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5 PORANENIA A KRVÁCANIE  

Krv vykonáva v organizme viacero funkcií, pričom hlavnou úlohou je zásobovať telesné 

tkanivá kyslíkom a odplavovať z nich oxid uhličitý. Vonkajšie alebo vnútorné krvácanie vzniká 

mechanickým alebo chemickým porušením steny ciev – vlásočníc, žíl a tepien. Prichádza k úniku 

krvi navonok (vonkajšie krvácanie), alebo do telesných dutín, skôr ako regulačné mechanizmy 

dokážu vytvoriť krvnú zrazeninu, ktorá uzavrie poškodenú cievu. Odhady straty krvi sú 

nespoľahlivé, ale pri strate viac ako pol litra krvi u starších ľudí sa môžu prejaviť následky a strata 

viac ako 1,5 l krvi ohrozuje život aj mladších ľudí. Napríklad pri zlomenine stehennej kosti môže 

medzi svalstvo vytiecť až 1 l krvi bez toho, aby bolo vidieť opuch a hematóm, inak až 1,5 l, ďalej 

pri zlomenine panvy až 3 l, pri zlomenine hornej kočatiny až 800 ml, pri zlomenine 1 rebra je strata 

krvi asi 150 ml (Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012). O vnútornom krvácaní môžeme hovoriť 

vtedy, keď nepríde k poškodeniu kože a krv nie je vidieť. Vnútorné krvácanie môže byť tažko 

rozoznateľné a životu nebezpečené. U človeka s krvácaním žalúdočných vredov, roztrhanou 

obličkou alebo natrhnutou slezinou môže prísť k masívnemu krvácaniu do brušnej dutiny bez 

vonkjaších známok krvácania, ale s príznamkmi šoku (Stelzer a Chytilová, 2007). 

 

Krvácanie môžeme klasifkovať podľa toho, ktorý druh ciev je poškodený (Lee et al., 2003): 

 Tepny – jasnočervená krv, pri poškodení je krvácanie závažné, krv strieka z rany v rytme 

úderov srdca, pri poškodení veľkých tepien môže krv striekať do výšky a objem cirkulujúcej 

ktvi sa rýchlo zmenší 

 Žily – tmavočervená krv, menší tlak ako v tepnách, steny žíl sa však môžu veľmi rozšíriť 

a krv sa v nich môže hromadiť, pri poškodení veľkých žíl môže krv rýchlo vytekať 

 Vlásočnice – takéto krvácanie sa vyskytuje pri každom zranení, na začiatku je krvácanie 

rýchle, ale strata krvi je zvyčajne malá, napr. modrina (vlásočnice prasknú tesne pod kožou 

a tak vznike krvácanie do tkaniva) 

 

Pred poskytovaním prvej pomoci neanalyzujeme, či je krv z tepny alebo zo žily, pretože 

prvú pomoc poskytujeme bez ohľadu na druh postihnutej cievy a rozlíšenie je väčšinou nemožné. 

Pri každom krvácaní existuje riziko vzniku šoku a jeho prechod do nezvratnej fázy. 

Rany môžeme rozdeľovať podľa toho, akým predmetom boli zapríčinené napr. nôž, náboj 

a iné, a od spôsobu, akým poranenie vzniklo. Vo všetkých prípadoch dochádza k poškodeniu 

tkaniva a infekcii.  

 

Rany môžme rozdeliť na (Lee, 2003): 

 Tržné – drviaca alebo trhavá sila, zvyčajne mokvá, krváca menej ako rezná rana, ale je 

poškodená väčšia časť tkaniva, riziko infekcie veľké 

 Rezné – priamy rez ostrým predmetom, cievy sú preťaté priečne (môže vzniknúť aj veľké 

krvácanie), môžu byť poškodené cievy, nervy alebo tepny 

 Odrenina – povrchové zranenie (strhnutie vrchnej vrstvy kože), 

 Pomliaždenina – tupý náraz alebo úder, prasknutie vlásočníc pod kožou – modrina, ktorá 

môže poukazovať aj na vnútorné krvácanie alebo zlomeninu 

 Bodná rana povrchová (pichnutie) – malý otvor, ale hlboký, riziko infekcie vysoké 

