
Technika wentylacji z użyciem worka 
samorozprężalnego z maską u osób dorosłych, dzieci i 

niemowląt 



Worek samorozprężalny jest nazywany inaczej 

resuscytatorem lub workiem "ambu". Jest 

przyrządem do prowadzenia resuscytacji 

krążeniowo - oddechowej w skrócie RKO



Resuscytator  jest urządzeniem manualnym, 

nie automatycznym. Umożliwia wentylację 

pacjenta, którą należy przeprowadzić 

ręcznie
Resuscytatory używane są w akcjach 

ratunkowych gdy poszkodowany nie 

oddycha i nie da się wyczuć pulsu, wtedy 

należy nie tylko wykonać masaż serca, ale 

także wprowadzić do płuc tzw. oddechy 

ratunkowe.





Zastawka PEEP

Zastawka PEEP wytwarza w 
płucach dodatnie ciśnienie 
końcowowydechowe. Zaletą 
wentylacji mechanicznej za 
pomocą worka 
samorozprężalnego z 
zastosowaniem ciśnienia 
końcowowydechowego jest 
zapobieganie zamknięciu dróg 
oddechowych i pęcherzyków 
płucnych. Prowadzi to do poprawy 
utlenienia i napowietrzenia 
zablokowanych pęcherzyków 
płucnych.



Łącznik typu martwa przestrzeń to 
przezroczysta, odporna na odkształcenia 
rurka która tworzy bezpieczne połączenie 
między pacjentem a układem 
oddechowym i umożliwia jednocześnie 
lekką kontrolę wizualną. 

jest to rodzaj przedłużenia, 
do zastosowania na rurce 
dotchawiczej lub masce 

krtaniowej przez 
przeniesienie  Ma to za 

zadanie ułatwić pacjentowi 
oddychanie.



Filtr oddechowy
filtr bakteryjno-wirusowy, służy do ochrony 
pacjenta i sprzętu oddechowego przed 
zakażeniami krzyżowymi.

W trakcie używania worka 
samorozprężalnego
należy stosować filtr 
przeciwbakteryjny 
(między workiem a maską 
twarzową lub rurką 
intubacyjną co stanowi 
dodatkowe 
zabezpieczenie wnętrza 
worka przez skażeniem 
patogenami 
oddechowymi.



Kolanko obrotowe 
zapewniające 
dodatkową 
ruchomość 
połączenia 
pacjenta, na 
przykład do układu 
oddechowego lub 
worka 
samorozprężalnego.



Zestaw do resuscytacji 
dla dorosłych

Pojemność worka: 
1500ml 

Pojemność rezerwuaru 
tlenu: 2500ml 

Maska: rozmiar 5 



Worek samorozprężalny połączony jest z 

maseczką zakładaną na usta i nos pacjenta 

lub z rurką intubacyjną. 

Często ma możliwość podłączenia tlenu. 

Wielkość worka jest zależna od zastosowania.

Produkowane są rozmiary dla dzieci, 

dorosłych oraz uniwersalne. W niektórych 

modelach możliwa jest sterylizacja.





Postępowanie 

1. Zajmij pozycję bezpośrednio nad

głową poszkodowanego

2. Umieść maskę na twarzy 

poszkodowanego, korzystając z 

grzbietu nosa jako wskaźnika jej 

bezpośredniego usytuowania 



Postępowanie 

3 Skorzystaj z techniki uszczelnienia maski – C-E, 

aby utrzymać maskę na miejscu przy 

jednoczesnym unoszeniu żuchwy, w celu 

udrożnienia dróg oddechowych

• Odegnij głowę poszkodowanego

• Załóż maskę na twarz, wąską stroną na grzbiet 

nosa

• Umieść kciuk i palec wskazujący jednej ręki, 

układając je w literę C po obu stronach maski.

Dociskaj krawędzie maski do twarzy

poszkodowanego.

• Korzystając z pozostałych palców unieś żuchwę 

aby udrożnić drogi oddechowe.



