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Čím se můžeme otrávit?Čím se můžeme otrávit?
● Nejčastější otravy:Nejčastější otravy:
● Otrava alkoholem
● Otrava houbami
● Otrava domácími chemikáliemi
● Otrava plyny
● Otrava průmyslovými škodlivinami
● Otrava léky



  

Jak se jedy dostanou do těla?Jak se jedy dostanou do těla?
● ÚstyÚsty – snědením, nebo vypitím 
● PlícemiPlícemi – vdechnutí plynů, chemických a 

průmyslových výparů 
● Porušená kůžePorušená kůže – infekcí, kousnutím, bodnutím nebo 

uštknutím 
● Vstřebání kůžiVstřebání kůži – organická rozpouštědla 



  

Otrava alkoholemOtrava alkoholem
● Příznaky:Příznaky:
● Lehká otravaLehká otrava: ztráta zábran, životní funkce zpomaleny, ztráta tělesného tepla a euforie 

● Střední otrava: Střední otrava: poruchy rovnováhy, snížené vnímání bolesti a koordinace smyslů 

● Těžká otrava:Těžká otrava: zmatenost, poruchy vědomí, poruchy dechu i oběhu, zvracení 

● První pomoc: První pomoc: 
● Kontrola dýchání

● Zavolat rychlou záchrannou pomoc (155)

● Snažíme se vyvolat zvracení 

● Udržujeme tepelný komfort



  

Příznaky otravyPříznaky otravy
● Postižený je ospalý, nebo v bezvědomí (blouznění) 
● Poblíž postiženého mohou být obaly od jedovaté 

látky, tablety, nebo jedovatá rostlina
● Popáleniny kolem úst, když požil žíravinu 
● Možné zvracení, průjem v pozdějším stádiu,mohou být i křeče

● Namodralé zbarvení obličeje, rtů a nehtů  



  

Všeobecná pravidla první pomociVšeobecná pravidla první pomoci

● Rychlé orientační vyšetření
● Zjistit kdy, co , v jakém množství požil
● V případě musíme zahájit resuscitaci 
● Nejrychleji přivolat záchranou pomoc (155)
● Když nevíme co daný požil, nikdy nesmíme vyvolat zvracení! 



  

UštknutíUštknutí
● Zdravotní stav, nastává po útoku druhu na jiný 

nejčastěji pomocí zubů vybavených jedem

● Jedná se o bolestivé rány s tendencí krvácení a zanícení 
● Při uštknutí hadem nemusí dojít vždy k uštknutí – had nemusí jed použít

● Může jít i o bodnutí organismu jedovatým trnem na ocasu 

● V České republice žije jen jeden druh jedovatého hada zmije

● Při uštknutí dojde i k selhání důležitých orgánů



  

Znaky uštknutí zmijí obecnouZnaky uštknutí zmijí obecnou  
● Bolest v místě uštknutí (ihned)

● Drobné ranky po kousnutí, mírně krvácející 

● Během několik minut následuje otok

● Nastoupí zduření regionálních mízních uzlin 

● Objevuje se nadměrné pocení, bolesti břicha či průjem 

● Uvedené příznaky mohou přetrvat 48 hodin po uštknutí



  

První pomoc při uštknutí hademPrvní pomoc při uštknutí hadem
● Zpomalit vstřebání jedu 
● Klid, minimální pohyb 

postiženého
● Chladit místo kousnutí 
● Postižené místo umístit pod úroveň srdce

● Dezinfekce a sterilní krytí rány
● Přivolat záchrannou pomoc

● Co nikdy nedělat:Co nikdy nedělat:
● Nezaškrcovat

● Neodsávat jed

● Netřít, nemasírovat



  

Děkujeme za pozornost!
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