
oÏná se vám jen nepodafií najít
v‰echny stfiepy z rozbité sklenice,
nebo na zahradû zapomenete

kosu. Není snad psa, kter˘ by nikdy za
svého Ïivota neutrpûl Ïádné zranûní.
Proto je tak dÛleÏité, aby se v‰ichni maji-
telé seznámili alespoÀ se základy první
pomoci. Samozfiejmû pfii váÏnûj‰ích zra-
nûních je nutno vyhledat veterinárního
lékafie, ale i tady je namístû, aby majitel
dokázal poskytnout první pomoc.
U fiezn˘ch ran je vût‰inou postiÏena tlap-
ka psa. Aãkoliv rohovina na pol‰táfiku je
pevná a robustní, nûkdy pfiece jen nedo-
káÏe odolat ostrému sklenûnému stfiepu,
pokud na nûj pes do‰lápne celou vahou.
Nûkdy zase stfiepina nebo jin˘ ostr˘ pfied-
mût proniknou do oblasti meziprstí
a zpÛsobí tam silné krvácení a bolesti.
V této oblasti se zranûní hojívají obzvlá‰-
tû ‰patnû a mívají sklon k zánûtÛm. Kdo
se tomuto riziku chce vyhnout, musí jed-
nat co nejrychleji: 
Uklidnûte psa a prohlédnûte mu poranû-
nou tlapku. Pokud se rána do‰iroka roze-
vírá, je namístû nav‰tívit veterinárního
lékafie. U mal˘ch ne‰kodn˘ch zranûní
nûkdy postaãí, kdyÏ psa o‰etfií sám maji-
tel. Samozfiejmû byste nemûli podstupo-
vat Ïádné riziko. Pronikající chorobo-
plodné zárodky mohou vyvolat o‰klivé
zánûty a abscesy, jejichÏ léãba bude
zdlouhavá a nepfiíjemná. 
Ránu peãlivû vydezinfikujeme a tlapku
zaváÏeme obvazem. Pokud rána silnû
krvácí, mÛÏeme ji také krátkodobû pod-
vázat nebo pfiiloÏit tlakov˘ obvaz - coÏ
ov‰em pfii poranûní pol‰táfiku vyÏaduje
pofiádnou dávku ‰ikovnosti. 

OBVAZ NA TLAPKU
Tento obvaz patfií k nejãastûji pouÏíva-
n˘m obvazov˘m technikám. K tomu, Ïe
se pes zraní na tlapce a musí b˘t obvá-
zán, protoÏe rána krvácí, dochází relativ-
nû ãasto. V takovém pfiípadû je nutno
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malých zraněních
PRVNÍ POMOC PŘI
Bezohlednû odhozená láhev od piva, která se nárazem
rozbila, povalující se drát nebo rezav˘ hfiebík... KaÏd˘
pes je pfii pravideln˘ch vycházkách vystaven podobn˘m
rizikÛm. A pfiirozenû i doma ãíhají nebezpeãí, jimÏ se
není moÏno úplnû vyhnout ani pfii maximální opatrnosti. 

M

Silnû
krvácející
rány
pfiekryjeme
sterilní
kompresí

Do kaÏdé domácnosti, kde je pes,
patfií lékárniãka s první pomocí.Velmi
dÛleÏité jsou: dezinfekãní prostfiedky,
sterilní komprese, gázové obvazy,
nÛÏky a lepicí páska.
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tlapku obvázat: Poté, co jsme ránu vyãis-
tili a pokryli ji mulovou kompresí, pfii-
kládáme mezi jednotlivé prsty prouÏky
obvazové vaty nebo jiného materiálu. Ty
budou pÛsobit jako pol‰táfiek a zamezí
odírání. Bez tûchto pol‰táfikÛ by hrozilo
nebezpeãí, Ïe se mezi prsty staÏené obva-

zem k sobû budou tvofiit otlaky. Pokud
má pes drápy na palcích, musí b˘t oblo-
Ïeny i ony. Nyní tedy obkládáme tlapky
i celou konãetinu aÏ po zápûstí a hlezno
vatov˘m sterilním krytím  Vrstvy této va-
ty se nejprve nûkolikrát obtoãí vodorov-
nû kolem nohy. 
Potom pol‰táfiky jednou rukou pevnû pfii-
drÏte a vatu pfiikládejte svisle podél tlap-
ky. Tento postup nûkolikrát opakujte,
dokud nebude obkládání tlapek stabilizo-
váno je‰tû vodorovn˘m omotáváním.
Nyní sterilní ãtverce oviÀte elastick˘m
obinadlem a tím efektivnû fixujte. Obvaz
nesmí b˘t zavázán pfiíli‰ pevnû, aby neo-
vlivÀoval krevní obûh, nesmí b˘t ale ani
tak voln˘, aby sklouzával. Proveìte test
prsty: obvaz sedí správnû, pokud se mezi

obvaz a konãetinu psa vejde jeden nebo
dva prsty.

