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Drogi oddechowe

ROZDZIA£ 3
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MANEWR ODCHYLENIA G£OWY I UNIESIENIA ¯UCHWY

Aby wykonaæ manewr odchylenia g³owy i uniesienia 
¿uchwy:

• przy³o¿yæ rêkê do czo³a poszkodowanego i nacisn¹æ 
z wystarczaj¹c¹ si³¹, aby odchyliæ g³owê do ty³u,

• drug¹ rêk¹ podnieœæ i wysun¹æ ¿uchwê poszkodowa-
nego do przodu, trzymaj¹c za kostn¹ czêœæ bródki.

Stosowaæ nastêpuj¹ce œrodki ostro¿noœci:

• nie wciskaæ g³êboko palców w tkanki miêkkie pod-
bródka, gdy¿ mo¿e to doprowadziæ do niedro¿noœci 
dróg oddechowych,

• do podnoszenia ¿uchwy nie u¿ywaæ kciuka, lecz 
pozosta³ych palców,

• utrzymywaæ usta poszkodowanego w pozycji 
otwartej.

Ryc. 3.1. Manewr odchylenia g³owy i uniesienia ¿uchwy
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WYSUNIÊCIE ¯UCHWY (BEZ ODCHYLENIA G£OWY)

Aby wysun¹æ ¿uchwê (bez odchylenia g³owy):

• zaj¹æ pozycjê za g³ow¹ poszkodowanego i umie-
œciæ w³asne palce na k¹cie jego ¿uchwy,

• obiema rêkami podnieœæ ¿uchwê tak, by wysunê³a 
siê do przodu. Manewr ten przesuwa jêzyk i udra¿-
nia obturowane przez niego drogi oddechowe.

Ryc. 3.2. Wysuniêcie ¿uchwy (bez odchylenia g³owy)
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UNIESIENIE ¯UCHWY U POSZKODOWANYCH 
W WYNIKU URAZU (UNIESIENIE ¯UCHWY I JÊZYKA)

Aby wykonaæ manewr uniesienia ¿uchwy u poszkodo-
wanego w wyniku urazu (uniesienie ¿uchwy i jêzyka):

• zaj¹æ pozycjê z boku g³owy poszkodowanego i uchwy-
ciæ jego ¿uchwê kciukiem, trzymaj¹c pozosta³e palce 
pod brod¹,

• poci¹gn¹æ ¿uchwê poszkodowanego tak, by j¹ pod-
nieœæ i otworzyæ usta.

Wady tej techniki:

• ratownik mo¿e zostaæ ugryziony przez poszkodowa-
nego, jeœli ten ma czêœciowo zachowane reakcje,

Ryc. 3.3. Manewr uniesienia ¿uchwy u poszkodowanego 
w wyniku urazu (uniesienie ¿uchwy i jêzyka)
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• mo¿liwoœæ uszkodzenia rêkawiczki na zêbach 
poszkodowanego, co stwarza zagro¿enie dla ra-
townika,

• przy stosowaniu tej metody poszkodowany nie 
mo¿e byæ wentylowany – konieczna wiêc jest obec-
noœæ drugiego ratownika.
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POZYCJA BOCZNA (BEZPIECZNA)

U³o¿enie w pozycji bocznej

1. jeœli poszkodowany ma za³o¿one okulary – zdj¹æ je,
2. zaj¹æ pozycjê przy poszkodowanym, upewniæ siê, 

¿e koñczyny dolne s¹ wyprostowane,
3. koñczynê górn¹ poszkodowanego le¿¹c¹ bli¿ej u³o-

¿yæ prostopadle do tu³owia i zgi¹æ w stawie ³okcio-
wym do k¹ta prostego tak, aby strona d³oniowa rêki 
skierowana by³a ku górze,

4. le¿¹c¹ przeciwlegle koñczynê górn¹ u³o¿yæ w po-
przek klatki piersiowej uk³adaj¹c d³oñ przy policz-
ku poszkodowanego,

