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Lekcja 170

       Kiedy oddechy są nieskuteczne,  

    przechodzimy do ponownego uciskania klatki  

  piersiowej - Wenn die Atemzüge unwirksam sind,   

       drücken wir die Brust erneut 
   s

     Należy kontynuować uciskanie klatki piersiowej i oddechy

            w stosunku 30 do 2 – Das Drücken der Brust und die   

           Atemzüge müssen kontinuiert werden imVerhältnis von 30 zu 2 
                                     s

Jeśli masz do dyspozycji defibrylator zewnętrzny, użyj go postępując 

 wg podawanych instrukcji - Wenn Sie einen externen Defibrillator zur   

Verfügung haben, verwenden Sie ihn gemäß den Anweisungen 
     s

 Ta kobieta w dalszym ciągu nie oddycha, a ja już nie mam siły - 

Diese Frau atmet immer noch nicht und ich habe keine Kraft mehr 
   s

W takim razie proszę szybko się z kimś zamienić, 

  niech kontynuuje resuscytację tak samo jak

  Pani, 30 uciśnięć i 2 oddechy - In diesem Fall 

wechseln Sie sich bitte schnell mit jemandem aus, sie/er 

        soll die Reanimation genauso wie Sie fortsetzen, 

                                   30 mal Drücken und 2 Atemzüge 
     s

                 Karetka za moment będzie na miejscu -

   Der Krankenwagen wird gleich vor Ort sein 
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Kiedy oddechy są nieskuteczne, przechodzimy do ponownego uciskania 

klatki piersiowej – 

Wen di Atemcyge unwirkzam zind, dryken wir di Brust ernojt
s

Należy kontynuować uciskanie klatki piersiowej i oddechy w stosunku 

30 do 2 – das Dryken der Brust und di Atemcyge mysen kontinuirt werden 

im Ferheltnis fon drajsich cu cfaj
s

Jeśli masz do dyspozycji defibrylator zewnętrzny, użyj go postępując 

wg podawanych instrukcji - Wen Zi ajnen eksternen Defibrilator cur 

Ferfygung haben, ferwenden Zi in gemyjs dyjn Anwajzungen
s

Ta kobieta w dalszym ciągu nie oddycha a ja już nie mam siły – 

Dize Frał atmet immer noch nicht und ich habe kajne Kraft mer
s

W takim razie proszę szybko się z kimś zamienić, niech kontynuuje 

resuscytację tak samo jak Pani, 30 uciśnięć i 2 oddechy – In dizem Fal 

wekseln Zi zich bite sznel mit jymandem ałs, zi/er zol di Reanimacjon 

genałzo wi Zi fortzecen, drajsich mal dryken und cfaj Atemcyge
s

Karetka za moment będzie na miejscu – 

Der Krankenwagen wird glajch for Ort zajn
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