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WSTĘP

Program„Pierwsza mała pomoc” przeznaczony jest dla uczniów klas V-VI szkół
podstawowych lub I-II szkół gimnazjalnych, realizowany na godzinach wychowawczych.
Program przewiduje 11 jednostek tematycznych, zwanych spotkaniami, na których omawiane
będą wybrane zagadnienia ześcieżek edukacyjnych: prozdrowotnej i regionalnej. Z uwagi na
małą ilość godzin wychowawczych i konieczność pracy wychowawczej z młodzieżą
proponujemy rozbicie programu na dwa semestry: wiosenny (tematy 1 – 5 i 10) oraz zimowy
(tematy 6-9 i 11), w dwóch kolejnych latach nauki w szkole. Program może być realizowany
przez nauczycieli dowolnego przedmiotu, po wcześniejszym doszkoleniu się, w oparciu o
materiały zawarte przy poszczególnych jednostkach lekcyjnych, korzystając z dołączonej
lektury. Lub dowolnego podręcznika pierwszej pomocy. Jeżeli wymienione pomoce okażą się
niewystarczające, autorzy programu zorganizują szkolenie. Nauczyciel prowadzący zajęcia
może swobodnie manipulować czasem, dostosowując go do potrzeb wychowawczych klasy.

Metody i formy realizacji :

� Pogadanka
� Pokaz
� Indywidualne i zbiorowe obserwacje
� Wycieczka
� Praca z literaturą pomocniczą
� Gry dydaktyczne
� Film
� Elementy metody problemowej
� Praca w grupach dwuosobowych
� Praca w grupach 6 – osobowych
� Praca indywidualna
� Program komputerowy



CELE OGÓLNE:

1. zapoznanie uczniów z przyczynami najczęściej spotykanych urazów ciała u dzieci i
młodzieży

2. zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy
3. wykształcenie w uczniachświadomości, że lepiej jest zapobiegać urazom ciała, niż je

leczyć
4. zapoznanie uczniów z pracą służby zdrowia I kontaktu, wycieczka do najbliżej

położonej stacji pogotowia ratunkowego.

ZADANIA:

1. Podniesienie poziomuświadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o zagrożeniach,
na które narażone są dzieci wżyciu codziennym.

2. Zwiększenie zaangażowania uczniów w walkę z niewłaściwym zachowaniem,
prowadzącym m.in. do urazów ciała.

3. Jasne określenie i wdrażanie zasad przechowywania lekarstw iśrodków chemicznych.
4. Wyrobienie ostrożności uczniów podczas korzystania z ostrych narzędzi.
5. Utrwalenie reguł poruszania się po drodze do szkoły.
6. Wyrobienieświadomości o konieczności reagowania i udzielania I małej pomocy

osobom poszkodowanym.



SCENARIUSZ ZAJĘĆ 1

SPOTKANIE I: Oj, boli!! – klasyfikacja urazów ciała.

Uczeń:
� Podaje przykłady sytuacji zżycia codziennego, przyczyniających się do

powstawania urazów, zwracając szczególną uwagę na czas zabawy, drogę do
szkoły, pobyt w domu;

� Klasyfikuje rodzaje urazów;

Formy i metody pracy:
� Dyskusja kierowana;
� Pogadanka;
� Ćwiczenia aktywizujące;
� Praca indywidualna

Materiały pomocnicze:
� Ankieta(załącznik 1) ;
� Napisy z sytuacjami zżycia codziennego grożącymi urazami ciała

(załącznik 2) do klasyfikacji urazów;
� Szary papier ( załącznik 3);

Przebieg zajęć:
1. Przedstawienie uczniom celów programu.
2. Zawarcie kontraktu z klasą – ćwiczenia aktywizujące.
3. Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety wstępnej .
4. Przeprowadzenie pogadanki dotyczącej znanych uczniom urazów ciała.
5. Klasyfikacja urazów ciała poprzez dopasowanie wylosowanych przez uczniów

kartek z opisem urazu ciała do odpowiedniego zbioru. (głośne wyjaśnienie
wyboru i wklejenie kartek na odpowiednim miejscu na szarym papierze),
ćwiczenie aktywizujące i praca indywidualna.

