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Aquest document conté informació d’utilitat sobre la Columna 

de Rescat Cardíac (CRC) instal·lada al vostre municipi. 

 

 

La Columna de Rescat Cardíac (CRC) està formada per 3 elements:  

• El desfibril·lador (DEA) 

• La cabina de control 

• La columna informativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Detall de la cabina 

Exemple de CRC 

Totes les cabines estan connectades a un centre de control web 365 dies, 24 hores al dia. La cabina 

realitza periòdicament controls automàtics de funcionament. 

En cas de detectar-se alguna incidència relacionada amb el funcionament de la CRC, uns leds vermells 

s’il·luminen de forma intermitent. El Servei d’Assistència Tècnica (SAT) detecta automàticament tots 

els esdeveniments i farà les operacions de manteniment oportunes en cas de ser necessàries. 

Quan una cabina s’obre, sona una alarma. L’ALARMA fa diverses repeticions i s’aturarà 

automàticament després d’uns minuts quedant encesos els leds vermells indicats anteriorment. 

Aquest fet no és indicatiu de cap malfuncionament sempre que la tapa de la cabina hagi quedat ben 

tancada. 

  

FUNCIONAMENT DE LA CRC 
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Quan s’obre la cabina el sistema envia un correu electrònic informatiu. Sovint es produeixen obertures 

que no es corresponen a un ús real del desfibril·lador. Es tracta de falses alarmes. En aquests casos us 

demanem  que verifiqueu que el desfibril·lador es troba a dins de la cabina així com que la porta de 

la cabina està ben tancada. En cas que la cabina no estigui ben tancada cal que la tanqueu segons 

s’especifica a continuació:  

 

 

 

 

 

 

 

Si teniu activat la comunicació per correu electrònic de les obertures, tingueu en compte que per 

causes tècniques poden diferir l’hora d’enviament del correu electrònic i l’hora en que es produeix 

l’obertura.  Vegeu en aquest sentit la data i l’hora de l’esdeveniment que s’indica en el cos del 

missatge: 

   Exemple correu electrònic d’obertura         Exemple correu electrònic d’extracció  

 

 

Recordeu que en produir-se una obertura sonarà una alarma que s’aturarà automàticament després 

d’uns minuts. 

Si el desfibril·lador s’ha extret de la cabina i no s’ha arribat a utilitzar caldrà que el custodieu i 

informeu per correu electrònic a incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat i al SAT a través del 902 

221 229 

 

  

Desplaçar la tapa primer cap endavant i després 

cap amunt per tancar-la.                                  

Pressionar els dos laterals superiors i comprovar 

que encaixen be. 

GESTIÓ DE FALSES ALARMES 
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Quan s’extreu el desfibril·lador, la cabina realitza la trucada al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) 

i envia un correu electrònic.  El SEM activa el servei mèdic necessari per atendre una persona amb 

aturada cardiorespiratòria. En aquesta activació TAMBÉ ÉS MOBILITZA TELEFÒNICAMENT la Policia 

Local o els Mossos d’Esquadra. 

Un cop finalitzada la utilització del desfibril·lador, si aquest no se l’ha endut el SEM, caldrà que el 

custodieu. 

Aviseu al SAT de la utilització mitjançant el 902 221 229 i envieu un correu electrònic a 

incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat indicant els detalls de la utilització:  la data i l’hora 

d’utilització, el número de DEA, edat i sexe del pacient així com el telèfon i el nom d’una persona de 

contacte. 

El servei de manteniment realitzarà el buidatge de dades del desfibril·lador, la reposició dels 

elèctrodes i posarà de nou en servei l’aparell a la seva columna. 

 

 

En cas de robatori, destrucció o danys (grafits, ratllades, cops, trencaments...) en qualsevol dels 

element de la CRC caldrà que s’aixequi la corresponent acta de comprovació de danys mitjançant  la 

Policia Local o els Mossos d’Esquadra.  

Comuniqueu la incidència al SAT mitjançant el 902 221 229 i envieu un correu electrònic a 

incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat indicant els detalls de l’incident. 

Des de Dipsalut podem enviar-vos les fotografies que la cabina ha captat en el moment de l’extracció 

del desfibril·lador. Ens podeu demanar aquestes fotografies enviant una petició al mail 

informacio@gironaterritoricardioprotegit.cat.  De conformitat amb la llei de protecció de dades, 

caldrà que aquesta petició es faci en nom de l’alcalde/essa. 

 

 

Correu electrònic per comunicar les incidències: 

incidencia@gironaterritoricardioprotegit.cat 
 

 

Telèfon per comunicar les incidències: 

902 221 229 

ÚS DEL DESFIBRIL·LADOR 

DANYS EN LA COLUMNA DE RESCAT CARDÍAC 

IMPORTANT 


