Sedmá aktivita – Zdravověda
V první bublině bez barvy je popsáno zranění. Vyber barvu následujících bublin podle toho, jak
poraněného správně ošetříš. U správné varianty si vždy zapiš číslo.

vydezinfikujeme
a použijeme
mastičku nebo
zásyp, puchýře
propíchneme

popálenina

chladíme pod tekoucí
studenou vodou
pokud je popálenina
větší než dlaň
popáleného, voláme
155

na přichycené
klíště nakapeme
dezinfekci nebo
ho namažeme

9

pinzetou uchopíme
klíště u hlavičky
a kývavými pohyby
ho vyndáme

klíště
nedezinfikujeme,
nepoužijeme
mastičku ani zásyp,
puchýře
nepropichujeme

ránu vymyjeme
čistou vodou
a vydezinfikujeme

chladíme pod tekoucí
studenou vodou
pokud je popálenina
větší než dlaň
popáleného, voláme
155

ránu přelepíme
náplastí nebo
zakryjeme obvazem

4

vytáhneme zbytky
žihadla pinzetou

píchnutí včely

zbytky žihadla v
ráně necháme

je lepší najít
někoho
zkušenějšího, kdo
nám s ošetřením
pomůže

jakékoliv
poranění
ošetření zvládneme
sami, pomoc
nepotřebujeme

ránu přelepíme
náplastí nebo
zakryjeme obvazem

6

pokud je dotyčný
alergický na bodnutí,
podáme mu léky,
které má u sebe
místo vydezinfikujeme
a chladíme studeným
obkladem, pomůže i
gel po bodnutí hmyzu
pokud je dotyčný
alergický na bodnutí,
podáme mu léky,
které má u sebe
vedoucího
informujeme
o zraněních, pokud
nebyl poblíž

třísku necháme
v ráně, jehlu ani
pinzetu k vyndání
třísky nepoužíváme

9

zakloníme hlavu,
aby krev tekla
do žaludku

15
tekoucí krev z
nosu

předkloníme hlavu,
aby mohla krev
z nosu vytékat

7

lékařskou pomoc
v České republice
voláme na číslo 155

5

doma informujeme
rodiče
vedoucího
informujeme
o zraněních, pokud
nebyl poblíž
doma informujeme
rodiče

10

ranku po vytažení
klíštěte dezinfikujeme,
místo kontrolujeme

ranku
vydezinfukujeme

13
ranku můžeme
přelepit náplastí

tříska

pokud je řezná rána
větší, vyhledáme
lékaře, aby ji zašil
místo vydezinfikujeme
a chladíme studeným
obkladem, pomůže i
gel po bodnutí hmyzu

pinzetou uchopíme
klíště u hlavičky
a kývavými pohyby
ho vyndáme

vyjmeme třísku
pinzetou nebo
špičkou
vydezinfikované
jehly

pokud je řezná rána
větší, vyhledáme
lékaře, aby ji zašil

řezná rána
ránu neomýváme
vodou ani
nedezinfikujeme

na přichycené
klíště nic
nekapeme,
nemažeme ani ho
nedezinfikujeme

11

ranku po vytažení
klíštěte dezinfikujeme,
místo kontrolujeme

ranku
vydezinfikujeme

6
ranku můžeme
přelepit náplastí
přikládáme na týl
a čelo studené
obklady

0

pokud krev do 20
minut nepřestane
téct, vyhledáme lékaře
přikládáme na týl
a čelo studené
obklady

5
pokud krev do 20
minut nepřestane
téct, vyhledáme lékaře

známe i číslo na
hasiče 150 a
policii 158

7
číslo 112 nám pomůže
i v zahraničí, je to
evropská tísňová linka

telefonní čísla

13

lékařskou pomoc
voláme v České
republice raději
na číslo 112

Zapsaná čísla sečti. Výsledkem je sedmá dvojice znaků hledaných souřadnic.

známe i číslo na
hasiče 150 a
policii 158

3
číslo 112 nám pomůže
i v zahraničí, je to
evropská tísňová linka

