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Jednoduché ošetrenie preležanín.
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Povrchové poškodenie kože sa prejaví ako 
povrchová preležanina s ružovou spodinou 
rany bez povlaku. Môžu sa tiež objaviť 
neporušené alebo otvorené / prasknuté 
s tekutinou alebo tekutinou a krvou 
naplnené pľuzgiere. 

Hlboké poškodenie kože, podkožia 
a svaloviny so zasahovaním ku kosti. Môže 
byť prítomný povlak, ktorý však neprekrýva 
hĺbku straty tkaniva. Môžu sa tu vyskytovať 
podmínované miesta a tunely.

Rozsiahla deštrukcia s nekrózou svalového 
tkaniva, fascií, nervov, ciev, kĺbových 
púzdier a poškodením kostí. Môže sa tu 
vyskytovať povlak alebo chrasta. Často sú 
prítomné podmínované miesta a tunely.  

POSÚDIŤ
• Kompletné vyhodnotenie kože: klasifi kovať1 v súlade 

s klasifi káciou preležanín EPUAP-NPUAP. 

• Pri II. – IV. štádiu je potrebné celkové posúdenie rany:
– vzhľad spodiny rany (typ tkaniva a % prítomnosť: 

povlaku, nekrózy, granulácie, podozrenia na biofi lm);
– veľkosť (dĺžka, šírka, hĺbka, podmínovanie); 
– secernácia (farba, konzistencia, stupeň);
– pridružená bolesť a /alebo zápach;
– stav okolitej kože (opuch, zmena farby, macerácia);
– známky a príznaky infekcie (bolesť, zápach, teplo, 

začervenanie, opuch, hnisanie).

1

Perfektní partneri
•  Používajte penové krytie AQUACEL™ 

Foam alebo AQUACEL™ Ag 
Foam ako sekundárne krytie pre 
krytia AQUACEL™ Extra™ alebo 
AQUACEL™ Ag+ Extra™.  

• Absorpčný vankúšik penového krytia 
AQUACEL™ Foam / AQUACEL™ 
Ag Foam by mal presahovať ranu 
aspoň o 1 cm.

•  Pri aplikácii krytia do hlbokej 
rany je potrebné vyplniť ju 
len do 80%, aby sa umožnila 
expanzia krytia pri jeho 
kontakte s tekutinou v rane.

•  Pri použití krytia AQUACEL™ 
a AQUACEL™ Ag+ výplne je 
potrebné ponechať najmenej 
2,5 cm prečnievať z rany pre 
jeho ľahšie odstránenie.

•  Krytia AQUACEL™ Extra™ 
a AQUACEL™ Ag+ Extra™ 
by mali presahovať aspoň 
o 1 cm na kožu v okolí rany. 

• Pre hlboké rany odporúčame 
použiť krytie AQUACEL™ 
a AQUACEL™ Ag+ výplň.

RADY A TIPY PRE APLIKÁCIU KRYTIA*RADY A TIPY PRE APLIKÁCIU KRYTIA*

Druh krytia sa môže meniť počas používania podľa toho ako sa preležanina hojí alebo zhoršuje.‡

• Vyčistite ranu a v prípade potreby urobte debridement 
na odstránenie prekážok z rany, ktoré bránia jej hojeniu, 
napríklad povlak, nekróza, biofi lm. 

• Vyberte krytie, ktoré1: 
– manažuje exsudát 
– chráni kožu v okolí rany 
– udržuje vlhké prostredie v rane 
– je pohodlné pre pacienta 

• Zvážte potrebu použitia antimikrobiálneho krytia 
pre preležaniny, ktoré sú infi kované alebo s rizikom 
vzniku  infekcie.

MANAŽOVAŤ2

Tlaková lézia s pretrvávajúcim 
začervenaním bez poškodenia kože. 
Vytvorí sa zvyčajne v mieste nad 
výčnelkom kosti. Tmavo pigmentované 
miesto nemusí viditeľne blednúť. 

SLEDOVAŤ3
• Zhodnoťte preležaninu pri každom preväze 

a zadokumentujte. 
– Poznámka: Spätná klasifi kácia by nikdy nemala 

popisovať hojenie preležaniny2. 

• Prehodnoťte výber krytia, pričom zvážite zmeny 
v hĺbke a symptómoch preležaniny. 

• Potrebné je zvážiť aj následné ďalšie použitie ochrany 
kože po zhojení preležaniny.

†

K dispozícii sú aj AQUACEL a AQUACEL Ag krytia.

KLASIFIKÁCIA PRELEŽANÍN & VÝBER KRYTIA

* Prečítajte si prosím príbalový leták s podrobnými informáciami o produkte a jeho použití. † Zvážte použitie antimikrobiálneho krytia pre preležaniny, ktoré sú infi kované alebo s rizikom vzniku infekcie. 
‡ Spätná klasifi kácia by nikdy nemala byť použitá na opis hojenia preležanín. Referencie: 1. European Pressure Ulcer Advisory Panel and National Pressure Ulcer Advisory Panel. Treatment of pressure ulcers: 
Quick Reference Guide. Washington DC: National Pressure Ulcer Advisory Panel; 2009.  2. http://www.npuap.org/wp-content/uploads/2012/01/NPUAP_position_on_staging-fi nal.pdf
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