 Bodná rana hlboká – napríklad rany na trupe je potrebné dôkladne ošteriť, pretože môže 

hroziť nebezpečenstvo poškodenia životne dôležitých orgánov 

 Strelná rana – vzniká závažné poranenie, vstupná rana býva malá, ale výstupná je často krát 

veľká, s roztrhanými okrajmi, riziko infekcie vysoké  
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5.1 Vonkajšie krvácanie 

5.1.1 Krvácanie z malých rán a odrenín 

Krvácanie z malých rán a odrenín zastavíme tlakom  a zdvihom poranenej končatiny. 

Väčšinou pri týchto poraneniach postačí ranu prekryť náplasťou a tá sa zahojí do niekoľko dní. 

Odborné ošterenie je nuté iba v nasledujúcich prípadoch: 

 ak sa krávcanie nedá zastaviť 

 ak sa v rane nachádza cudzie teleso 

 ak hrozí riziko infekcie – pohryznutie zvieraťom 

 ak staršie zranenie javí známky infekcie (Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012). 

 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zastavenie krvácania a zmenšenie rizika infekcie. 

 

Postup 

1. Podľa možností použite jednorázové rukavice. Znečistenú ranu opláchnite pod tečúcou 

vodou. Ranu vydenfizikujte a prekryte sterilným gázovým štvorcom.  

2. Ak to je možné, poranenú končatinu postihnutého zdvihnite na úroveň srdca. 

3. Okolie rany vyčistite tampónom (vždy použite čistý). Prekryte očistené miesto gázou 

a obviažte.  

4. Podľa potreby zariaďte prevoz do nemocnice. 

 

5.1.2 Závažné vonkajšie krvácanie 

Môže prebiehať dramaticky a spôsobovať viaceré problémy. Počas vonkajšieho krvácania 

veľkého rozsahu je poranené miesto rýchle zaliate periodicky vystrekujúcou krvou alebo prúdom 

krvi. V týchto prípadoch býva zvyčajne poranená tepna. Často sa rozvíja šok a postihnutá osoba 

môže upadnúť do bezvedomia. Ak sa nezabráni veľkej strate krvi, môže dôjsť až k zástave srdca, 

preto akákoľvek strata času ohrozuje život postihnutého, a je potrebné okamžite a účinne poskytnúť 

prvú pomoc. Pri ošterovaní závažného krvácania sa presvedčte, či sa v rane nenachádza cudzie 

teleso. Vonkajšie krvácanie nemusí byť vždy viditeľné. Môže ho skrývať poloha postihnutej osoby.  

 

Ak sa v rane nenachádza cudzie teleso (ECR, 2015) 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zastavenie krvácania, minimalizovanie šoku, zabránenie 

infekcie a zariadenie prevozu do nemocnice. 

 

Postup 

1. Podľa možností použite jednorázové rukavice. Prudko krvácajúcu ranu stlačte rukou, 

najlepšie cez poskladanú vreckovku, alebo sterilný obväz.  

2. Zdvihnite a podopierajte končatinu postihnutého nad úrovňou srdca.  

3. Pomôžte postihnutému ľahnúť si, podľa možností na deku. Ak máte podozrenie, že sa rozvíja 

šok, zdvihnite a podoprite dolné končatiny vyššie, ako je srdce.  

4. Krycí obväz alebo vreckovku prichyťte pevným obviazaním, aby sa vytvoril určitý tlak tak, 

aby ste nebránili prekrveniu končatiny. Ak rana naďalej krváca, prekyte ju ďalšou vrstvou. 

Ak krv presakuje aj cez tieto vrstvy,  odstráňte ich a priložte nový krycí obväz tak, aby ste 

vyvinuli dostatočný tlak na zastavenie krvácania.  
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5. Zavolajte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 resp. 112. Sledujte a zaznamenávajte 

znaky života – stav vedomia, dýchanie, pluz a ošetrené miesto.  

