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Úvod 

Bércové vředy patří mezi chronické rány, které jsou nejčastěji zapříčiněné 

chronickou žilní nedostatečností, a to především u žen. V České republice trpí tímto 

onemocněním přibližně 45 000 osob nad 65 let. Při včasném rozpoznání a správné 

diagnóze je tento druh rány dobře léčitelný, a to i u pacientů s vysokou 

polymorbiditou, která většinou znesnadňuje hojení. Pro stanovení vhodné léčby je 

velmi důležité rozlišit typ a příčinu vzniku bércového vředu a stanovit tak adekvátní 

postup léčby. 

Ve většině případů se setkáváme s bércovými vředy u pacientů s žilní insuficiencí, 

arteriální ischemií, poruchou lymfatického systému nebo u onemocnění typu diabetes 

mellitus. Majorita bércových vředů je po správné diagnóze léčitelná, a čím dříve je 

zahájena terapie, tím účinnější je samotné hojení. Nicméně zacelení rány je 

dlouhodobý proces a trvá několik měsíců až let. Odvíjí se od závažnosti poranění, 

schopnosti hojení u konkrétního pacienta a od jeho celkového přístupu k dané situaci. 

Každý typ rány a každý pacient vyžaduje individuální průběh terapie. 

Léčbu je důležité zahájit po správné diagnóze co nejdříve. Tím lze zabránit 

nastoupení infekce, která komplikuje a prodlužuje nejen samotnou terapii, ale i hojení 

rány. Dalším důležitým krokem je naučit pacienta správným zvyklostem zdravého 

životního stylu, mezi něž patří: pravidelný pohyb, úprava jídelníčku (pestrá a vyvážená 

strava), masáže studenou vodou, nošení zdravotní obuvi a pohodlného, volného 

oblečení.  Naopak je důležité vyvarovat se dlouhého sezení a stání, omezit saunování, 

horké lázně a koupele, zamezit přejídání, striktně omezit konzumaci tučných jídel, pití 

perlivých nápojů a alkoholu, přestat kouřit, nenosit škrticí oblečení, zejména ponožky. 

Významnou roli v prevenci i při samotné léčbě bércového vředu představuje také 

farmaceutický asistent. Mnoho pacientů konzultuje citlivé otázky ohledně prevence, 

počínajících obtíží nebo již vzniklého bércového vředu především s ním. Ze strany 

farmaceutického asistenta je proto důležitá taktní, ohleduplná a empatická 

komunikace s respektem vůči pacientovi. Farmaceutický asistent poskytuje tzv. 

předlékařskou pomoc, proto by měl být schopen zhodnotit aktuální stav daného 

pacienta. K tomu je zapotřebí mít odborné znalosti nejen z obecné patofyziologie 

člověka a farmakoterapie, ale v tomto případě zejména v oblasti zdravotnických 
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prostředků, konkrétně terapeutických krytí a kompresí. Tak může poskytnout 

pacientovi adekvátní pomoc v různých stádiích onemocnění. 

I přes veškerá moderní a účinná krytí, která urychlují a usnadňují pacientovi léčebný 

proces, se v dnešní době ve velkém využívají individuálně připravované léčivé 

přípravky. Bohužel, nejsou ve většině případů správně sestavovány a je proto důležité, 

upozornit na jejich nedostatky a opakující se používání špatných a zastaralých 

substancí. 
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1. Cíl práce 

1.1 Hlavní cíl práce 

Podat ucelený přehled o možnostech léčby bércových vředů. 
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2. Teoretická část 

2.1 Anatomie a fyziologie kůže 

 Vnější obal lidského těla, tedy kůže, tvoří hranici mezi organismem a jeho okolím. 

Průměrná plocha kůže u dospělého člověka činí 1,6 - 2 m², při tloušťce 1,5 - 4 mm. Tyto 

údaje jsou proměnné, a to v závislosti na umístění a celkové kondici člověka. Její váha 

se stanovuje na 3 kg, spolu s tukovou tkání až na 20 kg. Díky těmto veličinám je kůže 

nejtěžším a zároveň největším orgánem lidského těla obsahujícím přibližně 72 % vody. 

Svou elasticitou se dokáže přizpůsobovat aktivitě člověka a proměnám stavby lidského 

těla v životním cyklu. Kůže je tvořena třemi hlavními vrstvami. Vnější vrstvu tvoří 

epitelová epidermis (pokožka), vnitřní pojivová dermis (škára) a subcutis (podkoží). 