5. chwyciæ le¿¹c¹ dalej koñczynê doln¹ i – bez od-
rywania stopy od pod³o¿a – podci¹gn¹æ j¹ w górê 
zginaj¹c w stawie kolanowym, 

6. obróciæ poszkodowanego ku sobie poci¹gaj¹c za 
przeciwleg³¹ koñczynê doln¹,

7. po obrocie u³o¿yæ tê koñczynê doln¹ tak, aby uzy-
skaæ zgiêcie w stawie kolanowym i biodrowym do 
k¹ta prostego,

Ryc. 3.4. Pozycja boczna (bezpieczna)
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ODSYSANIE

Odsysanie jamy ustnej u poszkodowanego nieprzy-
tomnego:

• preferuje siê twardy lub sztywny cewnik o zaokr¹-
glonej koñcówce,

• w³o¿yæ cewnik do odsysania do ust poszkodowane-
go nie g³êbiej ni¿ do nasady jêzyka – ta g³êbokoœæ 
odpowiada odleg³oœci od k¹cika ust do p³atka 
ucha poszkodowanego,

• odsysaæ w czasie wycofywania cewnika z ust po-
szkodowanego, a nie podczas jego wprowadzania,

• odsysanie nie powinno jednorazowo trwaæ d³u¿ej 
ni¿ 15 s,

• po odessaniu kontrolowaæ oddech i têtno poszko-
dowanego, a w razie potrzeby rozpocz¹æ wentyla-
cjê zastêpcz¹.

8. u³o¿yæ g³owê poszkodowanego tak, aby zapewniæ 
dro¿noœæ dróg oddechowych oraz regularnie kon-
trolowaæ obecnoœæ i prawid³owoœæ oddechu:

• u³o¿enie w tej pozycji stosuje siê jako postêpo-
wanie zapewniaj¹ce dro¿noœæ dróg oddechowych 
u poszkodowanych nieprzytomnych, bez urazów, 
z wydolnym oddechem,

• nale¿y unikaæ pozycji, które mog¹ wywo³aæ ucisk 
na klatkê piersiow¹ i utrudniæ oddychanie. Poszko-
dowanych z podejrzeniem urazu krêgos³upa nie 
wolno uk³adaæ w pozycji bocznej.
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WPROWADZANIE RURKI USTNO-GARD£OWEJ

1. Zastosowaæ w³aœciwe œrodki ochrony osobistej. 
Dobraæ odpowiedni rozmiar rurki ustno-gard³owej. 
Jej d³ugoœæ powinna odpowiadaæ odleg³oœci miê-
dzy k¹cikiem ust a p³atkiem ucha.

2. Otworzyæ usta poszkodowanego, ci¹gn¹c ¿uchwê 
w dó³. Wk³adaæ rurkê w odwrotn¹ stronê, tj. koñ-
cem zwróconym w kierunku g³owy (wybrzuszeniem 
do do³u). Delikatnie przesuwaæ koniec rurki wzd³u¿ 
podniebienia, a¿ wyczuje siê opór.

3. Gdy rurka siêgnie tylnej œciany gard³a, obróciæ j¹ 
o 180° w taki sposób, aby jej koniec, znajduj¹cy 
siê w jamie ustnej, nie przemieszcza³ siê w czasie 
wykonywania obrotu. Szerokim ³ukiem porusza siê 
natomiast wolny, drugi koniec rurki. Nastêpnie 
wsun¹æ rurkê g³êbiej, a¿ jej „ko³nierzyk” oprze siê 
na zêbach.

4. Rurka znajduje siê w koñcowym ustawieniu.

• Jeœli poszkodowany nie bêdzie tolerowa³ rurki 
w trakcie jej wk³adania lub po jej w³o¿eniu – na-
tychmiast j¹ usun¹æ.

