DESFIBRIL·LADORS EXTERNS PÚBLICS DE SANT JUST DESVERN
Què és un desfibril·lador? Un desfibril·lador extern automàtic (DEA) és
un aparell molt fàcil d’utilitzar que pot salvar la vida d’una persona
mitjançant una descàrrega elèctrica que fa que el cor, després d’una
aturada, pugui tornar a bategar amb normalitat. Els desfibril·ladors són
fiables al 100%, només donen una descàrrega si la persona ho
necessita. Cal utilitzar-lo quan una persona pateix un col·lapse, cau a
terra i no respon.

LOCALITZACIÓ DE DEAS AL MUNICIPI

Quins són els passos que hem de seguir en el cas de detectar una
víctima amb una aturada cardiorespiratòria? Quan una persona pateix
una aturada cardíaca, el temps és vital. Cada minut que passa es
redueixen les probabilitats d’èxit un 10%. A partir del quart minut,
comencen a produir-se danys neuronals. Al cap de deu minuts, arriba la
mort.
Com s’ha d’actuar? Pràcticament qualsevol persona que n’hagi rebut
una informació bàsica el pot utilitzar, no cal tenir formació sanitària. En
primer lloc ens hem d’acostar a la víctima i comprovar si està conscient i
si respira. Una bona manera és parlar-li per veure si reacciona i
apropar-li la cara a la boca per determinar si respira.
Després cal demanar ajuda a les persones que hi hagi a la vora i trucar
al telèfon d’emergències (112). És recomanable realitzar aquesta acció
mentre ja es va a buscar el desfibril·lador (DEA) més proper. Si alguna
persona ens ajuda, el millor és que cadascuna faci una cosa.
Quan tenim el desfibril·lador cal obrir la tapa de l’aparell, escoltar i
seguir les instruccions que ens dona la locució.

Descarrega l’APP Cardionlive per tenir geolocalitzats
els desfibril·ladors de Sant Just, entre altres funcions

DEA fix: Complex Esportiu La Bonaigua, Cemtre Social El
Mil·lenari, Mercat, Camp de Fútbol, Can Ginestar, Centre Cívic
Joan Maragall, Centre Cívic Salvador Espriu, La Vagoneta,
Policia i Ajuntament.
DEA portàtil: Policia i Ajuntament
DEA pediàtric: Ajuntament