6. Podsumowanie zajęć.



Załącznik 2

Upadek podparty rękoma Uderzenie piłką w palec dłoni podczas gry

Przytrzaśnięcie palca drzwiami Otarcie naskórka na łokciu

Ukłucie w palec szpilką Skaleczenie się nożem

Oblanie się gorącą wodą Zbyt długie przebywanie na słońcu

Długotrwałe przebywanie na mrozie bez czapki i
rękawiczek

Rzucanieśnieżkami bez użycia rękawiczek

Naprawa urządzeń elektrycznych bez odłączenia od
prądu

Walka z kotem na pazury

Ugryzienie przez psa Nieuważne schodzenie ze schodów

Upadek na boisku asfaltowym Potknięcie się o nierówności terenu

Leczenie się „na własną rękę”
Przelewanieśrodków chemicznych do butelek innych,

niż firmowe

Przechowywanie kolorowych tabletek bez pudełek Przechowywanieśrodków czystości w niskich szafkach

Odcinanie z „listków” tabletek dat przydatności do
spożycia

Nieumiejętne korzystanie z solarium

Nieuwaga podczas doświadczeń chemicznych Nieuwaga podczas doświadczeń fizycznych

Zabawa zapałkami Zabawa rozbitym szkłem

Nieumiejętne otwieranie puszek metalowych Zjeżdżanie po poręczy

Chodzenie po drzewach Pójście do szkoły bezśniadania

Wizyta u dentysty Pobieranie krwi

Przebywanie w dusznym pomieszczeniu Nagła zła wiadomość



Załącznik 3

Na szarym papierze przygotowujemy tabelę zbiorczą klasyfikacji
urazów wg wzoru:

Urazy szkieletu Rany Zatrucia Omdlenia
Oparzenia i
odmrożenia



Załącznik 1

Ankieta nr 1 dla ucznia

1. Wskaż zdarzenie, z którym spotkałeś się bezpośrednio w swoimżyciu.
a. Złamanie nogi
b. Wypadek samochodowy
c. Rozbity nos
d. Poparzenie się herbatą
e. Odmrożone uszy
f. Katastrofa lotnicza

2. Dopisz sytuacje, w których mogą wystąpić następujące urazy ciała:

Przyczyna Skutek
Złamanie kończyny

Omdlenie
Krwawiąca rana

Oparzenie

3. Podaj przykładowy numer telefonu pod którym będziesz szukał pomocy w nagłych wypadkach. Do
jakiej instytucji on należy?

.............................................................................................................................................
4. Wyobraź sobie,że jesteś sam w domu. Robiąc kanapkę kaleczysz się w palec. Co robisz?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5. Wymień po dwie sytuacje, w których odniosłeś urazy ciała na terenie
a. Domu:...........................................................................................
a. Szkoły:..........................................................................................
b. Na podwórku:...............................................................................

6. Kto najczęściej udziela Tobie pomocy w nagłych wypadkach?
a. Lekarz
b. Mama lub tata
c. Sąsiadka
d. Pielęgniarka szkolna
e. Nauczyciel
f. Kolega

7. Zaczyna mocno boleć cię głowa. Czy możesz sam sięgnąć po tabletkę?

Tak – dlaczego?............................................................................................................................
Nie – dlaczego?.............................................................................................................................

8. Czego chciałbyś się dowiedzieć w trakcie trwania tego programu?

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!



SCENARIUSZ ZAJĘĆ 2

SPOTKANIE II: Fachowe rady i porady, czyli co to jest PIERWSZA POMOC?
(spotkanie z pracownikiem służby zdrowia – np. pielęgniarką szkolną,
rodzicem lekarzem)

Uczeń:
� Wyjaśnia pojęcie: pierwsza pomoc;
� Zna instytucje i numery telefonów do służb niesienia pierwszej pomocy (pogotowie

ratunkowe, straż pożarna, policja);
� Wie, jakich informacji należy udzielić wzywając fachową pomoc;
� Formułuje pytania dotyczące pierwszej pomocy;

Metody i formy pracy:
� Pogadanka
� Elementy wykładu
� Gra dydaktyczna
� Praca indywidualna

Pomoce dydaktyczne:
� Ulotka – tabelka (załącznik nr 4).

