
 
 

 
 

 
 

 
 

 

RESUSCITAČNÝ VOZÍK 
do ambulancie lekára 

na lôžkové oddelenia nemocnice 
 

 
 

 
„CHYŤ a DONES“ 
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Popis a použitie 
 
Resuscitačný vozík „RRS“ je mobilná modulárna súprava obalov, ktorá slúži na 
uskladnenie a rýchlu prepravu zdravotníckych pomôcok a liekov (vrátane O2), 
ktoré sú potrebné pre resuscitačnú liečbu náhleho zastavenia srdca a iných 
náhlych život ohrozujúcich stavovv rámci ambulantnej a ústavnej neodkladnej 
zdravotnej starostlivosti. 
RRS sa skladá z 8odnímateľných modulov (obalov), ktoré sú jednotlivo pomocou 
suchých zipsov upevnené na transportný modul.Transportný modul tvorí mobilný 
nosič (vozík) s teleskopickým stojanom na infúzne fľaše, púzdro na kyslíkovú 
fľašu a košík na pohotovostné pomôcky.  
Vybavenie je v súlade s legislatívne vyžadovaným minimálnym rozsahom 
zdravotníckych pomôcok a liekov. Ide o zaistenie dýchacích ciest a dýchania 
(resuscitačný set), resuscitačnú lekárničku (šoková skrinka). 
Moduly RRS – obaly: 
 Základné: M*(1)Transport. M*(2)Ventilácia. M*(3) Dýchacie cesty. M*(4) 

Odsávanie. M*(5)O2 liečba. M*(6)Lekárnička. M*(7) Súprava PP. M*(8)Akútna 
diagnostika. 

 

M*(1) Rýchly resuscit set – transportný modul + súprava obalov  

N° Položka 

01. RRS – súprava obalov (bez vybavenia)  
 
 

 

 

 

 

 

 

M*(1) Kyslíková fľaša –do púzdra O2 fľaše  

N° Položka 

01. O2 fľaša 2 l + integrovaný  ventil+prietokomer  

02. O2 fľaša 2 l + redukčný ventil + prietokomer  

03. O2 fľaša 5 l + redukčný ventil + prietokomer  
Poznámka: typ O2 fľaše vyberie užívateľ v rámci špecifkácie objednávky. 
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Resuscitačný set 

Súprava na zaistenie DC a dýchania 
 

M*(2) Ventilácia 

N° Položka ks 

01. samorozpínací vak – dospelý   1 

02. samorozpínací vak – dieťa        1 

03. rezervoár O2, spojovacia hadička 1 
Účel:  dýchanie vakom a maskou  
 

M*(3) Dýchacie cesty - masky, vzduchovody 

N° Položka ks 

04. dýchacia maska 2                            1 

05. dýchacia maska 3                             1 

06. dýchacia maska 5                            1 

07. barierová maska 1 

08. ústny  vzduchovod 8 1 

09. ústny  vzduchovod 9 1 

10. ústny vzduchovod 10 1 
Účel: vzduchovody na zaistenie priechodnosti DC + rôzne masky 
(voľba podľa tváre – dospelý, dieťa). 
 

M*(4) O2 liečba 

11. inhalačná maska - set 60% 02 1 

12. nebulizačný set 1 
Účel: inhalácia 02 maskou alebo nebulizácia lieku 
 
 
 
 

M*(5) Odsávačka 

13. mechanická odsávačka+katétre    1 
Účel: manuálna odsávačka na odsatie tekutín z ústnej alebo nosovej 
dutiny. 
 
