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POSKYTOVÁNÍ ZÁCHRANNÝCH VDECHŮ PO STABILIZACI TONOUCÍHO
NA ZÁCHRANNÉ / NADLEHČOVACÍ POMŮCCE
1. Úvod
Uvedený postup záchranných vdechů je platný pouze při záchraně tonoucího s použitím záchranné /
nadlehčovací pomůcky a je určen pro všechny plavčíky/mistry plavčí/vodní záchranáře.
Byl vytvořen v souladu s doporučeními Guidelines 2015 Evropské rady pro resuscitaci (ERC - European
Resucitation Council) části Drowning/Tonutí

2. Postup
2.1.

PROVEDENÍ

2.1.1. zvolání – upozornění okolí/týmu „POMOC, TONOUCÍ !“
(případně jiné adekvátní upozornění - signál píšťalkou apod.)
2.1.2. vstup do vody kročným či jiným bezpečným způsobem
s trvalou vizuální kontrolou postiženého
2.1.3. narovnání na pás (standardním způsobem dle situace) a stabilizace
2.1.4. 0. sek: Uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy - tlakem malíkové hrany dlaně na
čelo tonoucího (dlaň současně brání případnému dalšímu potřísnění obličeje vodou)
2.1.5. 1.-10. sek: Kontrola dýchání (pozorné sledování pravidelných pohybů hrudníku)
2.1.6. 11.-20. sek: 5 úvodních vdechů z úst do úst (ev. z úst do nosu jako možná
alternativa, obdobně pak přes dýchací trubici-šnorchl při spec. výcviku pro
záchranu potápěče)
2.1.7. 21.-23. sek: Hlasitě zavolat „Pomoc, nedýchá!“; hrana dlaně je neustále umístěná
na čele tonoucího
2.1.8. 24.-25. sek: 1 vdech (celkově 6.)
2.1.9. 26.-60. sek: dále každou 4.-5.sekundu 1 vdech
(tzn. dalších 7-9 vdechů do celkových 13-15 během 1. min)

stabilizace tonoucího na záchranné/nadlehčovací pomůcce
(zdroj: BALIC-Basic Lifesaving Competence)
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3. Specifika
3.1.

PŘI VZDÁLENOSTI DELŠÍ / VĚTŠÍ NEŽ CCA 5 MINUT KE BŘEHU ČI JINÉMU
VHODNÉMU MÍSTU PRO KPR (PLAVIDLO, MOLO APOD.)

provádět další 1 min záchranné vdechy (celkem 2 min), poté už jen urychleně táhnout
bez záchranných vdechů.

4. Závěrečné ustnaovení
4.1.
Všichni školitelé/instruktoři/lektoři AIVZ jsou povinni výše uvedenou metodiku v rámci
kurzů či jiných programů a školení dodržovat.
4.2.
Tento postup se týká i autorizovaných zkoušek.

K výuce záchrany se záchranářským pásem (plavecke-pomucky.cz), doporučujeme zařadit nově i nácvik
se záchrannou-plaveckou bójí DenatoSwim - Terapeutic / Automatic (denato-swim.com).
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