Dále na kůži navazují kožní adnexa jako jsou vlasy, chlupy, nehty a potní a mazové 

žlázy. [SILBERNAGL, DESPOPOULOS, 2004]. 

 

 Epidermis 

 Nejvrchnější vrstva je zrohovatělá, díky čemuž nepropouští vodu a je do jisté míry 

odolná vůči chemikáliím a radiaci. Zároveň zabraňuje vyschnutí a vstupu 

mikroorganismů.  Dokáže také buď zcela zabránit, nebo alespoň zmírnit následky 

mechanického poškození. 

 

 Dermis 

 Dermis je fibroelastická, a tím připisuje kůži vlastnosti jako je ohebnost, odolnost 

proti tahu a mechanickou pevnost. Vše je způsobeno spletitými kolagenovými vlákny. 

Návrat kůže do původního stavu po určité fyzické aktivitě je zapříčiněn elastickými 

vlákny. Obsahuje nervy a cévy, které vyživují kůži a další buněčné vrstvy potřebné pro 

obranné a regenerační elementy. 

 

 Funkce kůže 

 Kůže dokáže částečně odolat nepříznivým následkům mechanického, chemického, 

tepelného, světelného a osmotického poškození či narušení vlivů z okolí. V případě 

mechanického poškození je zde tukový polštář, který dokáže rozprostřít a tím snížit 

tupé síly, zároveň také slouží jako výborná tepelná izolace. 
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 Kůže díky svému kyselému pH a suchému povrchu zabraňuje rozmnožování 

mikroorganismů. Langerhansovy buňky zajišťují imunologickou ochranu, jsou umístěny 

ve stratum spinosum epidermis a patří do imunokompetentních dendritických buněk 

mezodermového původu. Dokážou rozpoznat antigen, následně jej zpracovat a 

prezentovat. Obsahují receptory pro protilátky a komplementy.  Z celkové epidermální 

buněčné populace tvoří Langerhansovy buňky 4-5 %. 

 Za pomoci neurovaskulárních mechanismů kůže reguluje výměnu tepla mezi 

organismem a jeho okolím. Podkožní tuk udržuje teplo a šíří jej do „kanálů“ cévního 

systému, který následně dokáže vykonávat tepelnou regulaci tím, že změní průsvit cév. 

Hustota cévního zásobení kůže nadměrně přesahuje její nároky na přísun kyslíku a 

živin. Veškeré změny v průtoku krve kůží jsou zapříčiněny výkyvy teploty prostředí a 

vnitřní teploty organismu.  Zajímavostí kožního oběhu je arteriovenózní anastomóza, 

která zkratuje proud krve z arteriol do venul, obchází kapilární řečiště, čímž dochází k 

rychlým změnám prokrvení. Většina AV-anastomóz je tvořena silnou svalovou stěnou a 

nachází se na konečcích prstů ruky, nohou, uších, nosech a rtech. Jsou ovládány 

sympatikem, termoreceptory nebo centry CNS. Dalším termoregulačním 

mechanismem je vylučování přebytečného tepla odpařováním neboli sekrecí potu. 

Známe dva typy potních žláz: apokrinní a ekrinní. Apokrinní se vyskytují nejčastěji v 

axile a perigenitální krajině a neslouží k termoregulaci, jsou nepřímo adrenergně 

inervované. Ekrinní žlázy jsou umístěny po celém těle (nohy, dlaně, šíje), jednoduché, 

tubulární, jsou to pravé potní žlázy, vylučují pot. Cholinergní sympatická vlákna spolu s 

dilatací kožních odporových cév stimulují potní žlázy. [SILBERNAGL, DESPOPOULOS, 

2004], [STRYJA, 2011]. 

 

 Receptorový orgán 

 Díky své ploše s obrovským počtem receptorů somato-senzorického systému je kůže 

největším receptivním povrchem. Umožňuje neustálou komunikaci s vnějším okolím 

(dotykové a tlakové receptory, termoreceptory, receptory pro bolest). 

 

 Resorpce a exkrece 

 Resorpce umožňuje průnik zejména liposolubilních látek (užívání léčebných mastí). 

K exkreci dochází přes potní a mazové žlázy. 
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Mazové žlázy jsou vázány na vlasové folikuly, rovnoměrně rozděleny po celém těle, 

obzvlášť v kůži hlavy, obličeje a hrudníku. Sekrece kožního mazu uvolňuje na povrch 

lipidy, tukový maz. Má baktericidní účinky, chrání kůži před vlivy vlhka, vysycháním a 

zvláčňuje vlasy. Triacylglyceroly mazu jsou štěpeny esterázami rezistentních bakterií. 

