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� PODVRTNUTÍ 

Vyžaduje chladný obklad z octanu 
hlinitého; kon četinu je t řeba nechat v klidu 
ve vodorovné poloze. 
Když jste daleko od silnice, je t řeba 
nemocného p řenést – pomocí spojení 
rukou nebo nouzových nosítek. Ledovat. 
 

� PUCHÝŘE, OPRUZENINY 
Puchý ře nestrhávejte. Nohu (ruku) dob ře 
omyjte a opatrn ě osušte. Puchý ř zalepte 
polštá řkovou náplastí a nechte jej 
zaschnout. Opruzená místa omyjte, lehce 
osušte a zasypte d ětským zásypem. 
 

� SPÁLENINY, OMRZLINY 
Na menší popáleniny p řikládejte 
studené obklady nebo ochla ďte 
pod tekoucí studenou vodou. 
Pravideln ě je vym ěňujte, pokud 
to p řináší úlevu. Z popálených 
míst sejm ěte hodinky, prsteny, 
náušnice apod. na v ětší spáleniny p řikládejte sterilní gázu, nic jiného. Je 
třeba doplnit tekutiny, o které t ělo p řišlo. Často podávejte malá množství 
chladné vody. P řidejte ½ lži čky soli, nebo ješt ě lepší je špetka zažívací 
sody na ½ litru vody. 
Omrznutí vzniká ú činkem nízkých teplot. Omrzlá místa nikdy net řeme 
sněhem, poran ěného co nejd říve zahřejeme t řeba aktivním pohybem, 
přepravením do teplé místnosti, celkov ě jej zah říváme horkými nápoji, 
zabalíme ho do nah řátých pokrývek. P řivoláme pomoc 
 

� ÚŽEH, ÚPAL 
Úžeh neboli p řehřátí je poruchy termoregulace v t ěle při normální nebo 
zvýšené produkci tepla. Projevuje se slabostí, žízn í, pocitem horka, 
bolestmi hlavy, nutkáním k zvracení, suchou zarudlo u kůží, která pozd ěji 
zbledne a zrychleným slábnoucím tepem. Okamžit ě přikládejte studené 
obklady, led na tepny a oblast srdce a jater. Podáv ejte studené slané 
nápoje. P ři bezvědomí stále ochlazujte ve vodorovné poloze. 
Úpal vzniká dlouhotrvajícím p ůsobením slune čních paprsk ů na 
nechrán ěné části t ěla. Projevuje se popáleninami nechrán ěné kůže, 
bolestmi hlavy, závrat ěmi, zvracením, pr ůjmy, zrychleným tepem a 
dýcháním. Postiženého dopravte do chladné místnosti  nebo alespo ň do 
stínu, uvoln ěte mu od ěv, dávejte mu studené nápoje, na hlavu, na obli čej 
a hruď přikládejte studené obklady. 
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� MDLOBY, BEZVĚDOMÍ 

Uvoln ěte postiženému od ěv u krku, zaklo ňte mu hlavu, snažte se uvolnit 
horní cesty dýchací. Vyhledejte co nejd řív léka řskou pomoc. Pr ůběžně 
sledujte funkce dýchání a srdce. 
 

� UMĚLÉ DÝCHÁNÍ 
Umělé dýchání m ůžete 
poskytnout jen tehdy, jestliže to 
umíte. Není to snadné. 
Především se snažte sehnat 
pomoc dosp ělých. Pro každý 
případ – um ělé dýchání s plic do 
plic: Na rozev řená ústa ran ěného 
položte kapesník. Poklekn ěte 
kolmo k hlav ě, pravou rukou 
tlačte na jeho čelo, prsty 
stla čujte nos. Levou rukou 
zvedejte horní čelist tak, aby 
zůstala ústa pootev řená. Hluboce nadechn ěte, přiložte ústa na ústa 
zraněného a siln ě vydechn ěte. Přitom sledujte pohyb hrudníku 
zraněného, který se p ři vdechování zvedá. Odklo ňte hlavu, op ět se 
nadechn ěte a přiložte ústa na ústa ran ěného a vydechn ěte. V mezidobí 
raněný automaticky vydechne a hrudník poklesne. Uskute čnit se má asi 
16 vdech ů za minutu. 
 

� KLÍŠTĚ 
Vyjm ěte z kůže tak, že místo pot řete olejem a po čkejte cca 3-5 minut a 
pak krouživým pohybem v protism ěru hodinových ru čiček je opatrn ě 
vyto číte. 
 

� UŠTKNUTÍ HADEM 
Uštknutí vyžaduje část těla nad a pod uštknutím pevn ě stáhnout, ale ne 
tak, aby do ní nemohla téci tepenná krev a urychlen ě vyhledat léka řskou 
pomoc. 
 

� BODNUTÍ VOSY 
Neškrabat postižené místo! Sta čí pot řít čpavkem nebo rozkrojenou cibulí 
a přiložit studený obklad. Žihadlo v blízkosti oka nebo  jazyka vyžaduje 
lékařské ošet ření. Doporu čuje se mít u sebe antialergika a postižené 
místo ledovat. 
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� UTONUTÍ 

Okamžit ě po vytažení z vody na 
hladinu zahájí dobrý plavec dýchání 
z plic do plic. Mén ě zdatný plavec 
v míst ě, kde se dokáže postavit na 
dno, nebo povytažení postiženého na 
loďku či břeh. Současně se snažíme 
nahmatat na kr čních tepnách tep. 
Došlo-li k zastavení ob ěhu, 
přistoupíme ihned k zevní masáži 
srdce. K říšení bývá často úsp ěšné i po 
více než p ětiminutovém potopení. 
Urychlen ě postiženého p řevezeme do 
nemocnice. 

 
� MASÁŽ SRDCE  

Postižený musí být na pevné podložce (nikdy neprová díme nap ř. na 
posteli). Správné místo – nahmatáme si me čovitý výb ěžek hrudní kosti 
(na jejím dolním konci) a 2 prsty nad ním je místo,  kam p řikládáme hranu 
své dlan ě, na ni dáme druhou dla ň. Prsty sm ěřují kolmo k hrudní kosti, 
nedotýkají se hrudníku. Ruce máme napnuté v loktech , stla čujeme 
hmotností horní poloviny svého t ěla, naše ramena jsou nad hrudníkem 
postiženého – hrudník je t řeba zmáčknout o 4-5 cm. Stla čujeme 
pravideln ě, frekvencí 80-100 stla čení za minutu. Pravideln ě kontrolujeme, 
zda nedošlo k obnov ě srde ční činnosti (vždy po 1 minut ě na krkavici). 
Účinnost masáže poznáme podle zlepšení barvy poran ěného a je cítit tep 
na velkých tepnách. 

 
� STABILIZOVANÁ POLOHA 

Zajiš ťuje pr ůchodnost dýchacích cest 
(nutná kontrola) a stabilitu t ěla – 
postiženému ohneme dolní kon četinu 
bližší k nám v koleni a horní kon četinu 
bližší k nám uložíme do vzpažení. 
Uchopíme jej za koleno a vzdálen ější 

rameno, p řetočením k sob ě jej p řevrátíme na bok. Šetrn ě vysuneme 
horní kon četinu a urovnáme ji za t ělo, druhou podložíme hlavu a 
provedeme záklon hlavy, aby nedošlo k zapadnutí jaz yka. 

 


