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Více informací naleznete na

léčba ran
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Pohled dermatovenerologa
na léčbu chronických ran
MT: Jak vnímáte ze své pozi‑
ce vývoj, který léčba ran prodě‑
lala v posledních letech?

Současný posun v léčbě chronic‑
kých ran, především chronických
bércových vředů, který vede smě‑
rem k používání moderních kry‑
cích prostředků pro tzv. vlhké
hojení, vnímám velmi pozitivně.
Snažíme se o to i na našem praco‑
višti. Dá se říci, že až 80 procent pa‑
cientů s bércovými vředy je u nás
ošetřeno moderními krycími pro‑
středky. Bohužel však stále existují
pracoviště, kde převážně používají
tradiční postupy. Myslím, že hlav‑
ním důvodem je nedostatečná zna‑
lost pozitivních účinků používání
vlhkého hojení v léčbě chronic‑
kých ran, hlavně u lékařů. Často se
setkáváme s tím, že sestry absolvu‑
jí odborné kursy pro léčbu ran, ale
v praxi pak nemohou své znalosti
plně uplatnit, protože jsou odkáza‑
né na preskripci a schválení lékaře.
Netýká se to jen sester ve zdravot‑
nických zařízeních, ale i pracovnic
domácí péče.

a znalostech konkrétních léka‑
řů bez ohledu na odbornost?

Pokud bych měla hovořit za náš
obor, tak dermatovenerologové
mají znalosti o možnostech vlhké‑
ho hojení ran velmi dobré a vět‑
šinou tyto moderní prostředky
hojně využívají. Rezervy pozoru‑
ji spíše u praktických lékařů, kte‑
ří jsou často zvyklí používat svou
zavedenou zevní terapii. Jejich
rezervovaný postoj může vyplývat
i z toho, že někdy nemají dostatek
znalostí a zkušeností s moderní‑
mi prostředky, které navíc podlé‑
hají schvalování revizního lékaře,
což představuje i určitou adminis‑
trativní zátěž.

MT: Nemůže sehrávat roli
i obava, že léčba moderními
krycími prostředky bude náklad‑
nější než tradiční zavedené
postupy?

Myslím, že u některých kolegů
lze tuto obavu pozorovat, zvláště
v poslední době, kdy se uplatňu‑
jí různé preskripční limity. Pokud
ovšem lékař vezme v úvahu cel‑
kové náklady na ošetření dané‑
ho pacienta vlhkým krytím a ne
pouze jednotkovou cenu balení,
dojde k závěru, že moderní léč‑

prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
ba není dražší, mnohdy je naopak
výhodnější. Jsou‑li totiž moder‑
ní prostředky správně indikovány
podle materiálového složení, čas
potřebný na hojení rány se výraz‑
ně zkracuje.
V případě bércových vředů žil‑
ní etiologie je samozřejmě zapo‑
třebí, aby byla souběžně prováděna
i kompresivní terapie. Často k nám
přicházejí na kliniku pacienti, pře‑
vážně na doporučení praktických
lékařů, kteří nemají naordinovánu
kompresivní terapii vůbec nebo
je její výběr nevhodný. Jindy mají
nemocní předepsané elastické ban‑
dáže správně, ale zase nejsou dosta‑

tečně poučeni, jak si je mají naklá‑
dat. Ani v tomto případě pak efekt
zevní terapie není uspokojivý.

MT: S jakým typem ran se v te
rénu lékaři nejčastěji setkávají?

Většinu případů tvoří právě bércové
vředy, s ostatními typy chronických
ran se setkávají výrazně méně.

MT: Zmínila jste se o určitých
nedostatcích. Které další chyby
se v praxi často opakují?
Někdy se setkáváme s případy,
kdy sice pacient má ránu ošetřenu
moderními krycími materiály, ty
ovšem nejsou vzhledem k charak‑

teru rány vhodně zvoleny. Jednotli‑
vá krytí se díky svému specifickému
materiálovému složení liší ve svých
účincích a jsou doporučována po‑
dle charakteru rány. Vřed může být
mokvající nebo naopak se sušší spo‑
dinou, může být hluboký podmino‑
vaný či povrchový, rána navíc pro‑
chází různými fázemi hojení. To vše
je nutné při výběru krytí zohlednit,
a k tomu jsou zapotřebí odpovída‑
jící znalosti, na co jsou jednotlivé
prostředky vhodné.
Stane‑li se, že si lékař není jis‑
tý, jak ránu správně ošetřit, je lep‑
ší odeslat nemocného k odborní‑
kovi. Je však potřeba, aby posléze,
až se pacient vrátí do jeho péče, dál
pokračoval v navržené terapii.

MT: Narážíte na potřebu lep‑
ší mezioborové spolupráce?

V léčbě chronických ran je právě
mezioborová spolupráce většinou
hlavním klíčem k úspěchu a praktičtí
lékaři by měli být důležitou součás‑
tí ošetřovatelského týmu. Vyžadu‑
je to ovšem soustavné doplňování
znalostí a snahu o získávání zkuše‑
ností s novými materiály. V tomto
směru nemám bohužel příliš pozi‑
tivní zkušenosti. Naše klinika pořá‑
dá několikrát do roka postgraduální
semináře zabývající se možnostmi
moderní terapie chronických ran,
ale někdy je zájem ze strany prak‑
tických lékařů tak malý, že semináře
musíme rušit. Myslím, že by si tato
problematika zasloužila jejich větší
pozornost. Zvláště cenné by tako‑

Hydrochirurgie – nový
nástroj pro chirurga?

C2

„Používání přístroje Versa‑
jet mohu po 2,5 letech praktic‑
kých zkušeností s ním při débri‑
dementu ran jen doporučit,“ říká
MUDr. Jan Stryja.

Vhodné kombinace
moderních převazových
C4
materiálů
Každý z „ranhojičů“ se ve své
praxi setkává s nemocnými, jejichž
rány se špatně hojí i při použití
moderních krycích materiálů. Jed‑
nou z možností, jak zvýšit efektivi‑
tu léčby, je jejich kombinace.

Dobře živený pacient
se neproleží

C6

„Kromě klasických preventivních
postupů je při předcházení vzni‑
ku proleženin potřeba zhodno‑
tit stav výživy nemocného a v pří‑
padě potřeby mu podat vhodné
nutriční doplňky,“ nabádá ve své
ročence Evropský poradní panel
pro dekubity.

vé znalosti byly u praktických léka‑
řů, kteří ordinují v oblastech vzdá‑
lenějších od velkých nemocnic, kde
mají pacienti ke specialistovi hor‑
ší přístup.
Občas můžeme pozorovat, že
vázne i spolupráce s chirurgický‑
mi odděleními, kde mají kolego‑
vé odlišný názor na námi navrho‑
vanou terapii. Ilustrativní je případ
pacienta s bércovým vředem – my
žádáme o operační vyřešení příči‑
ny vředu, většinou žilního původu,
kdy se jedná o odstranění insuficiet
ních míst, a chirurgové navrhují, ať
nejprve vřed zahojíme, než budou
pacienta operovat.
Dokončení na str.
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inzerce

MT: Pozorujete tento konzer‑
vativní postup spíše u určité
skupiny lékařů, nebo máte pocit,
že to závisí hlavně na zájmech

Foto MT

O zamyšlení nejen nad hodnocením letošního VI. celostátní‑
ho kongresu České společnosti pro léčbu rány, ale především
nad úrovní současné léčby ran v ČR požádala MT místopřed‑
sedkyni jmenované odborné společnosti prof. MUDr. Alenu
Pospíšilovou, CSc., přednostku Dermatovenerologické kliniky
FN Brno.
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Polohování je jednou ze základních rehabilitačních technik. Zabraňuje
vzniku kontraktur, deformit a dekubitů, podporuje plicní ventilaci a sti‑
muluje oběhový systém. Přestože se zdá, že psát o způsobech polohování
pacientů je nošením dříví do lesa, v praxi se i na takto relativně jednodu‑
ché preventivní postupy často zapomíná. Výsledkem je pak zbytečný vznik
dekubitů u rizikových pacientů.
K polohování pacientů využíváme řadu
polohovacích pomůcek. Mezi nejčastěji po‑
užívané patří kvádry, klíny, válce, bume‑
rangy, polštáře a jiné odlehčovací pomůcky.
Prevence a ošetřování dekubitů je výrazně
usnadněno na odděleních, která jsou vyba‑

vena vzdušnými polohovacími lůžky. Jejich
počet však bývá často omezený, a ke slovu
se tak dostávají další pomůcky a techniky.
Dekubity bývají nejvíce ohroženi pa‑
cienti v kritickém stavu. Setkáváme se
s nimi na ARO a multioborových jed‑

Odlehčení i prevence
vzniku kontraktur

3

3× foto archiv autorky

notkách intenzivní péče (JIP). Dal‑
ší skupinu ohrožených pacientů tvoří
klienti oddělení ošetřovatelské a násled‑
né péče a léčeben dlouhodobě nemoc‑
ných.
Pacienti v kritickém stavu hospita‑
lizovaní na ARO a JIP bývají zpravi‑
dla v bezvědomí, oběhově nestabilní.
Jako jejich hlavní diagnózy nacházíme
kraniotraumata, polytraumata nebo
pneumonie. Tito pacienti jsou výluč‑
ně závislí na pomoci personálu. Zcela
chybí jejich aktivní účast.

2

1

Tyto skutečnosti nám mnohdy zne‑
možňují využívat klasické polohování,
a proto se snažíme alespoň o odlehčení
rizikových tělesných partií nebo pros‑
tou změnu těžiště pacienta, například
s využitím overballů. Těmi můžeme
podložit hýždě k odlehčení sakrální
oblasti (viz obr. 1) nebo stejnostrannou
lopatku a hýždi, čímž docílíme změny
těžiště a odlehčení jedné poloviny těla
nemocného (viz obr. 2). Nejen zmiňo‑
vané overbally, ale i jiné rehabilitační
a polohovací pomůcky slouží zároveň
k udržování fyziologického postave‑
ní kloubů u imobilních pacientů, což
působí jako prevence vzniku svalových
kontraktur (viz obr. 3).
U spolupracujícího pacienta umož‑
ňují moderní pomůcky rychlejší obno‑
vení svalového tonu a zlepšují výsledky
rehabilitace po přeložení na standard‑
ní oddělení.
Kateřina Stryjová,
diplomovaný ergoterapeut,
Nemocnice Třinec p.o.

