
Sistemul de compresie toracică  
LUCAS® 3, v3.1

Mai multă  
siguranțapentru 
personalul medical
Resuscitarea pacienților cu stop cardiac afectați de o boală 
infecțioasă ar putea compromite siguranța personalului medical. 

Sistemul de compresie toracică LUCAS poate ajuta prin reducerea 
la minim a contactului dintre personalul medical și pacient.

LUCAS oferă o pereche suplimentară de mâini, care permite 
personalului medical să păstreze distanța și să se concentreze pe 
tratarea cauzei de bază.

Dacă pacientul necesită RCP prelungită, Ghidurile provizorii ale 
Consiliului European de Resuscitare pentru pacienții COVID-19 
recomandă să se ia în considerare folosirea unui dispozitiv 
mecanic pentru efectuarea compresiilor toracice, dacă echipa 
este familiarizată cu folosirea acestuia.1

Societatea Canadiană de Cardiologie afirmă:2

Societatea Americană de Cardiologie a inclus în Algoritmul 
său ACLS (Resuscitare Cardiacă Avansată) pentru stop 
cardiac posibilitatea de a folosi RCP mecanică la pacienții 
suspectați sau confirmați cu COVID-19.3

“ Limitați expunerea furnizorilor de asistență 

medicală în timpul gestionării cazurilor de stop 

cardiac la pacienții suspecți sau confirmați cu 

COVID 19... luați în considerare folosirea unui 

dispozitiv mecanic de RCP, precum LUCAS 

“
Reduceți contactul apropiat cu 
pacientul
RCP manuală poate fi o cale de transmitere pentru 
COVID-19. Personalul medical care, în timpul unei 
activități fizice solicitante, respiră în apropierea 
căilor respiratorii unui pacient, poate fi supus unui 
risc crescut de transmitere a virusului.4

 „Transmiterea crescută a SARS-CoV la personalul 
din domeniul sănătății raportată anterior în timpul 
resuscitării cardiopulmonare (RCP) a avut loc, cel 
mai probabil, din cauza aerosolizării virusului 
în timpul ventilației cu balon de resuscitare cu 
mască.”4

Reduceți la minim expunerea 
personalului
La gestionarea cazurilor suspectate și confirmate 
cu COVID-19, „Numărul de persoane implicate în 
resuscitare trebuie să fie cel mai mic posibil, cu cât 
mai puține înlocuiri sau chiar deloc pe toată durata 
cazului, dacă acest lucru este posibil.”5



Terapie acută 
Acest document este conceput exclusiv pentru a fi utilizat de profesioniști în sănătate. Profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să se bazeze 
întotdeauna pe propriile judecăți clinice profesionale atunci când decid dacă se folosește un anumit produs atunci când tratează un anumit pacient. 
Stryker nu oferă sfaturi medicale și recomandă instruirea profesioniștilor din domeniul sănătății în privința utilizării unui anumit produs înainte de 
a-l folosi. 

Informațiile prezentate au scopul de a demonstra caracteristicile unui produs Stryker. Înainte de a utiliza produsele Stryker, profesioniștii din 
domeniul sănătății trebuie să consulte întotdeauna instrucțiunile de utilizare pentru informații complete referitoare la indicații, contraindicații, 
avertizări, precauții și posibile efecte adverse. Este posibil ca produsele să nu fie disponibile pe toate pieţele, deoarece disponibilitatea produselor 
depinde de reglementările şi/sau practicile medicale de pe fiecare piaţă în parte. Vă rugăm să contactați reprezentantul Stryker dacă aveți întrebări cu 
privire la disponibilitatea produselor Stryker în zona în care vă aflați. Specificațiile pot fi supuse modificărilor fără o notificare prealabilă. Produsele 
prezentate au marcaj CE, în conformitate cu Regulamentele și Directivele UE. 

Stryker sau entitățile afiliate acesteia dețin, utilizează sau au solicitat înregistrarea următoarelor mărci comerciale sau mărci de servicii: LUCAS, 
Stryker. Toate celelalte mărci comerciale aparțin deținătorilor sau proprietarilor lor de drept. 

Absența unui produs, a unei caracteristici, denumire de serviciu sau sigle din această listă nu constituie o renunțare din partea Stryker la drepturile 
privind mărcile comerciale sau la alte drepturi de proprietate intelectuală referitoare la denumirea sau sigla respectivă. 
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LUCAS oferă personalului medical 
siguranță, dar și multe alte beneficii

Aflați mai multe accesând: www.lucas-cpr.com 
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