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KrváceníKrvácení



KRVÁCENÍKRVÁCENÍ

nad 30% ztráty krve = život ohrožující stavnad 30% ztráty krve = život ohrožující stav

( 1,3 ( 1,3 –– 1,5 litr ů krve) jde o 301,5 litr ů krve) jde o 30 --40% kolujícího objemu40% kolujícího objemu( 1,3 ( 1,3 –– 1,5 litr ů krve) jde o 301,5 litr ů krve) jde o 30 --40% kolujícího objemu40% kolujícího objemu



Dělení krváceníDělení krvácení

Podle typu poraněné cévy:Podle typu poraněné cévy:

-- ŽILNÍŽILNÍ
-- TEPENNÉTEPENNÉ-- TEPENNÉTEPENNÉ
-- SMÍŠENÉSMÍŠENÉ

-- VLÁSEČNICOVÉVLÁSEČNICOVÉ



Dělení krváceníDělení krvácení

Zevní Zevní 

Vnit řníVnit řní



Zevní krváceníZevní krvácení

krev vytéká na povrch t ělakrev vytéká na povrch t ěla

vidíme odkud krvácívidíme odkud krvácí

vidíme jak moc krvácí vidíme jak moc krvácí 

téměř vždy jsme schopni krvácení téměř vždy jsme schopni krvácení 
efektivn ě zastavit efektivn ě zastavit 



ZEVNÍ KRVÁCENÍZEVNÍ KRVÁCENÍ
Typy ran:Typy ran:

řeznéřezné –– ostrý p ředmět ostrý p ředmět –– čistý řez čistý řez –– výrazné krvácenívýrazné krvácení

tržné tržné –– okraje poran ěné tkán ě nepravideln ě potrhané okraje poran ěné tkán ě nepravideln ě potrhané ––
méně krvácí méně krvácí –– horší hojení horší hojení –– kosmetické znetvo řeníkosmetické znetvo ření

bodnébodné –– na povrchu nenápadné, ale zasahující do hloubky na povrchu nenápadné, ale zasahující do hloubky ––
nebezpečí vnit řního poran ění nebezpečí vnit řního poran ění –– skryté vnit řní krvácenískryté vnit řní krvácení

střelné střelné –– zástřel = projektil z ůstává vzástřel = projektil z ůstává v t ěle těle –– časté rozsáhlé vnit řní časté rozsáhlé vnit řní 
poran ěníporan ění

-- průstřel = nalezneme vstup a výstup projektilu do t ěla                průstřel = nalezneme vstup a výstup projektilu do t ěla                
(okolí výstupu více zdevastované)(okolí výstupu více zdevastované)

zhmožd ěnézhmožd ěné –– náraz na tupý p ředmět náraz na tupý p ředmět –– tvorba mod řin, od řenintvorba mod řin, od řenin



Ošetření zevního krváceníOšetření zevního krvácení
Není důležité rozeznat typ krvácení (tepenné, Není důležité rozeznat typ krvácení (tepenné, 
žilní), ale efektivn ě a rychle jej zastavit.žilní), ale efektivn ě a rychle jej zastavit.

Podstatou je, nejlépe p římým tlakem, snížit Podstatou je, nejlépe p římým tlakem, snížit 
průtok krve ranou a podpo řit tak její průtok krve ranou a podpo řit tak její 
srážlivost.srážlivost.srážlivost.srážlivost.

Pokud je to možné, používat originální Pokud je to možné, používat originální 
prost ředky kprost ředky k ošet řování krvácení.ošet řování krvácení.

Na ránu p řikládáme vždy m ěkký, co Na ránu p řikládáme vždy m ěkký, co 
nejčist ější (nejlépe sterilní), savý materiál.  nejčist ější (nejlépe sterilní), savý materiál.  