Pohled dermatovenerologa…
Dokončení ze strany C1
Pokud se však příčina vředu chirurgicky
odstraní, dá se s nadsázkou říci, že se pak
rána skoro zhojí sama. Je to asi způsobeno
i tím, že chirurgie je velký obor a jen vel‑
mi málo chirurgů se léčbě chronických ran
systematicky věnuje.

MT: Můžete upozornit na některé
další nevhodné postupy, s nimiž se stá‑
le setkáváte?

Zdravotníci by měli mít na paměti, že ne‑
jsou vhodná krytí, která na ráně zasycha‑
jí, jako například samotná gáza. Používat
by naopak měli neadherentní krytí. Také
se nedoporučují různé agresivní prostřed‑
ky, většinou ve formě oplachů a obkla‑
dů, například s rivanolem. Dnes již máme
moderní obklady, příkladem může být
Dermacyn či Prontosan, které nesenzibi‑
lizují a mají antibakteriální účinek, dokon‑
ce i proti rezistentním stafylokokům ozna‑
čovaným zkratkou MRSA.
Velmi důležité je, aby byli pacienti léka‑
řem důkladně poučeni, jak mají doma při
převazech postupovat. Pacienti se často bojí
si nohu omýt či osprchovat, aby se jim rána
nezhoršila. Přitom se před převazem dopo‑
ručuje nohu osprchovat od kolene směrem
dolů a okolí rány očistit od zbytků masti.
Poté by na ránu měl být na přibližně 20 až
30 minut přiložen obklad. Teprve pak by se
měl aplikovat obvazový prostředek.

MT: Nemocní mají také někdy strach,

aby si do rány během převazu nezanes‑
li infekci. Jaká preventivní pravidla by
měli dodržovat?
Předně ta základní hygienická – na ránu
používat vždy nové čisté krytí. Pokud je

potřeba, povrchové kompresivní obvazy
mohou prát v pračce. Používají‑li moderní
krycí prostředky, měli by přesně respekto‑
vat návod výrobce, jak je aplikovat. Někte‑
rá krytí se například doporučuje přiklá‑
dat tak, aby ránu přesahovala o nejméně
dva centimetry. Lidé však kvůli úspoře
financí někdy použijí menší plochu kry‑
tí, což má za následek prosakování sekre‑
tu a podráždění okolí rány, které se může
až macerovat.

MT: V poslední době se na trhu obje‑

vují stále nové a sofistikovanější krycí
prostředky. Kam se podle vás bude léč‑
ba chronických ran ubírat v blízké
budoucnosti?
Stále častěji se setkáváme se snahou ovliv‑
nit procesy hojení na buněčné úrovni a ten‑
to směr se bude pravděpodobně dále rozví‑
jet. Zkoumá se například, jakým způsobem
vhodně stimulovat růstové faktory a na‑
opak inhibovat různé nežádoucí mediáto‑
ry. Krycí prostředky by do budoucna moh‑
ly plnit i funkci nosičů těchto růstových
faktorů nebo dalších aktivních molekul,
které mohou působit například antibak‑
teriálně. Vývoj v oblasti výroby moder‑
ních krycích prostředků jde velmi rychle
dopředu. Před třiceti lety by si někdo těžko
představil, že dnes budeme mít k dispozi‑
ci stovky účinných prostředků pro léčbu
chronických ran.

MT: Existuje nějaká fáze hojení nebo
druh rány, které stále vzdorují terapeu‑
tickým snahám?
Pokud bychom uvažovali pouze o ránách,
jejichž příčinu umíme ovlivnit, pak si
většinou víme rady. Rány ovšem mohou
vznikat i v důsledku neodstranitelných

příčin, například těžkých změn v hlu‑
bokém žilním systému či chirurgicky
neřešitelných arteriálních obliterač‑
ních procesů. Pak většinou stagnu‑
je fáze zánětlivá, čisticí i granulač‑
ní a záleží na ostatních systémových
faktorech, které vstupují do procesu
hojení, například stav nutrice. Nedo‑
kážeme‑li ránu zhojit, měli bychom
volit prostředky, které dokáží udržet
ránu v takovém stavu, že se nemoc‑
nému alespoň zlepší kvalita života.
Proto se snažíme ránu zbavit zápachu
a zánětlivých procesů.

MT: Závěrem bych se chtěl zeptat,
jak hodnotíte úroveň letošního par‑
dubického kongresu?
Jsem velmi potěšena, že se setkáváme
rok od roku se stoupajícím zájmem
o tuto problematiku. Loni se do Par‑
dubic na kongres sjelo přibližně 560
účastníků, letos počet zájemců překro‑
čil sedm stovek. Potěšitelné je, že zvý‑
šený zájem pozorujeme jak na stra‑
ně sester, tak i lékařů. Ideální totiž je,
pokud se vzdělávacích akcí účastní
lékař i sestra společně. V tom přípa‑
dě je pak jejich spolupráce na ambu‑
lanci nebo u lůžka pacienta bezpro‑
blémová. Z tohoto pohledu oceňuji, že
se nabídka vzdělávacích akcí garanto‑
vaných Českou společností pro léčbu
rány v loňském roce rozšířila o kon‑
ferenci Rande 2007 v Ostravě, kterou
organizoval pan doktor Stryja. Zájem‑
ci z Moravy, kteří se nemohli účast‑
nit kongresu v Pardubicích, tak měli
další možnost získat nové zkušenos‑
ti a poznatky z oblasti hojení chronic‑
Tomáš Novotný
kých ran.

Hydrochirurgie – nový
nástroj pro chirurga?
Hydrochirurgie není v České republice rozhodně neznámým pojmem. Na
některých pracovištích se u nás používá k čistění ran již téměř 2,5 roku. Co
je důvodem toho, že se o hydrochirurgických metodách sice často hovoří,
ale na druhou stranu nejsou prozatím příliš rozšířené? Pro jejich používání
hovoří především výhoda v podobě lepšího hojení rány u pacienta, bez‑
pečnost a spolehlivost. Tato vysoká efektivita výkonu je na druhé straně
vykoupena vyššími náklady na použitý materiál.
Základní princip hydrochirurgie zůstává
u různých metod stejný. Jde o odstranění
nekrotických nebo kontaminovaných tká‑
ní a cizího materiálu z rány pomocí teku‑
tého média – sterilní vody. V Česku jsou
k dispozici dva systémy. V případě Ver‑
sajetu (z nabídky firmy Smith&Nephew,
Aura) dochází k čistění rány energií tenké‑
ho paprsku tekutiny, která vychází ze spe‑
ciální trysky umístěné na vlastním pra‑
covním nástroji. Systém Sonoca (firmy
Soring, Almeda) čistí rány pomocí ultra‑
zvukových vln, které se přenášejí na spodi‑
nu rány tekutinou stékající z hrotu pracov‑
ního nástroje (tzv. handpiece), v literatuře
se hovoří o tzv. UAW terapii. Výkonnost
ostatních hydrochirurgických metod je
nízká a i v zahraničí se používají k débri‑
dementu ran pouze sporadicky.

Odstraní neživou a ochrání
vitální tkáň

Hydrochirurgie umožnila vzniknout nové
formě débridementu ran, který má mini‑
invazivní rozměr. Tangenciálním způsobem
lze takto odstranit z povrchu defektu neživou
tkáň, která má nulový potenciál k hojení,
a chránit vitální svalovinu a podkoží. Dobře
prokrvené měkké tkáně se pak stávají zákla‑
dem pro tvorbu kvalitní granulační tkáně.
Hydrochirurgii se na našem pracoviš‑
ti (Centrum cévní a miniinvazivní chirur‑
gie, Nemocnice Podlesí) věnujeme již 2,5
roku. Používání systému Versajet na našem
oddělení nás přesvědčilo o jeho bezpečnos‑
ti a spolehlivosti. Zároveň jsme si potvrdi‑
li skutečnost, že velmi důležitá je otázka
správných indikací a vhodné perioperační

sekrece a inflamace v okolí defektu před‑
stavuje podružný efekt.
Třetím faktorem, který má vliv na
úspěšnost zásahu, je dostatečné prokrvení
spodiny rány. Krevní proud přivádí na spo‑
dinu rány dostatek živin a kyslíku pro repa‑
raci tkáně a napomáhá migraci zánětlivých
buněk do míst hojících se tkání.

Primární je terapeutická rozvaha

Samotná hydrochirurgie nám nepomůže
stanovit strategii léčby konkrétní chronic‑
ké rány. Jestliže se zamýšlíme nad osudem
rány či končetiny u pacienta, na prvním
místě je zapotřebí provést terapeutickou
rozvahu a zodpovědět následující otázky:
čeho chceme u pacienta dosáhnout a jakým
způsobem? (Je dostatečný pouhý débride‑
ment rány prováděný v pravidelných inter‑
valech? Je rána po provedení débridementu
schopna další reparace a můžeme očeká‑
vat následné zhojení defektu?) Po prove‑
deném débridementu máme možnost ránu
primárně uzavřít (adaptační) suturou rány,
krýt spodinu defektu dermoepidermálním
štěpem či xenotransplantátem. Pakliže ránu
chceme zhojit postupně sekundárním uzá‑
věrem, je vhodné překrýt defekt antisep‑
tickým krytím s dostatečným potenciálem
(Acticoat, Silvercel či Garamycin foam),
případně využít aplikace TNP terapie –
lokálně působícího podtlaku na spodinu
rány. Tamponáda rány gázou nasycenou
antiseptikem, která bývá bohužel pravi‑
dlem na některých chirurgických odděle‑
ních, rozhodně není vhodná. Antiseptic‑
ké působení sterilní gázy je nedostatečné
a spodina defektu se velmi rychle infikuje.
Ilustrační foto archiv MT

Polohování v prevenci
vzniku dekubitů na ARO

péče. Nesprávná indikace pacienta k zákro‑
ku a chyby v pooperačním ošetřování pouze
zvyšují náklady na léčbu a zatěžují pacienta
dalším výkonem na operačním sále.

