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Čo je jed ?

Sola dosis facit venenum.

Dávka rozhoduje čo je jed.

All substances are poisons; there is none that is 
not a poison.  The right dose differentiates a 
poison and a  remedy.

Paracelsus (1493-1541)



Chemické látky – pôsobenie na človeka:
Inhalácia – poţitie – cez koţu

Výbušné      exotermické reakcie aj bez O2

Horľavé      extrémne bod vzplanutia < 0 0 C

Oxidujúce   v styku s inými látkami-exotermná reakcia

Toxické        malé mnoţstvo, rôzne stupne toxicity...aţ smrť

Zdraviu škodlivé  ako toxické, ale väčšie mnoţtvo

Ţieravé         devastuje ţivé tkanivo

Dráţdivé       menej ako ţieravina

Senzibilizujúce   opakovanie expozície  typické príznaky

Mutagénne    NV 356/2006

Karcinogénne   dtto

Genotoxické



Jed: kaţdá látka poškodzujúca ţivý organizmus po

náhodnom alebo úmyselnom podaní

Expozícia: akútna, chronická

inhal.  p.o.   p.c.    komb.

Dávka: málokedy známa

Osud jedu v organizme: 

Toxikokinetika: rezorpcia – transport – distribúcia –

biotransformácia- exkrécia

Toxikodynamika: efekt jedu na receptoroch



Najčastejšie intoxikácie:

1.     Lieky: benzodiazepíny, 

analgetiká (paracetamol, NSAID) 

2.    Alkohol, drogy (heroín)

3.    Domáce chemikálie: čistiace prostriedky,  rozpúšťadlá

4.    Insekticídy, rastliny, ....huby

Letalita: menej ako 1%

Štatistika: na celom svete neúplná. Väčšina hlásených intoxi-

kácií = prekročenie dosis maxima singula/pro die

resp: NÚ

I. Bátora



Národné toxikologické informačné centrum

FNsP akad. L. Dérera

KPLaT

Limbova 5, Bratislava

Tel.: ++421-2-5477 4166

Fax: ++421-2-5477 4605

E-mail: ntic@ntic.sk

• jediné svojho druhu na Slovensku

• 24-hodinová služba lekárom celého Slovenska



Benzodiazepíny:

diazepam (DIAZEPAM) flunitrazepam (ROHYPNOL)

midazolam (DORMICUM) oxazepam (OXAZEPAM)

alprazolam (XANAX, NEUROL)...

Mechanizmus účinku: uľahčenie inhib. efektu útlmového

mediátora GABA

Efekt: útlm CNS, dýchania, pokles TK, hyperpyrexia...



Toxicita:

neznáma DL (preţili D=2000 mg)

Liečba:

flumazenil (ANEXAT) pri kóme, kard /resp insuf.

0,2mg/30s; opakovať do kumulat. d. 3mg          

ak nereaguje na k.d. 5mg: nie intox. Bd.

Sekundárna eliminácia: 

HD, FD neúčinné  (    väzba na proteíny)



Tricyklické antidepresíva

amitriptylín, nortriptylín, imipramín, dosulepín, 

desipramín (lieky 2. voľby pri depresii)

Toxicita: kardiotoxicita, DL: 10-20 mg/kg.hmot

Klinický obraz: agitácia, mydriáza, hypertermia, halucinácie,

kŕče, kóma. Tachyarytmie („torsade de pointes“)

Liečba: carbo opakovane, GL do 1 h, alkalizácia (do pH 7,55)

pri kŕčoch diazepam

Flumazenil (ANEXATE) je kontraindikovaný

HD, HP, FD neúčinné (vysoká konc. v myokarde, CNS...)



Paracetamol:

Paralen, Panadol, Tylenol, Ataralgin (zmes)...

Efekt: nauzea, vomitus, hepatálna/obličková lézia po 24h

toxický NAPQI (N-acetyl-P-benzochinonimín)- deplécia glutationu.

Toxicita: dávka > 140 mg/kg hm hepatotoxická

dávka nad 5g (10 tab) potenciálne toxická

deti:>200 mg/kg hm

Liečba: NAC (N-acetylcysteín) - prekurzor glutationu

rozhoduje konc. P v sére 4.h po poţití (>200 mg/L)

Moţný začiatok liečby aj> 16 h po poţití(!)

