
PPrrvvaa  ppoommoo��  rreeššuujjee  žžiivvlljjeennjjaa  

  
VV  ddaavvnniinnii  ssoo  ssrrccee  ppoovveezzoovvaallii  ss  ssrreeddiišš��eemm  vvsseeggaa  ��lloovveešškkeeggaa  bbiittjjaa,,  ��uutteennjjaa,,  oosseebbnnoossttii,,  cceelloo  mmiiššlljjeennjjaa..  ŽŽee  
aannttii��nnii  zzddrraavvnniikkii  ssoo  ooppaazzoovvaallii,,  ddaa  ssee  oobb  mmoo��nneejjššiihh  ��uussttvveenniihh  pprreettrreessiihh  hhiittrroosstt  bbiittjjaa  ssrrccaa  ppoovvee��aa,,  kkaarr  ssoo  ssii  
ttoollmmaa��iillii  ss  tteemm,,  ddaa  jjee  pprraavv  vv  ssrrccuu  vvzzrrookk  »»ssrr��nniihh  bboollee��iinn««  oobb  nneessrree��nnii  lljjuubbeezznnii..  
  
DDaanneess  vveemmoo,,  ddaa  iimmaa  ssrrccee  pprreeddvvsseemm  ffuunnkkcciijjoo  mmiiššii��nnee  ��rrppaallkkee,,  kkii  ppoo  tteelleessuu  ppooggaannjjaa  žžiivvlljjeennjjsskkoo  tteekkoo��iinnoo  ––  
kkrrii..  TTaa  oorrggaannoomm  pprriinnaaššaa  zzaannjjee  ppoommeemmbbnnaa  hhrraanniillaa  ((kkrrvvnnii  ssllaaddkkoorr--gglluukkoozzoo,,  kkiissiikk,,  iittdd..)),,  kkii  ssoo  nneeoobbhhooddnnoo  
ppoottrreebbnnii  zzaa  nnjjiihhoovvoo  nneemmootteennoo  ddeelloovvaannjjee..  SSrrccee  ssee  ss  hhiittrreejjššiimm  uuttrriippoomm  ooddzziivvaa  llee  nnaa  ppoovvee��aannee  ppoottrreebbee  
oorrggaanniizzmmaa  ppoo  kkiissiikkuu  iinn  hhrraanniilliihh,,  kkii  ssoo  ssvvoojj  vvzzrrookk  ddoobbiillee  ddrruuggoodd  iinn  nnee  vv  ssrrccuu  ssaammeemm..  SSrrccee  kklljjuubb  tteemmuu  oossttaajjaa  
ssiimmbbooll  lljjuubbeezznnii..  
  
SSeevveeddaa  ppaa  llaahhkkoo  vvzzrrookk  sspprreemmeennjjeenneeggaa  ddeelloovvaannjjaa  ssrrccaa  nnaajjddeemmoo  ttuuddii  vv  ssrrccuu  ssaammeemm..  BBoolleezznnii  ssrrccaa  iinn  oožžiilljjaa  
ssoo  žžee  ddoollggoo  vvrrssttoo  lleett  nnaa  pprrvveemm  mmeessttuu  mmeedd  vvzzrrookkii  oobboolleevvnnoossttii  iinn  ssmmrrttnnoossttii  vv  rraazzvviitteemm  ssvveettuu..  
  
NNeekkaatteerraa  bboolleezzeennsskkaa  ssttaannjjaa  iinn  ppoošškkooddbbee  vveelliikkookkrraatt  ooggrroožžaajjoo  ��lloovveešškkoo  žžiivvlljjeennjjee,,  ssaajj  llaahhkkoo  pprriivveeddeejjoo  ddoo  
zzaassttoojjaa  ddiihhaannjjaa  iinn  ddeelloovvaannjjaa  ssrrccaa..  VVeelliikkaa  vvee��iinnaa  oorrggaannoovv  vv  ��lloovveešškkeemm  tteelleessuu  nnaassttaalloo  mmoottnnjjoo  vv  pprreekkrrvviittvvii  iinn  
pprreehhrraannii  llaahhkkoo,,  ddoo  ddoolloo��eennee  mmeerree  iinn  zzaa  rreellaattiivvnnoo  ddoollgg  ��aass,,  bbrreezz  vvee��jjiihh  ppoosslleeddiicc  pprreenneessee..    

TTeeggaa  ppaa  žžaall  nnee  mmoorreemmoo  ttrrddiittii  zzaa  nnaaššee  mmoožžggaannee,,  kkii  ssoo  ddeejjaannsskkoo  ttiissttii  ssrreeddiišš��nnii  oorrggaann,,  kkaatteerreeggaa  ffuunnkkcciijjee  ssoo  
vv��aassiihh  ppoovveezzoovvaallii  ss  ssrrcceemm..  MMoožžggaannii  vvrrššiijjoo  zzeelloo  ppoommeemmbbnnee  nnaallooggee,,  kkoott  ssoo  uurraavvnnaavvaannjjee  ddiihhaannjjaa,,  bbiittjjaa  ssrrccaa,,  
pprreebbaavvee,,  mmiiššlljjeennjjaa,,  ggiibbaannjjaa,,  ggoovvoorraa,,  ppiissaannjjaa,,  zzaahhtteevvnniihh  rroo��nniihh  oopprraavviill  ......  PPrreehhrraannjjuujjeejjoo  ssee  sskkoorraajj  iizzkklljjuu��nnoo  
ssaammoo  ss  ssllaaddkkoorrjjeemm  ((gglluukkoozzoo)),,  kkii  jjoo  llaahhkkoo  pprreessnnoovviijjoo  llee  oobb  pprriissoottnnoossttii  kkiissiikkaa..  PPoommaannjjkkaannjjee  kkiissiikkaa  oobb  
zzmmaannjjššaannii  pprreekkrrvviittvvii  aallii  zzmmaannjjššaanneemm  ddoottookkuu  kkiissiikkaa  llaahhkkoo  mmoožžggaannii  bbrreezz  vvee��jjiihh  ppoosslleeddiicc  pprreenneesseejjoo  vv  
ppoovvpprree��jjuu  llee  zzaa  pprriibblliižžnnoo  44  mmiinnuuttee  ((oodd  33--55  mmiinnuutt))..  PPoo  tteemm  ��aassuu  ppaa  nnaa  nnjjiihh  llaahhkkoo  pprriiddee  ddoo  nneeppoopprraavvlljjiivviihh  
ppoosslleeddiicc  iinn  mmootteennjj  vv  nnjjiihhoovveemm  ddeelloovvaannjjuu..  
  