Indikace hydrochirurgie

Hydrochirurgie je vyhrazena pro případy,
kdy je nutné šetrně odstranit tenkou vrstvu
alterovaných tkání ze spodiny rány. V pra‑
xi takto můžeme ošetřovat chronické kožní
defekty ischemické, neuropatické a venózní
etiologie, komplikace syndromu diabetické
nohy, akutní rány komplikované zhmoždě‑
ním měkkých tkání a přítomností nekróz,
včetně popálenin III. a IV. stupně.
Odstraněním problematické tkáně
vzniká v podstatě akutní rána, která je
záhy kontaminovaná bakteriálními kme‑
ny, jež chronický defekt dříve osídlova‑
ly. V důsledku drobného krvácení vzni‑
ká na spodině rány prostředí příznivé pro
růst mikroorganismů. Zásadní podmínkou
pro hojení je proto zamezení opětovnému
růstu a množení bakterií na spodině bez‑
prostředně po provedení débridementu. Je
potřeba si uvědomit, že jakékoli ponecha‑
né zbytky nekróz a povlaků jsou základem
kolonizace rány patogenními bakteriemi
a že hydrochirurgie je primárně metodou
débridementu, nikoli zákrokem k potlače‑
ní šíření infekce do okolí. Zmenšení ranné

Vlastní zkušenosti

V našem sledování jsme v Nemocnici Pod‑
lesí hodnotili výsledky débridementu ran
Versajetem za 28 měsíců (červenec 2005
až listopad 2007). V tomto období jsme
u 45 pacientů provedli 57 výkonů. Déb‑
ridement rány Versajetem jsme provedli
u 61 % našich pacientů. Ostrý débridement
na operačním sále jsme provedli u 35 % pa‑
cientů, zbytek (4 %) tvořili pacienti s UAW
terapií. Všichni nemocní byli u nás ales‑
poň krátkodobě hospitalizováni. Zákro‑
ky byly prováděny v příslušné regionál‑
ní anestezii. Pozitivní efekt – tj. vyčistění
a udržení čisté spodiny jsme pozorovali
u 79 % nemocných. Zároveň došlo ke zkrá‑
cení čisticí fáze, podpoře proliferační fáze
hojení rány, zkrácení celkové doby hojení
rány i hospitalizace pacienta. Hlavní před‑
ností hydrochirurgie se tak stává šetrnost
vůči spodině a nové možnosti v provádě‑
ní tangenciálního débridementu v obtíž‑
ně přístupných oblastech. Velkou výho‑
dou systému Versajet je přehledné operační
pole, které zůstává volné díky aktivnímu
odsávání proplachové tekutiny a exsudátu
mimo ránu. Používání nových metod déb‑
ridementu rány tak nelze než doporučit.
MUDr. Jan Stryja,
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie,
Nemocnice Podlesí
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Ad Lze zlepšit efektivitu léčby diabetické nohy?

Edukace je základem dobré spolupráce
V naší ambulanci pro léčbu chronických
ran se přípravky pro systémovou enzymo‑
terapii (Wobenzym a Phlogenzym) užíva‑
jí již více než deset let. Zpočátku jsme je
používali hlavně v akutní chirurgii a trau‑
matologii. Tyto zkušenosti byly také pub‑
likovány v odborném tisku (Kameníček V.,
Rozhledy v Chirurgii 1999; Kameníček V.,
Acta Chir. Ortoped. et Traumatologie čecho
sl. 2001). Velmi dobrý protiotokový úči‑
nek a příznivý vliv na hojení u poúrazo‑
vých a pooperačních stavů nás inspirovaly
k vyzkoušení těchto přípravků také u pa‑
cientů s chronickými ránami. I v těchto
případech jsme se setkali s příznivou ode‑
zvou – velmi často ve formě nastartová‑
ní hojivého procesu u dlouhodobě stag‑
nujících ran. S přibývajícími zkušenostmi
se pro nás staly přípravky pro systémovou
enzymoterapii běžnou součástí léčby pa‑
cientů s chronickými ránami a diabetický‑
mi defekty, kteří se koncentrují v naší spe‑
cializované ambulanci.

Péče o chronické defekty

inzerce

Naše ambulance pro léčbu chronických ran
vznikla při chirurgickém oddělení nemoc‑
nice v Bílovci v roce 2000 s cílem nabíd‑
nout péči, která do té doby nebyla v regio‑
nu dostupná. Postupně začali tvořit stále
významnější podíl našich pacientů diabe‑
tici (v současné době přibližně 60 % ošet‑
řovaných). Velmi často přicházejí se zcela
zanedbanými nebo dlouhodobě nevhod‑
ně léčenými plantárními ulceracemi.
Nezřídka se stává, že při prvním ošetře‑

ní v naší ambulanci prokážeme dekom‑
penzaci léčeného diabetika nebo odhalíme
dosud neléčený diabetes.Takové diabeti‑
ky krátkodobě hospitalizujeme na inter‑
ním oddělení s cílem zlepšit kompenzaci
jejich stavu. U hospitalizovaných i ambu‑
lantních pacientů zahajujeme ihned po
převzetí do péče multioborovou interven‑
ci. V první řadě se snažíme odhalit příči‑
ny poruchy hojení komplexním vyšetře‑
ním. Podle výsledků vyšetření zajišťujeme
v případě nutnosti angiochirugické výko‑
ny. Péče o ránu zahrnuje kromě lokálního
ošetření také vasodilatační léčbu, případ‑
ně podání antibiotik. Systémovou enzy‑
moterapii doporučujeme u většiny nemoc‑
ných. Hojení podporujeme v indikovaných
případech také magnetostimulací a lym‑
fodrenážemi (manuálními i přístrojový‑
mi). Poskytujeme medicinální pedikúru
a v některých případech též magotterapii
(léčbu larvami).
Za jednu z nejdůležitějších součástí
léčby ale považujeme odstranění pasivi‑
ty pacienta a jeho aktivní zapojení do léč‑
by. Bohužel se často setkáváme s tím, že
i řadu let léčení diabetici nemají správný
náhled na svou chorobu, nechápou její pří‑
činu, a tak si neuvědomují její závažnost
a možná rizika.

Všechny kroky pacientovi
důkladně vysvětlíme

Výše uvedené aspekty léčby se vždy snaží‑
me pacientovi srozumitelně objasnit. Ujis‑
tíme ho, že problém, který ho trápí, mu

4× foto archiv autorky

V MT 1/2008 se doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D., věnovala možnostem
využití systémové enzymoterapie při léčbě diabetických defektů. Ráda
bych se také podělila o naše zkušenosti s tímto druhem léčby na našem
pracovišti.

1

2

pomůžeme řešit, ale zároveň zdůrazňuje‑
me, že bez jeho účasti to zkrátka nepů‑
jde. Každý léčebný krok nemocnému řád‑
ně vysvětlíme. Máme zkušenost, že správné
pochopení podstaty a významu diagnostic‑
kého či léčebného postupu nebo prostřed‑
ku je nezbytné zvláště v případech, kde je
nutná finanční spoluúčast pacienta, o kte‑
ré se musí sám rozhodnout. Pokud nemá‑
me zábrany pacienta informovat o relativně
„drahém“ prostředku léčby a dokážeme mu
správně objasnit, že jeho finanční investice
přinese zkrácení doby léčby, nebo dokon‑
ce pomůže zachránit končetinu, většinou
nebývá problém, aby si pacient potřebné
prostředky uhradil. Naši nemocní bez pro‑
blémů kupují Wobenzym, přípravky pro
lokální ozonoterapii, hradí si magotterapii
i přispívají na krycí materiály. Stejně jako
doc. Veverková pak často vídáme, že pozi‑

3

4

tivní zvrat léčby po takové investici pacien‑
ta motivuje k lepší spolupráci v péči o ránu,
k pečlivějšímu dodržování hygienických
i dietních opatření a akceptování našich
dalších doporučení. Pacient velmi rych‑
le pochopí, že počáteční relativně vysoká
investice se začne vracet v podobě úspor za
obvazový materiál a hlavně ve významném
zlepšení jeho stavu. Zanedbatelné není ani
to, že časová investice do edukace pacienta
přináší úspory i naší ambulanci. Jako pří‑
klad uvádíme jednu kasuistiku.

Kasuistika

Následující kasuistika popisuje případ pana
Z. B., kterému je 57 let a již deset let je léče‑
ný pro diabetes 2. typu, poslední čtyři roky
dokonce užívá inzulin (Actrapid, Insula‑
tard) a v současnosti je po amputaci 2. a 3.
prstu levé nohy (LDK).

Poprvé se na naší ambulanci objevil
22. srpna 2005 s plantárním defektem na
LDK a ragádami v oblasti levé paty. V té
době měl výrazně zvýšené hodnoty glyké‑
mie (kolem 15 mmol/l). Po změnách dáv‑
kování inzulinu se glykémie stabilizovaly,
ale hojení plantárního defektu stagnovalo.
Velký podíl na tom měla pacientova ne‑
ochota ke spolupráci. Ke kontrolám dochá‑
zel velmi sporadicky, nedodržoval termíny
a v podstatě ani léčebný plán. Naposledy
byl u nás v dubnu 2007. Pak se nám ztratil
z dohledu a opět se ukázal až 10. červen‑
ce téhož roku s řádnou progresí stavu (viz
obrázek 1). Kompenzace jeho stavu byla
opět neuspokojivá – glykémie 17,4 mmol/l,
HbA1c 8,5 procenta. Pacient byl hospitalizo‑
ván s cílem dosažení kompenzace diabetu
Dokončení na str.
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Wobenzym v komplexní léčbě chronických ran
Žena, 72 let, DM 2. typu, 15 let na PAD
proti otokům, zánětům
a poruchám imunity

Účinná pomoc
v léčbě
zánětů povrchových žil
potrombotického syndromu
lymfedému
Stav rány po 3 měsících
léčby s Wobenzymem
Nehojící se venózní defekt
na bérci po dobu 15 let
Chronický otok, silné bolesti,
zejména v noci.
Vydatná sekrece.
Rána stagnuje i při kvalitním
lokálním ošetření.

