Vyhláška . 106/2001 Sb. (ve zn ní ú inném od 1. února 2011)
---------------------------------------------------------------------

Vyhláška . 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro d ti
(Ve zn ní vyhlášky . 148/2004 Sb. a 320/2010 Sb. ú inné od 1. února 2011)
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného
zdraví a o zm
n kterých souvisejících zákon , (dále jen "zákon") k provedení § 8 odst. 2, § 23 odst.
3 a § 24 odst. 1 písm. d) zákona:
§1
edm t úpravy
Tato vyhláška upravuje hygienické požadavky na umíst ní, prostorové podmínky a funk ní len ní
staveb a za ízení, v etn jejich vybavení, a na ubytování, osv tlení, úklid, zásobování vodou,
odstra ování odpad a odpadních vod, stravování a režim dne zotavovacích akcí. V p íloze . 1
k této vyhlášce se dále stanoví podmínky pro podávání a použití n kterých potravin a p ípravu
pokrm , v p íloze . 2 k této vyhlášce nápl kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a
škol v p írod , v p íloze . 3 k této vyhlášce vzor posudku o zdravotní zp sobilosti dít te k ú asti na
zotavovací akci a škole v p írod a v p íloze . 4 k této vyhlášce minimální rozsah vybavení lékárni ky
pro zotavovací akce pro d ti a pro školy v p írod .
§2
Umíst ní
Zotavovací akce se umís ují mimo území, kde lze p edpokládat zne išt ní ovzduší nad stanovené
limity1) nebo p ekro ení hygienického limitu hluku pro chrán ný venkovní prostor.2) K pozemku, na
kterém je umíst na zotavovací akce, musí vést p ístupová cesta.
§3
Prostorové podmínky
(1) Zotavovací akce se po ádají ve stavbách nebo ve stanech.
(2) Prostory ve stavbách3) musí být suché, s p irozeným v tráním a osv tlením; plocha na jedno
ubytované dít musí být nejmén 2,5 m2. Ve stavbách i stanech musí po et ubytovaných d tí
odpovídat podmínce zachování prostoru pro uložení osobních v cí a možnosti pohybu mezi
jednotlivými l žky.

1)

Vyhláška . 205/2009 Sb., o zjiš ování emisí ze stacionárních zdroj a o provedení n kterých dalších ustanovení zákona o
ochran ovzduší, ve zn ní vyhlášky . 17/2010 Sb.
2)

§ 30 odst. 3 zákona . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní
zákona . 274/2003 Sb. a zákona . 392/2005 Sb. Vyhláška . 148/2006 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky
hluku a vibrací.
3)

Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Vyhláška . 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb.
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--------------------------------------------------------------------(3) Stany ur ené pro ubytování d tí musí mít pevnou nepromokavou stanovou plachtu. Prostory pro
spaní musí být izolovány od zem proti vlhku a chladu a prostory pro uložení osobních v cí musí být
izolovány proti vlhku.
(4) Na zotavovacích akcích musí být vytvo eny podmínky pro osobní hygienu. V umývárn musí
být na 5 d tí jedno umyvadlo s tekoucí vodou a odtokem nebo jeden výtokový kohout s odvodem
použité vody mimo místo osobní o isty a na 30 d tí nejmén jedna sprchová r žice. Sprchy užívají
ti odd len podle pohlaví a musí být zajišt na intimita. Na všech zotavovacích akcích musí být
zajišt na možnost koupání nebo osprchování v teplé vod alespo jednou za týden.
(5) Záchody se z izují v po tu 1 záchod na 15 d tí. Záchody užívají d ti odd len podle pohlaví a
musí být zajišt na intimita. V blízkosti záchod musí být možnost mytí rukou v tekoucí vod .
(6) Ve stavbách se ošet ovna a izolace z izují v samostatných místnostech vybavených umyvadlem
s tekoucí pitnou vodou a s možností vytáp ní a používání teplé vody. Izolace musí mít sv j vlastní
záchod s možností mytí rukou v tekoucí vod . Izolace ani ošet ovna nesm jí být vybaveny patrovými
žky ani nesm jí být použity k jiným ú el m. Na 30 d tí se z izuje jedno l žko. Jde-li o zotavovací
akce po ádané ve stanech, lze ošet ovnu a izolaci umístit ve vy len ných stanech. Léky a
zdravotnická dokumentace musí být zajišt ny tak, aby k nim nem ly p ístup d ti ani jiné nepovolané
osoby.
(7) Ve stavbách, kde se po ádají zimní zotavovací akce4), musí být zajišt ny mikroklimatické
podmínky odpovídající požadavk m na pobytové místnosti, teplá voda pro osobní hygienu a dále
prostory pro sušení od
a obuvi a ukládání sportovních pot eb.
§4
Ubytování, vybavení a úklid
(1) Ubytování d tí se zajiš uje odd len podle pohlaví s výjimkou p ípad , kdy se spole ným
ubytováním vysloví souhlas zákonný zástupce dít te. Osoby inné p i zotavovací akci jako dozor se
ubytují odd len v blízkosti d tí. Zdravotník se ubytuje v bezprost ední blízkosti ošet ovny s izolací.
(2) Patrová l žka lze použít pro d ti od 7 let v ku. Horní l žko musí být bezpe
vybavené zábranou proti pádu a nepropustnou podložkou pod matrací.

