
Příznaky
1. Zpomalení tepu, který je slabě hmatný 
2. Výrazná bledost, obličej je pokryt potem 
3. Pocit závrati, potácení, nevolnost

Způsob ošetření (pomocí běžně 
dostupných prostředků např. 
lékárničky)

1. Umožnit postiženému lepší prokrvení mozku - tzn. nohy výš než hlava, uvolnit 
těsný oděv 
2. Umožnit přísun čerstvého vzduchu 
3. Podáváme tekutiny

Transport NE

Příznaky
1. Červené zbarvení kůže 
2. Velká tělesná teplota 
3. Únava, malátnost, zmatenost, zvracení, rychlý tep a poruchy vědomí                                                                                                                                                                                                                                                            

Způsob ošetření (pomocí běžně 
dostupných prostředků např. 
lékárničky)

1. Zamezení dalšího působení tepla 
2. V případě bezvědomí - stabilizovaná poloha 
3. Snižování tělesné teploty - studené zábaly nebo sprcha, podávání studených nápojů

Transport
NE 
ANO - v případě bezvědomí

Příznaky
1. Víme o kontaktu s kouskem dřeva, kovu, skla 
2. Zaklíněné cizí těloso může být viditelné 
3. Bolestivost a pohmatová citlivost

Způsob ošetření (pomocí běžně 
dostupných prostředků např. 
lékárničky)

1. Jedná-li se o třísku vyjmeme ji například pizetou, dezinfikace 
2. V případě velkého tělesa nevyndaváme, pouze obložíme gázou a lehce zakryjeme

Transport
NE - jedná-li se o předmět, který lze odstranit pinzetou 
ANO - v případě velkých předmětů, které nemůžeme odstranit sami
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Příznaky
1. Svědění v místě, kde je klíště zakouslé 
2. Klíště je viditelně zakouslé

Způsob ošetření (pomocí běžně 
dostupných prostředků např. 
lékárničky)

1. Klíště bychom neměli zamazat krémem nebo olejem. Místo desinfikujeme 
2. Klíště kývavým nebo krouživým pohybem např. za pomocí pinzety odstraníme 
3. Po vyndání opět desinfikujeme

Transport NE

Příznaky
1. Jedna nebo několik malých pronikajících ran ve tvaru zubů 
2. Řada tržných ran svědčících o zuřivém trhavém kousnutí 
3. Krvácení různého rozsahu podle velikosti poranění

Způsob ošetření (pomocí běžně 
dostupných prostředků např. 
lékárničky)

1. Povrchové rány omýt vodou a mýdlem, osušit a přiložit sterilní obvaz 
2. Vážnější krvácení zastavit přímým stlačením rány a zvednutí poraněné částí nad 
úroveň srdce 
3. Snažíme se od majitele zvířete získat průkaz očkování, jestliže není majitel znám, 
snažíme se zajistit zvíře, které poranění způsobilo

Transport ANO

POKOUSÁNÍ ZVÍŘETEM

KLÍŠTĚ


