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Zasažení elektrickým proudem může vést k bezvědomí a zástavě
dechu. V místě vniknutí elektrického proudu do těla vznikají hluboké
spáleniny. Vždy vyhledejte lékařské ošetření, i když se zdá, že
postižený utrpěl jen malé popálení.

Zásady poskytování první pomoci
Před započetím záchrany zasaženého elektrickým proudem musí
zachraňující dbát na to, aby sám nebyl elektrickým proudem zasažen.
Musí stát na nevodivé podložce, nesmí se dotýkat kovových předmětů,
mokré zdi, mokrého oděvu postiženého apod. Zasažený se sám
nemůže pustit předmětu, který svírá, neboť působením elektrického
proudu vzniká křečovité stažení svalstva. Je-li v takové poloze, že by po
přerušení styku s el. proudem nebo vodičem spadl (není-li připásán a
drží-li se vodiče na sloupu el. vedení, na žebříku apod.), musí být před
přerušením el. proudu zajištěn před spadnutím a tím před dalším
zraněním.
U el. zařízení s vysokým nebo velmi vysokým napětím je nebezpečné
přiblížit se k postiženému, pokud se el. proud nepřeruší. Pozor na
krokové napětí! Je třeba postupovat pomalu, tak, že se bota sune k
botě. U nízkého napětí lze vypnout proud příslušným vypínačem,
jističem, vyšroubováním pojistek nebo vytažením zástrčky ze zásuvky.
Není-li to možné, odstraní se vhodným způsobem vodič el. proudu
pomocí suchého nevodivého materiálu, jakým je například guma,

dřevěná tyč alespoň 30 cm dlouhá, suchý provaz nebo oděv.
Postiženého je třeba vyprostit (vytáhnout) z dosahu el. proudu.
Zachránce se nesmí dotýkat holou rukou jeho těla ani vlhkých částí
oděvu, pokud nebyl el. proud vypnut. Hoří-li postižený (šaty) účinkem el.
proudu nebo z jiné příčiny, hasí se po vypnutí el. proudu suchou látkou,
nejlépe však nehořlavou pokrývkou. Zachránce se nezdržuje
ošetřováním poranění, jako je běžné krvácení, zlomeniny, popáleniny.
Soustředí se pouze na rány, které krvácí silně z tepny, kam přiloží
prozatímní stlačující obvaz. Přiložíme svou tvář k nosu a ústům
postiženého, abychom zjistili, zda dýchá, pohledem zkontrolujeme, zda
se postiženému zvedá hrudník. U postiženého, který nedýchá, musí
ihned zahájit a až do příchodu lékaře udržovat umělé dýchání. Při
úrazech elektřinou je hlavní zásadou nepřenášet, nepřevážet
postiženého, není-li popálen na větší ploše kůže a nekrvácí-li
nezadržitelně z tepen.
Postiženého ani na okamžik neopouštět! Je-li postižený v
bezvědomí, avšak dýchá a má hmatatelný tep a nejeví známky
vážnějšího zranění, musí být uložen do stabilizované polohy a s
oděvem kolem krku, břicha a hrudníku co nejvíce uvolněným tak aby
jeho dýchací cesty byly volné. Nesmí se mu do úst vlévat žádný nápoj
ani podávat léky a to až do příchodu lékaře. I při lehčím úrazu el.
proudem musí být postižený odveden k lékaři. Těžce raněný musí být co
nejdříve dopraven do nemocnice.
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Stručné shrnutí postupu při záchraně

Jednat rychle ale klidně a účelně.
Vyprostit postiženého z dosahu el. proudu – vypnutím proudu,
odsunutím nebo přerušením vodiče, odtažením postiženého. U
vysokého a velmi vysokého napětí pozor na krokové napětí.
Ihned zavést umělé dýchání, jestliže postižený nedýchá.
Okamžitě zahájit nepřímou srdeční masáž není-li hmatný tep.
Přivolat ihned lékaře.
Co nejdříve uvědomit vedoucího příslušného pracoviště.
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