Vznikají volné mastné kyseliny, které mají vliv na fyziologické kyselé prostředí povrchu 

kůže. Komplexní hormonální kontrola ovlivňuje produkci mazu, přičemž androgeny 

fungují stimulačně a estrogeny opačně. 

 

 Regenerace kůže 

 Povrchové buňky epidermální vrstvy kůže jsou neustále vystavovány vnějším vlivům: 

odírají se, olupují, a proto jsou rychle nahrazovány proliferací a diferenciací buněk z 

hlubších vrstev. Celý tento proces je závislý na kmenových buňkách. Epidermální 

kmenové buňky nelze odlišovat, a díky tomu je nelze snadno identifikovat. Jelikož jsou 

ale determinované a chovají se jako unipotentní buňky, vzniká z nich jen jeden typ 

terminální buňky. Neomezeně se dělí, čímž poskytují potomstvo, které se dále 

diferencuje, a to další dává za vznik kmenovým buňkám. Dokážou se tedy 

sebeobnovovat a ukládat do nejhlubších vrstev epidermis, konkrétně do bazálních 

buněk, ve kterých dochází k mitóze. Dále se diferencují dceřiné buňky, přemisťují se 

kolmo na povrch a dočasně se tak stávají součástí metabolicky aktivní vrstvy, a 

dosahují velmi typického vzhledu (stratum spinosum). Při cestě na povrch syntetizují 

keratin ve všech vrstvách epidermis. V každém vývojovém stupni se nacházejí různé 

druhy keratinů. Ve stratum spinosum se buňky oplošťují, ztrácejí jádro a intracelulární 

organely, až se následně změní na ploché „šupiny“ obsahující pouze keratin. Jsou 

stlačené a hustě uspořádané, vytvářejí povrchovou vrstvu epidermis, z které se dále 

odírají a olupují. Celý tento proces trvá 2 až 4 týdny. [SILBERNAGL, DESPOPOULOS, 

2004], [STRYJA, 2011], [TROJAN, 2003]. 
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2.2 Bércový vřed a příčiny vzniku 

 Definice a dělení rány 

 Ránu můžeme definovat jako poškození celistvosti tělesného obalu. 

 

Akutní rána je způsobena vnějším poškozením, a to buď mechanickým (traumatické), 

chemickým či radiačním. Pro její uzavření je dostačující chirurgický zákrok (hojení per 

primam), v případě komplikací (díky hnisu a tekutinám v ráně) je nutná postupná léčba, 

při které dochází k obnově granulační tkáně výplní (hojení per secundam). 

 

Chronická rána je nehojící se rána, pro kterou je typická dlouhodobá léčba s pomalým 

hojením a s přetrvávající poruchou i po 6 až 9 týdnech léčby bez radikálních změn. 

Rána není schopna se hojit, a to z důvodu narušení obvyklého reparativního procesu 

(objevuje se i u akutních ran s podobnou strukturou léčby). 

Stupeň závažnosti se dělí dle hloubky postižení, od horní vrstvy kůže až ke kostem. 

 

Kožní vřed (ulcus) je vřed kůže a měkkých tkání. Dochází ke ztrátě kůže spolu s 

podkožím. Vzniká důsledkem lokální poruchy trofiky tkání (působením tlaku, nemocí či 

neuropatie), rozpadu zánětlivého či nádorového ložiska nebo infekce krve. To má za 

následek poruchu výživy kůže a podkoží s nastupující hypoxií a ischemií. Nakonec 

nastartuje odumírání buněk a následný vznik nekróz. Prevalence v civilizovaných 

zemích je 1 až 2 %. Pro správný léčebný proces je zapotřebí, aby se krevní zásobení a 

mikrocirkulace v místě rány obnovily a navrátily do původního stavu. Tím se odstraní 

nutriční deficit, který zapříčinil zánik tkáně. Jako první je tedy zapotřebí zjistit příčinu 

vzniku vředu a následně se zaměřit právě na tyto faktory. 