(nomogram P intoxikácie)



Klinický obraz: GIT prejavy ako nauzea, vracanie, abdominálne bolesti, ataxia, rôzny 

stupeň kvantitatívnej poruchy vedomia, dvojité videnie, hypotenzia, dyzrytmie, 

tonicko-klonické kŕče (nie pri benzodiazepínoch). 

Liečba: GL do 1 hodiny od poţitia, aktívne uhlie, eliminačné metódy FD, HD a HP vo 

väčšine prípadov neúčinné pre vysokú väzbu antiepileptík na bielkoviny plazmy. HD 

a HP je ale  účinná pri valproáte, HD pri gabapentíne, vigabatríne, pregabalíne

Antiepileptiká



Betablokátory

Mechanizmus účinku: zníţenie metabolických a kardiovaskulárnych účinkov 

katecholamínov. 

Klinický obraz: bradykardia, hypotenzia, bronchospazmus, pľúcny edém,  porucha 

vedomia, nauzea, vomitus, kŕče, hypoglykémia, hyperkaliémia.

Liečba: AU, laváţ ţalúdka do 1 h, symptomatická liečba hypotenzie a bradykardie –

pri neúspechu glukagón. HD len pri hydrofilných látkach (acebutolol, atenolol, 

nadolol) 

Blokátory kalciových kanálov

Mechanizmus účinku: blokovaním vstupu kalciových iónov cez membrány zniţujú 

tonus cievnej steny, zniţujú krvný tlak.

Klinický obraz: bradykardia, hypotenzia,  hypoglykémia.

Liečba: Ca chloratum  alebo Ca gluconicum iv. , AU, pri hypoglykémii glukagón.



Nesteroidné antireumatiká

Mechanizmus účinku: 

inhibítory cyklooxygenázy, poškodenie sliznice GIT-u. Pribliţne 5-násobok 

terapeutickej dávky sa povaţuje za toxický. Pri  najčastejšie uţívanom ibuprofene je 

dávka 400 mg/kg hmot. ţivot ohrozujúca.

Klinický obraz: 

nauzea, vracanie, hemoragická gastritída aţ ulcerácie, metabolická acidóza, apnoe, 

hypotenzia, bradykardia, porucha vedomia aţ mozgový edém s kŕčmi.

Liečba: AU, symptomatická liečba, antidotum neexistuje, HP je len čiastočne 

efektívna.



Intravenózna lipidová emulzia

terapia kardiotoxických účinkov lipofilných liečiv. 

lokálne anestetiká, Ca blokátory, beta-blokátory, 

TCAD a iné lipofilné liečivá, ktoré vyvolali 

u intoxikovaných pacientov závaţnú hypotenziu 

a arytmie.

„Tukové depo absorbuje liposolubilné látky

D: napríklad Intralipid 20% ako i.v. bolus v dávke 

1,5 ml/kg hm  a následne 0,25ml/kg/min  do dávky 

(úvodné maximum) 500 ml 

KI: alergia na vaječné, sójové alebo 

arašídové bielkoviny 



H e r o í n

Mechanizmus účinku: 4 typy receptorov CNS+ miecha

analgézia, dýchanie, nálada, TK, GIT...

Toxikokinetika: vstupy  orálne

šňupanie (snorting)

inhalácia pár (sniffing)

subkutánne

intramuskulárne

intravenózne (citr. dţús)

rektálne



pokračovanie heroín

Biotransformácia:

heroín       6-MAM          morfín           M-6-glukuronid

Heroín                 : prodrug

6-MAM,  morfín: aktívne látky

Moč: 6-MAM;    morfín;   glukur. – morfíny;   3 dni

Nie heroín!

„Ţelateľný“ efekt: wellbeing - pocit eufórie

rýchly nástup po iv.

„flash/rash“



pokračovanie heroín

Typické klinické Trias:

Tox. efekt: útlm dýchania + porucha vedomia + mióza

Toxicita: DL netolerujúci: 10 mg

narkoman toleruje aj 200 mg!