 

Ak sa v rane nachádza cudzie teleso (ECR, 2015) 

Pred ošetrením poraneného miesta je potrebné, aby sme z rany vybrali drobné cudzie telesá, 

ako sú napríklad úlomky skla, smietky a iné (predchádzanie rozvoja infekcie v organizme). Na 

vyberanie drobných telies z rany použijeme pinzetu (ak ju máme po ruke). Ak sa cudzie teleso 

nachádza hlboko v rane, nevyberajte ho, mohli by ste poškodiť okolité tkanivo a spustiť 

nekontrolovateľné vonkajše krvácanie.  

 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zastavenie krvácania bez tlačenia na cudzie teleso 

v rane, minimalizovať šok, zabrániť infekcii a zariadiť rýchly prevoz do nemocnice.  

 

Postup 

1. Podľa možností použite jednorázové rukavice. Zatlačte pevne prstami po stranách cudzieho 

telesa tak, aby sa okraje rany priblížili k sebe. 

2. Zdvihnite a podopierajte končatinu postihnutého nad úrovňou srdca. 

3. Položte postihutého podľa možností na deku alebo nejaký teplý a mäkký materiál, ktorý ho 

bude izolovať od zeme. Ak máte podozrenie, že sa rozvíja šok, zdvihnite a podoprite dolné 

končatiny vyššie, ako je srdce. 

4. Po stranách cudzieho telesa položte vankúšiky a opatrne obviažte tak, aby sa na predmet 

v rane nevyvíjal tlak.  

5. Zavolajte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 resp. 112. Sledujte a zaznamenávajte 

znaky života – stav vedomia, dýchanie, pluz a ošetrené miesto. Ak z akýchkoľvek príčin 

nemôžete priložiť tlakový obväz, udržujte priame stlačenie rany rukou až dovedy, kým 

postihnutého neodovzdáte do starostlivosti záchrannej zdravotnej služby. Vždy sa vyhnite 

priamemu tlaku  na hornú časť predmetu!! 

 

Tlakové body 

Tlakový bod je núdzovým prostriedkom k zastaveniu prudkého krvácania na končatinách. 

Využite ich len vtedy, ak sa vám nepodarí zastaviť prudké krvácanie priamym stlačením rany. 

Tlakový bod je miesto, kde sa tepna nachádza tesne pod kožou a zároveň v blízkosti kosti, proti 

ktorej ju tlačíme. Stlačenie najbližšieho tlakového bodu medzi ranou a srdcom zníži krácanie. 

Medzi tlakové body patria ((Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012; Stelzer a Chytilová, 2007; 

Bielik 2012): 

 Spánkový tlakový bod – nachádza sa na bočnej strane hlavy, v spánkovej oblasti. Sltačením 

tohto bodu obmedzujeme krvácanie  z hlavy. 

 Lícny tlakový bod – nachádza sa na tvári, pred uhlom dolnej čelusti. Sltačením tohto bodu 

obmedzujeme krávcanie z tváre a úst. 

 Krčný tlakový bod – nachádza sa na krku, vedľa ohryzku. Používa sa pri krvácaní z jazyka 

alebo krčnej tepny. Stláča sa na postihnutej 

  strane. Pri stlačení oboch krčných tepien sa preruší prívod krvi do mozgu a postihnutá osoba 

môže upadnúť do bezvedomia.  

 Podkľúčny tlakový bod – nachádza sa pod kľúčnou kosťou. Pri krvácaní z ramena a pri 

amputácii hornej končatiny vyvíjajte tlak proti prvému rebru.  
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 Ramenný tlakový bod – nachádza sa na ramene, medzi dvojhlavým a trojhlavým svalom. 

Využíva sa na zastavenie krvácania z predlaktia a ruky.  

 Brušný tlakový bod – nachádza sa nad pupkom. Stláča sa krúživým pohybom ruky zovretej 

v päsť. Využíva sa pri amputácii dolnej končatiny alebo pri gynekologickom krvácaní.  