Postępowanie

4  Ściśnij worek samorozprężalny, aby

wtłoczyć powietrze ( jedno ściśnięcie 

worka = 1 sekunda) obserwując 

unoszenie się klatki piersiowej, Każdy 

oddech wykonuj przez 1 sekundę, 

niezależnie od tego czy dodatkowo 
podajesz tlen



Postępowanie
Wentylacja przy użyciu maski z workiem 

samorozprężalnym

- utrzymanie szczelności maski przy pomocy obu rąk

- zapewnienie optymalnego ułożenia chorego poprzez odgięcie 

głowy i wysunięcie żuchwy

- przepływ tlenu 15 l/min

- zastawka PEEP przykręcona do maski ustawiona na 5-10 cm H20

- rurka ustno-gardłowa stosowana w celu utrzymania drożności 

dróg oddechowych

- częstość oddechów 10/min

- zastosowanie najmniejszej objętości zapewniającej unoszenie się 

klatki piersiowej.



Pozycja, w której leży pacjent jest bardzo ważna. 

Chory powinien być ułożny w pozycji, która zapewni 

optymalną wentylację (może być konieczne użycie 

dodatkowych klinów, np. poduszki, koca).

Aby poprawić upośledzoną lub zablokowaną drożność 
dróg oddechowych przez język lub inne struktury dróg 
oddechowych należy wykonać rękoczyn czoło-żuchwa.

Chodzi o odgięcie głowy i uniesienie żuchwy.



Jak się do tego zabrać?

1. Jedną rękę należy położyć na czole poszkodowanego 
i delikatnie odchylić głowę ku tyłowi.

2. Dwa palce drugiej ręki umieścić na brodzie pacjenta i 
spokojnie ją uniesć



Osoba nieprzytomna, a więc w stanie 

bezpośredniego zagrożenia życia pozbawiona 

jest napięcia mięśniowego

Wiotki język opada na tylną ścianę gardła 

blokując dostęp powietrza do tchawicy i dalej do 

płuc.

Najczęstszymi miejscami, gdzie występuje 

niedrożność dróg oddechowych są okolice 

gardła i krtani (podniebienie miękkie i nagłośnia).



W przypadku podejrzenia uszkodzeń odcinka
szyjnego kręgosłupa niekiedy stosuje się

zmodyfikowany rękoczyn Esmarcha
polegający wyłącznie na wysunięciu żuchwy.



Aby wysunąć żuchwę należy postępować

następująco:

1. Umieść dłonie, po obu stronach głowy 

poszkodowanego, oprzyj łokcie na powierzchni 

na której leży poszkodowany.

2. Umieść palce pod kątami żuchwy 

poszkodowanego i unieś je oburącz, wysuwając 

żuchwę ku przodowi

3. Jeśli spowoduje to zamknięcie ust, popchnij dolną 

wargę kciukiem aby je otworzyć 





Resuscytator 
jednorazowy 
wykonany z 
miękkiego, lecz 
wytrzymałego PCV, 
eliminuje możliwość 
przeniesienia 
infekcji przez 
zakażenie krzyżowe. 

Przykładowy Resuscytator jednorazowy w 
zestawie z maską twarzową w rozmiarze 4



W razie problemów z drożnością dróg 

oddechowych bezzwłocznie należy użyć 

rurki ustno-gardłowej lub nosowo-gardłowej, 
aby prowadzić skuteczną wentylację.



Maska krtaniowa  (od 70 kg) dla dorosłych

Maska krtaniowa stosowana jest w anestezjologii i 
medycynie ratunkowej do udrażniania dróg 
oddechowych u nieprzytomnych pacjentów. 
Mankiet o anatomicznym kształcie wykonany 
został z materiału o niskim współczynniku tarcia, 
co umożliwia łatwe wprowadzenie i wyjęcie 
maski.

Informacja o rozmiarze jest czytelnie 
nadrukowana na przezroczystym tubusie i można 
ją bez problemu odczytać również po 
wprowadzeniu maski. Sterylna maska krtaniowa 
jednorazowego użytku dostępna jest w różnych 
rozmiarach, odpowiednio dla noworodków, dzieci 
i dorosłych



Wentylację pacjenta należy prowadzić poprzez 

uciskanie worka przez 1-2 sekundy, a następnie 

całkowite zwolnienie ucisku

Podczas wentylacji należy zwrócić uwagę na ruchy 

klatki piersiowej – wentylacja odpowiednią 

objętością oddechową, tj. 6-7 ml/kg mc lub 400-600 

ml).

