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ČÁST A   – ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL - seznam  

 ALU – fólie (1 ks)
 trojcípý šátek – zdravotnický, např. z netkané textilie  (1 ks)
 trojcípý šátek výrazné barvy (žlutá, oranžová) z pevné látky (dostatečně 

velký) (1 ks)
 pružné obinadlo šíře 12 cm, délka 5 m (2 ks)
 obvaz hotový č. 4 – se dvěma polštářky (1 ks)
 cívka kvalitní náplasti 2,5 cm x 1 m (1 ks)
 resuscitační rouška (1 ks)
 rukavice latexové chirurgické (1 pár)
 zavírací špendlík (4 ks)

ČÁST B   – ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL – doplňující text  

ALU  –  fólie  (1  ks) –  pokovená  fólie   o 
rozměrech cca 1,5 m x 2,2 m, hmotnost 40 g. 
Je nepromokavá a větru odolná. Metalizovaná 
vrstva  slouží  jako  odrazová  plocha  a  vrací 
velkou  část  tepelného  záření  zpět  ke  zdroji. 
Díky  těmto  vlastnostem  se  výborně  hodí 
k zajištění  tepelného  komfortu  u  zraněných, 
vyčerpaných  či  jinak  postižených  osob  – 
zamezuje  ztrátám  tělesného  tepla.  Výborně 
poslouží  také  při  nouzovém bivaku.  Pozor  – 
nezabrání ztrátám tepla vedením – pacienta je 
nutné  dostatečně  podložit  (karimatkou, 
batohem,  lanem,  atd.)  a  zabalit  (např.  do 
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náhradního oblečení, spacáku atp.). Překrytí pacienta ALU – fólií spolu s další izolací 
je jedním z nejdůležitějších kroků v boji s podchlazením. Podchlazení samo o sobě 
může  znamenat  v relativně  krátkém  časovém  úseku  rozvoj  velice  závažných 
zdravotních komplikací včetně smrti. Stejně tak prognóza traumatizovaného pacienta 
je  v kombinaci  s podchlazením  daleko  horší  než  u  pacienta  řádně  zajištěného. 
Pamatujte na to a snažte se pacientovi zajistit  tepelný komfort  co nejdříve.  Další 
možnou  alternativou  je  její  využití  při  vysokých  teplotách,  kdy  ji  lze  použít  jako 
ochranu před intenzivním slunečním zářením. ALU – fólie je v celku pevná, ale dojde-
li k jejímu poškození, pak se velice snadno trhá. Proto pozor na ostré hrany. Taktéž 
pozor u otevřeného ohně – je hořlavá. 

TROJCÍPÝ ŠÁTEK – zdravotnický (1 ks) – např. z netkané textilie. Lze ho použít 
k obvazu jakékoli části těla. Zejména při 
obvazování hlavy oceníte jeho přednosti. 
Pozor  při  fixaci  končetin  –  některé typy 
šátků jsou méně pevné. Stejně tak pozor 
na  dostatečně  velký  rozměr,  aby  jste 
nebyli následně limitováni při jeho použití, 
např. při závěsu horní končetiny.

TROJCÍPÝ ŠÁTEK Z      PEVNÉ LÁTKY   výrazné barvy (žlutá, oranžová)  (1 ks) – 
použití  jako  v předchozím případě,  ale  navíc  lze  použít  jako  škrtidlo,  pokrývka 
hlavy, můžete přes něj přefiltrovat vodu, atd. Výrazná  barva předurčuje tento šátek 
k signalizaci  nouze. 
Například v kombinaci s Y – 
postojem,  když  budete 
signalizovat vrtulníku žádost 
o pomoc.  Pozn.: Chystá se 
výroba těchto šátků. Budou 
doplněny potiskem,  kde na 
jednotlivých  obrázcích 
budou  znázorněny  různé 
možnosti  použití  šátku  - 
jakýsi  návod,  jak  obvázat 
hlavu,  ruku,  nohu,  atd.  Až 
budou  k dispozici,  bude 
zveřejněna  informace  na 
webu.
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PRUŽNÉ OBINADLO -  šíře 12 cm, délka 5 m (2 
ks) –  k fixaci  stabilních  i  nestabilních  poranění, 
možno  použít  samostatně  nebo  v kombinaci 
s dlahou – záleží na druhu poranění. V   kombinaci 
s obvazem  hotovým  č.  4  (viz.  níže)  lze  uvázat 
tlakový obvaz, kterým zastavíte většinu krvácení.