 Podkolenný tlakový bod – nachádza sa medzi stehnom a lýtkom na zadnej strane dolnej 

končatiny (podkolenná jamka). Využíva sa pri krvácaniach z predkolenia.   

 Stehenný tlakový bod – nachádza sa v trieslach. Využíva sa pri amputácii dolnej končatiny 

alebo pri krávcaní zo stehna.  

5.2 Vnútorné krvácanie 

Vnútorne krvácanie môže uniknúť pozornosti, pretože nie je bezprostredne viditeľné. 

Vnútorné krvácanie môže vzniknúť ako následok pri strelných ranách, pri bodných poraneniach 

spôsobených dlhými predmetmi, zlomeninách, ale vyskytuje sa i spontánne, napríklad pri krvácaní 

žalúdočného vredu, alebo môže byť spojené s ďalšími internými chorobami. Napríklad už jedna 

tabletka derivátov kyseliny acetylosalicylovej (acylpyrin, anopyrin a iné), alebo nesteroidných 

antireumatík (ibuprofen, voltaren a pod.) môže spôsobiť krvácanie zo sliznice žalúdka. Niekedy sa 

môže krv hromadiť okolo orgánov, ako sú pľúca alebo mozog, a vytvárať tak tlak, ktorý ich 

poškodzuje.Vnútorné krvácanie je potrebné predpokladať ak je osoba v šoku, aj bez zjavnej straty 

krvi. Vždy je potrebné skontrolovať krácanie z prirodzených otvorov.  

 

Na podozrenie z vnútorného krvácania vás musí upozorniť už anamnéza. Vnútorné 

krvácanie musíte predpokladať (Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 2012): 

 u postihnutých so skrytým poranením brucha 

 u postihnutých s podozrením na zlomeninu panvy alebo stehnovej kosti 

 u postihnutých, ktorí utrpeli i menší úraz a užívajú lieky proti zrážaniu krvi 

 u postihnutých, ktorí sa liečia na vredové ochorenia 

 u postihnutých, ktorí uvádzajú, že stratili väčšie množstvo krvi stolicou alebo vracaním. 

 

Zhodnotenie stavu – bolesti v postihnutej oblasti (napr. brucho). 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci pri vnútornom krvácaní a podozrení na vnútorné 

krvácanie je postupovať ako pri šoku s dôrazom na rýchly transport do zdravotníckeho zariadenia. 

5.3 Rôzne druhy poranení spojených s krvácaním 

5.3.1 Krvácanie z hlavy 

Poranenie hlavy (napr. zlomenina lebky) môže byť spojené s krvácaním, pretože na povrchu 

kože na nachádza veľa ciev, a preto pri týchto úrazoch býva krvácanie silné. V niektorých 

prípadoch môže byť krvácanie z hlavy na prvý pohľad hrozivejšie, než v skutočnosti je. Poranenia 

hlavy je vždy potrebné vyšetriť dôkladne, najmä ak boli zapríčinené alkoholom, drogami atď. Vždy 

je potrebné brať do úvahy aj poranenie krčnej chrbtice.  

 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zastavenie krvácania a podľa potreby zariadiť prevoz do 

zdravotníckeho zariadenia.  
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Postup 

1. Podľa možností použite jednorazové rukavice. Postihnutú osobu upokojujte. Prekryte ranu 

sterilným gázovým štvorcom alebo čistou, nestrapkavou látkou. Ošetrenú ranu spevnite 

obväzom (môžete použiť aj trojrohú šatku). 

2. Pomôžte postihnutému ľahnúť si s mierne vyvýšenou hlavou a plecami. 

3. Ak je to potrebné zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia. Pravidelne sledujte 

a zaznamenávajte znaky života – stav vedomia, dýchanie a pulz. Ak postihnutá osoba upadne 

do bezvedomia, uvoľnite dýchacie cesty, skontrolujte dýchanie a buďte pripravený vykonať 

KPR (ECR, 2015). 