Przebieg zajęć:
1. Przedstawienie przybyłego na spotkanie gościa.
2. Prelekcja poświęcona wyjaśnieniu pojęcia pierwszej pomocy.
3. Zaznajomienie uczniów z instytucjami i numerami telefonów pierwszej pomocy.
4. Prelegent udziela odpowiedzi na pytania stawiane przez uczniów – dyskusja pt. „200

pytań do ...”.
5. Podsumowanie zajęć – ulotka
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SPOTKANIE III:
Szkoła Podstawowa -Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała – uszkodzenia kości i

stawów;
Gimnazjum - Uszkodzenia kości i stawów

Uczeń:
� Wymienia sytuacje prowadzące do złamań, zwichnięć i skręceń kończyn;
� Zna rodzaje złamań (otwarte i zamknięte);
� Wie, że złamania, zwichnięcia i skręcenia wymagają kontaktu z lekarzem chirurgiem;

Metody i formy pracy:
� Praca w grupach 4-6-osobowych,
� Dyskusja kierowana.

Pomoce:
� Tematy do prac w grupach (załącznik nr 5);
� Kartki papieru;
� Długopisy lub mazaki.

Przebieg zajęć:
1. Liderzy grup losują tematy przygotowane przez nauczyciela (załącznik nr 5);
2. Uczniowie wypisują na kartkach sytuacje, w których można doznać złamań;
3. Przedstawienie wyników pracy grup na forum klasy;
4. Dyskusja na temat: „W jaki sposób można było uniknąć wyżej wymienionych

sytuacji”;
5. Podsumowanie zajęć.



Załącznik nr 5

Grupa nr 1 Złamana ręka latem.
Grupa nr 2 Złamana ręka zimą.
Grupa nr 3 Złamana noga latem.
Grupa nr 4 Skręcenie nogi zimą.
Grupa nr 5 Uraz kręgosłupa.
Grupa nr 6 Złamany nos.
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SPOTKANIE IV: Wprawiamy się w bandażowaniu stawów.

Uczeń:
� Doskonali umiejętność bandażowania bandażem elastycznym, wściśle określonych

sytuacjach;
� Zna zasadę bandażowania stawów;

Formy pracy:
� Pokaz
� Ćwiczenia
� Praca w zespołach 2 – osobowych

Pomoce dydaktyczne:
� Bandaże
� Opaski elastyczne
� Instrukcja bandażowania (kolano, nadgarstek)

1. Dyskusja z grupą na temat: które stawy ulegają najczęściej urazowi? (kostka,
nadgarstek - skręcenie, zwichnięcie)

2. Pokaz bandażowania: nauczyciel demonstruje sposoby bandażowania kolana i
nadgarstka na wybranych uczniach.

3. Ćwiczenia w bandażowaniu stawów w parach na podstawie instrukcji ( załącznik)
4. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów.



INSTRUKCJA BANDAŻOWANIA KOLANA:

1. Weź zwinięty bandaż do ręki, którą posługujesz się na co dzień.
2. Wykonaj dwa obwoje poniżej kolana.
3. Przejdź do tyłu nogi ponad kolano i wykonaj obwój kolisty.
4. Zachowując ruch ósemki wykonuj obwoje od zewnątrz w kierunku główki kolana

(środka kolana).
5. Zamocuj opatrunek.
6. Staraj się estetycznie wykonać opatrunek.

INSTRUKCJA BANDAŻOWANIA DŁONI:

1. Weź zwinięty bandaż do ręki, którą posługujesz się na co dzień.
2. Wykonaj dwa obwoje na nadgarstku.
3. Wykonując ruch ósemki przeprowadź bandaż z przodu dłoni w kierunku paliczków

palców.
4. Obwiń palce od tyłu dłoni i wróć do nadgarstka.
5. Powtarzaj czynności do momentu skończenia bandażu.
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SPOTKANIE V: Ciepło – zimno? – oparzenia i odmrożenia ciała.

Uczeń:
� Wskazuje sytuacje, w których nasza skóra jest narażona na oparzenia lub odmrożenia;
� Podaje przyczyny oparzeń i odmrożeń (temperatura, słońce, prąd elektryczny);
� Wie, jak zapobiegać oparzeniom i odmrożeniom;
� Klasyfikuje oparzenia pod kątem wizyty u specjalisty;
� Stosuje domowe sposoby opatrywania niewielkich oparzeń;
� Stosuje domowe sposoby łagodzące skutki niewielkich odmrożeń;

Formy pracy:
� Dyskusja kierowana
� Pokaz foliogramów
� Praca w zespołach dwuosobowych

Pomoce dydaktyczne:
� Foliogramy
� Tablica
� Kartki papieru
� Długopisy
� Rzutnik

1. Praca w grupach dwuosobowych – uczniowie wypisują sytuacje, w których dochodzi
do odmrożeń lub oparzeń ciała.

2. Przedstawianie na forum klasy propozycji uczniów – wypisanie powtarzających się
sytuacji na tablicy.

3. Nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów – pokaz foliogramów z oparzeniami i
odmrożeniami oraz dyskusja nad zapobieganiem pokazanym urazom i sposobie
pierwszej pomocy. Dyskusja nad klasyfikacją urazu do leczenia ambulatoryjnie lub w
domu.

