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Současné trendy v léčbě 
popálenin u dětí 



   Hlavní funkce kůže 
 
 
Udržování konstantní tělesné teploty 
 
Ochrana před infekcí ze zevního okolí 
 
 Ochrana organizmu před ztrátou  
 tekutin 
 
 Senzorická funkce 
 
 Identifikace barvou 
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Dělení popálenin 

Podle rozsahu – „pravidlo devíti“ 
•  hlava + krk= 9% 

•  přední plocha trupu=18% 

•  zadní plocha trupu=18% 

•  jedna HK= 9% 

•  jedna DK=18% 

•  genitál=1% 

Podle mechanizmu – termické (spojené s 
inhalačním traumatem), elektrické, 

        chemické, omrzliny,  
 

Podle hloubky popálení - I.- IV. st. 
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Závažnost poranění 

• Rozsah postižení 

• Věk postiženého 

• Hloubka postižení 

• Lokalizace postižení 

• Anamnéza postiženého (předchorobí) 
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První pomoc u popálenin 
 
 

• Odstranění postiženého z dosahu působení       
škodliviny. 

• Zajištění základních vitálních funkcí. 

• Po stabilizaci celkového stavu péče o plochy.  
Chladíme  maximálně 5% a volíme prioritní 
místa.  

• U velmi malých dětí nechladíme z důvodu 
hrozícího podchlazení. 4 



Myslíte si že 

Chladíme: 
 

 A) vodou okolo 0 st. C 

 B) vodou okolo 7 st. 

 C) odraženou vodou 



Lokální terapie 
(konzervativní a chirurgická) 
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    Konzervativní – I., II.a, II.b, 

 vlhké kryty, krémy, VAC, kultivované epidermální 
 autotransplantáty 

 

• Chirurgická – III.-IV. 

 nekrektomie  - ostrá 

    - chemická 

    - autotransplantace 



Princip léčby   
 na ukázce  případu 

 
 
 
 

Chlapec 5 let s dvojčetem zapálil láhev s hořlavinou.  
 

Popálen na 15% TBSA 
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17-tý den propuštěno  
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Den příjmu 1.9 
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Primární hodnocení stavu 



Myslíte si že 

Budeme tohoto chlapce v rámci první 
pomoci chladit v celé ploše popálení? 

 

 A) ano 

 B) ne 
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Uvolňující nářezy 
 





Naložení 40% kyseliny 
benzoové 

2 měsíce hospitalizace 



Důkladná fixace obvazu 



Transport pacienta na JIP 



16.9. převaz 



Odběr DE štěpu 
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    Chemická nekrektomie 
videozáznam 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 měsíce hospitalizace 





5.11. rekonstrukční operace 



  12.11. převaz – vytažení klipů 

Souhlas s použitím fotografií získán od rodičů písemně. 



Tlakové masáže  
a výroba  

sádrového odlitku 



24.11. protetická péče  
a fototerapie 



28.11. kontrolní vyšetření 
a laserová terapie 

Souhlas s použitím fotografií získán od rodičů písemně 



Iatrogenní poškození 
 

Dvouleté batole, popáleno na 4,5 % TBSA 
elektrodami i vodiči v průběhu MR 

1 
   7 den chem.nekrektomie 
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Propuštěn po 19-ti dnech             Po 6-ti měsících 



Překlad dvouleté holčičky z jiného 
zdravotnického zařízení pro nekrosu po 

paravenózní aplikaci.  
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´3 dny apl. Dermazin 



 

7 den naložena 40%kyselina benzoová 
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8 dní čištění Octenisept, TenderWet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použito 
tkáňové lepidlo 
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Hospitalizace 21 dnů, 
dva operační zákroky 
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  5 měsíční holčička po pádu žehličky 9% TBSA 



Transport do nejbližší nemocnice, 
    primární ošetření, zajištění  žilního vstupna 

pravé horní končetině, transport na KPPCH 
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17-tý den propuštěno  



9 4 měsíce od úrazu 



 Příjem 3letého chlapece  
… Matka udávala jako mechanismus úrazu skok 

do vařící vody … 
12%TBSA gr. III 

 
ošetření na sále v CA, provedeny uvolňujícá 

nářezy 
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Průběh nekrektomie 



2 měsíce hospitalizace 



Následná rekonstrukce a následně dalších 11 





Ruce z mandlu 



                                  Šlápnutí do chemikálie 





Vagon u 14-ti letého chlapce. 65%TBSA 



Myslíte si že 

u 14-ti letého chlapce : 
 

 A) budete chladit celé tělo 

 B) budete chladit jenom určité % 

 C) budete volit prioritní místa 





Hospitalizace 72 dnů, 25 anestezii 
 