 

2.2.1 Chronická žilní insuficience 

 Chronickou žilní nedostatečnost řadíme mezi nejčastější příčiny bércových vředů: až 

v 70 % všech případů. Z celkové populace trpí touto poruchou přibližně 10 až 30 % 

obyvatel, přičemž ve většině případů se týká žen. Příčinou bývá nedomykavost chlopní, 

obstrukce venózního odtoku či porucha mechanismu svalové pumpy. Dochází k poruše 

mechanismu žilního oběhu v oblasti dolních končetin, který následně způsobuje 
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hypertenzi v povrchovém žilním systému. Ta má za příčinu vysoký posturální tlak v 

žilách, který způsobuje poruchu mikrocirkulace a tromboflebitidu v oblasti podkoží 

stehen a lýtek. Po jistém čase vede k trofickým změnám na kůži a podkoží, k otokům, 

fibrotizaci pokožky, pigmentaci, jizvení a následně k samotnému bércovému vředu, 

který signalizuje pokročilé stádium chronické žilní insuficience. Alarmujícími příznaky 

této nemoci bývá z počátku napětí a pocit těžkých unavených nohou, bolest lýtek, 

varixy, přechodný perimaleolární otok, noční křeče v oblasti lýtek a plosky, parestézie, 

svědění, pálení, štípání. K zhoršení dochází hlavně v průběhu dne při sedavém 

zaměstnání nebo naopak při vykonávání činností, kde je třeba déle stát na místě, u žen 

se zhoršení potíží dostavuje také v období menstruace. Úleva přichází při elevaci 

končetin, po aplikaci kompresivní terapie a při pohybu. Vzniklý žilní bércový vřed je 

typický střední až silnou ranní sekrecí na vnitřním kotníku s nateklými okraji, atonickou 

spodinou bez nekróz, tuhými otoky a hyperpigmentací v okolí postižení. Dalšími znaky 

je macerace kožního krytu a sekundární mikrobiální ekzém. Diagnóza se stanovuje na 

základě anamnézy, provedení funkčních zkoušek a objektivního vyšetření či biopsii. Při 

letitém postižení může vzniknout flebolymfém. [SILBERNAGL, DESPOPOULOS, 2004] 

 Stav zaviněný poškozením hlubokých žil uzávěrem při flebotrombóze, následnou 

destrukcí chlopní a navazující nedomykavostí nazýváme posttrombotický. Stáze krve v 

hlubokém řečišti s následovanou insuficiencí chlopní perforátorů, žilní reflexí, 

přetížením povrchního žilního systému, a nakonec vzniku sekundárních varixů vzniká 

do 3 let po flebotrombóze u poloviny nemocných. Pokud při tvorbě bércového vředu 

dochází zároveň k ischemii, nazýváme tento vřed jako ulcus cruris mistum neboli 

smíšenou venózně- arteriální ulceraci. K té dochází v 10 % všech diagnostik této 

poruchy. Symptomy jsou stejné jako při běžném žilním bércovém vředu, ovšem 

doplněné o intermitentní klaudikaci. Léčba bývá doplňována opatřením na snížení žilní 

hypertenze. [STRYJA, 2011]. 

 

2.2.2 Arteriální ischemie 

 Deset procent všech případů bércových vředů se vyskytuje u pacientů postižených 

arteriální ischemií. Dochází ke stenózám a uzávěrům tepen, které přivádějí okysličenou 

krev do končetin. To má za příčinu různé stupně nedokrevnosti neboli ischemie. 

Chronické stádium se projevuje námahovým a následně klidovým bolením končetin, 
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vznikem trofických změn kůže a kožních adnexů spojených s nehojícími se vředy 

zejména v akrálních částech těla, v nekrotickém případě na bérci. Projevuje se pocitem 

chladu, bolestí, nehmatnou pulzací na hlavních tepnách, černou nekrotickou tkání na 

spodině vředu, minimální ranou sekrecí, tenkou, bledou, napjatou a chladnou okolní 

kůží a bolestí samotného vředu. Při postupu vředu do hloubky či šířky hrozí amputace. 

[STRYJA, 2011], [TROJAN, 2003] 

 

Chronická kritická končetinová ischemie 

 Typickým příznakem této nemoci je přítomnost vředu na končetině. Definice podle 

Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO) z roku 1991 

popisuje chronickou kritickou končetinovou ischemii jako stav, kdy přetrvává klidová 

ischemická bolest s potřebou užívání analgetik déle než dva týdny, či vřed nebo 

gangréna na dolních končetinách s kotníkovým systolickým tlakem nižším než 60 

mmHg a palcovým tlakem nižším než 40 mmHg.  