Stav rány po 1 měsíci,
kdy byl součástí komplexní
léčby Wobenzym
Okraje defektu začínají
epitelizovat, spodina je bez
povlaků, objevují se granulační
ostrůvky. Sekrece se postupně
snižuje, zůstává jen mírný otok.
Bolesti se zmírnily. Intervaly mezi
převazy se prodlužují.

Téměř celou plochu rány překryl
nový epitel, zůstává jen otisková
sekrece, okolí rány je klidné.
Bolesti zcela ustoupily, končetina
je bez otoků.
Významně poklesl počet převazů,
vzniká značná úspora nákladů
na primární i sekundární krytí,
desinfekční roztoky i obinadla.

chronických ran
zrychluje vstřebávání otoků
/ podporuje mikrocirkulaci
/ příznivě ovlivňuje reologické vlastnosti krve
/ zlepšuje lymfatickou
drenáž / optimalizuje průběh
zánětlivého
procesu / podporuje průnik
antibiotik do
tkání / zkracuje
dobu hojení

Zkrácená informace o přípravku: S: Panacreatinum 100 mg, Bromelain 45 mg, Papainum 60 mg, Tripsinum 24 mg, Chymotripsinum 1 mg, Amylasum 10 mg, Lipasum 10 mg, Rutosidum trihydricum 50 mg v 1 dražé.
IS: Enzym s protizánětlivým účinkem. I: Jako alternativa k dosud užívaným postupům – poúrazové otoky, lymfedém, ﬁbrocistická mastopatie. Jako podpůrná léčba – některé pooperační stavy v chirurgii, záněty povrchových žil, potrombotický syndrom, revmatoidní artritida, revmatismus měkkých tkání, artróza, mnohočetná mozkomíšní skleróza, chronické a recidivující záněty (v oblasti ORL, horních cest dýchacích, močového a
pohlavního ústrojí, trávicí trubice, kůže aj.), jako podpůrná léčba při podávání antibiotik. KI: Přecitlivělost na složky přípravku, těžké poruchy krevní srážlivosti, před operacemi vzít v úvahu ﬁbrinolytický účinek přípravku,
podávání v těhotenství zvážit. NÚ: Ojedinělé změny konzistence, barvy a zápachu stolice. Při užívání vyšších jednotlivých dávek se mohou objevit pocity plnosti, nadýmání, výjimečně nevolnost. Při infekčních zánětech
nenahrazuje léčbu antibiotiky, ale zvyšuje jejich účinek. Volně prodejný lék. Bez úhrady VZP. Datum poslední revize SPC: 17.12.1998.
Úplné informace o léku jsou k dispozici v Souhrnu údajů o přípravku a na adrese: MUCOS Pharma CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, tel.: +420 267 750 003, fax: +420 267 751 148, e-mail: mucos@mucos.cz

www.mucos.cz

www.wobenzym.cz

inzerce

C4 | léčba ran | Tematická příloha

Ročník IV n Číslo 4 n 18. února 2008

Vhodné kombinace moderních převazových materiálů
V současné době je existence a používání moderních krytí na většině praco‑
višť věnujících se terapii chronických ran samozřejmostí a stalo se nedílnou
součástí každodenní práce jak v ambulancích, tak i na odděleních. Na našem
trhu působí již mnoho firem, které dodávají materiály tzv. vlhkého hojení,
a je jen na nás, který z přípravků budeme používat. Od obchodních zástupců
firem se často dozvídáme, že daný materiál je vhodný na jakýkoli typ rány,
ale skutečnost je často jiná. Proto je na nás vytvořit si přehled o správné
indikaci daných materiálů.
Nebudu a ani zde nemohu uvádět indika‑
ce jednotlivých přípravků, kterých je mno‑
ho, ale obecně bychom při jejich výbě‑
ru měli vycházet z tzv. fázového hojení,
kdy na každou fázi použijeme jiný mate‑
riál. Z našich zkušeností je nejdůležitěj‑
ším kritériem pro indikaci daného mate‑
riálu sekrece z rány. To v praxi znamená, že
u ran, které se vyznačují mohutnou sekre‑
cí i v období granulace a epitelizace, jejímž
typickým příkladem jsou bércové defekty
venózní etiologie, ponecháváme materiá‑
ly, které pomáhají tuto sekreci zvládnout.
Během naší práce s moderními materiály
jsme si vytvořili algoritmy převazů u jed‑
notlivých typů ran a stanovili jsme si pra‑
xí ověřené indikace jednotlivých materiálů.
Jako každý z „ranhojičů“ se ale setkáváme
s ránami těžko zhojitelnými a u takových
ran je nutno často přípravky kombinovat.
Proto jsme si postupně vyzkoušeli různé
kombinace a ověřili si jejich efekt. Některé
jsou samozřejmě obecně známé, ale vytvo‑
řili jsme i kombinace, které se týkají přímo
konkrétních materiálů a konkrétních ran.
Některé z našich zkušeností s kombinační
terapií moderních krycích materiálů uvá‑
dím dále v kasuistických přehledech.
1. Kombinace gel a fólie (např. Nugel,
Bioclusive) – tato kombinace je obecně zná‑
má. K šetrnému odstranění suchých nekróz
lze použít jakýkoli gel a fólii různých výrob‑
ců. (Touto kombinací jsme se blíže zabýva
li v článku, který pojednával o débridemen
tu ran, viz MT 30/2007, str. C4.)
Snímky dokumentují tzv. rozmáčení
nekróz a jejich postupné odloučení.

2. Kombinace Nugel a Inadine –
i v tomto případě se jedná o velmi dobře
známou a osvědčenou kombinaci použitel‑
nou ve fázi granulace a epitelizace. Společ‑
ným použitím těchto materiálů dokážeme
vygranulovat a přeepitelizovat mnoho ran
(např. diabetických ran, posttraumatic‑
kých defektů, dehiscencí) bez použití dal‑
ších přípravků.
Na dvou snímcích je vidět efekt u diabe
tické nohy po excizi pro absces plosky nohy.

3. Kombinace Aquacel Ag a oplachový materiál (FR, Dermacyn) – tato kom‑
binace se nám velmi osvědčila při epite‑
lizaci rozsáhlých defektů, kde je použití
gelu a Inadine nevýhodné pro velkou plo‑
chu defektů. Zde je samozřejmě na mís‑
tě otázka: „Proč nepoužít hydrokoloidy?“
Z našich zkušeností vyplývá, že indikace
hydrokoloidů je velmi přísná a že je lze po‑
užít na opravdu čistou ránu, neinfikovanou
a minimálně kolonizovanou, na rozdíl od
této kombinace, která je mnohem bezpeč‑
nější. V současnosti můžeme navíc pozo‑
rovat všeobecný ústup od používání koloi‑
dů v terapii chronických ran.
Při namočení Aquacelu oplachovým ma
teriálem Aquacel „zgelovatí“.

4. Kombinace alginát a polyuretan –
tyto dva materiály jsou vhodné na secernu‑
jící rány, přičemž polyuretan je využit jako
sekundární krytí a rozhodující význam
má alginát. Tuto kombinaci lze tedy vy‑
užít tam, kde indikujeme aplikaci alginátů,
tedy u vlhké nekrózy (viz opět MT 30/2007,
str. C4 – Silvercel, Tiellë, Sorbalgon, Perma
foam atd.).
5. Kombinace Actisorb a Calgitrol
Ag – nejedná se o kombinaci aplikova‑
nou na jeden převaz, ale postupně při léč‑
bě venózních bércových defektů. Terapii
začínáme Actisorbem, který aplikujeme
na defekt s povlaky, nekrózami, mohutně
sekretující. Ve vhodný okamžik, kdy do‑
jde k vyčištění spodiny defektu a mírné‑
mu ústupu sekrece, přecházíme na Calgit‑
rol Ag, který aplikujeme až do epitelizace
rány. Tyto jednotlivé přechody na jeden
nebo druhý materiál můžeme a často musí‑
me opakovat oběma směry až do zhoje‑
ní defektu.
Zpočátku odstraníme nekrózu – zde jsme
odstranili velkou část mechanicky.

Edukace je základem dobré spolupráce
a zahájení péče o ránu. RTG ukázalo roz‑
sáhlé postosteomyelitické změny v oblasti
dorsa metatarsů obou nohou. Ultrazvukové
vyšetření cév (Doppler) bylo bez význam‑
ných změn. V počátku hospitalizace neby‑
la rozhodně prioritní volba lokálního kry‑
tí! Daleko podstatnější byla kompenzace
celkového stavu a především každodenní
trpělivé vysvětlování a aktivizace samot‑
ného pacienta. Spodinu defektu jsme kry‑
li pouze betadinovými záložkami, okolí
ošetřovali přístrojovou dermabrazí a celou
plochu hydratovali Neuropadem a Oleo‑
gelem. Pacientovi jsme důrazně vysvětli‑
li rizika jeho stavu, včetně možné ampu‑
tace. Poté konečně pochopil, jak důležité
je odlehčení končetiny, a naučil se použí‑
vat berle. Koupil si také první balení Wo‑

Na dalším obrázku je patrné vyčištění
spodiny defektu, v tento okamžik přechází
me na použití Calgitrol Ag.

mnoho krytí, ale tato konkrétní kombina‑
ce měla největší efekt.
Na lednovém kongresu České společ‑
nosti pro léčbu rány v Pardubicích, kde
jsme naše zkušenosti s kombinační tera‑
pii prezentovali, byla vznesena námitka,
že Promogran a stříbro nelze kombinovat.
To je samozřejmě omyl. Stříbro zde zajišťu‑
je antiseptickou složku, polyuretan vhod‑
né prostředí pro působení Promogranu.
A materiál Promogran plus Ag již samo‑
zřejmě existuje – pod názvem Prisma –, jen
ještě není dostupný na našem trhu.
Snímek ilustruje diabetickou nohu po
amputaci pro diabetickou gangrénu. Také
díky použití autotransplantátu docházelo
postupně ke zhojení defektu.