��lloovveekk,,  kkii  ddoožžiivvii  zzaassttoojj  ddiihhaannjjaa  iinn  bbiittjjaa  ssrrccaa,,  ssaamm  nnee  zzmmoorree  oohhrraannjjaattii  zzaaddoossttnnee  pprreeddiihhaannoossttii  pplljjuu��  iinn  
pprreekkrrvviittvvee  mmoožžggaannoovv  zz  ddeelloovvaannjjeemm  ssrr��nnee  mmiiššiiccee..  ZZaattoo  jjee  pprrii  ��lloovveekkuu  ss  ssrr��nniimm  zzaassttoojjeemm  nnuujjnnoo  ttaakkoojj  zzaa��eettii  ss  
tteemmeelljjnniimmii  ppoossttooppkkii  oožžiivvlljjaannjjaa,,  ��ee  žžeelliimmoo  oohhrraanniittii  nnjjeeggoovvoo  žžiivvlljjeennjjee  oozziirroommaa  kkaakkoovvoosstt  žžiivvlljjeennjjaa,,  kkii  jjoo  jjee  iimmeell  
ddoo  sseeddaajj..  
  
VVeelliikkoo  lljjuuddii  iizz  ttaakkššnniihh  aallii  ddrruuggaa��nniihh  rraazzllooggoovv  nnee  uuppaa  aallii  nnoo��ee  ppoommaaggaattii  ��lloovveekkuu,,  kkii  jjee  uuttrrppeell  ssrr��nnii  zzaassttoojj::  llaaiikkii  
iimmaajjoo  ppooggoossttoo  ppoommaannjjkklljjiivvoo  zznnaannjjee  pprrvvee  ppoommoo��ii,,  nneekkaatteerrii  ppaa  ssee  llee  bboojjiijjoo,,  ddaa  bbooddoo  oobb  ssiicceerr  ddoobbrreemm  zznnaannjjuu  
rraavvnnaallii  nnaappaa��nnoo..  NNeekkaatteerrii  ssee  bboojjiijjoo,,  ddaa  jjiihh  bbooddoo  ddrruuggii  oo��iivviiddccii  oocceennjjeevvaallii  iinn  kkrriittiizziirraallii  oobb  tteemm,,  kkoo  bbooddoo  
»»nneessttrrookkoovvnnoo««  rraavvnnaallii,,  ssttrraahh  jjiihh  jjee  mmoorreebbiittnnee  ookkuužžbbee  oobb  ssttiikkuu  zz  nneezznnaanniimm  nneezzaavveessttnniimm  ��lloovveekkoomm,,  
nneennaazzaaddnnjjee  ppaa  ssee  mmoorrddaa  bboojjiijjoo  ssmmrrttii  iinn  mmoorreebbiittnneeggaa  bblliižžnnjjeeggaa  ssrree��aannjjaa  zz  nnjjoo..  
  
PPrraavv  jjee,,  ddaa  bbii  ssee  lljjuuddjjee  zzaavveeddaallii,,  ddaa  jjee  nnuuddeennjjee  pprrvvee  ppoommoo��ii,,  sspplloohh  ��ee  ttaa  nneeppoossrreeddnnoo  rreeššuujjee  žžiivvlljjeennjjee  aallii  
nnjjeeggoovvoo  kkaakkoovvoosstt,,  nneekkaajj  nnaajjlleeppššeeggaa,,  kkaarr  ��lloovveekk  llaahhkkoo  ppooddaarrii  ssoo��lloovveekkuu,,  hhkkrraattii  ppaa  nnaajj  bbii  nnaass  kk  tteemmuu  
zzaavveezzoovvaall  ttuuddii  mmoorraallnnii  ��uutt..  
  
��aass,,  kkii  ppoottee��ee  oodd  pprrvveeggaa  kklliiccaa  nnaa  šštteevviillkkoo  111122  ppaa  ddoo  pprriihhooddaa  rreeššeevvaallcceevv  nnaa  kkrraajj  žžiivvlljjeennjjee  ooggrroožžaajjoo��eeggaa  
ddooggooddkkaa,,  jjee  vv  SSlloovveenniijjii  vv  ppoovvpprree��jjuu  ddoobbrriihh  1100  mmiinnuutt..  TToo  jjee  kkaarr  66  mmiinnuutt  vvee��  oodd  ttiisstteeggaa  ��aassaa,,  kkoo  ssoo  mmoožžggaannii  
mmoorrddaa  žžee  uuttrrppeellii  nneeppoovvrraattnnee  ppoošškkooddbbee  iinn  bboo  ppoommoo��  rreeššeevvaallcceevv  mmoorrddaa  žžee  nneeppoottrreebbnnaa  aallii  ppaa  bboo  oožžiivvlljjeennii  
��lloovveekk  pprreežžiivveell  ss  hhuuddoo  mmoožžggaannsskkoo  ppoošškkooddbboo..  NNuujjnnoo  jjee  ttoorreejj  ss  tteemmeelljjnniimmii  ppoossttooppkkii  oožžiivvlljjaannjjaa  ((TTPPOO))  pprrii��eettii  
��iimm  pprreejj..  
  
DDaa  ppaa  bbii  zznnaallii  oobb  tteemm  pprraavviillnnoo  rraavvnnaattii,,  jjee  ttrreebbaa  zznnaannjjee  oo  oožžiivvlljjaannjjuurreeddnnoo  oossvveežžeevvaattii..  TTuuddii  zzddrraavvssttvveennii  
ddeellaavvccii,,  kkii  ssee  ss  tteemm  pprroobblleemmoomm  nnee  ssrree��uujjeejjoo  vvssaakkooddnneevvnnoo,,  oobbnnaavvlljjaajjoo  zznnaannjjee  TTPPOO..  ZZaa  llaaiikkee,,  kkii  ssee  ss  
pprroobblleemmii  zzddrraavvjjaa,,  bboolleezznnii,,  žžiivvlljjeennjjaa  iinn  ssmmrrttii  ssrree��uujjeejjoo  ššee  rreeddkkeejjee,,  ppaa  jjee  oobbnnaavvlljjaannjjee  zznnaannjjaa  ššee  ttoolliikkoo  
ppoommeemmbbnneejjššee,,  ssaajj  ssoo  pprraavv  oonnii  ttiissttii,,  kkii  ssoo  oobbii��aajjnnoo  pprrvvii  nnaa  kkrraajjuu  žžiivvlljjeennjjee  ooggrroožžaajjoo��eeggaa  ddooggooddkkaa..  
  