Dg:         útlm dýchania + sopor/kóma + mióza

opioidy v moči

efekt antidota (Naloxon)

Liečba: A-B-C     UPV podľa potreby

NALOXON len v indik. prípade (hrozí abst. sy!)

Diazepam pri kŕčoch i.v.



pokračovanie heroín

NALOXON 

syntetický analóg morfínu, 20x účinnejší ako nalorfín

kompetit. inhibícia μ + κ  (+ ďalšie?) opiát. receptorov

ţiadna vnútorná aktivita

Nástup účinku: i.v. 2 min

i.m.  s.c. endotrach. 2-5 min    šok: 15 min

Trvanie účinku: i.v.  45 min

Kritéria podania: intox. opiátmi    resp. insuf + bezvedomie

POZOR: 

precipitácia abstinenčného syndrómu u závislých



Amfetamíny:

Metamfetamín (Pervitín, Ice, Speed)  MDMA (Adam, Extáza)

MDEA (Eve)  „rave party drug“

Efekt: konc.NORA, serotonín, dopamín         stimul. CNS

eufória, veselosť,tremor, hyperpyrexia, strata pocitu

smädu, hladu, depresia.

Komplikácie: hypertenzia, tachykardia, DIC, rhabdo-

myolýza, renálna insuficiencia.

Toxicita: exitus 1-5 tab (od 50 mg)

„Liečba: chladenie!(ľad, zábaly, DANTROLEN iv); rehydratácia



Organické rozpúšťadlá:

Najčastejšie TOLUÉN!... benzín, acetón...

Efekt:útlm CNS, dyzrytmia (    citlivosť ku katechol.)

Toxicita: 1 ml/kg hm netoxické.

Liečba: pri inhalácii len kyslík, prerušiť expozíciu

po poţití aspirácia ţal. obsahu len po extrémnych

dávkach; carbo málo účinné

Nie gastrická laváţ, 

chlór.UV: podať Paraffinum liq.; carbo

FD a HD málo účinné



ETYLALKOHOL

Toxikokinetika: max.plazm.konc. po poţití: 30-60 min.

Rýchlosť metabolizmu: 7-10 g/h

Toxicita: nad 450 mg/dl (4,5 ‰) DL; Liečba:

NIE! 1. Laváţ, vracanie (rýchla rezorpcia)

2. Carbo adsorbens (len pri komb. s liekmi)

3. FD (exkrécia obličkami cca len 5%)

ÁNO! Sladený nápoj/40% gluk i.v./; korekcia MAC; 

diazepam pri kŕčoch, otepľovanie; thiamín i.v.

HD: nad 4 ‰, kóma, KP zlyhávanie, komb. s liekmi

http://www.lifemojo.com/lifestyle/how-to-treat-a-hangover-2821254


Glykoly (alkoholy s dvomi   -OH)

Etylénglykol (FRIDEX, ALYCOL, NEMRAZOL, brzdová 

kvapalina, rozpúšťadlo...)

Toxicita:

EG ...glykolaldehyd (CNS)...k. glykolová...k. glyoxalová (acidóza)...k. oxalová (reaguje s 

Ca 2+ na oxaláty → upchatie tubulov obličiek)

DL: 30-90ml (1,5ml/kg hm)

Priebeh: do 12 h:    ako etylalkohol

12-24 h:    KP zlyhávanie, ARDS

24-72 h:    akútna renálna insuficiencia 



Diagnostika:

Kombinácia príznakov a/alebo lab. nálezov:

- ebrieta bez alkoholového „foetor ex ore“

- MAC (art.pH<7,3) s veľkým aniónovým oknom

- porucha vedomia + osmol. okno + oxalúria + hypo-Ca

EG v krvi : málo dostupné



Liečba: laváţ do 1h

40% EtOH (antidotum) 2ml/kg v dţúse /15-30min

kompetit. Inhibícia na ADH v pečeni →vytesní z

metzabolizmu toxickiý etylénglykol.

optimálne antidotum: fomepizol (4-MP; ANTIZOL –

extrémne drahý)

Pri neúspechu: HD, CAVHF

Identická th pri otrave METYLALKOHOLOM!

Toxicita: metabolit formaldehyd a k. mravčia toxické pre 

CNS a retinu, slepota. Nástup klin. príznakov po 

6h a neskôr.              