4. Podsumowanie lekcji .
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SPOTKANIE VI: Przyczyny powstawania i rodzaje krwotoków.

Uczeń:
� Podaje przyczyny i sytuacje, w których można się skaleczyć;
� Wymienia przedmioty codziennego użytku, których nieumiejętne używanie prowadzi

do skaleczeń;
� Klasyfikuje skaleczenia: otarcia naskórka, zadrapania, rozcięcia, ukłucia;
� Dobiera rodzaj opatrunku do skaleczenia;
� Rozróżnia rodzaje krwotoków:żylny i tętniczy;
� Umie założyć w poprawny sposób opaskę uciskową;
Dokonuje selekcji, które skaleczenie wymaga kontaktu z fachową pomocą medyczną;

Formy pracy:
� Pogadanka
� Dyskusja
� Praca w grupach dwuosobowych

Pomoce dydaktyczne:
� Komputer
� Program komputerowy: Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

(http://www.republika.pl/ppomoc/frames.htm)

1. Uświadomienie uczniom celu lekcji.
2. Dyskusja nad przyczynami powstawania różnych rodzajów ran (otarcia – sączenie się

krwi, rana cięta - krwawienia, rana tłuczona - stłuczenia).
3. Uzupełnienie wiadomości przy pomocy stron w Internecie: Pierwsza pomoc w

nagłych wypadkach -http://www.republika.pl/ppomoc/frames.htm
4. Uświadomienie uczniom, w jaki sposób zapobiegać powyższym urazom ciała
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SPOTKANIE VII: Trudny wybór: plaster czy bandaż? – zasady opatrywania ran.

Uczeń:
� Wymienia znane mu opatrunki (plaster, gaza, bandaż);
� Dobiera opatrunek do rodzaju skaleczenia;
� Wie, czym i jak zdezynfekować ranę;
� Umiejętnie przykleja plaster z opatrunkiem;
� Bandażuje rany bandażem bawełnianym;

Formy pracy:
� Pokaz
� Pogadanka
� Ćwiczenia w grupach dwuosobowych

Pomoce dydaktyczne:
� Plastry
� Opaska uciskowa
� Gaziki
� Bandaż
� Plaster z opatrunkiem

1. Nauczyciel demonstruje pomoce dydaktyczne wykorzystywane na tej lekcji. Wspólna
próba nazwania przeznaczenia tychśrodków opatrunkowych.

2. Pokaz:
dezynfekcji i opatrywania drobnego skaleczenia (plaster z opatrunkiem)
bandażowania stłuczeń (gaza, plaster)
opatrywania krwawiących ran (gaza, bandaż, opaska uciskowa)

3. Ćwiczenia w bandażowaniu w zespołach dwuosobowych.
4. Nauczyciel nadzoruje pracę w grupach.
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SPOTKANIE VIII: STOP! – substancje trujące.

Uczeń:

� Wymienia substancje trujące dostępne w domu (środki czystości, lekarstwa);
� Ma świadomość, że środki zagrażające zdrowiu powinny być przechowywane poza

zasięgiem rąk dziecka;
� Wie, że dziecko nie może samo podawać ani przyjmować żadnych lekarstw;
� Ma świadomość, że każde zatrucie wymaga kontaktu z lekarzem;

Formy pracy:

� Dyskusja kierowana
� Praca w grupach sześcioosobowych

Środki dydaktyczne:

� Papier szary
� Kredki
� Mazaki

UWAGA: nauczyciel powinien przygotować puste opakowaniaśrodków trujących,
potrzebnych do demonstracji

1. Uświadomienie uczniom celu lekcji.
2. Podział klasy na grupy – uczniowie wykonują plakaty STOP – SUBSTANCJE

TRUJĄCE, zawierające przykłady znajdujących się na terenie domu substancji
mogących wywołać zatrucia organizmu człowieka, np. tabletki,środki chemiczne,
alkohol.

3. Wywieszenie i omówienie prac poszczególnych grup.
4. Uzupełnienie przez nauczyciela brakujących przykładówśrodków trujących.
5. Dyskusja nad sposobami zapobiegania zatruciom.
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SPOTKANIE IX: Dlaczego mdlejemy?