Poslední obrázek tohoto pacienta doku
mentuje výrazné nastartování epitelizace.

Na dalších dvou snímcích je vidět efekt
epitelizace přípravku Nugel a Inadine v teré
nu dehiscence rány.

Dokončení ze strany C3

Poté indikujeme terapii s Actisorbem.

benzymu a začal jej užívat v dávce 3 × 10
drg./den. Po propuštění (viz obrázek 2 –
24. července 2007) užíval k lokálnímu kry‑
tí stále záložky s betadinem dvakrát denně.
Převazy zajišťovaly pracovnice agentury
domácí péče, které ho navštěvovaly tři‑
krát týdně, jinak mu pomáhala rodina. Pa‑
cient pokračoval v užívání Wobenzymu,
dávka se postupně snižovala na 3 × 5 drg./
den. Hojení defektu uspokojivě pokračo‑
valo (viz obrázek 3 – 11. září 2007). Po naší
třetí intervenci se konečně dostavil na pro‑
tetiku, kde mu byla zhotovena ortéza k eli‑
minaci tlaku na chodidlo.
Postupně se stabilizoval i jeho diabetes,
v říjnu 2007 měl naměřeno HbA1c 6,5 %
a glykémie se držely kolem 8 mmol/l.
V noci se však u něj často objevovaly hypo‑
glykémie kolem 3 mmol/l, proto jsme mu
snížili dávku inzulinu o čtyři jednot‑

ky, což vedlo k redukci počtu hypo‑
glykémií. Poslední obrázek 4 ukazuje
stav rány k 22. říjnu 2007. Pacient v té
době stále užíval Wobenzym v dávce
3 × 5 drg./den.
Významného zlepšení se nám tedy
podařilo dosáhnout velmi levným, ale
důsledně prováděným lokálním ošet‑
řováním v kombinaci s Wobenzymem,
a dále odlehčením končetiny a elimi‑
nací tlaku. Stejně jako doc. Veverko‑
vá můžeme konstatovat, že systémo‑
vá enzymoterapie pro nás představuje
efektní systémovou podporu lokální‑
ho hojení.
Hana Vlhová, MUDr. Václav
Kameníček,
ambulance pro léčbu chronických ran
při chirurgickém oddělení
Nemocnice v Bílovci

Druhý příklad použití této kombinace:
terapii nejprve zahajujeme Actisorbem.

Na dalším snímku je vidět, že se rána
mírně rozšířila, ale spodina začala být růžo
vá, sekrece se zmírnila. V této fázi přechází
me na Calgitrol Ag.

Následuje opět výrazná epitelizace,
i z centra defektu.

Na dalším obrázku je defekt při terapii
Calgitrolem Ag, kdy dochází opět ke vzniku
větších povlaků než při terapii Actisorbem.
Pokud jsou povlaky opět mohutnější a ne
lze je odstranit oplachem při převazu, vra
címe se znovu k Actisorbu, ránu vyčistíme
a postup opakujeme.

6. Kombinace Promogran a Biatain
Ag – tuto kombinaci nejčastěji aplikujeme
na neinfikované diabetické defekty, které
již nereagují na jinou léčbu, s avitální spo‑
dinou a navalitými okraji. Do kombinace
s Promogranem jsem postupně zkoušeli

V této fázi ale hojení dále nepokračova
lo. Aplikovali jsme kombinaci Promogran
plus Biatain Ag.

Poté došlo opět k nastartování procesu
epitelizace.

Druhý příklad pro použití kombinace
Promogran, Biatain Ag opět ilustruje výraz
né zlepšení stavu rány v krátkém časovém
úseku.

Abychom mohli jednotlivé přípravky
kombinovat, je nutné se nejdříve sezná‑
mit s jejich účinky samostatně. Nejdů‑
ležitější v hojení chronických defektů je
ale komplexní přístup. Jakékoli krytí použí‑
vané jednotlivě nebo v kombinaci nebude
mít efekt, když nejdříve nezjistíme základ‑
ní příčinu vzniku rány. Lokální terapií by‑
chom se měli zabývat až poté, co tuto pří‑
činu zjistíme, a snažíme se ji co nejvíce
eliminovat a kompenzovat.
MUDr. Radovan Čech,
chirurgické oddělení Nemocnice Jihlava
Foto archiv autora
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Využití tylových polštářků Bionect
v léčbě chronických ulcerací
Na celostátním kongresu „Mezioborová spolupráce při hojení kožních ran
a defektů“, který se uskutečnil v lednu v Pardubicích, byl na programu
i odborný workshop firmy Medicom International. Byly na něm představeny
první zkušenosti s novým přípravkem na hojení ran – Bionect tylové polštářky.
V rámci workshopu byla mimo jiné prezentována i následující kasuistika.
Bionect patří mezi moderní krycí materiá‑
ly určené pro tzv. vlhkou terapii ran. Jedná
se o sterilní bavlněné krytí pro lokální po‑
užití, které je napuštěno krémem obsahují‑
cím účinnou látku kyselinu hyaluronovou
v 0,05% koncentraci. Bionect tylové polštář‑
ky jsou dostupné na našem trhu v balení po
10 kusech o velikosti 10 × 10 cm. Přípravek
Bionect je indikován pro léčbu rozsáhlej‑
ších akutních a chronických poranění. Mezi
hlavní indikace patří popáleniny I. a II. stup‑
ně, vaskulární a metabolické vředy a otlaky,
místa odběru kůže a pooperační incize.

Kasuistika

Pacient A. S., ročník 1940, byl přijat na kož‑
ní oddělení Vojenské nemocnice Olomouc
19. listopadu 2007 s diagnózou ulcus cruris
l. sin. venózní etiologie.

Z anamnézy:

Sledován pro hypertrofii prostaty a těžkou
nitroušní nedoslýchavost. Udává úraz
vnitřního kotníku vlevo, který prodělal
před mnoha lety. Pacient celý život pra‑
coval jako zámečník, nyní pobírá starobní
důchod. Pravidelně užívá Capistan a má
alergii na Cefaclen.

Nynější onemocnění:

Asi rok trvající ulcerace na levém bérci
vzniklá spontánně bez předchozího pora‑
nění. Při ambulantní léčbě defekt nejeví
tendenci k hojení, stav se spíše zhoršuje.
Pacient udává bolestivost defektu, která se
zvětšuje během převazu a přetrvává ještě
asi dvě hodiny po něm.

Status localis při přijetí:

Nad vnitřním kotníkem vlevo se nachá‑
zí oválný defekt o velikosti 4,5 × 2 cm
s nerovnou, výrazně žlutavě povleklou spo‑
dinou a nerovnými okraji. V blízkém okolí
je patrný neostře ohraničený zánětlivý ery‑
tém. Dále od defektu jsou vidět jizevna‑
té změny kůže a náznak pachydermie. Na
obou bércích jsou četné hemosiderinové
pigmentace, výrazné kmenové a retikulár‑
ní varixy a perimaleolární edémy.

Laboratorní a bakteriologické
vyšetření při příjmu:

Cholesterol 5,45 mmol/l, GMT 1,25 μkat/
l, bilirubin 26,9 µmol/l, ostatní laboratorní
hodnoty v normě. Výsledky vyšetření stěru
z defektu – masivně Acinetobacter sp., hoj‑
ně Staphylococcus epidermidis, ojediněle
Enterococcus faecalis.

1

2

Průběh hospitalizace:

Pacientovi byl od 5. do 14. dne hospitali‑
zace podle citlivosti nasazen celkově Oflo‑
xin tbl. 200 mg dvakrát denně.
Po celou dobu pobytu v nemocnici byla
prováděna krátkotažná elastická bandáž
obou dolních končetin na 24 hodin. Dále
byla aplikována hydromasáž a bioptronová
lampa na oblast defektu při každém převa‑
zu. K dezinfekci ulcerace byl použit Octeni‑
sept a okolí bylo chráněno míchanou mastí.
K vyčištění spodiny ulcerace jsme 1. až 6. den
hospitalizace denně aplikovali Fibrolan ung.
pod fólii, poté od 7. do 14. dne Nu‑gel krytý
Actisorbem Plus, který se měnil obden. Od
15. dne byl defekt zbaven povlaků, spodina
byla růžová s četnými granulacemi a okolí
klidné. Proto jsme od 15. do 25. dne hospita‑
lizace mohli zahájit aplikaci Bionectu s frek‑
vencí převazů třikrát týdně (pondělí, středa,
pátek). Jako sekundární krytí jsme použi‑
li Zetuvit. V rámci hospitalizace bylo takto
provedeno pět převazů s celkovou spotře‑
bou 2,5 kusu Bionectu.
Pacient byl 14. prosince propuštěn do
domácí péče s doporučením provádět pře‑
vazy třikrát týdně a nadále aplikovat krát‑
kotažnou elastickou bandáž na 24 hodin.
Vydali jsme mu materiál na 10 převa‑
zů – celkem pět kusů přípravku Bionect.
Následně byl pacient objednán na 4. ledna
2008 k první ambulantní kontrole.
Při první kontrole byl defekt již výraz‑
ně zmenšen, epitelizace probíhala nadá‑
le z okrajů. Nemocnému byl vydán ma‑
teriál na šest převazů – tři kusy přípravku
Bionect.
Při druhé kontrole je defekt téměř zho‑
jen a je zcela nebolestivý. Pacient se cítí
subjektivně velmi spokojen. Celkově bylo

Obr. 1

první převaz 3. prosince 2007

Obr. 2

třetí převaz 7. prosince 2007

Obr. 3

pátý převaz 14. prosince 2007

Obr. 4

první ambulantní kontrola 4. ledna 2008

Obr. 5

druhá ambulantní kontrola 18. ledna 2008

4
spotřebováno jedno balení Bionectu – tj.
10 kusů.