Pesticídy:

Podľa cieľového škodcu: Insekticídy, rodenticídy, fungicídy, 

herbicídy, moluskocídy...

Najčastejšie najzávaţnejšie intoxikácie:

organofosforové a karbamátové insekticídy

Najčastejšie nie-závaţné intoxikácie:

pyretroidy

TOXICITU  PESTICÍDU  OVPLYVŇUJE  VEHIKULUM!

Najtoxickejšie insekticídy (OFI, KARB) prenikajú do organizmu

cez všetky bariéry (koţa, sliznice).



OFI:

Klinické formy intoxikácie:

1. Akútna cholinergná kríza: endogénna intoxikácia excesívne

nahromadeným ACh (aacetylcholín)

2. Intermediárny syndróm: 1.-4. deň; paralýza svalov HK,

šije, dýchacích svalov

3. Neskorá neurotoxicita: 8. – 14. deň; paralýza DK, degene-

nerácia periférneho axónu

4. Chronické neuropsychické poruchy: subtílne poruchy

kognitívnych funkcií (diskutabilné)



„Cholinergná kríza“

„irreverzibilná inhibícia AChE (3.1.1.7)“           kumulácia ACh

M- muskarínové: salivácia, potenie, hnačky, mióza, 

bronchorea...

N- nikotínové: kŕče, tetania, paralýza bránice

Centrálne- agitácia, zmätenie...kóma

TRIAS: mióza – bradykardia – potenie/salivácia



Diagnostika:

Rozhodujúca klinika: M+ N príznaky

Aktivita BuChE v sére (nie AChE!!!) len orientuje

Analýza metabolitov v moči/krvi: zriedka dostupné



Liečba:

Laváţ (ţalúdka + čriev)

Hemoperfúzia

Medikamenty:

Trias: atropín + reaktivátor AC hE + diazepam

Atropín: podobná stereochemická štruktúra ako ACh → vytesní ACh z receptorov

Dávka Atropínu: do atropinizácie (mydriáza, tachykardia, suchá axila). Neexistuje „dosis
maxima“

Reaktivátor AChE (obidoxim TOXOGONÍN) podať aj oneskorene
po 24 hod!



Oxid uhoľnatý

Najčastejšia príčina fatálnych profesionálnych 

intoxikácií. CO 300 x  lepšie viaže na Hb ako O2

V klinickom obraze tradične popisovaná ružová farba 

kože - v skutočnosti pozorovať skôr bledú kožu.

Domáce intoxikácie (bojler):  hypoxemické intoxikácie 

z nedostatku kyslíka + (niekedy) CO 

Štandardne stanovovaná konc. karboxy-Hb nekoreluje 

so závažnosťou intoxikácie. Exity pri 20% a prežitie pri 

 50%.

V liečbe nezastupiteľné miesto hyperbarickej 

oxygenoterapie.



Klinické symptómy sú spoľahlivejšie neţ COHb konc. 

0 – 10                 minimálne prejavy

10 - 20                 mierne dyspnoe a cefalea

30 – 40                 závraty, slabosť, nauzea, vomitus

40 – 50                 zmätenosť,tachykardia, synkopa

50 – 60 + Cheyne-Stokes, stupor, kŕče

60 – 70                 kóma, kŕče, kardio-resp. zlyhanie

70 – 80                 SMRŤ!          

NEKORELUJE  COHb   a    SYMPTÓMY!



Oxid uhličitý

Produkt horenia, kvasenia a hnitia. 

Ťažší než vzduch – viacnásobné úmrtia pri záchrane

Často skryté riziko, nie len vínne pivnice (výkopy, kanály, 

organický odpad, žumpy...) – rýchly účinok                         †
Liečba: oxygenácia, hyperbarická oxygenácia nie

je indikovaná

sviečka v  úrovni kolien



Chlór

Časté riziko: v priemysle, v domácnosti pri
čistení sanitárneho zariadenia viacerými
prostriedkami súčasne: (DOMESTOS: chlórnan sodný NaClO

FIXINELLA: k.fosforečná H3PO4)

Klinika: silný iritant (dobre rozpustný vo vode)
horných dýchacích ciest.