PPoommeemmbbeenn  pprriissppeevveekk  kk  bboolljjššeemmuu  pprreežžiivveettjjuu  bboollnniikkoovv  ss  ssrr��nniimm  zzaassttoojjeemm  pprriinnaaššaa  ttuuddii  uuvveeddbbaa  aavvttoommaattsskkiihh  
iinn  ppoollaavvttoommaattsskkiihh  eelleekkttrrii��nniihh  ddeeffiibbrriillaattoorrjjeevv  nnaa  jjaavvnniihh  mmeessttiihh,,  nnaa  kkaatteerriihh  ssee  pprrii��aakkuujjee,,  ddaa  ssee  bboo  zzggooddiill  vvssaajj  
eenn  zzaassttoojj  ssrrccaa  vv  oobbddoobbjjuu  ddvveehh  lleett..  VV  SSlloovveenniijjii  ssoo  nnaammeešš��eennii  vv  CCaannkkaarrjjeevveemm  ddoommuu,,  vv  KKlliinnii��nneemm  cceennttrruu,,  nnaa  
MMeeddiicciinnsskkii  ffaakkuulltteettii,,  vv  HHaallii  TTiivvoollii,,  nnaa  KKoonnggrreessnneemm  ttrrgguu,,  vv  nneekkaatteerriihh  lleekkaarrnnaahh,,  vv  ooddddaalljjeenniihh  zzddrraavvssttvveenniihh  
ddoommoovviihh  iinn  ddrruuggoodd..  DDeeffiibbrriillaacciijjaa  vv  oobbddoobbjjuu  33--55  mmiinnuutt  ppoo  zzaassttoojjuu  ssrrccaa  nnuuddii  kkaarr  5500--7755  ooddssttoottnnoo  
ddoollggoorroo��nnoo  pprreežžiivveettjjee..  



  
AAvvttoommaattsskkii  eelleekkttrrii��nnii  ddeeffiibbrriillaattoorr  jjee  nnaapprraavvaa,,  kkii  jjoo  zzmmoorree  uuppoorraabblljjaattii  ttuuddii  llaaiikk,,  ssaajj  mmoorraa  ttee  llee  pprriittrrddiittii  
eelleekkttrrooddee  nnaa  nneezzaavveessttnneeggaa  ss  ssrr��nniimm  zzaassttoojjeemm,,  nnaapprraavvaa  ppaa  ssee  ssaammaa  ooddlloo��ii,,  aallii  bboo  bboollnniikkuu  ddoovveeddllaa  
eelleekkttrrii��nnii  ššookk..  PPoollaavvttoommaattsskkii  eelleekkttrrii��nnii  ddeeffiibbrriillaattoorr  llaahhkkoo  uuppoorraabblljjaajjoo  llee  iizzuu��eennii  llaaiikkii  ((pprreeddvvsseemm  ggaassiillccii,,  
ppoolliicciissttii,,  vvaarrnnoossttnniikkii,,  rreeššeevvaallccii  iinn  nneekkaatteerrii  llaaiikkii));;  nnaapprraavvaa  aannaalliizziirraa  ssrr��nnii  rriitteemm  bboollnniikkaa,,  rreeššeevvaalleecc  ppaa  mmoorraa  
ssaamm  iizzvvrrššiittii  eelleekkttrrii��nnii  ššookk,,  pprrii  ��eemmeerr  ggaa  nnaapprraavvaa  zz  ggllaassoovvnniimm  ppoovveelljjeemm  vvooddii  pprrii  ddeelluu..  
  
KKlljjuubb  uuppoorraabbii  AAEEDD  ppaa  jjee  ttrreebbaa  nneeoobbhhooddnnoo  zzaaggoottaavvlljjaattii  uummeettnnoo  ddiihhaannjjee  iinn  kkrr��eennjjee  ssrr��nnee  mmiiššiiccee,,  kkii  ggaa  
ddoosseežžeemmoo  ss  pprraavviillnnoo  zzuunnaannjjoo  mmaassaažžoo  ssrrccaa..  ��ee  uummeettnneeggaa  ddiihhaannjjaa  ((kklljjuubb  uuppoorraabbii  pprriirroo��nnee  mmaasskkee,,  kkii  jjoo  
ddoobbiimmoo  vvssaakkii  lleekkaarrnnii))  nnee  žžeelliimmoo  iizzvvaajjaattii,,  jjee  pprriippoorroo��lljjiivvoo  iizzvvaajjaattii  vvssaajj  zzuunnaannjjoo  mmaassaažžoo  ssrrccaa..  TTuuddii  llee  zzuunnaannjjaa  
mmaassaažžaa  ssrrccaa  ddookkaazzaannoo  rreeššuujjee  žžiivvlljjeennjjaa..  
  
  
PPRRIISSTTOOPP  KK  NNEEZZAAVVEESSTTNNEEMMUU  OODDRRAASSLLEEMMUU  ��LLOOVVEEKKUU,,  KKII  MMOORRDDAA  PPOOTTRREEBBUUJJEE  TTUUDDII  OOŽŽIIVVLLJJAANNJJEE  
ZZAARRAADDII  OODDSSOOTTNNOOSSTTII  SSPPOONNTTAANNEEGGAA  DDIIHHAANNJJAA  IINN  BBIITTJJAA  SSRRCCAA  
  
••  NNaajjpprreejj  zzaavvaarruujjeemmoo  kkrraajj  ddooggooddkkaa  iinn  ppoosskkrrbbiimmoo  zzaa  llaassttnnoo  vvaarrnnoosstt  ((ooddkklloopp  eelleekkttrrii��nneeggaa  ttookkaa  iippdd..))..  
  
••  KKoo  pprriissttooppiimmoo  kk  nneezzaavveessttnneemmuu,,  ggaa  nnaajjpprreejj  pprriimmeemmoo  zzaa  rraammee,,  nneežžnnoo  ((zzaarraaddii  mmoožžnnoossttii  ppoošškkooddbbee  
hhrrbbtteenniiccee))  ssttrreesseemmoo  iinn  ppookkllii��eemmoo,,  tteerr  ggllaassnnoo  vvpprraaššaammoo::  »»AAllii  ssttee  vv  rreedduu??««..  
  
••  ��ee  ssee  nneezzaavveessttnnii  nnee  ooddzzoovvee  iinn  ��ee  ssmmoo  nnaa  kkrraajjuu  ddooggooddkkaa  ssaammii  zz  nneezzaavveessttnniimm,,  ggllaassnnoo  zzaakkllii��eemmoo::  »»NNaa  
ppoommoo��!!««  vv  uuppaannjjuu,,  ddaa  ssee  vv  bblliižžiinnii  nnaahhaajjaa  kkddoo,,  kkii  nnaamm  bboo  pprrii  oožžiivvlljjaannjjuu  ppoommaaggaall..  
  