Zawsze należy oceniać osiąganą oksygenację za 

pomocą pulsoksymetrii



Należy unikać hiperwentylacji, która prowadzi do 

wzrostu ciśnienia w klatce piersiowej (obniża powrót 

żylny, a więc i rzut serca, co prowadzi do spadku 

przepływu przez naczynia mózgowe i wieńcowe) oraz 

wzrostu ryzyka regurgitacji treści pokarmowej z żołądka 

czyli zjawiska polegającego na  cofaniu się treści 

żołądkowej z żołądka aż do przełyku. 

Występuje duże ryzyko zaaspirowania treści żołądkowej 

do płuc. 

Zawsze podczas wentylacji należy mieć przygotowany 

ssak do odessania chorego





Utrzymanie drożności dróg oddechowych

Jeśli maska dobrze przylega do twarzy poszkodowanego, a dostarczana 
objętość oddechowa nie powoduje unoszenia się klatki piersiowej, trzeba 

podjąć próbę udrożnienia dróg oddechowych poprzez usunięcie ciała 
obcego, odchylenie głowy, uniesienie żuchwy, wysunięcie żuchwy, 

sprawdzenie, czy rurka ustno-gardłowa została właściwie dobrana i 
wsunięta. Podczas wentylacji zastępczej może wystąpić sytuacja, w której 

przy prawidłowym udrożnieniu dróg oddechowych, ściskając worek 
samorozprężalny, wyczuwa się jego zwiększony opór, a płuca z trudnością 

wypełniają się powietrzem. Najczęściej jest to związane z dużą sztywnością 
klatki piersiowej poszkodowanego, uciśnięciem płuc przez rozdęty 

powietrzem żołądek,



Resuscytacja u dzieci

Postępowanie  rozpoczyna się od oceny drożności dróg oddechowych i ich  
udrożnieniu, oceny oddechu . Następnie wykonujemy:

pięć wstępnych oddechów ratowniczych,
oceny układu krążenia i ewentualnego rozpoczęcia uciskania 

klatki piersiowej. 

Jeśli drogi oddechowe nie zostaną udrożnione, nie będzie możliwa 
prawidłowa wentylacja płuc i dostarczenie tlenu do organizmu. Nawet jeśli 

jakość prowadzonych uciśnięć klatki piersiowej byłaby bardzo dobra i 
zapewniała odpowiedni rzut serca, bez możliwości dostarczenia tlenu do 

organizmu pozostałe czynności resuscytacyjne będą nieskuteczne i nie uda 
się przywrócić czynności życiowych.



Resuscytacja u dzieci

Aby ocenić oddech dziecka, należy obserwować wzrokiem ruchy klatki 

piersiowej, starać się wyczuć ruch powietrza na swoim 

policzku, nasłuchiwać szmery oddechowych przy ustach dziecka.

Warto zapamiętać, że ocena oddechu opiera się na metodzie "widzę-

czuję-słyszę", czyli widzę unoszącą się klatkę piersiową, czuję oddech na 

policzkach, słyszę oddech.

. 



Resuscytację u dziecka podejmuje się po ułożeniu go 

na wznak. 

Wyjątkiem są sytuacje, gdy podejrzewa się, że doszło 

do urazu – wtedy resuscytację wykonuje się bez 

zmiany pozycji. 

Jedyne odstępstwo to stan, w którym stwierdza się 

zatrzymanie krążenia, a brak jest dostępu do twarzy i 

tułowia dziecka.

W obliczu bezpośrednio zagrażającej śmierci ryzyko 

spowodowania powikłań urazu schodzi na dalszy 

plan.



Resuscytacja u dzieci

Dzieci powyżej pierwszego roku życia będą wymagały 
utrzymania niewielkiego odgięcia głowy połączonego z 

uniesieniem żuchwy. Dzieci w wieku poniżej pierwszego roku 
życia (niemowlęta) wymagają utrzymania głowy w tzw. pozycji 

neutralnej 



Pozycja neutralna 



Drożność dróg
oddechowych u 
dzieci, u których
podejrzewamy

obrażenia
szyjnego odcinka

kręgosłupa, 
powinno się
utrzymywać

poprzez
wysunięcie

żuchwy



Resuscytacja u dzieci

Jeśli tak prowadzona wentylacja jest nieskuteczna, należy stopniowo 
odchylać głowę do momentu uzyskania drożności. 