• Rurkê mo¿na spróbowaæ w³o¿yæ ponownie za po-
moc¹ specjalnej ³y¿ki.
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Ryc. 3.5. Rurki ustno-gard³owe
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WPROWADZANIE RURKI NOSOWO-GARD£OWEJ

1. Zastosowaæ w³aœciwe œrodki ochrony osobistej. 
Dobraæ odpowiedni rozmiar rurki nosowo-gard³o-
wej. Jej d³ugoœæ powinna odpowiadaæ odleg³oœci 
miêdzy k¹tem ¿uchwy a czubkiem nosa. 

2. Sprawdziæ wielkoœæ i dro¿noœæ nozdrzy. Upewniæ 
siê, ¿e œrednica rurki nie jest wiêksza od œrednicy 
nozdrzy. Zwil¿yæ rurkê wod¹ lub ¿elem, aby u³a-
twiæ wprowadzenie rurki do ciasnego otworu. Nie 
u¿ywaæ do tego celu œrodków na bazie oleju, np. 
wazeliny.

3. Rurkê w³o¿yæ do prawego nozdrza, poniewa¿ rurka 
zaprojektowana jest generalnie do prawego noz-
drza i ³atwiej j¹ tam umieœciæ. Wprowadzaæ rurkê 
ku ty³owi, kieruj¹c siê na ty³ g³owy, œciêciem do 
nasady nosa lub przegrody. Gdy poczuje siê opór, 
wycofaæ i ponownie wprowadziæ rurkê z nieco wiêk-
sz¹ si³¹, obracaj¹c j¹ delikatnie. Nie u¿ywaæ zbyt 
du¿ej si³y.

4. Gdy rurka udro¿ni nozdrza, poczuje siê spadek 
oporu. Wsuwaæ j¹ dalej, a¿ „ko³nierzyk” siêgnie 
koñca nosa. Jeœli nie uda siê w³o¿yæ rurki do jedne-
go otworu, spróbowaæ umieœciæ j¹ w drugim.
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Ryc. 3.6. Rurki nosowo-gard³owe
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ODDECH I WENTYLACJA

Nieprawid³owy oddech

CZY OBSERWUJ¥C POSZKODOWANEGO STWIERDZA 
SIÊ:
• niepokój ruchowy, pobudzenie, spl¹tanie,
• pozycjê siedz¹c¹ poszkodowanego,
• zaburzenia œwiadomoœci,
• nieprawid³owy rytm i czêstoœæ oddechu,
• bladoœæ, zasinienie, zaczerwienienie skóry,
• u¿ywanie przez poszkodowanego dodatkowych 

miêœni oddechowych.

CZY S£UCHEM STWIERDZA SIÊ:
• skargi poszkodowanego na trudnoœci w oddycha-

niu i ból przy oddychaniu,
• niemo¿noœæ mówienia lub wypowiadanie przez po-

szkodowanego z trudem tylko kilku s³ów po jednym 
wdechu,

• g³oœny oddech.

CZY WYCZUWA SIÊ:
• nieprawid³owe ruchy klatki piersiowej,
• nieprawid³owe têtno.
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Kategorie jakoœci oddechu

Typ oddechu   Przyk³ad

Prawid³owy  dodatkowe miêœnie oddechowe nie s¹ u¿ywane,
oddech nie jest utrudniony,
umiarkowane ruchy klatki piersiowej,
oddech regularny

P³ytki  ograniczone lub s³abe ruchy klatki piersiowej,
dodatkowe miêœnie oddechowe s¹ lub nie s¹ 
u¿ywane

Ciê¿ki  oddychanie z trudem lub wysi³kiem,
u¿ywane s¹ dodatkowe miêœnie oddechowe  
(miêœnie szyi, nadobojczykowe, 
miêdzy¿ebrowe, brzucha),
rozchylanie skrzyde³ek nosa,
stêkanie (zw³aszcza u dzieci), œwisty, sapanie,
mo¿noœæ wypowiedzenia tylko kilku s³ów po 
jednym wdechu, 
sinica,
nieprawid³owy albo nieregularny oddech