 Příznaky jsou plíživé, často jim proto pacient nevěnuje náležitou pozornost. V 

důsledku tohoto zanedbání se jich ale může později objevit celá řada. Dle Fontaina tuto 

poruchu klasifikujeme na základě pozorování přítomnosti klaudikací a klidových bolestí 

do 4 stupňů. Kožních nekróz a ulcerací se týká IV., tedy poslední a nejzávažnější stupeň.  

Vážnému ohrožení amputací končetiny je možné předejít revaskularizačním výkonem. 

[STRYJA, 2011]. 

 

2.2.3 Diabetes mellitus 

 Výskyt bércových vředů u pacientů s cukrovkou se týká přibližně 3 % všech 

postižených. Dochází ke kombinaci změn na úrovni makroangiopatie, mikroangiopatie 

a neuropatie. V důsledku periferní senzitivní neuropatie dochází ke snížené citlivosti 

akrálních částí. Klaudikace a klidové bolesti nebývají časté, a to ani ve stádiu kritické 

končetinové ischemie. Léčba je velice zdlouhavá a komplikovaná kvůli recidivující rané 

sekreci a otokům, které jsou zapříčiněny komplexní poruchou reparace tkání. [STRYJA, 

2011], [TROJAN, 2003] 
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2.2.4 Ulcus cruris hypertonicum (Martorellův vřed) 

 Martorellův vřed se častěji vyskytuje u žen a to na přední a laterální straně bérce 

(oboustranný výskyt). Vyznačuje se silnou bolestí a hmatnou periferní pulzací. Při léčbě 

je důležité zaměřit se na terapii arteriální hypertenze, atraumatické lokální ošetřování, 

tlumení bolesti a krytí vlhké terapie dle aktuálního stavu a potřeb rány. 

 

2.2.5 Ulcus cruris lymphaticum 

 V terénu III. stádia lymfedému dochází k závažné torpidní ulceraci na dolní 

končetině. Příznaky jsou stejné jako symptomy lymfedému (tvrdý otok kůže a podkoží, 

fibrotizace, Stemmerovo znamení, elefantiáza, otok dorsa nohy, kvadrátní prsty), 

typické kožní změny (změny na nehtech, verrucosis lymphostatica, lymfocysty), výrony 

lymfy z poškozené kůže a macerované okolí vředů. Dochází k snadnému vzniku 

bakteriální infekce kůže a podkoží, které zhoršuje další průběh lymfedému. Spodina 

vředu bývá atonická, povleklá a s hojnou serózní sekrecí. Léčba je ztěžována nutnou 

doprovodnou redukcí lymfedému pomocí intenzivní manuální a přístrojové 

lymfodrenáže, doprovázena aplikací kompresivní bandáže a podpůrným cvičením. 

Venotonika a systémová enzymoterapie je vhodná při celkové léčbě, případné recidivy 

erysipelu se léčí antibiotiky. Lokální terapie je soustřeďována na ranou sekreci a 

ochranu okolí před macerací a ranou infekcí, a na vyčištění spodiny rány. Nezbytnou 

součástí je poučení pacienta do vhodných denních aktivit. [STRYJA, 2011]. 

 

2.2.6 Infekce 

 U pacientů postižených stafylokoky a beta-hemolytickými streptokoky může dojít k 

rozpadu tkáně, zapříčiněného bakteriální proteázou a nekrotizující fascitidou, což může 

mít za příčinu vznik vředu s příznaky jako je zarudnutí, otok a výrazná bolest v 

samotném okolí vředu. Rovněž se mohou objevit celkové příznaky zánětu: třesavka, 

febrilie, schvácenost a pocení. Mezi predispozice patří lymfedém, dlouhodobé otoky, 

macerace, diabetes mellitus, ischemie, imunosupresivní terapie a obezita. Vznik růže 

(erysipel) ohrožuje léčbu svými recidivami, přičemž může vznikat i lymfedém. Pokud 

dochází ke gangrenózní erysipel, vznikají hluboké nekrotické vředy odolné vůči terapii.  

U pacientů s predispozicemi se objevují rovněž nekrotické vředy (spodinou zasahující 
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až ke svalové fascii), typické je taktéž zarudlé a bolestivé okolí. Kvůli rezistenci na 

terapii moderním krytím, je nutné, aby lékař provedl lokální terapii vředu 

kontrolovaným podtlakem s navazujícím transportem dermo-epidermálního štěpu pro 

uzavření rány. Pokud ulcerace na bérci vznikla na granulomatózním zánětu, může 

způsobit systémové infekce jako je lues ve III. stádiu či lepru. [STRYJA, 2011]. 

