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КАК ЕДИН АВД СПАСЯВА ЖИВОТ 
НА РАБОТНОТО МЯСТО

През 2016 г. Стан Уебър, 54-годишен 
заварчик, оператор на заваръчен 
робот в Newman Technology Alabama, 

Inc., влиза в стаята за почивка преди смяната си 
и претърпява внезапен сърдечен арест.

Негов колега, който също е в стаята, забелязва, че 

Стан получава припадък и се втурва да предупреди 

координатора по безопасност и опазване на околната 

среда на компанията, Нейтън. След като не напипва 

пулс, Нейтън започва да прилага КПР, докато друг 

колега изважда ZOLL® AED Plus®, разположен зад 

ъгъла. В стаята за почивка се събира малка група, 

за да приложи КПР, като хората се редуват, за да 

се поддържа висококачествената компресия. След 

множество приложения на КПР и два дефибрилиращи 

шока, сърцето на Стан реагира и ритъмът е 

възстановен. Когато пристигат медиците, девет минути 

след спасителната операция, Стан е в съзнание 

и говори. Благодарение на обучените спасители 

и наличния на място АВД, Стан успява да получи 

незабавна помощ, което предотвратява потенциално 

увреждане на мозъка или преждевременна смърт.

Без ранна дефибрилация, Стан можеше 

да не е оцелее след ВСА - и почти сигурно 

нямаше да се възстанови толкова добре.

ВНЕЗАПЕН 
СЪРДЕЧЕН 

АРЕСТ (ВСА) 
НА РАБОТНОТО 

МЯСТО

Внезапен сърдечен арест (ВСА) 
може да се случи на всеки, по всяко 
време – включително по време на 
нормален работен ден. Всъщност 
15% от сърдечните арести се 
случват на работното място.1 
Ето защо е изключително важно 
да приложите цялостната АВД 
програма на работното си място.

Правилното познаване на ВСА и инструментите като 

автоматизиран външен дефибрилатор могат да дадат 

възможност на служителите ви да реагират на ВСА – 

защото всеки момент е от значение. Със всяка минута, 

в която има забавяне на дефибрилацията, шансът за 

оцеляване пада с 10 процента.2 Тъй като спешните 

екипи пристигат за средно от седем до четиринадесет 

минути, от жизненоважно значение е работното ви 

място да е оборудвано с инструменти, както и да е 

осигурено обучение, които да дадат възможност на 

вас и вашите колеги да се намесите незабавно. 

Помислете за собственото си работно пространство: 
Можете ли спокойно да опишете къде се намират АВД? 

Всеки автоматизиран външен дефибрилатор (АВД) трябва 

да бъде поставен, така че всеки служител да може лесно да 

го намери и бързо да помогне на пострадалия. Препоръчва 

се АВД да са разположени на разстояние 3 минути един 

от друг във всяко съоръжение или сграда и в близост до 

обучени потребители. Също така е важно да монтирате 

ясни табели и да гарантирате, че АВД са лесни за 

намиране. Поставете АВД на оживени места, включително 

стаи за почивка и приемни, както и във високорискови зони 

като фитнес центрове. Ако не сте сигурни къде да поставите 

АВД във вашата сграда, вашият оторизиран дистрибутор 

на ZOLL може да прецени съответното място, за да даде 

препоръки.

ДА СПАСИШ ЖИВОТ НА РАБОТНОТО 
МЯСТО С ПРАВИЛНАТА РЕАКЦИЯ ПРИ ВСА

Може да се чудите: Наистина ли си струва 
закупуването на АВД за моето работно място? Много 

хора изпитват несигурност относно фактори като лесна 

употреба, цена и поддръжка.

Доказано е, че АВД спасяват животи и наличието на такъв 

на работното място може да е въпрос на живот и смърт. 

Когато някой получи ВСА, ранната дефибрилация от АВД 

е от решаващо значение: Ако не е наличен АВД, шансът за 

оцеляване на нелекуван пострадал е само около 5%. Ако е 

наличен АВД, шансът за оцеляване се увеличава до 24%.2

Ако е наличен АВД, 
шансът за оцеляване 
се увеличава до 24%.2

АКО НЕ Е НАЛИЧЕН АВД, ШАНСЪТ 
ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА НЕЛЕКУВАН 
ПОСТРАДАЛ Е САМО ОКОЛО 5%.