G³oœny  oddech chrapliwy, sapi¹cy, bulgocz¹cy, piej¹cy, 
œwiszcz¹cy
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Nieprawid³owe objawy os³uchowe przy oddychaniu

Odg³os  Przyczyna

Stridor  wysokotonowe dŸwiêki wywo³ane przez obrzêk
(œwist krtaniowy)  lub niedro¿noœæ górnych dróg oddechowych

Œwisty  œwiszcz¹cy odg³os w dolnych drogach 
oddechowych wywo³any przez zatkanie lub 
zwê¿enie oskrzelików

Sapanie/stêkanie  s³yszalne zwykle u dzieci w czasie wydechu 
w niewydolnoœci oddechowej

Brak szmerów  „cicha klatka piersiowa” mo¿e œwiadczyæ 
oddechowych  o braku wentylacji lub zapadniêciu p³uc 

(odmie op³ucnowej)
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WENTYLACJA USTA–MASKA

1. Zastosowaæ w³aœciwe œrodki ochrony osobistej. Za-
j¹æ miejsce z ty³u g³owy poszkodowanego i zapewniæ 
dro¿noœæ dróg oddechowych metodami bezprzyrz¹-
dowymi lub przyrz¹dowymi.

2. U³o¿yæ maskê na twarzy ratowanego, obejmuj¹c je-
go usta i nos. Umieœciæ zaostrzony koniec maski na 
nosie, a zaokr¹glony na bródce poszkodowanego.

3. Po³o¿yæ obie d³onie na masce jednoczeœnie chwy-
taj¹c palcami ¿uchwê poszkodowanego. Unieœæ 
delikatnie ¿uchwê jednoczeœnie dociskaj¹c maskê 
do twarzy, aby uzyskaæ szczelnoœæ.

4. Przy³o¿yæ usta do ³¹cznika maski i wdmuchiwaæ 
powietrze przez 1 s u doros³ych oraz 1,0-1,5 s 
u dzieci i niemowl¹t. Wentylacja powinna wywo³y-
waæ umiarkowane unoszenie siê klatki piersiowej 
poszkodowanego.

5. Odsun¹æ usta od ³¹cznika maski umo¿liwiaj¹c wy-
dech. Kontynuuowaæ oddechy ratownicze z czêsto-
œci¹: jeden oddech co 5-6 s u doros³ych lub 3-5 s 
u niemowl¹t i dzieci.

6. Utrzymywaæ dro¿noœæ dróg oddechowych i obser-
wowaæ, czy nie dosz³o do wymiotów lub nie wróci³ 
w³asny oddech poszkodowanego.
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Ryc. 3.7. Wentylacja usta–maska

Czêstoœæ wentylacji

 Niemowlêta Dzieci Doroœli

Czêstoœæ  12-20 12-20 10–12
[oddech/min] 

Czas [s] 1–1,5 1–1,5 1
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CA£KOWITA NIEDRO¯NOŒÆ DRÓG ODDECHOWYCH 
WYWO£ANA CIA£EM OBCYM U PRZYTOMNEGO

DOROS£EGO LUB DZIECKA

1. Spytaæ poszkodowanego: „czy zad³awi³eœ siê” lub 
„czy mo¿esz mówiæ”. Przy braku odpowiedzi przyj¹æ, 
¿e dosz³o do ca³kowitej niedro¿noœci dróg odde-
chowych.

2. Wykonaæ do 5 energicznych uderzeñ nadgarstkiem 
w okolicê miêdzy³opatkow¹ pochylaj¹c poszkodo-
wanego do przodu. Po ka¿dym uderzeniu spraw-
dziæ, czy nadal drogi oddechowe s¹ niedro¿ne. 

