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Kurs DAN Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wy-
padkach Nurkowych (Oxygen First Aid for 
Scuba Diving Injuries) to pierwszy krok, 
aby nauczyć wszystkich nurków, a także 
zainteresowane osoby nienurkujące (np. 
kapitanów łodzi) rozpoznawania chorób 
nurkowych i udzielania pierwszej pomocy 
z użyciem tlenu.

Dodatkowo kurs ten zapoznaje począt-
kujących nurków z rozpoznawaniem i 
sposobami pierwszej pomocy w wypad-
kach nurkowych. Program ten stanowi 
doskonały sposób rozszerzania swojej 
wiedzy i umiejętności dla nurków oraz 
dla instruktorów.

Ze względu na to, że wraz z upływem 
czasu umiejętności zostają zapomniane 
Dział Szkolenia DAN (DAN Training) zale-
ca odświeżanie umiejętności, co najmniej 
raz na dwa lata. Ratownicy Tlenowi DAN 
(DAN Oxygen Providers) są przeszkoleni 
do podawania tlenu podczas oczekiwa-
nia na personel medyczny lub transportu 
poszkodowanego do najbliższej placówki 
medycznej.

Książka ta jest przewodnikiem w udziela-
niu pomocy z użyciem tlenu w chorobach 
związanych z nurkowaniem i podtopieniu. 
Użycie tlenu w innych sytuacjach nie jest 
tu opisane.

Dodatkowo nurkowie zachęcani są, aby ćwi-
czyli regularnie te i inne umiejętności zwią-
zane z nurkowaniem. Wszystkie działania 
podczas wypadku powinny opierać się na 
odpowiednim treningu i doświadczeniu.

Wymagania Wstępne
Mimo, że nie ma minimalnego wieku ogra-
niczającego uczestnictwo w kursie, DAN 
sugeruje aby nurkowie na poziomie Junior 
szkolili się wspólnie z rodzicami. Niektóre 
kraje mogą mieć odrębne przepisy odno-
śnie minimalnego wieku koniecznego do 
udzielania pierwszej pomocy z użyciem 
zestawu tlenowego. Ograniczenia wieko-
we mogą różnic się zależnie od lokalnych 
przepisów odnośnie używania tlenu.

Resuscytacja Krążeniowo-
Oddechowa (CPR)
Właściwe zastosowanie procedury ABC 
(Airway, Breathing, Circulation – drogi od-
dechowe, oddech, krążenie) podczas nie-
sienia pierwszej pomocy  jest w każdym 
przypadku priorytetem. Przeszkolenie w 
ramach CPR przeprowadzone przez uzna-
ną organizację jest wysoce zalecane przed 
tym kursem.
Trening resuscytacji nauczy Cię podstawo-
wego postępowania w większości sytuacji 
związanych z wypadkiem. Podstawowej 
pierwszej pomocy bez użycia dodatko-
wego sprzętu (resuscytatory, worki odde-
chowe) mogą udzielać osoby postronne 
pod warunkiem, że są przeszkolone w tej 
dziedzinie.

Przegląd Kursu
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Cele Kursu
Po tym kursie będziesz umiał rozpoznawać 
symptomy i oznaki chorób związanych z 
nurkowaniem (podtopienie, zator gazowy, 
choroba dekompresyjna).

Nauczysz się także montować, rozmonto-
wać i używać każdego z elementów Zesta-
wu Tlenowego DAN włączając w to zawór 
na żądanie z maską, maskę bezzwrotną i 
maskę do sztucznego oddychania z podłą-
czeniem do tlenu.

Na koniec kursu powinieneś zdać pisem-
ny egzamin DAN Pierwsza Pomoc w Wy-
padkach Nurkowych. Instruktor powinien 
przejrzeć z Tobą egzamin, aby upewnić 
się, że zrozumiałeś cały materiał kursu.

Podręcznik ten jest jedynie częścią kursu 
DAN Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypad-
kach Nurkowych (Oxygen First Aid for 
Scuba Diving Injuries), który może być 
prowadzony tylko przez Instruktora Pierw-
szej Pomocy Tlenowej DAN. Nauczenie się 
efektywnego wykorzystania tlenu nie jest 
trudne, ale wymaga spójnych instrukcji i 
właściwie nadzorowanego użycia specja-
listycznego sprzętu.

Samo przeczytanie podręcznika - bez 
ćwiczeń nadzorowanych przez instruk-
tora - nie jest w stanie uczynić Cię sku-
tecznym w udzielaniu pierwszej pomo-
cy tlenem w wypadkach nurkowych.

Kurs ten został zaprojektowany jako wstęp-
ny poziom wyszkolenia dla nurków (oraz 
osoby zainteresowane nienurkujące). Wie-
dza z tego kursu pozwala na rozpoznanie 
objawów chorób związanych z nurkowa-
niem i właściwe zastosowanie tlenu pod-
czas oczekiwania na wykwalifikowany per-
sonel medyczny lub transport do ośrodka 
medycznego.

Uwaga: kurs ten nie obejmuje całego syste-
mu postępowania podczas wypadków, jeże-
li nie jest elementem bardziej rozbudowane-
go programu.

Certyfikaty Nurkowe
Założeniem tego kursu jest nauczanie 
certyfikowanych nurków, a także osoby 
nienurkujące, które zawodowo związane 
są z nurkowaniem, jak dostarczać skutecz-
nej pierwszej pomocy z użyciem tlenu. 
Znajomość terminologii i sprzętu nurko-
wego może zdecydowanie ułatwić proces 
nauczania podczas tego kursu. Osoby nie 
nurkujące mogą mieć trudności w zrozu-
mieniu materiału kursu. Jednak certyfikat 
nurkowy nie jest wymagany, aby uczestni-
czyć w tym kursie.

Słownictwo
W Podręczniku DAN Pierwsza Pomoc Tle-
nowa w Wypadkach Nurkowych znajdzie-
cie bardzo niewiele zwrotów, które można 
uznać za ściśle medyczne. Jednak niektóre 
zagadnienia odnośnie podawania tlenu 
wymagają użycia specjalistycznej termi-
nologii. Na końcu tego podręcznika znaj-
dziecie słowniczek, który zawiera wszyst-
kie użyte medyczne i techniczne zwroty.

Odpowiedzialność
Jednym z podstawowych celów udziela-
nia pierwszej pomocy jest podtrzymanie 
życia poszkodowanego do czasu przyby-
cia wykwalifikowanego personelu me-
dycznego. 

Istotne jest, abyś podczas tych zabiegów, 
nie uszkodził poszkodowanego. Podawa-
nie tlenu nie będzie szkodliwe dla poszko-
dowanego dopóki, gdy miejsce wypadku 
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jest bezpieczne, a sprzęt funkcjonuje prawidłowo. Musisz pamiętać o tym, że nie mo-
żesz w żadnym wypadku przekraczać umiejętności i wiedzy, którą posiadłeś na kursach.

Kontynuacja Edukacji
Zalecane jest kontynuowanie edukacji na innych kursach, na praktycznych sesjach 
pod nadzorem instruktora, poprzez czytanie tematycznej prasę oraz uczestnicząc w 
kursach odświeżających.

Możesz zapytać o kolejne programy swojego instruktora lub skontaktować się bez-
pośrednio z DAN Training.
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Rozdział 1 | Anatomia i Fizjologia

1.1

Podanie tlenu poszkodowanemu nurko-
wi to jedno z podstawowych zadań przed 
przybyciem wykwalifikowanej pomocy 
medycznej. Tlen jest ważny w leczeniu 
wszystkich wypadków związanych z nur-
kowaniem.

Do najpoważniejszych wypadków nurko-
wych zaliczają się tętniczy zator gazowy 
– embolia (AGE) i choroba dekompresyjna 
(DCS). Urazy te powodowane są przez pę-
cherzyki gazu: AGE przez gaz, który dostał 
się z rozerwanych płuc do krwioobiegu, 
a DCS przez gaz, który zgromadził się w 
tkankach.

Pęcherzyki gazu wędrują wraz z krwią 
upośledzając lub blokując właściwe na-
tlenienie organizmu. Jeżeli zostanie od-
cięte dostarczanie natlenionej krwi do 
mózgu, bardzo szybko następują nieod-
wracalne zmiany w organizmie i śmierć. 
Dostarczenie 100%-owego tlenu do or-
ganizmu redukuje wielkość pęcherzy-
ków poprzez usuwanie nadmiaru azotu 
z tkanek i krwi. 

Gradient ciśnienia pomiędzy tkankami i 
pęcherzykami azotu jest wtedy regulowa-
ny w taki sposób, aby umożliwić poprawę 
krążenia krwi. Eliminacja nadmiaru azotu i 
redukcja wielkości pęcherzyków umożliwi 
ponowny dostęp natlenionej krwi do nie-
dotlenionych tkanek.

Jest wiele powodów, dla których krew może 
nie dostarczać wystarczającej ilości tlenu do 
tkanek. Mogą to być chroniczne choroby 
serca lub płuc. Mogą także mieć na to wpływ 
wcześniejsze urazy. Często u nieprzytom-

nego poszkodowanego zdarza się blokada 
górnych dróg oddechowych poprzez ciało 
obce lub język. W przypadku podtopienia, 
poprzez wtargnięcie wody do płuc i skró-
cenie oddechu, zakłócony zostaje system 
transportowania tlenu. Wymaga to uzupeł-
nienia jego poziomu poprzez wdychanie 
tlenu o możliwie największym stężeniu.

Szkolenie dla Ratowników Tlenowych 
DAN (DAN Oxygen Providers) nauczy cię 
podawania tlenu w wypadkach związa-
nych z nurkowaniem jednak nie obejmu-
je swoim zakresem wielu innych przy-
padków zastosowania tlenu.

Oddychanie i Krążenie
Podstawowa wiedza o tym, jak funk-
cjonuje układ krwionośny i oddechowy 
konieczna jest do zrozumienia znacze-
nia tlenu w organizmie (Rys. 1 - str. 7). Pro-
ces oddychania jest ciągły - nie musimy 
martwić się o konieczność wzięcia ko-
lejnego wdechu. Jednakże, gdy proces 
oddychania zostaje przerwany nawet na 
kilka minut, istnieje niebezpieczeństwo 
utraty świadomości, nieodwracalnych 
zmian w mózgu oraz śmierci, jeżeli pro-
ces ten nie zostanie wznowiony. 

Dzięki zrozumieniu budowy układu odde-
chowego i procesu oddychania, będziesz 
w stanie zrozumieć mechanizm niesienia 
pierwszej pomocy poszkodowanemu nur-
kowi. Wiedzę tę wykorzystasz w rzeczywi-
stych sytuacjach, kiedy będziesz musiał 
użyć tlenu.

Anatomia i Fizjologia
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Podstawową funkcją układu oddechowe-
go jest wymiana tlenu i dwutlenku węgla 
pomiędzy organizmem i środowiskiem ze-
wnętrznym. Wymiana gazowa obejmuje 
także gazy, które nie mają żadnego znacze-
nia w procesie metabolizmu, takie jak azot, 
jak i takie które są produktami ubocznymi 
metabolizmu (dwutlenek węgla). Podczas 
oddychania powietrzem atmosferycznym, 
azot w naszych komórkach utrzymuje się na 
stałym poziomie, wprost proporcjonalnym 
do jego ciśnienia parcjalnego we wdycha-
nym powietrzu.

Inne gazy, takie jak tlenek węgla (CO), 
mogą wpływać na proces oddychania. Tle-
nek węgla jest zawarty w powietrzu w mi-
nimalnych ilościach. Tlenek węgla tworzy 
nierozerwalne związki z hemoglobiną, w 
wyniku, czego nie może ona we właściwy 
sposób łączyć się z tlenem.

Organizm wymaga ciągłego dostarczania 
tlenu do komórek, aby mógł w nich zacho-
dzić metabolizm. W sytuacji braku tlenu 
(zwanej hipoksją), komórki ulegają uszko-
dzeniu i w rezultacie obumierają. Komórki 
mają różną odporność na hipoksję, zależ-
nie od ich funkcji i położenia. Przykładowo 
komórki mózgu i układu nerwowego są 
bardzo mało odporne i zaczynają obumie-
rać już po kilku minutach braku tlenu. 

Dwutlenek węgla produkowany jest w 
komórkach jako produkt uboczny meta-
bolizowania tlenu. Potem transportowa-
ny jest on z powrotem do płuc. Większość 
dwutlenku węgla wydalana jest podczas 
wydechu, ale jego niewielka część utrzy-
muje się na stałym poziomie w organi-
zmie. Ośrodek odpowiedzialny za oddy-
chanie znajdujący się w naszym mózgu 
reaguje na poziom dwutlenku węgla i 
zależnie od niego reguluje częstotliwość 
i głębokość oddechów. Jeżeli poziom 

dwutlenku węgla będzie się zwiększał, 
częstotliwość i głębokość wdechów wzro-
śnie, jeżeli będzie się zmniejszał, nastąpi 
odwrotna zależność. 

W naszym układzie krwionośnym są także 
ośrodki, które reagują na zmniejszone stę-
żenie tlenu we krwi. Jednakże ich działa-
nie jest z reguły nieefektywne w sytuacji 
zatrzymania oddychania. Jeżeli oddycha-
nie nie zostanie wznowione  wywołuje to 
hipoksję. Ma to ogromne znaczenie pod-
czas nurkowania. 

Jeżeli poziom tlenu w mieszaninie od-
dechowej jest zbyt niski (bardzo rzadki 
przypadek w nurkowaniu rekreacyjnym), 
utrata świadomości i śmierć nurka wywo-
łane hipoksją mogą nastąpić bez żadnego 
ostrzeżenia.

Funkcjonowanie układu krwionośnego i 
oddechowego są ze sobą na tyle blisko 
związane, że logiczne jest rozpatrywanie 
ich razem. Układ oddechowy zapewnia 
dostarczanie gazu do krwi (bez rzeczy-
wistego mieszania krwi i gazu) na takim 
poziomie, aby wymiana gazowa mogła 
funkcjonować prawidłowo. 

Rys. 1: 
 Drogi oddechowe 

i krążenie
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1.2

Wymiana gazowa polega na pobieraniu 
tlenu z naszych płuc i odbieraniu dwutlen-
ku węgla z krwi. Następnie układ krwiono-
śny transportuje tlen do wszystkich tkanek 
organizmu. Podczas gdy tlen z poprzedniej 
partii przedostaje się do komórek, zacho-
dzi kolejny proces wymiany gazowej. Jed-
nocześnie tkanki oddają do krwi nadmiar 
dwutlenku węgla.

Układ oddechowy
Układ oddechowy składa się z żeber, mię-
śni międzyżebrowych, przepony, opłuc-
nej, płuc, dróg oddechowych, ust i nosa 
oraz przewodów łączących usta i nos. 
Płuca umieszczone są w przestrzeni klatki 
piersiowej. Zbudowane są z elastycznych 
worków, z których każdy otoczony jest 
dwoma cieniutkimi warstwami, zwanymi 
opłucnymi. Jedna z warstw otacza płuca 
(opłucna płucna), druga zaś całą wnękę 
klatki piersiowej (opłucna ścienna). Prze-
strzeń pomiędzy opłucnymi zwana jest 
jamą opłucnową. Jest ona wypełniona 
płynem, który nawilżając ich powierzch-
nię, umożliwia efektywną pracę płuc.

Powietrze dostające się przez usta i nos 
(Rys. 2 - str. 9) przechodzi następnie do gar-
dła, które jest krótkim wspólnym przewo-
dem dla transportu powietrza i pokarmu. 
W tej krótkiej przestrzeni transportowa-
ne jest zarówno powietrze, jak i jedzenie. 
Gardło rozdziela się na dwa przewody: 
tchawicę (drogi oddechowe) i przełyk. Po-
wietrze przechodzi przez krtań i jest trans-
portowane do tchawicy. Przed dostaniem 
się pokarmu do dróg oddechowych chro-
ni elastyczna zapadka (nagłośnia) umiesz-
czona na końcu języka, która zamyka je 
podczas przełykania.

 

Tchawica zbudowana jest z wielu pół-
okrągłych chrząstek, które zapobiegają 
utknięciu ciała obcego. Następnie po-
wietrze wchodzi w dwa otwory, prawe i 
lewe oskrzela główne, i dalej do lewego 
i prawego płuca. Oskrzela wchodzą bez-
pośrednio do płuc, gdzie dzielą się na 
coraz mniejsze rurki. Układ rurek podob-
ny jest do rozłożystego drzewa. Mniejsze 
odnogi układu oddechowego zbudowa-
ne są także z chrząstek. 

Pęcherzyki płucne umieszczone są na 
końcu gałęzi drzewa oddechowego. Mają 
wyjątkowo cienkie ścianki i otoczone są 
systemem naczyń włosowatych tętni-
czych i żylnych. Pęcherzyki płucne podob-
ne są do cieniutkich balonów lub kiści wi-
nogron.

W obydwu płucach znajdują się miliony 
pęcherzyków płucnych, a po ich rozcią-
gnięciu powierzchnia wynosi około 93 
metry kwadratowe. 

Wewnętrzna powierzchnia pęcherzyków 
płucnych wypełniona jest płynem zwa-
nym surfakant. Surfakant utrzymuje we-
wnętrzną powierzchnię pęcherzyków, 
zapobiegając ich zapadnięciu. Jeżeli sur-
fakant zostanie wypłukany, na przykład 
w sytuacji podtopienia, pęcherzyki mogą 
ulec sklejeniu. 

