
  

 

 

 

  

 
 
 

JÁN KOLLER 
 

PRAKTICKÉ NÁVODY 
PRE DIAGNOSTIKU 
A LIEČENIE POPÁLENÍN 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA 



  

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÉ NÁVODY PRE DIAGNOSTIKU 

A LIEČENIE POPÁLENÍN 
 

doc. MUDr. Ján Koller, CSc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© doc. MUDr. Ján Koller, CSc./ Univerzita Komenského v Bratislave, 2013 

    Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UN Bratislava 

 

 

 

Recenzent:  prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 

 

 

 

ISBN 978-80-223-3391-7 

 



  

Obsah 

 

Úvod ........................................................................................................................................... 8 

1  Popáleniny (combustiones), etiológia a charakteristika ................................................... 9 

2  Patogenéza popálenín ......................................................................................................... 11 

2.1  Iniciálne priame poškodenie tepelným inzultom ........................................................... 11 
2.2  Poškodenie tkanív vyvolané mediátormi zápalu ........................................................... 11 

2.3  Odložené poškodenie (po treťom dni) ........................................................................... 12 
2.4  Ischemické poškodenie tkanív pri poruche cievneho zásobenia v mieste popálenia .... 12 

3  Prvá pomoc ......................................................................................................................... 14 

3.1  Zásady prvej pomoci ..................................................................................................... 14 

4  Vyšetrenie pacienta, diagnostika a klasifikácia popálenín ............................................. 18 

4.1  Prvé vyšetrenie pacienta v zdravotníckom zariadení .................................................... 18 
4.1.1  Celkové posúdenie pacienta ................................................................................... 18 
4.1.2  Anamnestické údaje ............................................................................................... 18 
4.1.3  Podrobné fyzikálne vyšetrenie ukončené hodnotením závažnosti popáleniny ...... 19 

5  Prvotné ošetrenie ................................................................................................................ 28 

5.1  Prednemocničné ošetrenie popáleného záchrannou službou na mieste úrazu ............. 28 
5.1.1  Rozhodnutie o spôsobe a cieľovom mieste transportu postihnutého ..................... 29 

5.2  Prvotné ošetrenie malých popálenín ............................................................................. 30 
5.2.1  Príprava stolíka, nástrojov a pomôcok ................................................................... 31 

5.2.2  Vlastné ošetrenie rany ............................................................................................ 31 
5.2.3  Profylaxia tetanu .................................................................................................... 34 
5.2.4  Medikácie ............................................................................................................... 34 

5.3  Prvotné nemocničné ošetrenie rozsiahlych popálenín .................................................. 35 
5.3.1  Poradie jednotlivých úkonov podľa poradia dôležitosti ......................................... 35 

6  Transport popáleninových úrazov .................................................................................... 39 

6.1  Zhrnutie zásad o ďalšom postupe liečenia a prípadného transportu popáleného na 

vyššie pracovisko na základe závažnosti popáleniny ........................................................... 39 
6.2  Podľa charakteru rozoznávame transport .................................................................... 39 

6.3  Časovanie (timing) transportu, transportné okná ......................................................... 40 

6.3.1  Transport do najbližšej nemocnice ......................................................................... 40 

6.3.2  Transport na vyššie pracovisko/do popáleninového centra .................................... 40 
6.3.2.1  Primárny transport do popáleninového centra ................................................ 41 

6.3.2.2  Sekundárny transport do popáleninového centra ............................................ 41 

6.4  Príprava pacienta k prevozu a jeho zabezpečenie počas transportu ............................ 41 
6.4.1  Podmienky pre uskutočnenie primárneho transportu do centra (do 2 hodín po 

úraze) ................................................................................................................................ 41 
6.4.2  Voľba transportného prostriedku ........................................................................... 42 

6.5  Podmienky zabezpečenia odloženého sekundárneho transportu do centra (v čase 

24 - 48 hodín po úraze) ........................................................................................................ 42 

6.6  Ošetrenie rany pre transport ......................................................................................... 43 
6.7  Zhrnutie základných zásad pre transport popálených .................................................. 43 

7  Popáleninová choroba ........................................................................................................ 45 

7.1  Obdobie neodkladné (šokové) ....................................................................................... 45 



  

7.2  Obdobie akútne ............................................................................................................. 45 
7.3  Obdobie reštitúcie a rehabilitácie ................................................................................. 46 

8  Starostlivosť o pacienta v neodkladnom (šokovom) období .......................................... 47 

8.1  Komplexná celková starostlivosť o popáleného pacienta ............................................. 49 
8.1.1  Substitučná liečbu šoku .......................................................................................... 49 

8.1.2  Kontinuálne sledovanie a monitoring základných životných funkcií .................... 51 
8.1.3  Sledovanie laboratórnych parametrov .................................................................... 52 
8.1.4  Podpora, prípadne obnova funkcií gastrointestinálneho traktu .............................. 53 
8.1.5  Podpora imunitného systému ................................................................................. 54 
8.1.6  Intenzívna ošetrovateľskú starostlivosť so zaistením tepelnej pohody pacienta .... 55 

8.2  Lokálna terapia popáleninovej rany ............................................................................. 56 
8.2.1  Konzervatívna liečba .............................................................................................. 57 

8.2.1.1  Indikácie pre konzervatívnu liečbu topickými prostriedkami, alebo dočasnými 

krytmi/náhradami kože ................................................................................................. 57 
8.2.1.2  Konzervatívne metódy v liečbe popálenej rany .............................................. 57 

8.2.1.3  Sledovanie účinnosti poskytovanej liečby a priebehu procesu hojenia rán .... 58 
8.2.1.4  Včasná detekcia a liečenie infekčných komplikácií pochádzajúcich 

z rozsiahlej otvorenej rany ........................................................................................... 58 

8.2.1.5  Aplikácia topických prostriedkov a obväzu .................................................... 60 
8.2.2  Chirurgická liečba .................................................................................................. 65 

8.2.2.1  Metódy chirurgickej liečby hlbokých popálenín ............................................. 66 

8.2.2.2   Podľa času kedy sa chirurgická excízia nekróz vykonáva, rozoznávame 

nekrektómie .................................................................................................................. 66 

8.2.2.3  Podľa spôsobu excízie nekróz rozoznávame ................................................... 66 
8.2.2.4  Použitie kožných krytov a dočasných náhrad kože ......................................... 67 

8.3  Ďalšia starostlivosť o odberové, transplantované a zahojené rany .............................. 68 

8.3.1  Pooperačná starostlivosť o odberové plochy ......................................................... 68 
8.3.2  Pooperačná starostlivosť o transplantované plochy ............................................... 69 
8.3.3  Ďalšia starostlivosť o zahojené plochy ................................................................... 70 

9  Súhrn záverov pre klinickú prax ...................................................................................... 71 

9.1  U rozsiahlych popálenín ................................................................................................ 71 
9.1.1  Kľúčové opatrenia v neodkladnom a akútnom období .......................................... 71 
9.1.2  Kľúčové opatrenia v období reštitúcie a rehabilitácie ............................................ 71 

9.2  U malých popálenín ...................................................................................................... 72 
9.2.1  Kľúčové opatrenia u akútnych malých popálenín .................................................. 72 

9.2.2  Kľúčové opatrenia u malých hlbokých a inveterovaných popálenín ..................... 72 

10  Doporučená literatúra ...................................................................................................... 74 

Zoznam obrázkov a tabuliek ................................................................................................. 75 

Príloha č. 1 .............................................................................................................................. 76 

 



8 

  

ÚVOD 

Popáleniny patria k najčastejším úrazom. Štatistiky potvrdzujú, že každý rok utrpí popáleninu 

približne u 1% obyvateľstva. Našťastie prevažná väčšina týchto úrazov je malého rozsahu 

a okolo polovice z nich ani nevyhľadá lekársku pomoc. Na Slovensku je ročne ošetrených 

medzi 25 000 až 27 000 úrazov popálením vo všetkých vekových skupinách. Z nich tvoria 

približne jednu tretinu detskí pacienti. Ročne si hospitalizáciu vyžaduje okolo 2000 

postihnutých. Z tohto počtu si okolo 600 popálených vyžaduje vysoko špecializovanú 

starostlivosť, ktorú je možné poskytnúť len v popáleninových centrách. 

Poskytnúť prvú pomoc a prvotné ošetrenie by mal vedieť každý lekár. K základným 

podmienkam na to, aby vedel takúto pomoc poskytnúť správne (tj. lege artis), by malo patriť 

poznanie základov patofyziológie, diagnostiky, klasifikácie, prvotného ošetrenia a princípov 

liečenia týchto úrazov. Zároveň sa od každého lekára očakáva, aby vedel správne posúdiť, či 

je potrebné popálenému poskytnúť ambulantnú liečbu, alebo by mal byť hospitalizovaný. 

Lekári, ktorí poskytujú popálenému prvotné ošetrenie v nemocnici, by zase mali vedieť 

správne posúdiť, či postačí hospitalizácia a liečenie popáleniny v miestnych nemocniciach, 

alebo je nutné pacienta odoslať na špecializované liečenie do popáleninového centra. Aj na 

odoslanie takéhoto pacienta do centra a spôsob transportu je potrebné dodržať určité zásady.  

Účelom tejto publikácie je poskytnúť praktické návody na jednotlivé činnosti, diagnostiku 

a základné postupy pri prvej pomoci, prvotnom ošetrení, počiatočných liečebných úkonoch, 

diagnostike a klasifikácii týchto úrazov, z ktorých budú následne vychádzať rozhodnutia 

lekárov o ďalšom liečení, alebo prevoze postihnutých na špecializované pracoviská. 

Publikácia je určená študentom lekárskych fakúlt ako učebná pomôcka k praktickým 

cvičeniam (stážam) z chirurgie ako aj lekárom v praxi. 
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1  POPÁLENINY (COMBUSTIONES), 

ETIOLÓGIA A CHARAKTERISTIKA 

Popálenina je lokálna reakcia tkaniva s celkovou odpoveďou organizmu, alebo bez nej, 

na prenos energie z fyzikálneho (mechanický, termický, elektrický, radiačný) alebo 

chemického zdroja. 

V užšom zmysle sú popáleniny úrazy vyvolané nadmerným pôsobením rôznych foriem 

tepelnej energie (žiarenie, dotyk, horúce tekutiny, horenie, výbuch) na tkanivá a orgány 

ľudského tela. V širšom zmysle medzi popáleniny patria úrazy vyvolané fyzikálnymi 

a chemickými vplyvmi. 

K fyzikálnym faktorom patrí pôsobenie nadmerného množstva tepelnej energie na 

organizmus, ktoré vyvoláva popáleniny, ale aj pôsobenie nadmerného chladu, ktorého 

následkom sú omrzliny. Patrí sem aj pôsobenie elektrického prúdu vysokého a nízkeho 

napätia, prúdu jednosmerného aj striedavého. Medzi fyzikálne faktory patrí aj žiarenie. 

Popáleniny môže vyvolať svetelné žiarenie ultrakrátkych vlnových dĺžok (ultrafialové 

žiarenie), ultra dlhých vlnových dĺžok (infračervené žiarenie) ako aj ionizačné žiarenie 

rádioaktívne a röntgenové. 

Popáleniny v širšom zmysle 

FYZIKÁLNE VPLYVY  
 Termické úrazy Popáleniny (combustiones) 

 Omrzliny (congelationes) 

Elektrický prúd 

(jednosmerný, striedavý) 

  

Vysoké napätie (1000 V 

a viac) 

Nízke napätie (>1000 V) 

Žiarenie Ultrafialové (UV) 

Infračervené 

Rtg 

Rádioaktívne 

CHEMICKÉ VPLYVY                         (poleptania – corrosiones) 

 Kyseliny 
Lúhy 
Iné leptavé látky 

 
Tab. č. 1 
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Chemické látky môžu pri pôsobení na kožu a sliznice vyvolať podobné zmeny a poškodenia 

ako nadmerné teplo, hovoríme tu o poleptaní. Poleptanie najčastejšie spôsobujú chemikálie 

charakteru kyselín, alebo zásad. Poleptanie však môžu vyvolať aj iné agresívne chemikálie, 

ktoré sa nedajú jednoznačne klasifikovať ako kyseliny alebo zásady.  

Prehľad vyvolávajúcich príčin je znázornený v tabuľke č. 1. 
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2  PATOGENÉZA POPÁLENÍN 

K poškodeniu tkanív organizmu pôsobením tepelnej energie môžu prispieť 3 mechanizmy: 

 

- iniciálne priame poškodenie tkanív a buniek tepelným inzultom, 

- poškodenie tkanív vyvolané mediátormi zápalu, 

- ischemické poškodenie tkanív pri poruche cievneho zásobenia v mieste popálenia. 

2.1  Iniciálne priame poškodenie tepelným inzultom 

Dôsledky pôsobenia nadmerného tepla na tkanivá ľudského tela je možné pozorovať už 

bezprostredne po úraze vo forme poškodenia kože, prípadne aj hlbšie ležiacich tkanív, ktoré 

má rôzny rozsah a hĺbku v závislosti od plošnej extenzie a penetrácie tepelnej energie do 

tkanív ľudského tela. Nadmerné teplo vedie k rýchlej denaturácii bielkovín vedúce 

k odumieraniu buniek. Hĺbka poškodenia závisí od toho, do akej hĺbky kože prípadne pod ňou 

ležiacich tkanív tepelná energia prenikla v takej miere, že boli tkanivá zohriate nad kritickú 

teplotu vedúcu k poškodeniu. Teplota tkaniva, ktorá presiahne 56°C vedie k okamžitému 

odumretiu buniek a trombóze ciev. Hĺbka poškodenia závisí od teploty zdroja tepla, času jeho 

pôsobenia a tepelnej vodivosti zasiahnutých tkanív. Do akej hĺbky (úrovne) kože nadkritické 

teploty preniknú, závisí aj od hrúbky kože a jej aktuálnej hydratácie. Čím je koža v mieste 

popáleniny tenšia, tým rýchlejšie do hlbších vrstiev dermy tepelná energia preniká 

a spôsobuje jej poškodenie až nekrózu. V málo hydratovanej koži preniká teplo do hĺbky 

rýchlejšie. 

2.2  Poškodenie tkanív vyvolané mediátormi zápalu  

Včasné poškodenie (prvý až tretí poúrazový deň) 

V dnešnej dobe je už pomerne jasné, že pomerne významný podiel na poškodení tkanív, ktoré 

neboli termickým inzultom primárne poškodené, majú najmä toxické zápalové mediátory 

aktivované popálením tkanív. Aj keď je známe, že proces hojenia sa spúšťa vznikom 

zápalovej reakcie organizmu v mieste poškodenia, nadmerná tvorba niektorých mediátorov 

zápalu, akými sú voľné radikály a proteázy, môže viesť k nežiaducemu poškodeniu 

endoteliálnych buniek a buniek kože, ktoré ostali pôvodne nepoškodené. Bolo preukázané, že 

zápalový proces iniciovaný termickým inzultom môže byť zodpovedný za včasné poškodenie 

aj zdravých tkanív a nadmerné zvýšenie permeability kapilár. V prípade, že sa zápal vymkne 
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spod kontroly a stane sa excesívny, môže byť aj v značnej miere zodpovedný aj za včasnú 

konverziu popálenín povrchových na hlboké. Poznanie týchto mechanizmov môže napomôcť 

k väčšej pozornosti, ktorú by mali lekári venovať včasnej starostlivosti o rany, aby vedeli 

aktívnymi zásahmi eliminovať riziko excesívnej zápalovej reakcie po úraze. Tieto zásahy by 

mali smerovať k inhibícii nadmernej tvorby mediátorov zápalu a k širšiemu využitiu kožných 

náhrad na prekrytie otvorených rán. 

2.3  Odložené poškodenie (po treťom dni) 

Nasleduje o niečo neskôr po iniciálnom tepelnom poškodení a podieľa sa na ňom hlavne 

pokračujúca zápalová reakcia v tkanivách, vyvolaná prítomnosťou odumretých 

(nekrotických) tkanív a buniek, bakteriálnou kolonizáciou rany, mechanickým dráždením, 

alebo aplikáciou agresívnejších topických (najmä dezinfekčných) prostriedkov. Neutrofily 

prítomné v exsudáte z rany ako prvá línia celulárnej imunity, môžu viesť pri svojom rozpade 

k uvoľneniu celého radu proteolytických enzýmov a voľných kyslíkových radikálov vedúcich 

k poškodeniu aj zdravých tkanív. V ďalšom priebehu sa potom môžu uplatňovať 

metaloproteinázy, ktorých prítomnosť v otvorenej rane narastá s časom. Bola preukázaná ich 

vysoká aktivita najmä u popálenín čiastočnej hrúbky kože nielen na povrchu rany, ale aj 

v hlbších častiach dermy, ktorá môže viesť k deaktivácii rastových faktorov vylučovaných 

zdravými bunkami. Môže to spôsobiť spomalenie procesu hojenia a stimulovať zvýšenú 

syntézu kolagénu vedúcu k nadmernej tvorbe jaziev. Dá sa tomu čiastočne zabrániť včasným 

odstránením nekrotických tkanív, lepším odvádzaním exsudátov z rany a snahou o čo 

najrýchlejšie dočasné a v konečnom dôsledku trvalé prekrytie rany. 

2.4  Ischemické poškodenie tkanív pri poruche cievneho zásobenia 

v mieste popálenia 

Môžu sa na ňom podieľať závažné celkové poruchy krvného obehu akými sú najmä instabilita 

obehu v dôsledku popáleninového šoku s následnou redistribúciou prietoku krvi jednotlivými 

orgánmi a systémami v organizme. Druhým významným mechanizmom vedúcim 

k ischemizácii v mieste popáleniny je nadmerná tvorba intersticiálneho edému tkanív vedúca 

k poruche mikrocirkulácie v týchto oblastiach. Môžu vznikať aj mikrotrombózy vedúce ku 

konverzii povrchových popálenín na hlboké. Do určitej miery sa tomuto stavu dá zabrániť 

včasným začatím substitučnej terapie šoku a dbať o to, aby nebolo podané nadmerné 
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množstvo tekutín, ktoré by mohlo viesť k vystupňovanému edému tkanív a jeho horšej 

a oneskorenej mobilizácii. 
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3  PRVÁ POMOC 

Pod prvou pomocou rozumieme súbor opatrení, ktorými sa sám postihnutý (svojpomoc), 

alebo osoby nachádzajúce sa v jeho blízkosti (spravidla nezdravotníci) snažia v prípade 

potreby poskytnúť postihnutému život zachraňujúce úkony, prípadne opatrenia zamerané na 

zmiernenie bezprostredných dôsledkov úrazu. 

Prvotné ošetrenie poskytujú kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci – buď nelekári - 

záchranári, alebo lekári po príchode postihnutého do prvého zdravotníckeho zariadenia 

vybaveného na kompletné poskytnutie ošetrenia. 

Prvú pomoc sa niekedy rozdeľuje na prvú pomoc laickú a zdravotnícku, v podstate však prvá 

pomoc existuje len jedna. Je to taká pomoc, ktorá je po úraze poskytnutá ako prvá bez ohľadu 

na to, či ju poskytne lekár, záchranár, alebo laik. 

Aby sme vedeli u popálenín čo najúčinnejšie prvú pomoc poskytnúť, musíme si uvedomiť, 

ako vlastne popáleniny vznikajú. Popáleniny spôsobené nadmernou tepelnou energiou 

poškodzujú tkanivá prechodom tepelnej energie zo zdroja tepla do tkanív. To znamená, že 

teplota v mieste, ktoré je ku zdroju najbližšie je najvyššia a postupne so vzdialenosťou od 

zdroja klesá. Pokiaľ sa tkanivá zohrejú nad kritickú teplotu (45 °C), dochádza k poškodeniu 

buniek. Ak teplota v tkanivách neprekročí ani krátkodobo 56 °C, môže byť poškodenie buniek 

zvratné, to znamená, že po rýchlom ochladení popáleného miesta si bunky dokážu zachovať 

životaschopnosť a zotaviť sa. Ak teplota v tkanivách prekročí 56 °C, dochádza k denaturácii 

bielkovín, ktorá je nezvratná a vedie k odumretiu buniek. Tepelná energia sa v tkanivách 

akumuluje a prestupuje do hlbších tkanív na základe tepelného gradientu, čo je rozdiel medzi 

teplotou zdroja a teplotou tkanív v organizme. Ak chceme tento prestup tepla do hlbších 

tkanív zastaviť, musíme sa snažiť čo najskôr ochladiť oblasť tela, ktorá bola ku zdroju 

najbližšie a tým čo najrýchlejšie odviesť teplo, ktoré sa v tkanivách akumulovalo. To sa dá 

dosiahnuť len čo najrýchlejším a najúčinnejším ochladením tkanív ktoré sa po úraze ohriali na 

nadkritickú teplotu.  

