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Vždy musíme vybavení lékárničky přizpůsobit 

délce pobytu, počtu osob, způsobu cestování, 

a v neposlední řadě i dostupnosti zdravotní péče 

v dané oblasti, kam právě cestujeme. Stále více 

lidí cestuje do vzdálených, exotických zemí.

Zaměříme se tedy na praktické rady – co mít 

doma, co vzít s sebou na dovolenou, na výlet, 

na kolo, do exotických zemí.

Domácí lékárničku vybavujeme asi nejčastě-

ji a bez většího zaváhání. V minulém čísle jsme 

zmiňovali mastné nepřilnavé mřížky a náplasťové 

stehy. Jaký další zdravotnický prostředek přidat? 

Určitě hydrokoloid.

Hydrokoloidy jsou prostředky pro vlhké hojení 

ran. Mají charakter umělé kůže, jsou přilnavé (sa-

mofi xační), savé. Neměly by se používat na infi ko-

vané rány. Skládají se ze dvou vrstev: zevní a vnitř-

ní. Zevní vrstvu tvoří pro vodu a choroboplodné 

zárodky nepropustná polyuretanová hmota. Vnitř-

ní vrstva obsahuje polymerový komplex pektinu, 

želatiny, polysacharidů a karboxymethylcelulózy. 

Při kontaktu s vlhkostí rány vytváří gelovou hmo-

tu, která zajišťuje vlhké prostředí. Hydrokoloidy 

mohou zůstat na ráně až 7 dní. Lze je použít jako 

primární i jako sekundární obvaz.

Hydrokoloidy mají velmi dobrý hojící účinek. Je-

jich sortiment pro běžné použití se stále rozrůstá 

– náplasti na puchýře, na řezná poranění, na opary, 

na odřeniny… Tyto náplasti působí analgeticky, 

nechávají se na ráně většinou několik dní a před-

cházejí zaschnutí rány (tvorbě strupu). Vytvářejí 

vhodné klima v ráně a snižují celkovou dobu ho-

jení. Při jejich nalepení je dobré (pokud se dodrží 

určitá pravidla), aby vydržely na ráně co možná nej-

déle a mohly být využity na maximum. Jaké zásady 

je třeba dodržovat? Některé se před použitím mír-

ně zahřejí v ruce, jiné se zahřejí až po nalepení, další 

jsou naneseny na tenké fólii, která se odstraňuje až 

po vlastním nalepení na ránu.
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Teploměr nám doma 

jistě nechybí a na cesty 

ho určitě přibalíme. Volí-

me raději ten méně roz-

bitný, tudíž digitální, kde 

jen musíme zkontrolovat 

stav baterií. Rtuťové tep-

loměry necháme raději 

doma, rtuť je pro orga-

nismus toxická a určitě 

bychom ji nechtěli „chy-

tat“ v zavazadle. Prodej 

rtuťových teplomě-

rů je navíc již v rámci 

EU zakázaný. 

Prostředky zdra-

votnické techniky 

pro první pomoc 

s sebou většinou 

na běžnou dovole-

nou nevozíme (pokud nejedeme autem a netvoří 

součást povinné výbavy). Kam je ale nezapome-

neme přibalit určitě, jsou daleké cesty do přírody, 

adrenalinové sporty, ale i tam, kde se dá předpo-

kládat špatná dostupnost zdravotnické pomoci. 

Většina lidí sice pevně věří, že je nebude nikdy po-

třebovat, to ovšem neznamená, že je nepřibalíme!

Známe však dostatečně jejich použití?

ZRANĚNÍ: SILNÉ KRVÁCENÍ
Krvácení je patologický stav, při kterém krev 

různě rychle uniká porušenou cévní stěnou mimo 

krevní řečiště. Znamená vždy oslabení a ohrože-

ní organismu, které je přímo úměrné rychlosti 

a velikosti krevní ztráty. Celkové množství krve 

člověka odpovídá zhruba 9 procentům jeho tě-

lesné hmotnosti. Při malých ztrátách – přibližně 

do 10 % objemu – stačí rezervní mechanismy ztrá-

tu kompenzovat bez závažnějších patologických 

projevů. Ztráta nad 10 % objemu je pod možnosti 

kompenzace bez současného poškození organis-

mu. Dle velikosti a rychlosti ztráty se rozvíjí hemo-

ragická hypotenze až hemoragický šok. 

