
FUNCTIILE VITALE 
 
2. Respirația artificială 

 
Respirația artificială urmărește redresarea schimburilor de aer de la nivelul plămânilor. 
Metoda cea mai eficace este "gură-la-gură". Avantajul acestei metode constă în faptul că nu necesită 

echipament special și nici manevre obositoare. 
Accidentatul stă întins pe spate, cu fața în sus. 
Se controlează căile respiratorii superioare pentru a avea siguranță că nu sunt blocate cu sânge, secreții, 

noroi sau alți corpi străini. În cazul înfundării lor, se recurge la desfundarea lor cu ajutorul degetelor. 
Salvatorul se așează în genunchi, lângă capul victimei. 
Se trece mâna ștangă pe sub ceafa accidentatului și se împinge în sus, astfel încât să se asigure o extensie 

a cefei. Această manevră asigură eliberarea căilor respiratorii superioare acoperite de limbă, știut fiind că, la 
accidentații care și-au pierdut cunoștința, limba cade în fundul gâtului. 

După aceste manevre de pregătire, salvatorul trage aer în piept și, aplicându-si gura pe gura deschisă a 
accidentatului, insuflă aerul din plămânii săi în cei ai victimei. În tot acest timp, nările accidentatului trebuie 
astupate cu ajutorul celeilalte mâini, pentru a împiedica refularea aerului. 

În timpul manevrei se va controla eficacitatea manevrei, urmărindu-se umflarea abdomenului cu aerul 
insuflat. 

După fiecare insuflare, în timp ce salvatorul inspira, se vor lăsa libere gura și nasul accidentatului. În 
acest fel aerul introdus în plămânii victimei este eliberat datorită elasticității cuștii toracice. 

Ritmul de insuflare va fi de 10 - 16 cicluri pe minut și va fi menținut până când victima începe să respire 
autonom. 

Dacă victima are gura încleștata, se poate recurge la respirația "gură-la-nas". 
În cazul unui stop cardio-respirator este necesar să se execute concomitent și respirația artificială și 

masajul cardiac extern. În această situație este necesară prezenta a doi salvatori care să execute concomitent 
manevrele. Alternarea mișcărilor va fi următoarea: la patru compresiuni de masaj cardiac - o insuflare de aer. În 
eventualitatea că nu există decât un singur salvator, acesta va efectua, în ritmul amintit mai sus, ambele 
manevre. 

http://www.incepator.ro/medicale/masaj_cardiac_extern.asp
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