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Formação prática

Primeira parte: Posicionar a placa posterior corretamente
1. Confirme a ocorrência de paragem cardíaca

2. Inicie a RCP manual imediatamente

3. Abra a caixa; prima LIGAR/DESLIGAR durante 1 segundo
para iniciar o autoteste e ligar o dispositivo LUCAS

4. Retire a placa posterior da caixa

5. Verbalize “parar RCP manual” para o outro socorrista

6. Coloque a placa posterior debaixo do paciente,
imediatamente abaixo das axilas do paciente

7. Verbalize “retomar RCP manual” para o outro socorrista

Segunda parte: Fixação da parte superior e transição 
para as compressões LUCAS
8. Levante a parte superior do dispositivo LUCAS da caixa e puxe os anéis 

de libertação uma vez para verificar se os ganchos de fixação estão 
abertos; em seguida, solte os anéis.

O instrutor está preparado e inicia o temporizador quando as compressões 
manuais param.

9. Ligue a parte superior à placa posterior, começando no lado mais 
próximo do utilizador. Ouve-se um clique.

10. Puxe uma vez para cima para garantir que está fixo

11. Posicione a ventosa imediatamente acima do final do esterno, no centro 
do peito. Ajuste, se necessário.

12. Empurre a ventosa para baixo utilizando dois dedos (modo AJUSTAR) 
até tocar no peito do paciente

13. Prima PAUSA para bloquear a posição inicial

14. Prima ATIVAR (30:2) ou (modo contínuo)

O instrutor para o temporizador: _______ segundos (objetivo: menos de 20 
segundos)

Terceira parte: Fixar a correia de estabilização
15. Estique totalmente a correia de estabilização, puxando pelas fivelas

16. Coloque a almofada de apoio por baixo do pescoço do paciente

17. Prenda as fivelas das correias da almofada de apoio às correias do 
dispositivo

18. Aperte firmemente as correias da almofada de apoio

19. Verifique visualmente se a ventosa está na posição correta e faça os 
ajustes necessários
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