
JUNTS,
PODEM 
SALVAR 
UNA VIDA

La fibril·lació ventricular és la responsa-
ble inicial del 85% de les aturades 
cardíaques que es produeixen fora dels 
Hospitals, i més del 90% dels casos es 
podrien revertir si s’efectués una desfi-
bril·lació en el primer minut de la fibril·la-
ció ventricular. 

Cada any, unes 24.500 persones 
pateixen un atac de cor a l’estat 

espanyol, una cada 20 minuts, de les 
quals el 30% moren abans d’arribar a 

un hospital. 

CardioGest té per objectiu reduir la 
principal causa de mort a Espanya, les 
malalties cardiovasculars. 

Cada 20 minuts, 
una persona pateix 
un atac de cor

*Dades de l’Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 2009.

La rapidesa en l’assistència és vital, 
ja que les possibilitats de supervivència 
es redueixen dràsticament després de 

l’aturada; cada minut que passa les opcions 
de sobreviure cauen entre un 7 i un 10% 
i després de deu minuts  són mínimes.

Les aturades 
cardíaques causen a 
Espanya quatre 
vegades més morts 
que els accidents 
de trànsit

El Decret 82/2010 de la Generalitat de 
Catalunya estableix l’obligació de comptar amb 
desfibril·ladors i de personal qualificat per a 
utilitzar-lo, segons l’aforament i altres 
característiques, en instal·lacions educatives, 
residencials, comercials, administratives, 
esportives, d’oci...

Les seves instal·lacions 
estan obligades a estar 
cardioprotegides?

CardioGest els assessorarà sobre la normativa 
vigent i s’encarregarà de tot per a complir-la.

Protegeixi 
els qui l’envolten
CardioGest lluita contra la mort sobtada 
fomentant la cardioprotecció integral en 
qualsevol indret, públic o privat, formant 
a tota la població en general per identificar 
i actuar davant d'una aturada 
cardiorespiratòria, emprant les maniobres de 
suport vital bàsic i l'ús del desfibril.lador 
extern automàtic.�

Creació d’Espais Cardioprotegits
Servei Integral de Cardioprotecció
Formació Sanitària
Servei Tècnic
Venda de Material Sanitari
Venda  i Lloguer de Desfibril·ladors
Consultoria
Registre de Desfibril·ladors

Els nostres serveis:



El Desfibril·lador extern automàtic (DEA) és un 
aparell electrònic portàtil que diagnostica i tracta 
la parada cardiorespiratòria quan és deguda a 
fibril·lació ventricular (FV) i taqui-càrdia ventricular 
sense pols (TVSP) restablint al cor el seu ritme 
cardíac efectiu.

Què és un DEA?

Aparell de fàcil ús i sense prescripció per a 
tota mena d’usuaris. 
Diagnosi automàtic. L’aparell només realitza la 
desfibril·lació si el pacient ho requereix.
Bateria de llarga durada.
Autotest automàtic per a la detecció d’errors.

A CardioGest creem Espais Cardioprotegits. Són 
aquells que disposen de desfibril·ladors externs 
semiautomàtics de fàcil accés per als primers 
intervinents, per tal d’aconseguir la desfibril·lació 
amb la màxima rapidesa després que s’hagi
produït una aturada cardíaca. 

Espais Cardioprotegits

Anàlisi de l’emplaçament i ubicació del dispositiu.
Desfibril·lador complet i homologat amb “kit” de 
primers auxilis.
Instal·lació i posada en marxa del dispositiu.
Senyalització homologada del desfibril·lador.
Vitrina homologada (Opcional).
Formació inicial (6h) homologada segons la 
legislació vigent impartida per personal sanitari 
acreditat per l’Institut d’Estudis de la Salut i CCR.
Manteniment de l’aparell (Opcional).
Registre del Desfibril·lador a les autoritats 
competents segons legislació vigent.
Assessorament sobre qualsevol canvi de la 
legislació vigent, protocols d’actuació...

Inclouen:

Formació

Primers Auxilis
Primers Auxilis per a Nens i Infants (adreçat a 
pares, mares, professors…)
Accés Públic a la Desfibril·lació
Tallers pràctics de Reanimació Cardiopulmonar
Suport Vital Bàsic i ús del Desfibril·lador 
Automàtic Extern (DEA). Formació inicial de 6 
hores i renovació de 90 minuts segons
legislació vigent.

A CardioGest oferim formació homologada en 
l’àmbit de la cardioprotecció així com cursos i tallers 
de primers auxilis i reanimació cardiopulmonar.

Servei integral de cardioprotecció
Si no vol procupar-se pel manteniment del seu Espai 
Cardioprotegit, a CardioGest li oferim el nostre 
Servei Integral. Per una econòmica quota mensual, 
ens encarregarem del manteniment de tots els
dispositius així com de la renovació de la formació 
dels intervinents.

Creació d’Espais Cardioprotegits temporals
Oferim la possibilitat de protegir esdeveniments 
davant d’emergències mitjançant la presència d'un 
Tècnic en Emergències Sanitàries acreditat i equipat 
amb un desfibril·lador i material de suport vital bàsic.

Servei tècnic
El nostre departament tècnic realitzarà els controls 
periòdics per al bon funcionament dels equips 
instal·lats. En cas de detectar algun problema amb 
els equips, rebrà immediatament equips nous de 
substitució. Si es fa ús del DEA, també substituirem
immediatament el material fungible que 
l’acompanya.

Consultoria
Li oferim assessorament en tot el que es refereix a 
la cardioprotecció incloent l’ús dels dispositius, la 
legislació aplicable, els canvis en els protocols 
d’actuació...

Registre de desfibril·ladors
Ens encarreguem de tots els tràmits i 
gestions per a registrar els aparells
a les autoritats competents i segons 
la legislació vigent.
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