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Kanały Kanały 
postrzałowepostrzałowe  



Rany postrzałowe: 

 

Rodzaje broni palnej: 

 

• broń krótka,  

• broń długa, 

• broń sportowa, 

• broń myśliwska, 

• urządzenia broniopodobne, 

• broń ręczna strzelająca pociskami rakietowymi.   



Rany postrzałowe: 

 

Cechy rany postrzałowej:  

 

• rana wlotowa,  

• kanał postrzałowy,  

• ewentualnie rana wylotowa,  



Rany postrzałowe: 



Obrażenia Obrażenia 
postrzałowepostrzałowe  



Obrażenia Obrażenia 
postrzałowe postrzałowe ––  

postrzał postrzał 
śrutowyśrutowy  



Rany postrzałowe: 

 

Rodzaje ran postrzałowych: 

 

• z przyłożenia, 

• z bezpośredniego pobliża, 

• z pobliża, 

• z oddali, 

• styczna, 

• rykoszet.  



Obrażenia postrzałowe Obrażenia postrzałowe ––  obrażenia obrażenia 
sztancowesztancowe  



Osmaliny Osmaliny 
powystrzałowe powystrzałowe 

na rękachna rękach  



Rany postrzałowe 

 

Cechy rany postrzałowej:  

 

1. otwór wlotowy, 

2. rąbek zabrudzenia, 

3. rąbek otarcia naskórka, 

4. rąbek osmalenia i oparzenia, 

5. rozrzut prochu,  

6. objaw Paltaufa.  
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Rany postrzałowe: 

 

Przy ranie z przyłożenia i bezpośredniego pobliża obecne 
wszystkie, powyżej podane cechy. Przy ranach z oddali 
obecne: rąbek otarcia naskórka, rąbek zabrudzenia i 
rozrzut prochu. 

Z reguły otwór wlotowy odpowiada wielkością kalibrowi 
pocisku i jest mniejszy od otwory wylotowego. 
Wyjątkiem jest rana wlotowa przy postrzale z 
przyłożenia w okolicę ciała której skóra napięta jest na 
twardym podłożu np. czaszce – rana jest duża, 
gwiaździsta, w związku z cofnięciem się gazów po 
odbiciu od kości. 



• Otwory wlotowy i wylotowy rozszerzają się 
kraterowato w kierunku lotu pocisku 







Obrażenia postrzałowe Obrażenia postrzałowe ––  postrzał postrzał 
czaszkiczaszki  
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