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Při léčeni srdeční zástavy nastává často f ibrilace srdečních komor. Dosud nejúčinnějším způ
sobem jejich léčení je defibrilace elektrickým impulsem (1, 2. 4). Většina dosavadních transthora
kálních defibrilátoru byla konstruována převážně na síťové připojení (3), protože potřebný výkon 
pro dosažení prahového impulsu je velký. To znemožňovalo jejich pohotové využití na místech, 
kde není elektrorozvodná síť.

Zabývali jsme se konstrukcí defibrilátoru, který by umožňoval okamžité použití a ke konstrukci 
jsme využili našich dřívějších zkušeností s transthorakální defibrilací (5). Ř ešení přístroje uka
zuje schéma zapojení na grafu. Přístroj sestává z těchto základních částí: 1. bateriový zdroj 
(stříbrozinkové akumulátory), 2. výkonný transistorový měnič napětí, 3. kondensátory, 4. auto
matické dobíjení kondensátorů, 5. spínač, 6. impulsní transformátor. Funkce přístroje: Transisto
rový měnič tvořený hlavně transistory T 1, T2, odpory R l ,  R2, kondensátorem Cl a transfor
m átory T R 1 a TR2, je napájený z 12 voltové baterie a nabíjí kondensátory C2 a C3 přes usměrňo
vač D l a D2 zapojený jako zdvojovač napětí. A by bylo dosahováno lineárního průběhu nabíjení, 
má měnič napěťovou a proudovou zpětnou vazbu vytvářenou TR 2 s napěťovým  vinutím na 
T R 1. Napětí na kondensátorech je dáno polohou přepínače (Př2) a je udržováno automaticky 
pomocí polarisovaného relé Re II a systémem předřadných odporů R5 a R14. Vybití kondensá
torů C2 a C3 je prováděno silnoproudým spínačem Re III  přes impulsní autotransformátor, TR3. 
který je zapojen na výstup elektrod E.

Parametry přístroje jsou přibližně totožné a parametry přístroje PREM A již vyráběného 
v síťovém provedení. Doba nabíjení na maximální hodnotu (1000 voltů) při zform ovaných kon
densátorech je 30 sec.. Maximální proud při zátěži 30 ohmů =  100 Amp. Délka impulsu kolem 
5 milisec. Váha 14 kg, tj. 1/5 váhy dosud vyráběného defibrilátoru PREM A. Maximální napětí 
na kondensátorech 1000 voltů. Maximální energie (na kondensátorech) 400 Ws. Defibrilační 
práh (u psů 20 —25 kg) při transthorakální defibrilaci 500 —550 Volt.

1. Gurvič N . L.: Fibrilljacia i defibrilljacia srdca, Medgiz, Moskva 1957 2. Hosler R. M .,
Wolfe K .: AMA Arch. Surg. 79 : 31, 1959 — 3. Kouwenhoven W. B., Jude J. R .. Knickerbocker 
C. G.: Modern Coneepts of Cardiovascular Disease 30/2 : 639, 1961 — 4. Peleška B.: Rozhl. Chir. 
36 : 731. 1957 — 5. Peleška B.: Proceedings of the Thtrd International Conference on Medical 
Electronics, London 1960.



B. Peleška, J. Pohanka, Z. B lažek: Přenosný defibrilátor s vlastním zdrojem