OBVAZ  HOTOVÝ  Č.4 -  se  dvěma 
polštářky (1  ks) –  jak  už  je  v názvu 
uvedeno  a  na  obrázku  znázorněno, 
tento elastický obvaz je doplněn dvěma 
polštářky.  Jeden je přidělaný napevno 
a druhý je na obvaz pouze navlečený a 
je posuvný. Ten je možné umístit podle 
potřeby  a  zvětšit  tak  krycí  plochu  a 
nebo  sací  vrstvu  obvazu.  Také  je 
možné  jej  úplně  sejmout  a  uschovat 
pro pozdější použití. Tento typ obvazu 
slouží k překrytí a obvázání ran, včetně 

velkých. Lze jimi (2-mi ks) vyřešit  krytí i při poranění 
takového rozsahu, jako je například poranění břišní 
stěny.   Při  koupi  je  důležité  dát  pozor  na  výběr, 
neboť  jeden  výrobce  vyrábí  dva  druhy  obvazů 
hotových. Pro naši potřebu vyhovuje typ s červeným 
potiskem.  Ten  obsahuje  právě  ony  dva  polštářky. 
Rozdíl je patrný na obrázku.

CÍVKA  NÁPLASTI 2,5 cm x 1 m (1 ks) – při nákupu vyzkoušet, zda skutečně lepí. 
Pozor na náplasti některých našich výrobců – nelepí !!! Osvědčené jsou značky 3M, 
Kendall  apod.  Použití:  ošetření 
a  krytí  drobných  ran,  fixace 
obvazů,  obinadel,  dlah,  ALU  – 
fólie,  „sešití“  ran  pomocí 
náplasťových  stehů  (motýlky  či 
stripy).  Dále  možno  využít 
k drobným  opravám  všeho 
druhu.  Z této  náplasti  lze 
improvizovaně  vyrobit  i  náplast 
s polštářkem -  tzv.  rychloobvaz 
(např.  ke  krytí  drobných  ran). 
Opačné  použití  je  značně 
problematické  až  nemožné  a 
proto  náplast  s polštářkem 
v tomto  základním  seznamu 
neuvádíme.
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RESUSCITAČNÍ  ROUŠKA  (1  ks)  –  jedna  ze 
základních ochranných pomůcek, která by neměla 
chybět v žádné lékárničce. Její použití při umělém 
dýchání z úst do úst výrazně snižuje riziko přenosu 
nákazy  z pacienta  na  zachránce.  Jedná  se  o 
igelitovou  roušku  doplněnou  jednocestným 

ventilem  nebo  chlopní. 
Pozor – některé roušky 
jdou  velice  obtížně 
prodechnout  –  je  to 
způsobeno  špatným 
ventilem.  Opět  platí, 
jako  v případě  všeho, 
před  použitím 
vyzkoušet,  ať  nejste 

nemile překvapeni. Osvědčené firmy jsou Ambu a 
Medical  Service – IMPS. Některé typy jsou ještě 
doplněny  systémem  gumiček  pro  přichycení  a 
názorným potiskem s postupem první pomoci.

RUKAVICE LATEXOVÉ CHIRURGICKÉ  (1  pár)  – 
nesterilní.  Další  ochranná  pomůcka  zabraňující 
přenosu  infekce  při  poskytování  první  pomoci. 
Rukavice by se pro vás měly stát samozřejmostí. A to 
nejen u úrazů,  ale  všude tam,  kde můžete  přijít  do 
kontaktu  s krví,  slinami,  zvratky  atd.  Rukavice  se 
vyrábějí v různých velikostech (např. S, M, L) – opět 
vyzkoušet. Pokud budete mít malou velikost, rukavice 
vám při navlékání snadno prasknou. 
 
ZAVÍRACÍ ŠPENDLÍK (4 ks) – větší velikost (min. 4 cm). Použití při improvizovaných 
fixacích, zj. horních končetin a to v situacích, kdy není k dispozici vhodná dlaha a 
imobilizace se provádí pomocí oblečení. Další využití je pro 
ukončení obvazů a šátkových závěsů.

ALKOHOLOVÉ DEZINFEKČNÍ ČTVEREČKY (4 ks) – pro 
dezinfekci  drobných  ran  a  oděrek.  Pro  ošetření  větších, 
znečištěných  nebo  kontaminovaných  ran  je  vhodnější 
roztok Betadine (více o dezinfekci viz. Doporučení LK ČHS 
č. 3 – lékové vybavení lékárničky).

LÉKOVÉ VYBAVENÍ – viz. Doporučení Lékařské komise ČHS č. 3

Doporučujeme zabalit každou část vybavení lékárničky  do samostatného igelitového sáčku – 
ochrana před vlhkem a igelit můžete použít např. pro realizaci neprodyšného obvazu hrudníku.

Schváleno  Lékařskou komisí ČHS v Monínci 28.11.2004.

Zpracoval: Martin Honzík a Pavel Neumann
Foto: David Tuček a Martin Honzík
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