••  OObbii��aajjnnoo  ppookklleekknneemmoo  nnaa  ddeessnnoo  ssttrraann  nneezzaavveessttnneeggaa..  NNeezzaavveessttnneemmuu  mmoorraammoo  nnaajjpprreejj  sspprroossttiittii  ddiihhaallnnoo  
ppoott  ss  tteemm,,  ddaa  mmuu  pprreevviiddnnoo  vvzzvvrrnneemmoo  ggllaavvoo  vvzznnaakk  iinn  ddvviiggnneemmoo  ssppooddnnjjoo  ��eelljjuusstt,,  ss  ��iimmeerr  ddvviiggnneemmoo  oohhllaappeenn  
jjeezziikk  ssttrraann  oodd  sstteennee  žžrreellaa  iinn  oommooggoo��iimmoo  zzrraakkuu  pprroosstt  vvhhoodd  vv  ggrrlloo  iinn  ssppooddnnjjaa  ddiihhaallaa..  
  
••  KKoo  ssmmoo  sspprroossttiillii  ddiihhaallnnoo  ppoott,,  pprreevveerriimmoo,,  aallii  nneezzaavveessttnnii  ssppoonnttaannoo  ddiihhaa;;  ttoo  ssttoorriimmoo  ss  ppoommoo��jjoo  ttrreehh  ��uuttiill::  
  
11..  OOPPAAZZUUJJEEMMOO  pprrssnnii  kkoošš  nneezzaavveessttnneeggaa,,  ��ee  ssee  ddvviiggaa  iinn  ssppuušš��aa  vv  rriittmmuu  ddiihhaannjjaa;;  
  
22..  iissttoo��aassnnoo  nnaadd  nnjjeeggoovviimmii  uussttii  iinn  nnoossoomm  ((ss  ssvvoojjiimm  lleevviimm  uuššeessoomm))  PPOOSSLLUUŠŠAAMMOO,,  ��ee  sslliiššiimmoo  ddiihhaallnnee  ššuummee  
pprrii  vvddiihhuu  iinn  iizzddiihhuu;;  
  
33..  oobb  tteemm  llaahhkkoo  ttuuddii  ��UUTTIIMMOO  nnjjeeggoovvoo  mmoorreebbiittnnoo  iizzddiihhaannoo  ssaappoo  nnaa  ssvvoojjeemm  ((lleevveemm))  lliiccuu..  
  
ZZnnaakkee  ssppoonnttaanneeggaa  ddiihhaannjjaa  iišš��eemmoo  nnaajjvvee��  1100  sseekkuunndd..  
  
••  ��ee  zzaazznnaammoo  zznnaakkee  pprriissoottnnoossttii  ssppoonnttaanneeggaa,,  ssaammoossttoojjnneeggaa  ddiihhaannjjaa,,  ggaa  oobbrrnneemmoo  vv  bboo��nnii  ppoolloožžaajj  oozziirroommaa  
ppoolloožžaajj  zzaa  nneezzaavveessttnneeggaa;;  ss  tteemm  mmaanneevvrroomm  zzaaggoottoovviimmoo  pprreehhooddnnoosstt  ddiihhaallnniihh  ppoottii..  TTaa  ppoolloožžaajj  zzaaggoottaavvlljjaa,,  ddaa  
ssee  jjeezziikk  uummaakknnee  zz  zzaaddnnjjee  sstteennee  žžrreellaa  iinn  nnee  zzaappiirraa  vvhhooddaa  vv  ggrrlloo..  
  
••  OOsseebbii,,  kkii  jjee  ppoommooddrreellaa,,  sspprroossttiimmoo  ddiihhaallnnee  ppoottii  zz  rraazzrraahhlljjaannjjeemm  oovvrraattnniikkaa..  
  
••  PPrreepprree��iittii  mmoorraammoo  ttuuddii  ppooddhhllaaddiitteevv;;  nneezzaavveessttnneeggaa  ppookkrriijjeemmoo  zz  ooddeejjoo..  
  
••  PPookkllii��eemmoo  šštteevviillkkoo  111122  iinn  mmeedd  ��aakkaannjjeemm  nnaa  rreeššeevvaallnnoo  eekkiippoo  nnaaddzzoorruujjeemmoo  ssttaannjjee  nneezzaavveessttnneeggaa  ��lloovveekkaa,,  
oobb��aassnnoo  pprreevveerriimmoo  ttuuddii  uussttrreezznnoosstt  ddiihhaannjjaa  iinn  ppoollnnjjeennoossttii  tteerr  ffrreekkvveennccee  ppuullzzaa..  OObb  vvssaakkrrššnnii  sspprreemmeemmbbii  
((pprreenneehhaannjjuu  ddiihhaannjjaa  aallii  pprreenneehhaannjjuu  bbiittjjaa  ssrrccaa))  jjee  ttrreebbaa  zzaa��eettii  ss  ppoossttooppkkii  kkaarrddiioo--ppuullmmoonnaallnneeggaa  oožžiivvlljjaannjjaa..  
  
••  ��ee  zznnaakkoovv  ssaammoossttoojjnneeggaa  ddiihhaannjjaa  nnii  mmoo��  zzaazznnaattii,,  llaaiikkii  nnee  ttiippaajjoo  ppuullzzaa,,  kkeerr  jjee  pprreevvee��  zzaammuuddnnoo  iinn  zzaa  llaaiikkaa  
tteežžkkoo  uuggoottoovvlljjiivvoo,,  ppaa��  ppaa::  
  
11..  ppookkllii��eejjoo  rreeššeevvaallccee  nnaa  tteelleeffoonnsskkoo  šštteevviillkkoo  111122  ((��ee  ssoo  ssaammii  iinn  ��ee  tteeggaa  nnii  ssttoorriill  žžee  kkddoo,,  kkii  jjee  bbiill  pprraavv  ttaakkoo  
oo��iivviiddeecc  ddooggooddkkaa));;  
  
22..  ddiissppee��eerrjjuu  jjee  ttrreebbaa  ppoovveeddaattii  KKDDOO  jjee  pprrii  tteelleeffoonnuu,,  KKJJEE  ssee  jjee  ddooggooddeekk  zzggooddiill  iinn  KKAAJJ  ssee  jjee  zzggooddiilloo;;  
ppoovveeddaattii  jjee  ttrreebbaa,,  ddaa  iimmaammoo  oobb  sseebbii  nneezzaavveessttnneeggaa  ��lloovveekkaa  bbrreezz  zznnaakkoovv  žžiivvlljjeennjjaa,,  kkii  mmuu  bboommoo  nnuuddiillii  pprrvvoo  
ppoommoo��  ss  kkaarrddiioo--ppuullmmoonnaallnniimm  oožžiivvlljjaannjjeemm;;  



  
••  ��ee  jjee  nnaa  kkrraajjuu  ddooggooddkkaa  ššee  kkaakk  oo��iivviiddeecc,,  nnaajj  ssttee��ee  ppoo  AAEEDD..  ��ee  ssmmoo  nnaa  kkrraajjuu  ddooggooddkkaa  ssaammii,,  ssttee��eemmoo  ppoo  
AAEEDD  oobb  tteemm,,  kkoo  kkllii��eemmoo  rreeššeevvaallccee..  
  
