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Co je hlavní determinantou pro výběr krytí u novorozenců 

nedonošení zralí novorozenci dospělí 
Tloušťka celé kůže 0,9 mm 1,2 mm 2,1mm 

Tloušťka 

epidermis 

20 -25 µm 40 – 50 µm Více než 50 µm 

Tloušťka stratum 
corneum 

4 -5 µm 9 – 10 µm Více než 9 – 15 µm 

Dermoepidermální 
junkce 

Je menší – chabé 
spojení 

Podobná dospělým 
– ale méně pevná 

Pevné spojení 

Elastická vlákna Tenká , nezralá, 
nízkého počtu 

Menší, nezralá, 
síťovitě uspořádaná 

Široká v pars 

reticul. Síťovitě 
uspořádaná 



Co je hlavní determinantou pro výběr krytí u novorozenců 

Nutnost využití atraumatických a netoxických materiálů a roztoků. 

 

HYDROKOLOIDY  

 

ADHEZÍVNÍ PĚNY 

 

OSTATNÍ 

KRYTÍ NA RÁNY MEPILEX 

Hodnocení traumatu 

White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1 



Co je hlavní determinantou pro výběr krytí u novorozenců 

ADHEZIVNÍ PĚNY 

 

HYDROKOLOIDY 

 

OSTATNÍ ADHEZIVNÍ KRYTÍ 

KRYTÍ NA RÁNY MEPILEX  

Hodnocení bolesti 

Ref. Dykes PJ et al. Účinky adhezivních krytí na stratum corneum kůže. Journal of Wound Care 2001, 10(1): 7–10 



Co je hlavní determinantou pro výběr krytí u novorozenců 

• Principles of best practise: Minimasing pain at wound dressing – related 
procedures. A concensus document. London MEP Ltd., 2004 

• EWMA position document (2002) : Pain at wound dressing changes 

• WUWS (2008) Minimising pain at wound dressing-related procedures A consensus 
document 

• ISTAP (2019) 



Co je hlavní determinantou pro výběr krytí u novorozenců 

Rány způsobené nevhodným materiálem 



Co je hlavní determinantou pro výběr krytí u novorozenců 

• Porodní traumata 

• Macerace 

• Opruzeniny 

• Ischemické rány 

• Poškození nevhodným typem krytí 
• Tlakové ulcerace 

• Genetická onemocnění kůže ( EB) 
• Toxické reakce 

Typy ran Determinanaty výběru krytí 

• Atraumatičnost 
• Prevence vzniku sekundárních ran a dekubitů 

• Bezpečnost 
• Rychlý nástup účinku 

• Umožnění kontrol mezi převazy 

• Ochrana proti infekčním patogenům 



Prevence a léčba tlakových ulcerací – zdravotnické pomůcky 



Prevence a léčba tlakových ulcerací – zdravotnické pomůcky 



Prevence a léčba tlakových ulcerací – zdravotnické pomůcky 



Prevence a léčba tlakových ulcerací – zdravotnické pomůcky 

 

 

http://shnu.uzis.cz 
 

 

http://shnu.uzis.cz/


Co je bezpečnější, přímá fixace, nebo vypodložení? 



Prevence a léčba tlakových ulcerací  



Prevence a léčba tlakových ulcerací 



Porodní traumata 

    
   Přes veškerou snahu porodníků se setkáváme s porodními poraněními u všech zralostních  

kategorií. 
 

   Jedná se o postižení novorozence během průchodu porodními cestami nebo iatrogenní poranění v 
souvislosti s porodem. 

 

   Výskyt je odhadován na 2–7 na 1 000 živě narozených dětí (Fendrychová et al. 2012).  

 



Porodní traumata 



Porodní traumata 



Porodní traumata 



Porodní traumata 



Porodní traumata 



Porodní traumata 



Dermatitidy 



Dermatitidy 



Dermatitidy 



Dermatitidy 

Po čtyřech dnech 
Mepilex Transfer 



Dermatitidy – riziko vzniku PU 



Ischemické rány 

25. týden, 850g 

Mepilex® Lite + gel 



Ischemické rány 



Ischemické rány 



Ischemické rány 



Extravazace 



Extravazace 



Extravazace 



• Flex Technologie snižuje napětí u lepivých 
okrajů v průměru o 20% ve srovnání s Allevyn® 

Life 

• Flex Technologie spolus se Safetac® 
technologií snižují bolest a trauma a pomáhají 
krytí zůstat na ráně déle 

Modelování pomocí Metody 
konečných prvků 

Biomechanické vlastnosti krytí – cesta od prevence k léčbě 

Mepilex Border Flex 

www.debra.cz 



Co je hlavní determinantou pro výběr krytí u novorozenců 



Děkuji za pozornost 


