
Obecné zásady první pomoci při nehodách v chemické laboratoři  
 

 
PRVNÍ POMOC MUSÍ ZAHRNOVAT:  
 

• orientaci v situaci 
• přerušení dalšího působení škodliviny nebo jiného škodlivého faktoru 
• zajištění základních životních funkcí 
• zajištění a předání do lékařské péče 

 
 
PRVNÍ POMOC PŘI ZASAŽENÍ POKOŽKY ŠKODLIVINOU  
 

a) potřísněný oděv opatrně sejmout 
b) postiženou plochu omývat delší dobu proudem vlažné vody (minimálně 10 minut) 
c) po zasažení kyselinami se použije 10% roztok hydrogenuhličitanu sodného (soda dikarbona) 
d) při potřísnění hydroxidem se použije 5% kyselina citronová, octová, popř. boritá 
e) po kontaktu s bromem se používá 10% roztok thiosíranu sodného 
f) přiložit sterilní obvaz  
g) zabezpečit klid a teplo (přikrýt) 
h) zajistit lékařskou pomoc 

 
 
PRVNÍ POMOC PŘI ZASAŽENÍ OKA ŠKODLIVINOU  
 

a) u zasaženého oka rozevřít palcem a ukazovákem oční štěrbinu a důkladně promývat vodou 
nejméně 15 minut  

b) postiženého uložit na boku té strany, na níž je postižené oko 
c)   nikdy nepromývat neutralizačním roztokem, cizí tělíska násilně neodstraňovat 
d) zajistit lékařskou pomoc 

 
 
PRVNÍ POMOC PŘI POŽITÍ ŠKODLIVINY  
 
 

a) uložit postiženého do klidné polohy na čerstvém vzduchu, pokud postižený nedýchá, zavést umělé 
dýchání 

b) pokud je při vědomí, zjistit druh, množství požité látky a jaké potíže postižený pociťuje 
c) vyvolat zvracení max. do 4 hodin od požití 
d) zajistit zvratky a chemickou látku, kterou byla otrava způsobena 
e) zvracení se nesmí vyvolávat u osob v bezvědomí, s celkovými křečemi, po požití žíravin, 

pěnivých látek a některých uhlovodíků (benzin, petrolej, rozpouštědla,…) 
f) podávat větší množství vlažné vody a vyvolat zvracení drážděním čípku v hrdle 
g) aktivní uhlí  – podat 10-ti násobek požitého množství látky, nepodávat po požití žíravin, alkoholů, 

kyanidů, jodu 
h) mléko – podávat při otravě dvojmocnou rtutí, fluoridy, kyselinou šťavelovou a šťavelany, síranem 

měďnatým, jodem 
i) při požití žíravin vypláchnout ústa vodou, mlékem nebo vypít malé množství vody, 

nedoporučuje se podávání neutralizační prostředky 
j)    snažit se postiženého udržet v bdělém stavu 
k)   zajistit lékařskou pomoc 
 



PRVNÍ POMOC PŘI NADÝCHÁNÍ ŠKODLIVINY  
 

a) přerušení působení škodliviny, přemístění postiženého z prostředí obsahujícího zamořené ovzduší 
b) odstranění oděvu, omytí vlasů, pokožky, apod. 
c) výplach očí, úst a nosní dutiny 
d) je nutné vyloučit jakoukoli fyzickou námahu 

 
 
PRVNÍ POMOC PŘI POPÁLENÍ A OPA ŘENÍ 
 
 
Popáleniny : 
 
I. stupně (zarudlá místa) – postižené místo omývat proudem studené vody (nejméně 10 minut) 
 
II. stupně (zarudlá místa, tvoří se puchýře) – postižené místo omývat proudem studené vody (nejméně 
10-15 minut, postižená místa sterilně přikrýt 
 
III. stupn ě (stržené puchýře, seškvařená kůže) – postižené místo sterilně přikrýt, zavolat rychlou 
zdravotnickou pomoc 
 
 
PRVNÍ POMOC PŘI OTEVŘENÉM PORANĚNÍ 
 

a) malé řezné rány a oděrky opláchnout, dezinfikovat (peroxid vodíku, jodisol,…) 
b) přiložit náplast nebo obvaz 
c) větší rány, pokud nejsou znečištěné hrubou nečistotou nebo chemickou škodlivinou nevymývat, 

přikrýt sterilním obvazem a zajistit lékařskou pomoc 
 
 
PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM  
 

a) vyprostit postiženou osobu z dosahu elektrického proudu  
b) pokud je úraz doprovázen zástavou dechu a srdce, je nutno zahájit umělé dýchání a tzv. nepřímou 

srdeční masáž 
c) pokud je postižený při vědomí je nutné umístit postiženého v teplé místnosti, zajistit teplý nápoj a 

nenechat bez dozoru 
d) přivolat lékařskou pomoc 

 
 

Záchranná služba:     155 

Policie:      158 

Požáry:      150 

SOS: (jednotné číslo tísňového volání)  112 

V Bzenci 1. 9. 2011 
Vypracovala: Ing. Marie Horvatová 
 