3.1  Zásady prvej pomoci 

Najdostupnejším a najúčinnejším spôsobom na odstránenie akumulovaného tepla z tkanív je 

ochladenie studenou vodou, najlepšie vodovodnou. Vodovodná voda má vhodnú teplotu, 
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dostatočnú čistotu a vysokú tepelnú kapacitu, ktorá dokáže rýchlo odviesť akumulované teplo 

z tkanív. Na miestach, kde vodovodná voda nie je dostupná, je možné použiť aj inú vodu 

napríklad zo studne, z potoka, dažďovú vodu a pod., pritom však hrozí riziko, že nie práve 

čistá voda zvýši riziko infekcie popáleninovej rany. Proti infekcii však máme k dispozícii 

pomerne účinné prostriedky a metódy, zatiaľ čo odumreté bunky a tkanivá nie je možné 

neskôr oživiť. 

Namiesto vody sa môžu použiť aj špeciálne sterilné chladiace rúšky a prestieradlá (napríklad 

Water-Jel, Burn Wrap a pod.). 

Zásady prvej pomoci u popálenín sú sčasti spoločné so zásadami prvej pomoci pri iných 

druhoch úrazov. Okolnosti poskytovania prvej pomoci však majú u popálenín aj svoje 

odlišnosti, ktoré sú nasledovné: 

- Vyslobodenie, prípadne vynesenie postihnutého z rizikového prostredia. Treba si 

pritom uvedomiť, že je nutné vždy myslieť aj na bezpečnosť záchrancu, aby pri 

zachraňovaní obete nebol sám ohrozený na živote. 

- Uhasenie oblečenia, ochladenie popálených miest. Pokiaľ na obeti horí oblečenie, 

v žiadnom prípade nesmie utekať, lebo to len rozdúchava oheň. Ak nie sú k dispozícii 

žiadne hasiace prostriedky na mieste (hasiaci prístroj, málo horľavé deky, prestieradlá, 

hasiace rúšky a pod.), je nutné ho zvaliť na zem a pováľať po zemi, aby sa oheň 

udusil, alebo poliať, prípadne namočiť do vody za účelom čo najrýchlejšieho uhasenia 

plameňov a odvodu nadmerného tepla z oblasti rany. 

- Únik z horiaceho prostredia pri zemi a ochrana dýchacích ciest pred dymom. Pri 

úniku z horiacich miestností alebo budov, ktorú sú zadymené, hrozí vdýchnutie dymu 

a v ňom obsiahnutých toxických látok a pevných čiastočiek, čo môže vážne poškodiť 

dýchacie cesty, prípadne spôsobiť aj celkovú intoxikáciu. V takýchto prípadoch, ak je 

možné, je nutné pred prekonaním ohnivej prekážky sa zabaliť do málo horľavých 

materiálov (nesmú to byť syntetické tkaniny), prípadne ich namočiť do vody, ktorá je 

výborným akumulátorom tepla a na jej odparovanie je potrebné väčšie množstvo 

energie (skupenské teplo odparovania) čo vedie k dobrému odvodu tepla z mokrých 

povrchov. Je nutné si chrániť aj dýchacie cesty tak, že si cez ne prehodíme, alebo 

previažeme vo vode namočené rúšky, ktoré dokážu zachytiť pevné čiastočky z dymu. 

Pri úniku z týchto priestorov treba myslieť na to, že horúci vzduch ako aj väčšina 

toxických plynov (oxid uhoľnatý, kyanovodík, oxidy dusíka) je ľahšia ako vzduch, 
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a preto stúpajú hore. Z toho vyplýva, že najchladnejší a najdýchateľnejší vzduch sa 

nachádza najnižšie pri zemi. Preto treba unikať prikrčení čo najbližšie pri zemi. 

- Posúdenie stavu vitálnych funkcií postihnutého. Po vynesení a uhasení obete je 

predovšetkým potrebné posúdiť vitálne funkcie postihnutého – vedomie, dýchanie, 

činnosť srdca. Ak je obeť pri vedomí, je potrebné sa čo najskôr postarať o čo 

najrýchlejšie ochladenie popálených miest a následne o prekrytie rany. Ak je 

v bezvedomí a nedýcha, treba neodkladne začať s oživovacími úkonmi ako pri iných 

úrazoch. Súčasne je potrebné privolať záchrannú službu. 

Orientačné hodnotenie rozsahu popálenín 

 

                                 
 

              1a) pravidlo 1%                            1b) Wallace-Pulaskiho pravidlo č. 9 

Obr. č. 1 

- U popálenín po zásahu elektrickým prúdom je pre záchrancu životu nebezpečné sa 

dotýkať obete pokiaľ ešte nie je prúdový okruh vypnutý, lebo pri jej dotyku môže 

byť zasiahnutý prúdom aj on. 

- Pri poleptaní je potrebné sa snažiť o elimináciu leptavej látky dostatočne dlho 

trvajúcim oplachom vodou, najlepšie tečúcou. 

- Prekrytie rany a opatrenia proti podchladeniu - popálené miesta je nutné chrániť 

pred ďalším znečistením a kontamináciou mikroorganizmami z okolitého prostredia 
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prekrytím buď provizórnymi prostriedkami (čisté plachty, uteráky a pod.), alebo 

obväzovými prostriedkami z balíčkov prvej pomoci. Zároveň je nutné udržiavať 

postihnutého v teple zabalením do prikrývok a prekrytím ochrannými fóliami. 

Približný rozsah popálenín odhadujeme u menších popálenín podľa pravidla otvorenej ruky 

(obr č. 1a), u väčších popálenín podľa Wallace – Pulaskiho pravidla č. 9. (obr. č. 1b). 
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4  VYŠETRENIE PACIENTA, DIAGNOSTIKA 

A KLASIFIKÁCIA POPÁLENÍN  

4.1  Prvé vyšetrenie pacienta v zdravotníckom zariadení 

Každého popáleného pacienta pri príchode do ambulancie (u malých popálenín), alebo pri 

prijatí do nemocnice (u rozsiahlych popálenín) musíme dôkladne vyšetriť a stanoviť pracovnú 

diagnózu. Pokiaľ je pacient pri vedomí a je možné s ním komunikovať, údaje získavame od 

neho kladením cielených otázok. Ak je pacient v bezvedomí, alebo ide o malé dieťa 

nedostatočne vyspelé psychicky, prípadne ide o pacienta, s ktorým verbálna komunikácia nie 

je možná, snažíme sa získať informácia od sprievodných osôb, alebo záchranárov, ktorí ho 

doviezli na ošetrenie. 

Mali by sme sa pritom zamerať na nasledujúce skutočnosti: 

4.1.1  Celkové posúdenie pacienta 

 Rýchle vyhodnotenie základných životných funkcií (vedomie, dýchanie, krvný obeh), 

v prípade ich poruchy je nutné urobiť potrebné neodkladné opatrenia (resuscitácia). 

 Rýchla obhliadka celého tela pacienta s odhadom celkového rozsahu a hĺbky 

popálenín, čo je rozhodujúce pre následné liečebné úkony a postupy. 

 Pokiaľ celkový rozsah popálenín u dospelých nepresiahne 15% povrchu tela a nie sú 

prítomné rozsiahlejšie hlboké popáleniny, posudzujeme popáleninu ako malú. 

 Ak celkový rozsah presiahne 15% povrchu tela u dospelých a 10% povrchu tela u detí, 

prípadne ak aj pri menšom rozsahu sú prítomné hlboké popáleniny najmä na funkčne 

dôležitých oblastiach tela (tvár, ruky, nohy, genitál), hodnotíme popáleninu ako 

rozsiahlu.  

4.1.2  Anamnestické údaje 

 Údaje o okolnostiach úrazu (čas, miesto – priestor, kto a ako poskytol prvú pomoc, 

prípadne ošetrenie, spôsob prevozu do zdravotníckeho zariadenia, tekutiny, alebo 

liečivá podané od úrazu po príchod a pod.). 

 Ako bola ošetrená rana pred príchodom do zdravotníckeho zariadenia. 

 Príčina a mechanizmus úrazu. 

 Závažnejšie údaje z rodinnej anamnézy. 



19 

  

 Predchorobie postihnutého (osobná anamnéza) s cielenými otázkami na závažné 

ochorenia ako sú diabetes, tuberkulóza, závažnejšie srdcové, pľúcne, obličkové, 

zažívacie ochorenia, nádory, autoimúnne ochorenia a závažnejšie úrazy. 

 Aké lieky užíva dlhodobo, prípadne krátkodobo, cielene sa pýtame na užívanie 

kortikoidov, cytostatík, antihypertenzív, antikoagulancií, antidepresív, antibiotík 

a pod. 

 Iné pridružené poranenia (ak je popálenina súčasťou polytraumy). 

 Alergie na lieky, potraviny, prípadne iné látky. 

Všetky získané údaje je potrebné zaznamenať do zdravotnej dokumentácie. 

4.1.3  Podrobné fyzikálne vyšetrenie ukončené hodnotením závažnosti 

popáleniny 

Zásadne musíme vyšetriť pacienta celého – od hlavy po päty, musí byť pritom postupne 

obnažený celý povrch tela ako aj prirodzené telesné otvory. Zisťujeme distribúciu a hĺbku 

popálenín prítomných na jednotlivých častiach tela a postupne to zakresľujeme do 

popáleninového diagramu. U dospelých na to používame tlačivo ŠEVT – 14 044 0 „Záznam 

o ošetrení popálenín dospelých“ a u detí tlačivo ŠEVT – 14 045 0 „Záznam o ošetrení 

popálenín detí“ (obr. č. 2 a 3). Povrchové popáleniny zakresľujeme do tabuliek bodkovane 

a hlboké šrafovane. Po zakreslení počítame rozsah popálenín podľa Lund – Browderových 

tabuliek. Okrem samotných popálenín si všímame aj iné abnormality – ako napr. stopy iných 

poranení, aj zahojených, injekčné vpichy, príznaky iných chorôb a pod. Okrem záznamov do 

nákresov podrobne popisujeme fyzikálny nález do vyšetrenia aj slovne. Všímame si nielen 

povrch a oblasti poškodenia kože, ale aj stav všetkých mäkkých tkanív, deformácie, opuchy, 

prípadné známky krvácania či už navonok, alebo prítomnosť hematómov. Na hlave začíname 

vyšetrovať od vlasatej časti hlavy, čo vlasy neprekrývajú poškodenie, alebo poranenie kože 

hlavy. Pokračujeme podrobnou obhliadkou tváre, očí, uší, nosa, ústnej dutiny a horných 

dýchacích ciest. Postupne vyšetrujeme aj ostatné oblasti tela – krk, hrudník, brucho, končatiny 

pohmatom aj posluchom (palpácia, auskultácia). Všímame si aj farbu jednotlivých častí tela, 

ich teplotu, prekrvenie a orientačne vyšetrujeme aj inerváciu – bolestivosť, poruchy citlivosti, 

motorické funkcie u bdelého pacienta a pod. 

Orientačne vyšetrujeme aj činnosť niektorých orgánov a systémov – srdce, pľúca, 

gastrointestinálny trakt, genitál a pod. Všetky odchýlky od fyziologických hodnôt 

zaznamenávame do nálezu.  
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Pri prvom vyšetrení u popálenín ďalej posudzujeme: 

1. mechanizmus úrazu,  

2. rozsah popálenín, 

3. hĺbku popálenín, 

4. závažnosť popálenín. 

1) Mechanizmus úrazu: rozoznávame popáleniny termické, elektrické, chemické, radiačné. 

K termickým patria popáleniny vyvolané sálavým teplom (tepelné žiarenie), horením 

(požiar a výbuch), kontaktom s horúcimi predmetmi, obarením horúcimi tekutinami 

(voda, prípadne iné tekutiny ako olej, roztopený vosk, mlieko, polievka a pod.). Na 

základe vyhodnotenia a odhadu teploty tepelného zdroja a doby jeho pôsobenia môžeme 

približne odhadnúť do akej hĺbky mohli kritické teploty preniknúť. Napríklad u obarenín 

vodou môže byť maximálna teplota zdroja na úrovni bodu varu vody (100 °C pri hladine 

mora, s nadmorskou výškou postupne klesá). Na rozdiel od vody, pri obarení horúcim 

olejom, alebo masťou môže teplota zdroja dosiahnuť aj viac ako 200 °C. Pri popálení 

plameňom alebo výbuchom a pri horení šatstva môže teplota zdroja dosiahnuť aj 500-

600 °C. Elektrický oblúk má teplotu 4000 °C, ale jeho pôsobenie trvá len niekoľko stotín 

sekundy. Pri poliatí časti tela horúcimi tekutinami na odkrytých častiach tela tekutina 

stečie a popálený povrch sa pomerne rýchlo ochladí, preto tu bývajú popáleniny menej 

hlboké. Pri páde do horúcej tekutiny je čas pôsobenia dlhší a to dovtedy kým sa 

poškodený dostane z nej von. Pri obarení oblečených častí tela horúca tekutina vsiakne 

do častí odevu a pôsobí dlhšie, čiže popálenina býva obvykle hlbšia. To všetko sú 

faktory, ktoré môžu rozhodujúcou mierou ovplyvniť výslednú hĺbku popáleniny. 

2) Rozsah popálenín zaraďujeme pri prvotnom vyšetrení do dvoch skupín: 

- malé popáleniny – dospelí menej ako 15%, deti menej ako 10% 

- rozsiahle popáleniny – dospelí od 15%, deti od 10% 

Celkový rozsah popálenín kalkulujeme v percentách povrchu tela (% BSAB= Body 

Surface Area Burned) z celkového telesného povrchu (TBSA= Total Body Surface Area). 

Na orientačný odhad rozsahu popálenia poslúžia určité pomôcky ako je tieň ruky pacienta 

a Wallace-Pulaskiho pravidlo čísla 9. Tieň ruky pacienta (platí aj u detí) zodpovedá 

rozsahu 1% povrchu tela (obr. č. 1a). 
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Obr. č. 2 
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Obr. č. 3 
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Podľa pravidla číslo 9, ktoré platí len u dospelých, rozsah každej súvisle popálenej časti 

tela zodpovedá rozsahu 9%, alebo násobku tohto čísla (obr. č. 1b). Podľa toho hlava 

s krkom a jedna horná končatina predstavujú každé 9% povrchu tela, dolné končatiny, 

predná plocha trupu a zadná plocha trupu predstavujú po 2 x 9% povrchu tela tj. každá 

časť zodpovedá 18% povrchu tela. Odlišnosti v percentuálnom rozsahu jednotlivých častí 

tela podľa veku sú uvedené v tab. č. 4. na s. 26. 

3) Hĺbka popálenín z praktického, prognostického ako aj terapeutického hľadiska je 

zaradená do dvoch základných skupín: 

- popáleniny povrchové: predstavujú ich popáleniny epidermálne (I. stupeň) kde 

je poškodená len epiderma a povrchové dermálne (II.a stupeň), kde poškodenie 

dosahuje úroveň rozhrania epidermy a dermy (obr. č. 4a) 

- popáleniny hlboké: predstavujú ich hlboké dermálne popáleniny (II.b stupeň) 

(obr. č. 4b, 4c) s poškodením rôznych úrovní dermy a subdermálne popáleniny 

(III. stupeň) kedy je koža zničená v celej hrúbke (obr. č. 4c, 4d, 4e). 

Diferenciálna diagnostika hĺbky popálenín je rozvedená v tabuľke č. 2. 

4) Závažnosť popálenín hodnotíme na základe posúdenia dvoch základných a ďalších 

piatich pomocných kritérií nasledovne.  

Základnými kritériami závažnosti sú rozsah a hĺbka popálenín. 

Pomocnými kritériami sú vek pacienta, príčina popálenia, lokalizácia popálenín, 

pridružené ochorenia a pridružené poranenia. 

Na základe závažnosti klasifikujeme popáleniny ako:  

 malé (ľahké), 

 stredne ťažké, 

 ťažké, 

 kritické. 

 Kritériá na klasifikáciu popálenín podľa závažnosti sú uvedené v tab. č. 2. 
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Klasifikácia popálenín podľa závažnosti 

Faktory 

závažnosti  

Klasifikácia popálenín 

ĽAHKÉ ROZSIAHLE 

Malé Stredne ťažké Ťažké Kritické 

Rozsah         

Dospelí Do 15% Od 16-25% Od 26-40% Nad 40% 

Deti Do 5-10% Od 11-20% Od 21-30% Nad 30% 

Hĺbka         

Dospelí Hlboké < 5% Od 6-10% Od 11-20% Nad 20% 

Deti Hlboké < 1% Od 1-2% Od 3-15% Nad 15% 

Vek > 2 r.  < 60 r. > 2 r.  < 60 r. > 2 r.  < 60 r. < 2 r.  > 60 r. 

Lokalizácia 
Nie tvár, ruky, 

nohy, genitál 

Hlboké nie tvár, 

ruky, nohy, 

genitál 

Hlboké nie tvár, 

ruky, nohy, 

genitál 

Hlboké aj tvár, 

ruky, nohy, 

genitál 

Príčina 
Nie el. prúd, 

chemické 

Nie el. prúd 

vysoké napätie 

Nie el. prúd 

vysoké napätie 

Aj el. prúd 

vysoké napätie 

Pridružené 

ochorenia 
Neprítomné Neprítomné Neprítomné Prítomné 

Pridružené 

poranenia 
Neprítomné Neprítomné Neprítomné Prítomné 

Tab. č. 2 

Diagnostický súhrn u popálenín 

Po ukončení fyzikálneho vyšetrenia stanovujeme pracovnú diagnózu pacienta, ktorá 

pozostáva z nasledovného: 

 Posúdenie základných životných funkcií, keď posudzujeme: 

- vedomie (jasné, alebo jednotlivé stupne porušeného vedomia), 

- dýchanie (spontánne voľné, sťažené, umelá pľúcne ventilácia), 

- krvný obeh (prítomný, neprítomný), krvný tlak (normálny, nízky, zvýšený), 

srdcovú činnosť, počet pulzov, príznaky šoku, prekrvenie končatín a periférie. 

 Stanovenie základnej diagnózy, kde určujeme: 

- rozsah popáleniny v % povrchu tela, alebo v rozmery rany v cm, 

- hĺbku popáleniny podľa 3 - stupňovej klasifikácie, 

- lokalizáciu popálenín (kritické lokalizácie viď tab. č. 2). 
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Príklady popálenín podľa hĺbky postihnutia 
 

 

                             4a 

     

                                     4b               4c 

           
                               4d               4e 

Obr. č. 4 

Diferenciálna diagnostika hĺbky popálenín 
 

a) I. stupeň (bez pľuzgierov) 

II.a stupeň – epidermálne buly 

b) II.b stupeň – suchá spodina 

bez epidermy, bez kapilárneho 

návratu 

c) II.b a III. stupeň – nekróza kože 

čiastočnej hrúbky (belavé 

a začervenalé miesta) a v plnej 

hrúbke (tmavé miesta)  

d) III. stupeň ruka a zápästie 

e) III. stupeň stehná zozadu 
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Hĺbka 

poškodenia 

Povrchové popáleniny Hlboké popáleniny 

 I. stupeň II.a stupeň 

(povrchové) 

II.b stupeň 

 (hlboké dermálne) 

III. stupeň 

(celej hrúbky kože 

prípadne aj podkožia) 

Klinické 

symptómy 

Pálenie až bolesti 

rôznej intenzity 

v trvaní 

niekoľkých hodín, 

úľava pri aplikácii 

chladu 

Pľuzgiere, 

intenzívne až 

neznesiteľné bolesti 

v trvaní viacerých 

hodín, spodina rany 

ružová; dobrý 

kapilárny návrat 

Tehlovočervená alebo 

bledá spodina, bolesti 

menej intenzívne, ostrú 

bolesť - pichnutie ihlou  

rozpozná ako bolesť, 

kapilárny návrat 

neprítomný 

Hnedá, čierna alebo 

voskovo biela spodina 

rany, bez pľuzgierov, 

necitlivé na bolestivé 

podnety (pichnutie 

ihlou cíti ako dotyk) 

Histológia Poškodená až 

zničená 

epidermis, 

intaktná bazálna 

membrána. 

Čiastočne 

deštruovaná bazálna 

membrána. 

Úplne deštruované bazálna 

membrána, čiastočne 

zničená dermálna vrstva 

kože, prežívajú 

epidermálne bunky v okolí 

vlasových folikulov. 

Epidermis a dermis sú 

úplne zničené, môže 

byť poškodené 

podkožné tkanivo alebo 

aj hlbšie uložené 

tkanivá a štruktúry  

Prognóza 

Hojenia 

Hojí sa v priebehu 

niekoľkých dní. 

Hojenie pri 

správnom 

ošetrovaní 10-15 

dní, vhodné 

dočasné kožné 

kryty. 

Pomalé hojenie 3-4 týždne 

alebo bez zhojenia, 

vyžaduje dočasné kožné 

kryty a prípadne aj kožné 

štepy. 

Bez možnosti 

spontánneho hojenia, 

vyžaduje nekrektómiu 

a kožné štepy. 