Średnica wewnętrzna pęcherzyków to za-
ledwie 1 mikrometr. Odległość pomiędzy 
gazem i krwią to tylko grubość jednej ko-
mórki. Jeżeli włośniczki ulegną rozerwa-
niu może nastąpić uraz ciśnieniowy płuc. 
Niektóre badania wskazują na to, że nawet 
bez fizycznego uszkodzenia pęcherzyków, 
gaz może dostać się do krwioobiegu. Prze-
mieszczanie się gazu wzdłuż ścian pęche-
rzyka do włośniczek może występować bez 
widocznego uszkodzenia tkanek.

DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries8
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1.3

Tchawica i oskrzela pokryte są na powierzch-
ni komórkami podobnymi do włosków, 
zwanymi rzęskami. Rzęski, pokryte śluzem 
wytworzonym przez gruczoły, wyłapują 
ciała obce i transportują je do góry do gar-
dła, gdzie najczęściej są połykane do żołąd-
ka. Rzęski ulegają zniszczeniu lub uszkodze-
niu w wyniku działania nikotyny. Nałogowi 
palacze muszą odkaszlnąć, aby pozbyć się 
śluzu z ciałami obcymi ze swoich płuc. Śluz 
zalegający w płucach zwiększa predyspozy-
cje do blokowania gazu wewnątrz płuc.

Układ krwionośny
Układ krwionośny składa się z serca i naczyń 
krwionośnych. Ten zamknięty obieg stwo-
rzony został w celu transportowania krwi. 
Podstawowym zadaniem krwi jest transport 
gazów i czynników odżywczych. 

Serce
Serce to pusty w środku mięsień umiesz-
czony między płucami w miejscu zwanym 
śródpiersiem. Serce, podobnie jak płuca 
otoczone jest cienkim tkankowym workiem 
(osierdzie), który umożliwia jego bicie bez 
żadnego tarcia. Serce umieszczone jest w 
jednej trzeciej z prawej i w dwóch trzecich z 
lewej strony mostka.

Serce to rodzaj mięśniowej pompy, która 
u przeciętnego dorosłego uderza 70 razy 
na minutę. W czasie jednej minuty serce 
przepompowuje średnio 6 litrów. krwi. 
Podczas wysiłku fizycznego ta ilość się 
podwaja lub potraja zależnie od tego, jak 
duży jest ten wysiłek. 

Serce składa się z dwóch niezależnych 
pomp, jedna umieszczona po jego prawej, 
a druga po lewej stronie. Każda z pomp ma 
dwie komory. Górna komora, tj. przedsio-
nek, otrzymuje krew z płuc lub z organizmu, 
skąd przechodzi do dolnej komory. Pompa 
działa poprzez ściśnięcie krwi wewnątrz 
dolnej komory i wypchnięcie jej poza serce. 
Lewa komora pompuje natlenioną krew do 
organizmu (krążenie duże), natomiast prawa 
pompuje krew pozbawioną już części tlenu 
(krążenie płucne). 

W czasie życia płodowego nasze serce 
nie funkcjonuje w pełni. Krew omija 
płuca i w większości przepływa z prawe-
go przedsionka do lewego poprzez tzw. 
otwór międzyprzedsionkowy. Kiedy się 

Rys. 2:
 Układ oddychania

1.3.1
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Naczynia krwionośne
(Rys. 3 - str. 11)
Krew opuszczająca lewą komorę dostaje 
się do aorty, która jest największa arterią 
organizmu. Ma ona grube, elastyczne ściany, 
które kurczą się w momencie rozkurczu serca 
w celu utrzymania ciśnienia krwi. Aorta dzieli 
się na mniejsze tętnice, które rozchodzą 
się do wszystkich części organizmu. Krew 
opuszczająca prawą komorę wpływa do 
pienia płucnego skąd przechodzi do prawej 
i lewej arterii płucnej. Zaopatruje w ten 
sposób obydwa płuca. 

Naczynia krwionośne stopniowo rozdzielają 
się na coraz mniejsze odnogi. Najmniejsze 
tętnice zwane tętniczkami zasilają najmniejsze 
naczynia krwionośne (włośniczki). 

Tętniczki odpowiadają za przepływ krwi 
do naczyń włosowatych. Na naczyniach 
włosowatych kończy się układ krwionośny. 
To dzięki ich cienkim ściankom, gazy i 
substancje odżywcze ulegają wymianie 
z otoczeniem. Serce i tętnice są jedynie 
systemem zaopatrującym dla naczyń 
włosowatych. 

Z naczyń włosowatych krew spływa do w 
małych żył (żyłek) i dalej poprzez większe 
żyły powraca do prawego przedsionka 
serca. Większość żył wyposażonych jest 
w swoiste zawory jednokierunkowe, 
które uniemożliwiają przepływ krwi w 
niewłaściwym kierunku.

rodzimy, ciśnienie w prawej komorze jest 
nieznacznie wyższe niż w lewej  otwór 
międzyprzedsionkowy zamknięty zostaje 
elastycznym zaworem (dół owalny prze-
grody międzyprzedsionkowej) umożli-
wiając krwi dostęp do płuc. U niektórych 
osób zamknięcie to nie jest pełne, co 
skutkuje przetrwałym otworem między-
przedsionkowym (PFO).

Pozwala to przepływać krwi z lewego do 
prawego przedsionka i z powrotem. Nurko-
wie z przetrwałym otworem międzyprzed-
sionkowym nie muszą się tego generalnie 
obawiać. Jednak niektóre badania wskazu-
ją, że może to skutkować przedostawaniem 
się pęcherzyków gazu z prawego do lewe-
go przedsionka, co powoduje dostanie się 
ich do tętnic. To oznacza wejście pęche-
rzyków gazu do krążenia dużego, co może 
wywołać mózgową i sercową (podobną 
do ataku serca) odmianę DCS. Dodatkowo 
podczas przeprowadzania manewru Valsa-
lvy (silne wdmuchnięcie powietrza do ucha 
środkowego przy zamkniętych ustach i 
nosie) w czasie nurkowania otwór między-
przedsionkowy może ulec przerwaniu lub 
trwałemu uszkodzeniu. 

1.3.2
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Wymiana gazowa
Wdychane przez nas powietrze zawiera 
średnio 21% tlenu. Tlen jest zużywany prze 
organizm, w wyniku czego powstaje ciepło 
i inne formy energii oraz dwutlenek węgla. 

W wydychanym powietrzu tlen stanowi 
średnio 16%. Krew transportuje tlen w dwo-
jaki sposób: w osoczu krwi oraz chemicznie 
połączony z hemoglobiną (oksyhemoglobi-
na). Z powodu łatwego wiązania się hemo-
globiny z gazami, tylko niewielka jego ilość 
zawarta jest w osoczu w warunkach normal-
nego ciśnienia i temperatury.

Gaz obojętny – azot, który nie bierze udzia-
łu w przemianie materii (metabolizmie), 
zawarty jest w powietrzu w ok. 78%. Jeżeli 
nasze ciało nie wyłapuje azotu, w wydy-
chanym powietrzu jest go także 78%.

Podczas oddychania powietrzem atmos-
ferycznym pod normalnym ciśnieniem, 
hemoglobina transportuje tlen w 97,5%. 
Kiedy natleniona krew dociera do tkanek, 
hemoglobina uwalnia część tlenu, jednak 
nadal zawiera go ok. 75%. Tlen uwalniany 
jest z hemoglobiny, ponieważ ciśnienie 
parcjalne tlenu w tkankach jest niższe niż 
w obmywającej ją krwi. Wynika to z prawa 
dyfuzji, które mówi, że gaz przemieszcza 
się z ośrodków o wyższym ciśnieniu par-
cjalnym, do tych o niższym ciśnieniu.

W normalnych warunkach dwutlenek węgla 
(CO2) znajduje się we wdychanym powie-
trzu w śladowych ilościach (ok. 0.033%). W 
wydychanym powietrzu jest ok. 4% dwu-
tlenku węgla. Jest on ubocznym produk-
tem przemiany materii i jest transporto-
wany poprzez naszą krew na trzy sposoby. 
Niewielka jego ilość (8%) jest rozpuszczo-
na w osoczu, część (11%) połączona jest 
z hemoglobiną, a najwięcej (81%) trans-
portowane jest jako dwuwęglan. 

Rys. 3:
Układ krążenia

1.3.3
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Krew
Krew można nazwać pośrednikiem w działaniu pomiędzy układem oddechowym i 
krwionośnym. W ciele człowieka znajduje się od 4 do 6 litrów krwi. Ilość uzależniona 
jest od wielkości i płci (kobiety mają mniej krwi niż mężczyźni). 

Komórki krwi tworzą się w szpiku kostnym. Czerwone krwinki, zwane erytrocytami, 
żyją średnio 120 dni, a później usuwane są poprzez śledzionę. Białe krwinki, zwane leu-
kocytami, zależnie od typu i funkcji jaką spełniają, żyją od 6 godzin do 1 roku. Ilość czer-
wonych krwinek kontrolowana jest przez hormon produkowany w nerkach. Mniejsza 
ilość tlenu z powodu, np. przebywania na znacznej wysokości, powoduje wzmożoną 
produkcję czerwonych krwinek.

1.3.4
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Rozdział. 1 

SPRAWDZIAN WIEDZY

1. Hipoksja wywołana jest niewystarczającym zaopatrzeniem w tlen 
tkanek organizmu.

a. Prawda   b. Fałsz

2. Powietrze zawiera średnio _____ % tlenu i ______ % azotu.  
W wydychanym powietrzu jest ______ % tlenu.

a. 21, 78, 16   b. 16, 78, 21
 c. 20, 80, 20   d. 75, 8, 4

3. Wymiana gazowa zachodzi w  _________.

a. tętnicach   b. aorcie
 c. pęcherzykach płucnych d. przedsionku

4. Układ oddechowy składa się z żeber, przepony, płuc, ust, nosa i serca

a. Prawda   b. Fałsz

5. Układ krwionośny składa się z serca i naczyń krwionośnych, 
przeznaczonych do transportowania poprzez krew gazów i 
substancji odżywczych.

a. Prawda   b. Fałsz
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2.1 2.2Utonięcie
Utonięcie wywołane jest zanurzeniem w 
cieczy, co powoduje upośledzenie trans-
portu tlenu do krwioobiegu. W rezultacie 
tonięcia najczęściej powstaje hipoksja. 
Poszkodowany mógł, ale nie musiał za-
ssać wody do płuc

Dostawanie się wody do płuc powoduje 
uszkodzenie pęcherzyków płucnych po-
przez ich sklejanie. Sklejone pęcherzyki 
płucne nie mogą wymieniać tlenu i dwu-
tlenku węgla z krwią. Może to spowodo-
wać, zarówno w przypadku wtargnię-
cia wody do płuc jak i z innych przyczyn, 
obrzęk płuc. 

Podtopienie następuje wtedy, gdy osoba 
była zanurzona w cieczy, a następnie zostaje 
wyciągnięta. Skutkuje to wieloma różnymi 
oznakami, takimi jak utrata przytomności, 
ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, sini-
ca (sine zabarwienie skóry), krótki oddech, 
pienista plwocina, a w skrajnym przypadku 
śmiercią. Nurek, który uległ podtopieniu, 
wymaga podania tlenu o wysokim stężeniu, 
aby zapobiec szkodom wywołanym przez 
hipoksję.

Zespół Zaburzeń 
Dekompresyjnych (DCI)
Mechanizm powstawania tego zespołu to 
formowanie się i powiększanie pęcherzy-
ków gazu (Rys. 4), co powoduje niedobór 
tlenu lub hipoksję. Składają się na niego 
dwa typy urazów: choroba dekompre-
syjna (DCS) oraz tętniczy zator gazowy 
(AGE), zwany popularnie embolią. 

Ponieważ symptomy obydwu tych urazów 
oraz pierwsza pomoc są do siebie bardzo 
podobne, w środowisku medycyny nurko-
wej termin ten zyskuje coraz to większą po-
pularność

Sposób udzielania pierwszej pomocy w oby-
dwu przypadkach jest niemalże identyczny 
w związku z tym nie ma znaczenia rozróż-
nianie tych chorób. Jedyne co ma znaczenie 
to rozpoznanie wspólnych symptomów i 
oznak. Pamiętaj o tym, że wypadek nurkowy 
może wydarzyć się na każdej głębokości i 
bez wyraźnych powodów.

Mechanizm powstawania 
wypadków nurkowych

Rys. 4: 
Pęcherzyki w 

strumieniu krwi
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2.3

2.4

inne typy urazu ciśnieniowego płuc. Nie 
jest istotne ich rozróżnianie, a jedynie za-
stosowanie właściwej pierwszej pomocy.

Choroba Dekompresyjna 
(DCS)
DCS powstaje w wyniku formowania się i 
powiększania pęcherzyków podczas wy-
nurzania lub po jego zakończeniu. Dzieje 
się tak w wyniku nagromadzenia się azotu 
lub innych gazów obojętnych, absorbowa-
nych podczas nurkowania. Bąbelki gazu 
mogą wywoływać zarówno biochemiczne 
jak i mechaniczne skutki. Do mechanicz-
nych skutków zaliczane są uszkodzenie 
tkanek i utrudnienie lub wstrzymanie 
przepływu krwi. Biochemiczne skutki to 
aktywacja mechanizmów krzepnięcia, co 
skutkuje niewystarczającą ilością płynów 
poza układem krwionośnym i obkurcza-
niem naczyń krwionośnyc.

Pęcherzyki gazu, zależnie od położenia, 
powodują różne problemy. Jeżeli zgroma-
dzą się w stawach powodują ból, w rdzeniu 
kręgowym - zaburzenia motoryki i czucia, 
w płucach - krótki oddech i trudności w 
oddychaniu, w mózgu – zaburzenia mowy 
i słuchu oraz utratę przytomności. Prawdo-
podobnie najbardziej niebezpieczną formą 
DCS jest zator powietrzny pod koniec nur-
kowania. Gwałtownie powiększające się 
pęcherzyki zgromadzonego w tkankach 
azotu dostają się poprzez arterie do mózgu 
i rdzenia kręgowego. Może to jednocześnie 
spowodować mózgową, stawową i rdze-
niową odmianę DCS. 

Oznaki zagrażające życiu zdarzają się bar-
dzo rzadko. Niekiedy symptomy i oznaki 
mogą ustąpić bez zastosowania jakiego-
kolwiek leczenia. Zalecane jest jednak 
wczesne podjęcie leczenia, ponieważ 

Tętniczy Zator 
Gazowy (AGE)
Tętniczy zator gazowy może zostać wy-
wołany rozprężającym się powietrzem w 
płucach podczas wynurzania. Powietrze, 
które wtargnęło do krwioobiegu może 
dotrzeć do serca blokując główne tętnice 
lub bezpośrednio do mózgu (Rys. 5), co 
wywołuje zagrażające życiu skutki. Mimo, 
że AGE może powstać bez bezpośredniej 
przyczyny, to najczęściej jest ono wywo-
łane: zbyt szybkim wynurzaniem, zatrzy-
manym oddechem podczas wyburzania, 
blokadą płuc, astmą, uszkodzeniem płuc 
lub pułapkami powietrznymi w płucach.

Inne niebezpieczne oznaki urazu ciśnie-
niowego (barotraumy) płuc, oprócz tych 
związanych z AGE, to utrudnienie oddy-
chania, ból w klatce piersiowej, sinica, 
odma podskórna w okolicy szyi, zmiany 
głosu i trzeszczenie pod skórą. AGE jest 
najbardziej niebezpieczną postacią ba-
rotraumy płuc, ale mogą jej towarzyszyć 

Rys. 5:  
Tętniczy zator 
gazowy (AGE)
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2.5

szansa na wystąpienie trwałych uszko-
dzeń organizmu wzrasta wraz z czasem 
opóźnienia leczenia. Podanie 100%-
owego tlenu poszkodowanemu, w jak 
najkrótszym czasie od wystąpienia symp-
tomów i oznak, zwiększa prawdopodo-
bieństwo szybkiego wyzdrowienia.

Postacie DCI
Nie ma jednoznacznych postaci lub badań, 
które potwierdzałby obecność zespołu za-
burzeń dekompresyjnych. Często nie ma 
też widocznych oznak wskazujących na 
łagodny lub ostry przebieg urazu. Każda 
część ciała może być nim dotknięta. (Rys. 6)

Symptomy mogą być bardzo łagodne i 
niewyraźne, więc są z reguły początkowo 
bagatelizowane przez nurka. Symptomy 
mogą też szybko ustąpić, zanim nurek je 
zgłosi lub dotrze do placówki medycznej.

W wyniku oddychania 100%-owym tle-
nem symptomy także mogą ustąpić. Jed-
nakże zniknięcie symptomów nie oznacza 
braku konieczności udania się na badania 
lekarskie i ewentualnego leczenia w ko-
morze hiperbarycznej. Uboczne skutki 
mogą nie zostać wykryte i powodować 
pogarszanie się stanu ogólnego. Jednak 
niezależnie od tego czy zostało podjęte 
leczenie, czy też nie, symptomy choroby 
mogą ulec nawrotowi. Przyczynić się do 
tego mogą zmęczenie, niepokój, stres 
emocjonalny lub wysiłek fizyczny. Z tego 
powodu nurkowie, którzy podejrzewają 
u siebie wystąpienie urazu, powinni udać 
się na badania lekarskie.

