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OBVAZOVÁ TECHNIKA 
 

Rozdělení: 

 
 Sterilní (k ošetření ran) 

 

 Nesterilní (použití v ostatních případech) 

 

 Náplasti (mašličky, zajištění obvazu) 

 

 Speciální (chladicí, tlakový, závěs...) 

 

 Obinadla (velikosti, typy) 

 

 



OBVAZOVÁ TECHNIKA 

Zásady správného obvazování: 

Obvaz musí především plnit funkci, pro kterou byl použit 

Musí být přiložen rychle, to však nesmí být na úkor správnosti provedení 

Po přiložení obvazu s ním již nemanipulujeme 

Při prosáknutí krví původní vrstvy nesundáváme, pouze přikládáme nové 

Obvaz vždy přesahuje krytí rány 

Stejně jako všechna ošetření, tak i obvazy provádíme pouze na sedících nebo 

ležících pacientech 

Obvázanou končetinu se snažíme znehybnit 

Přiložený obvaz kontrolujeme, zda je stále funkční - zda se neposouvá, 

neškrtí apod. 

Na obvázané končetině musí být hmatný tep 

Zkoušku prokrvení končetiny můžeme provést stiskem nehtového lůžka na 

tak dlouho, dokud nezbělá-po povolení by mělo dojít k prokrvení do 2 s 

 



OBVAZOVÁ TECHNIKA - PRAXE 
 

 Dlaha  

     poranění kloubu na ruce 

 Závěs  

     při poranění horní končetiny 

 Tlakový obvaz 

     při tepenném krvácení 

 Elastické ovinutí 

     podvrtnutý kotník, vymknuté zápěstí 

 Mašlička 

     při stažení okrajů rány 

 Škrtidlo z trojcípého šátku, pryžové 

     při zástavě krvácení 

 



OBVAZOVÁ TECHNIKA - PRAXE 
 

 Dlaha  

     poranění kloubu na ruce 
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OBVAZOVÁ TECHNIKA - PRAXE 
 

 Závěs  

     při poranění horní končetiny 
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OBVAZOVÁ TECHNIKA - PRAXE 
 

 Tlakový obvaz 

     při tepenném krvácení 
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OBVAZOVÁ TECHNIKA - PRAXE 
 

 Elastické ovinutí 

     podvrtnutý kotník, vymknuté zápěstí 
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OBVAZOVÁ TECHNIKA - PRAXE 
 

 Mašlička 

     při stažení okrajů rány 
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OBVAZOVÁ TECHNIKA - PRAXE 
 

 Škrtidlo z trojcípého šátku, pryžové 

     při zástavě krvácení 

 

 

 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik94W3_NbXAhWIalAKHQeJA4wQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pilulka.cz%2Fskrtidlo-pro-odbery-krve-1ks&psig=AOvVaw2xhereoRZTA6YA5DkTbuOE&ust=1511604685628866
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik94W3_NbXAhWIalAKHQeJA4wQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.benu.cz%2Fobin-skrtici-esmarch-60x1250mm&psig=AOvVaw2xhereoRZTA6YA5DkTbuOE&ust=1511604685628866
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy_-nh_NbXAhXEbFAKHZbuCbgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fppp.zshk.cz%2Fmedia.aspx%3Fid%3DFsp649%26TB_iframe%3Dtrue%26height%3D750%26width%3D820&psig=AOvVaw34Oq2kwSQfMQGCRYVpACo9&ust=1511604773632807


TRANSPORTNÍ POLOHY 

 Autotransfúzní (protišoková) poloha:  

     na zádech se zvednutými dolními, případně i horními 

     končetinami, případně zvýšit efekt použitím eleastického 

     ovinutí 

 Při  poranění břicha:  

     v polosedě s podloženými rameny a pokrčenýma nohama 

 Zotavovací (dříve stabilizovaná, Rautekova):  

     na (pravém) boku se zakloněnou a podloženou hlavou 

 Poloha při poranění páteře:  

     na rovné tvrdé podložce na zádech (např. dveře, deska 

     stolu, bočnice podsady...), transport ve skupině, přetočení 

 

 



TRANSPORTNÍ POLOHY 

 Autotransfúzní (protišoková) poloha:  

     na zádech se zvednutými dolními, případně i horními 

     končetinami, případně zvýšit efekt použitím eleastického 

     ovinutí 
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TRANSPORTNÍ POLOHY 

 Při  poranění břicha:  

     v polosedě s podloženými rameny a pokrčenýma nohama 

 