Ilustračné foto   obr. č. 4a  obr. č. 4a   obr. č. 4b, 4c  obr. č. 4c, 4d, 4e 

Tab. č. 3 

 

Odlišnosti v percentuálnom rozsahu jednotlivých oblastí tela podľa veku 
 

Oblasť tela 
Novoro-

denec 
1 rok 2 roky 10 rokov 15 rokov Dospelý 

Hlava % 19 17 13 11 9 7 

Krk % 2 2 2 2 2 2 

Trup spredu % 13 13 13 13 13 13 

Trup zozadu % 13 13 13 13 13 13 

Hýžde % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Perineum % 1 1 1 1 1 1 

Stehno % 5,5 6,5 8 8,5 9 9,5 

Predkolenie % 5 5 5,5 6 6,5 7 

Noha % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Rameno % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Predlaktie % 3 3 3 3 3 3 

Ruka % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Tab. č. 4 
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 Posúdenie pridružených poranení ako napríklad inhalačné poranenie, intoxikácia, 

iné mechanické poranenia (kontúzie, tržné rany, penetrujúce rany, poranenia hlavy, 

hrudných a vnútrobrušných orgánov a pod.). 

 Posúdenie pridružených závažnejších ochorení - akútne, prípadne chronické stavy. 

 Posúdenie funkcie, dysfunkcie, alebo zlyhania niektorých alebo viacerých orgánov 

a systémov. 

Záverom je určenie závažnosti popálenín od ktorej sa potom odvíja aj ďalší postup 

ich liečenia. 
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5  PRVOTNÉ OŠETRENIE 

Poskytujú ho príslušní lekári alebo záchranári v závislosti od závažnosti popálenín.  

Ak sa jedná o malé popáleniny, tieto sa ošetrujú na ambulanciách praktických lekárov, 

pediatrov, prípadne na chirurgických a traumatologických ambulanciách. Aj ďalšie liečenie 

po prvotnom ošetrení je u malých popálenín ambulantné. 

U rozsiahlych popálenín prvotné ošetrenie začína na mieste úrazu po príjazde vozidla 

záchrannej zdravotnej služby s posádkou a pokračuje po prevoze postihnutého do najbližšej 

nemocnice.  

5.1  Prednemocničné ošetrenie popáleného záchrannou službou na mieste 

úrazu 

Vykonávajú ho posádky vozidiel zdravotnej záchrannej služby s lekárom, alebo bez lekára. 

Záchranná služba má k dispozícii vozidlá s patričným vybavením a kvalifikovanými 

záchranármi, prípadne aj s lekárom. Tieto vozidlá môžu byť súčasťou prostriedkov zdravotnej 

záchrannej služby (ZZS), alebo hasičskej záchrannej služby (HZS). Vozidlá ZZS môžu 

prichádzať k zásahu s posádkami zloženými len zo záchranárov, alebo aj s lekárom. Ich úlohy 

sú nasledovné:   

- Vyprostenie, uhasenie (ak horí), rýchle krátkodobé ochladenie (najlepšie vodou, 

alebo špeciálnymi chladiacimi rúškami), prekrytie otvorených plôch rany sterilnými 

rúškami, alebo prestieradlami a potom zaistenie tepelnej pohody pacienta 

prikrývkami alebo aj zabaleným do pokovenej celotelovej fólie. 

- Prvotné vyhodnotenie základných životných funkcií – pri zlyhaní dýchania 

prípadne aj krvného obehu je nutné okamžitá kardiopulmonálna resuscitácia. 

- Získanie základných informácií o identite postihnutého, mechanizme úrazu 

a o tom, kto a akým spôsobom poskytol prvú pomoc. 

- Prvotné orientačné hodnotenie závažnosti popálenín a prvotné triedenie (bližšie viď 

na s. 24, tab. č. 2). Pri prvom hodnotení je potrebné hlavne posúdiť, či ide 

o popáleninu ľahkú, ktorá neohrozuje postihnutého šokom, alebo popáleninu 

rozsiahlu, kam zaradíme všetky prípady, kde sú ohrozené základné životné funkcie 
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pacienta a kde hrozí rozvoj popáleninového šoku. Takéto hodnotenie by mal robiť 

lekár.  

Ľahké popáleniny: podať len liek proti bolesti (analgetikum), sterilne prekryť ranu 

a transportovať pacienta na miesto prvotného ošetrenia. V pracovnom čase je 

prevážaný na najbližšiu chirurgickú, alebo traumatologickú ambulanciu. 

V mimopracovnom čase je nutné pacienta previezť do najbližšieho zdravotníckeho 

zariadenia, kde je nepretržitá pohotovostná služba chirurga, alebo traumatológa. 

Rozsiahle popáleniny: je nutné urobiť aj ďalšie úkony, z ktorých niektoré môže robiť 

len lekár: 

- Zabezpečenie i.v. prístupu, analgosedácia (lekár) a začatie tekutinovej 

resuscitácie i.v. podaním kryštaloidného infúzneho roztoku. Najvhodnejší je 

Hartmannov roztok, alebo roztok Ringer laktátu. Kontraindikované je podanie 

hypotonických roztokov (5% alebo 10% glukóza, polovičný fyziologický roztok). 

Nie je vhodné ani podanie koloidných roztokov. 

- Zabezpečenie adekvátnej ventilácie a oxygenácie. Ak je pacient v bezvedomí, pri 

podozrení na popálenie dýchacích ciest, alebo pri podozrení na intoxikáciu (oxidom 

uhoľnatým, alebo toxickým spodinami horenia) je nutná endotracheálna intubácia 

(lekár) s následným podávaním 100% kyslíka. 

- Sterilné prekrytie popálených oblastí tela. 

5.1.1  Rozhodnutie o spôsobe a cieľovom mieste transportu postihnutého  

(Lekár): 

 Malé popáleniny – ambulantné ošetrenie a liečenie 

 Stredne ťažké popáleniny – transport a liečenie v najbližšej nemocnici 

 Ťažké a kritické popáleniny:  

- primárny transport do najbližšej nemocnice 

- primárny transport do popáleninového centra 

- sekundárny transport po prvotnom ošetrení do popáleninového centra 
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5.2  Prvotné ošetrenie malých popálenín 

Vykonáva sa v ambulanciách chirurgických, traumatologických, alebo praktického 

lekára alebo pediatra podľa nasledujúcich zásad: 

1. Cielené stručné zistenie osobnej anamnézy pacienta najmä čo sa týka 

pridružených závažnejších ochorení alebo dlhodobo užívaných liekov ktoré by 

mohli ovplyvniť hojenie rany. Podobne je potrebné zistiť aj alergie na určité látky, 

alebo lieky. 

2. Zistenie mechanizmu úrazu, kde by sa cielenými otázkami malo zistiť aká bola 

teplota zdroja a približná doba jeho pôsobenia na povrch kože. Treba myslieť na 

to, že čím vyššia teplota zdroja a čím dlhšia doba pôsobenia, tým hlbšia bude aj 

spôsobená popálenina. Treba zistiť aj ako, kedy a kým bola poskytnutá prvá 

pomoc. Pri poliatí horúcimi tekutinami na odkrytých miestach tela tieto obvykle 

stečú z postihnutej plochy a doba pôsobenia nadmerného tepla je kratšia. Pri poliatí 

oblečených častí tela tekutiny nasiaknu do oblečenia a teplo pôsobí ďalej dovtedy 

kým sa postihnuté miesto neochladí, alebo nevyzlečie, čo môže trvať určitý čas, 

ktorý predlžuje pôsobenie nadmerného tepla. Tiež teplota tekutín môže byť rôzna. 

Pri obarení vodou, ktorá vrie na variči, je predpokladaná teplota zdroja okolo 

100 °C. Pri poliatí čajom ktorý bola zaliaty pred 10 minútami vriacou vodou môže 

jeho teplota poklesnúť až o 20 °C. Horúca masť na vyprážanie na panvici vrie pri 

teplote 210-240 °C, preto poliatie horúcou masťou býva vždy hlbšie ako vodou, 

alebo polievkou. Popáleniny pri vznietení šatstva bývajú málokedy povrchové. 

3. Nasleduje samotné vyšetrenie samotnej popáleninovej rany pri ktorej si 

všímame jej lokalizáciu, rozsah, hĺbku a okraje. Pri menších ranách rozsah 

popisujeme rozmermi v cm (napr. 10 x 15 cm) pri rozsiahlejších v percentách 

povrchu tela (viď s. 16, obr. č. 1). Môže sa stať, že pacient uvedie nepravdivé 

údaje o príčine, mechanizme a čase popálenia. Údaje, ktoré pacient uvedie, 

zaznamenáme do anamnézy terajšieho ochorenia, pri vlastnom vyšetrení však 

musíme vždy posudzovať aj skutočnosť, či údaje aké pacient uviedol, mohli viesť 

k poraneniu ktoré vidíme. Často sa stáva, že pacient zámerne nesprávne uvedie čas 

úrazu z rôznych dôvodov. Vtedy musíme vedieť posúdiť, či sa skutočne jedná 

o popáleninu čerstvú, alebo staršiu. Pre staršiu popáleninu je typické, že sú tu už 

prítomné známky denaturácie popálených tkanív (zmena sfarbenia, vysychanie 

a pod.) a vždy je možné pozorovať aj príznaky začínajúceho zápalu ako sú 
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začervenanie okrajov rany, výraznejší opuch, povlečená spodina rany, hnisavá 

sekrécia a pod. 

4. Na základe vyšetrenia rany určíme predbežnú diagnózu a všetky pozorovania 

zapíšeme do lokálneho nálezu. Tu musí byť predovšetkým uvedená lokalizácia 

rany, rozsah a hĺbka popáleniny. Popisujeme aj prítomnosť pľuzgierov alebo 

príškvarov, spodinu rany, či je suchá, alebo vlhká, ružová s výbledom pri 

kompresii, alebo inej farby, či je rana na pohľad čistá alebo znečistená, príznaky 

zápalu, prítomnosť cudzích telies ako sú zbytky šatstva, špina a pod. Týmto 

nálezom sa musí prispôsobiť aj postup prvotného ošetrenia ako aj odporučenia pre 

ďalšiu starostlivosť o popáleninovú ranu. 

5. Nasleduje prvotné chirurgické ošetrenie rany ktoré by sa malo robiť v čistých 

priestoroch ambulancie a jeho postup by mal byť nasledovný: 

5.2.1  Príprava stolíka, nástrojov a pomôcok 

- Príprava sterilného stolíka s pomôckami 

Sestra pripraví sterilný stolík s nasledujúcimi pomôckami: 

2 páry sterilných chirurgických rukavíc, sterilné tampóny, tampónové kliešte, 

2 x chirurgická pinzeta a nožničky, sterilný tyl, gázové štvorce podľa veľkosti 

rany, 2 x sterilné rúšky na podloženie (obr. č. 5). 

- Príprava nesterilného stolíka s pomôckami 

Na nesterilný stolík sa pripravia nádoby s dezinfekčnými prostriedkami na zdravú 

kožu a ranu, fľaša so sterilným fyziologickým roztokom a fľaša s 3% roztokom 

peroxidu vodíka, odberová súprava na výter z rany, nesterilné obväzy mulové 

a elastické, prípadne aj obväzová vata, liekovky a nádoby s topickými 

prostriedkami na ranu (obr. č. 6). 

5.2.2  Vlastné ošetrenie rany 

- Bezdotyková technika aseptického ošetrenia 

Chirurg pri manipulácii s ranou musí mať masku a čiapku, používa sterilné 

rukavice a nástroje a podľa možnosti sa rany dotýka len nástrojmi a tampónmi, 

ktoré drží v nástrojoch a nie rukami. 



32 

  

 
Obr. č. 5 

 

 
Obr. č. 6 
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- Predbežné omytie rany a okolia vodou, alebo fyziologickým roztokom 

ak je rana na končatine a je značne znečistená, pred samotným ošetrením 

je možné ju umyť pod studenou alebo veľmi vlažnou tečúcou vodovodnou 

vodou. Sestra, alebo lekár umýva ranu v ochranných rukaviciach pomocou 

tinktúra, alebo iné dezinfekčné roztoky určené na dezinfekciu kože napr. 

Prontoderm
®

, Octenisept
® 

a pod. 

Nasleduje viacnásobný oplach rany sterilným fyziologickým roztokom za 

súčasného šetrného pretierania povrchu rany sterilnými tampónmi za účelom 

odstránenia nečistôt a cudzích telies z rany. 

- čistá fáza ošetrenia rany 

mala by začať odobratím výteru na bakteriologické vyšetrenie, aby sme vedeli 

zachytiť prípadnú primárnu kontamináciu rany. Pokiaľ je už rana dostatočne 

omytá a zbavená cudzích telies, medzi ktoré zaraďujeme aj zbytky odumretej 

epidermy z prasknutých pľuzgierov, potrebné je vytvoriť lokálne sterilné 

prostredie opakovanou dezinfekciou zdravej kože v okolí rany, oplachom  rany 

a podložením poraneného miesta novou sterilnou chirurgickou rúškou (rúškami) 

zároveň s výmenou použitých nástrojov a rukavíc za nové, sterilné. 

- manažment pľuzgierov 

pokiaľ sú na rane prítomné epidermálne pľuzgiere, drobné pľuzgiere môžeme na 

čistej rane ponechať intaktné, lebo pomáhajú do určitej miery znižovať 

bolestivosť rany. Väčšie pľuzgiere je nutné sterilne evakuovať nastrihnutím 

nožničkami a vypustením tekutiny z pľuzgierov. Tieto môžu na čistej rane ostať 

do ďalšieho ošetrenia. Ak je rana silnejšie znečistená a pľuzgiere boli popraskané 

ešte pred príchodom pacienta na ošetrenie, je vhodnejšie ich úplne odstrániť 

a nahradiť dočasnými kožnými krytmi, nakoľko odumretá znečistená epiderma je 

výdatným zdrojom infekcie. 

- aplikácia topických prostriedkov a prekrytie rany 

po toalete je rana pripravená na prípadnú aplikáciu topických prostriedkov 

s následným sterilným prekrytím rany (podrobne popísané na s. 64). Ak rana nie 

je čerstvá (max. do 24 hodín od úrazu) a čistá, použitie dočasných krytov na 

kontaminované a infikované rany je kontraindikované. 
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- naloženie obväzu 

voľba typu obväzu záleží od umiestnenia, veľkosti a lokalizácie rany. Na menšie 

rany postačí obvykle náplasťový obväz, pri potrebe prekrytia súvislých 

anatomických oblastí tela (ako napr. horná končatina, noha, trup, hlava a pod.) sa 

aplikujú klasické obväzy za pomoci pletených, alebo elastických ovínadiel. Po 

naložení obväzov je niekedy potrebné postihnutú časť tela aj immobilizovať 

závesom (horná končatina), alebo dlahou (ruka, členok, koleno). 

5.2.3  Profylaxia tetanu 

Vykonáva sa podľa platných smerníc Ministerstva zdravotníctva SR. Za imúnne 

sa považujú osoby, ktoré boli riadne očkované protitetanovou vakcínou (tetanový 

anatoxín) v 3 dávkach v rozmedzí 6 týždňov a 6 mesiacov a následne riadne 

preočkované 1 x za 10 rokov. Ak uplynulo viac ako 10 rokov od posledného 

preočkovania, je nutné pacienta znovu riadne zaočkovať podaním 3 dávok 

anatoxínu. U závažnejších poranení a u osôb s poruchou imunity je nutné zároveň 

podať aj terapeutickú dávku hyperimúnneho protitetanového séra. 

5.2.4  Medikácie  

Analgetiká 

pokiaľ predpokladáme, že by bolestivosť pretrvávala aj dlhšie po ošetrení rany, 

môžeme odporučiť podanie analgetík. Najvhodnejšie bývajú paracetamol, 

ibuprofen, tramadol a pod. v bežných dávkach. antibiotiká: rutinné 

„preventívne“ podávanie antibiotík nie je vhodné z nasledujúcich dôvodov. 

Správne ošetrená povrchová popálenina má všetky predpoklady na dobré 

hojenie, preto celkové podávanie antibiotík nie je potrebné. U hlbokých 

popálenín, kde je už prítomné určité množstvo nekrotických tkanív v rane, sa 

celkovo podávané antibiotiká nedokážu dostať do nekrotických tkanív 

v dostatočne účinnej koncentrácii, čiže nedokážu zabrániť vzniku a rozvoju 

infekcie. Na druhej strane môže nekontrolované a neuvážené podávanie antibiotík 

širokého spektra viesť k urýchleniu rozvoja rezistencie bakteriálnej flóry z rany na 

podávané antibiotikum, prípadne aj iné antibiotiká (vznik skríženej rezistencie). 
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5.3  Prvotné nemocničné ošetrenie rozsiahlych popálenín 

Vykonáva sa v lôžkových zariadeniach (nemocniciach). Prvotné nemocničné ošetrenie sa 

vykonáva v tej nemocnici, kam pacienta vozidlo záchrannej služby privezie. Ošetrenie 

vykonáva službukonajúci chirurg, alebo traumatológ v čase pohotovostnej služby, alebo lekár 

určený z týchto oddelení počas pracovnej doby, obvykle v spolupráci s lekárom z oddelenia 

anestéziológie a intenzívnej medicíny. Ak ide o dieťa, je potrebné k ošetreniu prizvať aj 

pediatra. Pokiaľ nemocnica disponuje centrálnym prijímacím oddelením, prvé vyšetrenie a 

prvá časť ošetrenia (body 1 až 8) je vykonávaná tam. Ak tomu tak nie je, potom je nutné 

prvotné ošetrenie robiť na príjmovej operačnej sále alebo preväzovej sále, kde sú k dispozícii 

príslušné prístroje a zariadenia a je zaručená čistota prostredia potrebná k zabráneniu 

druhotnej kontaminácie rozsiahlej otvorenej popáleninovej rany.  

5.3.1  Poradie jednotlivých úkonov podľa poradia dôležitosti 

Poradie by malo byť nasledovné: 

1. Vyšetrenie a v prípade potreby aj zaistenie základných vitálnych funkcií - ABC 

(Airway – dýchacie cesty; Breathing – dýchanie; Circulation – krvný obeh) a ich 

monitorovanie. 

2. Predbežný odhad závažnosti popáleniny podľa postupu na  s. 24,  tab. č. 2  (kroky 

3 – 8 a 10 – 12 sa vykonávajú len u rozsiahlych popálenín). 

3. Zakreslenie popálených oblastí do popáleninového diagramu (tabuľka podľa Lunda 

a Browdera – obr. č. 1 (dospelí) a obr. č. 2 (deti) s výpočtom rozsahu povrchových 

a hlbokých popálenín. 

4. Zaistenie dostatočného i.v. prístupu kanylou (ak ešte nebolo urobené). 

5. Analgosedácia pacienta (alebo pokračovanie v nej, ak už bola začatá počas 

transportu). 

6. Zabezpečenie tepelnej pohody pacienta (vyhriatie miestnosti, infražiariče, ohrievacia 

podložka). 

7. Začatie substitučnej terapie šoku (alebo pokračovanie v nej ak už bola začatá počas 

transportu). 

8. Zaistenie dostatočnej ventilácie a oxygenácie. 



36 

  

9. Endotracheálna intubácia je nutná pri podozrení na inhalačné poranenie, alebo pri 

príznakoch začínajúcej obštrukcie dýchacích ciest. 

10. Monitorovanie základných životných funkcií – vedomie, oxygenácia, pulz, krvný 

tlak, dýchanie. 

11. Zavedenie močového katétra, odobratie základnej vzorky moču na vyšetrenie 

a začatie merania hodinovej diurézy. 

12. Ošetrenie popáleninovej rany sa musí vykonať na operačnej sále. K tomu je nutný 

aseptický prístup a analgosedácia pacienta. 

13. Chirurgická toaleta rany spočíva v odkrytí rany, odstránení zvyškov oblečenia 

a cudzích telies z rany (priškvarené šatstvo a pod.) a dezinfekcia okolia rany. Za 

toaletou nasleduje prvotný debridement rany a nárezy nekróz (nekrotómie) 

v prípade potreby. Pri vlastnom ošetrovaní rany je potrebné ošetrovanie robiť 

postupne, podľa jednotlivých oblastí tela. Postupovať treba od najčistejších oblastí 

tela (hlava, horné končatiny, trup) k najšpinavším (dolné končatiny, gluteálna oblasť, 

genitál). Pritom je potrebné meniť podložené rúšky za čisté a pravidelne obmieňať aj 

požívané rukavice a nástroje tak, aby sa už očistené miesta nemohli znovu 

kontaminovať. Po ukončení toalety je nutné odobrať výtery z rán z jednotlivých 

oblastí tela na zistenie prítomnosti a charakteru primárnej bakteriálnej kontaminácie 

rany. Po manipulácii s ranou nasleduje aplikácia topických prostriedkov, prípadne 

dočasných náhrad kože a naloženie jednotlivých vrstiev obväzu (postup 

a podrobnosti prvotného ošetrenia viď s. 60-65). 

14. Profylaxia tetanu sa vykonáva podľa platných smerníc (s. 34). 

15. Profylaxia trombembólie je nutná od začiatku profylaktickým podávaním 

nízkomolekulárneho heparínu. 

16. Prevencia stresových vredov je potrebná najmä u intubovaných pacientov 

a spočíva v zavedení nazogastrickej sondy a započatí včasnej enterálnej výživy. Ak  

pacient včasnú enterálnu výživu netoleruje, je nutné podávanie H2 blokátorov, alebo 

blokátorov protónovej pumpy. 