Poznámka: súprava na zaistenie DC a dýchania (Resuscitačný set) je v RRS 
rozloženádo štyroch obalov tak, aby každý obal tvoril funkčný celok pre 
zabezpečenie konkrétneho  liečebného úkonu. 
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Protišoková skrinka 
M*(6)Resuscit lekáčnička 

N° Resuscit lekáčnička ks 

01. alkoholový gél/dezinfekcia rúk               1 

02. rukavice (páry) 3  

03. škrtidlo gumové (alternatíva – škrtidlo BOA) 1 

04. tampóny/dezinfekcia 10 

05. i.v. kanyla/rôzne veľkosti (definované) 6 

06. inj. ihla/vstup do inf.fľaše 4 

07. striekačky/rôzne veľkosti (definované) 8 

08. predlžovačka 2 

09. fixačný preväz pre kanylu 5 

10. fyziologický roztok/250 ml 2 

11. infúzna súprava 2 

12. rúška krycia/uloženie položiek 1 

13. nádoba na biohazard 1 

14. resuscitačné lieky prvej línie  – zabezpečí lekár 0 
Poznámka:resuscitačné lieky prvej línie – minimálne: adrenalín (zastavenie srdca, anafylaktický 
šok, ťažká astma), amiodaron (zastavenie srdca, poruchy srdcového rytmu - EKG), atropin 
(bradyarytmia - EKG), salbutamol (ťažká astma, takmer fatálna astma). 
 

M*(7) Súprava prvej pomoci 

1. Pomôcky, dezinf., ochrana  2. Malé rany, odreniny 

izotermická fólia/1ks rýchloobväz 4 x 8cm/4ks 
rukavice/2páry antimikrob. tampóny/6ks 
antimikrobiálne utierky/4ks krycí obväz (5x5cm)/2bal.  
nožnice, dĺžka15cm/1ks náplasť2,5cmx3m/1ks 
3. Rany, krvácanie, popálenie 4. Zlomeniny, poranenia kĺbov 
obväz hotový, šírka 10cm/1ks elastický obväz, 8cmx4 m/1ks 
krycí obväz, 7,5 x 7,5cm/2bal.  trojrohá šatka/1ks 
ovinadlový obväz,8cmx5m/1ks  Karta prvej pomoci/1ks 
ovínadlový obväz,6cmx5m/1ks  

Poznámka: vybavenie pre poskytnutie PP pri úrazoch. 
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M*(8) Vyšetrenie a akútna diagnostika: 

N° Položka ks 

01. fonendoskop 1 
02. pulzný oximeter 1 
03. glukomer 1 
04. tlakomer manuálny 1 
05. manžeta dospelá 1 
06. manžeta detská 1 
07. čelová lampa 1 

Poznámka: M*(8) obsahuje vybavenie používané (okrem čelovej lampy) v každodennej praxi. 
Opodstatnenosť M*(8) je daný tým, že RRS je použitý na rýchlu prepravu minimálneho vybavenia 
(aj akútnu diagnostiku) na miesto udalosti.Ide o stresové situácie, kedy improvizovaná preprava 
týchtopomôcok mimo RRS môže negatívne ovplyvniť optimalizáciu liečby. 
 

Ďalšie vybavenie do RRS/mimo RRS a iné vybavenie: 

 Položka 

01. dlaha SAM splint – 14x90cm (do M*7) 
02. popáleninová sada Water Jel (k M*7)  
03. rolovacie škrtidlo BOA (do M*6) 
04. škrtidlo s prackou (do M*6 – alternatíva položky 03.) 
05. dezinfekcia pomôcok 50ml spray (k M*8) 

06. Intraoseálny set – deti, dospelý (do M*6) 
07. koniopunkcia DC – Minitrach II (k M*3) 
08. AED LIFEPACK CR alebo položka 15. 
09. AED LIFEPACK 1000 (možnosť aj man. nastavenia defib.) 

10. pôrodnícky set – náhly pôrod (mimo RRS) 

11. laryngoskop s optickým vláknom – sada 
12. laryngoskop s optickým vláknom–sada/jednorázová 
13. endotracheálna kanyla – rôzneveľkosti 

Poznámka: Moduly M*(1) až M*(8) tvoria základné vybavenie RRS. V tabuľke „Ďalšie 
vybavenie...“ sú položky, ktoré môžu byť doplnkom základného vybavenia podľa potrieb 
konkrétneho pracoviska. 
 

