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Podaj nazaj, Erik

Ne, ne boš dal še 
enega gola

Sanjaj, kolega,
žoga je že v mreži

Ooooo, roka me tako boli,  
da je gotovo zlomljena

Poskusi jo premakniti, da vidiš,  
ali je zlomljena ali ne

Kaj moramo 
narediti, Erik?

Ne, ne, nikar ne 
premikaj roke, da se ne 

poškoduješ še bolj

Najprej moramo poklicati 
reševalce

Kar mirno, Mihec, vse bo v redu.  
Darko, prinesi mi nekaj ledu iz bifeja, in daj ga 

v plastično vrečko ali ga zavij v krpo.

Ne pusti ga, da 
strelja

Podaj mi žogo, Darko



Tukaj je led, Erik, daj ga na 
mesto poškodbe

Kaj nam bo led v tem 
primeru?

Led olajša bolečino in  
zmanjša otekanje

Ne skrbi, Mihec, vse bo v redu

Tole je odlično. Najprej moramo blago 
zložiti po diagonali, da dobimo trikotnik.

Mihec, imobiliziral ti bom roko,  
da te ne bo bolela na poti v bolnišnico

Hvala, v redu bo

Kako se počutiš, 
Mihec?

Malce bolje

Zdaj moramo imobilizirati roko …  
Darko, poišči velik kos blaga, da ga bomo 

uporabili za opornico.
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In zdaj stabiliziramo roko z druge strani,  
da zmanjšamo možnost premikanja …  

to bo zelo zmanjšalo bolečine

Seveda ne. Temu pravimo mehka opornica.  
Za imobilizacijo lahko uporabimo tudi trde predmete – 

kos lesa ali kartona, ki jih dobro pričvrstimo  
pod mestom poškodbe in nad njim.

Najpomembnejši korak je,  
da preprečimo premikanje poškodovanega 

mesta ali spreminjanje njegovega položaja,  ker 
zaradi tega še bolj boli in lahko poslabša 

poškodbo

Ti si pa res pameten, 
Erik

Je to edini način 
imobilizacije?

Tako je, to je 
zdravnikovo delo

Reševalci so že tu

Ne skrbi, vse bo v redu, tvoji prijatelji so  
odlično poskrbeli za prvo pomoč

To je naša dolžnost …  
hitro okrevaj, Mihec!

Ko boš doma, te pridemo obiskat

Opravljeno

Kako se počutiš zdaj?

Veliko bolje, hvala!

Govoril sem z reševalci  
in so že na poti
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