Prudké zevní krvácení patří k nejnebezpečněj-

ším akutním stavům a vyžaduje okamžitou  rych-

lou pomoc. Proto při poskytnutí první pomoci 

příliš neváháme!

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY:

Hotový obvaz, škrtidlo.

Hotový obvaz se používá k zástavě krvácení. 

U zevního krvácení velkého rozsahu je poraněné 

místo rychle zalito stříkající krví nebo proudem 

krve, obvykle je poraněna tepna. Téměř každé velké 

krvácení může být zastaveno přímým stlačením kr-

vácející rány rukou, nejlépe přes tlakový polštářek.

Škrtidlo použijeme pouze při tepenném krvá-

cení, které se nedaří zastavit jiným způsobem.

ZRANĚNÍ: ZÁSTAVA DECHU
Náhlá zástava dýchání je vzácná, většinou jí 

předchází kratší nebo delší interval postupné-

ho zhoršování dýchání, kdy dochází k útlumu 

až ztrátě vědomí a posléze k poruchám srdeč-

ního rytmu až k zástavě srdeční. První pomoc 

spočívá především ve včasném zahájení umě-

lého dýchání.

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY: 

Resuscitační rouška – používá se k umě-

lému dýchání z úst do úst, jejím úkolem je 

odstranit možné estetické zábrany a zamezit 

šíření infekce. Umožňuje dýchání bez přímého 

dotyku s ústy postiženého.

ZRANĚNÍ: PORANĚNÍ HRUDNÍKU
Poranění hrudníku je velice závažnou situací, kte-

rá může kdykoliv zhoršit zdravotní stav postiže-

ného, popřípadě vést k jeho smrti. Nejčastěji se 

lze setkat se zraněním hrudníku, při němž do-

jde vlivem úrazu k otevřené ráně na hrudníku 

s nasáváním vzduchu do nitrohrudního prosto-

ru (pneumothorax) .

ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY: 

Rouška PVC – používá se při pneumothora-

xu na překrytí rány – konce olepíme leukoplas-

tí ze tří stran a postiženého následně uložíme 

do polohy v polosedě.

ZRANĚNÍ: 
ZLOMENINY, POHMOŽDĚNINY 

Úraz končetiny je poměrně časté zranění, 

které ve své podstatě většinou bezprostředně 

neohrozí život postiženého. Nicméně vždy vše 

závisí na způsobu, jak k úrazu došlo (mechanis-

mus úrazu) a síle, jaká byla vyvinuta na postiže-

nou končetinu. 

ZDRAVOTNICKÉ  PROSTŘEDKY: 

Trojcípý šátek – slouží k nejrůznějším postu-

pům znehybnění končetiny, převážně horní, 

a rovněž k ošetření nepříliš rozsáhlého a krvá-

cejícího zranění na čele, krku, hlavě, uchu…

Méně běžnými, avšak při delších cestách 

neméně důležitými součástmi lékárničky jsou 

zavírací špendlík, nůžky, pinzeta (na vyjmutí 

nejrůznějších předmětů), jednorázové jehly 

a stříkačky.
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NOVÝ ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK 
V DOMÁCÍ LÉKÁRNIČCE – HYDROKOLOID

Eva Turjaková
Nemocniční lékárna 

FN Na Bulovce

Blíží se čas léta a dovolených. Každý si chce 

tyto chvíle klidu a odpočinku užít co možná 

nejlépe, a hlavně ve zdraví ! Ne vždy se nám 

to však podaří, ať se snažíme sebevíc. Pro 

tyto případy je důležité mít s sebou na cesty 

připravenu vhodně vybavenou lékárničku. Ta 

by měla obsahovat nejen léky, které užíváme 

pravidelně, v čas potřeby, ale i zdravotní 

prostředky.

První pomoc: 155 záchranná služba, 150 hasiči, 158 Policie ČR, 112 jednotné evropské číslo tísňového volání
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Přřstøedky zdravotnické techniky
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