 

 

 

 

http://www.prvnipomoc.org/


TRANSPORTNÍ POLOHY 

 Zotavovací (dříve stabilizovaná, Rautekova):  

     na (pravém) boku se zakloněnou a podloženou hlavou 
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TRANSPORTNÍ POLOHY 

 Poloha při poranění páteře:  

     na rovné tvrdé podložce na zádech (např. dveře, deska 

     stolu, bočnice podsady...), transport ve skupině, přetočení 
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TRANSPORTNÍ POLOHY 
 

Dva či více zachránců: 

 

 Improvizovaná či skutečná nosítka 

 Transport na židli, v křesle 

 Podpora bok po boku 

 Ve dvojici – sedačka ze 4 rukou, ze 3 s oporou, ze 2 rukou, 

     pomocí šátku či uzlovačky 

 

 

 

 

 

 



TRANSPORTNÍ POLOHY 
 

Dva či více zachránců: 

 

 Improvizovaná či skutečná nosítka 
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TRANSPORTNÍ POLOHY 
 

Dva či více zachránců: 

 

 Transport na židli, v křesle 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLt4LvmdfXAhVQbVAKHWhLD6IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.terasport.cz%2Fakce-ms.php%3Fid%3D12&psig=AOvVaw2xSN2nhgsFm1WDJUXVG0yG&ust=1511612577930020
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy3-6ymtfXAhUGU1AKHQLSCZ8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcz.depositphotos.com%2F62838247%2Fstock-photo-senior-woman-using-mobile-phone.html&psig=AOvVaw1haB8uSKeSwsraxWppWjFd&ust=1511612690269627


TRANSPORTNÍ POLOHY 
 

Dva či více zachránců: 

 

 Podpora bok po boku 
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TRANSPORTNÍ POLOHY 
 

Dva či více zachránců: 

 

 Ve dvojici – sedačka ze 4 rukou, ze 3 s oporou, ze 2 rukou, 

     pomocí šátku či uzlovačky 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkm9HTmNfXAhVOKlAKHXIVChUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fppp.zshk.cz%2Fmedia.aspx%3Fid%3DFre422%26TB_iframe%3Dtrue%26height%3D750%26width%3D820&psig=AOvVaw3RTpzdEFHLR3po3ON5Rc9l&ust=1511612264814511
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQqrGOnNfXAhWCYVAKHRZjBa8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.komenskeho66.cz%2Fmaterialy%2Focmu%2Fnouzovesituace27.html&psig=AOvVaw0LQnfngxwhbIfadWvsEapS&ust=1511613177293973


TRANSPORTNÍ POLOHY 
 

Jediný zachránce: 

 

 Transport na zádech (event. s využitím batohu)  

 Transport v náruči 

 Mabu/pytel brambor s fixací jedinou rukou  

 Uchopení za předloktí a vláčení pozadu 

 Poloha pro vláčení velmi těžkého postiženého a všech 4 

     končetinách s využitím rukou postiženého (v terénu, pod 

     palbou...) 

 Vyproštění řidiče z vozu po autohavárii – záklon hlavy,  

     klíček v zapalování, nohy v pedálech, uvolnění pásů, 

     uchopení za předloktí, pozor na hlavu)  

 



TRANSPORTNÍ POLOHY 
 

Jediný zachránce: 

 

 Transport na zádech (event. s využitím batohu)  

 

 

 

 

 



TRANSPORTNÍ POLOHY 
 

Jediný zachránce: 

 

 Transport v náruči 

 

 

 

 



TRANSPORTNÍ POLOHY 
 

Jediný zachránce: 

 

 Mabu/pytel brambor s fixací jedinou rukou  
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TRANSPORTNÍ POLOHY 
 

Jediný zachránce: 

 

 Uchopení za předloktí a vláčení pozadu 
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TRANSPORTNÍ POLOHY 
 

Jediný zachránce: 

 

 Poloha pro vláčení velmi těžkého postiženého a všech 4 

     končetinách s využitím rukou postiženého (v terénu, pod 

     palbou...) 
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TRANSPORTNÍ POLOHY 
 

Jediný zachránce: 

 

 Vyproštění řidiče z vozu po autohavárii – záklon hlavy,  

     klíček v zapalování, nohy v pedálech, uvolnění pásů, 

     uchopení za předloktí, pozor na hlavu)  
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DOTAZY?  