••  ��ee  jjee  oobb  nneezzaavveessttnneemm  oossttaalloo  vvee��  oo��iivviiddcceevv  zz  zznnaannjjeemm  oožžiivvlljjaannjjaa,,  nnaajj  ssee  pprrii  tteemm  iizzmmeennjjuujjeejjoo,,  kkeerr  jjee  
pprraavviillnnoo  oožžiivvlljjaannjjee  iizzrreeddnnoo  nnaappoorrnnoo  iinn  oodd  rreeššeevvaallccaa  zzaahhtteevvaa  zzeelloo  vveelliikkoo  ffiizzii��nnee  eenneerrggiijjee..  
  
••  PPoo  oopprraavvlljjeenneemm  kklliiccuu  nnaa  tteelleeffoonnsskkoo  šštteevviillkkoo  111122  TTAAKKOOJJ  pprrii��nneemmoo  zz  oožžiivvlljjaannjjeemm..  
  
••  OOŽŽIIVVLLJJEENNJJEE  PPRRII  OODDRRAASSLLEEMM  zzaa��nneemmoo  zz  zzuunnaannjjoo  mmaassaažžoo  ssrrccaa::  
  
11..  NNee  zzaammuujjaammoo  ssee  zz  iisskkaannjjeemm  mmeessttaa  mmaassaažžee  ssrrccaa  ppoo  mmeettooddii  ttiippaannjjaa  rreebbrrnneeggaa  llookkaa,,  tteemmvvee��  mmeessttoo  
mmaassaažžee  ssrrccaa  ddoolloo��iimmoo  nnaa  ssrreeddiinnii  pprrssnneeggaa  kkooššaa..  
  
22..  PPeettoo  eennee  ((oobbii��aajjnnoo  ddoommiinnaannttnnee))  rrookkee  ppoolloožžiimmoo  nnaa  mmeessttoo  mmaassaažžee,,  ddrruuggoo  rrookkoo  ppoolloožžiimmoo  nnaa  pprrvvoo  rrookkoo  iinn  
sskklleenneemmoo  pprrssttee  mmeedd  nnjjiimmaa..  
  
33..  NNaa  ssppooddnnjjoo  ttrreettjjiinnoo  pprrssnniiccee  pprriittiisskkaammoo  zz  iizztteeggnnjjeenniimmii  rrookkaammii  ss  tteežžoo  ssvvoojjeeggaa  tteelleessaa,,  pprraavvookkoottnnoo  nnaa  
ppooddllaaggoo..  
  
44..  PPrraavviillnnaa  tteehhnniikkaa  zzuunnaannjjee  mmaassaažžee  ssrrccaa  pprrssnniiccoo  vvttiissnnee  zzaa  pprriibblliižžnnoo  11//33  gglloobbiinnee  pprrssnneeggaa  kkooššaa  ((pprriibblliižžnnoo  33  
ddoo  44  ccmm)),,  mmaassaažžoo  iizzvvaajjaammoo  ss  ffrreekkvveennccoo  110000  vvttiissoovv  nnaa  mmiinnuuttoo,,  pprrii  ��eemmeerr  rrookk  nnee  ooddmmiikkaammoo  ssttrraann  ss  pprrssnneeggaa  
kkooššaa,,  ddaa  nnaamm  rrookkee  nnee  ppoosskkaakkuujjeejjoo  ppoo  nnjjeemm,,  vvttiiss  ppaa  nnaajj  ttrraajjaa  eennaakk  ��aass  kkoott  sspprroossttiitteevv..  
  
••  PPoo  3300  vvttiissiihh  pprrssnniiccee  nneezzaavveessttnneemmuu  vvzzvvrrnneemmoo  ggllaavvoo  ((sspprroossttiimmoo  ddiihhaallnnoo  ppoott)),,  ss  ppaallcceemm  iinn  kkaazzaallcceemm  lleevvee  
rrookkee  zzaattiissnneemmoo  nnoossnniiccii,,  ooddpprreemmoo  uussttaa  nneezzaavveessttnneeggaa,,  jjiihh  ddoobbrroo  oobbjjaammeemmoo  ss  ssvvoojjiimmii,,  ddaa  ssttiikk  ddoobbrroo  tteessnnii  iinn  
nnee  pprreeppuušš��aa  zzrraakkaa  tteerr  ddaammoo  ddvvaa  vvppiihhaa  ppoo  mmeettooddii  »»uussttaa  nnaa  uussttaa««,,  pprrii  ��eemmeerr  nnaajj  vvssaakk  oodd  nnjjiijjuu  ttrraajjaa  ppoo  11  
sseekkuunnddoo;;  oobb  tteemm  ss  kkoottii��kkoomm  oo��eessaa  ooppaazzuujjeemmoo  aallii  ssee  pprrssnnii  kkoošš  ddvviiggaa  oobb  nnaaššiihh  vvppiihhiihh  iinn  ssppuušš��aa,,  kkoo  uussttaa  
ooddmmaakknneemmoo  ssttrraann  oodd  uusstt  nneezzaavveessttnneeggaa..  
  
••  PPrrii  uummeettnneemm  ddiihhaannjjuu  jjee  pprriippoorroo��lljjiivvaa  uuppoorraabbaa  ppoosseebbnnee  mmaasskkee,,  kkii  pprreepprree��uujjee  mmoorreebbiittnnoo  ookkuužžbboo  
rreeššeevvaallccaa  ss  ssttrraannii  nneezzaavveessttnneeggaa,,  ssaajj  iimmaa  ppoosseebbeenn  ffiilltteerr  iinn  eennoossttrraannsskkii  vveennttiill,,  kkii  oommooggoo��aa  pprreehhoodd  zzrraakkaa  llee  vv  
eennii  ssmmeerrii..  UUppoorraabbaa  mmaasskkee  bboo  pprreepprree��iillaa  mmoorreebbiitteenn  ooddppoorr  pprrii  ddaajjaannjjuu  uummeettnneeggaa  ddiihhaannjjaa  nneezznnaanneemmuu  
nneezzaavveessttnneemmuu  ��lloovveekkuu,,  zzaa  kkaatteerreeggaa  nnee  vveemmoo,,  ��ee  nnee  pprreennaaššaa  kkaakkee  nnaalleezzlljjiivvee  bboolleezznnii  ddiihhaall..  
  
••  PPoo  ddvveehh  vvppiihhiihh  nnaaddaalljjuujjeemmoo  zz  zzuunnaannjjoo  mmaassaažžoo  ssrrccaa..  
  