 

5.3.2 Krvácanie z dlane 

Krvácanie z dlane môže byť masívne, pretože cez dlaň prechádza niekoľko veľkých ciev. Pri 

hlbokom poranení môže prísť ešte aj k poškodeniu nervov a šliach, čo môže mať za následok stratu 

citlivosti a pohyblivosti prstov.  

 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zastavenie krvácania, minimalizovať riziko infekcie 

a zariadiť prevoz do zdravotníckeho zariadenia. 

 

Postup 

1. Podľa možností použite jednorazové rukavice. Postihnutú osobu upokojujte. Ranu na dlani 

prekryte sterilným gázovým štvorcom alebo čistou, nestrapkavou látkou a povedzte 

postihnutému, aby ho v dlani stlačila prstami. Ak je to pre postihnutého zložité, povedzte mu, 

aby si pomohol druhou rukou (neporanenou).  

2. Postihnutému obviažte prsty v polohe, v ktorej zvierajú štvorec. Konce obväzu omotajte aj 

okolo zahnutých prstov. Palec nechajte voľný (slúži na kontrolu krvného obehu po 

obviazaní). 

3. Podoprite postihnutej osobe rameno v dvíhanom  závese, aby bola vo zvýšenej polohe. 

4. Zabezpečte prevoz do nemocnice. Ak sa v rane na dlani nachádza cudzie teleso, postupujte 

ako pri ošetrení – cudzie teleso v rane (ECR, 2015). 

 

5.3.3 Poranenie kĺbu s krvácaním 

Poranenie kĺbu s následným krvácaním môže patriť medzi závažné poranenia, ak prišlo 

k poškodeniu veľkých ciev, ktoré prechádzajú kĺbom s následným masívnym krvácaním do 

prostredia.  

 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zastaviť krvácanie, zabrániť rozvoju šoku a podľa 

potreby zariadiť prevoz do zdravotníckeho zariadenia.  

 

Postup 

1. Podľa možností použite jednorazové rukavice. Postihnutú osobu upokojujte. Pritlačte sterilný 

gázový štvorec na ranu a zohnite kĺb (vytvorenie tlaku na ranu). Ak je to potrebné, ranu 

obviažte. Zdvihnite a podopierajte končatinu. V prípade poranenia kĺbu s následným 

krvácaním dolnej končatinu, pomôžte postihnutému ľahnúť si. 

2. Zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia (Lee et al., 2003).   
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5.3.4 Krvácanie z kŕčových žíl 

Kŕčové žily sú následkom porušenia mechanizmu chlopní v žile. Krv sa začne pod nimi 

hromadiť a vznikne opuch žíl. Najčastejšie sa kŕčové žily vyskytujú na dolných končatinách. Stena 

takejto žily je  tenká a zvyčajne vystupuje na povrch – hrčky. Stačí jemný náraz a kŕčové žily začnú 

praskať a masívne krvácať. Takýto druh krvácania patrí medzi závažné, pretože ak sa krvácanie 

nezastaví, začne sa rýchlo rozvíjať šok. 

 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zastaviť krvácanie, zabrániť rozvoju šoku a zariadiť 

prevoz do zdravotníckeho zariadenia.  

 

Postup 

1. Podľa možností použite jednorazové rukavice. Postihnutú osobu upokojujte. Ak krvácanie 

z kŕčových žíl vzniklo na dolnej končatine, pomôžte postihnutému ľahnúť si na chrbát, a čo 

najvyššie jej zdvihnite  a podoprite dolné končatiny. 

2. Opatrne odokryte miesto krvácania. Pevne a priamo tlačte na oblasť poranenia sterilným 

vankúšikom z čistej nestrapkavej látky, aby ste zastavili krvácanie. Položte napríklad 

buničitú vatu na  kryciu gázu a pevne previažte obväzom tak aby ste vytvorili dostatočný tlak 

na ranu a zastavili krvácanie, ale zároveň neporušili prekrvenie.  

