Que és un desfibril·lador?
El desfibril·lador extern automàtic (DEA) analitza el ritme cardíac de la víctima i, de manera autònoma , determina si és
convenient donar una descàrrega elèctrica per poder recuperar el ritme normal del cor i permetre que torni a bombar la
sang.
Mai fan una descàrrega si no és necessària, és a dir, no hi ha possibilitat d’error.
Qualsevol persona pot utilitzar-los sense coneixements previs.
Només s’ha d’obrir la tapa de l’aparell i anar seguint les instruccions que ens dóna la locuPRESENTACIÓ:
ció. L’única acció que cal
DIVENDRES 3 de juny de
fer és enganxar els elèc2016
A les 20:00h
trodes, tal com ens indica
SALA D’EXPOSICIONS DE
la màquina.
LA CASA DE CULTURA

Tenim un repte:
Fer de Catalunya
un espai cardioprotegit

Montbrió del Camp

Tel. 902 102 875
www.dea.cat — info@dea.cat

Pl de la Vila, 1 - 43340
Tel.: 977 826 010

Ajuntament de

Municipi cardioprotegit
Benvolguts veïns i veïnes,
Des del dissabte 28 de Maig, Montbrió del Camp, compta amb un equip instal·lat exterior, als baixos de la Biblioteca– Casa de Cultura
Amb aquest aparell, es pretén facilitar una ràpida intervenció en cas d’aturada cardíaca ja sigui a les persones que vivim a Montbrió del Camp o aquelles
que hi estan de pas.
El desfibril·lador està pensat per a que qualsevol persona els pugui utilitzar ja
que els propis aparells donen les instruccions necessàries per a utilitzar-los.
Aprofito l'avinentesa, per a convidar-vos a l’acte de
presentació pública del desfibril·lador que és farà el
proper 3 de Juny a les 20h a la Sala d’exposicions de
la Casa de Cultura. En aquest acte podreu conèixer
les característiques i el funcionament de l’ aparell.
Us hi esperem,
Vicenç Ferré Puig
Alcalde

Ubicació: Casa de Cultura– Biblioteca
Avda. Sant Jordi, 4 Montbrió del Camp

Com utilitzar un desfibril·lador?