17. Rozhodnutie o ďalšom postupe: 

Hospitalizáciu si vyžadujú všetky popáleniny, ktoré boli prvotne klasifikované ako 

rozsiahle popáleniny (s. 24, tab. 2). Preto lekár, ktorý vykonal prvotné ošetrenie 
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pacienta, by mal prijať rozhodnutie, ktorá s nasledujúcich alternatív hospitalizácie 

bude realizovaná: 

- hospitalizácia na mieste 

Chirurgické a traumatologické oddelenia regionálnych nemocníc hospitalizujú 

popáleniny, ktoré sú klasifikované ako stredne ťažké (viď aj s. 24, tab. 2). Po 

prvotnom ošetrení musia byť títo pacienti umiestnení na jednotku intenzívnej 

starostlivosti, kde by mali ostať po celé obdobie liečby popáleninového šoku 

(minimálne 24 - 72 hodín, podľa aktuálneho stavu pacienta a jeho odpovede na 

liečbu). 

- transport do popáleninového centra (primárny alebo sekundárny transport) 

Všetky popáleniny, ktoré sú klasifikované ako ťažké a kritické je nutné 

transportovať do popáleninových centier podľa zásad uvedených v kapitole 7. 

 

 

Uvádzam príklad stanovenia diagnózy a ďalšieho liečebného postupu pri obéznom 

50 ročnom pacientovi (muž) s diabetom II. typu, s popáleninami 60% povrchu tela 

II.-III. stupňa a inhalačným poranením. 

 

Pacient X.Y.; rodné číslo  xxxxxx/xxxx; poisťovňa 2500 

 

Dg.:  Combustio corporis gr. II.-III.;  TBSAB 60%; II.a° 5% BSA, II.b° 15% BSA,  

  III.°
 
40% BSA 

 

Shock e combustionem gravis 

Inhalačné poranenie s nutnosťou umelej pľúcnej ventilácie 

Diabetes mellitus typus II. 

Obesitas exogenes 

 

Závažnosť popáleniny:  kritická popálenina 

 

Umiestnenie pacienta: po endotracheálnej intubácii s následnou umelou 

pľúcnou ventiláciou, iniciácii substitučnej terapie  

a prvotnom chirurgickom ošetrení popálenín 

letecký transport do najbližšieho popáleninového centra 
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Popáleninové centrá v SR 

V súčasnosti fungujú v SR nasledujúce dve vysokošpecializované popáleninové centrá: 

1. Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a FNsP Bratislava, nemocnica 

Ružinov. Tel.: 02/48234540 – 24 hodín denne; 02/48234527 v pracovné dni od 07.00 

do 15.30 hod. 

2. Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UPJŠ a Nemocnica Šaca a.s. – prvá 

súkromná nemocnica. Tel.: 055/7234111, 055/7234333 – 24 hodín denne; 

055/7234620 v pracovné dni od 07.00 do 15.30 hod. 
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6  TRANSPORT POPÁLENINOVÝCH ÚRAZOV 

6.1  Zhrnutie zásad o ďalšom postupe liečenia a prípadného transportu 

popáleného na vyššie pracovisko na základe závažnosti popáleniny 

 Ľahké/malé popáleniny sú po prvotnom ošetrení liečené ambulantne 

v ambulanciách praktického lekára, pediatra a na odborných ambulanciách 

chirurgických, alebo traumatologických. 

 Stredne ťažké popáleniny sú liečené v regionálnych nemocniciach. 

 Ťažké a kritické popáleniny vyžadujú vysoko špecializovanú starostlivosť, ktorú 

je možné poskytnúť len v popáleninových centrách. 

Aj malé a stredne ťažké popáleniny môžu byť indikované na liečenie v popáleninovom centre 

pri výskyte závažných komplikácií, u vysoko rizikových pacientov, prípadne pri neúmerne 

protrahovanej a neúspešnej liečbe v regionálnych ambulanciách a nemocniciach. Ak sa počas 

ambulantného liečenia malých popálenín zistí prehĺbenie popálenín so stratou kože celej 

hrúbky, alebo známky lokálne invazívnej, prípadne celkovej infekcie, pacienta je nutné 

odoslať na ústavné liečenie. 

Prvotné ošetrenie a prípravu na transport popáleninových úrazov musí vedieť zvládnuť každé 

nemocničné zariadenie. Pri dnešnom dobre zorganizovanom systéme zdravotnej záchrannej 

služby a leteckej záchrannej služby je nutné vedieť od prvopočiatku zabezpečiť účinnú 

koordináciu jednotlivých zložiek počnúc záchrannou službou a končiac nemocničnými 

zariadeniami, ktoré sa stanú cieľovým miestom transportu popálených.  

6.2  Podľa charakteru rozoznávame transport 

 primárny, ktorý predstavuje vlastne prvý prevoz pacienta z miesta úrazu buď 

do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, alebo priamo do popáleninového 

centra (vyššie pracovisko). 

 sekundárny, čo je transport pacienta z miesta prvotného ošetrenia do iného 

zdravotníckeho zariadenia (obvykle na pracovisko vyššieho typu), alebo 

pracovisko špecializované na liečenie popálenín (centrum popálenín). Všeobecné 

zásady transportu by sa mali riadiť podľa nasledujúcich princípov. 
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Pacienta s rozsiahlou popáleninovou traumou musíme prevážať, pokiaľ to je možné, tak čo 

najrýchlejšie, ale pritom čo najšetrnejšie do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, ktoré je 

schopné poskytnúť kvalifikované prvotné lekárske ošetrenie, alebo priamo do popáleninového 

centra. Pri prevoze do najbližšieho zariadenia by to mala byť spravidla nemocnica, ktorá 

disponuje s chirurgickým/traumatologickým oddelením a oddelením anesteziológie 

a intenzívnej medicíny. Nie je vhodné takýchto pacientov odvážať najprv do najbližšieho 

ambulantného zariadenia, lebo to môže znamenať kritickú stratu času pri započatí liečby šoku 

a pri poskytovaní prvotného ošetrenia primerane kvalifikovanými lekármi. 

6.3  Časovanie (timing) transportu, transportné okná 

6.3.1  Transport do najbližšej nemocnice 

Nasleduje bezprostredne potom, ako sa na mieste úrazu poskytlo prvé predlekárske 

alebo lekárske ošetrenie, podarilo sa udržať alebo obnoviť a stabilizovať základné 

vitálne funkcie a prekryť popáleninovú ranu. V prípade, že najbližšia nemocnica je 

vzdialená viac ako 30 minút jazdy, je žiaduce ešte pred transportom začať 

s analgosedáciou a so substitučnou terapiou popáleninového šoku. 

6.3.2  Transport na vyššie pracovisko/do popáleninového centra 

Pacient indikovaný k transportu na vyššie pracovisko by mal byť zásadne 

transportovaný vozidlom zdravotnej záchrannej služby s lekárom, prípadne 

vrtuľníkom leteckej záchrannej služby. Transport indikuje lekár záchrannej 

služby po dohovore s cieľovým pracoviskom, ktoré dalo súhlas na prevzatie 

pacienta. Pri svojom rozhodovaní o vhodnosti transportu musí posúdiť nasledujúce 

kritériá: 

- čas ktorý uplynul od úrazu do príchodu záchranárov, 

- celkový čas, ktorý uplynie od úrazu po predpokladaný príchod na 

cieľové pracovisko, 

- závažnosť poranenia, 

- stav základných vitálnych funkcií, 

- celkový stav pacienta, 

- vzdialenosť od cieľovej nemocnice, 

- predpokladaný celkový čas transportu na cieľové pracovisko. 
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6.3.2.1  Primárny transport do popáleninového centra 

Najvhodnejšie je pacienta transportovať bezprostredne po úraze, akonáhle sa ukončí 

prvotné ošetrenie a boli zaistené základné životné funkcie to takej miery, že 

postihnutý je spôsobilý na prevoz. V ideálnom prípade by doba, ktorá uplynula od 

úrazu po predpokladaný príchod na vyššie pracovisko, nemala byť dlhšia ako 

2 hodiny. Je to z toho dôvodu, že po 2 hodinách bývajú už naplno rozvinuté 

príznaky popáleninového šoku, u ktorých prevláda najmä cirkulačná instabilita 

pacienta. Táto sa obvykle počas transportu zvykne zhoršiť.  

6.3.2.2  Sekundárny transport do popáleninového centra 

V prípade, keď nie je možné transport do 2 hodín uskutočniť, z technických príčin 

(neletové počasie, nie je k dispozícii vrtuľník a pod.) alebo pre instabilitu pacienta, 

býva vhodnejšie pacienta primárne transportovať do najbližšej nemocnice čo 

najrýchlejšie a stabilizovať. Po zvládnutí šokového stavu a stabilizácii obehu, čo 

obvykle nastáva pri správnej a účinnej substitučnej liečbe počas prvých 24 hodín, je 

možné transport na vyššie alebo špecializované pracovisko uskutočniť. S transportom 

nie je vhodné čakať dlhšie, lebo po viac ako 48 hodinách mikrobiálna kolonizácia 

rany prechádza do infekcie, ktorá môže vážne ohroziť pacienta. 

Pre transport teda máme k dispozícii 2 ideálne transportné okná: 

1. transportné okno:  do 2 hodín po úraze (výnimočne po dohovore 

s cieľovým pracoviskom a podľa stavu pacienta aj viac) 

2. transportné okno:  od 24 do 48 hodín po úraze 

Samozrejme, tieto zásady nie sú dogmou a najmä bezprostredne po úraze, ak uplynulo aj 

viac času ako 2 hodiny od úrazu, je možné s prijímajúcim pracoviskom transport dohodnúť za 

určitých podmienok. 

6.4  Príprava pacienta k prevozu a jeho zabezpečenie počas transportu 

6.4.1  Podmienky pre uskutočnenie primárneho transportu do centra 

(do 2 hodín po úraze) 

 Telefonická dohoda lekára zdravotnej záchrannej služby so službukonajúcim 

lekárom príslušného popáleninového centra, ktorý v prípade vhodnej indikácie  
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a vhodnosti spôsobu transportu ho musí odsúhlasiť. 

 Zaistenie 1-2 spoľahlivých i.v. liniek dobre zabezpečenými flexibilnými 

kanylami dostatočného priesvitu  

 Zabezpečenie dostatočnej ventilácie a oxygenácie pacienta 

 Dostatočná analgézia až analgosedácia pacienta 

 Započatie substitučnej terapie, ktorá musí pokračovať aj počas transportu 

 Možnosť monitorovania základných vitálnych funkcií počas transportu 

 V prípade podozrenia na inhalačné poranenie je nutná endotracheálna 

intubácia s možnosťou umelej pľúcnej ventilácie počas transportu 

 Prvotné ošetrenie rany sa obmedzí len na zabalenie do sterilných prestieradiel, 

alebo sterilných obväzových prostriedkov určených na ošetrenie na mieste úrazu. 

Nezdržovať sa dôkladnou očistou rany a obväzovaním. 

 Zaistenie tepelnej pohody počas transportu – zabalenie do viacerých prikrývok, 

prekrytie ochrannou pokovenou fóliou, možnosť dostatočného vykurovania 

sanitného vozidla/vrtuľníka najmä v chladnom počasí 

6.4.2  Voľba transportného prostriedku 

 Pri predpokladanom trvaní transportu pozemnou cestou do 1 hodiny (výnimočne 

maximálne do 2 hodín) je možné transportovať pacienta pozemnou cestou 

sanitným vozidlom 

 Pri prepokladanom trvaní transportu pozemnou cestou viac ako 1 hodina, je 

najvhodnejšie použiť letecký transport vrtuľníkom leteckej záchrannej služby 

6.5  Podmienky zabezpečenia odloženého sekundárneho transportu do 

centra (v čase 24 - 48 hodín po úraze) 

 Informácia a dohovor s prijímajúcim pracoviskom 

 Pokračovanie v substitučnej terapii a prípadná intubácia ako v predchádzajúcom  

 Prvotné ošetrenie rany lege artis vrátane uvoľňujúcich nekrotómií, prípadne 

fasciotómií, pokiaľ sú indikované 

 Zaistenie pokračovania substitučnej terapie, prípadne umelej ventilácie počas 

transportu a náležitého monitorovania pacienta 

 Zaistenie tepelnej pohody počas transportu 

Voľbu transportného prostriedku je nutné uskutočniť podľa zásad uvedených vyššie. 
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6.6  Ošetrenie rany pre transport 

Ošetrenie popáleninovej rany v rámci prvej pomoci má zaistiť hlavne jej ochranu pred 

ďalším znečistením, kontamináciou a sekundárnou infekciou. Nesnažíme sa odstraňovať 

priškvarené časti odevu. Pokiaľ máme k dispozícii sterilný materiál, ranu prekryjeme 

sterilnými rúškami a celého pacienta zabalíme do prestieradla, deky, alebo ochrannej fólie, 

aby nedochádzalo k ďalším stratám tepla. Na tento účel sú vhodné aj tenké pokovované fólie, 

ktoré sú súčasťou vybavenia vozidiel záchrannej zdravotnej služby. V provizórnych 

podmienkach použijeme čisté prestieradlá na prekrytie rany a prikrývky na zabránenie 

podchladenia. 

6.7  Zhrnutie základných zásad pre transport popálených 

Malé popáleniny si nevyžadujú pri transporte osobitné opatrenia. Pokiaľ nie je postihnutá 

tvár, obe ruky a nohy, je možné aby sa postihnutý aj sám dopravil na najbližšiu lekársku 

ambulanciu, ktorá je vybavená na jeho ošetrenie. Ranu je nutné pred transportom 

prekryť obväzom, alebo inými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii, aby sa zabránilo jej 

druhotnej kontaminácii z vonkajšieho prostredia. 

Rozsiahle popáleniny je nutné hospitalizovať buď v miestnych nemocniciach, alebo 

v popáleninových centrách, v závislosti od ich závažnosti. Všeobecne platí, že stredne 

ťažké popáleniny je možné liečiť v miestnych nemocniciach, ťažké a kritické 

popáleniny je nutné prekladať na vyššie pracoviská – do popáleninových centier. 

Transport zabezpečujú prostriedky zdravotnej záchrannej služby, alebo leteckej 

záchrannej služby. Posúdenie pacienta a indikácie pre príslušný spôsob transportu 

vykonáva na mieste úrazu lekár záchrannej služby na základe stavu pacienta, 

závažnosti popáleniny a času, ktorý uplynul od úrazu. 

 Primárny transport pacienta je možné uskutočniť do najbližšej regionálnej nemocnice, 

alebo priamo do popáleninového centra. Základnou podmienkou transportu na vyššie 

pracovisko, alebo do popáleninového centra je informovanie cieľového pracoviska 

a vyžiadanie súhlasu cieľového pracoviska s akceptáciou pacienta. Lekár záchrannej 

služby rozhoduje o spôsobe transportu – či bude pacient prevážaný pozemnou cestou, 

alebo letecky. Okrem koordinácie transportu s cieľovým pracoviskom a logistiky je 
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zároveň nutné sledovať stav pacienta a poskytovať mu náležitú liečbu pred aj počas 

transportu.  

Sekundárny transport sa realizuje po prvotnom nemocničnom ošetrení a stabilizácii 

pacienta v miestnej nemocnici. Cieľovým pracoviskom býva nemocnica vyššieho typu, 

alebo špecializované popáleninové centrum. 
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7  POPÁLENINOVÁ CHOROBA 

U všetkých rozsiahlych popáleninových úrazov dochádza k rozvoju popáleninovej choroby. 

Popáleninová choroba, alebo popáleninový syndróm predstavuje súbor celkových 

príznakov, ktoré sa v organizme prejavujú v dôsledku rozsiahleho popáleninového úrazu. 

V jej priebehu rozoznávame 3 obdobia, kde pacient plynulo prechádza pri priaznivom 

priebehu liečenia z jedného do druhého. Každé z týchto období je pritom charakteristické 

určitým súborom jednotlivých príznakov: 

7.1  Obdobie neodkladné (šokové)  

Začína v okamihu úrazu a dominuje tu rozvoj popáleninového šoku a obehová instabilita 

často spojená s narušením jednej alebo viacerých základných životných funkcií, čo môže 

predstavovať aj bezprostredné ohrozenie života pacienta. Postupne môže dôjsť k zlyhaniu 

viacerých orgánov a systémov s následnými závažnými komplikáciami. Pacienti v tomto 

období by mali byť liečení na jednotkách intenzívnej až resuscitačnej starostlivosti aby mohlo 

byť zabezpečené ich nepretržité sledovanie (monitorovanie) a mohli byť urobené včas 

opatrenia za účelom podpory, prípadne obnovenia základných životných funkcií. V dôsledku 

masívneho intravenózneho podávania tekutín väčšina týchto podaných tekutín prechádza 

defektnými kapilárnymi stenami z krvného obehu do intersticiálneho priestoru 

a rozhodujúcou mierou sa podieľa na tvorbe generalizovaného edému. Jeho trvanie je obvykle 

24 až 72 hodín, čo je doba potrebná na obnovenie integrity kapilárnej steny, stabilizáciu 

krvného obehu a vyvedenie pacienta zo šoku. 

7.2  Obdobie akútne  

Začína po odznení šoku a trvá dovtedy, kým sa nepodarí zahojiť, alebo definitívne prekryť 

prevažnú časť rozsiahlej otvorenej popáleninovej rany. Môže to trvať niekoľko dní, týždňov, 

ale aj mesiacov. Počas tohto obdobia je pacientovi poskytovaná liečebná starostlivosť 

s cieľom zabezpečenia dostatočnej funkcie všetkých orgánov a systémov, prevencie a liečenia 

infekčných a iných komplikácií, primeranej nutričnej podpory a zároveň je nutná intenzívna 

starostlivosť o rozsiahlu popáleninovú ranu. Dôležitá je aj intenzívna ošetrovateľská 

starostlivosť, nakoľko pacienti s rozsiahlymi popáleninami nie sú sebestační. Preto musí byť 
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táto starostlivosť komplexná, počnúc sledovaním prípadne monitorovaním základných 

životných funkcií, asistenciou pri základných životných potrebách – močenie, stolica, príjem 

stravy, osobná hygiena, podávanie liekov a pod. Pacienti na umelej ventilácii, ktorí sú 

v analgosedácia, nemôžu spolupracovať, preto okrem týchto úkonov si vyžadujú aj enterálnu 

výživu a pravidelné polohovanie na prevenciu vzniku dekubitov po celý čas trvania umelej 

ventilácie, kým nemôžu začať s mobilizáciou. Dôležitá je aj duševná podpora pacienta 

a rehabilitácia primeraná celkovému stavu a stavu pohybových funkcií.  

U hlbokých popálenín sa vykonávajú chirurgické zákroky zamerané na včasné odstránenie 

nekrotických tkanív a prekrytie rozsiahlych otvorených rán dočasnými, alebo definitívnymi 

krytmi. 

7.3  Obdobie reštitúcie a rehabilitácie  

Nasleduje po zahojení prevažnej časti popáleninovej rany a trvá obvykle niekoľko mesiacov, 

niekedy aj rokov. Prvú časť tohto obdobia ešte trávi pacient v nemocnici, kde je mu 

poskytovaná starostlivosť o zahojené rany (jazvy) ako aj ešte nedohojené oblasti 

popáleninových rán a plôch po odbere kože. Zároveň podstupuje intenzívnejšie rehabilitačné 

procedúry zamerané na vertikalizáciu (nácvik postoja a chôdze) a návrat sebestačnosti – 

samostatný príjem stravy, obliekanie, osobná hygiena. Pokiaľ to všetko zvládne, môže byť 

prepustený do domácej starostlivosti.  

Rozsiahle a hlboké popáleniny zanechávajú vždy trvalé následky estetického (jazvy) aj 

funkčného charakteru (kontraktúry), ktoré často poznačia postihnutého na celý zvyšok života. 

Nezanedbateľná je aj psychická ujma popáleného, ktorá môže vyústiť až do syndrómu 

poúrazovej stresovej poruchy. Pri domácom doliečovaní je veľmi dôležitá aj pomoc a podpora 

celej rodiny. 
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8  STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA V NEODKLADNOM 

(ŠOKOVOM) OBDOBÍ 

V tomto období pretrváva u pacienta extrémne patologicky zvýšená permeabilita kapilár, 

ktorá vedie ku kontinuálnym stratám tekutín z krvného obehu do tretieho priestoru – 

intersticia. Strácajú sa hlavne tekutiny ktoré majú malé molekuly ako je voda s obsahom 

elektrolytov cirkulujúcich v plazme a albumíny. V klinickom obraze dominujú príznaky 

popáleninového šoku s významným poklesom cirkulujúceho objemu krvi vyvolaného 

masívnymi kontinuálnymi stratami tekutín cez narušené steny kapilár do intersticia čo je 

sprevádzané postupne sa zvyšujúcim zahustením krvi – hemokoncentráciou. Klinicky sa to 

prejavuje instabilitou krvného obehu a redistribúciou cirkulujúceho objemu smerom 

k orgánom, ktoré sú najvýznamnejšie pre vitalitu organizmu – mozgu a myokardu. Ostatné 

orgány a systémy sú menej prekrvované. Najviac sú pritom postihované obličky a GIT. 

