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Hrdost, odvaha, výzva,  

ODVAHA ZACHRÁNIT CELÝ SVĚT 

 Pacienti z tlakovými lézemi více jiných nemocnic – důvod? (neznalost, málo personálu, vybavení, 
strach o sebe, strach o pacienta, strach o rodinu,...) 

 Tlak médií, stigmatizace profese nelékaře 
 Vysílání týmů z urgentního příjmu k repozici do pronace v rámci jedné nemocnice 
 Nebyl čas… 

 
 

 Krvácející léze dutiny ústní – hledání způsobu ošetření a pomůcek – vytvoření pracovního postupu 
 Prevence tlakových lézí  - různé druhy polymerů 
 Prevence spolu s lokální léčbou již vzniklých lézí (při opakovaných  pronacích)  
 Návrat k fototerapii v léčbě lézí 
 Check list + pozitivní list pomůcek pro pronační polohu 

 
 
 





Informace ze zahraniční literatury x klinická praxe 

Zkušenosti z klinické praxe  Literatura 

• Vícevrstevné polymerové krytí 

• Prevence lézí v obličeji 

• Řešení salivace a lézí ústních koutků 

• Zahraniční statistika odpovídá našim 
zkušenostem (viz literatura, č. 4) 

• Různé způsoby polohování do 
pronační polohy  

• Fyzioterapeut součást repozičního 
týmu  

• Jakékoli polymerové krytí 

• 3 varianty polohy pacientů, potřeba 
více druhů podložek pod obličej 

• Hydrofibery (jak dlouho, množství) 

• Krvácení, obavy z extubace…. 

• Přesvědčování ke změně 

• Ne všude je k dispozici a zatím se 
stále učí… 



Vývoj tlakových lézí a čas 
 

Příklad LOKÁLNÍ TERAPIE 

 SPRAYE S AG ((Argogen spray, 
Kadermin, AlfaSilver spray, 
Farmaktive Silver spray, 
Hyalo4 silver spray) 

 ENZYMATICKÉ MASTI (Hyalo4 
start) 

 HYDROGELY 
 ANTISEPTICKÉ MŘÍŽKY 

 

V kombinaci s polymery 



DNES 

Září 2021 -  dosud  



 
Únava, vztek, marnost, zacyklenost,  

osobní zdraví, resignace 
 

Matrace s modem 
„PRONE“ (zatím pouze 

jedna na oddělení) 

Workshop „pronační 
poloha“ s průběžnou 

aktualizací 

Instruktážní film 
repozice  

Zdravotní potíže 
personálu (bolest zad 

personálu…) 

↓ incidence tlakových 
léží = zkušenost 

nelékařů, lékařů a 
dalšího personálu 

Vytvoření pracovních 
postupů 

Set s pomůckami k 
prevenci a léčbě 

tlakových lézí 

Postupné prodlužování 
doby v pronaci (3 dny) 

bez tlakových 
poškození! 

Diskuze o způsobech 
prevence a léčby 



PRACOVNÍ POSTUP OŠETŘENÍ OBLIČEJE PŘED ULOŽENÍM DO PRONAČNÍ POLOHY 
 

1. Natřít celý obličej prostředkem CAVILON ADVANCE (20 sekund 
zaschnout). Aplikace 1x týdně bez ohledu na výměnu polymerů. Nebo 
CAVILON KRÉM 1 ml na celou plochu a nechat zaschnout 15 minut  a více 
minut), případně CAVILON SPRAY  se zakrytím očí a aplikovat vždy při 
výměně polymeru 

2. Do očí Ophtamoazulen  mast, Ophtamoseptonex  mast 

3. Aplikovat na BRADU A ČELO k odlehčení obličeje ADHESIVNÍ POLYMER 
(Hyalo4 foam lite, hyalo4 foam, Covawound, Mepilex border aj.). V 
případě potřeby i na lícní kosti 

4. Do ústních koutků a dutiny ústní a pod úvazy ETK aplikovat 
HYDROFIBERY ve tvaru pruhu 10 x 5 cm široké (Hyalo4 High gelling fibre, 
Liquacel, Aquacel, Exufiber aj.) 

5. Výběr změkčené podložky pod obličej.  

6. Natočit hlavu, střídat polohy vpravo a vlevo a 2-4 hodiny. Pokud nelze 
hlavu polohovat do stran, podložit čelo a bradu tak, aby nedocházelo k 
otlačení nosu 
7. Po přesunutí do polohy na zádech použít BIOLAMPU (30 minut 3x 
denně), při expozici zakrýt oči 



OBKLADY               HYDROGELY  

(vysouší)                 (rehydratují) 

Střídání prostředků a 3 hod. 

Pokud pacient není v pronaci 

OŠETŘENÍ 

PŘED 

PRONACÍ 

ROZTOKY: 

vytírání,  

potření 

  

RTY: 

  

SPECIÁLNÍ: 

  

Aqvitox D 

roztok  

DebriEcasan 

alfa 

Granudacyn gel 

+ gáza 

  

Ošetření 

dutiny ústní  

Corsodyl 

  

VIVAMEL MED 

VIVAMEL CONTACT 

(bazální stimulace) 

GELCLAIR 

Stomatitis, bolest 

  

Actimaris 

sensitive 

roztok 

  

Actimaris gel 

samotný 

Ošetření rtů  Tamtum  

Verde 

  

Bor glycerin 

Pagavit 

  

FOTOTERAPIE 

  

Actimaris forte 

roztok 

Neocide gel 

samotný 

  

Hydrofibery SkinSept 

mucosa 

Infadolan mast 

  

  

VARIANTY LÉČBY LÉZÍ RTŮ A DUTINY ÚSTNÍ 



  

Poznámka: Pronační poloha dosud není obsažena v učebních plánech kvalifikačního vzdělávání  



Zítra 
od ? 



Jsme připraveni!!?? (střídavé pocity) 

• Akreditovaný kurz 
• Manual handling pro snížení rizika 

poškození zad 
• Pronační poloha není pouze spojena 

s obdobím Covid19, ale díky 
zkušenosti se bude v budoucnu více 
využívat u pacientů s ARDS vzniklých 
z různých příčin.  
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