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TAK O ČEM TO DNESKA BUDE:
CCíílemlem přednášky jepřednášky je

STRUČNĚ UPOZORNIT STRUČNĚ UPOZORNIT NANA
A ILUSTROVAT A ILUSTROVAT TOTO, CO JE UVEDENO VE , CO JE UVEDENO VE 
SBORNÍKU PŘÍSPĚVKU STR. 64SBORNÍKU PŘÍSPĚVKU STR. 64--7070

nn Nejpravděpodobněji  teroristicky zneužitelné látky  současné dobNejpravděpodobněji  teroristicky zneužitelné látky  současné doby, rozděleníy, rozdělení
nn NPL NPL –– účinky, možnosti minimalizaceúčinky, možnosti minimalizace
nn Zpuchýřující, Zpuchýřující, zneschopňujícízneschopňující, aj. , aj. 
nn DalšíDalší ((perspektivnperspektivní)í)
nn ZávěryZávěry



                              výroba, zpracování    skladování      transport 
                              (jak pro úmyslné, tak pro neúmyslné použití) 
                                                            
                                                             ↓ 
                                                         
                                            POUŽITÍ, ÚNIK  
 
 
                        úmyslné                                            neúmyslné 
 
              terorismus či sabotáž     živelná pohroma, náhodná shoda nepříznivých podmínek   
           
        válečný nebo lokální konflikt          technická závada nebo selhání lidského faktoru   
 



Příklady

nn Perkutánní  intoxikace Perkutánní  intoxikace –– vstřiknutí vstřiknutí 
(ne vpich)  látky VX za krk ((ne vpich)  látky VX za krk (TokyoTokyo))

nn Propíchnutí umělohmotných sáčků Propíchnutí umělohmotných sáčků 
se se sarinemsarinem zaostřenou špičkou zaostřenou špičkou 
deštníku v metru (deštníku v metru (TokyoTokyo))

nn Generace par Generace par sarinusarinu v automobilové  v automobilové  
dodávce (dodávce (MatsumotoMatsumoto) ) 





MOŽNÉ METODY ROZPTÝLENÍ 
OTRAVNÝCH LÁTEK 



NEJPRAVDĚPODOBNĚJI ZNEUŽITELNÉ CHEMICKÉ 
LÁTKY

OTRAVNOTRAVNÉÉ LLÁÁTKYTKY
CHEMICKCHEMICKÉÉ ŠŠKODLIVINYKODLIVINY

nn chlorchlor
nn amoniakamoniak
nn kyanovodkyanovodíík a kyanidyk a kyanidy (OL)(OL)
nn slouslouččeniny seniny sííryry
nn fosgen, difosgen (OL)fosgen, difosgen (OL)
nn pesticidy, agrochemikpesticidy, agrochemikáálielie

HlavnHlavníí brbráány vstupu toxických noxny vstupu toxických nox do organismudo organismu
•• dýchacdýchacíí systsystéémm

•• kkůžůžee
•• trtráávicvicíí systsystéém m 



AKTUÁLNÍ TYPY OTRAVNÝCH 
LÁTEK

nnNERVOVĚ PARALYTICKÉNERVOVĚ PARALYTICKÉ
nn ZPUCHÝŘUJÍCÍZPUCHÝŘUJÍCÍ
nn ZNESCHOPŇUJÍCÍZNESCHOPŇUJÍCÍ
nn DRÁŽDIVÉDRÁŽDIVÉ
nn VŠEOBECNĚ JEDOVATÉVŠEOBECNĚ JEDOVATÉ
nn DUSIVÉDUSIVÉ



ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PŘI ZASAŽENÍ 
CHEMICKÝMI LÁTKAMI

.  Riziko časové a prostorové neohraničenosti, možnost .  Riziko časové a prostorové neohraničenosti, možnost 
dalšího šíření noxy a tím i nárůst počtu zasažených a dalšího šíření noxy a tím i nárůst počtu zasažených a 
ohrožených v čase.ohrožených v čase.

.  Závislost na řadě proměnlivých faktorů (např. .  Závislost na řadě proměnlivých faktorů (např. meteorometeoro--
logická situace).logická situace).

.   .   Existence tzv. toxickExistence tzv. toxickéé ((„„hothot““) z) zóóny, do kterny, do kteréé lze vstoupit lze vstoupit 
bez rizika zbez rizika záávavažžnnéého poho pošškozenkozeníí jen s ochrannými jen s ochrannými 
prostprostřředky. edky. 

.   .   ToxickToxickáá zzóóna mna můžůže ode odřřííznout pznout přříístupovstupovéé komunikace k komunikace k 
mmíístu nestu neššttěěststíí..

.     .     Do zdravotnických zaDo zdravotnických zařříízenzeníí je mnohdy tje mnohdy třřeba peba přřijmout ijmout 
velkvelkéé mnomnožžstvstvíí zasazasažžených ených 

.    .    ZasaZasažženenéé osoby mohou posoby mohou přředstavovat riziko edstavovat riziko 
kontaminace pro okontaminace pro oššetetřřujujííccíí personpersonáál.  l.  



