
 

Uštknutí zmijí obecnou 

 

Modelová situace 

Otec jde lesem na horský výlet se svými dvěma syny (3 a 6 let). Na cestě vidí hada, který je 
stočený do klubíčka a nereaguje na kroky. Otec ho vyfotografuje, pak ho uchopí za hlavou 
a ukazuje chlapcům. Poté hada položí zpátky na zem a pokračují v cestě. Mladší z chlapců 
se rozběhne zpátky, protože má strach, aby hada něco nepřejelo. Chytí ho do ruky a on ho 
uštkne. Nastala panika a otec se snažil rychle dostat do nejbližší nemocnice, kde je lékařka 
ujistila, že se jedná o uštknutí zmijí. Dítě bylo nutné hospitalizovat na dětské jednotce 
intenzívní péče v oblastní nemocnici, kam byl otec odeslán vlastním autem, navigaci neměl 
a příslušné město s oblastní nemocnicí neznal (cca 20 km). Postižené dítě v autě plakalo, 
horní končetina rychle otékala a bolela a byly zřejmé i známky celkové otravy (zvracení, 
průjem..). Posléze hysterický otec oblastní nemocnici našel, dítě bylo ošetřeno 
a hospitalizováno. Po pěti dnech byl chlapec propuštěn do domácího ošetřování. 



 

Definice: 
• dvě bodné ranky vedle sebe, kterými se do těla postiženého dostane hadí jed,  

• toxiny zmije obecné jsou svým složením velmi nepříznivé, naštěstí maximální 
množství při uštknutí jsou asi 2/3 smrtelné dávky pro dospělého člověka 

Příznaky: 
• dvě drobné ranky, jejich okolí je zarudlé, 

• u oslabeného jedince nebo u dětí může mít dramatický průběh, 
• do 30 minut po uštknutí se objeví otok v místě poranění, bolestivost a následné 

zduření mízních uzlin (maximum do 48 hod po uštknutí), 

• během 60 minut může být bolest břicha, průjem, zvracení a arteriální hypertenze 

Těžší postižení: 
• generalizovaný otok s maximem v oblasti rtů, jazyka a tváře, 
• pozor na anafylaxi! 

• nejnebezpečnější projev otravy – vazomotorický kolaps s poklesem TK, poruchou 
vědomí, studeným potem a cyanózou, 

• v nejzávažnějších případech dochází až k rozvoji šoku s bezvědomím, 
• uzdravení trvá 1 – 3 týdny, po dobu několika měsíců mohou přetrvávat bolestivost 

a otoky 

První pomoc 
• volat RLP, 

• zklidnit postiženého, 
• přiložit škrtidlo 10 cm nad ránu (mezi ránu a srdce), škrtidlo má být volné, abychom 

pod něj prostrčili prst, 
• imobilizovat končetinu (většinou se jedná o končetinu), 

• ránu dezinfikovat a překrýt, 
• sledovat fyziologické funkce, 

• transportovat vleže, 
•••• místo uštknutí se NEPROŘEZÁVÁ, NEVYSÁVÁ, NEVYPALUJE !!! 

 