Zhodnocení terapie Bionectem

Z hlediska pacienta je výhodou Bionectu
jeho jednoduchá a snadná aplikace zajištu‑

5
jící komfort převazů v domácím prostře‑
dí. Zároveň je při použití tohoto přípravku
pacienty udávaná výrazně snížená boles‑
tivost rány během léčby. Z hlediska léka‑
ře‑dermatologa je velmi významná sku‑
tečnost, že tento přípravek má minimální
možnost výskytu alergií a nežádoucích
účinků, protože kyselina hyaluronová je
přirozenou součástí kůže člověka. Nut‑

inzerce

Výhradním distributorem Bionectu pro český trh je společnost Medicom International s.r.o. Od 1. ledna 2008 jsou zařazeny v číselníku
PZT pod kódem VZP 81863 v ceně 709,63 Kč a jsou plně hrazeny z prostředků zdravotního pojištění.

3

Aktivní krytí s obsahem kyseliny hyaluronové
Podpora vlhkého prostředí rány a stimulace procesu hojení

tylové polštářky

CHYTRÉ ŘEŠENÍ V HOJENÍ
CHRONICKÝCH RAN A POPÁLENIN!

Páteřní 7, 635 00 Brno, tel.: 546 123 111, fax: 546 123 112, www.medicomint.cz

no ale myslet vždy na fakt, že Bionect
se doporučuje používat až na vyčištěný
defekt.
Závěrem lze říci, že se na trhu objevil
přípravek, který má velkou naději zařadit se
mezi oblíbené a často používané prostřed‑
ky moderní léčby chronických ran.
MUDr. Blanka Žuffová,
kožní oddělení Vojenské nemocnice, Olomouc
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Dekubity a výživa – doporučené postupy EPUAP

Dobře živený pacient se neproleží!

Hlavní příčinou vzniku proleženin je pře‑
devším lokální tlak. Jakýkoli tlak (větši‑
nou stlačení měkkých tkání mezi tvrdým
výstupkem kostry a podložkou, na které
pacient leží), pokud je vyšší než tlak kapi‑
lární (45 mm Hg), je nebezpečný. Tlak
70 mm Hg působící po dobu dvou hodin
vyvolá ireverzibilní nekrózu kůže a pod‑
koží, tedy vede ke vzniku proleženiny.
Tlak takto popsaný jako příčina vzniku
proleženiny se jistě každému jeví jako zcela
logický. Velmi se ale zapomíná na příbuz‑
né mechanismy, které jsou stejně nebezpeč‑
né – smyk a střih. Ty jsou většinou vyvo‑
lány posouváním pacienta po podložce na
lůžku či např. sesouváním pacientova těla
vlivem gravitace v poloze v sedu či polo‑
sedu.
Lokálně ke vzniku proleženin přispí‑
vají ještě nedostatečné prokrvení, lokální
hypoxie, špatná perfuze, buněčná infiltrace
a edém. Za rizikové faktory se dále považu‑
je inkontinence a změny stavu výživy –
těžká obezita a především malnutrice.

Vysokoproteinová dieta
a přídavek mikronutrientů

V následujících letech pak byly publiko‑
vány práce, které posuzují výsledky u pa‑
cientů, jimž byly podávány kombinované
nutriční doplňky – současně s vysokopro‑
teinovou dietou pacienti užívali i přídavek
mikronutrientů (stopových prvků a anti‑
oxidantů). Jednalo se především o zinek,
selen a měď, vitaminy C, E a A a také argi‑
nin, jenž plnil roli donora NO, stimulá‑
tora angiogeneze a regulátora imunitní
odpovědi. Ukázalo se, že „podání protei‑
nových doplňků spolu s argininem, vita‑
miny a stopovými prvky s antioxidační‑
mi účinky má na hojení pozitivní účinek“
(Breslow et al 1993, Bourdel‑Marchasson et
al. 2000, Benatti et al. 2001 a další).
Konečně další práce pak porovnávají tři
randomizované skupiny pacientů s deku‑

Je velkou výhodou zejména pro pracovní‑
ky ošetřovatelských profesí a všechny ostat‑
ní, kteří si nejsou tak jisti svou angličtinou,
že od loňského roku máme k dispozici ofi‑
ciální překlad tohoto doporučení do češ‑
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tiny, dokument je pochopitelně distribu‑
ován zdarma.
Guidelines zavádějí do hodnocení rizi‑
ka vzniku dekubitu standardizované hod‑
nocení nutričního stavu pacienta. Pro sta‑
novení rizik plynoucích z malnutrice je
doporučeno pravidelně používat někte‑
rý jednoduchý skórovací systém, napří‑
klad dotazník SGA (Subjective global asse
ssment, Detsky, 1987) či alespoň výpočet
BMI a standardizovaná antropometrická
měření (obvod paže). Skórování by se mělo
pravidelně opakovat, což má význam pře‑
devším v prevenci proleženin. Tam, kde je
zjištěna malnutrice, je indikována nutriční
intervence. Doporučení pak stručně upřes‑
ňuje, co je míněno tímto pojmem.
Nutriční intervence má za cíl zlepšit
příjem živin, a tím zlepšit stav výživy, nej‑
lépe perorální cestou, podáváním doplň‑
kové výživy bohaté na energii a bílkoviny
tak, aby pacient dostával minimálně 30 až
35 kcal/kg/den a 1 až 1,5 gramu bílkovin/
kg/den. Pro výpočet energetické potřeby
je lépe použít některý známý vzorec (např.
podle Harrise‑Benedicta). Také by se měl
pravidelně hodnotit efekt nutriční inter‑
vence jak antropometricky, tak laborator‑
ně. Ke zlepšení chuti k jídlu a tím i příjmu
potravy by se měla učinit další podpůrná
opatření, například bojovat proti zápachu
vycházejícímu z rány. Doporučení už ten‑
tokrát přímo zmiňuje podávání mikronut‑
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rientů (zinku, antioxidantů), to však nikoli
v prevenci vředu, ale tam, kde již deku‑
bitální vřed je – tedy k urychlení hoje‑
ní. Jako velice důležitý bod doporučení
je zdůrazněno vzdělávání zúčastněného
personálu.

Shrnutí na závěr

Kromě klasických postupů v prevenci a léč‑
bě proleženin EPUAP doporučuje, aby byl
pravidelně také hodnocen stav výživy pa‑
cientů, minimálně by se mělo provádět ale‑
spoň pravidelné vážení i hodnocení stavu
kůže a měla by se vést dokumentace o pří‑
jmu tekutin. Vhodnější je však podrobnější
hodnocení stavu výživy. Nutriční interven‑
ce by se měla zaměřit na zlepšování pří‑
jmu stravy a tekutin prostřednictvím kva‑
lity nabízené stravy spolu s odstraňováním
tělesných či sociálních bariér konzumace.
Pokud není možné docílit zlepšení indivi‑
duálního příjmu potravy a tekutin tímto
způsobem, mělo by se uvažovat o podání
nutričních doplňků (klinické výživy).
Na základě nově publikovaných pra‑
cí lze doplnit, že existují důkazy svědčící
pro to, že nutriční intervence zahrnující
dostatečný denní příjem energie, zvýše‑
ný podíl proteinů a arginin, zinek a dal‑
ší antioxidanty významně urychluje hoje‑
ní dekubitů.
MUDr. Václav Pospíšil,
Interní oddělení, Nemocnice Ostrov

Hojení proleženin zevnitř
•

Důležitý je i vliv výživy

Až 36 % ležících pacientů trpí bolestivou
a vysilující zdravotní komplikací –
proleženinami.1

36

%

Cubitan a Cubison - jediné přípravky
na hojení proleženin zevnitř
•

obsahují všechny speciﬁcké nutrienty potřebné pro optimalizaci hojení (dle doporučení EPUAP)2
- zvýšené množství bílkovin, argininu, zinku a vitaminu C a E pro optimální proces hojení

•
•

způsob podávání lze jednoduše zvolit dle potřeb pacienta (sipping, sondová výživa)
už po 3 týdnech podávání Cubitanu došlo k redukci nekrotické tkáně o 76 % a ke snížení počtu inﬁkovaných ran o 66 %3
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1. M. Clark. Pressure ulcers: epidemiology and costs. ESPEN Congress, 2005. 2. EPUAP Nutritional Guidelines for Pressure Ulcer
Prevention and Treatment (Nov 2003). 3. Soriano et al. The effectiveness of nutritional supplementation in the healing of pressure
ulcers. Journal of Wound Care. 2004 Vol 13(8) pp. 319-23.
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Z řady studií, které porovnávaly význam
různých lokálních a celkových etiopatio‑
genetických faktorů dekubitu, vyplynulo,
že jedinými hlavními a nezávislými faktory
vzniku dekubitu jsou pouze tyto dva:
 tlak (míněno tlak, smyk a střih působí‑
cí po určitou dobu),
 stav výživy (především malnutrice).
Ostatní faktory jako hypoxie, změny vnitř‑
ního prostředí a další se pro vznik dekubitu
ukázaly jako statisticky nevýznamné.
Má stav výživy také nějaký význam pro
hojení dekubitu? Informace, které jsou
k dispozici, naznačují kladnou odpověď.
Byla provedeno několik studií, které měly
za cíl posoudit hojení proleženin u pacien‑
tů s obvyklou nemocniční výživou a hojení
dekubitů u nemocných, kterým byly sou‑
časně podávány nutriční doplňky. Zpočát‑
ku byl přínos nutriční intervence hodnocen
velmi opatrně: „Význam podání nutričních
doplňků s obsahem vitaminů a stopových
prvků v prevenci dekubitu je nejasný“ (Tay
lor et al. 1974, Riet et al. 1995).
Od poloviny 90. let dávaly výsledky stu‑
dií do souvislosti stále častěji vznik deku‑