ТОП 10 ФАКТОРА, КОИТО ДА ИМАТЕ 
ПРЕДВИД , КОГАТО ИЗБИРАТЕ АВД

Погледнете отвъд цената. Не толкова скъпите АВД 

може да изискват по-честа поддръжка и подмяна 

на консумативи, което увеличава разходите през 

целия им експлоатационен живот. Освен това се 

уверете, че АВД предлага интуитивна, изчерпателна 

подкрепа за оказващите първа помощ.

Най-добрите в своя клас АВД насочват оказващите 

първа помощ да извършват компресии на гръдния 

кош, които отговарят на Насоките, публикувани от 

Европейския съвет по ресусцитация. Проучванията 

показват, че пострадалият от сърдечен арест има 

повече от два пъти по-голям шанс да оцелее, когато му 

бъде оказана първа помощ с дефибрилатор, оборудван 

с обратна връзка за КПР в реално време.3 Познаването 

на качеството на КПР, включително колко дълбоки 

и колко бързи трябва да бъдат КПР компресиите, 

е ключова част от обучението за АВД/КПР.

СТОЙНОСТ

ОБРАТНА ВРЪЗКА
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Сърдечният арест не винаги се случва на 

закрито или в контролирана среда, така че се 

уверете, че АВД са устойчиви на прах и вода, 

издръжливи и способни да понесат температурни 

колебания и неблагоприятна среда.

Автоматичната самодиагностика на вътрешната 

верига, батерията и подложките гарантира, че 

вашият АВД ще бъде готов в даден момент. АВД 

на ZOLL разполагат с ясно видими индикатори 

за готовност, извършват редовна, изчерпателна 

самодиагностика и предлагат Wi-Fi функционалност 

за отчитане на актуализации на състоянието, което 

позволява лесно управление на голям брой АВД.

ИЗДРЪЖЛИВОСТ

ГОТОВНОСТ
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За да подкрепите оказващите първа помощ 

със или без обучение, потърсете АВД, които 

предоставят обратна връзка, включително лесни 

за разбиране гласови и текстови подкани и 

графики, които да насочват оказващите първа 

помощ при извършване на висококачествена КПР.

Електродните подложки прилепват директно към гърдите 

на пострадалия от ВСА и са от решаващо значение 

за доставянето на шок в сърцето. Срокът на повечето 

подложки изтича и се изисква смяна на всеки 18 до 30 

месеца; Подложките ZOLL могат да издържат до 5 години.

ПОДКРЕПА ЗА ОКАЗВАЩИЯ 
ПЪРВА ПОМОЩ

ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН 
ЖИВОТ НА ПОДЛОЖКИТЕ
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Всеки АВД се захранва от батерия и повечето 

батерии трябва да се сменят на всеки 2 до 5 години; 

Батериите на ZOLL издържат от 4 до 5 години в режим 

на готовност. Това означава по-малко подмяна, по-

малко поддръжка и ниска обща цена на притежание.

ЖИВОТ НА БАТЕРИЯТА7

АВД с опция за автоматичен електрошок анализира 

сърдечния ритъм на пострадалия и доставя електрически 

шок автоматично, ако е необходимо (след като 

предупреди оказващите първа помощ да стоят настрана). 

Полуавтоматичният АВД инструктира оказващите първа 

помощ да натиснат бутон, за да доставят електрошок в 

точния момент. ZOLL предлага АВД, както с полу-, така и 

с напълно автоматични възможности.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕН СРЕЩУ 
АВТОМАТИЧЕН ЕЛЕКТРОШОК8

АВД с педиатрични подложки автоматично регулират 

количеството енергия, използвано за дефибрилиране на по-

малките пострадали. Ако работите в училище, детска градина 

или друго работно място, където присъстват деца под осем 

години, помислете за инвестиране в АВД с педиатрична опция.

Не забравяйте да проверите условията на гаранцията 

на всеки АВД. АВД на ZOLL предлагат гаранционна 

защита до 8 години, което може да осигури 

състояние на готовност и спестяване на пари през 

целия експлоатационен живот на устройството.

ПЕДИАТРИЧНА УПОТРЕБА

ГАРАНЦИЯ
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Като радетел за безопасност, вие играете 
важна роля при защитата на вашите 
колеги, като подкрепяте провеждането 
на обучение за КПР/АВД и избирате 
правилния АВД за вашата организация. 
И не забравяйте, че след като сте закупили и 

поставили своите АВД, трябва да се застъпите за 

използването им, за да гарантирате, че всеки на 

работното място има възможност да помогне.

