Dykeriolycka

T07

Dekompressionssjuka: löst kvävgas frigörs och bildar bubblor som samlas i
symtomgivande organ vid för snabb uppstigning. Symtom kan komma från ett par
timmar upp till 24-36 tim efter dyk
− Dykarloppor (myrkrypningar/stickningar), hudmarmorering, ledbends
(ledsmärta). Allvarliga symtom: andnöd, bröstsmärta, neurologiska symtom,
medvetandepåverkan.
Lungbristning: gas expanderar så att lungan brister vid för snabb trycksänkning
och ger upphov till arteriella gasembolier. Dessa symtom är allvarliga och kommer
akut.
− Dyspné, bröstsmärta, subcutant emfysem, pneumothorax, neurologiska bortfall,
medvetslöshet, hjärtstillestånd.
Primär bedömning
ABCDE
Svårighetsgraden bedöms utifrån påverkan på vitalparametrar
Påbörja alltid syrgasbehandling direkt!
Sekundär bedömning
Först då livshotande tillstånd identifierats och stabiliserats (se Trauma allmänt,
T01).
Helkroppsundersökning
Multitrauma – andra skador? Iakttag särskild uppmärksamhet på ev nackskada.
Undersökning huvud – tå. Känselbortfall?
Vitalparametrar
/status
S
A
M
P
L
E

Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT,
vakenhet, temp)

Annat trauma? Dykinfo: djup, tid, andningsgas, uppstignings-hastighet

Medicinskt tillstånd som kan ha orsakat händelsen?

Indikationer för behandling
Alla som drabbats av dykeriolycka skall ha oxygen
Påverkade vitalparametrar
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Behandling
Basal (fri luftväg, assistera andningen v.b, oxygen, venväg enligt
”Prehospital undersökning och behandling”).
Vid tecken på hypovolem chock – prioritera avtransport.
Specifik
– Stabilisera halsryggen och vid trauma, immobilisera.
– Eftersträva normal ventilation. Assistera andningen om denna är ytlig eller
långsam.
– Oxygen 15 l/min via reservarmask. Syrgas skall ges utan avbrott, detta är den
viktigaste behandlingen. CPAP kontraindicerat
– Vid hypotension (systoliskt BT<90) inf. Ringer-acetat 500 ml, kan upprepas
fyra (4) gånger.
– Kontakt med narkosjour för eventuell vidare kontakt med dykläkare
(tryckkammarjour).
– Förhindra fortsatt nedkylning, tag av blöta kläder eller täck med
diffusionstätt material för att motverka avdunstning.
Övervakning
− Basal (ABCD, vitalparametrar/-status)
Mål för behandling
Basala behandlingsmål enligt ”Prehospital undersökning och behandling”.
Obs! Medtag utrustning, loggbok, dykdator etc.
Tänk på ev. dykkamrat som också kan vara skadad/utsatt
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