••  RRaazzmmeerrjjee  mmaassaažžaa  ssrrccaa::  uummeettnnoo  ddiihhaannjjee  nnaajj  vv  ppeettiihh  cciikklluussiihh  ((pprriibblliižžnnoo  22  mmiinnuuttii))  ppootteekkaa  vv  rraazzmmeerrjjuu  
3300  ::  22..  
  
••  PPoo  oopprraavvlljjeenniihh  ppeettiihh  cciikklluussiihh  nnee  iišš��eemmoo  ppuullzzaa  nnaa  žžiillaahh  vvrraattuu,,  tteemmvvee��  ppuussttiimmoo  aavvttoommaattsskkeemmuu  
eelleekkttrrii��nneemmuu  ddeeffiibbrriillaattoorrjjuu,,  ddaa  aannaalliizziirraa  ssrr��nnii  rriitteemm::  
  
11..  ŽŽee  mmeedd  kkaarrddiioo--ppuullmmoonnaallnniimm  oožžiivvlljjaannjjeemm  nnaajj  eeddeenn  oodd  oossttaalliihh  oo��iivviiddcceevv  pprriipprraavvii  eelleekkttrrooddee  aavvttoommaattsskkeeggaa  
eelleekkttrrii��nneeggaa  ddeeffiibbrriillaattoorrjjaa  ((AAEEDD))  iinn  jjiihh  ppoo  nnaavvooddiilliihh  nnaalleeppii  nnaa  pprrssnnii  kkoošš  nneezzaavveessttnneeggaa..  
  
22..  PPoo  22  mmiinnuuttaahh  kkaarrddiioo--ppuullmmoonnaallnneeggaa  oožžiivvlljjaannjjaa  bboo  nnaapprraavvaa  aannaalliizziirraallaa  ssrr��nnii  rriitteemm  nneezzaavveesstteeggaa  iinn  vv  
pprriimmeerruu  bboolleezzeennsskkeeggaa  ssrr��nneeggaa  rriittmmaa  ssvveettoovvaallaa  sspprroožžiitteevv  eelleekkttrrii��nneeggaa  ssuunnkkaa..  
  
PPRRII  AANNAALLIIZZII  SSRR��NNEEGGAA  RRIITTMMAA  iinn  PPRRII  SSPPRROOŽŽIITTVVII  ŠŠOOKKAA  SSEE  MMOORRAAJJOO  VVSSII  RREEŠŠEEVVAALLCCII  OODDMMAAKKNNIITTII  
OODD  ��LLOOVVEEKKAA,,  KKII  GGAA  OOŽŽIIVVLLJJAAJJOO  IINN  OODD  SSAAMMEEGGAA  AAEEDD,,  ddaa  pprriiddee  ddoo  pprraavviillnneeggaa  oodd��iittaannjjaa  ssrr��nneeggaa  
rriittmmaa  iinn  ddaa  nnee  pprriiddee  ddoo  nneeppoottrreebbnniihh  ppoošškkooddbb  rreeššeevvaallcceevv  ssaammiihh..  
  
••  ��ee  rriitteemm  ssrrccaa  nnee  uussttrreezzaa  ttaakkeemmuu,,  kkii  bbii  ggaa  AAEEDD  llaahhkkoo  pprreeoobbrrnniill  vv  nnoorrmmaallnneeggaa,,  oozziirroommaa  ppoo  ddoovveeddeenneemm  
ššookkuu  ss  ssttrraannii  AAEEDD,,  nnaaddaalljjuujjeemmoo  zz  iizzmmeennii��nniimmii  mmaassaažžaammii  ssrrccaa  iinn  uummeettnniimm  ddiihhaannjjeemm  vv  rraazzmmeerrjjuu  3300::22  ššee  
nnaaddaalljjnnjjii  22  mmiinnuuttii  ((ppeett  cciikklluussoovv)),,  kkoo  zzooppeett  aannaalliizziirraammoo  ssrr��nnii  rriitteemm  ss  ppoommoo��jjoo  AAEEDD..  
  
••  VV  vvsseehh  nnaavveeddeenniihh  ppoossttooppkkiihh  jjee  NNAAJJPPOOMMEEMMBBNNEEJJŠŠAA  pprraavviillnnaa  ZZUUNNAANNJJAA  MMAASSAAŽŽAA  SSRRCCAA,,  
PPOOMMEEMMBBNNEEJJŠŠAA  JJEE  CCEELLOO  OODD  DDEEFFIIBBRRIILLAACCIIJJEE  iinn  ttuuddii  ppooggoojjuujjee  nnjjeenn  uussppeehh..  
  



••  NNaavveeddeennee  ppoossttooppkkee  ppoonnaavvlljjaammoo  ddoo  pprriihhooddaa  rreeššeevvaallcceevv,,  kkii  bbooddoo  kk  nneezzaavveessttnneemmuu  pprriissttooppiillii  ttuuddii  zz  zzddrraavviillii..  
  
KKOOLLIIKKOO  ��AASSAA  OOŽŽIIVVLLJJAAMMOO??  
  
••  ddookklleerr  ss  ppoossttooppkkii  nnee  uussppeemmoo  oožžiivveettii  nnaavviiddeezznnoo  mmrrttvveeggaa  ��lloovveekkaa  
••  ddookklleerr  nnaa  mmeessttoo  ddooggooddkkaa  nnee  pprriiddeejjoo  rreeššeevvaallccii  iinn  
••  ddookklleerr  zzmmoorreemmoo  iinn  nniissmmoo  ppooppoollnnoommaa  iizz��rrppaannii..  
  
  
PPOOSSEEBBNNOOSSTTII  OOŽŽIIVVLLJJAANNJJAA  DDOOJJEENN��KKOOVV  IINN  OOTTRROOKK  
  
LLaaii��nnii  rreeššeevvaallccii,,  kkii  nnee  ppoozznnaajjoo  ppoossttooppkkoovv  oožžiivvlljjaannjjaa  ddoojjeenn��kkoovv  iinn  mmaalliihh  oottrrookk,,  nnaajj  pprrii  oožžiivvlljjaannjjuu  ppoossttooppaajjoo  
ttaakkoo,,  kkoott  ssoo  ssee  nnaauu��iillii  pprrii  ppoossttooppkkiihh  oožžiivvlljjaannjjaa  ooddrraasslliihh,,  zz  nneekkaatteerriimmii  iizzjjeemmaammii::  
  
••  NNAAMMEESSTTOO  ZZAA��EETTNNEE  MMAASSAAŽŽEE  SSRRCCAA  PPRRII  DDOOJJEENN��KKUU  IINN  OOTTRROOKKUU  NNAAJJPPRREEJJ  IIZZVVEEDDEEJJOO  PPEETT  
RREEŠŠIILLNNIIHH  VVDDIIHHOOVV;;  
  
••  sslleeddii  pprriibblliižžnnoo  11  mmiinnuuttaa  kkaarrddiioo--ppuullmmoonnaallnneeggaa  oožžiivvlljjaannjjaa  PPRREEDDEENN  ppooiišš��eejjoo  ppoommoo��  rreeššeevvaallcceevv  ss  kklliicceemm  
nnaa  tteelleeffoonnsskkoo  šštteevviillkkoo  111122  ((kkaaddaarr  ssoo  ssaammii));;  
  
••  ��ee  jjee  pprriissoottnniihh  vvee��  rreeššeevvaallcceevv,,  sseevveeddaa  eeddeenn  oodd  nnjjiihh  TTAAKKOOJJ  kkllii��ee  rreeššeevvaallccee  nnaa  ppoommoo��..  
  
