Jak postupovat pﬁi krvavém poranûní pohozenou injekãní jehlou
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informovat policii i o nálezu
1. vydání Neprodejné

Jehlu ãi pﬁedmût, kter˘ zpÛsobil zranûní z rány ‰etrnû vyjmout
Pokud rána krvácí, nechat spontánnû krvácet alespoÀ 5 minut
Ránu nehmoÏdit, nemaãkat, nevysávat
Ránu 5-10 minut oplachovat pod tekoucí vodou a om˘vat m˘dlem
Poté rán u o‰etﬁit nûkter˘m z bûÏn˘ch dezinfekãních prostﬁedkÛ: 3% Peroxid
vodíku nebo 3% Chloramin, 1-3% Persteril, 70% akjigik, Sterilium, Jodisol
6. Pokud do‰lo k poranûní oka, úst ãi nosu, vypláchnout ránu fyziologick˘m
roztokem nebo borovou vodou
7. Krví potﬁísnûné okolí rány om˘t vodou a m˘dlem
8. Ránu kr˘t obvazem, aby v pﬁípadû pokraãujícího krvácení, nedo‰lo
ke kontaminaci okolí ãi jin˘ch osob.
9. Injekãní jehlu ãi jin˘ pﬁedmût , kter˘ zranûní zpÛsobil, uschovat v pevné
schránce, aby nemohlo dojít k dal‰ímu krvavému poranûní. V Ïádném pﬁípadû
neodhazovat do bûÏného odpadu, neboÈ musí b˘t zlikvidován ve zvlá‰tním reÏimu,
jako potenciálnû nebezpeãn˘ infekãní materiál.
10. Zranûného dopravit optimálnû do 2 hodin, v krajním pﬁípadû v‰ak do 72 hodin
k lékaﬁskému o‰etﬁení/praktick˘ lékaﬁ - chirurg - na poliklinice, lékaﬁ na
hygienické stanici. Tento zhodnotí, zda byl zachován standardní racionální postup
primárního o‰etﬁení a uváÏí, zda poranûného ode‰le k erudovanému infekãnímu
specialistovi k podrobnûj‰ímu vy‰etﬁení ãi event. zapoãetí postexpoziãní profylaxe.
11. O‰etﬁujícímu lékaﬁi poskytnout základní informace : datum a hodinu poranûní,
zpÛsob o‰etﬁení rány, místo a mechanismus zranûní, ãinnost, pﬁi které k poranûní
do‰lo, odhadnout event. hloubku poranûní a intenzitu následného krvácení,
odevzdat k zaji‰tûní pﬁedmût, kter˘m k poranûní do‰lo k jeho bezpeãné likvidaci
a pﬁedloÏit oãkovací prÛkaz zranûného (TAT, hepatitidy).
12. Událost ohlásit mûstské policii ãi policii âR.
13. Kontaminované ‰atstvo vyprat v horké vodû 70oC za pouÏití bûÏného pracího
prá‰ku, nebo ve studené vodû za pouÏití dezinfekãního pﬁípravku (Chloramin,
Chlornan sodn˘). Dostateãnû úãinné je i chemické ãi‰tûní.
14. V souãasné dobû je pomûrnû vysoká pravdûpodobnost, Ïe náhodnû nalezená
injekãní jehla mÛÏe b˘t potenciálnû nebezpeãná z kontaminace virem hepatitidy
ãi HIV. Je proto z preventivních dÛvodÛ nutné informovat policii i o pouhém
nálezu tûchto pﬁedmûtÛ na veﬁejn˘ch prostranstvích, hﬁi‰tích, parcích, námûstích
ãi v prostorách a prostﬁedcích mûstské hromadné dopravy. Není Ïádoucí tyto
pﬁedmûty odstraÀovat sami, bez zvlá‰tních ochrann˘ch pomÛcek a bez moÏnosti
jejich následné odborné likvidace.