3. Zavolajte záchrannú zdravotnú službu na tel. čísle 155 resp. 112. Poranenú končatinu držte 

zdvihnutú a podopierajte ju, až do príchodu záchranárov.  Sledujte a zaznamenávajte znaky 

života. Kontrolujte prekrvenie okolo obviazanej oblasti (Lee et al., 2003).  

5.4 Krvácanie z telesných otvorov 

5.4.1 Krvácanie z nosa 

Krvácanie z nosa vzniká prasknutím ciev v nosovej dierke , ktoré môže byť spôsobené 

priamym úderom do nosa, vzniknutím pri kýchaní, čistení nosa, siakaní, alebo pri zvýšenom 

krvnom tlaku. Osobitým prípadom je krvácanie z nosa pri poranení hlavy a mozgu, kedy z nosa 

môže vytekať prúžok skrvavenej tekutiny.  

 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zastaviť krvácanie, sledovať krvné straty a udržiavať 

priechodné dýchacie cesty. 

 

Postup u dospelých 

1. Postihnutého uložte do polohy v sede s predklonenou hlavou.  

2. Vysvetlite osobe, aby dýchala otvorenými ústami a stlačila si mäkkú časť nosa (tesne pod 

chrupavkovitou  časťou). Upokojujte ju a pomáhajte jej, ak to je potrebné.  

3. Postihnutému odporučte, aby nerozprával, neprehĺtal, nekašľal, nesmrkal, pretože si tým 

môže narušiť tvoriacu sa krvnú zrazeninu. 

4. Pod postihnutého dajte nejakú utierku alebo misku, aby ste zachytávali odkvapkávajúcu krv.  

5. Po 10 minútach povedzte postihnutému, aby uvoľnil tlak. Ak sa krvácanie nezastavilo, 

odporučte jej, aby si stlačila nos 2-krát po sebe, zakaždým na 10 minút. 

6. Po zastavení krvácania nechajte osobu stále v predklone a okolie nosa očistite vlažnou 

vodou.   
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7. Odporučte osobe, aby niekoľko hodín oddychovala a vysvetlite jej, aby sa vyhla nárazom do 

nosa (Lee et al., 2003).  

 

Postup u detí 

Ak nastalo krvácanie z nosa u dieťaťa, snažte sa ho upokojovať a stlačte mu mäkkú časť 

nosa. Dajte mu misku na vypľúvanie a odkvapkávanie krvi (Lee at al., 2003).  

 

Nedovoľte postihnutému zakláňať hlavu, pretože krv môže stekať do hrdla a takto môže 

vyvolať vracanie. Ak je krvácanie z nosa veľmi silné alebo trvá dlhšie ako 30 minút, zoberte alebo 

pošlite postihnutú osobu do zdravotníckeho zariadenia v polohe, v ktorej ste ju ošetrovali. 

 

5.4.2 Krvácanie z ucha 

Krvácanie z ucha môže vzniknúť poranením ucha, a to napríklad úderom na ucho, 

výbuchom, ponáraním do hlbokej vody, alebo vniknutím cudzieho telesa. Ak je krvácanie z ucha 

následkom poranenia mozgu, predchádza mu úraz hlavy a môže byť spojený aj s bezvedomím. 

Vytekanie vodnatej skrvavenej tekutiny je závažným príznakom, ktorý môže upozorňovať na 

zlomeninu lebky a presakovanie mozgovo-miechového moku. K príznakom môžu patriť ostrá, 

neskôr tupá bolesť, pobolievanie, hluchota alebo závraty (ERC, 2015).  

 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zastaviť krvácanie a zariadiť prevoz do zdravotníckeho 

zariadenia. 

 

Postup 

1. Postihnutého uložíme do polosediacej polohy s poraneným uchom uloženým nižšie (hlava 

naklonená na postihnutú stranu). 

2. Dajte si jednorazové rukavice. Na poranené ucho priložte sterilný štvorec.  

3. Zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia. Ak predpokladáte zlomeninu lebky, nezakláňajte 

hlavu postihnutej osoby. Pri bezvedomí uložte postihnutého na stranu s krvácajúcim uchom 

smerom nadol. 

