
Markéta KoutnáAmbulance hojení ranInterní oddělení Strahov KARIMVšeobecná fakultní nemocnice Praha



Pohled odborníka v hojení ran dospělých na lokální léčbu „malých pacientů“



Domníváte se, že odborník v hojení ran 
DOSPĚLÝCH může rovněž hojit RÁNY U DĚTÍ
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Když se řekne „malý pacient“: 

rozdíl v indikaci materiálu s ohledem na věk (nezralý, novorozenecké, kojenecké, období batolete, předškolní, školní, 
dospívání) 

etiologie rány (popáleniny, dekubity, sutury, akutní, drobná poranění, kožní projevy, plenková dermatitis, panaricium…)
lokalita rány  - fixace, interval výměny
anamnéza
jaký způsob léčby byl již použit?



Domníváte se, že odborník v hojení ran u dětí může hojit rovněž rány u dospělých (například bércový vřed)
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Otázky k diskuzi
Jaká terapeutická krytí můžeme používat s ohledem na věk dítěte?
Psychické trauma dítěte při vědomí při některých chirurgických zákrocích (nekrektomie)
Která antiseptika mohou být aplikována a v jakém věku?
Jaká antiseptika mohou být podávána těhotným ženám – jak dlouho?
Jaká antiseptika mohou být podávána kojícím ženám – jak dlouho?



Výběr terapeutických krytí všeobecně
• Výběr dle základní matrice není pro lokální léčbu u dětí příliš omezený –preference neadherentních krytí
• Strategie minimalizace bolesti a strachu
• Delší interval převazu?
• Mřížky, hydrogely, polymery se silikonem, hydrokoloidy, neadherentní, kolageny aj.



Látky ovlivňující 
množství patogenů v 
ráně

• JÓD (povidon jodid, cadexomer jod)
• STŘÍBRO – iontové, metalické, nanokrystalické
• DACC (kyselina dialkylcarbamoylchloridová)
• OCTENIDIN
• POLYHEXANID
• CHLORHEXIDINE
• MEDICINÁLNÍ MED 
• Chlornany – superoxidované roztoky



FOTOTERAPIE
• Bioptron - Zepter
• Biostimul - Biotherapy



Stručný návrh prostředků použitých u dětí
Mýdlo Roztok Na kůži Hydrogely krytíCytéal Actimaris Cutozinc spray Actimaris gel DACCCutosan DebriEcasan Alfa AD lotio acut Flamigel Inadine od 6 měs.Prontoderm? Microdacyn Cutoil HemagelKIDS Actisorb Plus(Octenisept) Nu-gel BactigrasBetadine od 6 m.



Ošetření dásní, bukální sliznice
• Neocid gel
• Actimaris gel
• ProntOral



Česká společnost pro léčbu rány - ČSLR



Časopis „Léčba rány“

příspěvek do časopisu – Koutna.Marketa@vfn.cz


