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Jaundzimušo primārās reanimācijas un atbalsta dzimšanas brīdī
vadlīnijas
Vadlīniju mērķis
Veicināt pēc vienotiem kritērijiem, uz pierādījumiem balstītu pieeju jaundzimušo reanimācijai
un atbalsta pasākumu veikšanai tūlīt pēc dzimšanas jaundzimušajiem ar traucētu pāreju no
intrauterīnās uz ekstrauterīno dzīvi, tā uzlabojot viņu turpmākās dzīves kvalitāti.
Vadlīnijas paredzētas lietošanai ārstiem, vecmātēm, bērnu aprūpes māsām un visam
medicīniskajam personālam, kas iesaistīts dzemdību palīdzības sniegšanā un jaundzimušo
medicīniskajā aprūpē.

Ievads
Lielākai daļai jaundzimušo pārejas process no intrauterīnās dzīves uz ekstrauterīno norit
bez problēmām, aptuveni 85% laikā dzimušu bērnu sāk spontāni elpot pirmajās 10-30
sekundēs, papildus 10% jaundzimušo sāk elpot pēc nosusināšanas un īslaicīgas taktilās
stimulācijas, bet 3% nepieciešama pozitīva spiediena ventilācija, lai sāktu elpot, 2% tiek
intubēti un 0,1% saņem netiešo sirds masāžu un Adrenalīnu.
Bieži, ņemot vērā riska faktorus, jaundzimušo reanimācijas nepieciešamību ir iespējams
paredzēt, tomēr līdz pat 30% bērnu, kuriem jāveic reanimācija, tas nav bijis iepriekš
prognozējams. Tāpēc ārstniecības personālam, kas iesaistīts dzemdību palīdzības sniegšanā un
jaundzimušo aprūpē, ir jābūt apmācītam un jāspēj uzsākt jaundzimušā primāro reanimāciju
jebkurās dzemdībās, kā arī jābūt nekavējoši pieejamam cilvēkam, kuram ir prasme veikt
jaundzimušā reanimāciju pilnā apjomā.

I Sagatavošanās dzemdībām




Katrās dzemdībās jābūt nekavējoši pieejamam jaundzimušā reanimācijas aprīkojumam un
tam vienmēr jābūt darba kārtībā (Reanimācijas aprīkojuma sarakstu skat. Pielikumā Nr 1).
Stacionāra apstākļos jaundzimušā reanimācija jāveic siltā telpā, uz ērti pieejamas
apsildāmas stabilas virsmas;
Pirms bērna piedzimšanas:
o Jāieslēdz siltuma avots, jāsasilda autiņi;
o Jāpārbauda aprīkojums – atsūcējs, skābekļa padeve, T-veida elpināšanas ierīce vai
pašuzpildošais maiss (ieskaitot spiediena noplūdes vārstules darbību),
laringoskops.

II Nabas saites nospiešana



Gan laikā, gan priekšlaikus dzimušiem bērniem rekomendē vēlīnu nabas saites
noklemmēšanu – ne ātrāk kā 1 minūti pēc dzimšanas.
Situācijās, kad jaundzimušajam nepieciešama reanimācija, alternatīva ir nabas saites asiņu
strauja “atslaukšana” virzienā uz bērnu vai reanimācijas pasākumu uzsākšana ar intaktu
nabas saiti, taču reanimācijai vienmēr jābūt prioritārai.
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III Temperatūras uzturēšana


Visiem jaundzimušajiem pēc dzimšanas jāuztur stabila ķermeņa temperatūra 36,5 –
37,5oC robežās.
 Pasākumi, lai jaundzimušajam novērstu siltuma zudumus un uzturētu stabilu
temperatūru, ir sekojoši:
o Optimāla dzemdību telpas temperatūra ir 23-25oC, bet īpaši priekšlaicīgās
dzemdībās (līdz 28. gestācijas nedēļai) telpas temperatūrai vajadzētu būt
>25oC;
o Veselu jaundzimušo pēc dzimšanas novieto mātei uz vēdera ādas-ādas
kontaktā, apsedzot ar siltu autiņu un neaizmirstot apsegt arī galvu;
o Ja nepieciešama reanimācija, to veic uz iepriekš sasildītas virsmas, zem
radiācijas siltuma izstarotāja, vispirms jaundzimušo nosusinot un izmetot mitro
autiņu;
o Visus priekšlaikus - līdz 32.gestācijas nedēļai dzimušus bērnus nekavējoties
bez noslaucīšanas ievieto polietilēna maisiņā, apsedzot arī galvu (protams,
izņemot seju) un tāpat novieto zem siltuma izstarotāja;
o Papildus soļi priekšlaikus - līdz 32.gestācijas nedēļai dzimušu bērnu
temperatūras uzturēšanai varētu būt sasildītu, mitrinātu respiratoro gāzu,
cepurītes un/vai sildoša matracīša pielietošana.
 Atšķirīga temperatūras uzturēšanas taktika ir asfiksijā dzimušiem jaundzimušajiem,
kas atbilst terapeitiskās hipotermijas kritērijiem.