p ístupné a

(3) Vým na ložního prádla musí být provedena vždy p ed použitím l žka jiným dít tem, dále po
zne išt ní a po odchodu dít te z d vodu nemoci. Manipulace s ložním prádlem p i výskytu
infek ního onemocn ní m že provád t pouze zdravotník. i použití l žek s opakovan užívanou
matrací nebo slamníkem musí být l žko vybaveno vym nitelným povlakem nebo istou textilií
pokrývající celou plochu l žka. isté ložní prádlo musí být skladováno tak, aby nedošlo k jeho
zne išt ní. Použité ložní prádlo, které musí být uloženo vždy odd leno od istého, musí být
skladováno v ochranných úložních nebo transportních obalech.
(4) P ed zahájením zotavovací akce, mezi jejími jednotlivými b hy a po ukon ení zotavovací akce
musí být proveden úklid a úprava všech prostor sloužících zotavovací akci.

4)

Vyhláška . 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatel pro vnit ní
prost edí pobytových místností n kterých staveb.
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--------------------------------------------------------------------(5) V pr hu zotavovací akce musí být provád n denní úklid všech prostor sloužících zotavovací
akci. Denního úklidu se mohou ú astnit i d ti pod vedením osob inných p i zotavovací akci. D ti však
nesm jí provád t úklid záchod .
§5
Zásobování vodou
(1) Zotavovací akce musí být zabezpe ena pitnou vodou spl ující hygienické požadavky podle
právního p edpis upravujícího požadavky na pitnou vodu5) tak, aby jí byl dostatek k pití, išt ní
zub , va ení, mytí nádobí, išt ní pracovních ploch v kuchyni, k osobní hygien osob vykonávajících
innosti epidemiologicky závažné a k provozu ošet ovny a izolace.
(2) K p ípadnému donášení nebo dovozu pitné vody musí být použity pouze isté uzavíratelné nádoby
zhotovené z materiál ur ených k p ímému styku s pitnou vodou a vy len né k tomuto ú elu.
Ozna ené nádoby s donášenou nebo dováženou pitnou vodou musí být ukládány na chladném a
stinném míst .
§6
Odstra ování odpad a nakládání s odpadními vodami
(1) S odpady je možno nakládat a zacházet jen za podmínek stanovených zvláštními právními
edpisy.10) Pevné odpady musí být ukládány do uzavíratelných nádob, které lze snadno istit a
dezinfikovat, nebo do jednorázových plastových obal . Odpady se skladují mimo prostory, kde se
manipuluje s potravinami.
(2) S odpadními vodami a s látkami škodlivými vodám je možné nakládat a zacházet jen za podmínek
stanovených zvláštními právními p edpisy.11)
§7
Stravování
(1) Prostory pro stravování, s výjimkou ohništ , musí být vždy zast ešené a zabezpe ené p ed
nep íznivými zevními vlivy; musí zahrnovat alespo prostory pro p ípravu pokrm , konzumaci
pokrm , mytí nádobí a skladování potravin. V prostoru p ípravy pokrm nesmí docházet ke
ížení sou asn provád ných istých a ne istých inností nebo postup a úkon , které se mohou
vzájemn negativn ovliv ovat.

