
Rádcovská lékárnička 

Minimální obsah 10 položek rádcovské lékárničky pro všechny mimopražské vícedenní akce. 

� Náplasti s polštářkem 

� Náplast bez polštářku na cívce 

� Gáza 

� Hotový obvaz s polštářkem 

� Obinadlo elastické 

� Analgetika, antipyretika – paralen či ibuprofen, ne acylpyrin 

� Živočišné uhlí 

� Antihistaminika – claritine, zyrtec či dithiaden (vše na lékařský předpis) 

� Desinfekce – septonex, jodisol 

� Nůžky 

 

Oddílová lékárna 

Zákonný obsah oddílové lékárny pro tábor. 

I. Léčivé  přípravky  (pouze  ty,  jejichž  výdej  není vázán na lékařský předpis) 

• tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů (analgetika) 
• tablety nebo čípky ke snížení zvýšené teploty (antipyretika) 
• tablety  proti nevolnosti  při jízdě  dopravním prostředkem (antiemetika) 
• živočišné uhlí 
• nosní kapky na uvolnění nosních dýchacích průchodů (otorinolaryngologika) 
• kapky, roztok (sirup) nebo tablety proti kašli (antitusika, expektorancia) 
• kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika) 
• mast nebo sprej urychlující hojení, např. popálenin (dexpantenolový sprej) 
• oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí oftalmologika) 
• mast nebo gel při poštípání hmyzem (lokální  antihistaminika) 
•  tablety při systémové alergické reakci (celková antihistaminika) 
• přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran 
• dezinfekční prostředek na okolí rány 
•  inertní mast nebo vazelína 

 

II. Obvazový a jiný zdravotnický materiál 

• gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry 
• náplast na cívce, různé rozměry 
• rychloobvaz na rány, různé rozměry 
• obinadlo elastické, různé rozměry 
• obvaz sterilní, různé rozměry 
• obinadlo škrtící pryžové 
• šátek trojcípý 
• vata obvazová a buničitá 



• teploměr lékařský 
• rouška resuscitační 
• pinzeta anatomická 
• pinzeta chirurgická rovná 
• lopatky lékařské dřevěné 
• lékařské rukavice pryžové 
• rouška PVC 45 x 55 cm 
• dlahy pro fixaci, různé rozměry 

  

III. Různé 

• nůžky 
• zavírací špendlíky, různé velikosti 
• záznamník s tužkou 
• svítilna/baterka včetně zdroje 

 

 