IV Sākotnējā novērtēšana
Novērtēšana un reanimācijas uzsākšana (ja nepieciešams) notiek praktiski vienlaikus!
 Elpošana
o Elpošanai jābūt regulārai (aptuveni 40 – 60 reizes minūtē), simetriskai, ar
adekvātām krūšu kurvja kustībām;
o Neregulāra, krampjaina un neefektīva elpošana prasa tādu pašu iejaukšanos kā
apnoja.
 Sirdsdarbība
o Jaundzimušajam sirdsdarbības frekvence normā svārstās 120 – 160 reizes
minūtē;
o Sirdsdarbības frekvence ir galvenā pazīme, kas norāda uz reanimācijas tālāko
soļu nepieciešamību, kā arī ir vissensitīvākais reanimācijas efektivitātes
rādītājs;
o Sākotnēji sirdsdarbību visprecīzāk novērtē auskultējot sirdi ar fonendoskopu,
(sirdsdarbību skaita 6 sekundes un rezultātu reizina ar 10);
o Ja nepieciešama ilgstoša reanimācija un/vai bērnam jāturpina elpošanas
atbalsts, būtu vēlama sirdsdarbības monitorēšana ar pulsa oksimetru vai
elektrokardiogrāfu.
 Ādas krāsa un oksigenācija
o Visprecīzāk oksigenāciju var novērtēt ar transkutāno pulsa oksimetru, kura
sensors novietots preduktāli t.i. uz labās rokas plaukstas locītavas rajonā vai uz
plaukstas mediālās virsmas;
o Ādas krāsa ir subjektīvs un neprecīzs oksigenācijas rādītājs, taču to ignorēt
nevajadzētu: ja bērns izskatās cianotisks, oksigenācija ir jānovērtē ar pulsa
oksimetru;
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o Oksigenāciju ar pulsa oksimetru nepieciešams monitorēt arī, ja nepieciešama
ilgstoša reanimācija vai reanimācijā tiek pielietots skābeklis, kā arī visiem dziļi
priekšlaikus dzimušiem bērniem, kas saņem elpošanas atbalstu;
o Mērķa preduktālās SpO2 lielumi pēc dzimšanas norādīti reanimācijas
algoritmā.
Reanimācijas gaitā atkārtota vitālo rādītāju novērtēšana jāveic ik pēc 30 - 60
sekundēm.
Taktika pēc sākotnējās novērtēšanas
o Ja bērns piedzimst iznēsāts, uzreiz adekvāti elpo un viņam ir labs muskulatūras
tonuss, visticamāk, viņam nebūs vajadzīgi papildus stabilizācijas vai
reanimācijas pasākumi, bet parasta vesela bērna aprūpe, kas sevī ietver siltuma
uzturēšanu, ādas-ādas kontaktu ar māti un tālāku novērošanu.
o Ja jaundzimušais nesāk regulāri, efektīvi elpot vai sirdsdarbības frekvence ir
<100 reizēm minūtē, būs nepieciešams kāds no turpmākajiem reanimācijas
soļiem.

V Elpceļi


Poza
o Uz reanimācijas galda bērns jānovieto pozā, kurā vislabāk tiek atvērti elpceļi uz muguras vai sāniem ar viegli atliektu galvu un galvai jābūt taisnā līnijā pret
ķermeni (1.attēls);



