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Minimální úprava a vybavení 
dopravních prostředků záchranné služby

I. Označení motorového vozidla:
a) po obvodu červený pruh o šířce minimálně

300 mm se zřetelným nápisem v bílé barvě
„Záchranná služba“,

b) na bočních stranách a na přední části stře-
chy označení červeným křížem z 5 čtverců
v bílém kruhu o průměru minimálně 400 mm,
vpředu a vzadu o průměru minimálně
250 mm,

c) na zádi střechy volací znak radiostanice vozu
písmenem typu o velikosti 295 mm a šířce
50 mm v bílém poli.

II. Základní vybavení: radiokomunikační zařízení,
výstražné světelné a zvukové zařízení, výkonné
zdroje světla ve voze, na zádi vozu a pohyblivý
reflektor pro vyhledávání v terénu.

III. Další nezbytné vybavení:

a) Předepsané vybavení:
nosné zařízení na upevnění nosítek,
umožňující sklon v
podélné ose 30 stupňů,
nosítka s molitanem na pevné podložce,
(inkubátor přenosný s příslušenstvím
k přepravě nezralých
novorozenců),
transportní křeslo,
transportní plachtu,
přikrývku s povlakem,
prostěradlo,
igelitovou podložku,
lékařskou brašnu s léčivy a nástroji,
svazek tmavých folií k přikrytí těl zemřelých;

b) vybavení diagnostické:
fonendoskop,
manometrický tonometr,
přenosný kardioskop,
neurologické kladívko,
lékařský teploměr,
ruční svítilna,
diagnostické papírky k určení glykémie;

c) vybavení všeobecné lékařské:
souprava pro porod,
souprava pro punkci průdušnice, hrudníku
a osrdečníku,
malá operační souprava sterilní,
nitrožilní cévky,
injekční jehly a stříkačky pro jedno použití
různých velikostí,
odsávací a močové cévky,
žaludeční sondy,
chirurgické nůžky a obvazové, nesterilní,
chirurgické rukavice sterilní různých veli-
kostí,

pryžové rukavice nesterilní,
souprava pro ošetření popálenin,
roztok desinfekční;

d) vybavení pro stavění krvácení:
cévní svorka Pean sterilní - sada,
pohotovostní obvazy,
sterilní tampony,
tlakové obvazy,
Martinova obinadla;

e) vybavení pro znehybnění:
souprava dlah fixačních (Kramerovy,
extenční, pneumatické,
dřevěné, atd.),
podtlakové matrace,
fixační límec;

f) vybavení pro zvládnutí poruch dýchání:
přenosný dýchací přístroj,
tlakové láhve kyslíkové 2 x 10 litrů s příslu-
šenstvím,
odsávačka ve voze,
přenosná odsávačka
cévky na odsávání,
dýchací ruční přístroj (pro novorozence, děti
a dospělé),
inhalační polomaska,
obličejové masky (pro novorozence, děti
a dospělé),
tracheální rourky se zavaděčem (sada),
Magillovy kleště,
nosní vzduchovody a ústní (sada),
T - tubus,
laryngoskop pro děti a dospělé s náhradními
bateriemi,
rozvěrač úst;

g) vybavení pro zvládnutí poruch oběhu:
defibrilátor bateriový přenosný s EKG zázna-
mem, soupravy infúzní s možností přetlako-
vé infúze;

h) vybavení léčivy:
sympatomimetika, celková anestetika, lo-
kální anestetika, antikonvulsiva včetně
forem pro rektální aplikaci, rheologika, vazo-
dilatancia, parasympatolytika, spasmolyti-
ka, kalciové přípravky, sedativa, uterotoni-
ka, analgetika - anodyna, kardiotonika,
psychofarmaka, antihistaminika, diuretika,
infusní roztoky, injekční roztoky, antikoagu-
lancia, hormony ze skupiny glukokortikoidů,
hemostatika, náhrady krve, myorelaxancia,
antiastmatika, antiarytmika;

i) vyproš�ovací pomůcky a prostředky: zařazují
se do výbavy vozu po zaškolení členů skupin
v obsluze, požárnická přilba pro každého
člena skupiny.
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