PRVNÍ POMOC
nn Zamezení dalšího pronikání jedu do Zamezení dalšího pronikání jedu do 

organizmu (maska, opuštění organizmu (maska, opuštění 
zamořeného prostoru, výplach, zamořeného prostoru, výplach, 
odmoření)odmoření)

nn Podání Podání antidotaantidota//antidotantidot (pokud (pokud 
existuje/í)existuje/í)

nn Zabezpečení základních životních Zabezpečení základních životních 
funkcí (srdeční, dechové, teplota) funkcí (srdeční, dechové, teplota) 



NERVOVĚ PARALYTICKÉ 
LÁTKY

nn Kapaliny (bez zápachu, ovoce), Kapaliny (bez zápachu, ovoce), sarinsarin, , 
somansoman, , tabuntabun, VX, GV , VX, GV 

nn Blokáda Blokáda acetylcholinesterázyacetylcholinesterázy a tím i a tím i 
přenosu nervového vzruchu (v CNS i přenosu nervového vzruchu (v CNS i 
PNS, z nervu na sval)PNS, z nervu na sval)

nn Příznaky Příznaky muskarinovémuskarinové, nikotinové a , nikotinové a 
centrálnícentrální



Možnosti minimalizace účinků NPL 
jsou  v literatuře popisovány, ale jejich 
hledání se setkává s mnoha obtížemi…



PRVNÍ POMOC
nn Nasazení OMNasazení OM
nn Podání specifického Podání specifického antidotaantidota ––

autoinjektorautoinjektor se dvěma látkami se dvěma látkami 
(atropin + (atropin + reaktivátorreaktivátor –– obidoximobidoxim, , 
methoximmethoxim, , pralidoximpralidoxim, HI, HI--6), 6), 
autoinjektorautoinjektor s  s  diazepamemdiazepamem
(CHONOL I,II, ANTIVA, RENOL)(CHONOL I,II, ANTIVA, RENOL)

nn odmoření odmoření 



ZPUCHÝŘUJÍCÍ LÁTKY

nn Olejovité kapaliny (hořčice, křen, Olejovité kapaliny (hořčice, křen, 
spálená guma)spálená guma)

nn Zásah do metabolismu NK a bílkovinZásah do metabolismu NK a bílkovin
nn Příznaky dle lokalizace (kůže, plíce, Příznaky dle lokalizace (kůže, plíce, 

GIT, oči, celkové příznaky, psychika),      GIT, oči, celkové příznaky, psychika),      
u tvorby puchýřů latenceu tvorby puchýřů latence

nn Lewisit Lewisit –– obsah Asobsah As







PRVNÍ POMOC

nn OdmořeníOdmoření
nn Není specifické Není specifické antidotumantidotum, do 30 min , do 30 min 

thiosíranthiosíran sodnýsodný
nn Puchýře Puchýře -- sterilní krytísterilní krytí
nn Celková terapieCelková terapie
nn U lewisitu specifické U lewisitu specifické antidotumantidotum (BAL, (BAL, 

SulfaktinSulfaktin))



ZNESCHOPŇUJÍCÍ LÁTKY
nn Pevné látky (bez zápachu)Pevné látky (bez zápachu)
nn Složité ovlivnění procesů v CNS, vnímání Složité ovlivnění procesů v CNS, vnímání 

a emoční sféraa emoční sféra
nn Příznaky Příznaky –– iniciální fáze (vegetativní), iniciální fáze (vegetativní), 

rozvinutá otrava (změny vnímání, chování, rozvinutá otrava (změny vnímání, chování, 
halucinace)halucinace)

nn Rozdílná intenzita a kvalita (LSD 25 a BZ)Rozdílná intenzita a kvalita (LSD 25 a BZ)
nn Zneužívání jako drogy Zneužívání jako drogy 



PRVNÍ POMOC

nn MaskaMaska
nn Opuštění zamořeného prostoruOpuštění zamořeného prostoru
nn OdmořeníOdmoření
nn IsolaceIsolace
nn Existuje specifické Existuje specifické antidotumantidotum proti  proti  

BZ (7BZ (7--MEOTA), u LSD zklidnit MEOTA), u LSD zklidnit 
((chlorpromazinchlorpromazin))



DRÁŽDIVÉ LÁTKY
nn Pevné látky (pepř Pevné látky (pepř –– intenzivní), intenzivní), 

dráždí HCD nebo oči (dráždí HCD nebo oči (lakrimátorylakrimátory))
nn CS, CR, CAF, CS, CR, CAF, AdamsitAdamsit, další, další
nn Dráždí sensitivní zakončení nervůDráždí sensitivní zakončení nervů
nn Působí jen po dobu kontaktu, pak Působí jen po dobu kontaktu, pak 

odeznívají (závislé na dávce)odeznívají (závislé na dávce)
nn Příznaky lokální (oči, kůže, plíce, Příznaky lokální (oči, kůže, plíce, 

GIT), celkovéGIT), celkové



PRVNÍ POMOC

nn OdmořeníOdmoření
nn Opláchnutí Opláchnutí –– výplachvýplach
nn Mírnění bolesti (klid, světlo, Mírnění bolesti (klid, světlo, 

analgetika)analgetika)
nn AntiflogistikaAntiflogistika
nn Prevence infekcePrevence infekce





Co je fentanyl?

Fentanyl je syntetické, 
krátkodobě účinkující
narkotikum, syntetizované po 
prve v Belgii začátkem 50let 
minulého století
Do klinické praxe byl fentanyl
zaveden o 10 let později jako 
intravenózní anestetikum pod 
názvem Sublimaze

Fentanyl není plyn!

Je to krystalická látka. Je snadné z ní
ale vytvořit páry nebo aerosol.



OPTIMÁLNÍ JE POUŽITÍ 
SPECIFICKÝCH ANTIDOT, TĚCH 

JE ALE JEN MALÁ ČÁST…



POUŽÍT VŠE, CO JE K  DISPOSICI
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Všem, kteří vydrželi...

ZA POZORNOSTZA POZORNOST