TIP NA PROCHÁZKY
Samolepící venkovní obvaz psa ochrání
pfii procházce. Odpuzuje vodu, ov‰em je
nutno ho relativnû ãasto obnovovat,
protoÏe se bûhem procházky - zvlá‰tû
kdyÏ je nepfiíznivé poãasí - relativnû
rychle opotfiebuje. Doma byste tento
obvaz, kter˘ odpuzuje vodu a ‰pínu,
mûli odstranit, protoÏe nepropou‰tí
mezi jednotlivé prsty vzduch, nebo jen
velmi málo. Tato skuteãnost má za urãi-
t˘ch okolností vliv na hojení ran. TotéÏ
platí o promoãen˘ch obvazech. Vlhk˘
obvazov˘ materiál mÛÏe pfiispût k proni-
kání zárodkÛ a vyvolávat zánûty.  

TLAKOV¯ OBVAZ
Silnû krvácející rány si mohou vyÏádat
nutnost tlakového obvazu. Zvlá‰tû ris-
kantní je tepenné krvácení, kdy se pfii kaÏ-
dém úderu srdce objeví ãerstvá krev.
Pokud se silné krvácení nepodafií zastavit
vãas, hrozí psu, Ïe vykrvácí. Tlakov˘
obvaz mÛÏe zabránit nejhor‰ímu. Pfii
poskytování první pomoci postupujte
následujícím zpÛsobem: 
Nejprve se rána pfiekryje sterilní mulovou
kompresí. Nûkdy je také vhodné pouÏít
nûkolik kompresí pfies sebe. Nyní budete
potfiebovat nûjak˘ relativnû pevn˘ pfied-
mût, kter˘ dokáÏe vyvinout dostateãn˘
tlak. K tomuto úãelu se hodí napfiíklad
balení trojcíp˘ch ‰átkÛ, kter˘m jednodu-
‰e za pomoci plastové krabiãky zatlaãíte
na mulovou kompresi. Následnû to celé
ovinete elastick˘m obinadlem. Obvaz
musí sedût opravdu pevnû, aby vykonával
dostateãn˘ protitlak na po‰kozené cévy.
Tímto zpÛsobem se podporuje pfiirozená
sráÏlivost krve v jejím úsilí uzavfiít po‰ko-
zené cévy zevnitfi.
Poté, co jsme pfiiloÏili tlakov˘ obvaz,

bychom mûli zranûného psa ihned
dopravit k veterinárnímu lékafii. Obvaz
totiÏ smí zÛstat na noze maximálnû 30
minut, jinak hrozí nebezpeãí, Ïe tkáÀ
zaãne odumírat. Pokud transport zabere
více ãasu, je tfieba tlakov˘ obvaz mezitím
otevfiít, aby bylo zaji‰tûno nenaru‰ené
prokrvování tkání, a teprve potom znovu
pfiiloÏit tlakov˘ obvaz. 

PODVÁZÁNÍ
U velmi silnû krvácejících ran mÛÏe mít
smysl postiÏené konãetiny podvázat, aby
se zabránilo ztrátám krve ohroÏujícím
Ïivot. Po podvázání je tfieba co nejrychle-
ji vyhledat veterináfie, protoÏe se pfiestá-
vají prokrvovat konãetiny. 
Pokud se obvaz v krátké dobû neuvolní
a rána není o‰etfiena, hrozí nebezpeãí
odumfiení tkánû.
Noha se podvazuje vÏdy nad ránou. Hodí
se k tomu napfiíklad elastické obinadlo
z domácí lékárny. Pokud není po ruce nic
jiného, mÛÏe v nouzi poslouÏit i kravata
nebo tfieba páska do vlasÛ. Smyãka se
napevno utáhne. Tímto zpÛsobem se
zastaví krev protékající Ïilami a nedosta-
ne se k ránû. G. M.
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Podvázání
mÛÏe

zastavit
silné

krvácení

Tlakov˘ obvaz fixujeme
gázov˘m obvazem

Obvazová vata a gázové obvazy
stabilizují poranûnou konãetinu
do pfiíchodu veterináfie

Tlakov˘ obvaz pomÛÏe rychleji uzavfiít
krvácející rány. V tomto pfiípadû
mÛÏeme pouÏít také kompresivní 
nebo nûjak˘ jin˘ stabilní pfiedmût.
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