Wykonywanie oddechów ratowniczych za pomocą worka 
samorozprężalnego z dołączonym rezerwuarem umożliwia nam 

wentylację mieszaniną oddechową o stężeniu tlenu dochodzącym do 
100%. Warunkiem jest oczywiście zasilanie rezerwuaru tlenem z butli, o 

prędkości przepływu 15 l/min.



Resuscytacja u dzieci

U dzieci od narodzin do 8.-10. roku życia (ważących od 2,5 do 25-
30 kg) powinno się używać pediatrycznego worka 

samorozprężalnego o objętości około 500 ml oraz masek 
twarzowych w rozmiarze 1, 2, 3.

U starszych dzieci, ważących ponad 25-30 kg, można już stosować 
sprzęt przeznaczony dla osób dorosłych oraz maski twarzowe w 

rozmiarze 4, 5.



Zestaw do resuscytacji 
dla dzieci

Pojemność worka: 
450ml 

Pojemność rezerwuaru: 
2500ml 

Maska: rozmiar 3 



Resuscytator jednorazowego użytku dla dzieci 
(rozmiar 1)

Bezlateksowy resuscytator 

jednorazowego użytku wykonany z PCV 

z zastawką PEEP, drenem tlenu, 

rezerwuarem oraz odpowiednią maską z 

poduszką wypełniającą. Dzięki 

jednorazowemu zastosowaniu worek 

samorozprężalny jest wyjątkowo 

higieniczny i nie powoduje ryzyka 

wystąpienia zakażeń krzyżowych czy 

przeniesienia infekcji. Ekonomiczny 

resuscytator jednorazowy dostępny jest 

w wersji dla dzieci i mniejszych dzieci 

oraz dla niemowląt i noworodków.



Resuscytacja u dzieci

Częstotliwość oddechów powinna być dostosowana do wieku dziecka i 
wynosić 12-20 oddechów na minutę, czyli należy wykonywać jeden 

oddech co 3-5 s.

Należy pamiętać, że w pierwszych minutach od zatrzymania krążenia u 
dziecka mogą pojawić się oddechy agonalne. Są to wolne, nieregularne 

oddechy, przypominające łapanie powietrza i nie powinny być 
interpretowane jako oznaka życia.



Resuscytacja u dzieci

PAMIĘTAMY

U dzieci rozpoczynamy od 5 wstępnych oddechów 
i stosujemy sekwencję 30 uciśnięć: 2 wdechy



Resuscytacja u dzieci poniżej pierwszego roku życia -

niemowląt

Aby wykonać wentylację z zastosowaniem worka 
samorozprężalnego z maską , należy wybrać worek i maskę w 

odpowiednim rozmiarze. Maska musi obejmować w całości usta i 
nos niemowlęcia,bez zakrywania oczu i wystawania poza brodę. 
Niemowlę układamy na wznak i udrażniamy drogi oddechowe 

niemowlęcia, odginając jego głowę z uniesieniem żuchwy i 
wykonujemy dwa wdechy ratownicze. Przy każdym oddechu 

klatka piersiowa niemowlęcia powinna się unieść. Wykonujemy 
każdy oddech w czasie 1sekundy. Unikamy nadmiernej wentylacji 



Prowadzenie wentylacji zastępczej u dzieci w wieku 
poniżej 1 roku życia (niemowląt) wymaga utrzymania 
głowy dziecka w tzw. pozycji neutralnej. Zarówno jej 

przygięcie, jak i nadmierne odgięcie może spowodować 
zamknięcie dróg oddechowych. 

Pozycja neutralna to taka w której zewnetrzny kanał 
słuchowy jest na tym samym poziomie co bark 

niemowlęcia



Pozycja neutralna 



Maski o najmniejszych rozmiarach mogą mieć kształt 
zarówno okrągły, jak i anatomiczny

Dobrze dopasowana maska twarzowa powinna szczelnie przylegać 

do twarzy dziecka, obejmując jego usta, nos i podbródek.



