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Otrava
Otrava je stav vyvolaný jedovatou látkou. Po proniknutí
do krevního oběhu může jed poškodit orgány anebo způsobit smrt.
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Obr. 1

Štědřenec odvislý

Způsob průniku
jedu do organismu

Obr. 2
Všeobecná opatření:
1. Přerušíme kontakt s jedem.
2. Pokusíme se zjistit druh a množství jedu.
3. Zajistíme zvratky a předměty v blízkosti postihnutého.
4. Provedeme potřebná specifická opatření.
5. Přivoláme odbornou pomoc na tel. č. 155!
6. Postiženého uklidňujeme a kontrolujeme vědomí a dýchání. Obr.2
Pokud postižený dýchá a je v bezvědomí: uložíme jej do zotavovací polohy.
Pokud nedýchá – ihned začneme s oživováním! Obr. 3,4

Druh jedu

Příznaky
otravy

Specifická opatření
Nebezpečí otravy
zachránců
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6.

Pozření

Léky
Alkohol
Čisticí prostředky
Jedovaté rostliny a
houby
Průmyslové jedy
Drogy
(LSD, extáze…)

Bolesti břicha, nadýmání a
zvracení, průjem, slinění,
poruchy vědomí, třes,
pocení, křeče, halucinace,
poruchy vidění, poruchy
dýchání a krevního oběhu,
krvácení, poškození
sliznic…

Nalezené obaly od léků,
čisticích prostředků,
alkoholu, zbytky rostlin,
hub (zvratky zachytíme
do igelitového pytlíku)
odevzdáme lékaři. Nikdy
nevyvoláváme zvracení!
Nedáváme postiženému
jíst ani pít!

Vdechnutí

Výpary z čisticích
prostředků
Průmyslové jedy
(chlór, čpavek)
Kouř, zplodiny hoření
Chemické postřiky

Problémy s dýcháním,
šedomodré zabarvení
kůže, bolest hlavy,
halucinace, poruchy vidění
a vědomí…

Zajistíme přísun čerstvého
vzduchu.

Čisticí prostředky
Průmyslové jedy
Rostlinné jedy
Chemické postřiky

Štiplavá bolest, otok,
vyrážky, puchýře,
zarudnutí, svědění…

Bezpečně odstraníme
jedem znečištěný oděv.
Omýváme místo vlažnou
vodou aspoň 10 min.

Léky, drogy (morfin,
heroin)

Rozostřené vidění,
nadýmání a zvracení,
zhoršené dýchání, křeče,
zmatenost, poruchy
vědomí, zúžené zorničky…

Bezpečně zajistíme
nalezené jehly a stříkačky.
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4.

Vstřebání
pokožkou

5.
Účinek jedů na organismus
(závisí na druhu a množství jedu)
1. poškození mozku
2. poškození dých. cest
3. poškození jater
4. trávicí obtíže
Jedovaté
5. popálení pokožky
houby
6. popálení sliznic
(rty, ústa, oční spojivka)
7. poruchy činnosti srdce
8. poškození ledvin
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Vpich do žíly

!
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Přivolání odborné pomoci

ݥ155!

Muchomůrka zelená

Ucháč obecný

Závojenka olovová

Muchomůrka tygrovaná

Vláknice začervenalá

Pavučinec plyšový

Otrava alkoholem Alkohol snižuje aktivitu nervové soustavy, zejména mozku.
Příznaky: poruchy chování, silný zápach alkoholu v dechu, lahve od alkoholu v okolí, poruchy vědomí, namodralá kůže a sliznice, rozšířené zorničky
Opatření:
Obr. 3
Obr. 4
1. Zjistíme stav vědomí a dýchání postiženého: Obr. 2
30 : 2
1. a) Pokud je při vědomí a dýchá: Zajistíme tepelnou pohodu a klid.
1. b) Pokud je v bezvědomí a dýchá: Uložíme jej do zotavovací polohy.
1. c) Pokud nedýchá – ihned začneme s oživováním! Obr. 3,4
4 – 5 cm
2. Zjistíme přítomnost jiných poranění anebo zdravotních problémů.
Odbornou konzultaci
provedl
3. Přivoláme odbornou pomoc!
Český červený kříž.
Ohrožení života a zdraví při otravě alkoholem:
BEZVĚDOMÍ – postižený nereaguje na podněty,
UDUŠENÍ – v bezvědomí může vdechnout zvratky,

PODCHLAZENÍ – tělo rychle ztrácí teplo,
PŘEHLÉDNUTÍ – jiných závažných příčin.

Stláčování hrudníku

Vydalo vydavatelství: PUBLICOM s.r.o., VYDAVATEĽSTVO – VYDAVATELSTVÍ – PUBLISHING – VERLAG, P.O.BOX 90, 971 01 Prievidza, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, www.publicom.sk, e–mail: publicom@publicom.sk
Distribuce pro ČESKOU REPUBLIKU: PUBLICOM CZ s.r.o., Kunín 291, 742 53 Kunín, ČESKÁ REPUBLIKA, www.publicom.cz, e–mail: publicom@publicom.cz

Dýchání z úst do úst