5)

§ 3 odst. 1 zákona . 258/2000 Sb., ve zn ní zákona . 274/2003 Sb. Vyhláška . 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a etnost a rozsah kontroly pitné vody, ve zn ní pozd jších p edpis .
10)

Zákon . 125/1997 Sb., o odpadech, ve zn ní zákona . 167/1998 Sb., zákona . 352/1999 Sb., zákona . 37/2000 Sb. a
zákona . 132/2000 Sb.
11)

Zákon . 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve zn ní zákona . 425/1990 Sb., zákona . 114/1995 Sb., zákona .
14/1998 Sb. a zákona . 58/1998 Sb.

- 3 -

Vyhláška . 106/2001 Sb. (ve zn ní ú inném od 1. února 2011)
--------------------------------------------------------------------(2) Pracovní plochy, nástroje a nádobí musí být z materiálu vhodného pro styk s potravinami6).
Pracovní plochy, kterými mohou být i desky z materiálu vhodného pro styk s potravinami, musí
být ozna eny a odd leny tak, aby na všech stupních výroby, zpracování a distribuce byly
potraviny nebo pokrmy chrán ny p ed kontaminací, která by mohla zp sobit, že by potraviny
nebo pokrmy byly zdravotn závadné.
(3) Za ízení, pracovní plochy, nástroje a nádobí musí být d kladn o išt ny, a je-li to nezbytné,
dezinfikovány. išt ní se musí provád t tak asto, aby se vylou ilo riziko kontaminace potravin
nebo pokrm . Musí být zajišt ny odpovídající podmínky pro mytí potravin, nádobí a rukou osob
vykonávajících innosti epidemiologicky závažné. Mytí kuchy ského a jídelního nádobí musí být
odd leno.
(4) Potraviny musí být skladovány za podmínek stanovených výrobcem nebo zvláštním právním
edpisem7). Skladované potraviny nebo pokrmy se nesm jí ovliv ovat navzájem a nesm jí být
negativn ovliv ovány zevními vlivy. B hem zotavovací akce nesmí být podávány ani k p íprav
pokrm používány potraviny stanovené v p íloze . 1 k této vyhlášce; v p íloze jsou dále
stanoveny podmínky, za kterých lze n které potraviny podávat nebo používat.
(5) Denn musí být pro d ti na zotavovací akci zajišt na snídan , p esnídávka, ob d, sva ina a ve e.
i výdeji stravy lze slou it výdej snídan s p esnídávkou a ob da se sva inou. Sou ástí snídan musí
být teplý nápoj. Jedno z hlavních jídel musí být teplé. Strava podávaná d tem musí odpovídat jejich
ku a fyzické zát ži. Na sestavování jídelního lístku se podílí zdravotník.
(6) Nápoje musí být pro ú astníky zotavovací akce k dispozici po celý den. Uchovávají se v krytých
nádobách s výpustným kohoutem nebo se rozlévají p ímo z originálních balení.
(7) D ti se mohou podílet na p íprav stravy jen p ed jejím tepelným zpracováním a p i pomocných
pracích. Na zotavovací akci do 50 ú astník se mohou d ti podílet na celé p íprav stravy a jejím
výdeji, jsou-li pod dozorem osoby inné p i stravování. Zdravotní stav d tí, které se podílejí na
íprav stravy, musí být posouzen zdravotníkem.
(8) I pokud je stravování zajišt no prost ednictvím provozoven stravovacích služeb, musí být zajišt no
spln ní požadavk upravených v odstavcích 4, 5 a 6.
§8
Režim dne
(1) V režimu dne musí byt pevn vymezena doba pro spánek, osobní hygienu a stravování. Doba
vymezená pro spánek musí init nejmén 9 hodin pro d ti do 10 let v etn a 8 hodin pro d ti starší.
Režim dne musí odpovídat v ku a zdravotnímu stavu d tí.

