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Chronické rany 



Nehojace sa rany a baktérie 





nekrotické tkanivo – prirodzená súčasť hojenia rany ? 

Hlavný dôvod pre debriding 
odstránenie substrátu pre bakteriálny rast 

pretrvávania inflamácie a infiltrácie leukocytmi 
s oneskorenou progresiou preliferačných 
a remodelačných fáz hojenia rany 

kompromisná obnova štruktúry a funkcie kože,  

menežment zápachu a iných negatívnych efektov  











Debridement 

selektívny – neselektívny 

chirurgický a ostrý 

larválny 

nechirurgické metódy 
mechanický 

wet to dry dressings 
irigácia rany 
technika vodnej trysky 

enzymatický 
autolytický – hydrogély a hydrokoloidy 
chemický 



Výber debridementu 

snaha dosiahnuť rýchle, bezpečné a nebolestivé zhojenie 
rany 

musí byť dostatočný – lôžko rany – zdravé tkanivo 

často postupný proces 

charakteristika rany ! 

postoj pacienta 

časové faktory 

dostupnosť zdrojov a zručností 







Larválny debridement 

Larválna terapia je v zásade umelo vytvorená myiáza, 
aplikovaná skúsenými lekármi v kontrolovanom prostredí,  

benefity ktorej prevažujú nad možnými rizikami.  

Benefit: 1. Debridement 

    2. Dezinfekcia 

    3. Rast tkaniva 

    4. Inhibícia biofilmu 



Mechanizmus účinku: 
široký „koktail“ digestívnych enzýmov 
metabolický účinok Proteus mirabilis 

 potentné ATB faktory  

ATB faktory produkované larvami 
cytokíny a rastové faktory 
mech. dráždenie, zvýš. oxygenácia 
vazodilatácia, zmena pH 

 

„mikrochirurgovia“ 

 

M.D.T. 





Enzymatický debridement 



posiľňuje prirodzené procesy selektívneho skvapalňovania, 
odlúčenia a natrávenia nekrotického tkaniva a eschár od 
zdravých tkanív 

makrofágy, endogénna proteolytická aktivita –matrixové 
metaloproteázy 

udržiavanie vlhkého prostredia v rane 

okluzívne, semiokluzívne alebo vlhké interaktívne 
prostriedky – hydrokoloidy, hydrogély, algináty, filmové 
krytia - urýchľujú fagocytárnu aktivitu a formáciu 
granulačného tkaniva 

efektívny v udržiavacej fáze debridementu 



+ kombinácia hydrogélov s aktívnym uhlím a Ag 

hydratácia a postupné zmäkčenie 

ak pacient netoleruje agresívnejší postup 

výhody – ľahká uskutočniteľnosť, všestrannosť 
použitia, nízka cena, podpora hojenia rany 

časovo náročnejší – NIE pre rozsiahle nekrózy, tam 
kde treba nekrózu odstrániť čo najskôr 

pozor – ischemické defekty – diabetici ! 

NIE !- infikované rany  

nadmerná hydratácia - macerácia 



kys. benzoová, kys. salicylová, 40% urea, chlórnany 

rozkladajú nekrózu pri nízkom pH  

často macerácia a podráždenie okolitej kože 

bolestivý 

kontraindikovaný u čistých rán 

resorbcia ! 



použitie „nepoškodzujúcej“ fyzickej sily na odstránenie 
nekrotických tkanív a zvyškov 

wet-to-dry dressings – neselektívny 

irigácia rany 

whirlpool 

ultrasonic therapy 

laser therapy 

debrisoft – monofilament polyester fiber 

 

 





Končatinová ischémia 



Sy. diabetickej nohy 



Chron. žilová insuficiencia 
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