Pokiaľ tento stav pretrváva dlhšiu dobu, môže viesť k ohrozeniu až zlyhávaniu základných 

vitálnych funkcií – obehu, dýchania a srdcovej činnosti. Nakoľko doteraz nepoznáme žiadny 

účinný liečebný prostriedok, ktorý by dokázal ovplyvniť narušenie integrity steny kapilár, 

liečba takéhoto stavu (hypovolemického šoku) môže byť len symptomatická, zameraná na 

kontinuálnu intravenózny náhradu tekutín unikajúcich z krvného obehu do 

intersticiálneho priestoru počas celého obdobia kým sú krvné kapiláry patologicky nadmerne 

priepustné. 

Náležité prvotné ošetrenie si vyžaduje aj rozsiahla popáleninové rana. Táto predstavuje 

obrovskú otvorenú bránu pre vstup infekcie. Rozsiahla rana pacienta ohrozuje stratami tekutín 

a bielkovín ich pokračujúcou sekréciou (exsudáciou) cez porušené oblasti kože a enormnými 

stratami tepla, ktoré sa odvádza z organizmu pri nekontrolovateľnom odpare exsudátu z rany 

čo predisponuje šokovaného pacienta k ďalšiemu podchladzovaniu. 

Základné liečebné postupy v neodkladnom období sú nasledovné: 

Komplexná celková starostlivosť o pacienta, ktorú predstavujú: 

- substitučná liečbu šoku masívnym intravenóznym podávaním tekutín,  

- kontinuálne sledovanie a monitoring základných životných funkcií (pravidelné 

sledovanie laboratórnych parametrov krvného obrazu, vnútorného prostredia, 
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acidobázickej rovnováhy, hemokoagulačných parametrov, mikrobiálneho osídlenia 

popáleninovej rany a vybraných markerov zápalu), 

- podpora prípadne obnova narušených funkcií gastrointestinálneho traktu,  

- podpora imunitného systému, 

- intenzívna ošetrovateľskú starostlivosť so zaistením adekvátnej tepelnej pohody 

pacienta. 

Takúto starostlivosť o pacienta v neodkladnom období je možné poskytnúť len na jednotkách 

intenzívnej (resuscitačnej) starostlivosti, alebo na lôžkových oddeleniach anesteziológie 

a intenzívnej medicíny.  

Lokálna starostlivosť o rozsiahlu popáleninovú ranu 

Správne prvotné ošetrenie rozsiahlej popáleninovej rany by mali ovládať všetci lekári 

z chirurgických odborov – chirurgie, detskej chirurgie, traumatológie a plastickej chirurgie. 

Pred rozhodnutím o voľbe spôsobu lokálnej terapie je bezpodmienečne nutná kvalifikovaná 

diagnostika hĺbky popálenín s následným výberom najvhodnejšieho spôsobu ošetrenia 

a prípadných ďalších postupov chirurgickej liečby v závislosti od času, ktorý uplynul od 

úrazu, celkového stavu pacienta a charakteru rany (rán). 

 Zásady starostlivosti o takúto ranu sú nasledovné: 

- prvotné chirurgické ošetrenie rany so všetkými potrebnými úkonmi a nepretržitými 

opatreniami na prevenciu sekundárnej infekcie rán. K týmto opatreniam patrí aj 

výber a samotná aplikácia topickej terapie  

- posúdenie vhodnosti použitia kožných krytov, prípadne dočasných náhrad kože 

- posúdenie potreby a zváženie taktiky včasnej chirurgickej intervencie v zmysle 

indikácie, plánovania a realizácie výkonov excízie nekrotických tkanív a prekrytia 

rany definitívnymi, prípadne dočasnými náhradami kože 

- pravidelná starostlivosť o rany (preväzy) 

- sledovanie účinnosti poskytovanej liečby a priebehu hojenia rán  

- včasná detekcia a liečenie infekčných komplikácií pochádzajúcich z rozsiahlej 

otvorenej rany 
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8.1  Komplexná celková starostlivosť o popáleného pacienta 

8.1.1  Substitučná liečbu šoku 

Pre uľahčenie posúdenia a výpočtu potrebného množstva a skladby tekutín na substitučnú 

liečbu sa používajú vzorce nazývané aj formuly, ktoré kalkulujú s hmotnosťou pacienta 

a rozsahom popálenej plochy v percentách (u dospelých), alebo s povrchom tela a povrchom 

popálenej plochy v m
2 

(u detí). Substitučná liečba popáleninového šoku sa vykonáva 

v prevažnej väčšine prípadov intravenóznym podávaním cez flexibilné kanyly 

s dostatočným priesvitom, aby bolo možné podať pomerne veľké množstvo tekutín 

v krátkom časovom období. Substitučnú liečbu popáleninového šoku ordinuje a sleduje lekár, 

ktorý musí vypočítať predpokladanú potrebu náhrady tekutín pri liečení šoku a následne 

sleduje pacienta s cieľom prispôsobenia tejto terapie klinickej a laboratórnej odozve na liečbu.  

Vzorce a príklady výpočtov potreby tekutín pre substitučnú liečbu u dospelých a u detí: 

DOSPELÍ – Parklandská formula podľa Baxtera (môže sa použiť aj u detí): 

Obdobie 0-24 hodín po úraze: 

4 ml x kg hmotnosti pac. x % popálenej plochy pacienta 

Podávajú sa výlučne balansované kryštaloidné roztoky ako sú napríklad Hartmannov 

roztok (HR), alebo roztok Ringer – laktátu (RL). 

Obdobie 24-48 hodín po úraze: 

2 ml x kg hmotnosti pac. x % popálenej plochy pacienta 

Podáva sa 10% glukóza a koloidné roztoky (5% roztok albumínu, 

plazmaexpandéry). 

Vzorový pacient 

- muž hmotnosti 100 kg s celkovým rozsahom popálenín 50% povrchu tela. 

Kalkulácia potreby tekutín pre vzorového pacienta na prvých 24 hodín je nasledovná: 

4 (ml) x 100 (kg) x 50 (%) = 20 000 (ml) 

To znamená, že pacientovi by sme mali podať 20 litrov Hartmannovho roztoku počas 

prvých 24 hodín. Z tohto množstva tekutín by sa mala podať polovica tj. 10 litrov počas 

prvých 8 hodín. Substitúciu tekutín začíname infúziou Hartmannovho roztoku 
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rýchlosťou 1250 mililitrov za hodinu a počnúc 9. hodinou by sa mala rýchlosť 

podávania znížiť na 625 mililitrov za hodinu. 

Kalkulácia potreby tekutín pre vzorového pacienta na druhých 24 hodín: 

2 (ml) x 100 (kg) x 50 (%) = 10 000 ml 

Druhých 24 hodín, tj. v čase 24-48 hodín po úraze už kryštaloidné roztoky 

nepodávame, ale podávame roztoky 10% glukózy s pridaním ľudského kryštalického 

inzulínu v množstve 2MJ na 100 ml. V tomto období sa podávajú aj koloidné roztoky. 

Transfúzie čerstvo zmrazenej ľudskej plazmy sa môžu podať len ak sú indikované, 

väčšinou to býva v rámci prípravy na operačný zákrok. Ináč namiesto plazmy podávame 

5% roztok albumínu. Môžu sa podávať aj koloidné roztoky slúžiace ako náhrady 

plazmy (plazmaexpandéry) na báze celulózy, alebo modifikovaných škrobov.  

V druhých 24 hodinách nastavíme rýchlosť podávania na 625 ml za hodinu 

DETI – Galvestonská formula 

Obdobie 0-24 hodín po úraze: 

5 000 ml / m2 popálenej plochy + 2 000 ml / m2 povrchu tela 

pričom v každom jednom litri RL je pridaných 12,5 g albumínu. 

Obdobie 24 - 48 hodín po úraze: 

3 750 ml x m
2
 popálenej plochy + 1 500 ml x m

2
 povrchu tela 

podáva sa 5% roztok albumínu a 10% roztok glukózy. 

Vzorový pacient 

- 4 ročný chlapec s povrchom tela 0.7 m
2
 a rozsahom popálenín 50% povrchu tela  

Kalkulácia potreby tekutín pre vzorového pacienta na prvých 24 hodín: 

5000 (ml) x 0.7 (m2) + 2000 (ml) x 0.7 (m2) = 4 900 ml  

To znamená, že pacientovi by sme mali podať 4,9 litrov HR s pridaním 61,25 g 

albumínu počas prvých 24 hodín. Z toho polovičné množstvo tj. 2,45 litrov by sa malo 

podať počas prvých 8 hodín. Substitúciu tekutín začíname infúziou HR s albumínom 

rýchlosťou 306,25 mililitrov za hodinu a počnúc 9. hodinou by sa mala rýchlosť 

podávania znížiť na 153,12 mililitrov za hodinu. 
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Kalkulácia potreby tekutín pre vzorového pacienta na druhých 24 hodín: 

3 750 (ml) x 0.7 (m
2
) + 1 500 (ml) x 0.7 (m

2
) = 3675 ml 

Druhých 24 hodín, tj. v čase 24-48 hodín po úraze už kryštaloidné roztoky 

nepodávame, ale podávame roztoky 10% glukózy s pridaním ľudského kryštalického 

inzulínu v množstve 2MJ na 100 ml. V tomto období sa podávajú aj koloidné roztoky 

(hlavne albumín) podobným spôsobom ako u dospelých. 

POZOR: všetky vzorce (formuly) slúžia len na orientačné kalkulácie potreby tekutín pri substitučnej 

terapii popáleninového šoku. Skutočná rýchlosť podávania závisí od klinickej odozvy pacienta 

a hodnôt príslušných klinických a laboratórnych parametrov. 

8.1.2  Kontinuálne sledovanie a monitoring základných životných funkcií 

U pacientov liečených na jednotkách intenzívnej/resuscitačnej starostlivosti musíme v prvom 

rade sledovať a monitorovať základné životné funkcie kam zaraďujeme: 

 vedomie – sledujeme popisne (jasné, orientovaný, dezorientovaný, zastreté, 

bezvedomie), alebo podľa Glasgowskej stupnice kómy (Glasgow Coma Scale - 

GCS) spočívajúcej v 3 elementoch: 

1.  otváranie očí, 

2.  zvukové prejavy, 

3.  reč, motorika pacienta. 

V každom elemente sa samostatne skórujú jednotlivé stupne a hodnotí sa podľa počtu 

pridelených bodov stupnice v každom stupni (4 stupne sú v 1. elemente, 5 stupňov je 

v druhom a 6 stupňov je v treťom elemente). Pridelené body z každého elementu sa 

spočítavajú. Najlepšie skóre je 15 predstavujúce normálny stav vedomia a najhoršie 3 

predstavujúce hlboké bezvedomie (žiadne otváranie očí, žiadny zvukový prejav a žiadny 

motorický prejav). Existujú pritom aj iné skórovacie tabuľky.  

 Činnosť srdca a krvný obeh sú obvykle monitorované pomocou monitora 

vitálnych funkcií. Je to obvykle monitorovanie EKG, frekvencie a kvality pulzu, 

tlaku krvi (systolický a diastolický), niekedy aj centrálneho venózneho tlaku. 

U obzvlášť ťažkých a kritických stavov je niekedy nutné monitorovať aj iné 

hemodynamické parametre ako sú srdcový výdaj a zaklinený tlak v arteria 

pulmonalis. 
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 Dýchanie je možné sledovať klinicky meraním počtu dychov za minútu 

a sledovaním hĺbky a charakteru dýchania. Dýchanie je možné aj monitorovať. 

U pacientov na umelej ventilácii pľúc (UVP) sa dajú monitorovať všetky 

parametre dýchania vrátane tlakov v dýchacích cestách, dychových objemov, 

spúšťania (trigerovania) nádychu, minútového ventilačného objemu a priebehu 

dýchacej krivky. Pri UVP je možné monitorovať aj frakciu kyslíka vo 

vdychovanom vzduchu (FiO2) a obsah oxidu uhličitého v dýchacích cestách pri 

konci výdychu (ETCO2) kapnometricky.   

 Oxygenáciu je možné monitorovať najjednoduchšie pomocou oxymetra 

snímajúceho cez sondu na prste, alebo ušnom lalôčiku sýtenie (saturáciu) 

arteriálnej krvi kyslíkom (SaO2). 

Ostatné sledované klinické parametre: 

 Teplota telesného jadra sa dá sledovať meraním teploty pomocou teplomera 

pod pazuchou, v ústnej dutine pod jazykom, v konečníku, alebo bezkontatným 

teplomerom ktorý sníma teplotu na bubienku ucha. Teplota sa monitoruje 

teplotnou sondou na týchto miestach, alebo sondou spojenou s močovým 

katétrom, kedy je čidlo sondy zavedené priamo do močového mechúra. 

 Hodinová diuréza sa dá merať len pri zavedení permanentného močového 

katétra s odvodom moču uzavretým systémom do sterilnej kalibrovanej zbernej 

nádoby. Hodinové množstvo moču sa odčíta priamo na stupnici zbernej nádoby. 

Zároveň je nutné odobrať vzorku moču na meranie špecifickej hmotnosti moču 

pomocou hustomeru na moč.  

 Prekrvenie periférie je možné sledovať klinicky pohmatom, kedy zisťujeme, či 

periférne odkryté oblasti tela (akrálne oblasti horných a dolných končatín) sú 

primerane teplé, či nie sú chladné a bledé. Pri zatlačení prstom a uvoľnení tlaku 

môžeme sledovať kapilárny návrat (skúška kapilárneho návratu), či je normálny - 

rýchly, alebo spomalený. 

8.1.3  Sledovanie laboratórnych parametrov 

Sledovanie laboratórnych parametrov krvného obrazu, vnútorného prostredia, 

acidobázickej rovnováhy, hemokoagulačných parametrov, mikrobiálneho osídlenia 

popáleninovej rany, vybraných markerov zápalu a orgánových systémov pacienta. 
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- Krvný obraz: bežne sa vyšetruje počet erytrocytov, leukocytov a trombocytov 

v indikovaných prípadoch aj diferenciálny počet jednotlivých krvných elementov. 

Okrem toho sa sleduje hladina hemoglobinu v krvi, hematokrit a niektoré 

hemokoagulačné parametre – hladina fibrinogénu, rozpadové produkt fibrínu, 

INR a R. 

- Acidobázická rovnováha: na vyšetrenie sa odoberajú vzorky arteriálnej aj venóznej 

krvi. 

- Biochemické vyšetrenia: musíme sledovať glykémiu, hladiny elektrolytov 

v plazme, obličkové funkcie, markery funkcií pečene, markery zápalu. 

- Mikrobiologické vyšetrenia: odoberajú sa výtery z nosa, sputum, moč a výtery 

z rán; pri prejavoch celkovej infekcie je nutné odobrať aj hemokultúru. 

8.1.4  Podpora, prípadne obnova funkcií gastrointestinálneho traktu 

Podpora, prípadne obnova funkcií gastrointestinálneho traktu (GIT) a zaistenie 

dostatočnej výživy pacienta predovšetkým prirodzenou cestou –  

perorálne, alebo enterálne. 

Pri ťažkom šoku nastáva redistribúcia krvného obehu, kedy prietok krvi orgánmi GITu 

môže poklesnúť až na 50% pôvodného, čo môže významne narušiť jeho normálne 

fungovanie. Ischemické poškodenie sliznice žalúdka a duodena predisponuje k jej natráveniu 

tráviacimi šťavami a k vzniku stresových ulcerácií. Bolo preukázané že ak sa po doplnení 

cirkulujúceho objemu GIT primerane prirodzene zaťaží, pôvodné funkcie sa obnovia skôr 

a významne poklesne výskyt komplikácií. U pacientov, ktorí sú pri vedomí a nevyžadujú 

umelú pľúcnu ventiláciu, je vhodné začať s prívodom potravy prirodzenou cestou 

(perorálne) do 6 hodín od začatia substitučnej liečby. Začíname podávaním tekutín 

(najvhodnejšie je mlieko) v množstve 100 ml (dospelí) každú hodinu, u detí je to podľa veku 

primerane menej. Keď pacient výživu toleruje, môžeme dávky postupne zvýšiť na 200 ml za 

hodinu. Po 24 hodinách už môžeme prejsť na kašovitú a po ďalších 24 hodinách na normálnu 

výživu obohatenú o bielkoviny. 

Príznakmi intolerancie príjmu potravy bývajú regurgitácia tekutín, nauzea až zvracanie. Je 

potrebné aj sledovať, či je prítomná peristaltika auskultáciou brucha. Ak nie je, potom 

musíme prijať terapeutické opatrenia ako pri paralytickom ileu.  

Ďalšou pomerne častou príčinou intolerancie perorálneho príjmu býva akútna gastroplégia 

prejavujúca sa opakovaným zvracaním väčšieho množstva tmavej tekutiny, ktorá sa podobá 
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usadenine po zaliatí čiernej zrnkovej kávy. Vtedy je potrebné perorálny príjem dočasne 

zastaviť, pátrať po príčine a zaviesť žalúdočnú sondu umožňujúcu odtok žalúdočnej tekutiny 

samospádom do zberného sáčka. Podaním liekov sa potom treba snažiť podporiť a obnoviť 

narušenú peristaltiku orgánov GIT. 

U pacientov v analgosedácii a intubovaných na umelej pľúcnej ventilácii prirodzený 

perorálny príjem tekutín a potravy nie je možný. Vtedy je nutné zaviesť žalúdočnú sondu 

a začať s enterálnou výživnou cez zavedenú sondu. Môže sa spočiatku tiež podávať mlieko, 

neskôr komerčne vyrábané prípravky na enterálnu výživu v dostatočnom množstve 

a primeranom zložení, ktoré musia zabezpečiť dostatočný príjem energie a bielkovín na krytie 

nadmerných energetických strát pacienta. 

V prípadoch gastroplégie, alebo paralytického ileu je najväčšou hrozbou pre pacienta 

vytvorenie stresových ulcerácií na žalúdku, alebo v duodene (tzv. Curlingove vredy), ktoré 

môžu mať vážne život ohrozujúce komplikácie – masívne krvácanie do GITu, alebo 

perforáciu vredu. Pri krvácaní z horného GITu je najčastejším príznakom zvracanie čerstvej 

nenatrávenej krvi (hemateméza), pri krvácaní z dolných oblastí GITu to býva načierno 

sfarbená stolica obsahujúca natrávanú krv - meléna. Pri perforácii vredu sa môže rozvinúť 

hnisavá peritonitída. 

Preventívne opatrenia proti týmto komplikáciám by mali smerovať k prevencii vzniku 

stresových ulcerácií z natrávenia sliznice horného GITu tráviacimi šťavami. Najvhodnejšie 

liečivá na tento účel sú H2 blokátory zo skupiny cimetidín, ranitidín, alebo famotidín, 

prípadne liečivá zo skupiny blokátorov protónovej pumpy (omeprazol a pod.). Zároveň je 

možné podávať do sondy lieky chrániace žalúdočnú a duodenálnu sliznicu pred natrávením 

(sukralfát). 

Pri nemožnosti perorálnej alebo enterálnej výživy sa pacient môže veľmi rýchlo dostať do 

negatívnej energetickej bilancie. Aby k tomu nedošlo, je nutné počas obdobia výpadku 

enterálnej výživy prejsť na totálnu parenterálnu výživu intravenóznou cestou.  

Akonáhle sa funkcia GITu obnoví, je možné sa vrátiť k perorálnej/enterálnej výžive, ktorá je 

vhodnejšia a prirodzene chráni GIT pred vznikom stresových vredov, čím znižuje aj 

frekvenciu výskytu komplikácií. 

8.1.5  Podpora imunitného systému 

Funkcie imunitného systému organizmu sú u rozsiahlych popálenín natoľko narušené, že sa 

pacient nachádza v stave ťažkej imunosupresie. Svedčí o tom aj výrazne dlhšie prežívanie 

alogénnych kožných transplantátov po alotransplantácii a neskorší nástup rejekčnej reakcie. 
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Ďalšími negatívami sú zníženie ako humorálnej, tak aj celulárnej imunity a s tým spojená 

vyššia vnímavosť na vznik a rozvoj závažných infekčných komplikácií. Hladiny IgG 

v plazme bývajú najviac znížené v prvých dňoch po popálení a len pomaly sa vracajú 

k normálnym hodnotám. Zvláštnu pozornosť si zasluhujú pacienti, u ktorých bolo porušenie 

imunity diagnostikované ešte pred úrazom a pacienti u ktorých sa od prvých dní po úraze 

zisťuje v krvi leukopénia namiesto predpokladanej reaktívnej leukocytózy, ktorá je po 

takýchto rozsiahlych poraneniach obvyklá. U výraznejšie imunokompromitovaných pacientov 

je potrebné v prvých 3-5 dňoch podávať vyššie terapeutické dávky imunoglobulínu G 

intravenózne. V ďalšom priebehu sa riadime výsledkami vyšetrení hladiny imuglobulínov 

v plazme, prípadne aj celulárnej imunity. 