PPrraavviillnnoo  zzaappoorreeddjjee  tteemmeelljjnniihh  ppoossttooppkkoovv  oožžiivvlljjaannjjaa  oottrrookkaa  iinn  ddoojjeenn��kkaa::  
  
11..  ZZaaggoottoovviimmoo  vvaarrnnoosstt  rreeššeevvaallccaa  iinn  oottrrookkaa..  
  
22..  GGllaassnnoo  ppookkllii��eemmoo  »»NNaa  ppoommoo��!!««,,  ddaa  pprriitteeggnneemmoo  ppoozzoorrnnoosstt  ddrruuggiihh  oo��iivviiddcceevv..  
  
33..  PPrreevveerriimmoo  ooddzziivvnnoosstt  ddoojjeenn��kkaa  oozz..  oottrrookkaa::    

••  NNeežžnnoo  ggaa  ssttrreesseemmoo  iinn  ggllaassnnoo  vvpprraaššaammoo::  »»AAllii  ssii  vv  rreedduu??««  
  
••  NNee  ssttrreessaammoo  oottrrookk  ss  ssuummoomm  nnaa  ppoošškkooddbboo  hhrrbbtteenniiccee::  ZZddrraavv  ddoojjeenn��eekk  ssee  bboo  nnaa  ttoo  ooddzzvvaall  ss  kkrreemmžžeennjjeemm,,  
jjookkoomm,,  ggiibbii,,  oottrrookk  ppaa  bboo  llaahhkkoo  ppooddaall  ttuuddii  uussttnnii  ooddggoovvoorr..  
  
••  ��ee  oottrrookk  ooddggoovvoorrii  zz  ooddggoovvoorroomm  aallii  pprreemmiikkaannjjeemm,,  ggaa  ppuussttiimmoo  vv  ppoolloožžaajjuu,,  vv  kkaatteerreemm  ssmmoo  ggaa  nnaaššllii,,  
ppoosskkrrbbiimmoo  zzaa  nnjjeeggoovvoo  vvaarrnnoosstt,,  pprreevveerrjjaammoo  nnjjeeggoovvoo  ssttaannjjee  iinn  ppooiišš��eemmoo  ppoommoo��..  RReeddnnoo  pprreevveerrjjaammoo  ssttaannjjee  
nnjjeeggoovvee  zzaavveessttii  iinn  ddiihhaannjjaa..    

44..  NNeeooddzziivvnneemmuu  oottrrookkuu  sspprroossttiimmoo  ddiihhaallnnoo  ppoott::    

••  DDoojjeenn��eekk  nnaajj  lleežžii  nnaa  hhrrbbttuu  zz  ggllaavviiccoo  vv  nneevvttrraallnneemm  ppoolloožžaajjuu  ((jjee  nnee  vvzzvvrraa��aammoo,,  kkoott  pprrii  oottrrookkuu  iinn  ooddrraasslleemm))  
iinn  mmuu  ddvviiggnneemmoo  ssppooddnnjjoo  ��eelljjuusstt..  
  
••  OOttrrookk  nnaajj  lleežžii  nnaa  hhrrbbttuu,,  lleevvoo  rrookkoo  ppoolloožžiimmoo  nnaa  nnjjeeggoovvoo  ��eelloo  iinn  mmuu  nneežžnnoo  vvzzvvrrnneemmoo  ggllaavvoo,,  ss  pprrssttii  ddeessnnee  
rrookkee  ppaa  mmuu  pprriivvzzddiiggnneemmoo  ssppooddnnjjoo  ��eelljjuusstt..  NNee  pprriittiisskkaammoo  nnaa  mmeehhkkaa  ttkkiivvaa  ppoodd  bbrraaddoo,,  ddaa  nnee  ooggrroozziimmoo  
pprreehhooddnnoossttii  ddiihhaallnnee  ppoottii..  
  
••  ��ee  ssuummiimmoo  nnaa  ppoošškkooddbboo  vvrraattnnee  hhrrbbtteenniiccee,,  ppoosskkuussiimmoo  sspprroossttiittii  ddiihhaallnnoo  ppoott  ssaammoo  ss  pprriivvzzddiiggoomm  ssppooddnnjjee  
��eelljjuussttii..    

55..  PPooiišš��eemmoo  zznnaakkee  ssppoonnttaanneeggaa  ddiihhaannjjaa,,  iišš��eemmoo  jjiihh  nnaajjvvee��  1100  sseekkuunndd..  ZZ  lleevviimm  uuššeessoomm  nnaadd  oottrrookkoovviimmii  uussttii  
iinn  ss  ppoogglleeddoomm  uupprrttiimm  vv  nnjjeeggoovv  pprrssnnii  kkoošš  gglleeddaammoo,,  ��ee  ssee  ddvviigguujjee  pprrssnnii  kkoošš  vv  rriittmmuu  ddiihhaannjjaa,,  ppoosslluuššaammoo,,  ��ee  
ssoo  pprriissoottnnii  ddiihhaallnnii  ššuummii  iinn  ��uuttiimmoo  mmoorreebbiittnnoo  oottrrookkoovvoo  ssaappoo  nnaa  ssvvoojjeemm  lliiccuu..  
  
66..  ��ee  oottrrookk  ddiihhaa  nnoorrmmaallnnoo,,  ggaa  oobbrrnneemmoo  vv  ppoolloožžaajj  zzaa  nneezzaavveessttnnee  iinn  vveess  ��aass  nnaaddzziirraammoo  nnjjeeggoovvoo  ddiihhaannjjee..  
  
77..  ��ee  nnee  nnaajjddeemmoo  zznnaakkoovv  ssppoonnttaanneeggaa  ddiihhaannjjaa::    



••  DDoojjeenn��kkoomm  ddaammoo  uummeettnnoo  ddiihhaannjjee  »»uussttaa  nnaa  NNOOSS  IINN  UUSSTTAA««,,  vvppiihh  nnaajj  ttrraajjaa  11--11..55  sseekkuunnddee,,  ttaakkoo,,  ddaa  ssee  
pprrssnnii  kkoošš  vviiddnnoo  ddvviiggnnee..  
  