Rys. 6: 
 Pęcherzyki azotu 

w tkance
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2.6 Główne Oznaki 
i Symptomy
Poszkodowani nurkowie mogą mieć tylko 
jeden z poniższych oznak i symptomów 
lub mieć kilka z nich w jednym czasie 
(Rys. 7). DCI jest nieprzewidywalna.

Główne Oznaki i Symptomy DCI
• Drętwienie 
• Ból głowy
• Zawroty głowy
• Nudności 
• Ból
• Osłabienie
• Nieadekwatnie,silne zmęczenie
• Problemy z chodzeniem

Pozostałe Oznaki i Symptomy DCI
• Trudności w oddychaniu
• Zaburzenie widzenia
• Osłabienie czucia powierzchniwego
• Niepokój
• Świąd/Wysypka
• Paraliż
• Skurcze mięśni
• Utrata przytomności
• Zaburzenia mowy
• Zaburzenia osobowości
• Zaburzenia świadomości
• Problemy z pęcherzem/zwieraczem
• Konwulsje
• Utrata słuchu/Dzwonienie w uszach
• Krew w plwocinie

Rys. 7: 
 Ból stawów 

jest typowym 
symptomem

2.6.1

2.6.2
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Opis Głównych Oznak 
i Symptomów
Ratownicy Tlenowi DAN (DAN Oxygen Pro-
viders) powinni znać główne oraz najbar-
dziej poważne symptomy i oznaki DCI. 

Ból
Ból może mieć tępy lub ostry charakter i 
występować w stawach oraz mięśniach. 
Może być tak lekki, że będzie ledwie wy-
czuwalny. Może powstać stopniowo i na-
rastać wraz z upływem czasu. Poruszanie 
kończyną lub stawem może, ale nie musi 
powodować zmianę nasilenia bólu. Ból 
może być nieproporcjonalny do wyko-
nanej pracy lub ćwiczenia i poszkodowa-
ny może odczuwać go jako dziwny i inny 
rodzaj bólu. Ból związany z DCI może być 
trudny do opisania w miarach używanych 
w codziennym życiu. Symptomy mogą na-
śladować inne choroby, takie jak infekcja 
wirusowa, ból mięśni lub kończyn, zmę-
czenie po wysiłku i inne specyficzne dole-
gliwości.

Drętwienie i mrowienie
Poszkodowany może odczuwać skrajną 
senność i odurzenie. Drętwienie i mro-
wienie najczęściej występuje w kończy-
nach i mogą mieć związek ze skarżeniem 
się na chłód, uczuciem ciężkości i słania-
niem się. Zaczyna się z reguły od rąk/
stóp i stopniowo posuwa się do góry.

Zawroty głowy
Zawroty głowy (vertigo) to najogólniej 
rzecz mówiąc poczucie obracania się. 
Mogą wywoływać utratę równowagi, po-
wodując konieczność podpierania się po-
szkodowanego o inne osoby. Podobnie 

jak ból głowy, zawroty mogą towarzyszyć 
nerwowej postaci DCI. Mogą być wywo-
łane zarówno przez DCI jak i brotraumę 
ucha. Obydwa te przypadki wymagają 
szybkiego badania lekarskiego i rozpo-
częcia leczenia, aby mogły być w pełni 
wyleczone. Badanie jest ważne, aby móc 
stwierdzić, z którym z tych dwóch urazów 
mamy doczynienia.

Nieadekwatnie silne zmęczenie
Nie jest niczym nadzwyczajnym poczucie 
zmęczenia po nurkowaniu lub wykonywa-
niu innego wysiłku fizycznego. Zmęcze-
nie wynikające z DCI jest zdecydowanie 
bardziej poważne i nieproporcjonalne do 
wykonanego fizycznego wysiłku. Nurek 
może opisywać je jako zmęczenie, ja-
kiego nigdy jeszcze nie doznał w życiu. 
Nurek może chcieć się położyć lub pójść 
spać obojętny na swoje obowiązki (roz-
kręcenie sprzętu). Bliscy mogą zauważyć 
nienormalne zachowanie. 

Ból głowy 
Ból głowy po nurkowaniu zdarza się bar-
dzo często i jest dwuznaczny. Może być 
spowodowany nadmiarem słońca, ale 
może też wynikać z urazu ciśnieniowe-
go zatok lub nerwowej postaci DCI. Bóle 
głowy wywołane DCI z reguły współwy-
stępują z zaburzeniami innych wyższych 
funkcji organizmu (słyszenia, mówienia, 
osobowości lub myślenia).

Nudności
Nudności to odczucie poprzedzające wy-
mioty. Mogą występować inne powody 
nudności np. choroba morska. 

2.6.3
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Problemy z chodzeniem 
Problemy z chodzeniem mogą być wywo-
łane przez zawroty głowy, nudności, osła-
bienie kończyn, ogólną słabość, paraliż lub 
zaburzenia świadomości. Poszkodowany 
może podtrzymywać się o innych, żeby 
utrzymać równowagę lub przemieszczać 
się od obiektu do obiektu w celu podpiera-
nia się. Zmieniony krok wywołany powłó-
czeniem nogami może także powodować 
problemy z chodzeniem. W najgorszym 
przypadku może dojść do paraliżu dolnej 
części ciała.

Zaburzenia czucia 
powierzchniowego 
Zmienione czucie na skórze może obja-
wiać się zarówno utratą lub osłabieniem 
czucia, jak i nadmierną wrażliwością na 
bodźce, gdzie niewielkie dotknięcie po-
woduje dyskomfort. Utrata czucia może 
dotyczyć niewielkiej części skóry (np. na 
plecach lub barku) i może nie być zauwa-
żalna dopóki poszkodowany się nie ude-
rzy w taki obszar. Obniżona wrażliwość 
wywołuje trudności w rozróżnieniu do-
tykowym kształtu i rodzaju powierzchni 
różnych przedmiotów.

Świąd i wysypka 
Swędzenie i wysypka mogą występować 
razem, ale nie muszą wcale oznaczać DCI. 
Swędzenie może występować w odstępie 
paru minut lub godzin od nurkowania 
oraz może dotyczyć tylko jednego miej-
sca lub całej kończyny. Wysypka (czerwo-
na lub różowa) spowodowana DCI może 
być w jednym miejscu lub przemieszczać 
się po klatce piersiowej i ramionach. Może 
odznaczać się także marmurkowatą skórą 
w okolicy ud, klatki piersiowej i ramion.
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2.9

2.7

2.8

Charakterystyka 
wypadków nurkowych
Tylko niewiele wypadków zgłoszonych do 
DAN miało tragiczny przebieg. Wypadki 
nurkowe, które powodują utratę oddechu 
u poszkodowanego zdarzają się niezwykle 
rzadko. Jednakże co roku do IDAN zostaje 
zgłoszonych średnio 150 przypadków śmier-
ci nurków w wyniku urazów nurkowych.

Symptomy w 
odniesieniu do czasu
Zespół zaburzeń dekompresyjnych z regu-
ły ma wiele objawów, które występują w 
różnym czasie. Symptomy i oznaki mogą 
być zauważalne w przedziale do 24 godzin 
lub więcej od zakończenia nurkowania. 

Symptomy i oznaki AGE występują bardzo 
szybko. Większość symptomów występu-
je w przeciągu jednej minuty od urazu. 
Oznacza to, że poszkodowany nurek może 
doświadczyć symptomów będąc jeszcze 
pod wodą, co stwarza niebezpieczeństwo 
utonięcia. 

Oznaki i symptomy DCS występują wol-
niej niż to jest w przypadku AGE. Więk-
szość symptomów występuje od 20 
minut do 2 godzin po wynurzeniu. Mu-
sisz być jednak uważny na okoliczność 
niezwykłych odczuć i oznak, nawet do 24 
godzin po nurkowaniu.

Wielu nurków dotkniętych DCI kontynu-
uje nurkowanie po wystąpieniu pierw-
szych symptomów i oznak. Powód takiego 
zachowania nie jest do końca zbadany, 
ale może tak się dziać z powodu nie roz-
poznania symptomów lub niechęci i wsty-
du przed ujawnianiem własnych odczuć 
wobec innych osób.

Doświadczenia pokazały, że działanie wy-
konywane po nurkowaniu, takie jak wysiłek 
fizyczny lub wystawienie się na działanie 
rozrzedzonego powietrza (lot samolotem, 
wyjazd w góry) sprzyja rozwojowi DCI. 

Opóźnienie w 
zawiadomieniu pomocy 
i leczeniu w komorze 
Często występuje znaczne opóźnienie 
czasowe pomiędzy wystąpieniem symp-
tomów, a powiadomieniem służb medycz-
nych i rozpoczęciem właściwego leczenia. 
Jest wiele powodów, dla których nurkowie 
opóźniają wykonanie badania lekarskiego 
i rozpoczęcie leczenia. Po pierwsze oznaki 
i symptomy DCI mogą być bardzo słabe, co 
powoduje ich niezauważenie przez dłuż-
szy okres czasu. Niektórzy poszkodowanie 
mogą nie chcieć przeprowadzać badań w 
znacznym oddaleniu od miejsca zamiesz-
kania lub nie czuć się na tyle źle, aby w ich 
własnej ocenie, szukać pomocy w ośrodku 
medycznym. Często też na opóźnienie ma 
wpływ wiedza o wysokich kosztach trans-
portu i leczenia medycznego. 

Poszkodowany nurek może poczuć się le-
piej, a symptomy choroby mogą ustąpić 
po podaniu tlenu. Jednak ze względu na 
wysokie prawdopodobieństwo nawrotu 
choroby, konieczna jest zawsze konsulta-
cja i badanie u właściwego lekarza (prze-
szkolonego w dziedzinie patofizjologii 
nurkowania). Im dłużej poszkodowany 
nurek zwleka z badaniami i właściwym 
leczeniem wypadku nurkowego, tym 
szansa na w pełni efektywne leczenie jest 
mniejsza.
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Rozdział 2 | Mechanizm powstawania wypadków nurkowych

2.10 Występowanie objawów po leczeniu
Poszkodowani nurkowie czasami skarżą się na występowanie symptomów po lecze-
niu. Powód tego zjawiska nie jest do końca znany i wciąż podlega badaniom.

Ważne jest jednak, aby nurkowie, którzy odczuwają nadal symptomy choroby, nie nur-
kowali ponownie, aż do czasu pełnego ustąpienia symptomów. Istotne jest także, aby 
osoby które chcą wrócić do nurkowania po urazie uzyskały zgodę lekarza specjalisty w 
dziedzinie fizjopatologii nurkowania. 
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SPRAWDZIAN WIEDZY

1. Wystąpienie któregokolwiek symptomu lub oznaki po 
nurkowaniu może być sygnałem DCI.

a. Prawda b. Fałsz

2. Wymień pięć głównych symptomów lub oznak DCI.

a. ………………………

b. ………………………

c. ………………………

d. ………………………

e. ………………………

  

3. Większość głównych symptomów i oznak wystąpi w przeciągu 
dwóch godzin od wynurzenia.

a. Prawda b. Fałsz

4. Niezależnie od występowania symptomów nurek po leczeniu w 
komorze może powrócić do nurkowania.

a. Prawda b. Fałsz
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Nurkuj bezpieczenie bez ograniczeń 
DAN Europe to najlepsza medyczna i ubezpieczeniowa ochrona dla wszystkich nurków.
Będąc członkien DAN należysz do jedynej światowej sieci, która jest w stanie interweniować w razie wypadku 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gdziekolwiek na świecie.
Ale to nie wszystko. DAN poprzez badania medyczne i specjalne kursy pierwszej pomocy, prowadzone od 
ponad 25 lat, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa nurkowania.
Przed twoim następnym nurkowaniem odwiedź naszą stronę internetową i zarejestruj się.
Z DAN możesz tylko skorzystać!



Rozdział 3 | Tlen i niebezpieczeństwa z nim związane

3.1 3.2Tlen
Kluczowym elementem wszelakiego życia 
jest tlen. Jest to bezbarwny, bezwonny 
i pozbawiony smaku gaz zawarty w po-
wietrzu atmosferycznym (średnio 21%), 
którym oddychamy. Czysty tlen wykorzy-
stywany jest do podtrzymywania życia i 
może być używany do oddychania w sto-
sunkowo krótkim okresie czasu.  W me-
dycynie stosuje go się rutynowo w wielu 
przypadkach.

Do utrzymania czynności życiowych or-
ganizmu podczas normalnego oddycha-
nia konieczne jest wdychanie powietrza z 
21% tlenu pod ciśnieniem jednej atmosfe-
ry. Jeżeli zawartość procentowa tlenu we 
wdychanym powietrzu zmniejsza się, po-
szczególne funkcje organizmu mogą ulec 
upośledzeniu. Najmniej odporne na nie-
dobór tlenu (hipoksję) są tkanki mózgu, 
układu nerwowego i serca. W rezultacie hi-
poksji częstotliwość skurczów serca zwięk-
sza się aby zapewnić szybsze krążenie 
krwi, a tym samym zwiększyć możliwość 
odbierania tlenu z płuc. Podanie tlenu o 
wysokim stężeniu zapewnia ponowne na-
tlenienie tkanek. 

Skąd pochodzi 
czysty tlen? 
Tlen otrzymywany jest w rezultacie frak-
cyjnej destylacji powietrza. Początkowo 
powietrze oczyszczane jest w celu usunię-
cia zanieczyszczeń. Następnie spręża się je 
do wysokiego ciśnienia, aby usunąć całą 
parę wodną. Następnie obniżając zdecy-
dowanie jego temperaturę, skrapla się gaz. 
Dzięki różnicy w temperaturze parowania 
gazów, podczas ponownego powolnego 
ogrzewania, wyłapuje się do oddzielnych  
pojemników jego części składowe (głów-
nie tlen i azot).

Jest wiele różnych rodzajów tlenu, ale dla 
Ratowników Tlenowych DAN (DAN Oxy-
gen Providers) istotne jest rozróżnianie 
następujących:

• tlen lotniczy, 
• tlen medyczny,
• tlen techniczny.

Wszystkie trzy rodzaje tlenu mają zawar-
tość 99,5% tlenu. Różnią się jednak spo-
sobem napełniania butli, która wpływa 
na całkowitą czystość zawartego w nich 
tlenu. Przykładowo tlen lotniczy ma mniej-
sza dopuszczalną wilgotność niż tlen me-
dyczny, aby zapobiec jego zamarzaniu na 
dużych wysokościach.

Napełnianie butli tlenem medycznym 
wymaga wcześniejszej analizy zawarto-
ści butli i pełnego opróżnienia zbiornika 
przed ponownym napełnieniem. Jeżeli 
analiza zawartości wskaże na występo-
wanie zanieczyszczeń butla na tlen me-

Tlen i niebezpieczeństwa 
z nim związane
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3.3

3.4

dyczny musi być oczyszczona przed ko-
lejnym użyciem.

Tlen techniczny nie jest zalecany do 
używania przy wypadkach nurkowych. 
Normy dla tlenu technicznego dopusz-
czają pewien poziom domieszek innych 
gazów i zanieczyszczeń zawartych w butli. 
Tlen techniczny, w przeciwieństwie do 
tlenu medycznego i lotniczego, nie może 
być używany do oddychania. Procedury 
napełniania butli z tlenem technicznym 
nie są w stanie wykluczyć obecności w 
nim zanieczyszczeń.

W niektórych krajach europejskich wyróż-
niana jest dodatkowa klasyfikacja tlenu: 
Tlen do oddychania.

Jest on tak samo czysty jak tlen medycz-
ny, ale nie jest traktowany jako produkt 
medyczny.

Jeżeli nie jest dostępny tlen medyczny, 
ten rodzaj tlenu może być zastosowany 
do napełniania ratunkowych butli tle-
nowych.  

I Zagrożenia związane z 
oddychaniem tlenem
Trujące (toksyczne) działanie tlenu może 
być wywołane poprzez oddychanie tle-
nem o wysokim stężeniu. Są dwie formy 
toksyczności tlenowej: zatrucie central-
nego układu nerwowego (CNS) i toksycz-
ność płucna. Zatrucie CNS może nastąpić 
podczas oddychania tlenem pod zwięk-
szonym ciśnieniem. Toksyczność płucna 
występuje z reguły na powierzchni pod-
czas oddychania mieszanina o wysokiej 
zawartości tlenu. Następuje wtedy uszko-
dzenie pęcherzyków płucnych wywołane 
długotrwałym (kilka dni) oddychaniem 
czystym tlenem. U osób, które mają zdro-

we płuca, toksyczność płucna wystę-
puje z reguły po bardzo długim czasie i 
nie musi być ona w ogóle uwzględniana 
podczas niesienia pierwszej pomocy z 
użyciem tlenu. Jednakże jeżeli poszkodo-
wany nurek oddalony jest od najbliższej 
placówki medycznej o pięć lub więcej 
godzin drogi należy uwzględnić niewiel-
kie przerwy w oddychaniu tlenem, aby 
zminimalizować niebezpieczeństwo wy-
stąpienia zatrucia tlenowego.