Atsūkšana (elpceļu atbrīvošana)
o Atsūkšana no augšējiem elpceļiem jāveic tikai gadījumos, ja ir aizdomas par
elpceļu obstrukciju;
o Nav rekomendēta rutīnveida atsūkšana bērniem, kas dzimuši ar tīriem
augļūdeņiem vai ar mekoniāliem augļūdeņiem un ir aktīvi, kā arī dzimstot ar
mekoniāliem augļūdeņiem, tūlīt pēc galvas piedzimšanas;
o Vienīgā indikācija vizualizēt oropharynx un veikt atsūkšanu no trahejas, ja
bērns, kas dzimis mekoniālos augļūdeņos ir nomākts un ir aizdomas par
trahejas obstrukciju; taču uzsvars jāliek uz savlaicīgu ventilācijas uzsākšanu
pirmās minūtes laikā un trahejas atsūkšana nedrīkst to aizkavēt!
o Atsūkšanai izmanto baloniņu vai 12F/14F izmēra katetru, kas pievienots pie
vakuuma atsūcēja; Atsūcēja negatīvais spiediens nedrīkst pārsniegt 100-150
mm Hg staba.
Taktilā stimulācija
o Īslaicīgu taktilo stimulāciju veic, ja jaundzimušajam nav adekvātas elpošanas;
o Par pietiekamu taktilās stimulācijas apjomu var uzskatīt bērna noslaucīšanu;
o Adekvātas taktilās stimulācijas metodes ir pēdu papliķēšana vai viegla
muguras, ķermeņa, ekstremitāšu paberzēšana.
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VI Pozitīva spiediena ventilācija
Plaušu ventilācija ir vissvarīgākais un visefektīvākais solis jaundzimušo reanimācijā!







Indikācijas pozitīva spiediena ventilācijai:
o Bērns neelpo vai elpošana ir krampjaina, neregulāra;
o Sirdsdarbība < 100 reizēm minūtē.
Elpināšanas tehnika
o Elpinot ar T-veida reanimācijas ierīci, elpināšanu sāk ar 5 ieelpām ar ieelpas
laiku 2 – 3 sekundes, ja nepieciešams, turpina ar frekvenci 30 reizes minūtē
ar ieelpas laiku 1 sekunde;
Elpinot ar pašuzpildošo maisu, elpināšanu veic ar frekvenci 40-60 reizes
minūtē;
o Ieelpas spiediens (PIP), uzsākot elpināšanu, iznēsātiem bērniem tiek
rekomendēts 30 cm H2O, priekšlaikus dzimušiem 20-25 cm H2O;
o Priekšlaikus dzimušiem bērniem, kas tiek ventilēti, vēlams nodrošināt izelpas
beigu spiedienu (PEEP) aptuveni 5 cm H2O;
o Priekšlaikus dzimušiem bērniem, izvērtējot individuāli un vadoties pēc
klīniskās situācijas, pirmā ieelpas varētu veikt ar pagarinātu > 5 sek ieelpas
laiku (Sustained inflation);
o Spontāni elpojošiem priekšlaikus (līdz 30 gestācijas nedēļai) dzimušiem
bērniem ar respiratora distresa simptomātiku vēlams sākotnējs CPAP
(Continues Positive Airway Pressure) elpošanas atbalsts (ar PEEP aptuveni 5
cm H2O) jau dzemdību zālē.
Aprīkojums jaundzimušo ventilācijai
o T-veida reanimācijas ierīce
 T-veida reanimācijas ierīces priekšrocības ir iespēja precīzi regulēt
ieelpas spiedienu, izelpas beigu spiedienu un ieelpas laiku;
o Pašuzpildošais elpināšanas maiss
 Jaundzimušajiem lietojamo maisu tilpumam jābūt 200-750 ml;
 Maisam ir jābūt spiediena noplūdes vārstulei, kurai elpināšanas laikā
jābūt atbrīvotai;
 Pašuzpildošā maisa priekšrocība ir iespēja to lietot bez saspiestas gāzes
(t.sk. gaisa) padeves;
Sejas maska
o Lai panāktu hermētismu un nodrošinātu adekvātu ventilāciju, būtiski ir
izvēlēties pareiza izmēra sejas masku un to precīzi novietot uz sejas - nosedzot
muti un degunu, apakšējam galam sniedzoties līdz zodam (2. attēls)
o Jābūt pieejamām dažāda izmēra maskām gan priekšlaikus dzimušiem, gan
iznēsātiem jaundzimušajiem (0 un 1 izmēra);
o Ir pieejamas divu formu maskas – apaļas un anatomiskas formas, abas no tām
ir vienlīdz piemērotas;
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Ventilācijas efektivitātes novērtēšana
o Sirdsdarbības uzlabošanās ir galvenais ventilācijas efektivitātes rādītājs; Ja
sirdsdarbības frekvence nepieaug, jāizvērtē krūšu kurvja kustības un jāpārskata
ventilācijas tehnika;
o Visbiežākie neefektīvas elpināšanas koriģējamie iemesli ir maskas noplūde,
neadekvāta elpceļu pozicionēšana vai obstrukcija.

