
 

CIZÍ TĚLESA V RÁNĚ 

DEFINICE 

Poranění vznikající proniknutím předmětů (nejčastěji ostrých) do tělních dutin, orgánů 
nebo tkání, s jejich následným poškozením. Vzhledem k tomu, že jsou velmi často 
poškozeny i velké cévní kmeny, raněný je ohrožen krvácením, vnitřním nebo zevním. 

PŘÍČINY  

Úrazové stavy (proniknutí ostrého předmětu – nůž, klacek, zaseknutí střepů do kůže a 
podkoží hlavy, končetin) 

PŘÍZNAKY  

Při poranění břicha 
• Rána na břiše 
• Krvácení 
• Rozvoj šokového stavu  
• Studený pot 
• Bledost 
• Třes 
• Úzkost, strach 
• Raněný může upadnout do bezvědomí 
• Může dojít i k výhřezu orgánů dutiny břišní 

Při poranění kůže a podkoží (nejčastěji na končetinách) 
• Zapíchnutí ostrého předmětu do podkoží, částečně vyčnívající  
• Krvácení 
• Rozvoj šokového stavu – při zranění většího rozsahu 

POSTUP PŘEDLÉKAŘSKÉ PRVNÍ POMOCI PŘI PORANĚNÍ 
BŘICHA 

a) při vědomí:  
1. zhodnotit celkový stav raněného 
2. volat 155 – řídit se pokyny záchranáře na dispečinku 
3. sledovat fyziologické funkce – dech, pulz 
4. sterilně krýt ránu 
5. nepodávat jídlo ani tekutiny 
6. nepodávat žádné léky 
7. předmět vyčnívající z rány ponechat, zajistit proti pohybu 
8. zajistit protišoková opatření 
9. nenechávat raněného bez dozoru, uklidňovat ho  

 



 

POSTUP PŘEDLÉKAŘSKÉ PRVNÍ POMOCI PŘI PORANĚNÍ 
BŘICHA  

b/ při bezvědomí: 
1. volat 155 - řídit se pokyny záchranáře na dispečinku 
2. nepohybovat, nepřemísťovat raněného 
3. průběžně sledovat fyziologické funkce – dech, pulz 
4. sterilně krýt ránu 
5. nepodávat nic ústy 
6. protišoková opatření (ticho, teplo) 
7. nenechávat raněného bez dozoru  

POSTUP PŘEDLÉKAŘSKÉ PRVNÍ POMOCI PŘI ZASEKNUTÍ 
OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ DO KŮŽE A PODKOŽÍ 

1. zhodnotit celkový stav raněného 
2. předmět vyčnívající z rány neodstraňovat, zajistit proti pohybu 
3. sterilně krýt ránu 
4. zajistit protišoková opatření (ticho, teplo) 
5. volat 155 – po dohodě transport do zdravotnického zařízení 

 
 

KONTROLNÍ OTÁZKY PRO MLADŠÍ ŽÁKY 

1. Pokud dojde k poranění břicha, je možné podat nějaký nápoj nebo lék? 
2. Jaká poloha pro člověka s poraněním břicha je vhodná? 
3. Je správné při poranění břicha co nejdříve zavolat odbornou pomoc, tedy 155? 

 
 

KONTROLNÍ OTÁZKY PRO STARŠÍ ŽÁKY 

1. Pokud dojde k poranění břicha, co uděláš jako první? 
2. Je povoleno při takovémto poranění podat nějaký nápoj nebo lék? 
3. Jakým způsobem by ses snažil uklidnit poraněného člověka? 

 