I Zagrożenia związane 
z używaniem tlenu
Tlen nie jest łatwopalny, ale wszystkie sub-
stancje potrzebują go żeby podtrzymywać 
palenie i mogą zapalić się niespodziewa-
nie w atmosferze czystego tlenu. Proble-
my związane z niewłaściwym użyciem są 
bardzo rzadkie w sytuacjach ratunkowego 
wykorzystania tlenu. Do utrzymywania 
ognia potrzebne są trzy elementy: ciepło, 
paliwo i tlen (tzw. trójkąt ognia). Systemy 
ratunkowego podawania tlenu zawierają 
zawsze jeden z tych elementów, czyli tlen. 
Jako Ratownik Tlenowy DAN musisz za-
wsze redukować niebezpieczeństwo przy 
używaniu tlenu. Upewnij się, że tlen nie 
ma kontaktu z paliwem (zbiorniki paliwa, 
węglowodory - smary do sprzętu nurko-
wego i wykorzystywane na łodziach) oraz 
nie ogrzewa się od słońca lub zbyt szyb-
kiego otwierania zaworu butli.
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3.5

3.6

Zalecenia bezpieczeństwa 
podczas używania tlenu
Butle z tlenem wymagają takiego same-
go traktowania jak zwykłe butle nurko-
we, z uwzględnieniem jednak kilku do-
datkowych czynników.

• Nie wolno używać olejów i tłuszczów 
do butli i innych powierzchni, które 
mają styczność z tlenem.

• Butle z tlenem nie powinny być 
wystawione na temperaturę ponad 
52°C (np. w bagażniku samochodu).

• Nie należy palić papierosów przy 
sprzęcie tlenowym oraz nie wolno 
używać tlenu w otoczeniu płomieni. 

• Gdy używamy tlenu w zamkniętych 
i słabo przewiewnych miejscach 
(np. kabina łodzi) stężenie tlenu 
ulega zwiększeniu i wzrasta 
niebezpieczeństwo pożaru.

• Do tlenu powinny być stosowane 
reduktory i manometry czystości 
tlenowej. Nigdy nie próbuj 
przerabiać we własnym zakresie 
sprzętu nurkowego do podawania 
tlenu.

• Upewnij się, że zawory i uszczelki 
(o-ringi) są w dobrym stanie. 
O-ringi muszą spełniać wymóg 
kompatybilności tlenowej.

• Jeżeli zestaw tlenowy nie jest 
używany, zawory butli powinny 
być zakręcone, a ciśnienie powinno 
być spuszczone z systemu. W 
pustych butlach zawór powinien 
być zakręcony. Puste butle należy 
niezwłocznie ponownie napełnić.

• Butla z tlenem powinna być 
zabezpieczona przed upadkiem.

• Zależnie od lokalnych 
przepisów, butle powinny być 
poddawane okresowemu testowi 
hydrostatycznemu. Upewnij się, że 
butla posiada legalizację.

Napełnianie butli 
tlenowych
W wielu krajach tlen medyczny jest le-
karstwem przepisywanym na receptę i 
może to powodować problemy w po-
nownym napełnieniu ratunkowych butli 
tlenowych. Najbardziej popularną meto-
dą udokumentowania potrzeby posiada-
nia tlenu jest posiadanie recepty. Jednak 
mogą być one wystawione jedynie na 
podstawie zdiagnozowanego przez leka-
rza stanu. Recepta zezwala na używanie 
tlenu jedynie osobie, na którą została wy-
stawiona.

Inną metodą umożliwiającą napełnienie 
butli tlenem jest dostarczenie potwierdze-
nia przeszkolenia w dziedzinie ratunkowe-
go używania tlenu. Tak samo jak certyfi-
kat nurkowy, karta Ratownika Tlenowego 
DAN, traktowana jest jako dokument i sta-
nowi odpowiednią w tej sytuacji podsta-
wę. Ponieważ konieczne jest powtarzanie 
umiejętności ratowniczych co dwa lata, 
możesz wziąć udział w programie od-
świeżającym. Zapytaj swojego Instrukto-
ra DAN o szkolenia odświeżające.

Przepisy niektórych krajów, stanów lub 
prowincji wymagają przepisami od punk-
tów nabijania tlenu dokumentacji me-
dycznej czystości wszystkich urządzeń 
służących do napełniania tlenem. Odpo-
wiednie instytucje sprawdzają okresowo 
takie punkty i potwierdzają zgodność z 
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normami odpowiednimi zaświadczeniami. Są jednak miejsca, gdzie nie ma prawie 
żadnych przepisów odnośnie dystrybucji tlenu.

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie napełniania tlenem lub masz trudności ze zrobie-
niem tego na swoim obszarze, skontaktuj się z lokalnym biurem International DAN w 
celu uzyskania pomocy.
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SPRAWDZIAN WIEDZY

1. Rodzaj tlenu używany podczas wypadków nurkowych to:

a. Techniczny b. Medyczny 
 c. Stopień D d. Stopień E

2. Potencjalne zagrożenia wynikające z oddychania czystym 
tlenem to: (Wybierz wszystkie pasujące odpowiedzi)

a. Pożar b. Zatrucie tlenem typu płucnego
 c. Wybuch d. Zatrucie tlenem typu CNS

3. Potencjalne zagrożenia związane z używaniem tlenu to:  
(Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)

a. Pożar b. Zatrucie tlenem typu płucnego
 c. Wybuch d. Zatrucie tlenem typu CNS

4. Certyfikat Ratownik Tlenowy DAN i recepta to popularne metody 
otrzymania dokumentacji koniecznej do nabicia butli tlenem.

a. Prawda b. Fałsz
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4.1Twoim priorytetem w działaniu, jako Ra-
townika Tlenowego DAN (DAN Oxygen 
Provider) będzie zapobieganie śmierci i 
podtrzymywanie życia poszkodowanego 
do czasu dotarcia wykwalifikowanej po-
mocy medycznej. Jest bardzo ważne, abyś 
zrozumiał i przestrzegał limitów swojej 
wiedzy i umiejętności. Zapobiegnie to nie-
potrzebnym urazom poszkodowanego.

W każdym przypadku, nawet gdy poszko-
dowany podejrzewany jest o wypadek nur-
kowy lub podtopienie, musisz najpierw za-
stosować podstawą pierwszą pomoc (ABC) 
(Rys. 8). Nurkowie, którzy odczuwają pro-
blemy z oddychaniem powinni otrzymać 
tlen. Nieprzytomni poszkodowani, powinni 
być podejrzewani o trudności w oddychaniu 
i także powinni otrzymać tlen.  
Szybkie podanie tlenu zwiększa prawdopo-
dobieństwo ustąpienia symptomów przed 
rozpoczęciem leczenia hiperbarycznego. 
Stwarza także większą szansę na pełne ustą-
pienie symptomów po leczeniu szpitalnym.

Jakie korzyści dla 
poszkodowanego 
nurka ma tlen? 
Podczas występowania u poszkodowane-
go DCI w jego ciele formują się pęcherzyki 
stworzone głównie z azotu. W czasie od-
dychania powietrzem wdychamy głównie 
azotu. 

W sytuacji oddychania 100%-owym tle-
nem azot zostaje usunięty z mieszaniny 
oddechowej. W rezultacie tego wdychany 
tlen wytwarza wyższy gradient ciśnienia 
pomiędzy pęcherzykami gazu i tkanka-
mi, co umożliwia szybsze wypłukiwanie 
azotu z pęcherzyków gazu tworzących za-
tory. Kiedy już cały azot zostaje usunięty 
z krwioobiegu i tkanek, więcej azotu jest 
absorbowane z pęcherzyków azotu (ta-
kich, które tworzą zatory) do tkanek i z po-
wrotem do krwioobiegu. 

Poziom wypłukiwania azotu z organizmu 
zależny jest od różnicy ciśnień parcjalnych 
poszczególnych gazów pomiędzy pęche-
rzykami gazu a przyległymi tkankami. Im 
wyższy gradient ciśnienia (stężenie wdy-
chanego tlenu), tym szybsze wypłukiwanie 
azotu z organizmu. Proces ten w rezultacie 
doprowadza do zmniejszenia wielkości pę-
cherzyków, które utworzyły zatory.

DCI (choroba dekompresyjna i tętniczy 
zator gazowy) wymaga jak najszybszego 
podania tlenu. Nie jest to problem związa-
ny tylko z szybkim dostarczeniem tlenu do 
miejsca wypadku. Przykładowo jeżeli prze-
rwane zostaje dostarczanie natlenionej 

Korzyści z podawania tlenu w 
wypadkach nurkowych

Rys. 8: 
 Udzielanie 

pierwszej pomocy 
tlenowej
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Rozdział 4 | Korzyści z podawania tlenu w wypadkach nurkowych

krwi do mózgu, bardzo szybko zachodzą 
nieodwracalne zmiany w mózgu i śmierć w 
sytuacji, gdy proces nie zostanie wznowio-
ny. W takich sytuacjach wskazane jest wdy-
chanie 100%-owego tlenu (Rys. 9 ). 

Są także drugorzędne skutki oddychania 
tlenem o wysokim stężeniu. Zablokowa-
ne przez pęcherzyki azotu mniejsze ar-
terie, mogą zostać ponownie natlenione. 
Przepływ krwi zostaje przywrócony i na-
tleniona krew dociera do obszarów do-
tkniętych hipoksemią. 

Tlen ma także korzystny wpływ na reduk-
cję wielkości obrzęku wywołanego przez 
blokadę małych naczyń krwionośnych. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku 
tkanek układu nerwowego, ponieważ ich 
obrzęk może powodować utratę czucia i 
innych zmysłów. Zmniejszenie obrzęku 
może wznowić poprawne funkcjonowa-
nie tych tkanek. 

W miejscach formowania się zatorów ga-
zowych tworzą się zakrzepy krwi. Bada-
nia wskazują na to, że dostarczanie tlenu 
wpływa korzystnie na zmniejszanie wiel-
kości takich zakrzepów, poprzez redukcję 

liczby i wielkości pęcherzyków. Podawa-
nie płynów doustnie lub dożylnie także 
wpływa korzystnie na ten proces.

Hipoksemia to stan, w którym ilość tlenu 
w krwioobiegu zostaje obniżona. Taka sy-
tuacja ma miejsce podczas podtopienia, 
gdy woda dostanie się do płuc lub w przy-
padku ataku serca, kiedy ograniczona jest 
możliwość krążenia natlenionej krwi. 

Podsumowując naszą wiedzę o tlenie i fi-
zjologii, natychmiastowe podanie tlenu w 
przypadku DCS, AGE lub podtopienia może 
przynieść duże korzyści.

Uwaga: każdy poszkodowany nurek wy-
maga specjalistycznej porady w najbliższej 
placówce medycznej. DAN powinien zostać 
powiadomiony o wypadku w celu skierowa-
nia poszkodowanego do właściwego leka-
rza specjalisty.

Rys. 9: 
 Podawanie 
100% tlenu
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Odpowiedzi na stronie 73

Sprawdzian WiedzyRozdział 4 |  

Rozdział. 4 

SPRAWDZIAN WIEDZY

1. Dostarczanie czystego tlenu poszkodowanemu nurkowi niesie 
następujące korzyści: (Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi)

a. Ułatwia oddychanie  
b. Redukuje obrzęk tkanek  
c. Redukuje wielkość pęcherzyków
d. Symptomy mogą ustąpić

2. Podstawowym zadaniem podawania poszkodowanemu nurkowi 
czystego tlenu jest ułatwianie wypłukiwania azotu z organizmu.

a. Prawda b. Fałsz

3. Poszkodowany nurek powinien otrzymać ______ % tlenu.

a. 50 b. 75 
 c. 80 d. 100
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Rozdział 5 | Systemy i sprzęt do podawania tlenu 

5.1 Systemy podawania tlenu
System podawania tlenu składa się z butli, 
reduktora ciśnienia, przewodów i masek. 
Jest wiele rodzajów sprzętu przeznaczo-
nego do podawania tlenu, jednak musi on 
spełniać specjalne wymogi, żeby mógł być 
użyty do udzielania pomocy poszkodowa-
nym nurkom.

• Butle Tlenowe: Powinny zapewniać wy-
starczającą ilość tlenu, to znaczy taką, która 
pozwoli na dotarcie z miejsca wypadku 
nurkowego do miejsca, gdzie może zostać 
udzielona dalsza pomoc poszkodowane-
mu nurkowi. To na ile butla wystarczy uza-
leżnione jest od jej pojemności, poziomu 
ustawionego przepływu tlenu oraz me-
tody podawania tlenu. Większość przeno-
śnych butli wystarcza na 15 do 60 minut. 
Butle stacjonarne mogą wystarczać na 8 
lub więcej godzin.

• Reduktory Tlenowe: Są trzy główne typy 
reduktorów używanych do podawania 
tlenu. Pierwszy, to typ umożliwiające cią-
gły wydatek tlenu, który może podawać 
tlen o określonym bądź regulowanym wy-
pływie. W tym systemie tlen jest w więk-
szości marnowany. Inny typ to „zawór na 
żądanie”. Działa podobnie jak nurkowy 
automat oddechowy i dostarcza tlen tylko 
w momencie aktywacji. Trzecim typem jest 
reduktor wielofunkcyjny , który zawiera za-
równo zawór na żądanie, jak i ciągły prze-
pływ. Wielofunkcyjny reduktor (Rys. 10) 
jest uznany za najbardziej wskazany, po-
nieważ umożliwia podawanie niemalże 
100%-owego tlenu dwóm poszkodowa-

nym oraz możliwe jest zastosowanie do 
niego różnych typów masek. Wszystkie 
Zestawy Tlenowe DAN wyposażone są w 
ten typ reduktora.

• Węże i Przyłącza: Do ciągłego przepływu 
używa się zazwyczaj specjalnego przezro-
czystego przewodu, który dostosowany 
jest do podawania tlenu i łączy reduktor 
z maską. Natomiast zawór na żądanie 
wymaga ciśnienia na poziomie 3,5 bar, 
co wymusza konieczność zastosowania 
węża i przyłącza średniego ciśnienia.

• Maski do Tlenu: Maska tlenowa po przyło-
żeniu do twarzy poszkodowanego umoż-
liwia mu oddychanie tlenem o wysokim 
stężeniu. Stężenie 100% osiągalne jest 
przy zastosowaniu zaworu na żądanie z 
maską twarzową. Podstawowe rodza-
je masek zapewniają od 35% do 75% 
wdychanego tlenu. Przy wypadkach 
nurkowych zalecane jest stosowanie 
zaworu na żądanie z maską twarzową, 
która zapewnia podawanie blisko wdy-
chanego 100% tlenu. 

Systemy i sprzęt do 
podawania tlenu 

Rys. 10: 
 Reduktor 

wielofunkcyjny
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Rozdział 5 | Systemy i sprzęt do podawania tlenu 

5.2 Elementy systemu 
podawania tlenu

Główne typy butli tlenowych
Przenośne butle wykonywane są w róż-
nych rozmiarach. Jako Ratownik Tlenowy 
DAN (DAN Oxygen Provider) musisz przede 
wszystkim uwzględniać ich pojemność. Pa-
miętaj, żebyś zawsze miał taką ilość tlenu, 
która pozwoli dotrzeć z poszkodowanym 
nurkiem do najbliższej placówki medycznej.

Jeżeli przeprowadzasz nurkowania z brzegu 
w miejscu, gdzie możliwy jest szybki dostęp 
do placówki medycznej, wystarczy Ci zapas 
na około 15 minut. Podczas nurkowań z 
łodzi niedaleko od brzegu, bardziej wskaza-
ny byłby zapas na jedną lub dwie godziny. 
Jeżeli nurkujesz z daleka od brzegu i najbliż-
szej pomocy, powinieneś zaopatrzyć się w 
duża, stacjonarną butlę lub kilka małych. 

Skonsultuj ze swoim Instruktorem DAN, 
jaki rozmiar butli jest dla ciebie najbardziej 
wskazany. To jak długo butla wystarcza, 
zależy od zużycia gazu. Butla powinna być 
zmieniona na nową jeżeli ciśnienie w niej 
spada poniże14 bar /200 psi. Jeżeli jednak 
dostępna jest tylko jedna butla, powinna 
ona być używana do samego końca. Wy-
korzystując ciągły przepływ łatwo jest ob-
liczyć na ile wystarczy zapas gazu w butli.

Do obliczenia na ile wystarczy tlenu w butli 
(ciągły przepływ) użyj następującego wzoru:

Dla przykładu w butli, która zawiera 600 
litów tlenu przy przepływie 15 litrów na mi-
nutę wystarczy go na około 40 minut.

Podczas używania zaworu na żądanie nie 
można tak łatwo obliczyć czasu na jaki 
wystarczy zapas tlenu. Czas będzie uza-
leżniony od częstotliwości i pojemności 
wdechów poszkodowanego nurka. Śred-
nio zużycie dla zaworu na żądanie zawie-
ra się w przedziale od 8 do 10 l/min. Jest 
to zalecana metoda podawania tlenu, 
ponieważ nie marnuje tlenu i pozwala na 
dłuższe jego podawanie.

Butle do tlenu zrobione są ze stali lub alu-
minium i podlegają okresowym przeglą-
dom oraz testom hydrostatycznym. Często-
tliwość testów podyktowana jest lokalnymi 
przepisami i różni się w poszczególnych 
krajach. Najczęściej testy hydrostatyczne 
zalecane są co 2 do 10 lat.