6)

Vyhláška . 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky ur ené pro styk s potravinami a pokrmy, ve zn ní
pozd jších p edpis .
7)

Zákon . 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zm
zn ní pozd jších p edpis .
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Vyhláška . 106/2001 Sb. (ve zn ní ú inném od 1. února 2011)
--------------------------------------------------------------------(2) Fyzická a psychická zát ž d tí musí být p im ená jejich v ku, schopnostem a možnostem. P i
soustavné fyzické zát ži d tí v prvních dvou dnech zotavovací akce musí být t etí den vyhrazen
odpo inku. Na putovní zotavovací akci se stanoví den odpo inku s p ihlédnutím k t lesné zdatnosti a
aktuálnímu zdravotnímu stavu d tí.
(3) Osoby inné p i zotavovací akci jako dozor pr žn kontrolují oble ení, obuv a l žkoviny d tí,
aby byly chrán ny p ed provlhnutím a nedocházelo k prochladnutí d tí. Dále kontrolují, zda d ti
dodržují osobní hygienu.
(4) Koupání d tí musí být p izp sobeno po así, fyzické zdatnosti d tí a jejich plaveckým schopnostem.
ti se mohou koupat jen za dohledu osoby inné p i zotavovací akci jako dozor. Dohled m že
vykonávat jen osoba, která je schopna poskytnout záchranu tonoucímu. Koupat se d ti sm jí nejd íve 1
hodinu po hlavním jídle nebo po intenzivním cvi ení.
(5) P i zimních zotavovacích akcích nesmí výcvik nebo jiná soustavná fyzická zát ž d tí p esáhnout 6
hodin denn .
§9
Záv re né ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních v cí
zotavovacích a jiných podobných akcích pro d ti a dorost .

eské republiky

. 185/1990 Sb., o

2. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví eské republiky . 445/1992 Sb., kterou se m ní a dopl uje
vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních v cí eské republiky . 185/1990 Sb., o zotavovacích
a jiných podobných akcích pro d ti a dorost .
§ 10
innost
Tato vyhláška nabývá ú innosti dnem vyhlášení.
Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.
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--------------------------------------------------------------------íloha . 1 k vyhlášce . 106/2001 Sb.

Podmínky pro podávání a použití n kterých potravin a p ípravu pokrm
1. Na zotavovacích akcí nelze podávat ani používat potraviny nebo pokrmy, které mohou být
zdravotn závadné.
2. Technologie výrobu pokrm
výrobní praxí.

a jejich uvád ní do ob hu musí být v souladu se správnou

3. Potraviny, které nelze skladovat podle podmínek výrobce nebo požadavk zvláštního právního
edpisu,7) musí být bezprost edn po zakoupení tepeln zpracovány (nap íklad zmrazená zelenina,
maso) nebo ihned vydány ke konzumaci.

7)

Zákon . 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zm
zn ní pozd jších p edpis .
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a dopln ní n kterých souvisejících zákon , ve

Vyhláška . 106/2001 Sb. (ve zn ní ú inném od 1. února 2011)
--------------------------------------------------------------------íloha . 2 k vyhlášce . 106/2001 Sb.

Nápl kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v p írod
Rozsah školení
Po et hodin
Teorie Praxe Celkem
1. Základy stavby a funkce lidského t la
5
5
2. První pomoc - teoretická ást
6
6
3. První pomoc - praktická ást
15
15
4. Pé e o nemocné
2
2
4
5. Základy zdravotnické dokumentace
1
1
6. Práva a povinnosti zdravotník zotavovacích akcí 1
1
7. Hygiena a epidemiologie
4
4
8. Základy záchrany tonoucích
1
2
3
Celkem
20
19
39
Téma

