
 
 

 
 

 
 

 

Què faries si mai tens 
una vida a les teves mans?

La fibril·lació ventricular és la causa més freqüent
de mort sobtada als països industrialitzats i solament 
es pot revertir aquesta urgència amb un desfibril·lador.

Els DEA analitzen el ritme cardíac de la víctima i, tots 
sols,determinen si és convenient donar-li una 
descàrrega elèctrica per poder recuperar el ritme 
normal del cor i permetre que torni a bombar la sang. 

Mai fan la descàrrega si no és necessària, és a dir, 
no hi ha possibilitat d’error.  

Cadena de supervivència

Qualsevol persona pot utilitzar-los. Només s’ha d’obrir
la tapa de l’aparell i anar seguint les instruccions que 
ens dóna la locució. L’única acció que cal fer és enganxar 
els pegats, els elèctrodes, tal i com ens indica la màquina. 

El desfibril·lador monitoritza la víctima i decideix si és 
convenient administrar la descàrrega. 

És important tenir en compte que qualsevol 
persona pot aplicar la des�bril·lació amb 
�nalitats terapèutiques.

QUÈ ÉS UN DESFIBRIL·LADOR 
EXTERN AUTOMÀTIC (DEA)?

COM ES FA SERVIR UN DEA?
Quines passes cal seguir per ajudar algú que pot

haver patit una aturada cardíaca.

Esperar l’arribada de l’ambulància.
Si la persona es recupera, el des�bril·lador 
deixarà d’actuar. Si no, l’aparell realitzarà 
més descàrregues. En aquests impassos -si en
tens nocions- practica les maniobres de reanimació
cardiopulmonar a la víctima.

Obrir la tapa del des�bril·lador i seguir les
instruccions de veu que dóna. Agafar els pegats,
els elèctrodes, i enganxar-los. Un qualsevol a la part
dreta del pit; i l’altre, a la part esquerra sota el pit
a la zona de les costelles.

Si l’aparell decideix que és convenient fer
la descarrega, avisarà per tal que no toquem la
víctima mentre la fa.

Veure si la víctima està conscient, si respira
i si té pols. Demanar, si és possible, la col·laboració
d’algú.

Trucar al telèfon d’emergències 112 i córrer a
buscar el des�bril·lador més proper. Portar-lo
al lloc dels fets.



 