Butle tlenowe oznaczone są kodem kolo-
rowym, aby ułatwić identyfikację zawarto-
ści oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo 
zastosowania butli do niewłaściwego 
celu. Podstawowe kolory butli tlenowych 
to: zielony (USA), czarne z białym pasem 
u góry (Australia, Nowa Zelandia, Wielka 
Brytania) i białe (Kanada, kraje europej-
skie). Zapytaj swojego Instruktora DAN o 
oznaczenia stosowane w twoim regionie. 
Oprócz tego butle tlenowe powinny być 
jasno oznaczone.

5.2.1

Pojemność butli w litrach

Poziom przeplywu  
(l/min)

Czas w min. 
 na jaki 

wystarczy 
butla
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Reduktor ciśnieniowy
Reduktor redukuje ciśnienie z butli do 
bezpiecznego poziomu tak, aby mogło 
ono zapewnić działanie zarówno zawo-
ru na żądanie, jak i swobodnego prze-
pływu. Każdy z nich wyposażony jest w 
mocowanie, które umożliwia przycze-
pienie do butli. Wyróżniamy różne typy 
mocowań (Rys. 11).

W niektórych krajach obowiązuje system 
PIN, za pomocą którego zakładamy reduk-
tor na butlę. Jest on zwany zaworem me-
dycznym typu CGA 870.

Otwór w reduktorze umożliwia zamoco-
wanie go do zaworu butli. Mocowanie 
jest tak skonstruowane, aby nie można 
go było zamontować na butli, która za-
wiera w sobie gaz, inny niż tlen. Jest to 
szczególnie istotne w miejscach, gdzie 
używa się butli z różnymi gazami. Typ  
mocowania uzależniony jest od używa-
nego gazu (Rys. 12).

W wielu krajach europejskich stosuje się 
gwintowane wyjścia zaworów (takie jak 
DIN 477, RI2, NFE 29, UNI, SMS i bull-nose/
BSP zawory tlenu medycznego), w które 
można wkręcić jedynie reduktory prze-
znaczone do medycznego użytku (Rys. 13).

Zapytaj się w lokalnym biurze DAN lub 
u Instruktora DAN, jakie typy połączeń 
stosowane są w twoim regionie. 

Rys. 11: 
 Reduktor systemu 

PIN Index

Rys. 12:  
Przejściówka PIN 

Index do podawania 
tlenu medycznego

Rys. 13: 
 Reduktor systemu DIN 

podłączony do butli z tlenem

5.2.2
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Przejściówka/Adapter
W wielu krajach zastosowanie odpowied-
nich przejściówek umożliwia używanie  
(Rys. 14-15-16) kilku typów reduktorów 
do tych samych zaworów. Przejściówki po-
zwalają na dostosowanie się do standardu 
obowiązującego w innym kraju, np. pod-
czas wyjazdów zagranicznych. Przejściówki 
pozwalają także na używanie reduktorów, 
przeznaczonych do przenośnych butli, do 
butli stacjonarnych. 

Ponieważ przejściówki dostępne są po-
wszechnie na rynku, ważne jest żeby były 
kompatybilne tlenowo w celu minimaliza-
cji niebezpieczeństwa pożaru lub wybu-
chu. Unikaj stosowania do tlenu wyrobów 
domowej roboty i sprzętu przeznaczonego 
do nurkowania.

Przepływomierz
Przepływomierz jest częścią składową re-
duktora i umożliwia ustawienie przepływu 
tlenu przez rurkę niskiego ciśnienia (do 
maski bezzwrotnej lub maski do sztuczne-
go oddychania). 

Przepływ tlenu wyrażany jest w litrach na 
minutę (l/min). Regulowany jest poprzez 
pokrętło z okienkiem, w którym widać ak-
tualnie ustawiony przepływ (Rys. 17).

W reduktorach wielofunkcyjnych DAN 
możliwość regulacji sięga do 25 l/min. 
DAN zaleca minimalny przepływ 15 l/
min w przypadku stosowania maski bez-
zwrotnej lub maski do sztucznego oddy-
chania. Celem jest zapewnienie jak naj-
wyższego stężenia tlenu we wdychanej 
przez poszkodowanego mieszaninie.

Rys. 14: 
 Przejściówka 

DIN NFE-29

Rys. 15: 
Przejściówka UNI

Rys. 16: 
Przejściówka Pin 

Index podłączona 
do reduktora DIN

Rys. 17: 
 Ustawianie 

wielkości przepływu

5.2.45.2.3
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5.3 Maski do podawania tlenu

Zawór na żądanie
Zestaw Tlenowy DAN zawiera zawór na 
żądanie z maską (Rys. 18) (podobny do 
II stopnia automatu oddechowego). Po-
szkodowany nurek, przy zapewnieniu peł-
nej szczelności maski, oddycha niemalże 
100%-owym tlenem.

Dodatkowo tlen jest zużywany tylko 
wtedy, gdy nurek bierze wdech, co umoż-
liwia dłuższe niż przy ciągłym przepływie 
korzystanie z zestawu tlenowego. Pasuje 
do niego zarówno maska twarzowa jak i 
maska do sztucznego oddychania, co po-
zwala dopasować go bardzo dokładnie 
do twarzy poszkodowanego.

Resuscytator tlenowy o 
ograniczonym przepływie/ 
Ręcznie sterowany resuscytator 
Tlenowy Resuscytator o Ograniczonym 
Przepływie (FROPV) i Ręcznie Sterowa-
ny Resuscytator (MTV) (Rys. 19) są to za-
wory na żądanie umożliwiające ręczne 
sterowanie podawania tlenu. Stworzone 
zostały do prowadzenia sztucznej wen-
tylacji nie oddychającego poszkodowa-
nego lub do wspomagania oddychania 
poszkodowanych z niewydolnością od-
dechową. 

Podczas kursu DAN Zaawansowana Pierw-
sza Pomoc w Wypadkach Nurkowych (DAN 
Advanced First Aid for Scuba Diving Inju-
ries) nauczysz się używać MTV oraz worka 
samorozprężalnego (BVM).

Rys. 18: 
 Zawór na żądanie 

z maską

Rys. 19: 
 Resuscytator 

manualny MTV

5.3.1

5.3.2
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Maska bezzwrotna 
Maska bezzwrotna (Rys. 20) może być użyta 
w przypadku samodzielnie oddychającego 
nurka. Maska umożliwia wdychanie tlenu 
z worka, który umieszczony jest poniżej. 
Składa się z przezroczystej maski z trzema 
jednokierunkowymi zaworami – jeden po 
każdej stronie maski i jeden oddzielający 
maskę oraz worek. Przewód tlenowy pod-
łączony jest do łączenia poniżej zaworu 
jednokierunkowego.

Podczas wdechu, tlen zasysany jest do 
maski z worka (rezerwuaru) i potem bezpo-
średnio do płuc poszkodowanego. Zawory 
jednokierunkowe uniemożliwiają dostawa-
nie się do maski otaczającego powietrza, 
które zubażałoby wdychany tlen.

Podczas wydechu zawór jednokierunkowy 
zapobiega dostawaniu się wydychanego 
powietrza do worka, a zaworki w masce 
umożliwiają wydostawanie się go na ze-
wnątrz. W czasie wydechu worek dopełnia-
ny jest czystym tlenem z butli.

Maska bezzwrotna jest efektywnym spo-
sobem dostarczania wysokich stężeń tlenu 
przy ciągłym przepływie. Jednakże wadą tej 
maski jest konieczność posiadania dużego 
zapasu tlenu ze względu na ciągły charakter 
wydatku tlenu. Jeżeli maska nie przylega do-
brze do twarzy poszkodowanego, otaczają-
ce powietrze dostaje się do środka maski 
zubażając stężenie procentowe wdychane-
go tlenu. Dlatego ta metoda jest dopiero 
drugim sposobem, po zaworze na żądanie, 
podawania tlenu oddychającemu nurkowi.

Maska ta zalecana jest podczas podawa-
nia tlenu poszkodowanym nurkom, którzy 
nie tolerują zaworu na żądanie, też wtedy, 
gdy trzeba podłączyć do tlenu więcej niż 
jedną osobę lub gdy poszkodowany jest 
nieprzytomny.

Maska bezzwrotna po właściwym dopaso-
waniu i przy właściwe działających zaworach 
jednokierunkowych zapewnia dostarczanie 
do 90% tlenu we wdychanym powietrzu 
(najczęściej jest to jednak 65-75%).  

Uwaga: jeżeli dostarczanie tlenu do maski 
tego typu zostanie przerwane, dobrze dopa-
sowana maska może spowodować udusze-
nie się poszkodowanego. Dlatego nigdy nie 
należy zostawiać poszkodowanego samego 
i stale nadzorować osobę korzystającą z 
maski bezzwrotnej. Pamiętaj także o zdjęciu 
maski przed zakręceniem butli.

Rys. 20: 
Maska bezzwrotna

5.3.3
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Maska resuscytacyjna
Maska resuscytacyjna (Rys. 21), zawierają-
ca podłączenie do tlenu, wchodzi w skład 
Zestawu Tlenowego DAN. Maska ta umoż-
liwia prowadzenie sztucznego oddycha-
nia z możliwością podawania zwiększonej 
ilości tlenu.

Maska, obejmująca usta i nos, wykonana 
jest z elastycznego i przezroczystego mate-
riału, który umożliwia jej złożenie i schowa-
nie do pudełka. Zaworek na szczycie maski 
umożliwia prowadzenie wentylacji. Wyjście 
do tlenu pozwala na dostarczenie dodatko-
wej ilości tlenu nie oddychającemu poszko-
dowanemu podczas prowadzenia sztucz-
nego oddychania metodą usta-maska.

Maska bez podłączenia do tlenu zapew-
nia podczas prowadzenia sztucznego od-
dychania dostarczanie 16% tlenu do płuc 
poszkodowanego – tyle samo ile podczas 
metody ust-usta.

Jeżeli podłączymy tlen do maski, stężenie 
tlenu wzrasta do około 50% usprawniając 
tym samym sztuczne oddychanie. Jedno-
kierunkowy zawór zapobiega wydostawa-
niu się powietrza z ust poszkodowanego 

bezpośrednio w stronę twarzy i ust ratow-
nika, zmniejszając prawdopodobieństwo 
zakażenia.

Jest wiele innych typów masek stosowa-
nych do podawania tlenu. Są to maska pół-
zwrotna, prosta maska, maska z workiem sa-
morozprężalnym (Rys. 22) i cewnik nosowy. 
Nie zostały one tutaj omówione, ponieważ 
nie zapewniają odpowiedniego stężenia 
procentowego podawanego poszkodowa-
nemu tlenu. 

Rys. 21: 
 Maska 

resuscytacyjna

Rys. 22:  
Worek 

samorozprężalny  
BVM

5.3.4
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Rozdział 5 | Systemy i sprzęt do podawania tlenu 

5.4 Zestawy tlenowe DAN 
Zestaw Tlenowy DAN (Rys. 23) został pomyślany specjalnie z myślą o nurkach. Każdy 
zestaw umożliwia podawanie poszkodowanemu tlenu o wysokim stężeniu. Jest kilka 
typów Zestawu Tlenowego DAN.

Standardowy Zestaw Tlenowy DAN zawiera:
• Reduktor z dwoma wyjściami 

średniego ciśnienia (DISS) i jednym 
niskiego ciśnienia do ciągłego 
przepływu z regulacją do 25 l/min 
(Regulator zawiera manometr)

• Zawór na żądanie
• Maskę TRU-FIT – maska twarzowa
• Maskę bezzwrotną z przezroczystym 

przewodem
• Maskę resuscytacyjną z 

podłączeniem do tlenu i zaworem 
jednokierunkowym

• Naklejkę DAN Tlen na Pokładzie 
(Oxygen on Bard)

• Sztywna, wodoszczelną walizkę

Rys. 23: 
 Zestaw tlenowy 

DAN
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Odpowiedzi na stronie 73

Sprawdzian WiedzyRozdział 5 |  

Rozdział. 5 

SPRAWDZIAN WIEDZY

1. System podawania tlenu składa się z:  
(Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi) 

a. Butli z tlenem   b. Masek 
 c. Przewodów i przyłączy  d. Regulatora

2. Najważniejsza rzeczą przy wyborze butli z tlenem jest jej:

a. Materiał   b. Zawór
 c. Pojemność   d. Częstotliwość przeglądów

3. Zadaniem regulatora jest redukcja wysokiego ciśnienia tlenu do 
takiego, aby można było podać go przez maskę. 

a. Prawda   b. Fałsz

4. Dopasuj poniższe stwierdzenia:

 Maska bezzwrotna   ..................
 Wielofunkcyjny regulator ..................
 Maska resuscytacyjna   ..................
 Zawór na żądanie   ..................

a. Dostarcza 100% tlenu.
b. Zapewnia wysokie stężenie wdychanego tlenu więcej niż 

jednemu poszkodowanemu.
c.  Maska do ciągłego przepływu zalecana podczas prowadzenia 

sztucznego oddychania.
d. Maska do ciągłego przepływu zalecana przy więcej niż jednym 

poszkodowanym.
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Rozdział 6 | Rozwój Umiejętności Ratowników Tlenowych DAN

Przegląd ćwiczeń:
A. Zabezpieczenie Miejsca Wypadku

B. Wstępne Ocena i Rozpoczęcie Pierwszej Pomocy (pierwszą pomocą) 

C. Pierwsza Pomoc z Użyciem AED (opcjonalne)

D. Rozpoznawanie Elementów Zestawu Tlenowego

E. Zawór na Żądanie

F. Maska Bezzwrotna

G. Maska Resuscytacyjna

H. Składanie i Rozkładanie Zestawu Tlenowego

I. Plan Postępowania Wypadkowego

Rozwój Umiejętności 
Ratowników Tlenowych DAN
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Rozdział 6 | Rozwój Umiejętności Ratowników Tlenowych DAN

6.1 Zabezpieczenie Miejsca Wypadku

Przestrzegaj następujących kroków w celu Zabezpieczenia Miejsca Wypadku.

PAMIĘTAJ Z-Z-Z-Z.

1. Z – Zatrzymaj się
• Zatrzymaj się.
• Pomyśl.
• Działaj.

2. Z – Zapoznaj się z sytuacją
• Czy miejsce wypadku jest bezpieczne?
• Czy można bezpiecznie podejść do poszkodowanego?
• Czy jest wystarczająca wentylacja dla używania tlenu?
• Czy obecne są inne niebezpieczeństwa?

3. Z – Zabezpiecz zestaw pierwszej pomocy i zestaw tlenowy
• Zestaw pierwszej pomocy zawiera istotne elementy takie jak zabezpieczenia.

4. Z – Zabezpiecz się:
• Użyj ochrony w postaci: rękawiczek i maski do sztucznego oddychania. (Rys. 24)

Rys. 24: 
 Maska 

resuscytacyjna
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1. Upewnij się, że ty, poszkodowany i pozostałe osoby są bezpieczne.

2. Sprawdź czy poszkodowany reaguje.
• Powiedz swoje imię, o swoim przeszkoleniu i zaproponuj pomoc.
• Zapytaj się o zgodę na udzielenie pomocy.
• Potrząśnij delikatnie ramieniem poszkodowanego i głośno zapytaj  

„Czy wszystko w porządku?”. (Rys. 25)  

3a. Jeżeli poszkodowany reaguje:
• Jeżeli nie ma zagrożenia zostaw 

poszkodowanego w pozycji w jakiej 
go zastałeś

• Staraj się ocenić co jest nie w 
porządku z poszkodowanym i udzielić 
odpowiedniej pomocy

• Regularnie oceniaj stan 
poszkodowanego

3b. Jeżeli poszkodowany nie reaguje:
• Zawołaj o pomoc
• Odwróć poszkodowanego na plecy 

i udrożnij drogi oddechowe metodą 
odchylenia głowy – uniesienia 
podbródka (Rys.26):
• Połóż dłoń na czole poszkodowanego 

i odchyl do tyłu głowę. Palec 
wskazujący i kciuk powinny 
pozostać wolne, żebyś w sytuacja 
gdy konieczne będzie sztuczne 
oddychanie mógł nimi zacisnąć nos.

• Palce drugiej reki umieść pod brodą 
poszkodowanego i unieś żuchwę w 
celu udrożnienia dróg oddechowych.

Rys. 25:  
Ocena, czy 

poszkodowany 
reaguje

Rys. 26:  
Uniesienie żuchwy

6.2 Ocena Wstępna i Podstawowe 
 Zabiegi Resuscytacyjne (BLS)
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4. Utrzymując udrożnienie dróg oddechowych patrz, słuchaj i poczuj czy po-
szkodowany oddycha (Rys. 27).
• Patrz, czy nie unosi się klatka piersiowa.
• Słuchaj, czy są odgłosy oddychania.
• Staraj się wyczuć na swoim policzku oddech 

poszkodowanego.
• Określ, czy oddycha prawidłowo, nie prawidłowo, 

lub w ogóle nie oddycha
W pierwszych minutach po zatrzymaniu krążenia, poszkodo-
wany może mieć szczątkowe oddechy lub wykonywać nie-
regularne, głośne westchnienia. Nie należy mylić tego z nor-
malnym oddychaniem.  Patrz, słuchaj i czuj przez nie więcej 
niż 10 sekund, by określić, czy poszkodowany oddycha pra-
widłowo. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości czy oddycha 
prawidłowo, przyjmij że nie.