8.1.6  Intenzívna ošetrovateľskú starostlivosť so zaistením tepelnej pohody 

pacienta 

Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť si vyžadujú hlavne pacienti, ktorí sú udržiavaní 

v analgosedácii na umelej ventilácii pľúc. Spočíva v nasledovných výkonoch: 

- sledovane stavu životných funkcií, 

- sledovane správnej funkcie monitorov vitálnych funkcií, ich nastavenia a funkčnosti 

alarmov, 

- sledovanie správnej funkcie servoventilátora, tesnosti dýchacích okruhov, náplne 

zvlhčovača u ventilovaných pacientov, 

- meranie hodinovej diurézy a špecifickej hmotnosti moču, 

- meranie centrálneho venózneho tlaku, 

- pravidelné odsávanie sekrétov z dýchacích ciest cez endotracheálnu kanylu 

u intubovaných pacientov, 

- podávanie infúzií a liekov perorálne, do sondy, intravenózne podľa ordinácií lekára, 

- podávanie enterálnej výživy cez žalúdočnú sondu, 

- denná starostlivosť o vstupy do cievneho systému (arteriálne a venózne kanyly), 

žalúdočnú sondu a močový katéter, 

- odbery krvi, moču a sekrétov na vyšetrenia, 

- pravidelná toaleta pacienta a výmena bielizne, 

- starostlivosť o zuby, ústnu dutinu, oči, 

- toaleta pacienta po stolici, 

- nepretržitá starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov, hlavne ide o pravidelné 

polohovanie, dennú viacnásobnú kontrolu predilekčných oblastí a ich ošetrenie,  
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- pravidelná kontrola stavu obväzov, 

- záznamy do dekurzov o pozorovaniach sestry, množstvách prijímaných a vydaných 

tekutín, o podaných liekoch, o vykonaných odberoch a iných úkonoch. 

8.2  Lokálna terapia popáleninovej rany 

V tejto oblasti je nutné urobiť závažné rozhodnutia v nasledujúcich troch oblastiach: 

- Spôsob prvotného chirurgického ošetrenia rany so všetkými potrebnými 

úkonmi bol podrobne popísaný v predchádzajúcich častiach. 

- Posúdenie vhodnosti použitia topickej terapie, kožných krytov, prípadne 

dočasných náhrad kože a orientačnú indikáciu potreby chirurgickej liečby 

popáleniny robí lekár, ktorý vykonáva prvotné chirurgické ošetrenie rany. 

- Posúdenie potreby a zváženie taktiky včasnej chirurgickej intervencie v zmysle 

excízie nekrotických tkanív a prekrytia rany definitívnymi, prípadne 

dočasnými náhradami kože. 

Tieto možnosti rozhodovania lekára v zmysle voľby najvhodnejšej metódy liečenia sú 

znázornené v nasledujúcej schéme (tab. č. 5). 

Algoritmus výberu najvhodnejšieho spôsobu lokálnej liečby popálenín 

 

Tab. č. 5 
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8.2.1  Konzervatívna liečba 

8.2.1.1  Indikácie pre konzervatívnu liečbu topickými prostriedkami, alebo 

dočasnými krytmi/náhradami kože 

 všetky povrchové popáleniny, tj. I. a II.a stupňa, 

 popáleniny II.b stupňa u ktorých je možné predpokladať spontánne hojenie. 

Konzervatívna liečba spočíva v pravidelnej starostlivosti o popáleninovú ranu vykonávaním 

toalety a konzervatívneho debridementu rán pri každej výmene obväzu (preväz) s aplikáciou 

dočasných krytov a topických antibakteriálnych prostriedkov. Pri preväzoch je potrebné sa 

snažiť predovšetkým o zaistenie sterilných podmienok pri ošetrovaní rán a dbať o účinné 

tlmenie bolesti sprevádzajúcej manipulácie so samotnou ranou. Po každom odstránení obväzu 

je nutné aby lekár starostlivo posúdil stav rany, posúdil účinnosť aplikovanej topickej terapie 

a progresiu procesu hojenia. Z každej rany je potrebné pravidelne (v akútnom období 

minimálne 2 x týždenne) odoberať výtery na detekciu mikroorganizmov prítomných v rane 

a ich citlivosti na antibiotiká.  

8.2.1.2  Konzervatívne metódy v liečbe popálenej rany 

 Uzavretá: viac rozšírená a používaná. Rana sa denne čistí na lôžku alebo  

      pri kúpeli antiseptickými vodnými roztokmi. Následne sa kryje obväzmi  

      s topickými prostriedkami (antibakteriálne krémy, roztoky) alebo dočasnými 

      krytmi s následnou aplikáciou obväzu. Výhodu má vo väčšej pohode pacienta,  

      ktorý môže byť mobilný a absorbcii sekrétov z rany do obväzov. Nevýhodou    

      býva bolestivosť rany pri častejších preväzoch (snímanie obväzu). 

 Otvorená: kontakt rany so vzduchom vedie k tvorbe krúst na jej povrchu čím sa  

      znižuje aj produkcia sekrétov. Prostredie musí byť čisté. Výhodou je nepretržitá    

      možnosť vizuálnej kontroly rany. Nevýhodou je obmedzená mobilita pacienta  

      a jeho možná psychická ujma pri pohľade na svoje otvorené rany. 

Voľba topických prostriedkov a prekrytia rany dočasnými krytmi, prípadne kožnými 

náhradami, závisí od charakteru a stavu rany ako aj od toho, v ktorej fáze hojenia sa rana 

práve nachádza.  

Výber a samotná aplikácia topickej terapie záleží od rozsahu a hĺbky popálenín, od času, 

ktorý uplynul od úrazu po prvotné ošetrenie, od stavu kontaminácie, resp. infekcie rany a od 

zvolenej metódy liečenia. Niektoré topické prípravky je potrebné aplikovať denne zároveň s 
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výmenou obväzu, iné je možné aplikovať pri preväzoch robených obdeň. Indikáciou na 

kontrolu respektíve výmenu obväzu je presiaknutie sekrétov z rany cez povrch obväzu, jeho 

posunutie s odkrytím časti rany, bolesti v rane, výstup teploty, celkové príznaky infekcie, 

zápach z rany a podobne. Spôsob topickej terapie závisí aj od štádia a postupu hojenia rany 

a od množstva produkcie sekrétov. Prehľad topických prostriedkov je uvedený v prílohe č. 1.  

Proces hojenia rany prechádza určitými fázami a v každej z týchto fáz si jej ošetrovanie 

vyžaduje rozdielny prístup a taktiku. Týmito postupmi sa zaoberá metóda fázového prístupu 

k liečeniu rán. 

8.2.1.3  Sledovanie účinnosti poskytovanej liečby a priebehu procesu hojenia rán 

Pri každom preväze rán je nutné okrem bežných úkonov celú ranu podrobne prehliadnuť 

a posúdiť. Posudzuje sa charakter spodiny rany, charakter prítomného granulačného tkaniva, 

dynamika procesu hojenia, charakter sekrécie, príznaky lokálnej infekcie, postup a úspešnosť 

prihojovania transplantátov a charakter okrajov rany. Všetky pozorovania, vykonané úkony 

a druh aplikovanej topickej terapie je nutné podrobne zapísať do preväzového záznamu. 

Výtery na bakteriologické vyšetrenia by sa mali odoberať pravidelne, v akútnom období 

minimálne 2 x za týždeň, pri pokročilejšom hojení 1 x týždenne. V prípadoch, keď je 

podozrenie na superinfekciu rany, je nutné odobrať výtery hneď aj mimo týchto intervalov. 

V prípade, keď zvolená topická terapia stráca účinnosť, je nutné ju zmeniť. 

8.2.1.4  Včasná detekcia a liečenie infekčných komplikácií pochádzajúcich z rozsiahlej 

otvorenej rany  

Infekcia v rane má vždy významne negatívny účinok na jej postup hojenia. Chirurg by si 

preto mal dôkladne všímať a rozoznávať počiatočné klinické príznaky aj laboratórne markery 

vzniku a rozvoja infekcie v rane. Samotný pozitívny bakteriologický nález pritom nemusí 

hneď znamenať, že v rane prebieha infekčný proces. Preto sa nikdy nesnažíme liečiť 

celkovým podávaním antibiotík len na základe pozitívneho nálezu, ale indikujeme ich 

podanie podľa klinického vyhodnotenia stavu pacienta a stavu rany ! 

Rozvoj infekcie v rane má viacero na seba nadväzujúcich štádií (viď aj tab. č. 6): 

- Kontaminácia – znamená prítomnosť mikroorganizmov v rane v minimálmom množstve 

(<10
2 

mikroorganizmov na 1 g tkaniva). 
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- Kolonizácia – počet mikroorganizmov sa zvyšuje, vytvárajú kolónie, zatiaľ bez zjavných 

klinických príznakov (10
3
-
 
10

4 
mikroorganizmov na 1 g tkaniva). 

- Lokálna infekcia – počet mikroorganizmov presiahol kritickú hodnotu, ktorá predstavuje 

viac ako 10
4 

mikroorganizmov na 1 g tkaniva. Klinicky sa prejavuje zmenou charakteru 

sekrétu na hnisavý, spomalením epitelizácie a náhlym zvýšeným bolesti ako aj 

bolestivosti rany, zápalovými zmenami rany a okrajov (erytém, edém). 

- Lokálne invazívna infekcia – mikroorganizmy prítomné v množstve prekračujúcom 10
5 

mikroorganizmov na 1 g tkaniva prenikajú do predtým zdravých tkanív na spodine 

a okraji rany, čím dochádza k prehĺbeniu (konverzii) popáleniny na hlbší stupeň (napr. 

II.a na II.b, alebo II.b na III. stupeň). Klinickým prejavom je postupná nekrotizácia 

spodiny rany, prípadne aj predtým prihojených transplantátov, zápalový  lem okrajov, 

veľká bolestivosť rany, príznaky lymfangoitídy, zvýšené markery zápalu. Môžu byť 

prítomné aj subfebrility až febrility. 

- Celková infekcia – predstavuje stav keď mikroorganizmy preniknú do krvného obehu 

a kolujú v krvi. Okrem vyššie popísaných lokálnych zmien v rane sa prejavuje celkovými 

príznakmi ako sú septické teploty a príznaky generalizovanej zápalovej reakcie. Pri 

pokračujúcej celkovej infekcii môže prejsť do sepsy. 

- Sepsa je stav kedy došlo k takému rozšíreniu infekcie, že dochádza k postupnému 

zlyhávaniu prirodzených imunitných mechanizmov organizmu. Môže vzniknúť aj 

septický šok, ktorého prejavom býva hypotenzia, hyperkinetická cirkulácia, postupné 

zlyhávanie krvného obehu s následnou multiorgánovou dysfunkciou až zlyhaním. Môže 

dôjsť aj k poruche vedomia pacienta. 

Celková cielená liečba antibiotikami (podľa bakteriologického nálezu a citlivosti baktérií na 

antibiotiká) je indikovaná až od štádia lokálne invazívnej infekcie. Pri nižších štádiách 

diagnostikovanej infekcie v rane môže byť podávanie antibiotík indikované podľa druhu 

vzkultivovaného mikroorganizmu. Vždy indikujeme antibiotickú liečbu pri náleze 

streptokokov skupiny A. 
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8.2.1.5  Aplikácia topických prostriedkov a obväzu 

Topické prostriedky 

Sú to liečivá, alebo iné prostriedky ktoré sa aplikujú priamo na popáleninovú ranu za účelom 

zaistenia optimálnych podmienok v rane pre nástup a riadny priebeh procesu hojenia a pre 

potlačenie bakteriálnej flóry, ktorá ostala zachovaná na povrchu kože po popáleninovom 

úraze.  

Štádia bakteriálneho osídlenia rany 
 
 KLINICKÉ 

PRÍZNAKY 
KULTIVÁCIA Z RANY 

 

KVALITA-        KVANTITA- 

TÍVNA                TÍVNA 

LOKÁLNA 

TERAPIA 

CELKOVÁ 

ANTIBAK-

TERIÁL. 

TERAPIA 

VHODNOSŤ 

KRYTIA 

 

KONTAMI-

NÁCIA 

 

 
nepozorova- 
teľné 

 

môže byť 
pozitívna 

 

< 10
2 

m.o./g 

      tkaniva 

 

bežné 
prostriedky 

 

nie 

 

Áno 

 

KOLONI-

ZÁCIA 

 

 

nepozorova- 
teľné 

 

obvykle 
pozitívna 

 

< 10
3-4 

m.o./g 

      tkaniva 

bežné prostriedky 
topické 
antibakteriálne 
prostried. 

 
nie 

 

Áno 

 

LOKÁLNA 

INFEKCIA 

 

začervenanie, 
bolesť, hnisavá 
sekrécia 

 

vždy 
pozitívna 

 

> 10
4 

m.o./g 

      tkaniva 

vždy 
topické 
antibakteriálne 
prostried. 

 
obvykle 
 nie 

 
po preliečení 
infekcie, ev. 
medikované 

 

LOKÁLNE 

INVAZÍV-

NA 

INFEKCIA 

 

ako u lokálnej, 
navyše reakcia 
okolia rany 
prehĺbenie rany, 
celkové príznaky 
infekcie, 
lymfadenitída 
a lymfangoitída 

vždy 
pozitívna, 
hemokultúra 
môže byť 
pozitívna 

 

> 10
5 

m.o./g 

      tkaniva 

 

vždy 
topické 
antibakteriálne 
prostried. 
a chirurgická 
liečba 

 
vždy 
áno 

 
po 
nekrektómii 
a súčasnom 
liečení 
infekcie 
 
 
 

 

CELKOVÁ 

INFEKCIA 

 

ako u invazívnej, 
navyše príznaky 
celkovej infekcie 
resp. sepsy 

vždy 
pozitívna, 
 
hemokultúra 
väčšinou 
pozitívna 

 

> 10
5 

m.o./g 

      tkaniva 

 

vždy 
topické 
antibakteriálne 
prostriedky 
a chirurgická 
liečba 

 
vždy 
áno 

 
 
po preliečení 
infekcie 

m.o.= mikroorganizmov 

Tab. č. 6 

Je všeobecne známe, že ľudská koža po narodení ľudského jedinca nie je nikdy sterilná 

a nachádza sa na nej celý rad rôznych mikroorganizmov. Obvykle sú to mikroorganizmy 

s nízkou patogenicitou ako napr. Staphylococcus epidermidis, alebo Streptococcus viridans, 

ale môžu to byť aj patogénne organizmy ako Staphylococcus aureus, Streptococcus skupiny 

A, alebo Pseudomonas aeruginosa, niektoré sporulujúce mikroorganizmy prípadne aj niektoré 

druhy plesní. Tepelný inzult, ktorý vyvolá popáleninu, vedie k poškodeniu jednotlivých 

vrstiev kože, ale často nedokáže zničiť všetky mikroorganizmy, ktoré sa na koži v čase úrazu 
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nachádzajú. Popáleninová rana sa preto považuje za ranu primárne kontaminovanú. 

Hlavnou úlohou aplikácie topických prostriedkov je preto potlačenie primárnej 

kontaminácie popáleninovej rany mikroorganizmami, čím sa zníži, prípadne oddiali 

riziko vzniku infekcie v rane. Topické prostriedky hrajú významnú úlohu najmä u popálenín 

hlbokých, kde dokážu do určitej miery potlačiť rozvoj infekcie a zabrániť konverzii hlbokých 

dermálnych popálenín (II.b stupeň) na popáleniny celej hrúbky kože (III. stupeň). 

U popálenín celej hrúbky kože dokážu redukovať rozvoj infekcie dovtedy, kým sa dá 

uskutočniť primárna excízia s odstránením nekrotických tkanív predstavujúcich sídlo 

a umožňujúcich nekontrolovaný rozvoj infekcie. Topické prostriedky by nemali brániť 

riadnemu postupu procesu hojenia rany. 

Topické prostriedky môžu byť aj primárne inkorporované do kontaktnej vrstvy obväzu, ktorá 

sa aplikuje priamo na ranu. Mnohé z nich majú priamo antibakteriálny účinok, čo znamená, 

že znižujú bakteriálnu kontamináciu rany, alebo potláčajú rozvíjajúcu sa lokálnu infekciu 

rany. Druhou skupinou topických prostriedkov sú rôzne materiály s protektívnym účinkom na 

rany v zmysle bariérovej funkcie, ktorá zabraňuje sekundárnej kontaminácii rany 

mikroorganizmami z vonkajšieho prostredia a zároveň zabraňuje vysychaniu rany lebo 

udržiava v rane vlhké prostredie priaznivé pre postup procesu hojenia a redukciu bakteriálnej 

flóry. K týmto materiálom patria rôzne polopriepustné membrány a filmy, ktoré majú hlavne 

bariérovú funkciu, ale nie sú schopné absorbovať sekréty. Hydrokoloidné a hydrogélové 

materiály sú schopné nabobtnávať a tým do určitej miery absorbovať sekréty z rany. Ďalšou 

skupinou materiálov sú materiály vláknité charakteru netkaných textílií, kde vlákna môžu byť 

odvodené z morských rias (algináty), modifikovanej celulózy a pod. Ďalšou skupinou sú 

materiály charakteru špongie s rôznou veľkosťou pórov a rôzneho základného materiálu, 

ktorý môže byť prírodného pôvodu (napríklad kolagén, chitosan), alebo syntetický 

(polyuretan a pod.). Ako netkané textílie, tak aj špongie sú svojou pórovitosťou schopné 

absorbovať pomerne značné množstvo sekrétov z rany a tým znižovať jej bakteriálnu 

kontamináciu a maceráciu. Poslednou skupinou produktov sú rôzne kombinácie materiálov, 

ktoré už boli spomenuté s inými materiálmi podľa požadovaného účelu použitia. Napríklad 

pridanie aktívneho uhlia do krycích materiálov napomáha pohlcovať zápach z rany, na druhej 

strane navlhčené superabsorbenty dokážu zvlhčovať suché rany a napomáhať prirodzenej 

macerácii, demarkácii a odlučovaniu nekrotických tkanív. 

V súčasnosti najčastejším antibakteriálnym prostriedkom sú produkty s prímesou kovového 

striebra, alebo impregnované striebrom (Ag). Výhodou striebra ako ťažkého kovu je, že má 

pomerne silný antibakteriálny účinok a zároveň len veľmi zriedkavo spôsobuje alergické 
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reakcie. Nevýhodou je, že na svetle černie a v prípade rezorpcie do krvného obehu sa môže 

usadzovať na určitých predilekčných miestach (najmä slizniciach - gingiva) a vytvárať tam 

čierny lem (argyrosis). Z ostatných antibakteriálnych prostriedkov to bývajú antibiotiká, alebo 

chemoterapeutiká určené pre lokálnu aplikáciu a niektoré dezinfekčné prostriedky. 

Spôsoby aplikácie topických prostriedkov 

Topické prostriedky sú aplikované priamo na popáleninovú ranu bezprostredne po jej 

chirurgickej toalete. Prostriedky, ktoré sa nelepia na ranu (napr. hydrokoloidy, hydrogély, 

bariérové membrány) môžu prísť do priameho styku s povrchom rany bez použitia iného 

materiálu ako kontaktnej vrstvy. Po aplikácii sa prekrývajú sterilnou savou vrstvou 

hydrofilnej gázy, ktorá slúži na absorpciu prebytočných sekrétov z rany. Priložené materiály 

je potrebné fixovať na mieste priložením obväzu. Pokiaľ sa majú použiť materiály, ktoré sa 

prilepia na ranu, po ich zasušení je výmena obväzu spojená so strhávaním prisušených 

obväzových prostriedkov (obvykle gázy) čo značne zvyšuje bolestivosť rany a tým aj utrpenie 

pacienta pri preväzoch. V takýchto prípadoch je nutné bezprostredne na povrch rany použiť 

kontaktnú vrstvu, ktorá zamedzí prilepeniu spodnej vrstvy obväzu na ranu a uľahčuje jeho 

snímanie pri preväzoch (výmenách obväzu). 

Ako kontaktná vrstva sa najčastejšie používa sterilný tyl napustený bielou vazelínou, alebo 

jeho syntetické obdoby samotné, alebo impregnované antibakterálnymi prostriedkami 

(striebro, dezinfekčné prostriedky, sulfadiazinan strieborný a pod.). 

Obväz a jeho úlohy 

Správne aplikovaný obväz má za úlohu prekryť ranu, chrániť ju pred druhotnou 

kontamináciou, mechanickými inzultmi, resp. infekciou, znižovať jej bolestivosť, pohlcovať 

sekréty z rany a zaisťovať primeranú immobilizáciu rany potrebnú k nerušenému priebehu 

procesu hojenia. Na druhej strane má obväz zabraňovať prenikaniu mikroorganizmov 

z vonkajšieho prostredia na povrch rany. Obväz by mal byť aplikovaný tak, aby kryl nielen 

samotnú ranu, ale aj časť jej zdravého okolia a aby nemohlo ľahko dôjsť k jeho posunutiu, 

prípadne spadnutiu s následným odkrytím rany. U rán s väčšou sekréciou by mal mať 

schopnosť dostatočne zachytávať sekréty, aby nedošlo k ich presiaknutiu cez povrch obväzu a 

tým k možnosti prestupu mikroorganizmov cez povrch obväzu do rany. Obväz by mal ostať 

neporušený až do najbližšieho preväzu. Ak presiakne obväz sekrétmi z rany, alebo sa posunie, 

je to indikácia na jeho výmenu. Dôležitá je immobilizácia postihnutého miesta, ktorá okrem 
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zníženia bolestivosti urýchľuje aj hojenie rany. Obväz musí chrániť ranu pred druhotnou 

kontamináciou a musí zaistiť optimálne podmienky na jej hojenie prirodzenou cestou. Pri jeho 

výmene nesmie dôjsť k jeho strhávaniu z rany, čím sa narušuje hojenie strhávaním 

novovytvoreného epitelu prekrývajúceho ranu v konečnej fáze hojenia. 

