
  

Hypothermia
The Medical On Site Treatment

Official IKAR MedCom 
Recommendation



  

Low Temperature

 General – hypothermia

 Local – frostbite



  

High Temperature

 General - hyperthermia
thermoplegia

   insolatio
 Local - combustion



  

Hypothermia

Cooling Of Body Beyond
 35° С.



  

Predisposing Factors

 Objective – ambient temperature, wind 
speed, humidity, impact time

 Subjective – acclimatization and 
hardening preceded cold injuries, nutrition, 
age, health, equipment, immobilization



  

Ambient temperature below 0° 
is not required for 

hypothermia!

Attention !



  

Any patient with trauma in the 
mountain /cave is most likely to have 

hypothermia!

Any patient with hypothermia is most 
likely to have other injures as well!

Attention !



  

Grading of hypothermia

 I - 35-32° С
 II - 32-27° С
 III- 27-24° С
 IV-  < 24° С

Body Temperature Below 15° С is 
equivalent to irreversible death!



  

Symptoms of hypothermia
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Symptoms of hypothermia

 I grade – clear consciousness, shivering
 II grade – clear consciousness, no shivering
 III grade – unconsciousness, breathing
 IV grade – unconsciousness, no breathing



  

First-aid care 

 I grade of hypothermia -
effective cold insulation, replacing wet 
clothing, head covering, active movements, 
warm sweet drinks (250ml 0.3°C warm tea), 
evacuation (walking alone with companion 
is allowed if there are no other injuries).



  

First-aid care

 II grade of hypothermia -
effective cold insulation, replacing wet 
clothing, head covering, no active 
movements (body immobilization), chemical 
pads (on major blood vessels) , warm sweet 
drinks (if active swallowing is possible), 
evacuation (transport is required to hospital 
with ICU)



  

First-aid care

 III grade of hypothermia -
effective cold insulation, ensuring passable 
air passages, head covering, body 
immobilization, steady lateral body 
position, no external warming, warming air, 
monitoring of breathing and heart activity, 
be prepare for intubation and CPR, 
evacuation (transport is required to hospital 
with intensive care unit – helicopter!)



  

First-aid care

 IV grade of hypothermia -
early diagnosis, CPR (if necessary until 
hospitalization)

effective cold insulation, replacing wet 
clothing, head covering, body immobilization, 
evacuation 



  

“Somebody suffered 
hypothermia is not dead 
until warm and dead!!!”



  

Prevention 

 stay away from water – heat loss in water 
is 32 times faster than in air

 button you clothes when standing still
 do not stay in the draught 
 do active movements when standing still
 eat and drink regularly
 prepare spare clothes



  

Transportation 

Hypothermic victims in II, III and IV grade 
are transported, while those in I grade could 

walk by themselves with someone’s help
Act cautiously to prevent further heat loss 

during transportation. 



  

Transportation 

Patient should not make any movements, 
due to the risk of fatal arrhythmias.

Continuous monitoring of the condition and 
stay prepared for intubation and CPR. 



  

hypothermia

треперене

съзнание

признаци 
на живот

ХТ I

ХТ 
II

ХТ 
III

ХТ 
IV

Общо поведение:

1. Протекция срещу по-
нататъшна загуба на 
топлина:
- изолация
- закритие от вятър
- химически грейки на 
магистралните съдове (не 
директно върху кожата)
- топъл и овлажнен 
въздух/кислород
- евентуално подмяна на 
мокрите дрехи със сухи

2. Лечение на 
съпътстващи травми

3. Алармиране на лекар

Активни движения
Топли сладки напитки

Топли сладки напитки, 
докато е налице 
гълтателен рефлекс;
Никакви активни 
движения; особено 
внимателно боравене с 
пострадалия
Наблюдение

Странично положение
Готовност за CPR

CPR до пристигане на 
лекар

+

+

+

+

-

-

-

Алгоритъм на поведение при хипотермия 
(First responders)

[The Medical On Site Treatment of Hypothermia. 
Official IKAR and UIAA Recommendations].
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hypothermia 
t<35°C

shivering

conscious

signs of life
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In all stages:

1. Protection against 
further cooling out:
- Effective insulation
- Shelter from wind
- Hot packs on trunk (not 
directly on the skin)
- Warm humidified 
air/oxygen
-Eventually change wet for 
dry clothing

2. Treatment of additional 
injuries

3. Call for an emergency 
doctor

Active movements
Warm sweet drinks

Warm sweet drinks 
as long as swallowing 
is possible; 
No active 
movements;
Evacuate smoothly, 
disturb as little as 
possible;
Strict survelliance

Side position;
Be ready for CPR

CPR until arrival of 
emergency doctor

+

+

+

-

-

-

 First responders
[The Medical On Site Treatment of Hypothermia. 

Official IKAR and UIAA Recommendations].



  

THANK   YOU!

QUESTIONS  ???



  

Congelatio  

Local injury to tissues due to 
exposure to low temperature.

 toes and soles 70-90 %
 fingers and palms   5-20 %
 face and body   1-5 %



  

Predisposing Factors

 Predisposing factors are the same as in 
hypothermia, with one difference that here 
the required temperature must be below 0 ° 
C.

