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Suport Vital Bàsic amb 
ús d’un Des� bril·lador 
Extern Automatitzat (DEA)

EUROPEAN 
RESUSCITATION 
COUNCIL

Comprovi la resposta ■  Sacsegi amb cura
■  Pregunti amb veu forta: “Es troba bé?

Si no respon ■   Obri la via aèria i comprovi la respiració

Si no respon i no respira 
amb normalitat si respira amb normalitat

■   Telefonar 112, enviï algú a buscar un DEA Col·loqui’l en la posició de recuperació
■   Telefonar 112
■   Continuï valorant que la respiració segueix essent 

normal
Continuï valorant que la respiració segueix essent 
normal

Iniciï compressions toràciques 
immediatament

■  Col·loqui les seves mans al centre del pit
■  Administri 30 compressions toràciques:

-  Premi amb fermesa almenys 5 cm, però no més 
de 6 cm de profunditat

-  Premi a una freqüència d’almenys 100/min, però 
no més de 120/min

■   Si està entrenat i és capaç, combini compressions 
toràciques amb ventilacions. Altrament, continuï RCP 
només amb compressions

-  Col·loqui els seus llavis al voltant de la boca
- Insu� i constantment � ns elevar el pit
-  Doni una nova respiració quan el pit es deprimeixi

■   Continuï RCP 30 compressions i 2 ventilacions

Tan aviat com arribi el DEA 
Posi’l en marxa i col·loqui pegats

■  Segueixi les instruccions verbals/visuals
■  Col·loqui un pegat sota l’aixella esquerra
■   Col·loqui l’altre pegat sota la clavícula dreta, a prop 

de l’estèrnum
■   Si hi ha més d’un reanimador: no interrompi la RCP

Si està indicada la descàrrega ■  Allunyis i administri la descàrrega
■  Continuï RCP

Segueixi les instruccions del DEA

Continuï RCP a menys que estigui segur que la víctima s’ha recuperat i comença a respirar 
amb normalitat
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