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Dusenie sa cudzím telesom

Dusenie sa nastáva pri 
čiastočnom 
alebo úplnom upchatí 
dýchacích ciest niečím, čo 
pri hltaní vošlo do hrtana 
namiesto do hltana.



Príznaky obštrukcie dýchacích ciest 
cudzím telesom

ÚČINNÝ KAŠEĽ
mierna obštrukcia
n plače, rozpráva 
n hlasný kašeľ
n možnosť nadýchnutia
n pri vedomí



Príznaky obštrukcie dýchacích ciest 
cudzím telesom 

NEÚČINNÝ KAŠEĽ
ťažká obštrukcia
n neschopnosť rozprávať
n tichý, nepočuteľný kašeľ
n neschopnosť dýchať
n cyanóza
n postupná strata vedomia



Zhodnotiť závažnosť stavu

Neúčinný kašeľ Účinný kašeľ

BEZVEDOMIE

začať KPR

PRI VEDOMÍ

5 úderov do chrbta
5 stlačení brucha

striedať

PODPOROVAŤ KAŠEĽ
sledovať vedomie 
a prítomnosť kašľa 

až do vykašľania

Cudzie teleso v dýchacích cestách, dospelí



Päť úderov do chrbta

n Povzbudzujte osobu 
ku kašľu

n Predkloňte ho

n Dlaňou jednej ruky ho 
5-krát prudko udrite 
do chrbta medzi 
lopatky 



Držte osobu zozadu

n Postavte sa za 
postihnutého

n Oboma rukami ho 
objímte a položte 
svoju päsť medzi 
pupok a spodok 
hrudnej kosti



Heimlichov manéver

n Svoju päsť uchopte 
druhou rukou. 5-krát 
prudko stlačte k sebe 
a nahor.

n Ak sa prekážka ešte 
neuvoľnila, 
skontrolujte ústnu 
dutinu.



Opakovanie postupu

n 5 úderov do chrbta, kontrola úst
n 5 stlačení brucha, kontrola úst
n opakujte postup 3-krát 
n zavolajte záchrannú službu 155, 112
n postup opakujte, kým nepríde pomoc, kým 

sa prekážka neuvoľní alebo kým osoba 
neupadne do bezvedomia



Výstraha

Ak postihnutý upadne 
do bezvedomia:

n uvoľnite dýchacie cesty
n skontrolujte dýchanie
n začať s KPR



Zhodnotiť závažnosť stavu

Neúčinný kašeľ Účinný kašeľ

BEZVEDOMIE
uvoľniť DC
5 vdychov
začať KPR

PRI VEDOMÍ
5 úderov do chrbta

5 stlačení:
-hrudníka u dojčiat
- brucha u detí

PODPOROVAŤ KAŠEĽ
sledovať vedomie 
a prítomnosť kašľa 

až do vykašľania

Cudzie teleso v dýchacích cestách u detí



Päť úderov do chrbta

n Povzbudzujte dieťa ku 
kašľu

n Predkloňte ho
n Dlaňou ho 5-krát  

prudko udrite do 
chrbta medzi lopatky

n Skontrolujte ústnu 
dutinu



Heimlichov manéver

n Objímte dieťa, zovrite ruku v 
päsť a položte ju medzi 
pupok a spodok hrudnej 
kosti. 

n 5-krát prudko stlačte k sebe a 
nahor.

n Ak sa prekážka ešte 
neuvoľnila, skontrolujte 
ústnu dutinu.



Opakovanie postupu

n 5 úderov do chrbta, kontrola úst
n 5 stlačení brucha, kontrola úst
n opakujte postup 3-krát 
n zavolajte záchrannú službu 155, 112
n postup opakujte, kým nepríde pomoc, kým 

sa prekážka neuvoľní alebo kým osoba 
neupadne do bezvedomia



Výstraha

Ak dieťa upadne 
do bezvedomia:

n uvoľnite dýchacie cesty
n skontrolujte dýchanie
n 5 úvodných vdychov
n začať s KPR



Päť úderov do chrbta - dojča

n Ak dojča nekašle alebo 
nedýcha, položte ho tvárou 
dole na svoje predlaktie, 
hlavou nadol. Podopierajte 
mu telo a hlavu.

n Dlaňou ho 5-krát udrite do 
chrbta medzi lopatky.



Kontrola úst dojčaťa

n Otočte dojča tvárou 
hore na svojom 
predlaktí.

n Možnú prekážku 
odstráňte končekmi 
prstov.



Päť stlačení hrudníka

n Položte končeky dvoch 
prstov do stredu myslenej 
čiary medzi bradavkami 
dojčaťa asi na šírku prsta 
pod čiaru.

n Prudko zatlačte 5-krát 
smerom k hlave, 
rýchlosťou asi jedno 
stlačenie každé 3 sekundy.



Opakovanie postupu - dojča

n 5 úderov do chrbta, kontrola úst
n 5 stlačení hrudníka, kontrola úst
n opakujte postup 3-krát 
n zavolajte záchrannú službu 155, 112
n postup opakujte, kým nepríde pomoc, kým 

sa prekážka neuvoľní alebo kým osoba 
neupadne do bezvedomia



Výstraha

Ak dojča upadá 
do bezvedomia:

n 5 úvodných vdychov
n začať s KPR
n nevytierať ústnu dutinu prstami
n brucho nestláčať!





Ďakujem za 
pozornosť.