VII Intubācija


Indikācijas endotraheālai (e/t) intubācijai:
o Ja nepieciešama trahejas atsūkšana mekoniālos augļūdeņos dzimušam bērnam,
kurš neelpo vai ir aizdomas par viņa elpceļu obstrukciju;
o Ja maskas-maisa ventilācija ir neefektīva vai nepieciešama ilgstoši;
o Ja nepieciešama ārējā sirds masāža;
o Īpašās situācijās, piem. diafragmas trūce, surfaktanta aplikācija.



Intubācijas laiks un pielietošana bieži būs atkarīga no personāla intubācijas prasmēm
un pieredzes. Jaundzimušā intubāciju drīkst veikt tikai apmācīts personāls!
Ja reanimāciju veic persona, kam nav intubācijas prasmju, jāturpina elpināšana caur
masku, kamēr ierodas intubācijā kompetenta persona;
Ja intubāciju neizdodas veikt 20 sekunžu laikā, to pārtrauc un turpina elpināšanu caur
masku; Kad sirdsdarbība un oksigenācija uzlabojusies, mēģina intubēt atkārtoti;
Endotraheālās caurulītes izmēru un ievades dziļumu izvēlas atbilstoši bērna ķermeņa
masai. Piemērotākie endotraheālās caurulītes izmēri norādīti Pielikumā Nr 2;
Pēc endotraheālās caurulītes ievadīšanas vienmēr jāpārliecinās vai tā atrodas trahejā,
par to liecina:
o Adekvātas krūšu kurvja kustības;
o Plaušās simetriski izklausāma elpošana;
o Elpinot neizplešas vēders (kuņģa rajons).





VIII Skābekļa lietošana
Skābeklis ir medikaments, kura lietošanas indikācijas un devas vienmēr ir jāizvērtē!
 Dzimšanas brīdī vesela jaundzimušā skābekļa piesātinājums asinīs (SpO2) ir aptuveni
60% un tas pakāpeniski palielinās, sasniedzot >90% pirmo 5 - 10 minūšu laikā, bet
priekšlaikus dzimušajiem bērniem, var paiet nedaudz ilgāks laiks;
 Skābekļa lietošanai jaundzimušo reanimācijā vajadzētu balstīties uz mērķa SpO2
lielumiem, kas ir iekļauti reanimācijas algoritmā, un tos visbiežāk iespējams sasniegt
elpinot ar gaisu, retāk ir situācijas, kad jāpielieto skābeklis;






Iznēsātu jaundzimušo elpināšanu rekomendē sākt ar gaisu;
Priekšlaikus pirms 35. gestācijas nedēļas dzimušu jaundzimušo elpināšanu
rekomendē sākt ar gaisu vai zemas (līdz 30%) koncentrācijas skābekli;
Reanimācijas gaitā skābekļa koncentrāciju palielina, ja adekvāti elpinot neuzlabojas
sirdsdarbība un pieturas zema oksigenācija (mērot ar pulsa oksimetru);
Situācijās ar pārtrauktu sistēmisko cirkulāciju, kad nepieciešama ārējā sirds masāža un
ventilācija ar zemas koncentrācijas skābekli jau tiek nodrošināta, jāapsver palielināt
skābekļa koncentrāciju līdz pat 100%;
Ja skābeklis reanimācijas laikā tiek pielietots, tā koncentrāciju cenšas mazināt cik ātri
vien iespējams, jo jāizvairās no hiperoksigenācijas, kas ir īpaši svarīgi priekšlaikus
dzimušiem jaundzimušajiem.
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IX Netiešā sirds masāža jeb krūškurvja kompresijas
Bradikardijas iemesls jaundzimušajam parasti ir neadekvāta ventilācija un dziļa hipoksija,
tāpēc krūškurvja kompresijas būs efektīvas tikai tad, ja pirms tam būs nodrošināta
adekvāta ventilācija!