Ošetření zevního krváceníOšetření zevního krvácení
Postup ošet ření:Postup ošet ření:

vždy vvždy v sed ě, nejlépe vsedě, nejlépe v leželeže

prsty, dla ň do rány (pokud je krvácení masivní) i bez prsty, dla ň do rány (pokud je krvácení masivní) i bez 
dodržení pravidel asepsedodržení pravidel asepsedodržení pravidel asepsedodržení pravidel asepse

dostate čná tlaková vrstvadostate čná tlaková vrstva

případně znehybnit (krvácení zpřípadně znehybnit (krvácení z kon četin)kon četin)

krvácení zkrvácení z kon četin = zvednout kon četinu nad kon četin = zvednout kon četinu nad 
úrove ň srdce,pokud je to možnéúrove ň srdce,pokud je to možné

ve výjime čných p řípadech naložení škrtidlave výjime čných p řípadech naložení škrtidla



Ošetření zevního krváceníOšetření zevního krvácení

ZZ ran odstraníme pouze voln ě ležící ran odstraníme pouze voln ě ležící 
předměty. předměty. Předměty vPředměty v rán ě zaklíněné ráně zaklíněné 
neodstra ňujeme!neodstra ňujeme!

Pokud již p řiložený tlakový obvaz prosakuje Pokud již p řiložený tlakový obvaz prosakuje 
krví,p řekrývá se dalším,aby lépe p řitaženými krví,p řekrývá se dalším,aby lépe p řitaženými 
cirkulárními oto čkami obvazu došlo ke cirkulárními oto čkami obvazu došlo ke 
stla čení přívodní tepny.stla čení přívodní tepny.



Použití tlakových bod ůPoužití tlakových bod ů

NEPOUŽÍVÁMENEPOUŽÍVÁME

-- Technika použití tlakových bod ů není Technika použití tlakových bod ů není 
jednoduchá a v praxi se neosv ědčila.jednoduchá a v praxi se neosv ědčila.jednoduchá a v praxi se neosv ědčila.jednoduchá a v praxi se neosv ědčila.



Použití ZAŠKRCOVADLAPoužití ZAŠKRCOVADLA

velmi invazivní zákrok, který zcela velmi invazivní zákrok, který zcela 
zastaví pr ůtok tepenné i žilní krve pod zastaví pr ůtok tepenné i žilní krve pod zastaví pr ůtok tepenné i žilní krve pod zastaví pr ůtok tepenné i žilní krve pod 
místem zaškrcení.místem zaškrcení.



Použití ZAŠKRCOVADLAPoužití ZAŠKRCOVADLA
Výhody:Výhody:

zcela zastaví zcela zastaví 
krváceníkrvácení
jednoduché a rychléjednoduché a rychlé

Nevýhody:Nevýhody:
značná bolest pod značná bolest pod 
zaškrcenímzaškrcením

Poškození  Poškození  
nervových drah nervových drah nervových drah nervových drah 
vv míst ě zaškrcenímíst ě zaškrcení

poškození cév a poškození cév a 
tkání vtkání v míst ě míst ě 
zaškrcenízaškrcení



Kdy použít Kdy použít zaškrcovadlozaškrcovadlo

traumatické amputace doprovázené masivním krvácenímtraumatické amputace doprovázené masivním krvácením

otev řené zlomeniny sotev řené zlomeniny s tepenným nebo smíšeným tepenným nebo smíšeným 
krvácenímkrvácením

nedaří se zastavit krvácení tlakovým obvazemnedaří se zastavit krvácení tlakovým obvazemnedaří se zastavit krvácení tlakovým obvazemnedaří se zastavit krvácení tlakovým obvazem

krvácení zkrvácení z tepen velkého pr ůsvitu (stehenní, pažní)tepen velkého pr ůsvitu (stehenní, pažní)

U cizího p ředmětu vU cizího p ředmětu v rán ě sráně s tepenným, nebo smíšeným tepenným, nebo smíšeným 
krvácenímkrvácením

pokud nemáme žádný jiný prost ředek kpokud nemáme žádný jiný prost ředek k zástav ě zástavě 
masivního krvácenímasivního krvácení



Použití Použití zaškrcovadlazaškrcovadla
Možné improvizace:Možné improvizace:

trojcípý šátektrojcípý šátek

kravatakravata

opasekopasek

„v„v nouzi elektrický kabel, tkani čky znouzi elektrický kabel, tkani čky z bot“bot“

manžeta tonometrumanžeta tonometru



Použití Použití zaškrcovadlazaškrcovadla
Škrtidlo nakládáme, pokud je to možné a vhodné, t ěsně nad ránu vŠkrtidlo nakládáme, pokud je to možné a vhodné, t ěsně nad ránu v ší ři asi šíři asi 
10cm. 10cm. 