WOREK 
SAMOROZPRĘŻALNY 
(RESUSCYTATOR) -

ZESTAW DLA 
NIEMOWLĄT

Zestaw dla 
niemowląt

worek 
samorozprężalny

(PVC) 
rezerwuar tlenowy -

dren tlenowy 2,1 m -
1 szt.

maska twarzowa 
rozm. 0 

maska twarzowa 
rozm. 1 

filtr antybakteryjny -
2 szt

Worek posiada 
zawór 

bezpieczeństwa 
(ograniczenie 

ciśnienia 40 mbar)



Zestaw do resuscytacji 
dla niemowląt

Pojemność worka: 
280ml 

Pojemność rezerwuaru: 
600ml 

Maska: rozmiar 1



Maska anestetyczna to anatomicznie 
ukształtowana maska twarzowa dla dzieci z 
wyjątkowo niewielką przestrzenią martwą. 
Już przy minimalnym ciśnieniu ta maska 
silikonowa zapewnia idealną szczelność, tak 
że można ją doskonale stosować u małych 
dzieci i noworodków. Maska Rendell Baker to 
maska anestetyczna wielorazowa, którą 
można poddawać sterylizacji parowej w 
temperaturze do 137 °C, co zapewnia 
zachowanie higieny. 

Maska anestetyczna dla dzieci 
małych starszych i 
noworodków



Resuscytator pediatryczny AMBU

Resuscytator pediatryczny 
AMBU  nadaje się do 
zastosowania u noworodków, 
niemowląt i dzieci do 20 kg. 

Szczegóły produktu AMBU 

Można sterylizować w autoklawie 134°C

Podłączenie zaworu PEEP

Maksymalna objętość wtłaczania ok. 300ml

Zasada podwójnej ścianki worka (bezpieczne dla pacjenta limitowanie wtłaczanego powietrza)

Zestaw do resuscytacji wyposażony w dren rezerwuaru tlenu i maskę w rozmiarze 0A



Maski twarzowe

Maski resuscytacyjne wykonane z silikonu, bezlateksowe, nadają się do 
sterylizacji w autoklawie.

Okrągłe maski twarzowe dostępne są w rozmiarach 

0 (dla noworodków), 1 (dla niemowląt) i 2 (dla dzieci). 



Resuscytacja niemowlęcia

Resuscytacja u niemowlęcia musi uwzględniać fakt, że płuca dziecka w 

pierwszym roku życia mają mniejszą objętość niż u dziecka dużego. 

Wdmuchiwanie przy reanimacji niemowlaka lub noworodka zbyt dużej 

ilości powietrza naraz może skończyć się uszkodzeniem dróg 

oddechowych.

W trakcie resuscytacji u niemowlęcia masaż serca wykonuje się za 

pomocą dwóch palców. Z kolei udzielając pierwszej pomocy 

noworodkowi, robi się to jednym palcem.



Resuscytacja noworodka

Jeżeli noworodek nie oddycha samodzielnie 
i efektywnie, konieczne jest rozprężenie płuc.

W tym celu należy wykonać 5 wstępnych wdechów 
dodatnim ciśnieniem. Ciśnienie wdechowe powinno być 

dobrane indywidualnie w taki sposób, aby widoczne 
było unoszenie się klatki piersiowej



Jeśli dziecko leży bezpośrednio na płaskiej powierzchni, 

utrzymanie głowy noworodka we właściwej pozycji może 

wymagać podłożenia pod plecy złożonego ręcznika o grubości 

2-3 cm.

Niedrożność dróg oddechowych może być związana także z 

obecnością ciał obcych i zaleganiem wydzieliny w ustach i 

nosie dziecka, należy je więc usunąć lub odessać. Jeśli 

podejrzewamy niedrożność jamy nosowej, oddechy ratownicze 

należy dostarczać przez otwarte usta. 



Do wentylacji noworodka podczas resuscytacji wykorzystuje się 
zwykle worek samorozprężalny lub układ T z możliwością regulacji 

ciśnienia.
WOREK SAMOROZPRĘŻALNY DLA NOWORODKÓW NVCM 

JEDNORAZOWY



WOREK 
SAMOROZPRĘŻALNY 
DLA NOWORODKÓW 
NVCM JEDNORAZOWY



DZIĘKUJE  ZA UWAGĘ   

mgr MONIKA  BARWICKA


