Autolékárnička

Nedílnou součástí každého automobilu je lékárnička, která obsahuje vše potřebné pro
případ nehody. Jelikož osob postižených při automobilové nehodě může být více,
lékárnička určená pro automobily obsahuje také větší množství ošetřovacího materiálu.
Takovéto lékárničce říkáme zkráceně„autolékárnička“.

Autolékárničky můžeme koupit v prodejnách s autopříslušenstvím, dnes už bývají
dokonce i součástí sortimentu mnohých supermarketů a hypermarketů. Sehnat
autolékárničku proto není vůbec žádný problém. Cena se pohybuje kolem pár set Kč a
vydrží několik let, takže tvoří zanedbatelnou investici.

Měla by být uložena na místě, kde nepřekáží řidiči ani cestujícím, ale zároveň byla
snadno přístupná v případě potřeby. Také by neměla být neustále vystavena přímému
slunečnímu záření a vlhkosti. Z tohoto důvodu je často v automobilu přítomna schrána,
kam můžeme autolékárničku uložit. V případě nehody sáhneme právě sem, čímž odpadne
zbytečné a zdlouhavé hledání. Navíc je v bezpečí, pokud ji zrovna nepotřebujeme.

Je třeba brát na vědomí, že existují 3 různé typy autolékárniček, lišící se v množství
obsažených součástí. Každý z nich je jednoduše označen příslušnou římskou
číslicí: III., II. a I.:





Typ III. je určen pro vozidla sloužící k hromadné přepravě osob s obsaditelností
nad 80 cestujících; tento typ může být nahrazen dvěma lékárničkami typu II.
Typ II. je určen pro vozidla sloužící k hromadné přepravě osob s obsaditelností do
80 cestujících včetně
Typ I. Je určen pro ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly

Obsah autolékárničky musí od 1. ledna 2011 splňovat vyhlášku 283/2009 Sb. o
schvalování technické způsobilosti vozidel. Zde naleznete tabulku s povinným obsahem
autolékárniček dle této vyhlášky:

Množství
(ks)
Zdravotnický materiál

Typ
lékárničky
I. II.

III.
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Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

1

2

4

Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Obvaz hotový s 1 polštářkem
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/cm2)

Obvaz hotový s 2 polštářky
(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/cm2)

Šátek trojcípý (z netkaného) textilu
(délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)

Náplast hladká cívka
(velikost 2,5 cm x 5 m, minimální lepivost 7 N/25 mm)

Náplast s polštářkem
(velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)

Obinadlo škrtící pryžové
(60x1250 mm)

Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako
zdravotnický prostředek
Rouška plastová
(20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm)

(délka 15 cm)

Isotermická fólie
(rozměry nejméně 200 x 140 cm)

Leták o postupu při zvládání dopravní nehody

Každé motorové vozidlo musí od 1. ledna 2011 bezpodmínečně disponovat
rovněž reflexní vestou, popř. jiným oděvem z reflexního mateiálu. Nezapomeňte na něj!

NEJLEPŠÍ AUTOLÉKÁRNIČKY NAKOUPÍTE NA
WWW.AMESA.CZ