Obsah školení
1. Základy stavby a funkce lidského t la
1.1. Stavba a funkce lidského t la
1.2. Pohybové ústrojí
1.3. Krevní ob h, krev
1.4. Trávicí ústrojí
1.5. Dýchací ústrojí
1.6. Vylu ovací ústrojí
1.7. Kožní ústrojí
1.8. Pohlavní systém muž a žen
1.9. Smyslové ústrojí
1.10. Nervové ústrojí
1.11. Látkové ízení organismu
2. První pomoc - teoretická ást
2.1. Druhy zdravotnické první pomoci:
2.1.1. první pomoc
2.1.2. první léka ská pomoc
2.1.3. odborná léka ská pomoc
2.1.4. specializovaná léka ská pomoc
2.1.5. technická první pomoc
2.1.6. transport ran ného
2.2. Základní druhy zdravotnického t íd ní:
2.2.1. indika ní
2.2.2. místní, odsunové
2.2.3. prognostické
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--------------------------------------------------------------------2.3. Prevence úraz :
2.3.1. p i sportovní a zájmové innosti, v doprav a v terénu
2.3.2. vazba na v kové zvláštnosti d tí
2.4. Poskytování první pomoci:
2.4.1. prvo adé zdravotnické úkoly (krvácení, velká ztráta krve, dechová a ob hová selhání,
protišoková opat ení)
2.4.2. úraz elektrickým proudem
2.4.3. tonutí
2.4.4. bezv domí
2.4.5. k ové stavy a intoxikace
2.4.6. poran ní vnit ních orgán , mozkolebe ní poran ní, poran ní hrudníku a b icha
2.4.7. poran ní pohybového ústrojí
2.4.8. náhlé bolesti b icha a hrudníku
2.4.9. alergické reakce
2.4.10. rány, tepelná poškození, poškození z chladu, poleptání
2.4.11. šok
2.5. Zásady poskytování první pomoci ve ztížených podmínkách (v noci, za dešt apod.)
2.6. Zásady pro poskytování první pomoci s improvizovanými prost edky
3. První pomoc - praktická ást
3.1. Nácvik kardiopulmonální resuscitace jedním a dv ma zachránci na resuscita ním fantomu
3.2. Práce s obvazovými materiály podle druhu materiálu:
3.2.1. šátkové, tlakové, poloprodyšné, znehyb ující, improvizace
3.2.2. nácvik obvazové techniky za použití klasických materiál a improvizace
3.3. Manipulace, polohování a transport:
3.3.1. polohování ran ných podle charakteru poran ní v etn nácviku p íslušných postup
3.3.2. nácvik manipulace ran ného jedním a více zachránci
3.3.3. zp soby naložení ran ných na r zné druhy transportních prost edk (využití improvizace i
typizovaných transportních prost edk )
3.3.4. zp soby vyšet ování
3.3.5. zásady zdravotnického transportu (cílenost, v asnost, šetrnost)
4. Pé e o nemocné
4.1. Zdravotnická etika, p ístup k nemocnému
5. Základy zdravotnické dokumentace
5.1. Evidence bezinfek nosti
5.2. Evidence léka ských potvrzení
5.3. Evidence zdravotnických pr kaz pracovník tábora
5.4. Vedení zdravotnického deníku
5.5. Práce se zdravotním a o kovacím pr kazem (po jeho zavedení)
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--------------------------------------------------------------------6. Práva a povinnosti zdravotník zotavovacích akcí
6.1. innost zdravotník p ed odjezdem na tábor
6.2. innost p i odjezdu
6.3. innost p i p íjezdu - kontrola podmínek
6.4. Zdravotnický filtr
6.5. Vybavení ošet ovny
6.6. Izolace
6.7. Spolupráce s patronátním léka em
6.8. Povinnosti zdravotníka p i zotavovací akci
7. Hygiena a epidemiologie
7.1. Osobní hygiena, denní režim, vztah organismu a prost edí
7.2. Hygiena životního prost edí
7.3. Odstra ování odpadních látek
7.4. Hygiena výživy (spole ného stravování)
7.5. Prevence ší ení nákazy:
7.5.1. zásady boje s infek ními chorobami, opat ení p i jejich výskytu, v asná diagnostika, izolace,
karanténa
7.5.2. nej ast jší alimentární nákazy, nákazy vzdušnou cestou, transmisivní nákazy, antropozoonózy,
kontaktní nákazy, venerické choroby, AIDS, mykózy
8. Základy záchrany tonoucích
8.1. Rozdíly p i tonutí ve sladké a slané vod
8.2. Technické prost edky záchrany a jejich použití
8.3. Zp soby dopomoci postiženým plavc m
8.4. Záchrana tonoucích a poskytnutí první pomoci ve vod a po dopravení na b eh
8.5. Informace o zp sobech a možnostech vyhledávání utonulých
8.6. Kardiopulmonální resuscitace se zam ením na postupy p i záchran tonoucích
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--------------------------------------------------------------------íloha . 3 k vyhlášce . 106/2001 Sb.