5a. Jeżeli poszkodowany normalnie oddycha:
• Ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
• Wyślij kogoś lub sam wezwij pomoc / zawiadom 

pogotowie
• Kontroluj obecność oddechu

5b. Jeżeli poszkodowany oddycha nie normalnie lub w ogóle nie oddycha:
• Wyślij kogoś po pomoc i poleć mu, by znalazł i przyniósł AED, jeśli jest dostępne. 

Jeżeli jesteś sam, użyj swojego telefonu komórkowego by wezwać pogotowie. 
Jeśli nie ma innej opcji - zostaw poszkodowanego i zawiadom służby medyczne. 

• Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej zgodnie z następującą procedurą:
• Uklęknij z boku poszkodowanego nurka
• Umieść nasadę dłoni centralnie na klatce piersiowej poszkodowanego (czyli 

w dolnej połowie mostka poszkodowanego)
• Drugą dłoń umieść na pierwszej
• Zapleć palce obydwu dłoni i upewnij się, że nie wykonujesz ucisku na żebra 

poszkodowanego. Utrzymuj proste ręce. Nie wykonuj ucisków na górną część 
brzucha i na dolny koniec mostka

• Umieść swoje ciało pionowo nad klatką piersiową poszkodowanego i uciśnij 
mostek na minimum 5 cm (ale nie więcej niż 6 cm)

Rys. 27: 
Sprawdzenie 
oddychania
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• Po każdym uciśnięciu, zwolnij ucisk na klatkę piersiową, nie odrywając dłoni 
od mostka. Uciskaj w tempie co najmniej 100 razy na minutę (ale nie więcej 
jak 120 razy na minutę)

• Uciśnięcie i zwolnienie ucisku powinno zajmować tyle samo czasu.

6a. Połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi.
• Po 30 uciśnięciach udrożnij drogi oddechowe metodą odchylenia głowy – 

uniesienia podbródka
• Użyj maski resuscytacyjnej (Rys. 28) lub ściśnij miękką cześć nosa palcem 

wskazującym i kciukiem dłoni opartej na czole
• Rozchyl usta poszkodowanego cały czas utrzymując uniesiony podbródek
• Weź normalny wdech i umieść swoje usta na wlocie maski lub dookoła ust 

poszkodowanego, zapewniając najlepsze możliwe uszczelnienie
• Wdmuchnij powoli powietrze do maski / ust poszkodowanego obserwując 

unoszenie się klatki piersiowej. Efektywny wdech to taki, który trwa 1 sekundę 
i podobny jest do tego jak w normalnym oddychaniu (Rys. 29).

• Utrzymując odchyloną głowę i uniesiony podbródek odsuń usta od ust 
poszkodowanego i pozwól wydostać się wdmuchniętemu powietrzu. Klatka 
piersiowa poszkodowanego powinna opaść

• Weź kolejny normalny wdech i wdmuchnij go do ust poszkodowanego (lub 
do maski) tak, aby w cyklu podać 2 efektywne oddechy ratownicze. Te dwa 
oddechy powinny zająć łącznie nie więcej jak 5 sekund. Następnie niezwłocznie 
ułóż ręce na mostku i wykonaj kolejne 30 uciśnięć

Rys. 29:  
Oddechy 

ratownicze

Rys. 28:  
Użycie maski 

resuscytacyjnej
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• Kontynuuj CPR w stosunku 30:2
• Przerwij w celu oceny stanu poszkodowanego tylko w sytuacji, gdy poszkodo-

wany zacznie budzić się: porusza się, otwiera oczy i normalnie oddychać. W in-
nych przypadkach nie przerywaj resuscytacji. 

• Jeżeli wstępne sztuczne oddechy nie powodują unoszenia się klatki piersiowej, 
jak podczas normalnego oddychania, wykonaj następujące kroki:
• Zajrzyj do ust poszkodowanego i usuń ciała obce
• Ponownie udrożnij drogi oddechowe metodą odchylenia głowy – uniesienia 

podbródka
• Nie dawaj na raz więcej niż 2 wdechów przed powrotem do uciskania klatki 

piersiowej

• Jeżeli na miejscu wypadku jest więcej niż jeden ratownik, ratownicy powinni 
zmieniać się w prowadzeniu CPR co 2 minuty, żeby uniknąć wyczerpania. 
Ratownicy powinni zamieniać się na tyle sprawnie, żeby powodować minimalne 
możliwe opóźnienia w akcji resuscytacyjnej. 

6b. Ciągłe uciskanie klatki piersiowej może być prowadzone w następujący 
sposób:
• Jeśli nie jesteś przeszkolony lub nie chcesz wykonywać oddechy ratownicze, 

wykonuj same uciskanie klatki piersiowej
• Gdy wykonujesz same uciskanie klatki piersiowej powinno ono być ciągłe, w 

tempie co najmniej 100 razy na minutę (ale nie więcej jak 120 razy na minutę)

7. Nie przerywaj resuscytacji do momentu, gdy:
• Przybędzie profesjonalna pomoc i przejmą poszkodowanego, lub
• Poszkodowany zacznie się budzić, poruszać się, otwierać oczy i oddychać 

normalnie, lub
• Wyczerpią się twoje siły

Uwagi:

W przypadku ofiar podtopienia: podaj 5 wstępnych sztucznych oddechów, a następnie 
prowadź akcję resuscytacyjną przez 1 minutę, zanim pójdziesz wezwać pomoc.

DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries 47



Rozdział 6 | Rozwój Umiejętności Ratowników Tlenowych DAN

PAMIĘTAJ  Z-Z-Z-Z

Gdy poszkodowany nie reaguje.

• Zawołaj o pomoc

Gdy poszkodowany nie oddycha 
prawidłowo.
• Wyślij kogoś lub idź sam po 

AED i zawiadom pogotowie 
• Prowadź resuscytację w cyklu 

30:2 aż do podłączenia AED
• Podłącz elektrody defibrylarora 

do poszkodowanego i AED.
• Pozwól by AED przeanalizowało 

rytm serca
• Nie dotykaj poszkodowanego.

Jeśli wstrząs jest zalecany: postępuj 
zgodnie z komendami AED
• Wizualnie i dotykiem sprawdź, 

czy na pewno nie masz 
kontaktu z poszkodowanym.

• Powiedź "Ja nie dotykam, ty nie 
dotykasz, nikt nie dotyka"

• Wywołaj wstrząs (Rys. 30).
• Prowadź resuscytację w 

cyklu 30:2 przez 2 minuty
• Kontynuuj postępując 

zgodnie poleceniami AED

Jeśli szok nie jest wymagany:
• Kontynuuj resuscytację w cyklu 30:2 do momenty, gdy poszkodowany zacznie 

poruszać się, otwierać oczy i oddychać normalnie
• Kontynuuj zgodnie z poleceniami AED

Uwaga: AED może być używany w pobliżu wody, ale musisz osuszyć klatkę piersiową 
poszkodowanego zanim umieścisz tam elektrody AED. Elektrody powinny być umiesz-
czone zgodnie z rysunkami na elektrodach a następnie ratownik powinien postępować 
zgodnie z poleceniami AED.

Rys. 30:  
Podanie wstrząsu

6.3 Pierwsza Pomoc z Użyciem AED (Opcjonalne)
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Automated External 
Defibrillation course (AED) 

Nagłe Zatrzymanie Krążenia jest odpowiedzialne za tysiące zgonów każdego roku.

Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej pozwala odroczyć to, co nieuniknione poprzez zwiększenie 
natlenienia krwi i pompowania jej przez naczynia krwionośne. Ale sama resuscytacja krążeniowo-oddechowa 
nie może zatrzymać nieprawidłowej pracy serca i spowodować, by znowu zaczęło bit prawidłowo.

Tylko defibrylacja może tego dokonać.

Z każdą minutą, jaka upływa zanim zostanie zastosowana defibrylacja, szanse na przeżycie maleją o 7 do 10%.

Kurs DAN AED nauczy cię, jak udzielać pomocy z wykorzystaniem AED, czyniąc twoją rolę jako ratownika 
krytyczną dla ciągłości łańcucha przeżycia.

Ten czterogodzinny kurs może zadecydować o różnicy między życiem i śmiercią.

Zapytaj swojego instruktora jak możesz stać się Ratownikiem DAN AED Provider lub odwiedź naszą stronę 
internetową www.daneurope.org
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Elementy Zestawu Tlenowego DAN

A. Maska resuscytacyjna z zaworem 
jednokierunkowym

B. Uchwyt T (tylko system PIN)

C. Pokrętło ręczne

D. Manometr

E. Wielofunkcyjny reduktor

F. Przepływomierz

G. Wąż niskiego ciśnienia do ciągłego 
przepływu

M

A B C

H

I
JL K

F

E

G

D

H. Wyjście średniego ciśnienia (DISS)

I. Maska twarzowa TRU-FIT

J. Zawór na żądanie

K. Wąż średniego ciśnienia

L. Butla tlenowa z zaworem

M. Maska bezzwrotna

6.4 Rozpoznawanie elementów Zestawu Tlenowego
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Podczas podawania przytomnemu lub nieprzytomnemu poszkodowanemu tlenu z uży-
ciem zaworu na żądanie przestrzegaj następujących zasad. Jest to najwłaściwszy sposób 
podawania tlenu oddychającemu nurkowi.

PAMIĘTAJ Z-Z-Z-Z.

Oceń, że poszkodowany oddycha 
normalnie.

• Poinformuj nurka, że tlen 
może mu pomóc.

• Powiedz: "To jest tlen, po 
nim poczujesz się lepiej. 
Mogę Ci go podać?" 

• Jeżeli poszkodowany nie 
odpowiada załóż, że się zgadza.

Przygotuj zestaw tlenowy. 

• Odkręć butlę za pomocą 
jednego pełnego obrotu.

• Sprawdź wskazania manometru.
• Sprawdź, czy nie ma 

nieszczelności w systemie.
• Kontrolka przepływomierza 

powinna być w pozycji OFF. 
• Weź wdech z maski, ale wydech 

zrób poza nią. (Rys. 31)

Umieść maskę na ustach i nosie 
poszkodowanego nurka.
• Sprawdź, czy maska jest szczelnie 

dopasowana do twarzy poszkodowanego. 
(Rys.32, rys. 33 - str. 52)

• Poinstruuj poszkodowanego, żeby normalnie oddychał przez maskę.

Rys. 31: 
Sprawdzenie 

zaworu na żądanie

Rys. 32: 
 Prawidłowe 

umieszczenie maski

6.5 Zawór na Żądanie 
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• Staraj się pocieszyć i uspokoić poszkodowanego nurka.
• Poproś poszkodowanego, żeby trzymał maskę w celu utrzymania szczelności. 

(Rys. 34)
• Kontroluj stan poszkodowanego i wskazania manometru.
• Słuchaj, czy zawór na żądanie otwiera się podczas wdechu.

• Obserwuj, czy maska paruje przy wydechu i oczyszcza się przy wdechu. (Rys. 35)
• Obserwuj, czy klatka piersiowa poszkodowanego unosi się i opada.

• Uruchom Plan Ratunkowy.
• Zadzwoń na pogotowie lub do właściwej placówki medycznej. 
• Skontaktuj się z DAN w celu konsultacji i koordynacji leczenia hiperbarycznego.

Rys. 33:  
Upewnij się, że 
maska dobrze 

przylega

Rys. 34: 
Poszkodowany 

nurek korzystający z 
zaworu na żądanie

Rys. 35:  
Obserwuj, czy maska 

ulega zamgleniu 
podczas wydechu
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Podczas podawania przytomnemu lub nieprzytomnemu poszkodowanemu tlenu z 
użyciem maski bezzwrotnej przestrzegaj następujących zasad. Jest ona wskazana w 
sytuacji, kiedy trzeba udzielać pomocy dwóm poszkodowanym nurkom lub poszko-
dowany nie toleruje zaworu na żądanie.

PAMIĘTAJ Z-Z-Z-Z.

Oceń, że poszkodowany oddycha normalnie.

• Poinformuj nurka, że tlen może mu pomóc i zapytaj o pozwolenie na udzielenie 
pomocy.

Przygotuj zestaw tlenowy.

• Wyjmij maskę bezzwrotną z folii.
• Wyprostuj przewód, żeby nie miał żadnych zagięć. (Rys. 36)
• Podłącz przewód tlenowy do króćca ciągłego przepływu reduktora. (Rys. 37)

Ustaw ciągły przepływ na poziomie 15 litrów na minutę (l/min). (Rys. 38)

Rys. 36:  
Wyprosuj dren by 

nie był zagnieciony

Rys. 37:  
Podłączenie drenu 
do wyjścia stałego 

przepływu

Rys. 38:  
Ustawienie 

prawidłowego 
przepływu

6.6 Maska Bezzwrotna
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Napełnij worek maski.

• Naciśnij palcem zawór jednokierunkowy w masce do momentu kiedy worek 
całkowicie się wypełni. (Rys. 39)

Umieść maskę na ustach i nosie poszkodowanego nurka. (Rys. 40)

• Sprawdź, czy nie ma żadnych nieszczelności pomiędzy maską i twarzą. (Rys. 41)
• Załóż elastyczny pasek na głowę poszkodowanego. 
• Dopasuj metalowy klips do nosa w celu poprawienia szczelności maski.

Rys. 39:  
Napełnienie 
rezerwuaru 
tlenowego

Rys. 40: 
Umieszczenie 

maski bezzwrotnej

Rys. 41: 
Sprawdzenie czy 
nie ma przecieku
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Poinstruuj poszkodowanego, żeby oddychał normalnie.

• Sprawdź, czy worek rezerwuaru zdąża się ponownie napełniać.
• Jeżeli nie, podnieś przepływ tlenu do 25 l/min. (Rys. 42-43-44)

Staraj się pocieszyć i uspokoić poszkodowanego nurka.

• Umieść poszkodowanego w odpowiedniej pozycji.
• Jeżeli poszkodowany jest przytomny, poproś go trzymanie szczelności maski.
• Kontroluj stan poszkodowanego i wskazania manometru.
• Przyjrzyj się, czy worek rezerwuaru lekko się pompuje i opróżnia oraz pracy 

zaworu jednokierunkowego.
• Obserwuj, czy maska paruje przy wydechu i oczyszcza się przy wdechu.
• Obserwuj, czy klatka piersiowa poszkodowanego unosi się i opada
• Uruchom Plan Ratunkowy.
• Zadzwoń po pogotowie i do DAN.

Rys. 42:  
Worek rezerwuaru 

tlenowego 
prawie pusty

Rys. 43:  
Zwiększ przepływ 

tlenu

Rys. 44:  
Upewnij się, że 

worek rezerwuaru 
pozostaje napełniony
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Podczas podawania przytomnemu lub nieprzytomnemu poszkodowanemu tlenu z uży-
ciem maski resuscytacyjnej przestrzegaj następujących zasad. Użycie maski resuscytacyj-
nej z podłączeniem do tlenu przez jednego ratownika wskazane jest w sytuacji podawa-
nia tlenu nie oddychającemu poszkodowanemu.

WAŻNA UWAGA: Nie opóźniaj BLS w celu podania tlenu.

PAMIĘTAJ Z-Z-Z-Z.

Oceń, że poszkodowany oddycha normalnie.

• Uruchom Plan Ratunkowy.
• Poinformuj nurka, że tlen może mu pomóc i zapytaj 

o pozwolenie na udzielenie pomocy.
• Przeprowadź BLS zgodnie z procedurą BLS dla dorosłego poszkodowanego.

Przygotuj zestaw tlenowy.

• Przygotuj maskę resuscytacyjną.
• Wyjmij maskę z pudełka. (Rys. 45-46)
• Załóż zawór jednokierunkowy.  

Rys. 45:  
Wyjmij maskę 

z pudełka

Rys. 46: 
Otwórz maskę 
resuscytacyjną

Rys. 47:  
Podłącz dren 

do maski

6.7 Maska Resuscytacyjna
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• Odłącz przewód od maski bezzwrotnej. 
• Podłącz przewód tlenowy do króćca ciągłego przepływu reduktora i do przyłącza 

w masce resuscytacyjnej. (Rys.47 - str. 56)
• Ustaw ciągły przepływ tlenu na poziomie 15 litrów na minutę (15 l/min). (Rys. 48)
• Słuchaj, czy tlen przepływa.

Umieść maskę resuscytacyjną na ustach i nosie poszkodowanego.  
(Rys. 49)

• Załóż elastyczny pasek na głowę poszkodowanego. 
• Utrzymuj drożność dróg oddechowych poprzez podtrzymywanie podbródka.
• Weź głęboki wdech.
• Wykonaj dwa efektywne sztuczne oddechy trwające 1 sekundę każdy.  

(Rys. 50)
• Spójrz, czy klatka piersiowa poszkodowanego unosi się i opada.
• Kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie w stosunku 30:2

Rys. 48: 
 Ustaw przepływ 

tlenu na 15 
litrów/min

Rys. 50:  
Oddechy 

ratownicze z 
użyciem maski

Rys. 49:  
Prawidłowe 

umieszczenie maski
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Przestrzegaj następujących wskazówek w celu złożenia i rozłożenia zestawu tlenowego.

1. Jeżeli to konieczne załóż przejściówkę na wielofunkcyjny reduktor. (Rys. 51)
• Sprawdź o-ring.

 Uwaga: Jest taki sam jak w sprzęcie nurkowym.
• Dokręcenie ręką w zupełności wystarcza.