 

2.2.7 Ostatní příčiny (vaskulitida, nádory) 

 Mezi další příčiny vzniku bércového vředu řadíme vaskulitidu a nádory. 

 

Vaskulitida 

 Vaskulitida neboli chronické zánětlivé onemocnění cévní stěny zasahuje a přerušuje 

mikrocirkulaci. Toto nehomogenní onemocnění může mít rovněž za následek vznik 

vředu. Dochází k typickým klinickým, laboratorním a histologickým změnám. 

Následkem vaskulitidy vzniká autoimunitní zánět nebo depozit imunokomplexů s 

následným vznikem bércového vředu.  

 

Nádory 

 Primární kožní nádory, metastázy či lokálně pokročilé tumory, které prorůstají z 

hloubky, mohou zapříčinit ulcus. Jestliže pacient trpí lymfedémem, je zde větší riziko 

vzniku lymfangiosarkomu. Léčbu soustředíme především na terapii symptomů jako je 

raná bolest, sekrece a zápach, protože chirurgický zákrok už není často možný. 

 

2.3 Léčba 

2.3.1 Débridement 

 Hlavním cílem léčebné metody débridementu je odstranění cizích materiálů a 

nekrotické tkáně z traumatické nebo infikované léze, a tím obnovení bakteriální 

rovnováhy a podpoření hojení ran. Nekrotické tkáně, cizí tělesa či dutiny vyplněné 

tekutinou nebo krví tvoří zásadní bariéru při hojení ran. A to jak mechanickou, tak 

vlivem přítomnosti infekce, kterou nemůže organismus účinně eliminovat, v mrtvých 

tkáních neprobíhá hojivý proces. Tento druh metody čištění rány je v praxi mnohdy 
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podceňován a u pacientů vyvolává obavy. Je ovšem nepostradatelnou a 

nevyvratitelnou metodou pro podporu hojení, která je známa již od dob Hippokrata.  

Metody débridementu lze rozdělit na mechanické (chirurgický ostrý débridement, 

hydroterapie, hydrochirurgie typu Versajet, ošetřování krytím wet-to-dry, kompresivní 

bandáže), autolytické (osmotický débridement, podtlaková léčba), chemické a 

enzymatické (enzymy v externech, biochirurgie, tzv. larvální débridement). 

 Mezi pozitivní faktory, které tato metoda přináší, patří odstranění bakteriální 

zátěže, odstranění zdroje toxinů z vlastní nekrotické tkáně, zmírnění zánětlivých reakcí 

v okolí rány, částečnou eliminaci zápachu a sekreci z rány a v neposlední řadě zlepšení 

dostupnosti růstových faktorů. 

 Tato metoda zahrnuje i jisté kontraindikace, které nelze opomíjet. Jedná se zejména 

o poruchy koagulace při ostrém débridementu. Panují zde obavy z řad neurochirurgů o 

dalším poškození tkání, zhoršení prokrvení tkání do zbytku končetiny a rozšíření 

gangrény při porušení cévního zásobení. Pokud k tomuto problému dojde, nejedná se 

o špatně provedený zákrok, ale o nevhodně zvolenou indikaci nebo špatné načasování 

výkonu. 

 Mechanický débridement, mezi něhož patří chirurgický, se indikuje zejména na 

rozsáhlé hluboké nekrotické vředy tkání, bolestivé rány a v případech, že je třeba ránu 

neodkladně vyčistit za pomocí skalpelu, pinzet, nůžek apod. ve spojení s analgezií a 

anestezií. Čištění rány může být provedeno na operačním sále, nebo tzv. 

„konzervativně ostrým“ débridement na lůžku. V tomto případě se odstranění 

nekrotické tkáně provádí takovým způsobem, aby nedošlo k poškození spodiny rány. 

