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Kiedy rozważyć kardiowersję 
elektryczną ?

Kiedy współistnieją napadowe 
zaburzenia rytmu serca z dużym 
prawdopodobieństwem 
odpowiedzialne za 
współistniejące zaburzenia 
hemodynamiczne 

Wstrząs 

Omdlenie 

Niedokrwienie mięśnia 
sercowego

Niewydolność serca





3 wskazania do kardiowersji elektrycznej

Częstoskurcz komorowy niestabilny hemodynamicznie (powodujący istotne objawy 
kliniczne)

Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS – KE rzadko wskazana

Tzw. szybkie migotanie przedsionków



Częstoskurcz komorowy 



Skuteczność dostępnych leków 
jest mała (nie przekracza 50 %).



Brak różnic w przeżywalności u pacjentów leczonych amiodaronem i lidokainą



No placebo-controlled trials have addressed the effectiveness of amiodarone in 
terminating hemodynamically tolerated monomorphic ventricular tachycardia (mVT). 
The available case series suggest a low termination rate of mVT of 29% (95% CI: 0.13 
to 0.49) and 29% (95% CI: 0.18 to 0.45) to 42% (95% CI: 0.20 to 0.67).



Lidokaina nieskuteczna u 4 pacjentów, natomiast u 6 efekt 
dwuznaczny, skuteczna u 10 pacjentów z chorobą wieńcową



Podaj lek (leki), ale przygotuj się 
do kardiowersji elektrycznej 

Częstoskurcz komorowy



Skuteczność kardiowersji w VT 





Strategia trochę tego, trochę tego….
do kontroli częstości rytmu w AF

Szybkie migotanie przedsionków ( HR>150 min) u chorego w marnym stanie hemodynamicznym 
np. RR < 100 mm Hg 

Amiodaron od 75 do 150 mg dożylnie 

+ 

Metoprolol od 1 do 5 mg dożylnie 

W celu zwolnienia przewodzenia AV i poprawy stanu hemodynamicznego pacjenta

W oczywisty sposób nie nadaje się u chorego we wstrząsie kardiogennym… 



Strategia kardiowersji elektrycznej 

Plusy (+) 

Praktycznie brak przeciwskazań, 

Praktycznie 100 % skuteczności (minimalna energia 300 J u pacjenta o przeciętnej masie ciała)

Natychmiastowa poprawa hemodynamiczna 

Minusy (-)

Możliwość pogorszenia hemodynamicznego przy wprowadzeniu do znieczulenia ogólnego,

Ewentualna konieczność intubacji dotchawiczej 

U chorych z SSS, ewentualnie „ przeleczonych” lekami antyarytmicznymi – ryzyko bradykardii/asystolii

❖ Problem obecności/skuteczności leczenia przeciwzakrzepowego… 



Problemy w migotaniu przedsionków



Kardiowersja w migotaniu przedsionków

Przewaga kardiowersji elektrycznej nad innymi 
sposobami konwersji migotania przedsionków 
do rytmu zatokowego 

KE najbezpieczniejszą formą przywracania 
rytmu zatokowego 



Kardiowersja w migotaniu przedsionków



Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS

CZĘSTOSKURCZE MIAROWE Z WĄSKIM 
ZESPOŁEM QRS- POSTĘPOWANIEM Z 
WYBORU JEST ZWYKLE ADENOZYNA, 
METOPROLOL ORAZ RZADZIEJ 
AMIODARON

RZADKO JAK W PRZEDSTAWIONYM 
PONIŻEJ PRZYPADKU KONIECZNE 
JEST WYKONANIE KARDIOWERSJI 
ELEKTRYCZNEJ



Wykonanie kardiowersji elektrycznej
Monitorowanie rytmu serca i saturacji krwi tlenem,

Preoksygenacja 

Podanie leku przeciwbólowego (fentanyl 50 - 100 ug dożylnie) 

Podanie leku nasennego ( propofol 1 mg/kg m.c., etomidat 0,2- 0,3 mg/kg m.c. lub midazolam
1,5 -2,5 mg/dawkę )

Odruch rzęskowy – czy chory śpi!

Synchronizacja z załamkami R 

Wyładowanie elektryczne ( automatyczne wyłączenie synchronizacji) 



Wykonanie kardiowersji elektrycznej

Energia wyładowania:  pomimo różnych wartości podawanych w odniesieniu do różnych arytmii 
przez różne zalecenia, autorzy wychodzą z założenia, że nie zależy nam na precyzyjnym 
miareczkowaniu energii tylko wykonaniu jednego skutecznego wyładowania.



Energia wyładowania

WEDŁUG WYTYCZNYCH *

Częstoskurcz komorowy : 70-120 J z wąskimi 
QRS i 120-150 J przy szerokich QRS

Migotanie przedsionków : 120-150 J

Trzepotanie przedsionków i SVT:  70-120 J

* wartości energii podane dla defibrylatorów 
dwufazowych 

*wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji

WEDŁUG DOŚWIADCZENIA

Pierwszy impuls 300 J* ( zwykle około 3 J/ 

kg m.c. ) a u osób szczególnie otyłych 360 J.

W zależności od dostępnego sprzętu ( niektóre 
defibrylatory mają mniejszą dostępną energię 
wówczas sugerujemy użyć maksymalnej 
możliwej do ustawienia)



Sytuacje szczególne 

Po każdym wyładowaniu synchronizowanym - synchronizacja wyłącza się automatycznie w celu 
natychmiastowego wykonania defibrylacji. Aby wykonać kolejną kardiowersję należy ponownie 
włączyć synchronizację.

Funkcja synchronizacji jest wrażliwa na złą jakość zapisu EKG (artefakty).

Należy zadbać o wybranie takiego odprowadzenia (tak podłączyć odprowadzenia) gdzie załamek 
R widoczny jest jednoznacznie a załamki T nie są zbyt wysokie/szpiczaste. 

Przykłady problemów z niewłaściwą synchronizacją impulsu pokazano na kolejnych slajdach.









Szczególnie złośliwa synchronizacja…  



Dziękujemy za uwagę