Ideálny obväz má umožniť udržať v rane také prostredie, aby hojenie mohlo prebiehať 

maximálnou rýchlosťou s výsledkom zahojenej rany a prijateľným kozmetickým 

vzhľadom. 

Pre optimálne hojenie sa vyžaduje, aby obväz dokázal zabezpečiť nasledujúce podmienky: 

- vlhké, ale nemacerujúce prostredie, 

- umožnenie dobrej prevencie a kontroly infekcie, 

- prostredie bez toxických chemikálií, vlákien, alebo čiastočiek uvoľňovaných 

obväzom, 

- optimálnu teplotu pre hojenie, 

- nerušenie hojenia častými a nepotrebnými výmenami obväzu resp. krytu, 

- optimálne pH, 

- dobrú adherenciu k povrchu rany, 

- dostatočné absorpčné schopnosti pre sekréty z rany, 

- dobré bariérové vlastnosti, 

- transparenciu pre možnosť sledovania rany, 

- zníženie bolestivosti rany, 

- ľahkú a nebolestivú aplikáciu, 

- ľahké a nebolestivé snímanie, 

- nenáročné skladovanie – vždy v pohotovosti. 

Ideálny typ obväzu, ktorý by dokázal splniť všetky tieto kritériá, zatiaľ žiaľ neexistuje. 

Súčasne existujúce druhy obväzov a krytov predstavujú vždy určitý kompromis medzi 

požadovanými vlastnosťami a možnosťami, ktoré daný typ obväzu dokáže poskytnúť. 
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Klasický obväz 

Skladá z nasledujúcich vrstiev: 

- kontaktná vrstva je vrstva, ktorá sa bezprostredne prikladá na povrch rany. Jej 

úlohou je umožňovať voľný odtok sekrétov z rany, znižovať bolestivosť rany a na 

druhej strane by mala uľahčovať snímanie obväzu, aby bolo čo najmenej bolestivé. 

Klasickou kontaktnou vrstvou je mastný tyl (tulle gras, prvý raz použitý Lumiérom 

počas I. svetovej vojny). Jeho základ tvorila pôvodne tenká bavlnená záclonovina 

napustená mäkkým parafínom. Aby sa oká látky nezalepili a umožnili voľný odtok 

sekrétov, je množstvo parafínu (vazelíny) limitované na 90 - 130 g/m
2
. V súčasnosti je 

celý rad komerčne vyrábaných prípravkov na báze mastného tylu či už 

nemedikovaného (Jelonet, Vaselitulle a pod.), medikovaného (Bactigras, Ialugen plus 

a pod.), prípadne kontaktných vrstiev na báze moderných materiálov (Melolin, 

Mepitel, Alutex). 

- savá vrstva - priamo prilieha na kontaktnú vrstvu a je tvorená obvykle sterilnou 

gázou, ktorá môže byť suchá, navlhčená fyziologickým roztokom, antibiotickými 

alebo dezinfekčnými roztokmi, prípadne aj topickými prostriedkami. Táto vrstva má 

za úlohu čo najlepší odvod sekrétov z povrchu rany. 

- absorpčná vrstva - má za úlohu pohlcovať sekréty odvádzané z rany. Tvorí ju 

obvykle buničitá vata, alebo ďalšie vrstvy gázy, prípadne najnovšie viac vrstiev 

netkaných textílií, viskózy, alebo iné moderné materiály. 

- fixačná vrstva - udržiava spolu všetky predchádzajúce vrstvy a zabraňuje ich 

skĺznutiu resp. posunutiu. Fixácia gázovým alebo elastickým ovínadlom môže byť 

ešte poistená dlahou, alebo pružnými sieťovými náhradami ovínadiel (napr. Pruban). 

Prehľad v súčasnosti používaných a u nás dostupných topických prostriedkov uvádzame 

v prílohe č. 1. 

Indikácie použitia topických antibakteriálnych prostriedkov 

Sú indikované vždy: 

- u hlbokých popálenín čiastočnej hrúbky kože (II.b stupeň) počas celého obdobia 

hojenia rany, 

- u hlbokých popálenín celej hrúbky kože (III. stupeň) pri príprave rany na excíziu 

nekróz, alebo v prípadoch, keď nie je možné excíziu uskutočniť. Následne sa 
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používajú po aplikácii kožných transplantátov, kým nedôjde k ich kompletnej 

revaskularizácii, 

- u povrchových popálenín čiastočnej hrúbky kože pokiaľ je popálenina 

inveterovaná, alebo infikovaná a hrozí jej konverzia na popáleninu hlbokú. 

Relatívnou indikáciou použitia topických antibakteriálnych prostriedkov sú čerstvé a čisté 

povrchové popáleniny, ktoré majú dobrú tendenciu k hojeniu (epitelizácii), čiže popáleniny 

I. stupňa a II.a stupňa. 

8.2.2  Chirurgická liečba 

Indikovaná je v nasledujúcich prípadoch: 

 Popáleniny II.b st.: podľa rozsahu, lokalizácie a indivuálneho posúdenia. 

 Popáleniny III. st.: všetky s výnimkou menších bodových popálenín schopných 

spontánneho zahojenia kontrakciou a epitelizáciou z okrajov rany. 

Pri indikácii chirurgickej liečby je predovšetkým nutná správna diagnostika hĺbky postihnutia. 

U popálenín II.b stupňa je nutné brať do úvahy nielen celkový rozsah popálenín ale aj podiel 

popálenín III. stupňa. Takéto závažné rozhodnutia by mal robiť lekár – špecialista na liečenie 

popálenín, alebo skúsený chirurg prípadne traumatológ s dostatočnými skúsenosťami v ich 

liečbe. 

Chirurgické metódy sú zamerané na čo najvčasnejšie odstránenie nekrotických tkanív 

a prekrytie excidovaných oblastí dočasnými, alebo definitívnymi náhradami kože. Tieto 

výkony sú náročné a môžu sa vykonávať len na pracoviskách, ktoré majú k dispozícii vysoko 

kvalifikovaný personál ako aj ostatné podmienky nutné k zaisteniu bezpečnosti pacienta 

a úspešnosti týchto výkonov. 

Základné podmienky umožňujúce vykonávanie týchto výkonov pri liečení rozsiahlych 

popálenín sú nasledovné: 

- Kvalifikované tímy chirurgov, anesteziológov, intenzivistov a inštrumentárok pre 

tento druh operácií. 

- Primerané prístrojové a materiálne vybavenie operačných sál – zaistenie tepelnej 

pohody pacienta, možnosť invazívneho monitorovania parametrov vitálnych funkcií, 

sterilita priestorov zaisťujúca ako aj možnosti pre zabránenie krížovej kontaminácie 

pacientov mikroorganizmami. 
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- Špeciálne prístroje a nástroje na chirurgické odstraňovanie nekrotického tkaniva, 

odbery kože a sieťovanie kožných transplantátov. 

- Dostatočné množstvo dočasných kožných krytov a kožných náhrad na dočasné 

prekrytie rozsiahlych excidovaných rán. 

- Krvná banka schopná zabezpečiť v dostatočnom množstve náhrady krvných strát 

- Dostatok obväzového materiálu. 

- Jednotka intenzívnej starostlivosti umožňujúca izolované ošetrovanie pacientov 

s primeraným prístrojovým vybavením a kontrolovanou čistotou ovzdušia. 

8.2.2.1  Metódy chirurgickej liečby hlbokých popálenín 

Základnou metódou je chirurgické odstránenie nekrotickej kože, prípadne aj pod ňou 

ležiacich odumretých tkanív, ktoré voláme nekrektómia, alebo excízia nekróz. Excidovaná 

rana sa nikdy nemá nechať otvorená, lebo pritom môže dôjsť k ďalšej devitalizácii tkanív 

a tým k prehĺbeniu rany a navyše predstavuje otvorenú vstupnú bránu infekcie do organizmu. 

Preto po každej nekrektómii je nutné excidovanú ranu prekryť buď kožnými 

autotransplantátmi, alebo, keď to nie je možné, tak dočasnými náhradami kože. Pri 

nekrektómii sú obnažované hlbšie štruktúry a dochádza aj k otvoreniu veľkého množstva 

krvných ciev, čo je sprevádzané masívnym krvácaním a krvnými stratami. Čim včasnejšie sa 

excízia nekróz vykonáva, tým sú relatívne menšie krvné straty a tým skôr sa organizmus 

zotavuje z nepriaznivých účinkov nekrotického tkaniva na všetky orgány a systémy ľudského 

tela. 

8.2.2.2   Podľa času kedy sa chirurgická excízia nekróz vykonáva, rozoznávame 

nekrektómie 

- Včasné – v období od vzniku úrazu do 72 hodín od popáleninovej traumy. 

- Odložené – v období po 72 hodinách od úrazu do 14 dní po úraze. 

- Pozdné, ktoré sa vykonávajúä viac ako 14 dní po úraze. 

8.2.2.3  Podľa spôsobu excízie nekróz rozoznávame 

- Tangenciálnu excíziu, kedy sa nekrotické tkanivá odstraňujú pomocou 

transplantačného noža (Humbyho nôž, Watsonov nôž, alebo elektrodermatómu 

v tenkých vrstvách opakovane až kým sa nedostane chirurg do zdravého tkaniva na 

spodine rany. Výhodou tangenciálnej excízie je, že sa odstraňuje len evidentne 

nekrotické tkanivo pri zachovaní pomerne veľkého množstva zdravej dermy 
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(u popálenín II.b stupňa) a zachovaného podkožného tuku u popálenín III. stupňa. 

Krvné straty sú pri tangenciálnej excízii najvyššie.  

- Fascálnu excíziu – nekrotické tkanivo sa odstraňuje spolu s podkožným tukom až po 

svalovú fasciu. Rozhranie podkožný tuk – fascia je menej vaskularizované, preto je 

hemostáza jednoduchšia a krvné straty menšie. Prihojovanie kožných transplantátov 

na fasciu je výrazne úspešnejšie ako na vrstvu podkožného tuku, ktorý je menej 

vaskularizovaný. Nevýhodou je, že sa pri excízii odstraňuje aj veľké množstvo 

zdravých tkanív a u ľudí s hrubšou vrstvou podkožného tuku vznikajú esteticky 

neakceptovateľné deformácie excidovaných oblastí tela. 

- Avulziu – nekrotické tkanivá sa odstraňujú po narezaní skalpelom tupou preparáciou 

na rozhraní podkožia a svalových fascií. Krvácanie býva pri tomto spôsobe najmenšie. 

Prihojovanie transplantátov na fasciu býva veľmi dobré, ale estetické deformácie 

bývajú rovnaké ako u fasciálnej excízii. 

8.2.2.4  Použitie kožných krytov a dočasných náhrad kože 

Kožné kryty a dočasné náhrady kože dokážu krátkodobo dočasne nahradiť niektoré funkcie 

kože, najmä jej bariérovú funkciu a zabezpečiť dočasné prekrytie rany. Okrem toho značne 

redukujú bolestivosť popáleninovej rany, znižujú skeréciu z rany a tým aj straty tekutín cez 

poškodený povrch kože. Do určitej miery dokážu brániť prieniku infekcie z vonkajšieho 

prostredia do popáleninovej rany. Môžu byť biologického (kožný alograft od darcov, 

xenograft alebo ľudský amnion) alebo syntetického pôvodu (Veloderm
®
, Biobrane

®
, 

Omiderm
®
, Opsite

®
, atď). Predpokladom ich funkčnosti je dobrá adherencia k rane.  

Syntetické kryty sa chovajú na rane viac-menej pasívne - poskytujú ochranu rany pred 

vysušovaním a kontamináciou, udržujú potrebnú vlhkosť rany, môžu aj zvýšiť rýchlosť 

hojenia rany a redukujú diskomfort pacienta. Sú zvlášť vhodné na povrchové popáleniny a na 

krytie donorských miest po odbere transplantátu. 

Dočasné náhrady kože 

Na rane sa správajú aktívne, najmä náhrady biologického a biosyntetického pôvodu a dokážu 

nahradiť viac funkcií poškodenej kože ako samotné kožné kryty. Ich rozdelenie je 

nasledovné: 

- Syntetické náhrady kože – sú pripravované z biokompatibilných syntetických 

materiálov, ktoré nesmú byť cytotoxické a mali by byť biokompatibilné, čo znamená 
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musia mať schopnosť sa dočasne, alebo aj natrvalo inkorporovať (vrásť) do organizmu. 

Príkladmi takýchto materiálov sú komerčne vyrábané kožné náhrady Biobrane
®
, 

Suprathel
®
 a TransCyte

®
. Biobrane

®
 je dvojvrstvový materiál, ktorého dermálna 

komponenta je tvorená tkanou nylonovou sieťovinou. Jej vlákna sú potiahnuté vrstvou 

porcínneho kolagénu a epidermálny analóg je tvorený pórovitou silikónovou membránou. 

Suprathel
®
 je trojrozmerná netkaná textília na báze polymliečnej kyseliny. Základom 

TransCyte
®
 je Biobrane

®
, ktorý je osídlený alogénnymi in vitro kultivovanými 

fibroblastmi izolovanými z predkožiek novorodencov, ktoré sú inkorporované do 

trojrozmenej štruktúry materiálu. Tieto bunky sú schopné na rane krátku dobu prežívať 

a produkovať pritom cytokíny a rastové faktory urýchľujúce hojivé procesy. 

- Biologické náhrady kože – patria k nim kožné alotransplantáty, xenotransplantáty 

a niektoré komponenty kože, najmä alogénna, alebo xenogénna acelulárna derma. Patria 

sem aj bunky epidermy – keratinocyty buď izolované v suspenzii, alebo kultivované in 

vitro v laboratórnych podmienkach. 

- Biosyntetické náhrady kože sú trojrozmerné konštrukty, ktorých dermálnu 

komponentu tvorí sieťovina pripravená z kolagénu typu I. s vláknami presieťovanými 

chondroitínsulfátom získaným z chrupaviek žraloka (Integra
® 

- Life Sciences), prípadne 

zmesi kolagénu s elastinom (Matriderm
®

 - Suwelack). Môže to byť aj trojrozmerná 

sieťovina z kyseliny hyalurónovej (Hyalograf
® 

- Fidia). U Integry
®
 tvorí epidermálnu 

komponentu silikónová membrána natavená na dermálnu časť, Matriderm
®
 epidermálnu 

komponentu nemá. 

Trvalého prihojenia sú z biologických náhrad schopné kožné autotransplantáty, kultivovaná 

autológne epiderma, acelulárna alogénna derma a z biosyntetických to sú Integra
®
, 

Hyalograf
®
 a Matriderm

®
. 

8.3  Ďalšia starostlivosť o odberové, transplantované a zahojené rany 

8.3.1  Pooperačná starostlivosť o odberové plochy 

Po odbere tenkých dermoepidermálnych štepov tvorí spodinu materskej plochy povrchová 

časť retikulárnej vrstvy dermy s bohatým množstvom nepoškodených, iba prerušených 

kožných adnexov. Pri správnom ošetrovaní dôjde väčšinou za 10 dní k jej úplnej epitelizácii. 

Po odbere kože je potrebné najprv starostlivo zastaviť kapilárne krvácanie kompresiou gázy 



69 

  

navlhčenej 3% peroxidom vodíka. Pod definitívny kryt prikladáme na plochu nie príliš 

mastný tyl. Je nutné myslieť na to, že v prerušených adnexoch môžu byť prítomné patogénne 

mikroorganizmy, ktoré síce nemajú šancu pri rýchlo sa epitelizujúcom defekte, kde epidermis 

tvorí dostatočnú protiinfekčnú bariéru, avšak sa môžu rýchlo pomnožiť pri hematómoch, pri 

nedokonalom zastavení krvácania rany po odbere a tiež vo vlhkosťou presiaknutých obväzoch 

a tak spôsobiť infekciu s narušením hojenia, prípadne aj s prehĺbením odberovej plochy. Preto 

sa na materskú plochu prikladá najprv mastný tyl, ďalej tenká vrstva mulu s antbakteriálnym 

krémom a až potom nasledujú silnejšie vrstvy mulu, ktoré majú zabrániť presiaknutiu 

sekrétov z rany až na povrch obväzu. Poslednou vrstvou je kompresívny elastický obväz, 

ktorý bráni posunutiu obväzu. Krycí obväz sa nesmie z materskej rany odstraňovať násilím, 

pretože by sa mohla poškodiť novo vytvorená tenká epiderma, ktorá ešte neadheruje pevne 

k spodine a ľahko sa odtrháva. Prvý preväz robíme po 48 hodinách, kedy odstraňujeme len 

povrchové presiaknuté vrstvy gázy, ale nikdy nie tenkú vrstvu gázy, pretože by mohlo dôjsť 

k už popísanému strhnutiu novovytvoreného epitelu. Po odbere tenkých štepov lege artis bez 

komplikácií, nezostáva na materských plochách viditeľné zjazvenie, ale môže dôjsť k trvalej 

zmene pigmentácie zhojenej plochy oproti okolitej koži. Namiesto klasického obväzu s tylom 

a gázou sa s výhodou používajú syntetické dočasné kožné kryty typu membrán (Op-site
®
, 

Tegaderm
®
), prípadne materiály na báze hydrokoloidov, hydrogélov, alginátov a celulózy. 

8.3.2  Pooperačná starostlivosť o transplantované plochy 

Dermoepidermálne transplantáty po aplikácii obvykle prekrývame kontaktnou vrstvou, ktorou 

je mastný tyl a následne vrstvou gázy napustenou topickým prostriedkom. Nasleduje vrstva 

suchej gázy, sacia vrstva s vatou a fixácia elastickým ovínadlom. Často je potrebná aj 

immobilizácia končatiny dlahou až do prihojenia transplantátu. Veľmi dôležitá je následná 

pooperačná starostlivosť o transplantát, kedy je treba najneskôr do 48 hodín skontrolovať, či 

nie sú pod nimi hematómy alebo sa nehromadí hnisavá sekrécia. Ak sú takéto ložiská včas 

vyčistené, je ešte nádej, že sa zvyšná časť transplantátu prihojí. Kontrolu štepov je potrebné 

robiť neobyčajne šetrne, najmä 1. a 2. pooperačný preväz, kedy ešte prebieha revaskularizácia 

transplantátu. Vtedy podľa možnosti opatrne odstraňujeme len vrchné vrstvy obväzu po 

mastný tyl. Pravidelné preväzy s aplikáciou topických prostriedkov je nutné robiť až do 

úplného zahojenia. Ak sa transplantáciou nepodarilo prekryť defekt v celom rozsahu, 

zostávajú v okolí transplantátov drobné defekty, ktoré sa môžu stať zdrojom infekcie vedúcej 

k sekundárnej lýze transplantátu. Pri objavení sa infekcie je potrebné preväzovať ranu 
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častejšie, niekedy aj dvakrát denne. Po revaskularizácii je možné transplantovanú plochu 

sprchovať od 5.-7. dňa po aplikácii. 

8.3.3  Ďalšia starostlivosť o zahojené plochy 

Mala by sa začať ešte pred prepustením z nemocnice a mala by pokračovať počas celého 

obdobia (mesiace až roky) kým prebieha remodelácia jaziev po zahojení hlbokých popálenín 

Základné princípy tejto starostlivosť sú nasledovné: 

1) Zvýšená hygiena – sprchovanie s neutrálnym (detským) mydlom. 

2) Zvláčňovanie plôch nealergizujúcimi krémami alebo masťami (Indulona, vazelína). 

3) Včasná aplikácia elastických kompresívnych návlekov – sú šité na mieru, hradené 

poisťovňou. 

4) Tlakové vibračné masáže – minimum 3 x denne na miestach, kde sa nedá použiť 

elastický návlek (krk, mihalnice, ústa, medziprstie) a na hraniciach medzi zdravou 

a transplantovanou kožou. 

5) Platničky zo silikónového gélu – najlepšie je ich vkladať pod elastické návleky na 

najviac hypertrofické miesta. 

6) Dlahovanie – včasne a správne naložené zabraňuje vzniku kontraktúr.  

7) Biostimulačný soft laser môže byť pomocnou metódou – aplikáciu je vhodné začať čo 

najskôr po zahojení, séria 3 x po 10 sedení. 

8) Ochrana pred mechanickým poranením, trením, nosiť vhodné oblečenie podľa 

možnosti z čistej bavlny. 

9) Ochrana pred slnečným žiarením (krémy s vysokým faktorom). 

10) Intralezionálna instilácia kortikoidov, nie je vhodná na väčšie jazvy. Opakovať je 

možné najskôr po 4 týždňoch (pozor na arofiu podkožia). 

