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Anatomicky komplikovaná oblastAnatomicky komplikovaná oblast

Skelet, nosní +Skelet, nosní + paranasálníparanasální dutinydutiny
SvalySvaly –– mimické a žvýkacímimické a žvýkací
Zuby, závěsný aparát, slizniceZuby, závěsný aparát, sliznice
Cévy, nervyCévy, nervy
Obsah očnicObsah očnic
Blízký vztah kBlízký vztah k intrakraniuintrakraniu
Slinné žlázySlinné žlázy
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ČastéČasté
Většinou drobné úrazy (exkoriace, tržnéVětšinou drobné úrazy (exkoriace, tržné
rány, úrazy zubů, nezávažné fraktury)rány, úrazy zubů, nezávažné fraktury)
Emocionálně špatně snášenéEmocionálně špatně snášené –– panika +panika +
přehlédnutí dalších traumatpřehlédnutí dalších traumat
Kombinace postižení různých tkání aKombinace postižení různých tkání a
systémůsystémů
U izolovaných úrazů obličeje nedochází kU izolovaných úrazů obličeje nedochází k
rozvoji šokového stavu!rozvoji šokového stavu!
OdložitelnéOdložitelné ošetřeníošetření
Při neadekvátním ošetření trvalé funkční aPři neadekvátním ošetření trvalé funkční a
estetické následkyestetické následky
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Příčiny + rozdělení úrazůPříčiny + rozdělení úrazů
obličejeobličeje

PádyPády
Dopravní nehodyDopravní nehody
NapadeníNapadení
Sportovní úrazySportovní úrazy
Pracovní úrazyPracovní úrazy

Měkké tkáněMěkké tkáně
SkeletSkelet
ZubyZuby
KombinaceKombinace -- častočasto
PolytraumataPolytraumata
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Rozdělení úrazůRozdělení úrazů
Měkké tkáněMěkké tkáně
SkeletSkelet
ZubyZuby
KombinaceKombinace -- častočasto
PolytraumataPolytraumata

 Řezné, bodné, sečnéŘezné, bodné, sečné
 TupéTupé
 Popálení, poleptáníPopálení, poleptání
 Cizí tělesaCizí tělesa
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Zásady první pomociZásady první pomoci
Zajištění životních funkcíZajištění životních funkcí eventevent. KPCR. KPCR
Poranění krční páteře (téměř u 10%)!Poranění krční páteře (téměř u 10%)!
AspiraceAspirace
Další zranění (poranění obličeje nevedou sama oDalší zranění (poranění obličeje nevedou sama o
sobě k rozvoji šoku!)sobě k rozvoji šoku!)
Vhodná poloha v polosedě s překloněnou hlavouVhodná poloha v polosedě s překloněnou hlavou
nebonebo RautekovaRautekova
Sterilní krytí ran + částečné stavění krvácení +Sterilní krytí ran + částečné stavění krvácení +
částečná imobilizacečástečná imobilizace
Replantace nebo uchování zubů ve vlhkuReplantace nebo uchování zubů ve vlhku
Transport na odborné pracoviště (UP, ARO,Transport na odborné pracoviště (UP, ARO,
MFCH, NCH, ORL)MFCH, NCH, ORL)
TAT profylaxeTAT profylaxe
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Riziko asfyxieRiziko asfyxie

ObturačníObturační –– zuby, náhrady, rovnátkazuby, náhrady, rovnátka
AspiračníAspirační –– krevkrev
DislokačníDislokační –– málo častémálo časté
VentilovéVentilové –– cáry tkánícáry tkání
StenotickéStenotické –– hematomyhematomy
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Poranění skeletuPoranění skeletu

ZlomeninyZlomeniny
-- Přímé x nepříméPřímé x nepřímé
-- Jednoduché x vícečetnéJednoduché x vícečetné
-- Uzavřené x otevřenéUzavřené x otevřené

BolestBolest
OtokOtok
Porucha skusuPorucha skusu
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Zlomeniny dolní čelistiZlomeniny dolní čelisti

ČastéČasté
Nepřímý mechanizmusNepřímý mechanizmus
úrazuúrazu
Bolest, porucha okluzeBolest, porucha okluze
Tělo, úhel, kloubníTělo, úhel, kloubní
výběžekvýběžek
Při ráně sliznicePři ráně sliznice ––
otevřená zlomenina!otevřená zlomenina!
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Zlomeniny střední obličejové etážeZlomeniny střední obličejové etáže

LeLe FortFort II –– III,III, zygomatikomaxillárnízygomatikomaxillární komplex,komplex,
očnice, nosočnice, nos
Různě závažnéRůzně závažné
Častá kombinace s horníČastá kombinace s horní
třetinou +třetinou + neurokraniumneurokranium
LikvorheaLikvorhea
Deformity očnicDeformity očnic
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BlowBlow –– out frakturyout fraktury

Úder tupým předmětem naÚder tupým předmětem na
bulbusbulbus –– hydraulickáhydraulická
zlomeninazlomenina
Mechanismus úrazu!Mechanismus úrazu!
Dvojité vidění, poruchaDvojité vidění, porucha
pohybůpohybů bulbubulbu
Bez terapie trvalé následkyBez terapie trvalé následky
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Poranění zubůPoranění zubů
PrasklinyPraskliny
ZlomeninyZlomeniny
SubluxaceSubluxace
Luxace x zlomeninyLuxace x zlomeniny
alveolualveolu
Nebezpečí aspiraceNebezpečí aspirace
Možnost replantaceMožnost replantace –– zubzub
nesmí oschnounesmí oschnou
Přechování ve vlhkuPřechování ve vlhku ––
speciální roztokspeciální roztok
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CaveCave

AsfyxieAsfyxie
Poranění C páteřePoranění C páteře
Přidružená poranění při rozvoji šokuPřidružená poranění při rozvoji šoku
Zuby s sebouZuby s sebou
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Děkuji za pozornostDěkuji za pozornostDěkuji za pozornostDěkuji za pozornost


