
Návod k použití  

Bez ohledu na to, jak rychlý bude příjezd záchranné služby k mimořádné události, budou na místě 

vždy přítomné další osoby. Osoba, která krvácí, může během pěti minut zemřít kvůli ztrátě krve, 

takže je důležité rychle zastavit krvácení. 

V případě potřeby přesuňte sebe a zraněnou osobu do bezpečí, pokud je to nutné. Můžete 

podniknout jednoduché kroky k tomu, abyste udrželi zraněného naživu, dokud nebude k dispozici 

odpovídající lékařská péče. Zde jsou akce, které můžete podniknout, abyste pomohli zachránit 

život. 

 

1. Použijte tlak rukou 

Na místo, kde dochází ke krvácení, pokud je to možné, 

aplikujte pevný stálý tlak oběma rukama. 

2. Použijte obvaz a stiskněte  

Na místo, kde dochází ke krvácení, aplikujte obvaz nebo 

oděv a za stálého pevného tlaku držte. 

3. Použijte škrtidlo 

Pokud krvácení nepřestává, umístěte škrtidlo na zraněnou 

končetinu. Škrtidlo musí být aplikováno přes oblečení. 

 

Jestliže je krvácení závažné, použijte okamžitě škrtidlo! 

 

1. Škrtidlo je účinné pro zastavení život ohrožujícího krvácení končetin. 

2. Škrtidlo nesmí být aplikováno na klouby. 

3. Zraněná končetina by měla být kontrolována, jestliže se krvácení nedaří zastavit, přitáhneme 

škrtidlo. 

4. Ošetřete rány co nejdříve je to možné. 

5. Kontrolujte škrtidlo a zaznamenejte čas přiložení. Dlouhodobé použití může představovat riziko 

nekrózy tkání. 

 

Varování: před použitím si přečtěte návod k použití. 

 

 

 



Návod k použití: 

 

1. Vložte zraněnou končetinu do smyčky škrtidla (Dejte škrtidlo kolem 

končetiny a protáhněte pásku přes sponu) umístěte škrtidlo 2 - 3 palce nad 

místo krvácení. Pevně utáhněte škrtidlo. 

 

2. Držte pásku pevně a připevněte ji na zraněnou končetinu, ale ne přes 

tyčové spony. 

 

 

3. Otáčejte táhlem, dokud neskončí krvácení. 

 

 

 

4. Táhlo vložte do spony a zajistěte ji. Zkontrolujte krvácení, v případě 

potřeby ještě utáhněte a zkontrolujte, zda pokračuje masivní krvácení. 

 

 

 

5. Připevněte pásku přes táhlo uvnitř klipu a kolem končetiny. 

 

 

 

 

6. Zabezpečte táhlo a pás s časovým páskem. Zaznamenejte čas aplikace. 

 

 

 

 