Dále do této skupiny zařazujeme hydroterapii, což je jednotné označení metod jako je 

vysokotlaká irigace, pulzní laváže, whirpool, VersJet. U těchto technik dochází k čištění 

spodiny rány pomocí proudící tekutiny (sterilní vody). Proud vody odstraňuje 

odumřelou tkáň ze spodiny rány včetně infekčního raného exsudátu. Débridement 

wet-to-dry neboli "vlhké-suché" se provádí za pomocí převazů s krytím. Při této 

metodě se krytí zvlhčuje Ringerovým roztokem nebo antiseptiky, kdy se převazy 

vyměňují alespoň třikrát denně. Gáza ke spodině adheruje a při výměně se společně s 

krytím odstraní i nekrotické tkáně. Tato technika je ale velice bolestivá, dále je 

ekonomicky náročná. Nelze ji proto provádět u všech pacientů. [GEUM, 2008] 
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Autolytický débridement je metoda, která se používá u pacientů netolerujících 

agresivnější formy débridementu a trpících neinfikovanými ranami. Indikuje se k 

hydrataci a postupnému změkčení tuhých nekrotických tkání s postupným 

rozpuštěním. Tento typ débridementu je tedy závislý na vlhkém prostředí a založený 

na činnosti metaloproteáz (tělu vlastní enzymy) a fagocytóze zprostředkované 

leukocyty. Autolytický débridement je efektivní, bezpečný a rozpouští nekrotickou 

tkáň, díky čemuž je snadno použitelný.   

Chemický débridement používá chemických sloučenin k odstranění nekróz. Patří sem 

např. kyselina benzoová, kyselina salicylová, 40% urea nebo chlornany, které rozkládají 

mrtvou tkáň při nízkém pH. Může zde ale dojít k podráždění kůže v okolí vředu, 

toxickému působení na granulační tkáň a toxickému působení na organismus. Tento 

postup hojení se nepoužívá u čistých, neinfikovaných ran s nekrózou. [GEUM, 2008]. 

Enzymatický débridement využívá enzymy, které rozkládají neživé tkáně. Indikace 

tohoto postupu se používá u rozsáhlých nekróz, nebo pokud pacient špatně reaguje na 

okluzívní a adhezívní krytí. Musíme zde počítat s častějšími převazy, které vedou k vyšší 

ekonomické náročnosti. Do této metody můžeme zahrnout i biologický débridement za 

použití sterilní larvy druhu Lucilia sericata (bzučivka zelená). Larvální terapie je aplikace 

sterilních larev do rány či defektu se záměrem rychlého odloučení odumřelé tkáně. 

Larvy za pomocí svých trávicích enzymů rozkládají nekrotickou tkáň včetně bakterií. 

Vlastní pohyb larev mechanicky dráždí spodinu rány [STRYJA, 2011], [GEUM, 2009] 

Po správném provedení débridementu můžeme očekávat zlepšení a opětovné 

nastartování hojivých procesů, které vedou k zlepšení stavu postiženého. Ke každému 

pacientovi je ovšem nutné přistupovat individuálně a měli bychom znát jeho celkovou 

anamnézu. 

 

2.3.2 Komprese 

 Kompresivní terapie je v dnešní době nepostradatelnou součástí prevence i léčby 

onemocnění žilního a lymfatického systému. Tento druh terapie je indikován 

především u chronické žilní insuficience, křečových žil, při otocích, topických změnách, 

v těhotenství, po operacích nebo skleroterapii varixů, profylaxi žilních trombóz, dále k 

prevenci rekurace bércových vředů, progrese chronických žilních onemocnění, 

posttrombotického syndromu, žilních onemocnění a nakonec k samotné léčbě 
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bércových vředů, žilních onemocnění, lipedému a lymfedému. Hlavním mechanismem 

této metody je aplikování tlaku na různých úrovních anatomických struktur, obzvláště 

působením v oblasti povrchových žil, hlubokého žilního systému, končetinových tepen, 

lymfatických cév a tkání. Principem je zlepšení žilní cirkulace a odstranění projevů 

městnání žilní krve. Zevní tlak způsobuje menší náplň žil, kdy se urychlí krevní tok v 

žilách, a dojde ke zmenšení nebo úplnému odstranění insuficience žilních chlopní a 

zlepšení činnosti svalové žilní pumpy, a tím ke snížení žilního tlaku na dolní končetiny. 

Kontraindikace jsou minimální. Jedná se o nemoci tepenného systému, končetinové 

ischemie v pokročilém stádiu, neuropatie, lymfangitis, dekompenzované srdeční 

insuficience a nesmíme opomenout alergické projevy spojené s reakcí na materiál 

pomůcky. Mezi nevýhody kompresivní terapie patří negativní pocity pacientů plynoucí 

z nepohodlí při nošení kompresivních punčoch, což je zapříčiněno nedostatečnou 

informovaností ohledně korektního použití a manipulace v důsledku špatné edukace 

zdravotnickým personálem. 