Jinak vždy mezi ránu a srdce. Jinak vždy mezi ránu a srdce. 

Pokud možno ne p řes holou pokožku (tri čko, košile, šátek). Pokud možno ne p řes holou pokožku (tri čko, košile, šátek). 

Je nutné vynaložit hodn ě síly = chceme zastavit pr ůtok krve tepnami = Je nutné vynaložit hodn ě síly = chceme zastavit pr ůtok krve tepnami = 
probíhají hluboko vprobíhají hluboko v tkáni podél kostí. tkáni podél kostí. probíhají hluboko vprobíhají hluboko v tkáni podél kostí. tkáni podél kostí. 

Končetinu znehybnit a chladit. Končetinu znehybnit a chladit. 

Zaznamenat čas zaškrceníZaznamenat čas zaškrcení

VV případě, že použití škrtidla je kone čné ošet ření před zákrokem případě, že použití škrtidla je kone čné ošet ření před zákrokem 
vv nemocnici, vnemocnici, v žádném p řípadě škrtidlo nesundáváme ani nepovolujeme!žádném p řípadě škrtidlo nesundáváme ani nepovolujeme!

Po zaškrcení je d ůležité ošet řit ránu, pahýl Po zaškrcení je d ůležité ošet řit ránu, pahýl 

co nejrychleji zajistit léka řské ošet ření + transport. co nejrychleji zajistit léka řské ošet ření + transport. 



Správn ě naložené Správn ě naložené zaškrcovadlozaškrcovadlo

ustane krváceníustane krvácení

není hmatný tep pod není hmatný tep pod zaškrcenímzaškrcenímnení hmatný tep pod není hmatný tep pod zaškrcenímzaškrcením

chladná, bledá k ůže chladná, bledá k ůže –– „vosková“„vosková“



Špatně naložené Špatně naložené zaškrcovadlozaškrcovadlo

krvácení neustává, naopak m ůže zesílitkrvácení neustává, naopak m ůže zesílit

hmatný tep pod hmatný tep pod zaškrcenímzaškrcením

zčervenalá, až promodralá k ůžezčervenalá, až promodralá k ůže



Traumatická amputaceTraumatická amputace
násilné odd ělení části t ěla (prsty, kon četiny, násilné odd ělení části t ěla (prsty, kon četiny, 
uši, nos, hlava, atd.)uši, nos, hlava, atd.)

dochází vždy ke smíšenému krvácení dochází vždy ke smíšenému krvácení 
(přerušené žíly i tepny)(přerušené žíly i tepny)

Amputace prst ů na ruce, nebo noze = Amputace prst ů na ruce, nebo noze = 
nepoužívat škrtidlo = není masivní krvácenínepoužívat škrtidlo = není masivní krvácení

Možnost Možnost reimplantacereimplantace amputátuamputátu = čím dřív a = čím dřív a 
čím čistší amputa ční řez, tím v ětší čím čistší amputa ční řez, tím v ětší 
úspěšnost. úspěšnost. 



Traumatická amputaceTraumatická amputace
Postup p ři ošet řování:Postup p ři ošet řování:

pokud není p řítomné masivní krvácení (prsty, pokud není p řítomné masivní krvácení (prsty, 
předloktí), p řiložíme na pahýl tlakový obvazpředloktí), p řiložíme na pahýl tlakový obvaz

vv opa čném p řípadě použití škrtidla a ošet řeni pahýlu opačném p řípadě použití škrtidla a ošet řeni pahýlu 
krycím obvazemkrycím obvazemkrycím obvazemkrycím obvazem

zajistit a ošet řit zajistit a ošet řit amputátamputát

zapsat čas událostizapsat čas události

co nejrychleji zajistit léka řské ošet ření + transportco nejrychleji zajistit léka řské ošet ření + transport

provést provést protišokováprotišoková opat řeníopat ření



Vnit řní krváceníVnit řní krvácení

krev vytéká zkrev vytéká z cév, nebo zcév, nebo z vnit řních orgán ů, ale vnit řních orgán ů, ale 
zůstává uvnit ř těla.zůstává uvnit ř těla.