Doporučení také v češtině
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Příčiny vzniku dekubitálního vředu

bitu a špatný stav výživy pacienta a také
pozitivní význam nutriční intervence pro
hojení dekubitu. Důraz byl kladen hlav‑
ně na podíl doplňované energie ve formě
proteinů, na takzvanou vysokoproteino‑
vou dietu. Zde už byly výsledky slibnější:
„Energie a vysokoproteinová dieta redu‑
kují výskyt dekubitů“ (Stratton et al, 2005)
a „Energie a vysokoproteinová dieta redu‑
kovaly náklady na léčbu dekubitů“ (Elia et.
al. 2003, 2005).
V té době také vznikl European Pressu‑
re Ulcer Advisory Panel (Evropský porad‑
ní panel pro dekubity, EPUAP), otevřené
sdružení několika lékařů převážně z Vel‑
ké Británie a Holandska, kteří cítili potře‑
bu zabývat se prevencí a léčbou dekubitů.
Rok po svém oficiálním vzniku, tedy v roce
1998, vydává EPUAP svá první doporuče‑
ní: „Pressure Ulcer Treatment Guidelines“
a „Pressure Ulcer Prevention Guidelines“.
V obou těchto doporučeních je již zmí‑
něn význam stavu výživy a případné nut‑
riční intervence v prevenci a při léčbě pro‑
leženin.

inzerce

V ročence Evropského poradního panelu
pro dekubity (EPUAP) jsou uvedena násle‑
dující čísla, vyjadřující výskyt proleženin:
v Německu byly dekubity zjištěny u 5,3 %
ze všech sledovaných pacientů, přitom jím
trpělo až 28,3 % hospitalizovaných nemoc‑
ných, v Itálii byl zjištěný poměr opačný,
ale čísla stále vysoká – 3,8 % z pacientů
v nemocnicích a až 30 % pacientů v domácí
péči. V geriatrických zařízeních v Holand‑
sku to bylo 23,1 % pacientů, ve Španělsku
23,1 procenta. Podobná situace byla v Kana‑
dě, kde se proleženiny nalezly u 26 % sle‑
dovaných nemocných, přičemž ve čtvrtině
případů se jednalo o pacienty na akutních
lůžkách, ve 30 % o nemocné v následné péči,
velkou část tvořily také osoby ošetřované
ambulantně – v komunitě.
Tato čísla jsou sice v jednotlivých
zemích různá, rozhodně ale nejsou malá.
Průměrné náklady na zahojení jednoho
dekubitu byly v Německu vypočteny na
25 000 až 40 000 € a v roce 2002 činily cel‑
kové náklady na léčbu dekubitů 1,5 miliar‑
dy €. Podobně ve Velké Británii v roce 2004
byly náklady na zahojení jednoho dekubitu
mezi 1 000 až 10 000 ₤, celková částka vyda‑
ná na léčbu dekubitů za jeden rok předsta‑
vovala 2,1 miliardy ₤ (což mimochodem
činilo 4 % HDP Velké Británie).

bity, kdy při současné standardizované
lokální léčbě byla pacientům první sku‑
piny v dostatečném kalorickém množství
podávána normální nemocniční strava, ve
druhé skupině strava s proteinovými pří‑
davky a ve třetí skupině strava obohacená
o proteinové přídavky a také mikronut‑
rienty (nejčastěji zinek a arginin). Posu‑
zovala se rychlost zmenšování plochy
dekubitu a výsledky byly velmi povzbu‑
divé. Při podávání samotných proteino‑
vých doplňků se dekubity hojily rychleji
než při pouhé plné nemocniční stravě. Ve
třetí skupině bylo při podávání kombino‑
vaných doplňků hojení markantně rych‑
lejší i proti pacientům ve skupině druhé –
viz graf (Impact on pressure ulcer healing
of an arginine‑enriched nutritional soluti
on in patients with severe cognitive impair
ment, G. Benati et al, Arch. Gerontol. geri
atr. suppl. 7 (2001) 43–47 a Treatment with
supplementary arginine, vitamin C and zinc
in patients with pressure ulcers: A randomi
sed controlled trial. K. J. Desneves et al., Cli
nical Nutrition, Vol 24, 2005, 979–987).
Výsledky prvních z těchto randomi‑
zovaných studií byly natolik přesvědčivé,
že v listopadu roku 2003 vydává EPUAP
nová samostatná doporučení „Nutritional
Guidelines for Pressure Ulcer Prevention
and Treatment“, týkající právě výživy při
prevenci a léčbě dekubitů.
Vydání tohoto dokumentu označil pre‑
zident EPUAP doktor Tom Defloor na 9.
otevřeném setkání v Berlíně v roce 2006 za
jeden ze tří nejdůležitějších úspěchů EPU‑
AP za celou dobu existence tohoto pane‑
lu (byly to tyto tři: vydání guidelines pro
prevenci a léčbu dekubitů, vydání guide‑
lines pro výživu v prevenci a léčbě deku‑
bitů a konečně vydání CD k široké výuce
nové klasifikace dekubitů PUCLAS II. –
Pressure Ulcer Classification II.).
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Dekubitální vřed, dekubitus či proleženina je zatím stále velmi svízelný
problém, který trápí spoustu pacientů a jehož léčba je v civilizovaných
zemích velmi nákladná. Přitom se jedná o komplikaci, které lze předejít.
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Jak léčit bércový vřed efektivně
Bércový vřed je onemocnění chronické, často recidivující, které způsobu‑
je v každé věkové skupině problémy zdravotní, ekonomické a sociální. Také
léčba bércového vředu není zanedbatelná, neboť je spojena s vysokými
finančními náklady, které odčerpávají značnou částku z celkového rozpočtu
zdravotnictví. Proto by tato terapie měla být racionální a efektivní nejen z hle‑
diska terapeutického úspěchu, ale i veškerých nákladů s léčbou spojených.
Bércový vřed je definován jako ztráta kož‑
ní substance, zasahující různě hluboko do
podkožních tkání. Jde o porušení konti‑
nuity kožního povrchu, porušení anato‑
mické struktury a s ní související funkce
kůže. Z obecného pohledu je bércový vřed
chronickou ránou, která se hojí per secun
dam, výstavbou nové, granulační, vasku‑
larizované tkáně a následnou epitelizací.
Výsledkem hojení je jizva.

Vřed – nejen lokální problém

Základní podmínkou léčby bércového
vředu je určení příčiny. Příčina bércového
vředu může být rozmanitá, protože růz‑
né etiologické faktory se mohou vzájemně
kombinovat. Ve většině případů bércový
vřed vzniká následkem závažných trofic‑
kých poruch podmíněných onemocněním
vaskulárního systému. V procentuálním
vyjádření představují největší část etiolo‑
gického spektra ulcerace žilního původu,
podstatně menší podíl tvoří ulcerace arte‑
riální příčiny a zbývající část má příčinu
jinou. Identifikace příčiny bércového vředu
je nutná zejména pro indikaci systémo‑
vé léčby, terapie fyzikální, případně chi‑
rurgické. K přesnému stanovení etiologie
bércového vředu je třeba využívat všechny
dostupné vyšetřovací metody, neboť špat‑
ná diagnóza prolonguje hojení, zvyšuje utr‑
pení pacienta a je spojena s narůstajícími
léčebnými náklady.

Pečlivé zhodnocení rány

Další podmínkou správného terapeutic‑
kého postupu je zhodnocení rány. Stav
rány patří mezi místní faktory, které mají
vliv na hojení. Při popisu rány hodnotíme
její lokalizaci, velikost, hloubku, spodinu,
okraje a okolí. Špatnou hojivou tendenci
mají bércové vředy, které jsou lokalizová‑

Klíčem je správná indikace

K tzv. moderním prostředkům pro léčbu
chronických ran patří hydrokoloidní a hyd‑
ropolymerová krytí, pěnové polyuretano‑
vé materiály, dále hydrogelová a alginátová
krytí a materiály obsahující hydrovlák‑
na. Mezi moderní přípravky také patří
absorpční krytí s aktivním uhlím, trans‑
parentní polyuretanové filmy, mokré kry‑
tí, krytí ze síťových materiálů, enzymatické
prostředky, přípravky s kyselinou hyaluro‑
novou, antibakteriální a antiseptické krytí,
inhibitory proteolytických enzymů a další.
Aplikace těchto prostředků předpokládá
znalosti o jejich účinku a stejně tak i vědo‑
mosti o fázovém hojení. Jsou‑li tyto pro‑
středky správně používány, zkrátí dobu
hojení bércového vředu, sníží počet pře‑
vazů a náklady s léčbou spojené.

Každá skupina krytí se vyznačuje spe‑
cifickým účinkem, kterého nelze obecně
využívat ve všech fázích hojení. Proto jsem
si dovolila uvést doporučená krytí v jednot‑
livých fázích hojení.

Fáze čisticí

Prvním předpokladem úspěšného hojení
chronické rány je sanace spodiny – débri‑
dement, který lze provést několika způso‑
by. Jednou z možností odstranění nekro‑
tické tkáně nebo fibrinových povlaků je
aplikace prostředků s enzymatickými sub‑
stancemi, které nežádoucí povlaky roz‑
volní. Podobného terapeutického efektu
docílíme ošetřováním rány hydrogelo‑
vým krytím. Kompaktní hydrogelové kry‑
tí s vysokým obsahem vody vytvoří vlh‑
ké prostředí, ve kterém nekrotický povlak
změkne a odloučí se. Amorfní gely apli‑
kované na ránu a překryté transparent‑
ním polyuretanovým filmem rehydratují
odumřelou tkáň, která se snadno uvolní.
Jiný způsob sanace spodiny formou osmo‑
lytického débridementu je mokrá terapie
absorpčním polštářkem s polyakrylátovým
jádrem, aktivovaným Ringerovým rozto‑
kem. Jsou‑li povlaky hnisavého charakteru
s průkazným podílem patogenních mikro‑
bů, pak jsou v zevním ošetření indikována
antiseptika a antibiotika v různých aplikač‑
ních formách. Je třeba zdůraznit, že zánět‑
livá (čisticí) fáze u bércových vředů bývá
prodloužena a débridement je třeba i něko‑
likrát opakovat.

