Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
doc. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychová, CSc.,
MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Jiřina Fridrichovská, prom. chem.
1. Obecné zásady první pomoci
Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného!
V každém případě se vyvarujeme chaotického jednání. Postižený by měl mít duševní i tělesný klid. Při
poskytování první pomoci nesmí postižený prochladnout.
1.1. Rychlá orientace:
Vždy je nutné situaci posoudit s ohledem na vlastní bezpečnost a bezpečnost postiženého. Do zamořeného
prostoru vstoupíme pouze tehdy, budeme-li mít odpovídající ochranu (izolační dýchací přístroj, masku s
příslušným filtrem, jištění dalším pracovníkem apod.)
POZOR! Vždy, když se jedná o špatně větrané prostory, je třeba počítat s možností, že prostor je zamořený!
 Při manipulaci s potřísněným oděvem nebo jinými předměty je nutno se chránit odpovídajícími
osobními ochrannými pracovními prostředky včetně rukavic.
 První pomoc by neměla být prováděna na místě, kde k nehodě došlo, pokud je nebezpečí kontaminace
zachránce
1.2. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou
pomoc.
zástava dechu
- okamžitě provádějte umělé dýchání
zástava srdce
- okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce
bezvědomí
- uložte postiženého do stabilizované polohy na boku
1.3. Vybavení:
Pro účinnou první pomoc musí být na místě potřebné prostředky a pomůcky:
 dostatek vody (pokud není zdroj vody, pak pohotovostní zásoba asi 10 litrů na osobu),
 přikrývky nebo jiné textilní materiály, umožňující ochranu postiženého před prochladnutím a úpravu
polohy postiženého, rezervní oblečení včetně obuvi
 lékárnička (obsah se řídí druhem nebezpečných látek, které se vyskytují na pracovišti), její obsah je
třeba obměňovat před uplynutím exspiračních dob léčivých přípravků a dalších materiálů
1.4 V případě nejistoty o správném postupu využijte možnost telefonického kontaktu na Toxikologické
informační středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2: tel. 224 919 293, 224 915 402, sdělte údaje o látkách
nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku.
1.5. Při nutnosti lékařského vyšetření vždy vezměte s sebou originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní
list dané látky nebo přípravku!
6. První pomoc při zasažení látkami, klasifikovanými jako dráždivé
6.1. Při nadýchání
 okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch
 zajistěte postiženého proti prochladnutí
 zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky
6.2. Při styku s kůží
 odložte potřísněný oděv
 omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody
 pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon
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 zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže
Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži a nelze jej odstranit vodou s mycími prostředky nebo jedlým
olejem (například vteřinové lepidlo), nepoužívejte k odstranění násilí a ponechte odbornému ošetření.
6.3. Při zasažení očí
 ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má
postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte.
 výplach provádějte nejméně 10 minut
 zajistěte lékařské, pokud možno odborné ošetření.
Poznámka: V případě, že přípravek ulpí na kůži víček a nelze jej odstranit vodou, nepoužívejte k odstranění
násilí a ponechte odbornému ošetření.
6.4. Při požití
 NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - i samotné vyvolávání zvracení může způsobit komplikace





(vdechnutí látky do dýchacích cest a plic, například u saponátů a dalších látek, vytvářejících
pěnu nebo mechanické poškození sliznice hltanu)
pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety)
u osoby bez příznaků telefonicky kontaktujte Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o
nutnosti lékařského ošetření, sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo
z bezpečnostního listu látky nebo přípravku
u osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření.
***
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