cal
c passar a imprim
mir les dade
es del LP prement
p
eel botó
“imprimir”.

Figura 21 Im
mpressió de less dades monitor
ritzades.
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12. Guarrdar el fulll imprès i anotar al mateix:
-nom
m del subjecte.
-núm
m. Registre
e (6 xifres)).
-núm
m. de dadess (els 7 nú
úmeros).

Figura 22 R
Registre dades monitorització
ó.

13. Segu
uidament obtenir u
una gota de
d sang capil·lar
c
d
de la matteixa
forma ja descriita.
s
v
valoració del cansa
ament a ttravés de una
14. Sol·liicitar al subjecte
escalla visual analògica
a
d
de Borg.
15. Anottar els resu
ultats del lactat, esccala visuall de Borg.
16. Finalització de
el exercici i retirar to
ots els elements.
17. Aturar LP i PC
C i el aparrell lactat.
a
el programa
a Laerdal del PC ca
al ser moltt curós pe
er no
18. Per aturar
perdrre les dade
es. Cal an
nar a file/sa
ave session
ns/acceptaar. Annex 6
19. Apag
gar del to
ot abans n
no iniciar una altre sessió p
per evitarr que
s’esborrin dade
es dels sub
bjectes perr sobreposició.
Procediiment Com
mplimentt Qüestion
naris
Es passarà el subjectte al labora
atori 2.
Es farà am
mb el subjjecte que respondrà
à un qües
stionari en
n format PDF
diirectamen
nt al ordina
ador
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Figura 23 resp
posta als qüestionaris.

U
Un cop realitzat tot el
e qüestion
nari se li posarà el número d ’identifica
ació i
ess procedirà
à a guarda
ar en el dissc dur.
S’’apagarà l’ordinador
l
r.
Comiat i ag
graïments dels subjeectes.
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Annex 2 Prrocediment d''estudi

49

Ann
nex 3 Distribució de l´espaii físic del labo
oratori
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Annex 4 Document consentiment informat

EN/NA _____________________________________ amb DNI _____________ i que participa
en el marc del laboratori de recerca per a l’avaluació de les competències en emergències,
autoritza a la Universitat de Girona l’enregistrament de la seva intervenció d’acord amb
les condicions següents:
1. Les dades de caràcter personal dels participants únicament es poden destinar a les
finalitats pròpies de l’estudi.
2. Les dades personals dels participants a l’estudi no poden ser cedides a altres
participants i/o persones sense consentiment exprés de la persona titular de les dades.
3. La Universitat de Girona podrà enregistrar la imatge i la veu de la persona que signa
durant la seva intervenció, així com copiar-les en un altre suport, adaptar-les o
transformar-les amb finalitats de conservació o difusió.
4. La Universitat de Girona podrà difondre, publicar o comunicar l’enregistrament, de
forma integra o parcial, sense obtenir cap benefici comercial, únicament amb finalitats
de recerca i suport o il·lustració de la docència. Per aquestes finalitats qui signa cedeix
de forma no exclusiva, sense límit temporal ni territorial, els drets d’explotació del
mateix.
5. En qualsevol moment poden abandonar l’estudi i les seves dades es procediran a
eliminar.

Girona,
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Annex 6 Informe Laerdal Skillreporting System
Alumno: Instructor:
Recomendacionen en
uso: Modo de
entrenamiento: Sesión
iniciada:
Información de la ventilación

Información de compresión
Promedio de frecuencia (n/min) Promedio por
minuto Promedio entre ciclos (%) Total
contabilizado Registrado como correcto

128 Frecuencia adecuada:3 % 78 50 774 0

Promedio de profundidad (mm) Registrado como
profundidad adecuada Registrado como
profundidad insuficiente Registrado como
profundidad excesiva

60 Profundidad adecuada:0 % 0 3 771

0 de 774

Registrado como posición de manos demasiado
abajo Registrado como posición de manos
demasiado arriba Registrado como posición de
manos exc. a la derecha Registrado como
posición de manos exc. a la izquierda Registrado
como Posición incorrecta de manos

0 Posición de manos correcta: 100 % 0 0 0 0

774 de
774

Registrado como reexpansión incompleta

449 Reexpansión correcta:

Promedio de frecuencia bajada-subida

0,45 (31%/69%)

42 %

325 de
774

Ratio Vent/Comp 2 : 30

Información del tiempo de "Manos libres" [min:seg]
Tiempo total de "Manos libres" 04:01
Promedio de tiempo de "Manos libres" 00:09

Notas: Aprobado por................................................................................................. Versión 2.2.1
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