Uczeń:
� Zna przyczyny omdleń (nie zjedzenie posiłku, strach, silne emocje, widok krwi, brak

świeżego powietrza);
� Umie pomóc w przypadkach omdlenia;
� Wie, jak zapobiegać omdleniom;

Metody:
� Scenki rodzajowe
� Elementy metody problemowej
� Dyskusja kierowana

Formy pracy:
� Praca w grupach

1. Zapoznanie uczniów z tematem zajęć – stworzenie sytuacji problemowej.
2. Postawienie hipotez: Dlaczego mdlejemy?
3. Losowanie tematów scenek do dokończenia przez grupę. (załącznik)
4. Prezentacja scenek i analiza omawianych przypadków.
5. Dyskusja klasy, w jaki sposób można zapobiec omdleniom.
6. Wnioski: Trzeba jeść śniadanie; Trzeba chodzić w odpowiednim, przewiewnym ubraniu;
Należy wietrzyć pomieszczenia, unikać dusznych i niewielkich pomieszczeń.

Załącznik

1. Kasia przyszła do szkoły bezśniadania.
2. Lekcja w duszny, gorący dzień.
3. Szczepienie w gabinecie lekarskim.
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SPOTKANIE X: Wycieczka do Stacji Pogotowia Ratunkowego.

Uczeń:
� Wie, gdzie jest położone i jak dojechać do najbliższej stacji pogotowia ratunkowego;
� Zwiedza budynek pogotowia ratunkowego (recepcja, informacja o ambulatorium,

karetki);
� Rozróżniają rodzaje karetek pogotowia (zwykłe, wypadkowe);
� Poznaje wyposażenie karetek;
� Zapoznaje się z funkcjami osób pracujących w zespole karetki (lekarz, kierowca,

pielęgniarka, sanitariusz) zwykłej i wypadkowej;
� Obserwuje pokaz: sztucznego oddychania, unieruchomienia ciała, reanimacji i inne;

Metody:
� Pokaz
� Dyskusja kierowana

Formy pracy:
� Wycieczka

1. Zapoznanie uczniów z budową Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego: recepcja,
ambulatorium, apteka.
2. Pogadanka z lekarzem pogotowia;

� Po co jest pogotowie? Jaką rolę pełni w życiu człowieka?
� Jak należy wzywać pogotowie? – zapoznanie uczniów z numerem telefonu oraz

obowiązkowymi danymi, które należy podać w trakcie wezwania pogotowia.
� Prezentacja wnętrza karetki pogotowia oraz objaśnienie zastosowania znajdujących się

tam urządzeń – rozmowa z pielęgniarką, sanitariuszem, kierowcą i lekarzem.
3. Pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu fachowców, np. sztuczne oddychanie przy użyciu
fantoma lub pokaz unieruchamiania rannych w wypadku itp.
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SPOTKANIE XI: Zanim wezwiesz pogotowie – gra dydaktyczna podsumowująca blok
zajęć.

Uczeń:
� Wymienia przyczyny wypadków i sposoby zapobiegania;
� Demonstruje prawidłowo dobrane do urazu opatrunki;
� Podaje sposoby zabezpieczenia trujących substancji przed ich spożyciem;
� Wskazuje najbardziej niebezpieczne miejsca na terenie własnej szkoły;
� Kształtuje logiczne myślenie rozwiązując test (krzyżówkę, grę dydaktyczną);

Metody:
� Gra dydaktyczna;

Formy pracy:
� Praca w grupach;

1. Zapoznanie uczniów z tematem zajęć i celami lekcji.
2. Zapoznanie uczniów z Instrukcją gry dydaktycznej.
3. Nauczyciel rozdaje grę, uczniowie odpowiadają na pytania z wylosowanych pól.



Instrukcja do gry planszowej „Pierwsza pomoc"

Uczestnicy gry ustawiają kolorowe kółeczka na polach startowych. Gracze rzucają kostkę i
posuwają się o liczbę wyrzuconych oczek. Gra toczy się do momentu, aż wszyscy uczestnicy zespołu
dojdą do mety. W grze mogą brać udział zespoły 4—6-osobowe. Przed rozpoczęciem gry każdy zespół
wybiera sekretarza, który ma spis numerów i opis wypadków zaznaczonych w grze. Jeżeli gracz
natrafi na miejsce zaznaczone jako wypadek, sekretarz odczytuje jego opis, a grający ma
odpowiedzieć, jak udzieli pierwszej pomocy. Za pełną odpowiedź grający uzyskuje 2 punkty, za
zbliżone lub z pomocą podręcznika l punkt, za brak odpowiedzi O punktów. W tym samym czasie
pozostali grający odszukują kartkę odpowiedzi z tym numerem i zapoznają się z właściwą

odpowiedzią. Osoba, która uzyskała największą liczbę punktów, otrzymuje najlepszą ocenę.

