Dekompresní onemocn?ní po dvou ponorech
s nitroxem
Nehoda
Instruktor p?ístrojového potáp?ní, který žije v Dubaji, SAE, provedl dva místní ponory s nitroxem
32%. První ponor byl do hloubky 30 metr? na 37 minut, v?etn? bezpe?nostní zastávky. Na hladin?
si odpo?al 64 minut, poté provedl druhý ponor do 24 metr? na 35 minut a op?t absolvoval
bezpe?nostní zastávku. O t?i hodiny pozd?ji dostal bolest v levém rameni, která p?i pohybu sílila.
Potáp?? p?vodn? plánoval potáp?t se i následující den, ale kv?li p?íliš velkým bolestem to nebylo
možné. Rozhodl se navštívit léka?e a také požádal horkou linkou e-mailem tým DAN Europe na
adrese emergency@daneurope.org o radu, co by m?l d?lat.

?ešení p?ípadu

Krátce po obdržení jeho e-mailu tým horkou linkou potáp??i zavolal a spojil ho s DMO (Dive
Medical Officer), tj. s léka?ským specialistou na potáp??skou medicínu ve Spojených arabských
emirátech, který byl také v Dubaji. Protože p?íznaky byly relativn? mírné a nejednalo se o
jednozna?ný p?ípad DCI, cht?l tento léka?ský specialista potáp??e osobn? vyšet?it, aby ur?il, zda
bolest byla skute?n? projevem dekompresního onemocn?ní.
V d?sledku návšt?vy a vyšet?ení léka? potvrdil podez?ení na DCI a zajistil potáp??i ošet?ení v
místní hyperbarické komo?e. Potáp??i se dostalo dvou lé?ebných seancí v komo?e a úpln? se
zotavil. Náklady na návšt?vu u léka?e a ošet?ení byly hrazeny p?ímo z pojišt?ní u DAN Europe.

Záv?ry / ponau?ení
Sou?asné tabulky a potáp??ské po?íta?e nejsou neomylné. A?koli použití nitroxu m?že snížit
riziko dekompresního onemocn?ní ve srovnání s použitím “oby?ejného” potáp??ského vzduchu,
neeliminuje toto nebezpe?í zcela beze zbytku, jak se o tom potáp?? p?esv?d?il v tomto p?ípad?.
Také je d?ležité nahlásit nástup jakýchkoli p?íznak? a vyhledat vyšet?ení a ošet?ení okamžit? a
bez otálení, aby se mohly výrazn? zlepšit výsledky nasazené lé?by.

P?esv?d?ili jsme vás? Pokud ano, nezapome?te se ujistit o svém aktivním ?lenství v DAN. Pokud
vám ?lenství vypršelo, navštivte DAN na www.daneurop.org a ?lenství si obnovte.
?lenství v DAN zajiš?uje služby nejv?tší mezinárodní sít? pro pomoc potáp???m v p?ípad? nouze
všude na sv?t?.
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