Komplikácie: (tracheobronchitída, edém pľúc,
pneumothorax) aj po latencii  12  hod.

Liečba:    kyslík



Rodenticídy  (deriváty kumarínu)

Toxicita: interferencia s vit. K, porucha koagulácie

Klinický obraz: krvácanie do kože, slizníc,moču, CNS, stolice...

hemoptýza, hemoptoe, hypotenzia...ŠOK

Nástup príznakov: 1-7 dní od požitia!!

Liečba: carbo, GL nie (hrozí krvácanie), 

vit. K (KANAVIT) s.c., i.v. až pri prejavoch krvácania!

Opakované kontroly INR

HD, HP neúčinné

Prognóza dobrá (psy zlá)



Medzi antikoagulanciá patria:

krátkoúčinné kumarínové deriváty typu warfarinu, 

dlhoúčinné („superwarfaríny“) 

kumarínové deriváty (bromadiolon, brodifacoum)

indandionové deriváty (chlorphacinone, diphacinone).



Kyseliny a lúhy

Pretrvávanie nesprávneho názoru o vhodnosti 

neutralizácie (koža, GIT).

Lokálna liečba: len dlhodobé oplachovanie

vodou, 

Perorálna liečba: nič, event. malé množstvo

vody/mlieka/vajcové bielko



Olovo

Výskyt: huty, akumulátory, zliatiny, sklársky kmeň

Rezorpcia: inhalačne 50%, GIT 10%.  T1/2: 5-10 ROKOV

90% v kostiach !

Mechanizmus:  inhibícia syntézy krvného farbiva hemoglobínu

1. Akútna intoxikácia:       vracanie, krvavé hnačky, kolika

2.  Chronická intoxikácia: anémia, anemický syndróm

encefalopatia, porucha perif. nervov, obličiek



Etiológia otravy olovom

práca s olovom, 

nemanipulácia s akumulátormi, 

staroţitné nádoby z olova (glazúry...)

poľovníctvo 

postrelenie

práca s bielymi nátermi, odstraňovanie starých náterov,

Výroba laborat. skla  (v Technickom skle...)

rybárstvo (závaţia)

uţívanie preparátov rastlinnej medicíny...



ORTUŤ

1. Kovová: ťaţba a spracovanie rúd, meracie prístroje, amalgám...

p.o. netoxická (rezorpcia do 0,01%)

inhalácia rezorpcia 80%

Mercurializmus: gingivitis(ďasná) + tremor + eretizmus

Akrodýnia (olupovanie koţe) deti: inhalácia pár

2. Anorganická (soli):   HgCl2 sublimát

3. Organická: zakázaná (fungicídy)  „Minamata disease“ v 50-rokoch, intoxiká-

cia org. Hg v Japonsku z vytečenej Hg z fabriky



Klinický význam rôznych foriem ortuti

Forma               Vlastnosť      Absorpcia          Tox. Efekt

__________________________________________________________

Kovová Hg0                                        tekutá, per os        netoxická !

Kovová Hg0 pary inhal. 80%           CNS, pľúca, koţa

koţou málo          obličky, GIT

Soli Hg1+, 2+ H2O rozp.    p.o. 10%               obličky, GIT, CNS

koţou áno

Organická Hg   tuk rozp.      p.o. 100%             CNS

inhal. dobre



Muchotrávka zelená



Syndróm cyklopeptidový - faloidný

Muchotrávka zelená - Amanita phalloides

vysoko toxické cyklopeptidy - amanitíny a faloidíny.

Faloidíny sa nevstrebávajú z GIT (diarhoe)

Cyklopeptidy aj ďalších jedovatých muchotrávkach:

muchotrávka biela - Amanita verna

muchotrávka končistá - Amanita virosa

Ľahká zámena za plávku, pečiarku a bedľu.



Amanita  phalloides:

Diagnóza intoxikácie:

1. Makroskopická identifikácia huby 

2. Mikroskopická identifikácia spór v jedle, vývratkoch,

ţal. obsahu, stolici

3. Amanitín v krvi a moči RIA

PRAX: latencia príznakov nad 4h + moţná zámena za

pečiarku/plávku* +     ALT

* pečiarka nemá pošvu; plávka nemá ani pošvu ani prsteň



Fáza I: Náhla nauzea, vomitus + vodnatá diarrhea, abd. kŕče, 

abd. polesť po latencii 6-24 h po poţití jedla

Pac. Je dehydratovaný a hypotenzný.

