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Тема: Техніка накладання компресійної пов’язки. Контрольна робота. 

Контрольна робота. 

 

Матеріал до уроку 

; 

Послідовність накладання компресійної пов’язки 

 

Іл.1.  Валик притисніть до рани турами бинтової пов'язки, спостерігаючи 
зупинку кровотечі. Щоб створити потрібний для зупинки кровотечі тиск, 

використовуйте еластичний бинт 

 

Компресійну пов'язку 
застосовують

для зупинки венозної 
кровотечі

для зупинки масивної 
кровотечі

після прямого тиску 
на рану, якщо 

кровотеча зупинилась 
або незначна;



Іл.2. До рани можна прикласти міхур з льодом 

 

 

Схема накладання шарів компресійної пов’язки 

 

Схема дії компресійної пов’язки 

 

Іл.3. Схема-алгоритм накладання компресійної пов’язки 

Особливості накладання і використання компресійної пов’язки 

• Компресійна пов’язка не має перешкоджати кровообігу. Валик, 

підкладений під бинт, стискає поранені кровоносні судини і зупиняє 

кровотечу. Якщо шкіра нижче компресійної пов’язки стає холодною на дотик, 

синіє або німіє, а пульс не прощупується, то пов’язка затягнута занадто 

сильно. Виникає порушення циркуляції крові, тому послабте й перев’яжіть 

пов’язку. Періодично оглядайте кінцівку нижче рани (пальці рук або ніг), щоб 

переконатися в тому, що нормальна циркуляція крові збережена. 



• Компресійна пов’язка має таку ж кровозупинну дію, як прямий тиск на 

рану. Але після її накладання руки рятівника звільняються і він може 

виконувати інші дії. 

• Під час зупинки масивної кровотечі перевагу надають прямому тиску 

на рану, тампонуванню рани, компресійній пов’язці та їх поєднанню, а не 

накладанню турнікета (джгута). Сильне стискання м’яких тканин кінцівки, 

цілковите порушення кровообігу і виражений біль може сприяти розвитку 

шоку. Тому турнікет (джгут) накладають тільки тоді, коли зазначені вище 

заходи не зупинили кровотечу. 

• У випадку, коли машина швидкої допомоги не зможе вчасно приїхати 

на місце події (наприклад, у лісі, у горах тощо), а також під час самостійного 

транспортування постраждалого з масивною кровотечею до лікувального 

закладу, заміна турнікета (джгута) на інші засоби, у тому числі тампонування 

рани, компресійну пов’язку, або їх поєднання, повинна проводитись 

медичними працівниками якомога швидше, якщо дозволяють умови, однак не 

пізніше двох годин після первинного накладання. Отже, тривалість доставки 

такого постраждалого до лікувального закладу не повинна перевищувати 

вказаний термін. 

Зупинка масивної кровотечі повинна здійснюватися шляхом прямого 

тиску на рану, накладанням компресійної пов’язки, тампонуванням рани, у 

тому числі стерильними перев’язувальними та кровоспинними засобами. 

Нерідко доводиться використовувати комбінацію цих способів. Якщо ці 

методи не зупиняють кровотечу, накладають турнікет (джгут). 

 

Контрольна робота 

1.  У разі носової кровотечі 

а) голову закидають назад; 

 б) голову наклоняють вперед, кладуть на перенісся холод;  

в) кладуть у ліжко 

2.  У якому положенні треба транспортувати непритомного 



постраждалого?  

а) напівсидячи з поверненою набік головою; 

б)  лежачи на животі із зігнутою рукою, підкладеною під чоло; 

в) лежачи з підкладеним під голову валиком з одягу. 

3. За якими ознаками роблять висновок щодо ступеня тяжкості 

внутрішньої кровотечі? 

а) стан свідомості, колір шкіряних покривів, рівень артеріального тиску; 

б) показники пульсу, підвищення температури тіла, судоми; 

в) різкий біль, поява припухлості, втрата свідомості. 

4. Якщо послаблюєте джгут, записку: 

а) можна не замінювати;    

б) можна не вкладати;   

в) потрібно доповнити. 

5. Чиста рана: 

а) колота; 

 б) рвана; 

 в) різана; 

 в) операційна. 

6. Допомога в разі укусу павуків: 

а) холод на місце укусу, знеболювальне, госпіталізація; 

б)  обробка місця укусу; 

в) змастити місце укусу лужним розчином; 

г) змастити жиром. 

7. Як зупинити рясну венозну кровотечу? 

А) накласти джгута; 

Б) накласти пов'язку, що давить;  

В- обробити рану спиртом і закрити стерильною серветкою;  

Г- продезинфікувати спиртом і обробити йодом; 

8. Якщо при пораненні кров тече безперервним струменем. Це 



кровотеча: 

А)- Паренхіматозна;  

Б)- Венозна;  

В)- Капілярна;  

Г)- Артеріальна. 

9. Артеріальна кровотеча виникає при: 

А)- пошкодженні якої-небудь артерії при глибокому пораненні; 

Б)- поверхневому пораненні;  

В)- неглибокому пораненні в разі 

пошкодження судин. 

10. Як правильно обробити рану? 

А)продезинфікувати рану спиртом і туго зав'язати; 

 Б)-змочити йодом марлю і накласти на рану; 

В)- обробити рану перекисом водню;  

Г)- змастити саму рану йодом. 

 

Домашнє завдання: написати конспект та виконати контрольну роботу 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


