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PRVNÍ POMOC 
 
CO PATŘÍ DO BRAŠNY PRVNÍ POMOCI – 
obvazové balí čky, obinadla, sterilní gáza, 
polštá řkové náplasti, t řícípé šátky, vata, 
nůžky, zavírací špendlíky. 
 
CO DĚLAT, KDYŽ SE NĚCO STANE 

� Zachovat klid, neztratit rozvahu 
� Je-li t řeba, vyprostit ran ěného z místa 

neštěstí (nap říklad p ři ohni) 
� Sehnat léka řskou pomoc nebo alespo ň 

pomoc dosp ělé osoby 
� Poskytnou nejnutn ější první pomoc – 

pečovat o zran ěného 
 
JAK POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC 
 

� RÁNY 
Nejdůležitější je zastavit krvácení. Obvykle 
stačí přiložit sterilní gázu, obinadlem mírn ě 
stáhnout a zavázat. Na menší ranku p řiložte 
polštá řkovou náplast. Nikdy se rány 
nedotýkejte prsty, ni čím ji nevymývejte ani  
nezasypávejte. Mýdlo je vynikající antiseptikum, a je proto vhodné 
k vymývání ran. P řed čištěním rány si umyjte ruce v horké vod ě. Ránu 
vymyjte horkou vodou – pokud vodu 
nemáte použijte mo č. Moč je sterilní 
tekutina, která nezp ůsobí infekci. Navíc 
kyselina mo čová ránu čistí. 
 

� CIZÍ TĚLESO V OKU 
Oko nemnout! Pokud slzy smítko 
nevyplaví, zkuste je odstranit cípkem 
čistého kapesníku. Ne násilím! Je-li 
smítko zaseknuté, vyhledejte pomoc 
lékaře. 
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� ŠOK 

Šok může přivodit smrt. Znalost jeho p ředcházení a ošet ření je důležitou 
součástí první pomoci. Znaky šoku jsou: 

� Zhroucení 
� Výrazná bledost 
� Chladná zpocená k ůže 
� Slabý, ale rychlý tep 
� Vzrušení a obavy 

Postiženého položte na záda a zdvihn ěte mu nohy. Z krku, hrudníku nebo 
břicha mu uvoln ěte těsné oble čení. Nechte ho odpo čívat a stále sledujte 
jeho stav. NEPODÁVEJTE tekutiny. Udržujte t ělesnou teplotu, ale 
nezvyšujte ji – oh řívaný povrch t ěla odebere krev z vnit řních orgán ů, 
které ji nejvíce pot řebují. Bu ďte nablízku, pokud by pacient p řestal 
dýchat a došlo k zástav ě srdce. V tomto p řípadě musíte zahájit dýchání 
z úst do úst a srde ční masáž. Všechna poran ění ošet řete a při bolesti 
podávejte léky. Odezn ění šoku m ůže trvat hodn ě dlouho. Není-li to nutné, 
pacienta NEP ŘEMÍSŤUJTE a snažte se, aby odpo číval. 
 

� HROZÍ-LI VYKRVÁCENÍ 
Jestliže krev vyst řikuje z rány proudem, stla čte 
otev řenou tepnu p římo v rán ě (třeba i prsty) a 
urychlen ě přivolejte léka řskou pomoc. Čas 
přiškrcení tepny ozna čte na pevn ě přivázaném 
lístku.  P ři krvácení z nosu postiženého 

posaďte, hlavu mu zlehka zaklo ňte dop ředu a 
zmáčkněte měkkou část nosních dírek a držte 5 
minut. Řekněte pacientovi, a ť dýchá ústy. Nesmí 
vdechovat nosem. Uvoln ěte mu t ěsné oble čení. 
 
 

 
� VYKLOUBENÍ, ZLOMENINY 

Nikdy nenapravujte!!! Ran ěného nechte ležet 
v klidu, vyhledejte léka řskou pomoc. V p řípadě 
nutnosti, je-li ran ěného t řeba dopravovat, 

upevn ěte kon četinu do dlahy, ruku do 
třícípého šátku. Ledovat. 
 
 
 
 
 
 

 
 