Nevidíme odkud krvácíNevidíme odkud krvácíNevidíme odkud krvácíNevidíme odkud krvácí

jak moc krvácíjak moc krvácí

zda vůbec krvácízda vůbec krvácí

nejsme schopni krvácení zastavitnejsme schopni krvácení zastavit



Vnit řní krváceníVnit řní krvácení
Nejčastější p říčinou bývá: Nejčastější p říčinou bývá: 

tupý náraz (pády ztupý náraz (pády z výšky, zlomeniny kosti stehenní a výšky, zlomeniny kosti stehenní a 
pánve)pánve)

onemocn ění cév (ateroskleróza, aneurysma)onemocn ění cév (ateroskleróza, aneurysma)

Nejčastěji postižená oblast:Nejčastěji postižená oblast:

břišní krajina (orgány b řicha)břišní krajina (orgány b řicha)

záda vzáda v oblasti beder (ledviny)oblasti beder (ledviny)

krvácení do mozkové tkán ěkrvácení do mozkové tkán ě



Příznaky vnit řního krváceníPříznaky vnit řního krvácení
odebraná anamnéza (spadl ze stromu, narazil b řichem na odebraná anamnéza (spadl ze stromu, narazil b řichem na 
volant, atd.)volant, atd.)

mod řiny vmod řiny v oblasti postiženíoblasti postižení

ztvrdnutí vztvrdnutí v oblasti postižení (prknovité b řicho)oblasti postižení (prknovité b řicho)

vykašlávání, nebo zvracení krvevykašlávání, nebo zvracení krvevykašlávání, nebo zvracení krvevykašlávání, nebo zvracení krve

krev vkrev v mo či nebo ve stolicimoči nebo ve stolici

nastupující p říznaky šokunastupující p říznaky šoku

poruchy v ědomí až bezv ědomíporuchy v ědomí až bezv ědomí

Nebezpečí zNebezpečí z prodlení  prodlení  = co nejd říve zajistit odborné = co nejd říve zajistit odborné 
ošet ření a transport do nemocnice ošet ření a transport do nemocnice 



Krvácení z nosuKrvácení z nosu
pevný stisk ko řene, nebo nosních k řídel nosu po pevný stisk ko řene, nebo nosních k řídel nosu po 
dobu 5dobu 5--10 minut, sou častně mírný p ředklon hlavy, 10 minut, sou častně mírný p ředklon hlavy, 
poté stisk pomalu uvolnit, pokra čujepoté stisk pomalu uvolnit, pokra čuje--li krvácení, li krvácení, 
stisk opakovatstisk opakovat

poškozeného pou čit, aby dýchal ústy, nem ěl by poškozeného pou čit, aby dýchal ústy, nem ěl by 
kašlat, smrkat, p řiložit studené obklady na čelo, nad kašlat, smrkat, p řiložit studené obklady na čelo, nad 
kořen nosu a zátylíkořen nosu a zátylí
kašlat, smrkat, p řiložit studené obklady na čelo, nad kašlat, smrkat, p řiložit studené obklady na čelo, nad 
kořen nosu a zátylíkořen nosu a zátylí

při déletrvajícím krvácení zajistit léka řské ošet ření, při déletrvajícím krvácení zajistit léka řské ošet ření, 
na nos p řiložit odsávací prakový obvazna nos p řiložit odsávací prakový obvaz

častěji bývá u d ětí jako pr ůvodní jev infek čních častěji bývá u d ětí jako pr ůvodní jev infek čních 
onemocn ění nebo p ři úrazu,v dosp ělosti p ři onemocn ění nebo p ři úrazu,v dosp ělosti p ři 
hypertenzi hypertenzi event.p řievent.p ři sou časné léčbě současné léčbě 
WarfarinemWarfarinem ,,PelentanemPelentanem


