
 

 (HCN) سیانید هیدروژنبرخورد با حادثه شیمیایی  پروتکل                           

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                        

                                                                                                            

 

                                                                                                                            

                                                                                                              

                  

                                                                                                                  

 

 

 

                                              

 

                                            

                           (A,B,C,D) انجام اقدامات پایه حیات -

از محل خارج سازی سریع قربانیان  -

            عملیاتتوسط تیم  حادثه

      Aکامل سطح PPEبا  حضور -

 ضروریست SCBAاستفاده از ماسک  -

 

ط توسانتقال قربانیان به محل امن  -

    Hazmatعملیات  تیم

ز ا با استفاده قربانیانخارج سازی  -

درصورت وسیع  وسایل نقلیه عمومی

 بودن حادثه

شرایط تهدید کننده حیات  وجود
 براساس الگوی ملیقربانیان تریاژ  (تگ قرمز)

 شرایط تهدید عدم وجود

 (تگ زرد وسبز) کننده

 بررسی آلودگی
  یایوراه هبازکردن  اقدامات پایه حیات// تجویز اکسیژن 

   CPR  در صورت لزوم و انتوباسیون

 تزریق آنتی دوت )هیدروکسی کوباالمین (

 )درصورت نیاز( بیحرکت سازی

 آلودگی با گاز یا بخار آلودگی پوستی آلودگی چشمی آلودگی گوارشی

   تنفسیحمایت  -

تجویز اکسیژن                       -

عدم نیازبه آلودگی زدایی  -

چشم  درغیاب شواهد تحریک

 وپوست

 

ها                             خارج کردن لباس -

آب  شستشوی پوست با -

                      دقیقه 20فراوان به مدت 

 گرم نگهداشتن بیمار با پتو-

  ارج کردن لنز/ شسسسسستنخ

سالین چشم با  حداقل نرمال 

  ادامه شسسسسستشسسو دقیقه و 5

 درحین انتقال

 

 ها            خارج کردن لباس -

  درصورت وجود شستشوی پوست -

   رطوبت لباس                        استفراغ و

 استفراغ         تحریکعدم  -

                     شستشوی معده    لوله گذاری و -

)درصورت فعال خوراندن شارکول  -

 (بلعتوانایی  هوشیاربودن و

     

                                                                    :اقدامات منطقه سرد

                            منطقه گرم تریاژ دوباره قربانیان منتقل شده از -

  ALSاجرای پروتکل  بررسی عالئم حیاتی و -

 تکمیل فرآیند آلودگی زدایی  -

          مدیریت پیشرفته راه هوایی ،BVMبا ماسک  %100تجویز اکسیژن  -

      نرمال سالینا تجویز عروقی ب-کالپس قلبی درمان شوک ودرصورت نیاز  -

 حمایتی  درمان تشنج با دیازپام یا لورازپام  های عالمتی ودرمان  -

                                                                                                                       

Chem.pro HCN (prehosp & hosp) / MOH / PDO/ EMS / 1396 

 منطقه سرد

به مراکز فوری انتقال 

 درمانی تخصصی

  و درصورت شوک و iv lineبررسی عالئم حیاتی/ گرفتن 

کردن پایدارنرمال سالین/ تجویزآنتی دوت  تجویز هیپوتانسیون

 انتقال به منطقه سرد  های آلودهخروج لباسفشارخون/  تنفس و

هیدروکسسسی کوبسساالمین بسسه  -: توجسسه

افوزیسون ه گرمسی اسست کس 5شکل ویال 

 2 حسسداک ردقیقسسه ) 15وریسسدی درعسسر  

                               دوز(

نداشستن  درصورت عسدم دسترسسی و - 

 تسسنفس دربیمسسار وجسسود رگ مناسسسو و

)یسک  شسودازآمیل نیتریست اسستفاده مسی

 15آمپسسسول راروی گازشکسسسسته وبیمسسسار

 .(استنشاق نماید ثانیه

به  - عدم دسسسترسسسی  درصسسورت 

ت نیتری یدروکسسسی کوباالمین، تجویزه

یم و یم سسسسد فات سسسسد ل یوسسسسو              ت

مان  - همز یت  م درصسسورت مسسسمو

سیانید با منو سید کربنگاز  تشآ در ) ک
یت سسسسدیم  ازسسسوزی(  تجویز نیتر

                      خودداری گردد.

 داغمنطقه 

از تنفس دهان به دهان در مسمومیت با 

 گاز سیانید پرهیز نمایید

 گرممنطقه 