Pac. prichádzajú v tejto fáze a môţu byť omylom

zle dg. a neprijatí na intenzívnu liečbu.

Fáza II: Klinické zlepšenie pri podpornej liečbe. 

Napriek zlepšeniu pokračuje hepatálne a renálne

poškodenie markantné pri lab. vyš. 

Fáza III: Ak je pac. prepustený, vracia sa o 2-6 dní s obrazom 

ťaţkej kagulopatie a hepat/ren.  zlyhaním 

+ enecefalopatiou. 



Liečba:

1. Skorá laváţ + carbo a GI dialýza

2. Silibinín (LEGALON – Sil. amp.) 20mg/kg/deň

3. PNC v megadávkach  pri nedostupnosti silibinínu (!)

4. Vitamíny K, B, C

5. Čerstvá mrazená plazma

6. FD, HD, HP, PF sporné, účinné (snáď)skoro po poţití

7. Transplantácia pečene: klinika... F V.  < 10-20%.



Jedovaté rastliny

Silice: (éterické oleje), vonné zmesi (mentol, gáfor), 

toxické:tujón (šalvia)  apiol (petrţlen)  

myricistín (mušk. orech)

Ţivice: indické konope

Rastlinné kyseliny: k. šťaveľová (diffenbachia)

Proteíny:  ricínus, imelo

Alkaloidy: atropín, skopolamín, hyoscyamín, morfín, papaverín,

námelové a. (ergotamín, ergometrín, ergokristín),

efedrín, kolchicín, solanín...



Glykozidy: konvalatoxín (Konvalinka), digitalis, kyanogénne gl...

Špecifiká intoxikácie rastlinami:

- temer výlučne detské náhodné intoxikácie

- zriedka závaţné, najčastejšie GIT príznaky, alergie

- dg: plod + list + výška + ročné obdobie + lokalita

- toxická len časť rastliny

- laváţ+ laxatíva aj neskôr indikovaná (pomalá  GIT motilita)



Durman obyčajný  (Datura stramonium)

čierne semená ako mak v tobolkách

toxické látky- tropánové alkaloidy:  hyoscyamín

atropín

skopolamín...

v semenách aj vňati

Toxicita: niekoľko desiatok semien

Toxický efekt: atropín-like (tachykardia, suchosť koţe, my-

driáza,    motilita GIT, agitácia, halucinácie...

Liečba: laváţ ţalúdka

fyzostigmín (Anticholium) ak kŕče, dyzrytmia,    TK



Durman obyčajný Datura stramonium



Primárne  eliminačné  metódy v liedčbe

akútnych intoxikácií

1. Indukované vracanie (mechanicky, NaCl, Ipekakuana...)

2. Laváţ ţalúdka

3. Opakované podávanie AU (Multiple-Dose Activated 
Charcoal, MDAC)

4. GI dialýza (Whole Bovel Irrigation, WBI)

5.   laxatíva

Len 3 a 4 má klinické opodstatnenie!!



Komplikácie GL:

Laryngospazmus                  

pO2

Aspirácia

Pneumothorax

Empyém (AU)

Dyzrytmie

ST

Krvácanie sliznice

Na

Konjunkt. hemoragia

Psychické zmeny



Kontraindikácie GL:

Bezvedomie (bez intubácie)

Uhľovodíky

Korozívne látky (kyseliny/zásady)

Malé dávky toxických látok

Netoxické látky

Pri riziku hemoragie, GI perforácie, skoro po 

operácii, ďalšie stavy



Position  statement
(AACT, EAPCCT, AAPCC, CAPCC, 1994)

Laváţ ţalúdka by nemala byť rutínnou metódou v liečbe

akútnych intoxikácií. Nie sú dostatočné dôkazy pre to, ţe

laváţ zlepšuje liečebný efekt, naopak, môţe spôsobiť zá-

vaţné komplikácie. O laváţi by sa malo uvaţovať do 1 h

po poţití ţivot ohrozujúceho mnoţstva toxickej substancie. 