 

5.4.3 Krvácanie z ústnej dutiny 

Príčinou môže byť poranenie ústnej dutiny – jazyka, ďasien, zubov a sliznice. Poranenie 

jazyka a sliznice zubami nebýva väčšinou veľké a krvácanie sa zastaví. Najväčším 

nebezpečenstvom je, že osoba vdýchne krv do pľúc a následne vzniknú dýchacie ťažkosti.  

 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zastavenie krvácania a zabránenie vdýchnutiu krvi. 

 

Postup pri ošetrení poranenia ďasien a vyrazenia zuba 

1. Požiadajte osobu, aby predklonila hlavu, aby krv mohla vytekať z úst.  

2. Podľa možností si dajte jednorazové rukavice. 

3. Požiadajte postihnutého, aby si na ranu priložil hrubý tampón a vyvinul na ňu tlak pôsobením 

zubov proti sebe (cca 15 minút). Tampón alebo štvorec musia byť dostatočne veľké, aby 

postihnutý nemohol zovrieť zuby, len tlačil na tampón.  

4. Ak sa krvácanie nezastaví, tampón vymeňte za nový a postup opakujte.  
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5. Po zastavení krvácania odporučte postihnutej osobe, aby minimálne 2 hodiny nepila horúce 

nápoje.  

6. Ak je vyrazený celý zub aj s koreňom, uschovajte ho bez oplachovania a čistenia do nádobky 

s roztokom F 1/1 (0,9% NaCl) a urýchlene vyhľadajte stomatologickú pohotovosť. 

V ideálnych prípadoch je možná replantácia (spätné vsadenie do zubného lôžka).  

 

Druhým odporúčaním je vybitý zub vsadiť čo najrýchlejšie naspäť do lôžka (Dobiáš, 2006; 

2007; Dobiáš et al., 2012).  

 

5.4.4 Krvácanie z rodidiel 

V prvej i druhej polovici gravidity býva najčastejšou príčinou krvácania z rodidiel 

spontánny potrat. Ďalšou príčinou krvácania môže byť aj úraz, nádorové ochorenia, hormonálne 

poruchy a pod.  

 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zastavenie krvácania a v prípade potreby zariadiť 

prevoz do nemocnice. 

 

Postup 

1. Zabezpečte postihnutej osobe súkromie. 

2. Uložte postihnutú osobu do polosediacej polohy, pri ktorej sú kolená pokrčené a podložené 

dekou. 

3. K pošve priložte vložky alebo uterák. Minimalizujte riziko šoku. Upokojujte postihnutú 

osobu, a ak je to potrebné, zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia (Lee et al., 2003). 

 

5.4.5 Iné druhy krvácania 

Medzi ďalšie druhy krvácania môžeme zaradiť krvácanie z konečníka, vykašliavanie krvi 

a vracanie krvi. Krvácanie z konečníka vzniká pri poranení, alebo porušení ciev pri nádorových 

alebo zápalových ochoreniach čriev. V prípade vykašliavania krvi býva najčastejšou príčinou 

poranenie hrudníka a pľúc, alebo zápalové či nádorové ochorenie pľúc. Príčinou vracania krvi môže 

byť spôsobené cirhózou pečene, z porušených ciev pri vredovom ochorení žalúdka a pod. Pri týchto 

stavoch je potrebné vždy odborné ošetrenie (Dobíáš, 2008). 

 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zariadiť prevoz do nemocnice.  

 

Postup 

1. Postihnutého uložte do pohodlnej polohy . 

2. Upokojujte postihnutú osobu resp. aj príbuzných. 

3. Zavolajte záchrannú službu. Pri nahlasovaní popíšte príznaky, farbu krvi, choroby, na ktoré 

sa postihnutý lieči, prípadne užívané lieky.  

4. Kontrolujte znaky života a začnite s prevenciou šoku.  

  