3. Jeœli 5 uderzeñ w okolicê miêdzy³opatkow¹ nie 
spowoduje udro¿nienia dróg oddechowych wyko-
naæ do 5 uciœniêæ nadbrzusza (rêkoczynów Heim-
licha). Stan¹æ za poszkodowanym. Obj¹æ go rêko-
ma na wysokoœci nadbrzusza zaciskaj¹c jedn¹ 
d³oñ umieszczon¹ miêdzy pêpkiem a wyrostkiem 
mieczykowatym w piêœæ i obejmuj¹c drug¹. Ucis-
n¹æ energicznie w kierunku do pleców ratowanego 
i jego g³owy (dogrzbietowo i dog³owowo). 

4. Powtarzaæ te manewry naprzemiennie w seriach 
do 5, dopóki cia³o obce nie zostanie usuniête a po-
szkodowany jest przytomny. 

5. Gdy dojdzie do utraty przytomnoœci, zastosowaæ 
technikê zalecan¹ u osób nieprzytomnych z ca³-
kowit¹ niedro¿noœci¹ dróg oddechowych spowodo-
wan¹ cia³em obcym.
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Ryc. 3.8. Pomoc przy ca³kowitej niedro¿noœci dróg oddechowych 
spowodowanej cia³em obcym (rêkoczyn Heimlicha)
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CA£KOWITA NIEDRO¯NOŒÆ DRÓG ODDECHOWYCH 
WYWO£ANA CIA£EM OBCYM 

U NIEPRZYTOMNEGO DOROS£EGO 

1. U³o¿yæ poszkodowanego bezpiecznie na ziemi i na-
tychmiast wezwaæ pomoc. 

2. Rozpocz¹æ resuscytacjê kr¹¿eniowo-oddechow¹, 
nawet jeœli têtno jest wyczuwalne.

3. Ka¿dorazowo przed rozpoczêciem wentylacji oce-
niæ wzrokiem jamê ustn¹. Jeœli widoczne jest cia³o 
obce, które powoduje niedro¿noœæ dróg oddecho-
wych, usun¹æ je wygarniaj¹c palcami.
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CA£KOWITA NIEDRO¯NOŒÆ DRÓG ODDECHOWYCH 
WYWO£ANA CIA£EM OBCYM 

U PRZYTOMNEGO NIEMOWLÊCIA

1. Jeœli niemowlê jest przytomne, ale nie kaszle lub 
kaszel jest nieskuteczny, wykonaæ do 5 energicz-
nych uderzeñ nadgarstkiem w okolicê miêdzy³o-
patkow¹ w u³o¿eniu g³ow¹ w dó³. 

2. Jeœli 5 uderzeñ w okolicê miêdzy³opatkow¹ nie 
spowoduje udro¿nienia dróg oddechowych, wyko-
naæ do 5 uciœniêæ klatki piersiowej, które s¹ wyko-
nywane podobnie, jak przy poœrednim masa¿u ser-
ca, ale gwa³towniej i z mniejsz¹ czêstotliwoœci¹.

3. Powtarzaæ te manewry naprzemiennie w seriach 
do 5, dopóki cia³o obce nie zostanie usuniête, 
a niemowlê jest przytomne. 

4. Po ka¿dej serii uderzeñ w okolicê miêdzy³opatko-
w¹ i uciœniêæ klatki piersiowej ponownie oceniæ 
stan niemowlêcia.

5. Gdy dojdzie do utraty przytomnoœci, zastosowaæ 
technikê zalecan¹ u nieprzytomnych niemowl¹t 
z ca³kowit¹ niedro¿noœci¹ dróg oddechowych spo-
wodowan¹ cia³em obcym.
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CA£KOWITA NIEDRO¯NOŒÆ DRÓG ODDECHOWYCH 
WYWO£ANA CIA£EM OBCYM 

U NIEPRZYTOMNEGO DZIECKA LUB NIEMOWLÊCIA

• U³o¿yæ dziecko lub niemowlê na twardej p³askiej 
powierzchni i wezwaæ pomoc okrzykiem. 

• Otworzyæ usta w celu sprawdzenia, czy w jamie 
ustnej nie ma cia³ obcych. Jeœli s¹ obecne, podj¹æ 
jednorazow¹ próbê usuniêcia ich palcami.