Vzor posudku o zdravotní zp sobilosti dít te k ú asti na zotavovací akci
a škole v p írod
Jméno, pop ípad jména a p íjmení posuzovaného dít te
datum narození
adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu
ást A) Posuzované dít k ú asti na škole v p írod nebo zotavovací akci
a) je zdravotn zp sobilé*)
b) není zdravotn zp sobilé*)
c) je zdravotn zp sobilé za podmínky (s omezením) *)
Posudek je platný 12 m síc od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v pr
nedošlo ke zm
zdravotní zp sobilosti.

hu této doby

ást B) Potvrzení o tom, že dít
a) se podrobilo stanoveným pravidelným o kováním ANO - NE
b) je proti nákaze imunní (typ/druh)
c) má trvalou kontraindikaci proti o kování (typ/druh)
d) je alergické na
e) dlouhodob užívá léky (typ/druh, dávka)
datum vydání posudku
podpis, jmenovka léka e, razítko zdrav. za ízení
Pou ení: Proti ásti A) tohoto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona . 20/1966
Sb., o pé i o zdraví lidu, ve zn ní pozd jších p edpis , návrh na jeho p ezkoumání do 15 dn ode dne,
kdy se oprávn né osoby dozv ly o jeho obsahu. Návrh se podává písemn vedoucímu
zdravotnického za ízení (pop . léka i provozujícímu zdravotnické za ízení vlastním jménem), které
posudek vydalo. Pokud vedoucí zdravotnického za ízení (pop . léka provozující zdravotnické za ízení
vlastním jménem) návrhu nevyhoví, p edloží jej jako odvolání odvolacímu orgánu.
Jméno, pop ípad jména a p íjmení oprávn né osoby
Vztah k dít ti
Oprávn ná osoba p evzala posudek do vlastních rukou dne
podpis oprávn né osoby
Posudek byl oprávn né osob do vlastních rukou doru en dne (stvrzuje se p iloženou "doru enkou")
*) Nehodící se škrtn te.
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--------------------------------------------------------------------íloha . 4 k vyhlášce . 106/2001 Sb.

Minimální rozsah vybavení lékárni ky pro zotavovací akce pro d ti
a pro školy v p írod
I. Lé ivé p ípravky (pouze ty, jejichž výdej není vázán na léka ský p edpis)
- tablety nebo ípky proti bolestem hlavy, zub (analgetika)
- tablety nebo ípky ke snížení zvýšené teploty (antipyretika)
- tablety proti nevolnosti p i jízd dopravním prost edkem (antiemetika)
- živo išné uhlí
- nosní kapky na uvoln ní nosních dýchacích pr chod (otorinolaryngologika)
- kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kašli (antitusika, expektorancia)
- kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a p i bolestech hltanu (stomatologika)
- mast nebo sprej urychlující hojení, nap . popálenin (dexpantenolový sprej)
- o ní kapky nebo o ní mast s dezinfek ním ú inkem, o ní voda na výplach o í (oftalmologika)
- mast nebo gel p i poštípání hmyzem (lokální antihistaminika)
- tablety p i systémové alergické reakci (celková antihistaminika)
- p ípravek k dezinfekci k že a povrchových ran
- dezinfek ní prost edek na okolí rány
- inertní mast nebo vazelína
II. Obvazový a jiný zdravotnický materiál
- gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, r zné rozm ry
- náplast na cívce, r zné rozm ry
- rychloobvaz na rány, r zné rozm ry
- obinadlo elastické, r zné rozm ry
- obvaz sterilní, r zné rozm ry
- obinadlo škrtící pryžové
- šátek trojcípý
- vata obvazová a buni itá
- teplom r léka ský
- rouška resuscita ní
- pinzeta anatomická
- pinzeta chirurgická rovná
- lopatky léka ské d ev né
- léka ské rukavice pryžové
- rouška PVC 45 x 55 cm
- dlahy pro fixaci, r zné rozm ry
III. R zné
- n žky
- zavírací špendlíky, r zné velikosti
- záznamník s tužkou
- svítilna/baterka v etn zdroje
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