Indikācijas netiešai sirds masāžai:
o Sirdsdarbība < 60 reizēm minūtē pie adekvātas elpināšanas (vismaz 30
sekundes).
Tehnika
o
Krūškurvja kompresijas veic koordinēti ar elpināšanu, attiecībās 3:1 ( trīs
kompresijas : viena ieelpa);
Vienā minūtē jāveic aptuveni 90 kompresijas un 30 ieelpas, kas ir 120 darbības
minūtē, kaut gan kompresiju un ventilācijas kvalitātei ir būtiskāka loma kā
ātrumam;
o Jaundzimušajiem krūškurvja kompresiju izvēles metode ir divu īkšķu metode,
ar abām rokām aptverot krūškurvi un kompresijas spiedienu veicot ar īkšķiem
krūšu kaula apakšējā trešdaļā (tieši zem krūts galus savienojošās līnijas),
saspiežot krūškurvi aptuveni par trešdaļu no tā priekšas-muguras diametra
(3.attēls);



Krūškurvja kompresijas pārtrauc, ja sirdsdarbība paātrinās > 60 reizēm minūtē.

X Medikamenti


Adrenalīns (Epinefrīns)
o Indikācijas Adrenalīna ievadei:
 Sirdsdarbība saglabājas < 60 reizēm minūtē pie adekvātas elpināšanas
vienlaikus ar netiešo sirds masāžu;
o I/v Adrenalīna ievades sākotnējā deva ir 0,1 ml/kg 1:10 000 šķīduma,
sekojošās devas 0,1 līdz 0,3 ml/kg 1:10 000;
o Adrenalīna izvēles ievades ceļš ir intravenozi (i/v) nabas vēnā, to punktējot
vai caur katetru;
Adrenalīns jāievada pēc iespējas strauji;
Ja medikaments tiek ievadīts caur i/v katetru, tas ir jāizskalo ar 0,5-1,0 ml
fizioloģiskā šķīduma;
o Endotraheāla (e/t) Adrenalīna ievade pieļaujama tikai tad, ja nav iespējama
intravenoza pieeja; E/t ievades deva ir 0,5 līdz 1,0 ml/kg 1:10 000 šķīduma;
o Ievadāmā Adrenalīna koncentrācijai jābūt 1:10 000 jeb 0,01 % (0,1 mg/ml);
Pirms reanimācijas uzsākšanas jāpārliecinās par pieejamā Adrenalīna
koncentrāciju. Parasti ir pieejams Adrenalīns koncentrācijā 1:1000 jeb 0,1 %,
tas pirms ievades ir jāatšķaida – ņemot 1 ml Adrenalīna šķīduma un
pievienojot 9 ml izotoniskā 0,9% Na Cl šķīduma iegūst Adrenalīna šķīdumu
koncentrācijā 1:10 000.
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Tilpuma paplašinātāji
o Indikācijas tilpuma palašinātāju ievadei:
 Ja ir aizdomas par asins zudumu vai bērns ir šokā (bāls, slikta
perfūzija, vājš pulss) un nav adekvātas reakcijas veicot citus
reanimācijas pasākumus;
o Kā tilpuma paplašinātājs jaundzimušajiem rekomendējams izotoniskais 0,9%
Nātrija hlorīda šķīdums;
o I/v ievades deva 10 ml/kg, ko var ievadīt atkārtoti;
o Ievades ceļš intravenozi (i/v) (parasti nabas vēnā, to punktējot vai caur
katetru);
Tilpuma paplašinātāji jāievada lēni 5 līdz 10 minūšu laikā; jāizvairās no
straujas ievades, īpaši priekšlaikus dzimušiem bērniem;
Medikamentu ievades devas atbilstoši bērna svaram norādītas Pielikumā Nr 3.

XI Iespējamās reanimācijas blaknes un komplikācijas








Hipotermija, hipertermija;
Hipoksija, hiperoksija;
Bradikardija/apnoe;
Pneimotorakss;
Traumatiski bojājumi
o ādas nobrāzumi, asinsizplūdumi zemādā;
o mutes dobuma gļotādas bojājumi;
o balsenes un uzbalseņa bojājumi;
o ribu lūzumi;
o aknu vai liesas plīsumi;
o trahejas vai barības vada perforācija;
Infekcija.