Готови ли сте да приложите АВД програма на работното си място? Имайте предвид тези съвети.



КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА

ВАШАТА АВД 
ПРОГРАМА

Използвайте този контролен 
списък, за да прегледате бързо 
компонентите на вашата АВД 

програма на работното място. 

Препоръчваме ви да го отпечатате, да го 

поставите на видимо и достъпно място 

и да го използвате, ако е необходимо.

РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА 
ЗА АВД НА РАБОТНОТО МЯСТО

ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА АВД Ако ще управлявате голям брой АВД, 
помислете за присъединяване към услуга за управление 
на програмата като PlusTrac™, интерактивна, уеб-
базирана платформа, която ще ви изпраща известия 
по имейл за поддръжка на АВД на ZOLL, включително 
подложки, батерия и срок на годност на устройството. 
Освен това тя ще ви държи в течение за актуализации 
на софтуера, ще проследява статуса на сертифициране 
за КПР/АВД на членовете на вашия екип и др.
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ПРАВИЛНО ПОСТАВЯНЕ АВД трябва да бъдат 
поставени на видими места и всеки трябва да може да 
намери и вземе такъв в рамките на три минути от всяко 
място в сградата. Препоръчителните места за АВД 
включват кафенета, основни приемни, фитнес центрове, 
главни коридори и външни асансьори и стълбища.

НАСЪРЧАВАЙТЕ ОБУЧЕНИЕТО Хората, които са 
обучени за КПР и използването на АВД, обикновено са 
по-уверени в случай на ВСА.
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ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ ЗА АВД 
Редовното текущо обучение е важна част от всяка 
АВД програма. Използвайте сертифицирани лектори, 
които могат да осигурят обучение за АВД, КПР и 
първа помощ в малки, персонализирани класове, 
давайки на вашите доброволци, компетентността и 
увереността, необходими за спасяването на живот.
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ПОВИШЕТЕ ОСВЕДОМЕНОСТТА След като 
монтирате АВД в подходящите зони на вашето 
работно място, уверете се, че всеки служител знае 
къде да ги намери и как да ги използва. Помолете 
екипа по човешки ресурси на вашата организация 
да ви помогне с корпоративните комуникации като 
имейли, плакати, табели и други инициативи, които 
повишават осведомеността относно важността на 
ранната дефибрилация на работното място. Всяка 
стъпка, която предприемате, засилва ангажимента на 
вашата компания към безопасността на служителите.

6 РАЗРАБОТЕТЕ ПЛАН ЗА ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА 
Всички АВД изискват редовно обслужване и 
поддръжка. Докато АВД на ZOLL не изискват 
сериозна поддръжка, мениджърите по безопасността 
и риска трябва периодично да гарантират, че 
устройствата преминават самодиагностика и че 
подложките и батериите не са с изтекъл срок.

Тъй като ранната дефибрилация може да е въпрос на живот 
и смърт, важно е да помогнете за изграждането на култура 
на осведоменост. Ето как можете да започнете да правите 
това днес:

•  Уверете се, че всички във вашето работно място знаят 
къде се намират вашите АВД. Поставете табели, които 
ясно насочват служителите къде да намерят АВД.

•  Разпространете листовки, имейли или 
плакати с основни факти за ВСА до 
всички във вашата организация.

•  Създайте работна група за безопасност на 
работното място, която предлага редовно 
обучение и сертифициране на АВД и 
насърчава всички служители да участват. 

•  Изпращайте имейл бюлетини, за да информирате 
всички служители за АВД програмата. Използвайте 
плакати и знаци, за да го популяризирате. 

•  Насърчавайте служителите да задават въпроси относно 
ВСА и използването на АВД на работното място.

•  Въведете програма за обучение за цялата компания, 
която обхваща АВД, безопасност на работното място 
и как да се реагира по време на извънредна ситуация.

Когато вашите колеги знаят къде се намират АВД, 
знаят как да ги използват и разбират ролята, която 
играят в спасяването на животи, те имат възможност 
да помогнат за спасяването на животи.

Всички програми за поставяне и осведоменост 
на АВД изискват редовен преглед и поддръжка 
– и специално създаден контролен списък 
ще помогне да се гарантира, че вашата 
програма е в най-добрата си форма.



ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА ЗАКУПИТЕ АВД?

Вижте АВД с публичен достъп на ZOLL, включващи 

обратна връзка за КПР в реално време.

01928 241700 | publicsafety-uk@zoll.com

zoll.com/uk/medical-markets/public-safety
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