• Udro¿niæ drogi oddechowe i podj¹æ próbê wy-
konania piêciu oddechów ratowniczych. Oceniæ 
skutecznoœæ ka¿dego oddechu. Jeœli próba siê 
nie powiedzie, zmieniæ pozycjê g³owy i podj¹æ 
kolejn¹ próbê wykonania oddechów. Podj¹æ do 
5 prób wykonania oddechów ratowniczych, jeœli 
nie spowoduj¹ one ¿adnej reakcji (poruszanie siê, 
kaszel, spontaniczny oddech) przejœæ do czynnoœci 
resuscytacyjnych wg algorytmu postêpowania 
w zatrzymaniu kr¹¿enia bez oceny obecnoœci têtna 
rozpoczynaj¹c od serii uciskania klatki piersiowej.

• Wykonaæ 2 oddechy ratownicze i przejœæ do kolej-
nej serii uciskania klatki piersiowej.

• Ka¿dorazowo przed rozpoczêciem wentylacji oce-
niæ wzrokiem jamê ustn¹. Jeœli widoczne jest cia³o 
obce, które powoduje niedro¿noœæ dróg oddecho-
wych usun¹æ je wygarniaj¹c palcami.

• Jeœli ratownik jest sam, powinien prowadziæ czyn-
noœci resuscytacyjne przez minutê zanim zaalar-
muje centrum powiadamiania ratunkowego (CPR).
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PRZYGOTOWANIE BUTLI Z TLENEM

Wszelkie czynnoœci powinny byæ wykonywane czys-
tymi i suchymi rêkami. Bezwzglêdnie unikaæ nale¿y 
zanieczyszczenia elementów zestawu wszelkimi ole-
jami i innymi t³uszczami – ze wzglêdu na zagro¿enie 
po¿arem.
1. Upewniæ siê, ¿e butla zawiera tlen medyczny (kolor 

butli – zwykle niebieski z bia³ym „ko³nierzem” lub/i 
przywieszk¹; obecnie butle z tlenem maj¹ kolor 
bia³y z umieszczon¹ literk¹ „N” w górnej jej czê-
œci).

2. Przed monta¿em usun¹æ wszelkie obecne zanie-
czyszczenia na gwincie przy³¹cza butli oraz na 
gwincie reduktora.

3. Przedmuchaæ zawór butli (powoli go odkrêciæ, a na-
stêpnie zakrêciæ).

4. Upewniæ siê, ¿e jest za³o¿ony pierœcieñ uszczel-
niaj¹cy (uszczelka) pomiêdzy przy³¹czem butli 
a reduktorem.

5. Nakrêtkê reduktora nakrêciæ do oporu na gwint 
przy³¹cza butli rêk¹ lub pos³uguj¹c siê odpowied-
nimi narzêdziami – w zale¿noœci od wskazówek 
producenta sprzêtu.

6. Po dokonaniu monta¿u, zawór butli odkrêcaæ 
powoli do momentu wychylenia siê wskazówki 
manometru, sprawdziæ jego wskazania (manometr 
pokazuje ciœnienie w butli), a nastêpnie maksymal-
nie odkrêciæ zawór butli.
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wskazywane ciœnienie (w atm) × objêtoœæ butli 
(w litrach) = zawartoœæ gazu w butli (w litrach) 

przy ciœnieniu atmosferycznym

7. Pod³¹czyæ niezbêdne do tlenoterapii oprzyrz¹do-
wanie.

8. W przypadku reduktora z przep³ywomierzem, jego 
pokrêt³o ustawiæ na ¿¹dany przep³yw gazu (w litrach 
na minutê).

WA¯NE:

• nie u¿ywaæ tlenu w pobli¿u otwartego ognia,
• zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ w trakcie defibry-

lacji,
• chroniæ butlê przed upadkiem,
• do gwintów butli nie u¿ywaæ nigdy smarów ani ¿ad-

nych t³uszczów.