2. Podłącz wielofunkcyjny reduktor do zaworu butli. (Rys. 52)
• Sprawdź o-ring.

 Uwaga: Jest taki sam jak w sprzęcie nurkowym.
• Dokręcenie ręką w zupełności wystarcza.

3. Podłącz zawór na żądanie do reduktora.
• Podłącz przewód do wyjścia średniego ciśnienia w regulatorze (DISS). 
• Z drugiej stroną podłącz zawór na żądanie. (Rys. 53)

Rys. 51:  
Podłącz 

przejściówkę 
do zaworu

Rys. 52:  
Podłącz reduktor

Rys. 53:  
Podłącz zawór 

na żądanie

6.8 Składanie i rozkładanie Zestawu Tlenowego
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4. Podłącz odpowiednią maskę do regulatora. (Rys. 54)
• Podłącz przewód niskiego ciśnienia do króćca ciągłego przepływu.
• Podłącz odpowiednią maskę do drugiej strony przewodu. (Rys. 55)

5. Odkręć powoli zawór butli.
• Upewnij się, że przepływomierz ustawiony jest na „off” i „0”
• Nie kieruj manometru w swoją lub innych stronę.
• Jeżeli słyszysz, że tlen ucieka zakręć butlę i sprawdź podłączenie regulatora. 

Ponownie wykonaj wszystkie kroki.
 Uwaga: Sprawdź czy tlen nie wydostaje się spod przyłączy średniego ciśnienia (DISS).

6. Zakręć zawór butli.

7. Spuść ciśnienie z systemu. 
• Użyj do tego przepływomierza, otwórz wypływ tlenu.
• Słuchaj, że tlen ucieka.
• Sprawdź na manometrze, czy system jest opróżniony. 

  - Jeżeli ciśnienie nie spada i prze pływ jest wciąż ten sam, sprawdź ponownie  
 zawór butli 

W celu rozkręcenia: powtórz kroki 4-1 (odwrotnie).

Oprócz tego :
• Zdejmij maskę z zaworu na żądanie.
• Usuń osady pozostałe po oddychaniu.

Rys. 54:  
Podłącz maskę 

do reduktora

Rys. 55:  
Podłącz dren tlenowy 

do maski resuscytacyjnej 
(stały przepływ)
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Informacja o poszkodowanym:  
Nazwisko:  __________________________________   Wiek:  ____________________  
Adres:  ________________________________________________________________
Kontaktowy telefon alarmowy:  ____________________________________________
Obecnie uskarża się na:  __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Historia medyczna (lekarstwa, alergie, wcześniejsze urazy, itp.):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 Profil nurkowania  
 (włącznie z S.S/Deco)

Głębokość Czas Przerwa  
powierzchniowa

 Nurkowanie # 1
 Nurkowanie # 2
 Nurkowanie # 3
 Nurkowanie # 4
 Nurkowanie # 5

Czas wyjścia z wody:  _________
Mieszanina oddechowa: Powietrze / Nitrox / Mix_________ %

Plan Ratunkowy

Kontakt medyczny:  _____________________________________________________
Pogotowie Ratunkowe:  __________________________________________________
Najbliższa Placówka Medyczna:  ___________________________________________
______________________________________________________________________
Telefon:  _______________________________________________________________
Nurkowa Konsultacja Medyczna:  __________________________________________
Divers Alert Network (DAN) Linia Alarmowa: __________________________________
Inne ważne informacje:  __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Telefon:  _______________________________________________________________

6.9 Plan Ratunkowy
Poniższa informacja ma bardzo istotne znaczenie podczas udzielania pomocy w urazach i 
chorobach nurkowych.
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Sprawdź elementy zestawu tlenowego i 
ciśnienie w butli przed rozpoczęciem każ-
dego nurkowania.

Butle z tlenem, które posiadasz, powinny 
być cały czas pełne. Zestaw tlenowy powi-
nien być zmontowany w walizce oraz po-
siadać zakręconą butlę. Pozwala to na jego 
natychmiastowe użycie. Nigdy nie prze-
chowuj zestawu tlenowego z odkręconą 
butlą i napełnionym systemem. Tlen może 
wtedy uciec, jeżeli w systemie jest jakaś 
nieszczelność.

Przechowuj butle tlenowe i elementy ze-
stawu w odpowiednim wodoszczelnym 
pokrowcu, aby zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniami i wpływem korozji wywo-
łanym słoną wodą.

Zapasowe butle, o-ringi i maski powinny 
być w każdym zestawie i towarzyszyć po-
szkodowanemu nurkowi.

Zestaw tlenowy powinien być serwisowa-
ny u producenta lub w autoryzowanym 
serwisie co dwa lata. Nie dopuszczaj do 
kontaktu zestawu tlenowego z tłuszczami 
i olejami, ponieważ może spowodować to 
pożar.

Odkręcając butlę, rób to powoli, pozwa-
lając napełnić się systemowi. Zmniejsza 
to prawdopodobieństwo pożaru, jeżeli za-
nieczyszczenia dostały się do środka. Kiedy 
system się napełni odkręć do końca butlę.

Maski tlenowe powinny zostać umyte w 
roztworze wybielacza (ok. 10%), opłukane 
w wodzie i wysuszone po każdorazowym 
użyciu. Przestrzegaj wskazań swojego In-
struktora DAN. Silne detergenty i innego 
typu chemiczne substancje mogą znisz-
czyć maskę, a także powodować swędze-
nie skóry poszkodowanego nurka. Inne 
zalecenia obejmują także oparte na chlo-
rze środki i alkohol.

Zalecenia dla używania tlenu
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7.1 Zalecenia dla Ratowników 
Tlenowych DAN 
Podstawowa zbiegi 
resusucytacyjne - Basic 
Life Support (BLS)
Odbycie przeszkolenia w dziedzinie resu-
scytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) za-
lecane jest przed treningiem podawania 
tlenu. Biegłość w dziedzinie CPR nie jest 
trudna do osiągnięcia, jednak wymaga 
treningu i praktyki pod nadzorem wykwa-
lifikowanego instruktora. Podręcznik ten 
nie jest źródłem nauczania CPR. 

Ułożenie poszkodowanego 
Poszkodowany nurek musi zostać ułożony 
we właściwej pozycji. Stopień świadomo-
ści poszkodowanego warunkuje najlepszą 
pozycję poszkodowanego dla przeprowa-
dzania BLS i podawania tlenu 

• Przytomny i oddychający 
poszkodowany nurek

Nurek, który jest przytomny i w pełni świa-
domy, powinien zostać ułożony w mak-
symalnie komfortowej dla niego pozycji 
(Rys. 56) np. na plecach lub pozycji bocznej 
ustalonej (zwanej popularnie pozycją bez-
pieczną). W tej pozycji głowa poszkodo-
wanego jest zabezpieczona, a górna noga 
zgięta w kolanie, co chroni przed niekon-
trolowanym obrotem ciała.
Bardzo ważne jest, aby w żaden sposób nie 
zakłócać krążenia krwi poszkodowanego. 
Ciągle następująca eliminacja gazów obo-
jętnych może zostać wstrzymana w wyni-
ku ograniczenia możliwości krążenia. 

• Nieprzytomny i oddychający 
poszkodowany nurek

Zalecana pozycja to pozycja boczna usta-
lona (zwana popularnie pozycją bezpiecz-
ną). Zmniejsza to prawdopodobieństwo 
zablokowania dróg oddechowych przez 
opadający do tyłu język. Dodatkowo w 
razie wymiotów grawitacja spowoduje 
utrzymanie udrożnienia dróg oddecho-
wych. Ratownik tlenowy musi w takiej sy-
tuacji odsunąć maskę, oczyścić drogi od-
dechowe, przeprowadzić procedurę ABC i 
dopiero wtedy wznowić podawanie tlenu.

• Nieprzytomny i nie oddychający 
poszkodowany nurek

Jeżeli konieczne jest zastosowanie sztucz-
nego oddychania lub pełnej akcji resuscyta-
cyjnej (CPR) poszkodowany powinien zostać 
ułożony na plecach. Jednak w tej pozycji 
wymioty stwarzają duże niebezpieczeń-
stwo, więc w razie ich wystąpienia należy 
niezwłocznie przewrócić poszkodowanego 
na bok. Dopiero kiedy drogi oddechowe zo-
staną oczyszczone i nie ma niebezpieczeń-
stwa zassania do środka wymiocin, można 
z powrotem przewrócić poszkodowanego i 
wznowić zabiegi resuscytacyjne.

Rys. 56:  
Pozycja leżąca 

na plecach

7.1.1

7.1.2
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• Obracanie poszkodowanego nurka
Powinieneś zachować szczególną uwagę 
podczas przewracania poszkodowanego 
z pleców do pozycji bezpiecznej. Unikaj 
gwałtownych szarpnięć i pamiętaj o wła-
ściwym zabezpieczeniu głowy, szyi i krę-
gosłupa u poszkodowanego.

Przegląd postępowania 
ratunkowego
(Rys. 57-58) Podstawowym zadaniem jest 
w każdym przypadku zapewnienie udroż-
nienia dróg oddechowych, oddychania i 
krążenia krwi (ABC).

Każdy nurek z zaburzeniami oddychania 
lub podejrzeniem hipoksji powinien otrzy-
mać tlen najszybciej jak to możliwe. 

Nieprzytomny poszkodowany powinien 
być zawsze podejrzewany o niewydolność 
oddechową i w związku z tym wymaga:
• Zabezpieczenia drożności dróg 

oddechowych
• Kontroli oddychania 
• Możliwie najwyższego stężenia 

wdychanego tlenu

Pamiętaj, że jeżeli masz wątpliwości co do 
stanu poszkodowanego podaj tlen. Nigdy nie 
opóźniaj podania tlenu osobie, która mogła 
mieć hipoksję. 

Podczas podawania tlenu kontroluj:
• Regularnie zapas tlenu;
• Właściwe działanie sytemu podawania 

tlenu:
• Czy słyszysz otwierający się zawór 

na żądanie?
• Czy worek rezerwuaru pompuje 

się i spuszcza?
• Czy słyszysz przepływ tlenu do 

maski resuscytacyjnej? 
• Stan poszkodowanego. 
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Rys. 58:  
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Rys. 57:  
Schemat postępowania 

ratownika 
tlenowego DAN

7.1.3
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Podawanie tlenu nurkom
Po zakończeniu tego kursu możesz czuć 
obawy, jak się zachowasz w rzeczywistej sy-
tuacji wypadku. Kiedy zdarzy się wypadek 
niepokój jest normalnym stanem zarówno 
u poszkodowanego, jak i u ratownika. Mo-
żesz oczekiwać, że będziesz miał przyśpie-
szony oddech i bicie serca. Te doznania w 
żaden sposób nie wpływają na możliwość 
udzielania pierwszej pomocy. W rzeczywi-
stości wysoki poziom wiedzy i umiejętności 
znacznie zredukuje niepewność.

Są jeszcze inne uwarunkowania, takie jak 
obawa przed popełnieniem błędu, uszko-
dzeniem poszkodowanego lub możliwą 
jego śmiercią. Jednakże rzadko kiedy obawy 
te urzeczywistniają się. Prawdopodobnie 
bardziej przyczynisz się do pomocy po-
szkodowanemu działając nawet w sposób 
pozbawiony perfekcji, niż gdybyś zaprzestał 
jakiegokolwiek działania. 

Ratownicy mogą obawiać się także odpo-
wiedzialności prawnej i tego, że mogą być 
zaskarżeni. Każdy może zostać zaskarżony 
za cokolwiek. Jednakże, gdy działałeś w do-
brej wierze i w rozważny sposób, zgodnie 
ze swoim rozeznaniem sytuacji, możliwość 
odpowiedzialności karnej jest bardzo niska. 
Fakt, że stan poszkodowanego nie popra-
wił się nie jest dowodem na Twój brak per-
fekcji czy zastosowanie niewłaściwego po-
stępowania. 

Jako ratownik jesteś odpowiedzialny za 
udzielenie pierwszej pomocy poszkodo-
wanemu nurkowi, rodzinie i przyjaciołom 
z poszanowaniem emocjonalnych aspek-
tów tej sytuacji. Musisz działać w zdecy-
dowany sposób oraz postępować zgod-
nie z nabytą wiedzą i umiejętnościami. 
Jesteś także odpowiedzialny za to, żeby 
skierować poszkodowanego do ośrodka 
medycznego lub kogoś, kto ma większą 
wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Nikt 
nie może zmusić Cię do udzielania pierw-
szej pomocy, ale jeżeli już ją rozpoczniesz 
to musisz ją kontynuować do momentu 
przekazania poszkodowanego w bardziej 
kompetentne ręce. 

Zawsze, gdy tylko masz do tego okazję, 
ćwicz swoje umiejętności tak, abyś był do-
brze przygotowany w sytuacji rzeczywi-
stego wypadku. 

Umieść poszkodowanego nurka w pozy-
cji zalecanej dla wypadku nurkowych. Je-
żeli poszkodowany wymiotuje odstaw na 
chwilę podawanie tlenu. Kiedy już wymio-
ty ustąpią, oceń drożność dróg oddecho-
wych, oczyść je jeżeli to konieczne i konty-
nuuj podawanie tlenu.

Dostarczaj poszkodowanemu najwyższe z 
możliwych w danej sytuacji stężenie tlenu 
(poprzez zawór na żądanie lub maskę 
bezzwrotną). Dostosuj przepływ tlenu do 

Rys. 59:  
Zapewnij nukrowi 

wsparcie i działaj zgodnie 
ze swoim wyszkoleniem

7.1.4
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maski bezzwrotnej w taki sposób, aby jej 
worek nie ulegał pełnemu opróżnianiu 
podczas oddychania. 

Kontynuuj podawanie tlenu do momentu 
przybycia do placówki medycznej lub wy-
czerpania tlenu. Nie zmniejszaj przepływu 
tlenu w celu oszczędzania go na dłuższy 
czas. Wysokie stężenie tlenu we wdycha-
nym powietrzu, nawet podawane w prze-
ciągu krótkiego czasu, zapewni wyższy 
gradient ciśnienia, co umożliwi efektyw-
niejsze wypłukiwanie azotu. 

Niskie stężenie tlenu może nie zapewnić 
tak skutecznego działania, nawet jeżeli tlen 
podawany jest przez dłuższy czas.

Jeżeli poszkodowany ma napad drgawek, 
może okazać się konieczne zdjęcie mu 
maski, aby móc dokonać oceny ABC. Wznów 
podawanie tlenu jak najszybciej po ustąpie-
niu napadu i ocenie ABC. 

Napad drgawek na powierzchni jest z re-
guły spowodowany wpływem hipoksji na 
mózg poszkodowanego, a nie toksyczno-
ścią tlenu. Poza momentem wzywania po-
mocy nigdy nie zostawiaj poszkodowane-
go samego i bez odpowiedniego nadzoru.

Minimalny przepływ do maski bezzwrot-
nej i maski do resuscytacyjnej to 15 l/min. 

Podawanie płynów jest zalecane w przy-
padku przytomnego i w pełni reagującego 
poszkodowanego, który nie ma nudności. 
Woda jest najbardziej zalecanym płynem 
do podawania poszkodowanemu, ponie-
waż jest szybko absorbowana przez orga-
nizm oraz nie wywołuje wymiotów. Mogą 
być zastosowane inne niegazowane, bez-
kofeinowe napoje, jeżeli woda nie jest do-
stępna.

Ćwicz okresowo umiejętności w dziedzinie 
CPR, pierwszej pomocy i podawania tlenu.

Rys. 60:  
Podawanie tlenu dwóm 

poszkodowanym 
nurkom
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Rozdział 7 | Zalecenia dla używania tlenu

Zalecenia bezpieczeństwa
• Używaj tlenu w przewiewnych 

miejscach.
• Zgaś wszystkie płonące substancje 

przed rozpoczęciem podawania tlenu. 
• Nigdy nie mieszaj tlenu z 

łatwopalnymi substancjami, takimi 
jak pochodne benzyny. W środowisku 
o wysokim natężeniu tlenu może to 
spowodować wybuch.

Postępowanie Podczas 
Wypadków
Podręcznik ten stanowi opis czynników 
związanych z powstawaniem i pierwszą 
pomocą w wypadkach nurkowych. Teraz 
już wiesz, że jako Ratownik Tlenowy DAN 
(DAN Oxygen Provider), jesteś elementem 
systemu pomocy w wypadkach wywoła-
nych przez nurkowanie.

Jako przygotowana i przećwiczona osoba 
będziesz w stanie rozpoznać objawy cho-
rób i urazów związanych z nurkowaniem.

Przygotuj spójny Plan Ratunkowy i zrób z 
niego kopię. Plan musi obejmować nastę-
pujące aspekty:

• Używanie sprzętu 
komunikacyjnego;

• Położenie najbliższej placówki 
medycznej;

• Kontakt z całodobową Linią 
Alarmową DAN w celu konsultacji 
i pomocy ustalenia położenia 
placówki z komorą hiperbaryczną; 

• Asystowanie podczas transportu 
poszkodowanego.

Jeżeli to możliwe wezwij lokalne służby ra-
tunkowe (pogotowie, straż pożarna).

Posiadaj odpowiedni do sytuacji zapasu 
tlenu, umożliwiający go dotarcie do naj-

bliższej placówki medycznej. Pamiętaj, 
żeby nie redukować przepływu tlenu w 
celu zaoszczędzenia go na dłuższy czas. 
Przekaż informacji o wypadku wykwalifi-
kowanemu personelowi.