Ale ani v tomto prípade nebol potvrdený klinický „benefit“

v kontrolovaných štúdiach.

Laváţ môţe zvýšiť absorpciu noxy; nemá odstrašujúci efekt.



Čo namiesto laváţe?

Práškové aktívne uhlie (Carbosorb plv)

Dávkovanie:

1. bolus 1g/kg hmot.

2. p.p. pokračovať 20-50 g/2-6 h (MDAC)

Koniec liečby určuje: klinika, druh noxy, konc.noxy v sére

Aktívne uhlie málo adsorbuje:

Kovy,   k. boritá,   kyanidy,   silné kyseliny/zásady,

alkoholy,   glykoly,    ropné destiláty



U nás na trhu:

CARBOTOX   tbl  Carbo activatus + Na thiosulfas

CARBOSORB  tbl  Carbo activatus

CARBOCIT  tbl   Carbo acivatus + Bi subgallas+ Ac. citricum

CARBO  MEDICINALIS  tbl  Carbo activatus

NORIT  tobol. Carbo activatus

CARBO  plv Carbo activatus  25 g

V zahraničí:

Aktívne uhlie + sorbitol (urýchľuje pasáţ, ochucuje)



Efekt aktívneho uhlia:

Plocha 1 g AU  1 000 – 3 200 m²

Adsorpcia toxínov mol. hmot. 100-1 000 daltonov

1. Adsorpcia noxy

2. Prerušenie E-H obehu

3. Enterokapilárna exorpcia (ekvivalent HP), ak je v 

nadbytku v čreve, spätne readsorbuje toxické látky

z krvi)

I. Bátora



HADY
u nás nebezpečná  len Vretenica severná (Vipera berus)

samec:60 cm samice: 80 cm  farba: striebrosivá, hnedá,

tehlová, medená cik-cak pás na chrbáte; 

POZOR: aj čierne bez viditeľného pásu

Výskyt: nad 800 m n.m.

Jed: hemo-, cytotoxické proteázy (nie neuro- ,myo-, nekro toxíny):

lokálne bolestivý opuch

vomitus, diarhoe, kolika

lokálne krvácanie

šok

Príznaky aj oneskorene, maximum príznakov 48-72 h 



Prvá pomoc:

Upokojiť postihnutého, obmedziť celkový pohyb, nestrácať čas 

chytaním hada. 

Imobilizovať postihnutú končatinu dlahou, perom označiť 

postihnuté miesto, udrţovať uhryznuté  miesto pod úrovňou srdca, 

aby sa zníţil postup jedu. 

Odobrať anamnézu (opis hada, čas uhryznutia).

Ošetriť uhryznuté miesto krytím, sňať potenciálne lokálne škrtiace 

predmety ako prstene, náramky, hodinky. 

Nerobiť v rane excízie/incízie, nechladiť ľadom, nevypaľovať,  

nevyplachovať, nevysávať jed, nenakladať na končatinu škrtiaci 

turniket!

Transport na pracovisko, kde je moţné zabezpečiť adekvátnu liečbu, 

(JIS, ARO).



Liečba v nemocnici:

infúzne roztoky

očista rany vodou a mydlom, TAT

imobilizácia končatiny

imunizácia tetanickým anatoxínom

Analgetiká, sedatíva

Kritéria podania antiséra:

Koagulopatia, celkové systémové znaky intoxikácie

šok, závaţná progresia lokálneho nálezu.

Vo väčšine prípadov u nás sa podáva antisérum zbytočne

→ „non lege artis“ postup!



Štokholmské kritériá podania antiséra :

hypotenzia a cirkulačný šok

protrahovaná ťaţká GIT symptomatológia

edém slizníc s nebezpečenstvom  bronch. obštrukcie

rýchle šírenie edému na celé končatiny a trup

neurologická symptomatológia s depresiou CNS, 

periférnymi a centrálnymi parézami

v hraničných prípadoch pri nedostatku klin. znakov:

leukocytóza viac ako 15-20.109/l; metabolická 

acidóza; hemolýza; EKG zmeny; poruchy 

hemokoagulácie