 The quality of the equipment, especially shoes, 
socks and gloves are crucial.



  

Grading of congelatio

 Almost all frostbites look the same at first – 
the skin is thick, rough, slightly swollen, 
pale to grayish. There are uncertain 
complaints, tingling, itching and pain in the 
affected area (but it may be missing too).

 
 Therefore the grade of congelatio could be 

defined after the frostbitten area is warmed. 
 



  

Grading of congelatio

 I степен –
налице е увреждане само на повърхностния слой на 
кожата (епидермисът). След затопляне се получава 
пареща болка. Налице е зачервяване, оток и подуване 
на засегнатите участъци. Не се образуват мехури. При 
допир мястото е с променена чувствителност, леко 
болезнено, с чувство за изтръпналост. Възможно е 
отпадане на повърхностния слой на кожата и 
хиперпигментация, след което настъпва сравнително 
бързо възстановяване, без трайни последици.  



  

I grade of congelatio



  

Степени на измръзване

 II степен –
засегната е повърхностната дерма.  Кожата е по-бледа 
и уплътнена. След затопляне се появява силна болка, 
интензивно зачервяване и оток. Образуват се мехури, 
пълни с бистра жълтеникава течност, откритата дерма 
 в основата на мехурите е свежа и розово червена. 
Мехурите не трябва да се пукат, поради опасност от 
инфектиране. Тези измръзвания преминават по-бавно, 
като засегнатите участъци продължи-телно време са с 
кафява пигментация. Възможна е промяна на 
сетивността за по-дълго време.  



  

II grade of congelation



  

Степени на измръзване

 III степен –
засягат се всички слоеве на кожата. След затопляне 
болките са много силни, отокът е силно изразен, 
мехурите са пълни с кръвениста течност, а дъното им е 
нечувствително. Околната кожа е с тъмен, кафеникав 
цвят при сухи некрози и сивкаво белезникава при 
влажни. Обикновено мехурите се пукат спонтанно и на 
тяхно място се образуват трудно заздравяващи рани. 
Некрозите отпадат за три до четири седмици. 

Тези болни подлежат на оперативно лечение.  



  

III grade of congelation



  

Степени на измръзване

 IV степен –
налице е умъртвяване на всички слоеве на кожата, 
както и на подлежащите тъкани – фасции, мускули, 
нерви, кръвоносни съдове и дори кости. Тъканите са 
втвърдени и абсолютно безчуствени, като дори при 
невнимателни действия могат да се отчупят. 
Спонтанна епителизация и оздравяване  са 
невъзможни. 
Тези болни също подлежат на оперативно лечение. 



  

IV grade of congelation



  

IV grade of congelation



  

IV grade of congelation



  

Поведение 
 Доболничното лечение има характер на спешна 
процедура и цели прекратяване действието на 
ниските температури.

 Определя се необходимостта от извършване на 
жизнено важни поцедури и, ако това е необходимо, 
лечението, по общопретите начини, започва с тях.

 Поведението към локалните поражения започва с 
огледа и диагностицирането им.  



  

 на терена –
изолиране от студ и вятър, даване на топли 
напитки, сваляне на обувките – това не винаги 
е възможно на терена поради замръзване, 
сваляне на мокри ръкавици и чорапи – 
подмяна със сухи, затопляне с телесна 
температура – поставяне на ръцете под 
мишниците, Аспирин (500-1000 мг) или 
Ибупрофен (400-800 мг) за подобряване на 
кръвообръщението (ако не е противопоказано), 
при висока надморска височина – кислород.

Поведение  



  

 на закрито (база, хижа, заслон) –
сваляне на обувките, сваляне на мокри ръкавици, 
чорапи и дрехи – подмяна със сухи, даване на 
топли напитки, сваляне на пръстени и халки, 
Аспирин (500-1000 мг) или Ибупрофен (400-800 мг) 
за подобряване на кръвообръщението (ако не е 
дадено на терена), затопляне – засегнатият 
участък се поставя в хладка вода и постепенно 
водата се затопля до 37 °С (1° С/минута) – общо за 
около 30-40 минути, след което подсушаване и 
суха стерилна хлабава превръзка (допуска се и 
превъзка с Дефламол – при наличност).

Поведение  



  

 Да не се забравя възможността за налична 
хипотермия!

 Да не се разтриват засегнатите участъци със сняг!

 Да не се започва затопляне при опасност от ново 
измръзване!

 Да не се използва суха топлина за затопляне – 
опасност от изгаряне!

Внимание !



  

 Да се осигури колкото е възможно по-бързо 
медицинска помощ!

 Ако циркулацията в засегнатия участък не се 
възстанови в рамките на 48 часа най-вероятно ще се 
стигне до ампутация!

 Когато измръзването е съчетано с хипотермия, 
общото състояние и поведението се определят от 
степента на хипотермия!

Внимание !



  

Транспорт 

На транспорт подлежат пострадали, при 
които са налице съмнения за наличие на 

хипотермия и такива с липсваща или 
невъзстановена след затопляне 

сетивност на долните крайници.
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