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Lekcja 169

    Proszę postępować następująco: 

    - Bitte gehen Sie wie folgt vor: 

  Proszę sprawdzić czy w pobliżu poszkodowanej lub  

      na niej nie znajdują się jakieś ostre przedmioty -   

        Überprüfen Się bitte, ob sich scharfe Gegenstände in  

      der Nähe oder auf dem Opfer befinden 

        Nie, nic takiego nie ma - Nein, so etwas gibt es nicht 

       Proszę położyć nadgarstek jednej ręki na środku klatki   

      piersiowej, następnie dołączyć do niej nadgarstek drugiej ręki -   

     Legen Sie ein Handgelenk in die Mitte der Brust und danach fügen Sie             

                                    das andere Handgelenk hinzu 

Następnie proszę uciskać klatkę 30 razy na głębokość 4-5 cm z      

 częstotliwością 100 razy na minutę - Dann drücken Sie die Brust 

 30 Mal auf eine Tiefe von 4-5 cm mit einer Frequenz von 100 

   Mal pro Minute 

    Teraz trzeba udrożnić drogi oddechowe, 

  odchylić głowę lekko do tyłu i wykonać dwa

           skuteczne oddechy - Jetzt müssen Sie die 

      Atemwege öffnen, den Kopf leicht nach hinten neigen 

   und zwei effektive Atemzüge machen 

                   Powietrze wdmuchujemy przez usta przez około  

                  sekundę, aby klatka piersiowa się widocznie

              uniosła - Die Luft wird durch den Mund geblasen 

  durch etwa eine Sekunde, so dass die Brust 

     sichtbar aufsteigt  
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Proszę postępować następująco: - Bite gyjen Zi wi folgt for:
s

Proszę sprawdzić czy w pobliżu poszkodowanej lub na niej nie znajdują 

się jakieś ostre przedmioty – Yberpryfen Zi bite, ob zich szarfe 

Gyjgensztende in der Nyje oder ałf dyjm Opfer befinden

Nie, nic takiego nie ma – Najn, zo etwas gibt es nicht
s

Proszę położyć nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej, 

następnie dołączyć do niej nadgarstek drugiej ręki -

 Lyjgen Zi ajn Handgelenk in di Mite der Brust und danach fygen Zi das 

andere Handgelenk hincu
s

Następnie proszę uciskać klatkę 30 razy na głębokość 4-5 cm z 

częstotliwością 100 razy na minutę - Dan dryken Zi di Brust drajsich 

Mal ałf ajne Tife fon fjyr-fynf centimeter mit ajner Frekfenc fon hundert 

Mal pro Minute
s

Teraz trzeba udrożnić drogi oddechowe, odchylić głowę lekko do tyłu i 

wykonać dwa skuteczne oddechy – Ject mysen Zi di Atemwyjge yfnen, 

dyjn Kopf lajcht nach hinten najgen und cfaj efektive Atemcyge machen
s 

Powietrze wdmuchujemy przez usta przez około sekundę, aby klatka 

piersiowa się widocznie uniosła – Di Luft wird durch dyjn Mund geblazen 

durch etwa ajne Sekunde, zo das di Brust zichtbar ałfsztajgt
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