XII Reanimācijas pārtraukšana un neveikšana







Pārtraukt reanimācijas pasākumus jāapsver, ja sirdsdarbība nav bijusi un neatjaunojas
10 minūšu laikā, veicot pilnvērtīgas un adekvātas reanimācijas darbības;
Lēmums turpināt reanimāciju pēc 10.minūtes var tikt apsvērts individuāli, ņemot vērā
etioloģiju, gestācijas laiku, potenciālo situācijas atgriezeniskumu;
Reanimāciju neuzsāk, ja gestācijas laiks, ķermeņa masa vai antenatāli apstiprinātas
iedzimtas anomālijas gandrīz pārliecinoši saistītas ar agrīnu nāvi vai smagu invaliditāti
starp retajiem izdzīvojušajiem. Šādiem stāvokļiem pieskaitāmi:
o Pārliecinošs gestācijas laiks < 23 nedēļām un/vai dzimšanas svars < 400
gramiem;
o Pierādīta anencefālija;
o Apstiprināta 13. vai 18.hromosomas trisomija;
Reanimāciju veic gandrīz vienmēr, ja gestācijas laiks ir virs 25+0 gestācijas nedēļām
(ja vien nav pārliecinošu pierādījumu, ka auglis jau smagi cietis, piemēram,
intrauterīnas infekcijas vai hipoksijas-išēmijas dēļ);
Stāvokļos uz izdzīvošanas sliekšņa, kas saistīti ar šaubīgu prognozi, relatīvi augstu
mirstību un iespējamām ciešanām bērnam, lēmums sākt vai nesākt reanimāciju būtu
jāpieņem individuāli, multidisciplinārai komandai, ņemot vērā anamnēzi, klīnisko
situāciju, vecāku viedokli un lokālos izdzīvošanas datus un ilgtermiņa rezultātus.
o Šādiem stāvokļiem pieskaitāms pārliecinošs gestācijas laiks starp 23 – 25
nedēļām.
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Pielikums Nr 1

Jaundzimušā reanimācijas aprīkojums
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Apsildāmais galds vai cits siltuma avots;
Gluda polsterēta reanimācijas virsma;
Pulkstenis;
Sasildīti autiņi;
Mehāniska atsūkšanas ierīce ar manometru vai atsūkšanas baloniņš;
Atsūkšanas katetri 6F, 10F, 12F;
Jaundzimušo reanimācijas maiss ar spiediena vārstuli;
Sejas maskas gan iznēsātu, gan neiznēsātu bērnu izmēros;
Skābekļa avots ar plūsmas mērītāju;
Laringoskops (papildus baterijas un spuldzītes) ar laringoskopa mēlītēm Nr 0 un Nr 1;
Endotraheālās caurulītes (2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm ID);
Medikamenti
o Adrenalīna šķīdums 1:1000 (0,1% vai 1 mg/ml)
o 0,9 % Na Cl fizioloģiskais šķīdums 100 ml;
Šļirces (1 ml, 10ml, 20 ml, 50 ml);
Nabas kateterizācijas aprīkojums
o Nabas katetri 3,5F; 5F;
o Sterili cimdi;
o Sterils skalpelis vai šķēres;
o 40 – 60% spirta šķīdums;
o Sterili tamponi vai salvetes;
Cimdi un citi personāla aizsardzības līdzekļi;
Leikoplasts, šķēres.;
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Pielikums Nr 2

Endotraheālās caurulītes izmēri un ievades dziļums atbilstoši bērna
ķermeņa masai
Bērna ķermeņa masa
(g)
Zem 1000
1000-2000
2000-3000
Virs 3000

Endotraheālās caurulītes
izmērs (mm)
2,5
3,0
3,5
3,5-4,0

Endotraheālās caurulītes ievades
dziļums (cm no augšlūpas)
6 cm + jaundzimušā masa kg

Pielikums Nr 3

Medikamenti jaundzimušo primārajā reanimācijā
Medikaments

Koncentrācija

Epinefrīns
(Adrenalīns)

1:10 000*

Tilpuma
paplašinātājs izotoniskais
Nātrija hlorīda
šķīdums

0,9 %

Deva

Kopējā i/v
ievades deva

i/v sākotnējā deva
0,1 ml/kg,
i/v sekojošās devas
0,1–0,3 ml/kg;
(e/t 0,5–1,0 ml/kg)

1 kg 0,1-0,3 ml Ievada ātri;
2 kg 0,2-0,6 ml Drīkst ievadīt
3 kg 0,3-0,9 ml atkārtoti
4 kg 0,4-1,2 ml

10 ml/kg

1 kg
2 kg
3 kg
4 kg

10 ml
20 ml
30 ml
40 ml

Ievadīšanas
noteikumi

Ievada 5–10
min laikā
Drīkst ievadīt
atkārtoti

* Epinefrīna koncentrāciju 1 : 10 000 iegūst atšķaidot 1 ml 1 : 1000 epinefrīna šķīduma + 9 ml 0,9 % NaCl
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