Obaly a identifikačné štítky. 
Obaly modulov sú vyrobené z umývateľného plátna a uzatvorené prachotesným 
zipsom. Na zadnej strane sú opatrené sústavou suchých zipsov na pripojenie na 
transportný modul (odpojenie od modulu). Na prednej strane sú obaly opatrené 
sústavou suchých zipsov na prípojenie odnímateľného púzdra, do ktorého sú 
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zasunuté štítky. Na štítkoch je vyznačený názov modulu. Systém umožňuje 
jednoducho zmeniť, vymeniť štítky a meniť ich priestorovú orientáciu. 
 

Zdravotnícke pomôcky. 
Všetky zdravotnícke pomôcky vyšpecifikované do modulov RRS sú klasifikované 
a vyrobené v súlade so smernicou č.93/42/EHS, implementovanou do 
vnútroštátnej legislatívy. 
 

Použitie RRS. 

1. Identifikácia život ohrozujúcej udalosti – svedok nehody (nemocničná izba, 
ambulancia, chodba, WC, jedálenský kút, čakáreň, bufet, jedáleň a pod.).  

2. prvý zdravotnícky pracovník (svedok nehody, privolaný) začne poskytovať 
základnú neodkladnú resuscitáciu a žiada ďalšiu pomoc – personál, RRS, AED 
(ak je dostupný) a aktiváciu resuscitačného tímu (155-ZZS alebo resuscitačný 
tím nemocnice) 

3. druhý zdravotnícky pracovník zabezpečí aktiváciu resuscitačného tímu (telefón) 
a spôsobom „chyť a dones“ transportuje RRS a AED(ak je dostupný)na miesto 
udalosti, 

4. podľa diagnostikovaného stavu postihnutého (zastavenie srdca, bezvedomie 
s dýchaním, iné) sa použije AED a/alebo sa z RRS odpojí príslušný obal (suchý 
zips), vyberie obsah a vykonáva potrebný liečebný úkon, 

5. pre optimalizáciu základných resuscitačných postupov (do príchodu 
resuscitačného tímu) je vhodné rozšíriť tím o ďalšieho záchrancu (tretí 
zdravotnícky pracovník). 

 

Čistenie a ošetrovanie. 
Čistenie a ošetrovanie sa v systéme RRS týka len transportného modulu a obalov.  
Odporúčanie:  

 po každom použití RRS vykonať čistenie všetkých vonkajších povrchov (obaly, 
kostra)a vnútorných povrchov u použitých obalov tkaninou navlhčenou 
v saponátovom roztoku. Po vysušení vykonať dezinfekciu alkoholovým 
sprejom.  

 v pohotovostnej polohe je vhodné RRS prekryť priesvitným PVC krytom.   
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Odkaz s poznámkou. 
Kľúčový odkaz RRS-ky je: 
1. pripravenosť pre okamžitú dostupnosť resuscitačných pomôcok a liekov na 

miesto náhlej príhody, 
2. pripravenosť na kvalitu resuscitačných postupov v ambulanciách 

a nemocničných oddeleniach.  
Poznámka: RRS je dynamický nástroj pre podporu resuscitačných postupov. Hlavným činiteľom 
kvality sú však ľudia – vzdelaný a kompetentný zdravotnícky personál. Preto nevyhnutnou 
podmienkou je riadené a plánované sústavné vzdelávanie. Medzi najúčinnejšie metódy 
vzdelávania patria kvalitné simulačné kurzy (www.vzdelavanie-zdravotnikov.sk). 
 

Ďalšie informácie, poradenstvo, reklamácie, návrhy: 
 

MEDISHOP Slovakia, s. r. o. 
Ružinovská 3 
821 02  Bratislava 
SLOVAKIA 
 

 
 

 

Ďakujeme za záujem o RRS a prajeme len dobré rozhodnutia pri jeho použití. 

 

 

Tel: 
+421 2 4363 7177-8 
Mobil: 
+421 917 162 722 
e-mail: 
medishopsk@medishopsk.sk 
support@medishopsk.sk 

Ostatní pacienti budú z toho profitovať 
Zásadný význam má „simulačné vzdelávanie“ 

http://www.vzdelavanie-zdravotnikov.sk/
mailto:medishopsk@medishopsk.sk
mailto:support@medishopsk.s

