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LUCAS
Lund University Cardiolpulmonary Assist 

System

Mechanický přístroj pro rozšířenou 
kardiopulmonální resuscitaci.  

omasáž srdce s neměnící se kvalitou
onepřerušovaná masáž

obez nutnosti střídání zachránců



 

odle experimentálních studií účinnější a 
efektivnější než manuální komprese

Steen S et al. Evaluation of LUCAS. Resuscitation 2002

 
oklinické studie neprokázaly přínos pro ROSC 
(Restore of Spontaneous Circulation), ani 
vyšší primární úspěšnost KPR, ani vyšší 
tříměsíční přežití pacientů 

Axelsson C et al. Mechanical ACD-CPR versus manual CPR. 
Resuscitation 2009

LUCAS
Lund University Cardiolpulmonary Assist 
System



ZZS Královéhradeckého kraje

o490 resuscitací / rok (incidence KPR 96 : 100 000 obyvatel), průměrný věk 66,1 let
opoužíván sporadicky – pokud nelze zajistit vysoce kvalitní nepřerušovanou masáž

orutinní používání nezlepšuje přežití pacientů
ovýsledky přežívání pacientů s kontinuální resuscitací během transportu se značně liší i 

v rámci jednotlivých krajů v ČR
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Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové 
Retrospektivní studie resuscitačních poranění 

o850 pitev - u 387 případů resuscitace proběhla (46 %), u 463 případů resuscitace nezahajována (54 
%) 

ozemřelí, kteří byli resuscitováni (chorobná příčina smrti): 203 mužů, 101 žen
otrvání resuscitace: 5 – 120 minut (nejčastěji 30 – 35 minut)

ověk 8 – 96 let (77 % pacientů starší 60 let)

Typ resuscitace

Počet resuscitací
Vitalita poranění



LUCAS
opoužit v 65 případech (z celkem 220 případů resuscitace 
za účasti ZZS) 

ove 46 případech mimo zlomenin žeber a hrudní 
kosti zjištěny další úrazové změny měkkých tkání   

ov 6 případech zjištěno závažné poranění srdce

Resuscitační poranění

ozlomeniny žeber a hrudní kosti v 85 - 88 % případů manuální i přístrojové KPR
 

Resuscitačních poranění
 LUCAS
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Resuscitační poranění_manuální komprese hrudníku



Děkujeme za pozornost! 

www.uslhk.cz
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