Fáze granulační

V této fázi hojení je třeba volit prostředky,
které stimulují granulogenezi a angiogene‑

Fáze epitelizační

Ve fázi epitelizační se lokální krytí indiku‑
jí podle stejných zásad jako ve fázi před‑
cházející. Ve větší míře se používají síťové
materiály s aktivními složkami, zejména
neadherujícími, které chrání nově vytvo‑
řené epiteliální buňky.
Třetím, neopomenutelným požadav‑
kem efektivní léčby bércového vředu je
komplexní péče o nemocného s diferen‑
covaným přístupem. Na komplexní péči
o pacienta s bércovým vředem se klade stá‑
le větší důraz, i když se bohužel setkáváme
s názory, že bércový vřed je pouze lokálním
projevem, který lze vyléčit jenom zevně
aplikovanými prostředky. Při poskytování
komplexní péče o nemocného musejí být
vzaty v úvahu všechny okolnosti týkající se
celkového stavu pacienta a charakteru rány.
Cílem efektivní léčby je ovlivnit základní
příčinu, přidružená onemocnění a fakto‑
ry, které se na vzniku onemocnění podílejí,
a využití všech možných intervencí.
Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.,
Dermatovenerologická klinika
LF Masarykovy univerzity a FN Brno
3× foto archiv autorky

Hojení bércového vředu je složitý biologic‑
ký proces, který probíhá ve třech fázích: fázi
exsudativní, fázi proliferační a fázi reepite‑
lizační. Každá z těchto fází zahrnuje kom‑
plex interakcí mezi různými typy buněk,
které jsou stimulovány cytokiny, růstový‑
mi faktory, zánětlivými mediátory a dal‑
šími látkami. Jakákoli porucha v procesu
hojení – místní či systémová – způsobuje
jeho zpomalení, případně zastavení. Z toho
vyplývá, že bércový vřed není jen záležitostí
lokální, v jehož léčbě uspějeme pouze zevní‑
mi prostředky, ale většinou je také potřeba
brát v úvahu celkový stav organismu. Místní
a celkové faktory určují prognózu hojení a je
nutné na ně myslet při sestavování léčebné‑
ho plánu, který musí být zaměřen na:
1. příčinu rány,
2. stav rány,
3. komplexní péči o nemocného.

Základem úspěchu
je určení etiologie

ny v nedostatečně prokrvené tkáni, vředy
hluboké, vředy s nekrotickou spodinou, ale
také silně secernující rány a vředy s pod‑
minovanými okraji, pod nimiž se udržuje
nežádoucí mikrobiální flóra.
Vzhled spodiny rány (nekrotické změ‑
ny, ulpívající povlaky, hnisavá sekrece, čer‑
vené granulace apod.) je charakteristický
pro fázi hojení, kterou je třeba respektovat
při volbě prostředků k místnímu ošetření
ulcerózního defektu.
Při výběru nejvhodnějšího prostředku
v dané fázi hojení bércového vředu a ostat‑
ních chronických ran máme v současné
době obrovské možnosti, neboť farmaceu‑
tický průmysl přinesl do oblasti ošetřování
ran nesčetné množství nových aplikačních
forem a krycích materiálů různého složení,
konzistence a účinku.

zi a svým účinkem vytvoří přiměřeně vlh‑
ké prostředí, nutné pro biologické pocho‑
dy. U silně secernujících defektů se aplikují
prostředky s vysokou absorpční kapacitou,
především algináty, pěnová krytí, absorpč‑
ní krytí s aktivním uhlím, polyakrylátové
polštářky s Ringerovým roztokem, hydro‑
koloidy, případně v kombinaci s hydroko‑
loidními pastami, dále pak kolagenové pří‑
pravky, bioaktivní krytí na bázi chitosanu,
případně další s absorpčními vlastnostmi.
K léčbě chronických ran se středně silnou
a menší sekrecí jsou indikovány kompaktní
hydrogely, hydropolymery, hydrokoloidy
a krytí pěnová. V závislosti na oběhových
poměrech je i tato fáze často nad očeká‑
vání delší.

Ulcus posttromboticum – efekt léčby pěnovým krytím (Biatain).

Česká společnost pro léčbu rány
(ČSLR) podporuje pracoviště, která
v České republice zajišťují komplexní
péči o klienty s chronickými ranami.
Zdravotnickým zařízením a agentu‑
rám domácí péče, které vyhovují pod‑
mínkám stanoveným výborem ČSLR
a přihlásí se k Deklaraci o poskytování
komplexní péče pro klienty s chronic‑
kou a komplikovanou ránou, se roz‑
hodla udělit garanci kvality posky‑
tované péče. Certifikát, který tuto
garanci potvrzuje, se uděluje na dobu
maximálně tří let v případě, že posky‑
tovatelem péče uvedeným v žádosti
bude fyzická osoba (Komplexní
centrum pro hojení komplikovaných
ran). V případě organizace s odbor‑
ným garantem pro poskytování péče
o chronické rány je možné získat cer‑
tifikát maximálně na dobu dvou let
(Komplexní skupina pro hojení kom‑
plikovaných ran).
Cílem snahy ČSLR je zvýšit prestiž
těchto zařízení mezi odbornou veřej‑
ností i laiky a zviditelnit síť pracovišť,
která poskytují kvalitní péči o klienty
s chronickými a komplikovanými
ránami. V seznamu jsou uvedena
pracoviště, která získala certifikát
k 25. lednu 2008.

Klinika popáleninové medicíny,
FN Královské Vinohrady, Praha
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie,
Nemocnice Podlesí, Třinec
Centrum pro hojení ran,
Kožní oddělení Vojenské nemocnice, Olomouc
Poradna pro léčbu rány,
KARIM – Centrum bolesti VFN, Praha
I. chirurgická klinika, FN u sv. Anny, Brno
Domácí zdravotní péče,
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
Endokrinologie – podiatrie,
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
Pracoviště ošetřovatelské péče, Hradec Králové
Komplexní domácí péče, Přelouč
Dermatovenerologická klinika, FN Brno
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie,
FN Brno
II. interní klinika, FN Olomouc
Klinika gerontologická a metabolická,
FN Hradec Králové
Centrum pro léčbu rány, Chirurgická klinika,
FN Královské Vinohrady, Praha
Ambulance dermatologické angiologie, Brno
Interní oddělení Strahov, VFN Praha
Kožní oddělení, Krajská nemocnice Pardubice
Geriatrické oddělení, Krajská nemocnice Pardubice
LDN Bílovice nad Svitavou,
Fakultní nemocnice Brno
Kožní oddělení, Městská nemocnice Ostrava
ARNIKA – komplexní domácí péče s.r.o., Žatec

Moderní náhrada xenotransplantátů
Xe‑Derma je nový biologický kryt na bázi bezbuněčné xenodermis určený
pro hojení akutních a chronických ran. Tlumí bolest, dobře přilne i na členitá
místa, například obličejové partie, má hemostatický účinek, mechanicky
kryje ránu a urychluje hojení.
Historicky navazuje Xe‑Derma jako
„bezbuněčná prasečí dermis“ na více než
30letou historii úspěšného používání xeno‑
transplantátů – viabilních dermoepider‑
málních štěpů získaných z čerstvých vepřo‑
vých jatečních kruponů. Ty se v minulosti
získávaly jako prasečí dermo‑epiderální
štěpy o tloušťce 0,3 až 0,4 milimetru, které
se skládaly z vitální epidermis a papilární
vrstvy koria. Byly skladovány při teplotě 4
o
C a daly se použít přibližně 10 dní. Využití
nacházely jako krytí povrchových a střed‑
ně hlubokých popálenin, excitovaných hlu‑
bokých popálenin před autotransplantací,
dále jako dočasný kryt u velkých rekon‑
strukčních výkonů, chronických trofických
defektů nebo jiných ztrátových poranění.
Odběry těchto xenotransplantátů byly
ukončeny v září roku 2004 z důvodů vel‑
mi náročných legislativních předpisů EU,
které musely být dodržovány při odběrech
štěpů. Jako dočasné kryty se proto nadále
používaly různé syntetické materiály, kte‑
ré se ovšem xenotransplantátům, coby bio‑

logickým krytům, nevyrovnají. To byl také
důvod vývoje bezbuněčné sterilní xeno‑
dermis, která by mohla xenotransplantáty
nahradit. Výsledkem tohoto vývoje je pří‑
pravek Xe‑Derma.

zí v ní k intenzivní epitelizaci. Za jeden až
dva dny po aplikaci přípravku Xe‑Derma
na popáleniny druhého stupně je například
možno ošetřenou plochu nechat bez obva‑
zu a čtvrtý až pátý den se zaschlá xenoder‑
Ilustrační foto archiv

Kvalitu dokládá udělení certifikátu

Kryt i nosič pro kultivaci buněk

Jedná se o sterilní biokompatibilní kryt
vyrobený z tenkých pruhů prasečí kůže
(xenotransplantátů) enzymatickým odstra‑
něním epidermis a všech ostatních buněk
koria. Mechanické vlastnosti tohoto pří‑
pravku jsou velmi podobné kůži, a proto
je ideálním krytím na popáleniny druhého
stupně (2a, 2b) a odběrové plochy u pacien‑
tů s předpokladem špatného hojení (star‑
ší pacienti). Po nefrektomii popálenin 3.
stupně může Xe‑Derma sloužit jako dočas‑
ný kryt, který připraví ránu pro autotrans‑
plantaci (lze ho ponechat více než 10 dní
bez výměny). Využití najde i při ošetře‑
ní bércových vředů, rozsáhlých odřenin,
diabetických defektů atd. Pod vrstvou usy‑
chající xenodermis je rána vlhká a dochá‑

mis samovolně odloučí od epitelizované
plochy. Výhodou je, že materiál Xe‑Der‑
ma není nutno fixovat ani na členitých čás‑
tech obličeje.
Na bezbuněčné xenodermis mohou být
také kultivovány lidské keratinocyty. Podle
podmínek kultivace vzniká nediferencova‑
ný nebo diferencovaný genotyp „recombi‑
red
nated human/pig skin“.

