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Pierwsza Pomoc: Oparzenie termiczne
Dzieci cz?sto s? nara?one na oparzenia gor?cymi p?ynami, przedmiotami lub otwartym
ogniem, zw?aszcza je?li pozostan? przez chwil? poza kontrol? rodziców.
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Dzieci cz?sto s? nara?one na oparzenia gor?cymi p?ynami, przedmiotami lub otwartym
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Drukuj [1]
Udost?pnij
Czym jest oparzenie?
Dzieci cz?sto s? nara?one na oparzenia gor?cymi p?ynami, przedmiotami lub otwartym
ogniem, zw?aszcza je?li pozostan? przez chwil? poza kontrol? rodziców, w miejscu, w którym
wyst?puje takie ryzyko (np. kuchnia), dlatego tak wa?ne jest uniemo?liwienie im dost?pu do
takich miejsc i zapewnienie sta?ej opieki. Ka?de oparzenie dziecka mo?e by? niebezpieczne
dla jego zdrowia, a nawet ?ycia.
Wyró?niamy trzy stopnie oparze?:

I stopie? – ból i zaczerwienienie naskórka
II stopie? – silny ból i p?cherze z p?ynem (nie nale?y ich przekuwa?, poniewa? jest to
naturalna reakcja obronna organizmu)
III stopie? – uszkodzenie skóry, strup jasnego koloru
Jak pomóc dziecku?
Zareaguj, je?li zauwa?y?e? który? z poni?szych objawów u dziecka. Zachowaj spokój i
zacznij dzia?a? wg poni?szego schematu.
KROK 1: OCE? WIELKO?? OPARZENIA
Ostro?nie, ale szybko zdejmij odzie? z oparzonej okolicy. Uwaga: nie zdejmuj ubrania,
je?li materia? przywar? do skóry.
We? dziecko na r?ce.
Uzyskaj dost?p do ch?odnej wody lub przygotuj opatrunek hydro?elowy.

KROK 2: CO WIDZISZ?
Oparzenie ma?ej powierzchni cia?a (np. r?ka, noga)
Oparzon? powierzchni? cia?a sch?adzaj wod? a? do ust?pienia bólu.
Wezwij pogotowie.
Postaraj si? uspokoi? dziecko.
Na oparzone miejsce zastosuj ja?owy opatrunek.

Oparzenie znacznej powierzchni cia?a (np. klatka piersiowa, plecy).
Na oparzone miejsce zastosuj wilgotny, ja?owy opatrunek (najlepiej hydro?elowy).
Wezwij pogotowie.
Obserwuj oddech dziecka.
Zapobiegaj wych?odzeniu cia?a dziecka.
Je?li dziecko straci?o przytomno??, rozpocznij post?powanie jak w przypadku utraty
przytomno?ci.
WA?NE:
Powszechnych ?rodków na oparzenia dost?pnych w aptekach (np. pianka), których
u?ywamy najcz??ciej przy oparzeniach s?onecznych (I stopie? oparzenia termicznego),
nie nale?y stosowa? w przypadku poparze? II i III stopnia.
W przypadku oparze? chemicznych, w pierwszej kolejno?ci nale?y podj?? prób?
strzepni?cia jakim? przedmiotem ca?ej substancji z cia?a i odzie?y dziecka. Nast?pnie
nale?y sp?uka? skór? obficie pod bie??c? wod?, uwa?aj?c, aby substancja chemiczna
nie dosta?a si? na inne cz??ci cia?a. Dalsze post?powanie wygl?da tak samo, jak przy
oparzeniach termicznych.
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