Opisy wypadków zawartych w grze. Uczniowie odpowiadają, jak udzielić pierwszej
pomocy w danym wypadku.

2 — głodny Staś zemdlał w zatłoczonym pociągu,
5 — Zosi weszła w rękę drzazga,
6 — Karol szedł boso i niespodziewanie stąpnął na żmiję, która go ukąsiła,
10 — biegnący Wojtek popchnął idącą wolno Zosię, która się przewróciła i

złamała nogę w podudziu,
13— po długim marszu Marysi zaczęła płynąć krew z nosa,19 — Bogdan bosą
nogą stanął na rozbitą butelkę,
21 — przy otwieraniu puszki Wałdek mocno skaleczył się; płynie mu z dłoni,

pulsując, jasnoczerwona krew,
22 — Bolek przeciął tętnicę na skroni,
25 — z pryzmy drzewa na nogę Kasi zsunął się bal powooując opucnnięcie

kostki,
30— Agnieszka przecięła na szyi tętnicę,
33— Iwonka przecięła sobieżyłę w okolicy stawu skokowego,
39— Ala miała jeszcze ząb mleczny, który się ruszał. W czasie pobytu w lesie

sama go wyrwała. Dziąsło zaczęło krwawić.

Karta prawidłowych odpowiedzi

2 — wynieść na powietrze, rozluźnić na szyi i w pasie ubranie, skropić twarz wodą, jeśli
przytomność nie wraca, stosować sztuczne oddychanie, po odzyskaniu przytomności można
podać coś do picia,

5 — usunąć ją, wyjmując wyjałowioną igłą, przemyć wodą utlenioną i
zabandażować,

6 — wycisnąć jad z miejsca ukąszenia i powyżej zawiązać opaskę uciskową,
10— obnażyć i unieruchomić, okładając owiniętymi kijami, zawiązać w trzech

miejscach,
13— podnieść głowę do góry, zrobić zimny okład na nasadę nosa; w przypadku dalszego krwawienia

włożyć tampony z waty umoczone w wodzie utlenionej lub w wodzie z solą

19 — przemyć wodą utlenioną lub nadmanganianem potasu, położyć wyjałowioną gazę, a na to
bandaż lub przylepiec,

21 — powyżej miejsca skaleczenia, na ramieniu, założyć opaskę uciskową,
22 — zrobić ucisk poniżej przecięcia,
25 — zrobić kompres z płynu Burowa,
30— zrobić ucisk poniżej przecięcia,
33— założyć opatrunek i zranione miejsce ułożyć możliwie wysoko,39 — włożyć w krwawiące

miejsce tampon z waty obłożonej gazą i silnie przycisnąć zębami.





INSTRUKCJA BANDA ŻOWANIA KOLANA:

1. Weź zwinięty bandaż do ręki, którą posługujesz się na co dzień.
2. Wykonaj dwa obwoje poniżej kolana.
3. Przejdź do tyłu nogi ponad kolano i wykonaj obwój kolisty.
4. Zachowując ruch ósemki wykonuj obwoje od zewnątrz w kierunku główki kolana

(środka kolana).
5. Zamocuj opatrunek.
6. Staraj się estetycznie wykonać opatrunek.

Ryc. 1 Bandażowanie stawu kolanowego (tzw. obwójżółwiowy dośrodkowy).

INSTRUKCJA BANDA ŻOWANIA DŁONI:

1. Weź zwinięty bandaż do ręki, którą posługujesz się na co dzień.
2. Wykonaj dwa obwoje na nadgarstku.
3. Wykonując ruch ósemki przeprowadź bandaż z przodu dłoni w kierunku paliczków

palców.
4. Obwiń palce od tyłu dłoni i wróć do nadgarstka.
5. Powtarzaj czynności do momentu skończenia bandażu.

Ryc. 2 Bandażowanie dłoni i nadgarstka (tzw. obwój kłosowy).
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