
FUNCTIILE VITALE 
3. Masajul cardiac extern 
 
Urmărește reanimarea bătăilor cardiace în cazul în care inima a încetat să mai bată. Metoda constă din 

aplicarea unor presiuni ritmice asupra inimii, prin intermediul cuștii toracice. 
Accidentatul este culcat pe spate, pe un plan tare, cu capul mai jos decât restul corpului. 
Salvatorul își așază palmele suprapuse pe locul corespunzător inimii în cușca toracică, adică în ștanga 

extremității de jos a sternului (osul pieptului). 
Palmele salvatorului vor exercita presiuni ritmice, astfel încât toracele victimei să fie turtit cu 3 - 4 cm, 

intr-un ritm de 60 apăsări pe minut. 
Compresiunile și decompresiunile ritmice îndeplinesc funcția de pompare a sângelui în vasele sanguine. 
În mod obișnuit, în scurta vreme după aplicarea masajului, inima își reia activitatea spontană. Reluarea 

activității se poate observa după reapariția pulsului și colorarea pielii și mucoaselor. Accidentatul își capătă 
cunoștința, iar reflexele reapar. 

În cazul unui stop cardio-respirator. este necesar să se execute concomitent și respirația artificială și 
masajul cardiac extern. În această situație este necesară prezența 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. 

La copii, compresiunile pentru masajul cardiac extern se vor face cu două degete și cu blândețe. 

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