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Zástava obûhu krevního a d˘chání 

• PoloÏte postiÏeného na záda na tvrdou podloÏku
(nejãastûji na zem).

• Záklonem hlavy uvolnûte d˘chací cesty a vyãistûte je
(zvratky, cizí tûleso).

• Zahajte oÏivování (resuscitaci) – pravideln˘m stfiídáním
zevní srdeãní masáÏe a umûlého d˘chání z úst do úst
v pomûru 30 umûl˘ch systol : 2 vdechÛm.

Zevní srdeãní masáÏ 

• Kleknûte si nad postiÏeného z boku – nejlépe z levé
strany od postiÏeného.

• Napjaté ruce poloÏte dlanûmi na stfied hrudní kosti
a stlaãujte hrudní kost proti pátefii do hloubky 4–5 cm
frekvencí 100 za minutu.

Umûlé d˘chání z úst do úst (zachránce se mÛÏe chránit
rou‰kou, ãist˘m kapesníkem apod.)

• Otevfiete jednou rukou postiÏenému ústa a druhou
ucpûte nos.

• Nadechnûte se, pfiitisknûte svá ústa na ústa postiÏeného
a dvakrát (2 x) za sebou vdechnûte svÛj obsah plic do
jeho úst. 

Kombinace zevní srdeãní masáÏe a umûlého d˘chání

• Zahajte oÏivování zevní srdeãní masáÏí. 
• Po 30 stlaãení hrudníku proveìte vÏdy 2 umûlé vdechy

a ihned pokraãujte zevní srdeãní masáÏí.
• Stfiídejte zevní srdeãní masáÏ a umûlé d˘chání z úst

do úst v pomûru 30 systol : 2 vdechy aÏ do pfiíjezdu
záchranné sluÏby.

Automatické externí defibrilátory (AED)

• Vãas provedená elektrická defibrilace zvy‰uje ‰anci
na pfieÏití.

• Pfiístroje b˘vají umístûny na vefiejn˘ch exponovan˘ch
místech.

• Umístûte elektrody na obnaÏen˘ hrudník postiÏeného 
1. elektroda na pravou stranu hrudníku mezi

prsní bradavku a klíãní kost
2. elektroda (vût‰inou oznaãená symbolem

srdce) na levou stranu hrudníku mezi prsní
bradavku a boãní hranici hrudního ko‰e.

• AED pfiístroje mÛÏe ovládat kaÏd˘, neboÈ jejich obsluha
je jednoduchá a hlasov˘mi instrukcemi vede zachránce
k pouÏití pfiístroje (slovem Shock–‰ok) v pfiípadû,
Ïe pfiíãinou zástavy je porucha srdeãního rytmu.
Na kaÏdém pfiístroji je uveden i písemn˘ návod pouÏití.

• Pokud není u postiÏeného fibrilace komor, pfiístroj se
nenabije.
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3. stiskněte tlačítko
„SHOCK“

Stručný návod k použití AED
má postižený známky srdeční zástavy? � neodpovídá  � nedýchá 

2. umístěte elektrody

1. zapněte přístroj

ON/OFF

INFORMACE

SHOCK

Bezvûdomí bez úrazu
• Je-li postiÏen˘ v bezvûdomí (nereaguje na oslovení

a bolestivé podnûty), ale d˘chá a má srdeãní akci,
poloÏte ho na tvrdou podloÏku do zotavovací (dfiíve
stabilizované) polohy podle obrázku.

• Kontrolujte jeho základní Ïivotní funkce (d˘chání,
hmatn˘ pulz).

• POZOR – pfii lapavém d˘chání zahajte oÏivování. 

Kfieãe
• ZabraÀte postiÏenému, aby se poranil (pád, úder

o pfiedmûty v okolí apod.)
• Uvolnûte d˘chací cesty.
• Vyãkejte aÏ kfieãe odezní a podle potfieby oÏivujte nebo

uloÏte postiÏeného do zotavovací polohy.

Úraz s bezvûdomím
• D˘chá-li postiÏen˘ a je-li spontánní srdeãní aktivita,

s postiÏen˘m nemanipulujte.
• Pfii zástavû d˘chání a/nebo srdeãní ãinnosti zahajte

oÏivování.
• Pfiikryjte postiÏeného a zabraÀte ztrátám tepla.

Cizí tûleso v d˘chacích cestách – du‰ení
• Doporuãte postiÏenému, aby se snaÏil tûlesa zbavit

vyka‰láváním.
• Udefite postiÏeného dlaní mezi lopatky.
• Úder mezi lopatky mÛÏete nahradit prudk˘m stlaãením

bfiicha.
• Stoupnûte si za postiÏeného, chytnûte si své ruce pfied

jeho bfiichem a obûma rukama souãasnû ráznû stlaãte
bfiicho postiÏeného. 

• Podívejte se do úst, zda uvidíte cizí pfiedmût a snaÏte se
jej vytáhnout.

• Není-li cizí pfiedmût v dutinû vidût, ukazovákem se jej
snaÏte nahmátnout a odstranit.

Tepenné krvácení 
Malé tepenné krvácení
• Opláchnûte krvácející ránu a její okolí.
• PfiiloÏte tlakov˘ obvaz na postiÏené místo (pfiípadnû

stoãené obinadlo nebo pevnû smotan˘ kousek látky –
kapesník, které pevnû pfiifixujete pruÏn˘m obinadlem). 

• Není-li k dispozici obinadlo, tlaãte rukou.

Vût‰í tepenné krvácení
• Pfii krvácení na konãetinách pfiiloÏte nad krvácející ránu

smûrem k srdci ‰krtidlo a utáhnûte je. Dobré pfiiloÏení
‰krtidla poznáte podle toho, Ïe se proud vytékající krve
zastaví nebo v˘raznû zpomalí.

• PfiiloÏte tlakov˘ obvaz na postiÏené místo (pfiípadnû
stoãené obinadlo nebo pevnû smotan˘ kousek látky –
kapesník, které pevnû pfiifixujete pruÏn˘m obinadlem) 

• ·krtidlo nad o‰etfienou krvácející ránou povolte,
ale sledujte, zda neprosakuje obinadlem krev.

• Zaãne-li prosakovat krev pfies obvaz, opût nad ránou
za‰krÈte konãetinu.

Tepenné krvácení z jiné ãásti tûla
• PfiiloÏte na ránu tlakov˘ obvaz (stoãené obinadlo, pevnû

smotan˘ kus látky apod.) a tlaãte pevnû rukou.
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