
VÁNOČNÍ 
NÁSTRAHY

Svůj domov považujeme za místo klidu a bezpečí, ale právě tam často dochází ke zraněním a úrazům. Nejčastěji si lidé doma ublíží při 
uklouznutí na podlaze, při manipulaci s nářadím a výjimkou nejsou ani popáleniny. Existují ovšem i skryté hrozby, o kterých jste možná 
dosud nevěděli. Máme pro vás několik rad, které můžou přispět k bezpečnému přežití vánočních svátků, roku 2013 i roků dalších.

Nástrahy domova, o kterých jste možná nevěděli

NEJČASTĚJŠÍ ZRANĚNÍ DOMA 
A VE VOLNÉM ČASE (data z EU)

SMAŽENÍ KAPRA
Při vzniku požáru z hořící 
pánve nebo fritovacího hrnce  
okamžitě vypněte zdroj tepla 
a pokuste se zadusit hořící 
olej poklicí nebo vlhkou 
utěrkou. V žádném případě 
nelikvidujte oheň přívalem 
vody, který by zapříčinil ještě
větší plameny.

STROJENÍ STROMKU
Pozor na úrazy při strojení 
stromků. Například v Británii 
je každoročně zraněno 
přibližně 1000 lidí větvemi 
stromku při zavěšování ozdob 
(pády ze štaflí, poranění 
očí jehličím). Dalších 13 000 
Britů se jen letos v listopadu 
a prosinci vážně pořezalo 
o rozbité vánoční ozdoby.

RYBÍ KOST V KRKU
Během Štědrého dne jen 
v Brně lékaři běžně ošetřují až 
dvacet lidí se vzpříčenou kostí 
v krku. Na Boží hod vánoční 
jde pak navíc i o kosti z hus 
a kachen. První pomocí je 
spolknout sousto rohlíku 
nebo uvolnit dýchací cesty 
údery mezi lopatky.

Jak může škodit podprsenka?         
Nošení podprsenky 24 hodin denně 
zvýší riziko vývoje rakoviny prsu 
až 125krát (třikrát víc než kouření). 
Často špatná velikost podprsenky 
brání oběhu lymfy a vyplavování
toxinů z těla. 

Rada: Nejlepší volbou jsou sportovní 
podprsenky bez kostic či nátělník.

Skladování potravin
Nedoporučuje se skladovat 
potraviny dlouhodobě 
v keramických nádobách 
s barevnou glazurou, která 
může obsahovat těžké kovy.

Te�on
Při vystavení te�onových nádob 
vysokým teplotám se te�on rozkládá 
a uvolňuje nebezpečné �uorované 
uhlovodíky, které mohou vyvolat 
toxický edém plic. 

Mezi nástrahy 
domácnosti patří 
nejenom špatně 
osvětlené chodby 
a schody, ale třeba 
hračky na zemi, 
nečekaně otevřené 
dveře či rohy 
nábytku.

Ústní vody a osvěžovače WC
Některé ústní vody obsahují 
fenol, který je pro organismus 
toxický. Další z nebezpeč-
ných chemikálií je formaldehyd, 
který je obsažený v různých 
osvěžovačích pro WC.

Rada: nejlepší dezinfekční 
prostředek je sluneční záření. 
Proto bychom měli hodně větrat 
a například i prádlo pokud možno 
možno sušit na slunci .

Pružinové matrace
Bylo zjištěno, že kovové pružiny 
zesilují působení elektromagnetické-
ho záření a tím negativně působí 
na lidský organismus.

Rada: V ložnici bychom měli 
používat pouze přístroje 
na baterie,  například  budíky. 
Naopak nedoporučuje se mít 
zapnutou televizi ani nabíjet 
mobily, zvyšují působení 
elektromagnetického záření.

Přílišná čistota
Přehnaná péče o hygienu je častou 
příčinou mnoha alergií a poruch 
imunitního systému.

Uhození se, zásah 
cizím předmětem

Zakopnutí, sklouznutí 
nebo pád z výšky

PÁDY 40 % NÁRAZY 29 %

Řezné a bodné 
rány, šrámy 
a odřeniny

PORANĚNÍ 14 %

Vdechnutí, 
spolknutí 
či vzpříčení

CIZÍ TĚLESO 6 %

Čistící 
a úklidové 
prostředky, 
léky

Kolaps 
z fyzické zátěže 
a vyčerpání

VYČERPÁNÍ 5 %
Zvrtnutí 
kloubu, 
natažení 
svalu

POHMOŽDĚNÍ 3 %

Popálení ohněm, 
opaření vodou

POPÁLENINY 2 %

OTRAVA 1 % 

Zdroj: Eurostat