••  TTuuddii  pprrii  mmaannjjššiihh  oottrroocciihh  llaahhkkoo  uuppoorraabbiimmoo  mmeettooddoo  uussttaa  nnaa  nnooss  iinn  uussttaa,,  vvee��jjiimm  oottrrookkoomm  ppaa  bboommoo  uummeettnnoo  
ddiihhaannjjee  llaažžjjee  ddaallii  ppoo  mmeettooddii,,  kkii  jjoo  uuppoorraabblljjaammoo  pprrii  ooddrraasslliihh;;  vvppiihh  vv  ddiihhaallnnaa  ppoottaa  nnaajj  ttrraajjaa  11--11..55  sseekkuunnddee,,  
ttaakkoo,,  ddaa  ssee  pprrssnnii  kkoošš  vviiddnnoo  ddvviiggnnee..  
  
••  VVzzddrržžuujjeemmoo  ggllaavvoo  vv  vvzzvvrrnnjjeenneemm  ppoolloožžaajjuu  iinn  zz  ddvviiggnnjjeennoo  ��eelljjuussttjjoo  tteerr  ooppaazzuujjeemmoo,,  kkaakkoo  ssee  pprrssnnii  kkoošš  
ssppuušš��aa  oobb  ppaassiivvnneemm  iizzddiihhuu..  
  
••  PPoossttooppeekk  ppoonnoovviimmoo  ppeettkkrraatt..    

      

88..  OOcceenniimmoo  zznnaakkee  ddoobbrreeggaa  kkrrvvnneeggaa  oobbttookkaa  ((ssppoonnttaannoo  ggiibbaannjjee,,  kkaaššlljjaannjjee,,  jjookk,,  ddiihhaannjjee)),,  iišš��eemmoo  jjiihh  nnaajjvvee��  
1100  sseekkuunndd..  
  
99..  ��ee  ssoo  zznnaakkii  ddoobbrreeggaa  kkrrvvnneeggaa  oobbttookkaa  pprriissoottnnii,,  nnaaddaalljjuujjeemmoo  zz  uummeettnniimm  ddiihhaannjjeemm,,  ddookklleerr  ddoojjeenn��eekk  aallii  
oottrrookk  nnee  zzaaddiihhaa  ssaamm..  
  
1100..  ��ee  nnii  zznnaakkoovv  ddoobbrreeggaa  kkrrvvnneeggaa  oobbttookkaa  ((aallii  ppuullzzaa)),,  zzaa��nneemmoo  zz  zzuunnaannjjoo  mmaassaažžoo  ssrrccaa,,  kkii  jjoo  zzddrruužžiimmoo  zz  
uummeettnniimm  ddiihhaannjjeemm..  LLaaiikkii  uuppoorraabbiijjoo  rraazzmmeerrjjee  3300::22..  
  
1111..  MMaassaažžoo  ssrrccaa  iizzvvaajjaammoo::    

••  NNaa  mmeessttuu,,  kkii  jjee  11  ddeebbeelliinnoo  pprrssttaa  nnaadd  mmeessttoomm,,  kkjjeerr  ssee  zzddrruužžiittaa  rreebbrrnnaa  llookkaa..  
  
••  PPrrii  ddoojjeenn��kkiihh  pprriittiisskkaammoo  nnaa  pprrssnniiccoo  zz  ddvveemmaa  pprrssttoommaa  ((kkaazzaallcceemm  iinn  ssrreeddiinncceemm  aallii  ssrreeddiinncceemm  iinn  
pprrssttaanncceemm)),,  ppoolloožžeenniimmaa  ddrruuggeeggaa  oobb  ddrruuggeemm  nnaa  ssppooddnnjjoo  ttrreettjjiinnoo  pprrssnniiccee..  PPrrii  ddvveehh  rreeššeevvaallcciihh  ssee  llaahhkkoo  
uuppoorraabbii  ttuuddii  mmeettooddaa,,  pprrii  kkaatteerrii  zz  oobbeemmaa  rrookkaammaa  oobbjjaammeemmoo  ddoojjeenn��kkoovv  ttrruupp  ttaakkoo,,  ddaa  ssoo  pprrssttii  nnaa  hhrrbbttuu,,  ss  
ppaallcceemmaa  ppaa  pprriittiisskkaammoo  nnaa  ssppooddnnjjoo  ttrreettjjiinnoo  pprrssnniiccee..  
  
••  PPrrii  oottrroocciihh  ppeettoo  ddllaannii  ddoommiinnaannttnnee  rrookkee  ppoolloožžiimmoo  nnaa  mmeessttoo  mmaassaažžee  iinn  nnaa  pprrssnniiccoo  pprriittiisskkaammoo  zz  iizztteeggnnjjeennoo  
rrookkoo  ss  tteežžoo  ssvvoojjeeggaa  tteelleessaa,,  pprraavvookkoottnnoo  nnaa  ppooddllaaggoo,,  pprrii  vvee��jjiihh  oottrroocciihh  ppaa  llaahhkkoo  uuppoorraabbiimmoo  eennaakkoo  mmeettooddoo  
kkoott  pprrii  zzuunnaannjjii  mmaassaažžii  ooddrraasslliihh,,  ss  tteemm  ddaa  ddrruuggoo  rrookkoo  ppoolloožžiimmoo  nnaa  pprrvvoo  rrookkoo,,  sskklleenneemmoo  pprrssttee  mmeedd  nnjjiimmaa  iinn  
mmaassaažžoo  iizzvvaajjaammoo  zz  ddvveemmaa  rrookkaammaa..  
  
••  PPrrssnniiccoo  vvttiisskkaammoo  zzaa  11//33  gglloobbiinnee  pprrssnneeggaa  kkooššaa..  
  
••  SS  ffrreekkvveennccoo  110000  vvttiissoovv  nnaa  mmiinnuuttoo..    

  
1122..  ZZ  oožžiivvlljjaannjjeemm  nnaaddaalljjuujjeemmoo  ddookklleerr::    

••  DDoojjeenn��eekk  oozziirroommaa  oottrrookk  nnee  ppookkaažžee  zznnaakkoovv  žžiivvlljjeennjjaa  ((ssppoonnttaannoo  ddiihhaannjjee,,  jjookk,,  kkaaššeelljj,,  pprreemmiikkaannjjee)),,  
••  nnee  pprriiddeejjoo  rreeššeevvaallccii  aallii  
••  ssee  nnee  iizz��rrppaammoo..    

  

  

  


