
  

Co powinna zawierać 
domowa apteczka pierwszej pomocy?



  

Podstawowa apteczka powinna znajdować 
się w każdym domu. Bez niej w sytuacji 
zagrożenia (np. skaleczenia, oparzenia, 

konieczności dezynfekcji rany), trudno byłoby 
zapobiec zakażeniom, 

które nie tylko utrudnią gojenie się rany, 
ale mogą doprowadzić do infekcji organizmu.



  

Gdzie powinniśmy 
przechowywać apteczkę???

1. Apteczka powinna mieć w naszym domu stałe miejsce 
(wszyscy domownicy powinni znać miejsce 

jej przechowywania).

2. Apteczka powinna być przechowywana w suchym,
chłodnym i ciemnym miejscu.

3. Apteczkę umieszczamy w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 

4. Apteczka powinna być dobrze zamknięta.



  

Nie ma regulacji i norm, co w domowej apteczce 
powinno się znajdować, dlatego kompletując 

jej zawartość musimy kierować się 
zdrowym rozsądkiem i przewidywać, 
jakie środki mogą być nam potrzebne 

w razie wystąpienia zagrożenia.

   



  

Co więc powinna 
zawierać domowa apteczka???



  

1. Opatrunki na rany, 

 
czyli jałowe gaziki i plastry opatrunkowe.



  

2. Lek do dezynfekcji, 

który działa antybakteryjnie oraz szybko 
i bezboleśnie przyspieszy gojenie ran. 

UWAGA!!!
 Woda utleniona, alkohol czy jodyna nie są zalecane. 



  

3. Preparaty z zawartością 
d-panthenolu,

  które łagodzą pieczenie i ból. Są przeznaczone 
do stosowania w razie oparzeń, gdy skóra jest 
zaczerwieniona i nie doszło do jej uszkodzenia.



  

4. Środki przeciwbólowe, 

które zawierają paracetamol lub niesterydowe 
leki przeciwzapalne łagodzące nie tylko ból, ale 

także mają działanie przeciwzapalne. 



  

5. Preparaty przeciwbiegunkowe, 

tabletki zawierające loperamid, które hamują ruchy jelit. 



  

6. Leki przeciwwymiotne. 



  

7. Sprzęt medyczny, 

np. termometr, ciśnieniomierz i inhalator. 



  

8. Inne przybory,  

np. nożyczki, jednorazowe rękawiczki, agrafki 



  

UWAGA!!!

Pamiętajcie o tym, że kompletując apteczkę, 
należy wziąć pod uwagę fakt, 

że pewne składniki leków mogą wywoływać 
nadwrażliwość lub wręcz alergie.

   

Dlatego należy kupować takie leki, które 
są bezpieczne dla wszystkich domowników.

   



  

 Zapamiętaj!

       - Należy regularnie przeglądać 
                       zawartość swojej apteczki.
       - Nie wolno stosować leków 
                       po ich terminie ważności.
       - Przeterminowane lub niepotrzebne 
                leki należy zanieś do apteki, 
                 która posiada pojemnik 
                     na leki do utylizacji.



  

Ważne! 

W okresie letnim domową apteczkę należy uzupełnić 
o preparaty przeciwalergiczne,

np. żele do smarowania skóry w miejscu 
ukąszenia owada oraz tabletki, które można podać 

w przypadku uczulenia na ukąszenia owadów.



  

ŹRÓDŁA:

- https://www.aptekagemini.pl/poradnik/zdrowie/co-
powinna-zawierac-domowa-apteczka/

- https://zagojeni.pl/praktyczne-porady/co-trzeba-miec-w-
domowej-apteczce/ 

- https://www.doz.pl/czytelnia/a14123-
Apteczka_domowa_samochodowa_firmowa__jak_je_wypo

sazyc

- zdjęcia, ilustracje: zasoby Internetu
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