Pamiętaj, żeby jechać do najbliższej placów-
ki medycznej, a nie do najbliższej komory 
dekompresyjnej. Jest wiele powodów dla 
których lepsze jest przetransportowanie 
poszkodowanego do najbliższego ośrodka 
medycznego niż bezpośrednio do komory 
dekompresyjnej:

• Jest tylko niewiele ośrodków 
medycznych wyposażonych w 
lecznicze komory dekompresyjne.

• Wiele ośrodków hiperbarycznych 
nie jest przystosowanych 
do prowadzenia leczenia 24 
godziny na dobę. Sprowadzenie 
odpowiedniego personelu może 
zająć trochę czasu.

• Większość szpitali wymaga 
skierowania od DAN lub lekarza 
przed przyjęciem poszkodowanego 
nurka.

• Niektóre ośrodki z komorami 
otwarte są tylko wtedy, gdy są tam 
pacjenci.

• Niektóre ośrodki z komorami 
hiperbarycznymi nie są należycie 
wyposażone do leczenia nurków.

Stan aktywności danej komory może zmie-
niać się każdego dnia i nie ma często 
możliwości informowania o tym. Może to 
spowodować niepotrzebne opóźnienia w 
leczeniu, jeżeli grupa nurków posiada nie-
aktualne informacje.

DAN i większość organizacji szkoleniowych 
uwzględnia, że instruktorzy uczą swoich 
kursantów udawania się do najbliższej ko-
mory dekompresyjnej. 

7.1. 5

7.1.6
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Rozdział 7 | Zalecenia dla używania tlenu

Jeżeli jest podejrzenie wypadku nurkowego, DAN poleca telefon na Linię Alarmową 
DAN lub do innego wspieranego przez DAN ośrodka.

Każdy wypadek nurkowy jest inny, w związku z tym decyzja o metodzie leczenia po-
winna zostać podjęta przez lekarza specjalistę medycyny nurkowej. Decyzja o tym, 
gdzie leczyć poszkodowanego może zostać podjęta dopiero po wykonaniu odpo-
wiednich badań w ośrodku medycznym.

Zrozumienie Uwarunkowań Prawnych
Nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do podawania poszkodowanym nur-
kom tlenu. Prawo międzynarodowe nie jest kompletne w dziedzinie używania i na-
pełniania butli z tlenem.

Utrzymuj na odpowiednim poziomie i rozszerzaj w miarę możliwości swoją wiedzę 
oraz umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach doszkalających, czytanie tema-
tycznej literatury i naukę od osób kompetentnych.

7.1.7
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Odpowiedzi na stronie 73

Sprawdzian WiedzyRozdział 7 |  

Rozdział. 7 

SPRAWDZIAN WIEDZY

1. Zestawy tlenowe, w pełni zmontowane i bez ciśnienia 
w systemie, powinny być przechowywane w sztywnych, 
wodoodpornych walizkach 
a. Prawda b. Fałsz

2. Butle tlenowe powinny być zawsze pełne, a niezwłocznie po 
użyciu ponownie napełniane. 
a. Prawda b. Fałsz

3. Zestaw tlenowy powinien być serwisowany co  _______.
a. Rok b. Pięć lat

 c. Dwa lata d. Zestaw tlenowy nie musi być serwisowany

4. Zestaw tlenowy i maski muszą być czyszczone po 
każdorazowym użyciu.
a. Prawda b. Fałsz

5. Dopasuj zdania: W której pozycji powinien być ułożony 
poszkodowany?

  Pozycja boczna ustalona ______
  Na plecach   ______
  W wygodny sposób   ______

a. Przytomny poszkodowany
b. Nieprzytomny i oddychający poszkodowany
c. Nieprzytomny i nie oddychający poszkodowany

6. Nie powinno się nigdy podawać poszkodowanemu nurkowi tlenu.
a. Prawda b. Fałsz

7. Poszkodowany nurek powinien zostać niezwłocznie 
przetransportowany  do komory dekompresyjnej.
a. Prawda b. Fałsz

DAN Oxygen First Aid for Scuba Diving Injuries68



AGE - Arteria Gas Emboliom – patrz Tętniczy 
zator gazowy.

Anoksja - Brak tlenu w krwiobiegu lub w tkan-
kach.

Aorta - Główna tętnica w naszym organizmie 
transportująca natlenioną krew, rozdzielająca 
się stopniowo na coraz mniejsze tętnice.

BLS - Basic Life Support - patrz Podstawowa 
Pierwsza Pomoc.

Choroba dekompresyjna - Uraz wywołany 
przez pęcherzyki gazu obojętnego tworzące 
się we krwi i tkankach, wywołany zbyt szybkim 
wynurzeniem po oddychaniu pod wodą sprę-
żonym powietrzem.

Chrzęstny - składający się lub zbudowany z 
chrząstek.

CPR - resuscytacja krążeniowo oddechowa, 
zabieg ożywiania.

DISS - wyjście średniego ciśnienia, do którego 
przyłącza się wąż z zaworem na żądanie lub 
inną aparaturą.

Dwutlenek węgla - Produkt metabolizmu 
tlenu w organizmie.

Erytropoetyna - Białko syntezowane w więk-
szości w nerkach odpowiedzialne za poziom 
produkcji czerwonych krwinek.

Gardło - Część dróg oddechowych od nosa do 
krtani. 

Gradient - Różnica ciśnienia pomiędzy obiek-
tem i jego otoczeniem.

Hipoksemia - Zbyt małe zaopatrzenie krwi w tlen.

Hipoksja - Zbyt małe zaopatrzenie tkanek w 
tlen.

Komora serca - Wydrążona w środku komora 
otoczona grubą ścianą mięśni do której do-
chodzi krew z przedsionka, a następnie zosta-
je wpompowana do krążenia głównego lub 
płucnego.

Krtań - Organ odpowiedzialny za wydawanie 
dźwięków.

L/min - Litry na minutę. Jednostka przepływu 
gazu i cieczy.

Manewr Valsalvy - Silne wdmuchnięcie po-
wietrza do ucha środkowego przy zamknię-
tych ustach i nosie.

Metabolizm - Proces przemiany pokarmu w 
energię i produkty uboczne.

Mięśnie międzyżebrowe - Mięśnie pomię-
dzy żebrami, które odpowiadają za zwiększa-
nie się objętości klatki piersiowej.

Nagłośnia - Cienka struktura na końcu języ-
ka, która podczas przełykania zamyka dostęp 
do krtani i dalej do tchawicy.

Niedokrwienie - Niewystarczające przepływ 
krwi do danej części organu.

Nietrzymanie (moczu, itp.) - Pozbawienie 
świadomej kontroli nad wydalaniem, najczę-
ściej odnoszące się do braku kontroli odda-
wania moczu.

Obojętny - Odnośnie gazu, mający niewielka 
tendencję do reagowania chemicznego z in-
nymi substancjami.

Oczopląs - Spontaniczny, szybki i rytmiczny 
ruch oczu oznaczający zaburzenia.

Słownik

Słownik
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Oddychanie - Proces wymiany gazu pomiędzy 
organizmem, a jego otoczeniem.

Odwodnienie - Zbyt mała ilość wody i innych 
płynów w organizmie.

Opłucna - Powłoka pokrywająca zewnętrz-
ną część płuc oraz wewnętrzną część klatki 
piersiowej.

Osierdzie - Dwuwarstwowy worek pokrywa-
jący serce i przyłączone z nim najważniejsze 
naczynia krwionośne.

Oskrzela - Kanały wchodzące do płuc rozdzie-
lone z tchawicy.

Oskrzeliki - Małe kanały wychodzące z oskrze-
li odpowiedzialne za transport powietrza do i z 
pęcherzyków.

Oznaka - Każdy zauważalny przez ratownika 
sygnał urazu lub choroby.

Pęcherzyk płucny - Znajdujące się w płu-
cach mikroskopijne worki na powietrze, w 
których zachodzi wymiana gazowa z ukła-
dem krążenia.

Płytka krwi - Okrągły lub owalny krążek, znaj-
dujący się w krwi kręgowców, odpowiedzialny 
za proces krzepnięcia krwi.

Podstawowa pierwsza pomoc - (BLS) Zapew-
nienie drożności dróg oddechowych, oddy-
chania i krążenia, zwane także ABC.

Pozycja na wznak - Pozycja na plecach z twa-
rzą skierowaną do góry.

Przedsionek - Część serca, w której gromadzi 
się krew przekazywana z obiegu. Stąd krew 
przepływa do komór serca.

Przełyk - Część przewodu pokarmowego od 
gardła do żołądka.

Przetrwały otwór owalny (PFO) - Otwór w 
przegrodzie pomiędzy prawym i lewym przed-
sionkiem.

Słownik

PSI - Funty na stopę kwadratową, anglosa-
ska jednostka miary ciśnienia.

Recepta - Pisemne zgoda wystawiana przez 
lekarza na zakup leku.

Rzęska - Długa komórka podobna do włosa 
poruszająca się w rytmiczny sposób.

Skurcz krtani - Zamknięcie się dróg odde-
chowych wywołane wtargnięciem wody lub 
alergią.

Skurcz oskrzeli - Spazmatyczne zwężenie się 
oskrzeli spowodowane przykurczem małych 
przewodów dróg oddechowych.

Śródpiersie - Przestrzeń w klatce piersiowej 
pomiędzy płucami, w której znajdują się: serce, 
główne naczynia krwionośne, tchawica i prze-
łyk.

Surfakant - Substancja produkowana w 
płucach redukująca tarcie powierzchniowe 
w pęcherzykach i małych kanałach odde-
chowych.

Symptom - Każdy niemożliwy do zaobserwo-
wania sygnał choroby lub urazu, opisywany 
przez poszkodowanego.

Tchawica - Część dróg oddechowych od krta-
ni do oskrzeli.

Tętniczki - małe tętnice.

Tętniczy zator gazowy (AGE) - Dostanie się 
powietrza z pęcherzyków płucnych do tętnic.

Tlen - Bezbarwny, bezwonny i pozbawiony 
smaku gaz zawarty w powietrzu (średnio 21%) 
konieczny do podtrzymania życia.

Tlenek węgla - Silnie trujący, bezbarwny, bez-
wonny i pozbawiony smaku gaz tworzący się 
podczas spalania węgla z ograniczonym do-
stępem do tlenu. Uniemożliwia łączenie się 
hemoglobiny z tlenem, co skutkuje niewystar-
czającym zaopatrzeniem tkanek w tlen.
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Włośniczki - Naczynia włosowate, mikrosko-
pijne naczynia krwionośne, w których zachodzi 
wymiana gazowa pomiędzy układem krwiono-
śnym a tkankami.

Zastawka międzyprzedsionkowa - Okrągła 
zastawka pomiędzy przedsionkami zarasta-
jąca w momencie urodzenia.

Żylny zator gazowy - Pęcherzyki gazu obo-
jętnego tworzące się w krwi, która powraca do 
serca i płuc. 

Żyłki - małe żyły.

Słownik
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Divers Alert Network (DAN) to międzynaro-
dowa organizacja typu non-profit, założo-
na w 1980 roku. Zajmuje się polepszaniem 
bezpieczeństwa w nurkowaniu i badaniami 
z nim związanymi.

IDAN (Międzynarodowy DAN) ma swoją 
kwaterę główną w USA oraz posiada afilio-
wane ośrodki w Azji Południowo-Wschod-
niej (Pacyfik), Japonii, Afryce i Europie. 
Może wspomóc Cię w sytuacji wypadku i 
urazu nurkowego.

Siedziba DAN Europe mieści się we Wło-
szech, ale DAN Europe posiada regionalne 
przedstawicielstwa w Belgii, Niemczech, 
Szwajcarii, Francji, Danii, Turcji, Wielkiej Bry-
tanii, Polsce, Chorwacji, Słowenii, Egipcie, 
na Malcie i Malediwach.

DAN regularnie konsultuje się ze specja-
listami w dziedzinie medycyny ratunko-
wej, którzy przejmują od Ciebie pierwszą 
pomoc w wypadku.

Jeżeli podejrzewasz, że doznałeś urazu pod-
czas nurkowania możesz zadzwonić na 
Linię Alarmową DAN. DAN zapewnia pomoc 
w organizacji transportu i dalszego leczenia 
24 godziny na dobę i 365 dni w roku. Kiedy-
kolwiek nie potrzebowałbyś pomocy, DAN 
Ci jej udzieli.

DAN promuje także zapobieganie wypadkom 
i urazom nurkowym. Jeżeli masz jakiekolwiek 
pytanie odnośnie medycyny nurkowej, bez-
pieczeństwa nurkowania, sprawności ko-

niecznej do uprawiania nurkowania lub po-
trzebujesz skierowania do lekarza specjalisty, 
możesz zadzwonić na Informację Medyczną 
DAN.

DAN, prowadzi także badania o nurkowa-
niu (DAN Diving Safety Laboratory) - odno-
śnie tego jak latanie po nurkowaniu i inne 
czynniki wpływają na zdrowie nurka.

Kolejnym sposobem DAN na polepszanie 
bezpieczeństwa nurkowania jest prowadze-
nie działalności edukacyjnej i szkoleń. DAN 
wprowadziło i rozwija szkolenia w dziedzi-
nie używania Automatycznego Defibrylato-
ra (AED) oraz ratowniczego podawania tlenu 
i sprzętu do tego przeznaczonego w celu 
promocji korzyści wynikających z wczesne-
go podania tlenu poszkodowanym nurkom. 
DAN oferuje także specjalistyczne szkolenia 
dla lekarzy i służb ratowniczych.

DAN prowadzi tę wartościowa działalność 
dzięki największemu zrzeszeniu rekreacyj-
nych nurków – członków DAN. Dzięki rocz-
nej składce członkowie DAN otrzymują 
ubezpieczenie od wypadków nurkowych, 
magazyn Alert Diver – czołowe pismo w 
dziedzinie bezpieczeństwa nurkowania, 
DAN Travel Assist, możliwość ewakuacji 
podczas wypadku w czasie podróży oraz 
wiele innych korzyści.

DAN jest Twoją Organizacją promującą 
Bezpieczeństwo Nurkowania!

Divers Alert Network
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Sprawdziany Wiedzy: Odpowiedzi

Sprawdziany Wiedzy: Odpowiedzi

Rozdział 1:

1. a  
2. a
3. c 
4. b
5. a

Rozdział 5:
1. a, b, c, d
2. c
3. a
4. d, b, c, a

Rozdział 7:
1. a 
2. a
3. c 
4. a
5. b, c, a
6. b
7. b

Rozdział 4:

1. a, b, c, d
2. a
3. d

Rozdział 3:
1. b
2. b, d
3. a, c
4. a

Rozdział 2:
1. a
2. Brak czucia, ból, zawroty głowy, 

nadzwyczajne zmęczenie, ból 
głowy, słabość, nudności, prob-
lemy z chodzeniem, problemy ze 
słyszeniem, swędzenie, wysypka, 
paraliż, problemy z pęcherzem/
zwieraczem, zmienione czucie na 
skórze, utrata przytomności, utrata 
słuchu/dzwonienie w uszach 

3. a
4. b
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DAN Shop

www.daneurope.org
Morze produktów odległe jest tylko o kliknięcie…



Ocena kursu DAN Oxygen First Aid  
for Scuba Diving Injuries

Gratulacje z powodu zostania Ratownikiem Tlenowym DAN!
Dzięki wypełnieniu tej ankiety pomagasz nam polepszyć ten program szkoleniowy!  

Z poważaniem,
Guy Thomas
DAN Europe Director of Training 

Zdecydowanie się zgadzam:  5
Zgadzam się:   4
Nie mam zdania:   3
Nie zgadzam się:   2
Zdecydowanie się nie zgadzam:  1

1. Kurs spełnił moje oczekiwania 5 4 3 2 1
2. Kurs był prowadzony w przystępny i pozytywny sposób 5 4 3 2 1
3. Kurs był dobrą zabawą 5 4 3 2 1
4. Instruktor dogłębnie rozumie przekazywany materiał 5 4 3 2 1
5. Czuję się pewnie w dziedzinie podawania tlenu 5 4 3 2 1
6. Czy uczyłeś się następujących umiejętności:
 Zabezpieczenie miejsca wypadku Tak / Nie / Nie pamiętam
 Pierwsza pomoc (BLS) Tak / Nie / Nie pamiętam
 Udzielanie pomocy z AED Tak / Nie / Nie pamiętam
 Zawór na żądanie Tak / Nie / Nie pamiętam
 Maska resuscytacyjna Tak / Nie / Nie pamiętam
 Dwóch poszkodowanych nurków Tak / Nie / Nie pamiętam
 Plan Ratunkowy Tak / Nie / Nie pamiętam

7. Ile godzin trwał Twój kurs? ____________
8. Data kursu: _________________________
9. Ogólna ocena kursu __________ (1 niska – 10 wysoka)
10. Nazwisko Instruktora:  ________________________________________________
11. Twoje nazwisko (opcjonalnie):  _________________________________________
12. Komentarze i sugestie:  ________________________________________________
  ____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________

Skopiuj tę ankietę i oddaj ją swojemu Instruktorowi DAN lub wyślij do:
DAN Europe Training Division, P.O. Box DAN, 64026 Roseto (TE), Italy
Fax: +39-085-893 00 50 - Email: training@daneurope.org
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