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NAUTELANKOSKEN MUSEOSSA SYDÄNISKURI ELI DEFIBRILLAATTORI
Nautelankosken museoon on hankittu sydäniskuri eli defibrillaattori Lifepak CR2. Iskuri on
sijoitettu Lauri Nautelan museoon, kahvion seinälle auditorion oviaukon viereen. Sydäniskuri on laite, jolla pyritään palauttamaan sydän lyömään normaaliin tahtiin. Kun sydän pysähtyy, tarvitaan apua nopeasti. Aikuisen sydänpysähdyksen taustalla on yleensä sepelvaltimotauti tai jokin muu sydänsairaus. Yleisin rytmihäiriö, joka pysäyttää verenkierron, on
kammiovärinä. Sydänpysähdystilanteessa sydän ei pumppaa verta aivoihin eikä muualle
elimistöön. Tehokas paineluelvytys voi ylläpitää verenkiertoa osittain, mutta sydäniskurin
antama sähkövirta on ainut keino käynnistää sydän uudelleen ja poistaa sydänpysähdyksen mahdollisesti aiheuttama rytmihäiriö.
Sydänpysähdystilanteessa ensimmäinen auttaja on tavallisesti ohikulkija. Autettavan selviytymiseen vaikuttaa eniten aika, joka kuluu sydänpysähdyksestä elvytyksen aloittamiseen. Jos paineluelvytys ja sydäniskurin käyttö eli defibrillointi aloitetaan 3–5 minuutissa
sydänpysähdyksen jälkeen, selviytymismahdollisuudet moninkertaistuvat, ja jopa 75% alkutilanteessa elottomista selviää. Vaikka ei olisi iskuriin ennalta tutustunut, sen käyttämistä
ei hätätilanteessa tarvitse pelätä. Kuka tahansa osaa sydäniskuria käyttää, sillä laite ohjaa
auttajaa vaihe vaiheelta selkeästi ääniohjein. Laitteessa on myös kuvalliset ohjeet, jotka
neuvovat liimaelektrodien kiinnittämisessä paljaalle rintakehälle.
Sydäniskurilla ei voi vahingoittaa ketään, mutta sillä saattaa pelastaa sairaskohtauksen
saaneen hengen. Sydänpysähdystilanteessa tulee ensimmäiseksi soittaa hätänumeroon
112 ja sen jälkeen aloittaa elvytys ja sydäniskurin käyttö, jos se on mahdollista. Hätäkeskuspäivystäjä neuvoo auttajaa puhelimitse.
Nautelankosken museon sydäniskuri löytyy defi.fi-paikannuspalvelusta, joka paikantaa
tietokoneen tai mobiililaitteen käyttäjää lähinnä olevan sydäniskurin, kunhan sallii sivuston
käyttää laitteen sijaintitietoa. Palveluun on rekisteröity yli 3 600 Suomessa sijaitsevaa sydäniskuria. Paikannuspalvelu on myös osa 112 Suomi -sovellusta.

Museon osoite: Nautelankosken museo, Nautelankoskentie 40, 21360 Lieto As.
Nautelankosken museo, kahvio ja museopuoti ovat avoinna 10.6.–9.8.2020 päivittäin kello
11–17 ja 10.–31.8.2020 sunnuntaisin klo 11–17. Ensimmäinen avoinnaolotunti on varattu
riskiryhmäläisille. Syys- ja talvikaudella Lauri Nautelan museo on avoinna sunnuntaisin klo
12–15. Vapaa pääsy.
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