11) Liečba svrbivých prejavov – bežné antihistaminiká, celkové i lokálne. 
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9  SÚHRN ZÁVEROV PRE KLINICKÚ PRAX 

9.1  U rozsiahlych popálenín 

9.1.1  Kľúčové opatrenia v neodkladnom a akútnom období 

- dostatočná analgosedácia 

- substitučná terapia 

- intenzívna / rescuscitačná starostlivosť 

- prvotné ošetrenie a následná starostlivosť o rozsiahle popáleninové rany 

- prevencia a liečenie lokálnych a systémových komplikácií 

- nepretržitá pozornosť venovaná prevencii a liečbe infekcie 

- podpora imunitného systému pacienta 

- chirurgická liečba - operačné výkony zamerané na odstránenie nekrotických tkanív 

a prekrytie otvorených rán autotransplantátmi prípadne kožnými náhradami 

- pravidelná intenzívna starostlivosť o rozsiahle rany, topická terapia 

- kontinuálna metabolická a nutričná podpora pacienta počas celej doby liečenia 

- komplexná ošetrovateľská starostlivosť počas celej doby hospitalizácie 

- rehabilitačná starostlivosť 

- psychologická podpora nielen pacienta, ale aj jeho rodinných príslušníkov 

9.1.2  Kľúčové opatrenia v období reštitúcie a rehabilitácie 

- pokračovanie v liečebnej rehabilitácii s cieľom dosiahnutia primeranej mobility 

pacienta, sebestačnosti pri bežných úkonoch dennej potreby a čo najskoršieho 

návratu k bežným činnostiam, prípade do pracovného procesu 

- sledovanie pokračujúceho procesu hojenia rán a remodelácie jaziev, starostlivosť 

o čerstvo zahojené rany a krehké jazvy 

- dlhodobá následná starostlivosť po zahojení rán a prepustení z nemocničného 

liečenia 

- preventívne opatrenia proti vzniku hypertrofických jaziev – premasťovanie, masáže, 

kompresívna liečba, silikónové prípravky, aktívna rehabilitácia a dlahovanie 

- sekundárne plasticko – chirurgické rekonštrukčné výkony na zmiernenie trvalých 

následkov (jaziev a kontraktúr) 
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9.2  U malých popálenín 

Je nutné zdôrazniť, že všetky malé popáleniny, kde došlo k porušeniu celistvosti kože 

je nutné správne diagnostikovať a patria do rúk lekára. Aj u popálenín malého rozsahu 

môžu pri nedostatočnej alebo nesprávnej starostlivosti nastať vážne komplikácie 

s trvalými následkami. 

9.2.1  Kľúčové opatrenia u akútnych malých popálenín  

- v rámci prvej pomoci sa snažiť o čo najvčasnejšie ochladenie popáleného miesta, 

pričom chladenie má aj výborný analgetický účinok 

- nesmie sa chladiť ľadom, lebo to môže spôsobiť aj omrzliny 

- základom je korektná diagnostika hĺbky popáleniny, hlavne rozlíšenie povrchového 

postihnutia od hlbokého 

- je nutné zdôrazniť aby bolo prvotné ošetrenie vykonávané za aseptických kautel, 

nakoľko čerstvá popálenina, aj keď je primárne kontaminovaná, nie je infikovaná 

- pred ošetrením, počas neho aj neskôr je potrebné sa starať o tlmenie bolesti 

- nutné je aj profylaxia tetanu 

- u akútnych povrchových popálenín bez porušenia celistvosti epidermy nie je nutné 

použiť topické antibakteriálne prostriedky a postačí sterilné prekrytie rany 

- manažment pľuzgierov (búl) závisí od ich veľkosti a od toho, či už boli porušené pred 

ošetrením. Pokiaľ len praskli a vytiekli a nie je obnažená dermálna spodina rany, ak 

rana nie je znečistená, postačí sterilné prekrytie pomocou tylu (aj impregnovaného 

antibakteriálnymi prostriedkami) a gázy 

- pri stratách epidermy väčšieho rozsahu je možné po jej odstránení prekryť spodinu 

rany dočasnými krytmi  

- profylaktické celkové podávanie antibiotík nie je indikované, len vo výnimočných 

prípadoch (poruchy imunity, dekompenzovaný diabetes mellitus a pod.) 

9.2.2  Kľúčové opatrenia u malých hlbokých a inveterovaných popálenín 

- u akútnych hlbších popálenín (II.b) je nutné vždy použitie topických antibakteriálnych 

prostriedkov 
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- u inveterovaných popálenín s porušením epidermy je taktiež vždy nutné aplikovať po 

ošetrení rany použiť topické prostriedky 

- u inveterovaných popálenín je vždy nutné ešte pred ošetrením odobrať výtery z rany 

na mikrobiologické vyšetrenie 

- celková terapia antibiotikami je indikovaná len pri prvých prejavoch invazívnej 

infekcie 

- u hlbších popálenín, ktoré sa nezahoja do 3 týždňov, je potrebné zvážiť indikáciu 

chirurgickej intervencie 

- u všetkých popálenín, kde trvá hojenie viac ako 3 týždne, môžu vzniknúť 

hypertrofické jazvy, preto je nutné ich sledovanie aj niekoľko týždňov až mesiacov po 

zahojení 

- pri prvých prejavoch hypertrofie je nutné použiť náležité opatrenia (kompresívna 

liečba, silikónové pláty a krémy a pod.) 

Z vyššie uvedeného výpočtu výkonov liečebnej starostlivosti u rozsiahlych, tak aj u malých 

popálenín vyplýva, že komplexná liečba rozsiahlych popálenín si vyžaduje 

multidisciplinárny prístup viacerých odborníkov nielen z jednotlivých lekárskych, ale aj 

ošetrovateľských odborov. Takúto komplexnú starostlivosť nazval jeden z popredných 

svetových odborníkov na liečenie popálenín, profesor David Herndon z Texaskej univerzity 

v Galvestone, USA ako „Total Burn Care“ čoho slovenský význam je „Totálna starostlivosť 

o popálených“. 

Väčším problémom však býva zabezpečenie správnej starostlivosti u malých popálenín, ktoré 

síce neohrozujú život, ale pri protrahovanej liečbe a komplikáciách dokážu poriadne strpčiť 

život u svojich nositeľov. Navyše, takéto „malé popáleniny“ sú ošetrované ako u praktických 

lekárov, tak aj na odborných ambulanciách nielen chirurgického, ale aj iného zamerania 

(dermatológia). Zlepšenie tohto stavu očakávame od skvalitnenia edukačnej činnosti 

zameranej na praktických lekárov a ambulantných špecialistov, ktorí sa venujú liečeniu rán. 
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PRÍLOHA Č. 1 

Prehľad jednotlivých skupín a vlastností bežne dostupných prostriedkov, ktoré môžu 

byť v rôznej liekovej aplikačnej forme (krémy, masti), alebo sú zaradené medzi 

zdravotnícke pomôcky. 

Neadherentná kontaktná vrstva obväzov 

Predstavujú ju obväzové materiály nahradzujúce klasický mastný (vazelínový) tyl, ktorý má 

zabrániť prilepeniu gázy na povrch rany a ľahšie snímanie obväzov pri preväzoch. Tylová 

mriežka namiesto bavlnenej tkaniny je vyrobená zo syntetických tkanín ako silon, nylon, 

polypropylén, ale môže byť aj priamo zo silikónu, alebo impregnovaná silikónom. Príkladmi 

sú Jelonet
®
, Grasolind

®
, Atrauman

®
, Silflex

®
, Silnet

®
, Mepitel

®
 a pod. 

Antibakteriálne obväzové prostriedky a kryty 

Sulfadiazinan strieborný (krém) 

Obsahuje kovové striebro v kombinácii so sulfonamidom (sulfadiazín) v 1% koncentrácii vo 

forme vodou zmyteľného krému. Má široké spektrum antibakteriálneho účinku na 

grampozitívne aj gramnegatívne baktérie, ako aj na niektoré druhy plesní. Je jedným 

z najčastejšie používaných topických prostriedkov, ktorý sa môže aplikovať na malé, ale aj 

rozsiahle popáleniny s veľmi zriedkavými vedľajšími účinkami. Aplikuje sa 1 x denne, alebo 

obdeň. Môže mierne spomaľovať epitelizáciu.   

Sulfadiazinan strieborný s kyselinou hyalurónovou  

Má také isté antibakteriálne účinky ako predchádzajúce liečivo. Prísada kyseliny 

hyaluronovej napomáha eliminovať spomalenie epitelizácie vyvolané sulfadiazinanom 

strieborným a tým urýchľuje epitelizáciu rany. Distribuuje sa vo forme krému zmyteľného 

vodou, alebo tylu, ktorý je prípravkom impregnovaný (Ialugen plus
®
, krém, impregnovaný 

tyl). Výhodou dvoch aplikačných foriem je, že krém sa dáva na čerstvé, alebo inveterované 

popáleniny pokiaľ sa rana nevyčistí a nezníži sekrécia a tyl sa používa v štádiu epitelizácie, 

kedy dokáže zamedziť macerácii rany a podporuje epitelizáciu. 
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Kryty rán s obsahom striebra 

Je ich viacero. V súčasnosti za najúčinnejší sa považuje kryt zo syntetickej textílie 

nanotechnologicky potiahnutý kovovým striebrom s názvom Acticoat
®
. Aplikuje sa priamo 

na ranu ako kontaktná vrstva a prekrýva viacerými vrstvami navlhčenej gázy. Na to, aby sa 

mohol naplno prejaviť účinok striebra, potrebuje byť obväz stále navlhčovaný. Jemný textilný 

tyl impregnovaný striebrom je distribuovaný pod názvom Atrauman Ag
®
. Netkaná textília 

z hydrovlákien impregnovaných striebrom sa dodáva v rôznych rozmeroch ako Aquacel Ag
®
. 

Dodávajú sa aj impregnované polyuretánové špongie (Biatain Ag
®
), tyly (Atrauman Ag

®
) 

a celý rad iných podobných produktov s prímesou kovového striebra (napr. Silvercell
®
, 

Askina Ag
®
 a pod.). 

Neomycin a bacitracin 

Ide o kombináciu antibiotík pre topickú aplikáciu v podobe masti, alebo prášku. Masť sa 

dodáva v malých tubách s obsahom 10 alebo 20 g. Má pomerne široké spektrum účinnosti na 

G+ aj G- baktérie, ale nakoľko sa už dlho používa, je vhodný len na krátkodobú terapiu, 

obvykle na doliečovanie malých zbytkových defektov pod obchodným názvom Framykoin, 

alebo Baneocin. Prášková forma sa nehodí na liečenie popálenín. 

Mupirocin 

Je to antibiotikum pre topickú aplikáciu zamerané hlavne na infekcie spôsobené 

Staphylococcus aureus. Jeho nevýhodou je pomerne včasný vznik rezistencie (už po 7-10 

dňoch, preto je vhodné len na krátkodobú liečbu vo forme masti pod obchodným názvom 

Bactroban. Hodí sa len pre ambulantné liečenie malých popálenín 

Kyselina fusidová 

Podobne ako mupirocin, aj kyselina fusidové je účinná hlavne na Staphylococcus aureus. 

Distribuuje sa malých tubách vo forme masti pod názvom Fucidin. Takisto ako 

predchádzajúce, používa sa hlavne u malých popálenín v ambulantnej liečbe na potlačenie 

stafylokokovej infekcie. 

Dusičnan strieborný 

Obsahuje zlúčeninu kovového striebra, ktorá sa dobre rozpúšťa vo vode v 0.5% koncentrácii. 

Je veľmi dobre účinný na G+ aj G- kmene a nevzniká voči nemu rezistencia. Jeho nevýhodou 

je, že na otvorených ranách vyvoláva pálenie pre svoju hypotonicitu a na svetle černie, čím 
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sfarbuje do čierna všetko, s čím príde do styku od obväzov, cez pokožku až po podlahu, steny 

a odev. Musí sa pripravovať magistraliter v lekárni, lebo sa bežne nevyrába a uschováva sa 

v tmavých fľašiach. V súčasnosti sa už používa málo. 

Dermacyn 

Superoxidovaný roztok na lokálne použitie s antibakteriálnym účinkom. Je bezfarebný, 

nedráždi okolitú kožu a jeho aplikácia na ranu je nebolestivá. Môže sa použiť k výplachom, 

preplachom, postreku rán ako aj k obkladom. 

Obväzy obsahujúce aktívny polivinylpyrolidon jód 

Inadine
®
 je nylonová mriežka impregnovaná jódovým preparátom s prímesou vazelíny. Môže 

sa použiť ako kontaktná vrstva obväzu namiesto mastného tylu.  

Bariérové membrány 

Predstavujú tenké priehľadné, alebo polopriehľadné samolepiace blany vyrobené na báze 

polyuretánu. Sú priepustné len pre vodné pary, ale nie pre sekréty z rany. Samy osebe nemajú 

antibakteriálny účinok, a preto je kontraindikovaná ich aplikácia na inveterované, alebo 

kontaminované rany a na hlboké popáleniny. Po aplikácii na ranu znižujú jej bolestivosť, 

umožňujú dobrú vizuálnu kontrolu spodiny a predstavujú bariéru proti infekcii z vonkajšieho 

prostredia. Príklady sú Op-Site® a Tegaderm® a pod. ktoré sa vyrábajú v rôznych 

veľkostiach. 

Hydrokoloidy 

Sú to hrubšie materiály (1-2 mm) – tuhé gély na báze želatíny, pektínu, 

karboxymetylcelulózy, ktoré sú schopné nabobtnávať a tým absorbovať sekréty z rany. Na 

povrchu sú opatrené vrstvou priepustnou len pre vodné pary, ktorá slúži ako bariéra voči 

vonkajšiemu prostrediu a zároveň udržiava v rane vlhké prostredie napomáhajúce 

autolytickým procesom a postupu hojenia. Samy osebe nemajú antibakteriálny účinok. Môžu 

sa aplikovať na čerstvé nekontaminované popáleniny, odberové plochy a pri doliečovaní 

zbytkových pomaly sa hojacich defektov. Znižujú bolestivosť rany, môžu urýchliť 

epitelizáciu a brániť sekundárnej infekcii rany. Môžu sa na rane ponechať aj viac dní dovtedy 

kým dokážu absorbovať sekréty, potom ich treba vymeniť. Príkladmi produktov sú 

Hydrocoll
®
, Varihesive

®
, Askina

®
 a pod. 
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Hydrogély 

Sú podobné produkty ako hydrokoloidy, pozostávajú z nerozpustných polymérov 

obsahujúcich hydrofilné časti, ktoré sú schopné viazať na seba signifikantné množstvo vody. 

Polyméry sa môžu pripraviť zo syntetických alebo polosyntetických materiálov, alebo 

kombináciou oboch. Obsahujú viac vody ako hydrokoloidy a majú menšiu absorpčnú 

kapacitu. Používajú sa na rany s menšou sekréciou, ktoré si vyžadujú väčšiu hydratáciu. 

Príkladmi sú Askina Transorbent
®
, Hydrosorb

®
, Hydrosorb plus

®
, Vigilon

®
, Skin-Gel

®
 a pod. 

Penové obväzy 

Penové obväzy (špongie) majú mnohé výhodné vlastnosti ako sú tepelná izolácia, ľahké 

prispôsobovanie tvaru a objemu defektu, priepustnosť pre pary, zníženú adherenciu, sú ľahké 

a pohodlné, majú schopnosť pojať väčšie množstvo exsudátu. Môžu mať rôznu veľkosť 

pórov, cez ktoré odtekjú sekréty z rany do obväzu. Na povrchu sú opatrené menej priepustnou 

bariérovou membránou. Môžu byť pripravené z viacerých druhov materiálov ako sú 

hydropolyméry, polyuretán, alebo aj kolagén. Môžu mať lepivú aj nelepivú úpravu. Používajú 

sa na viacej secernujúce rany, kde dokážu účinne odvádzať a absorbovať sekrét a udržiavať 

vlhkosť v rane. 

Obväzy hydropolymérové 

Príkladmi môžu byť Biatain
®
, Biatain Ag

® 
(s obsahom striebra), HydroTac

®
, Tielle

®
, Tielle 

Xtra
®
. 

Obväzy polyuretánové 

Príkladmi sú Suprasorb
®
, Allevyn

®
, Kendall

®
, Mepilex E.M

®
, PermaFoam

®
, Versiva XC 

a pod.  

Obväzy kolagénové 

Sú to vlastne kolagénové špongie, ktoré sa prikladajú na ranu. Majú veľmi dobré 

hemostatické vlastnosti a môžu sa aj rozpúšťať proteolytickými enzýmami baktérií 

osídľujúcich ranu. Ako prirodzený biologický materiál podporujú tvorbu granulačného 

tkaniva. Protiinfekčný účinok nemajú. Kolagén môže byť hovädzieho alebo konského 

pôvodu. Príkladmi produktov z hovädzieho kolagénu sú Suprasorb C
®
 a Catrix

®
. Príkladom 

produktu z konského kolagénu je Biopad
®
.  
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Vláknité kryty 

Predstavujú obväzové podušky, výplne, alebo aj drény z modifikovných vlákien prírodného  

pôvodu ako napríklad sú morské riasy (algináty), alebo celulóza. 

Algináty 

Sú to vláknité tkaniny plsťovitej struktúry na báze kalcium a natrium-alginátu. Kalcium - 

alginát je nerozpustný, natrium - alginát je naopak rozpustný. Ióny Ca
++

 a Na
+
 sú schopné sa 

navzájom v roztokoch zamieňať a meniť tak vlastnosti materiálu. Pri kontakte s vlhkým 

povrchom rany nabobtnávajú a menia štruktúru na gélovitú, čím vytvárajú vlhké prostredie 

priaznivé pre hojenie a uľahčujú snímanie obväzu z rany. Plsťovitá štruktúra má aj výborné 

hemostatické vlastnosti. Algináty dokázateľne urýchľujú hojenie rán, najmä chronických. 

Alginátové pláty sa kladú priamo na povrch rany a prekrývajú gázou. V prípade, že je 

sekrécia malá a obväz zaschne, je potrebné ho pred sňatím navlhčiť fyziologickým roztokom. 

Sodík prítomný v ňom prevedie alginát do rozpustného stavu čím sa uľahčí sňatie obväzu, 

prípadne sa zbytky dajú zmyť vodnými roztokmi z povrchu rany po rozpustení. Príkladmi 

môžu byť Sorbsan
®
, Sorbalgon

®
, Suprasorb

®
, Askina Sorb

®
 a Kaltostat

®
. Algináty sa s 

výhodou aplikujú na materské miesta po odberoch kožných transplantátov, na granulujúce 

rany s hojnou sekréciou a aj na infikované rany, kde je však potrebná ich častejšia výmena. 

Nie sú vhodné na rany suché a s minimálnou sekréciou. V takých prípadoch je potrebné ich 

prekryť niektorým z bariérových obväzov na zaistenie dostatočne vlhkého prostredia 

a prevlhčovať fyziologickým roztokom. 

Celulózové kryty 

Pripravované sú z vlákien modifikovanej celulózy – hydroxycelulózy v podobnej forme ako 

alginátové podušky. Podobne ako algináty podporujú hemostázu v rane. Príkladmi sú 

Traumacel
®
, Bio-Skin G

®
 a Veloderm

®
. 

Obväzy s aktívnym uhlím  

Infikované rany ako dekubity, ulcera cruris a rozpadajúce sa tumory často produkujú 

nepríjemné zápachy obťažujúce pacienta a okolie, ktoré treba aspoň sčasti neutralizovať. 

Najúčinnejším prostriedkom na tento účel je aktívne uhlie (carbo adsorbens), ktoré sa dá 

upraviť do formy pórovitej tkaniny so špecifickým povrchom okolo 1300m
2
/g. Príkladmi 

môžu byť Actisorb Plus
®

, Carbonet
®
, Carbosorb

®
, Caltocarb

®
, VliwaktivAg

® 
a pod.  
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Melové kryty 

Obsahujú medicinálny med (obvykle med Manuka z Nového Zélandu), ktorý im dodáva 

určité antibakteriálne vlastnosti a obsahuje prírodné látky podporujúce hojenie. Príkladmi 

môžu byť Activon
®
 a Algivon

®
.  

Polyakrylátové superabsorbenty 

Polyakryláty sú schopné vo veľkom množstva absorbovať vodu a spätne ju potom uvoľňovať 

do okolitého prostredia, čo sa využíva u rán obsahujúcich zasušené nekrotické tkanivo, ktoré 

pri hydratácii nabobtná. Pri macerácii nekróz sa urýchľuje ich enzymatická autolýza a ľahšie 

sa potom z povrchu rany rany odlučujú, čím sa urýchľuje čistenie rany a tvorba granulačného 

tkaniva. Príkladom je TenderWet
®
. 

Obväzy hydrovláknité 

Sú to obväzové podušky pripravené zo syntetických hydrovlákien, ktoré sú schopné 

nabobtnávať a tým odsávať sekréty z rany podobne ako algináty, alebo celulóza. Podušky 

charakteru netkanej textílie môžu byť buď len zo samotných hydrovlákien, alebo 

impregnované striebrom ktoré im dodáva antibakteriálne vlastnosti. Príkladmi sú Aquacel
®
 

a Aquacel Ag
®
. 


