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GUIDA RAPIDA DI PRONTO SOCCORSO
PALLONE RIANIMATORE PORTATILE

PORTABLE RESUSCITATOR BAG
FIRST AID BASIC GUIDE

BALLON DE RÉANIMATION PORTATIF
GUIDE RAPIDE DE PREMIER SECOURS

BALÓN REANIMADOR PORTÁTIL
GUÍA RÁPIDA DE URGENCIAS

BALÃO DE REANIMAÇÃO PORTÁVEL
GUIA RÁPIDA DE PRONTO SOCORRO
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10 GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403
E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056
E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com
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Balão de reanimação portável
Guia rápida de pronto socorro

1 – Verificar que o paciente esteja longe de fontes de perigo: fumaça, chamas, água, gás, exalações, fios elétricos
em tensão, etc.

2 – Controlar que as vias respiratórias estejam livres. No caso haja corpos
estranhos, água ou saliva, retirar usando se disponível uma cunha abre-boca,
colocando-a entre os dentes do paciente para evitar feridas aos dedos.

3 – Colocar a cabeça do paciente para trás, empurrando as maxilas para cima
para distender o pescoço e abrir as vias respiratórias.

4 - Controlar se o paciente respira e se a cor da pele volta à
normalidade. No caso seja presente a respiração e a cor norlal,
virar o paciente sobre o estômago (ou com a barriga para baixo)
em posição “de coma”, com os pés em posição elevada (sobre um
plano inclinado ou apoiando-os sobre um objeto) e a cabeça para
baixo. Chamar um médico ou uma ambulância.

No caso a respiração não recomeçe autonomamente, intervir com
a respiração artificial, sem interrupção, até que o paciente não respira sózinho
ou até que não chegar um médico.

5 – Respiração artificial com o Balão Gima
Apertar a máscara sobre o rosto do paciente, cobrindo a boca e o nariz. Manter
a cabeça completamente para trás, e com a mão que segura a máscara empurrar
as maxilas para a frente. Apertar o balão a fundo e controlar que o tórax se
expanda. Para manter abertas as vias respiratórias, pode ser usado usar um dos
tubos fornecidos, colocando-o sob a máscara. Prestar atenção que a garganta
não fique obstruída pela língua, em caso de obstruição usar a pinça especial
para tirá-la fora.

6 – Soltar o balão e aguardar que o tórax se esvazie. Repitir a operação 10-20
vezes por minuto. Se houver disponibilidade de oxigênio, introduzi-lo através
do conector especial, em quantidade máxima de 2 – 4 litros por minuto.
Controlar sobre o pescoço do paciente a presença da pulsação cardíaca.
Se a pulsação é presente: Continuar a respiração artificial até que o paciente
volta a respirar autonomamente.
Se a pulsação não é presente: O coração parou. Agir com a máxima urgência
pois após 4 minutos o cérebro poderia ficar danificado.

7 – No caso de parada do coração é necessário fazer a massagem cardíaca.
Com as duas mãos postas sobre o tórax na altura do coração, empurrar para
baixo com fôrça 60-70 vezes por minuto. Durante a compressão deve ser sentida
a pulsação no pescoço. ATENÇÃO: Nas crianças comprimir com menos fôrça e
com uma mão só. Cada 5 – 8 compressões efectuar uma insuflação de respiração
artificial. Continuar a massagem até que as pulsações do coração são bem
definidas e de qualquer forma por uma hora. Mesmo depois que o coração terá
voltado a bater poderá ser necessária a respiração artificial mesmo por um tempo
considerável.