 Kompresivní pomůcky můžeme rozdělit na elastické bandáže končetin, a to na 

krátkotažné s roztažností méně než 70 % jejich délky v klidu, středně tažné s 

roztažitelností od 70 do 140 %, a dlouhotažné s roztažitelností nad 140 % v klidovém 

stavu. Dalším způsobem léčby jsou neelastické bandáže, kompresivní elastické 

punčochy (KEP) a přístrojové komprese. O typu komprese rozhoduje stav a fáze 

onemocnění. 

 Krátkotažná obinadla se používají zejména u chronických otoků žilního a 

lymfatického původu nebo bércových vředů a mohou zůstat přiložena až tři dny. Tento 

druh obinadel má vysoký pracovní tlak při sebemenším pohybu a nízký klidový tlak, 

který v době odpočinku nebo imobilizaci vyvolává v pacientovi nepříjemné pocity, 

bolestivost až křeče. Tento druh obinadel můžeme na našem trhu najít pod názvy: 

 Pütterbinde®/Pütter-Verband®, což je elastické obinadlo používané u vředů, 

akutních i chronických otoků, varixů apod. 

 Idealast-haft®- kohezivní elastické obinadlo s oboustranným přilnavým efektem s 

mikronánosem latexu používané u chronických venózních otoků a při doléčování 

vředů. 

 Ideal®, kdy se jedná o nejčastěji v praxi využívané krátkotažné elastické obinadlo při 

ošetřování vředů a pro tromboprofylaxi.  
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 Idealflex®, terapeuticky účinné i při delším nošení při chronických potížích. 

Dlouhotažná obinadla mají nízký pracovní a vysoký klidový tlak a používají se spíše v 

traumatologii a ortopedii (výrony nebo podvrtnutí). Tento druh obinadel je nutné na 

noc snímat, aby nedošlo k poškození malých cév. Pokud srovnáme tento druh s výše 

uvedenými krátkotažnými obinadly, nevyskytuje se zde rytmické střídání tlaku, kterým 

je možno podchytit i hluboké oblasti. Na našem trhu se setkáváme zejména s 

obchodním názvem Idealtex®, což je elastické obinadlo se snadno dávkovatelnou 

kompresí přes den. 

 Kompresivní elastické punčochy (KEP) se používají především při chronické žilní 

insuficienci a u otoků žilního a lymfatického původu. Mají vysoký klidový a nízký 

pracovní tlak, tím pádem jsou dlouhotažná a je důležité je na noc sundat. Používají se 

také u pacientů ve stabilizované fázi se zhojeným bércovým vředem.  U pacientů s 

přetrvávající ulcerací lze použít speciální druh kompresivních punčoch, které najdeme 

pod obchodním názvem Mediven Ulcer Kit®, dají se použít u pacientů při hospitalizaci, 

částečné hospitalizaci, ale také i při ambulantní léčbě. Sestává se ze dvou 

kompresivních komponentů: 

1. Mediven ulcer s obsahem elementárního stříbra, zajišťující 

antibakteriální a antimykotický účinek a s 20 mmHg tlakem, zajišťující 

24hodinovou kompresi. 

2. Mediven ulcer plus opět s 20 mmHg tlakem na kotník. 

 Dále obsahuje inspekční otvor na spodní straně chodidla zajišťující bezpečnost 

pacienta, kontrolu oběhu a zajištění hygieny mezi prsty. Alternativou této komprese 

může být Saphenamed UCV®, který je složen z dvouvrstvého systému materiálu. Oproti 

první variantě neobsahuje stříbro a vytváří vyšší klidový i pracovní tlak. 

 KEP se vyrábějí z různých materiálů (polyamid, bavlna, elastin, optex-bavlna + acetát 

s antimikrobiálním účinkem) zajišťujících stejné vlastnosti po dobu 6 měsíců. KEP 

rozdělujeme do 4 kompresivních tříd (tabulka č. 1) v různých barevných provedeních s 

možností krajek, zejména v 1. a 2. kompresy. Podle potřeby zvolí lékař i délku 

punčochy od lýtkové přes polostehenní či stehenní až po punčochové kalhoty, vždy s 

možností plné špičky nebo bez špičky. Pro starší pacienty, kteří mají problém s 

oblékáním, lze dokoupit tzv. navlékač ulehčující manipulaci s KEP. [STRYJA, 2011]. 
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Tabulka č. 1: Přehled kompresivních tříd [MACHOVCOVÁ, 2009] 

Kompresivní třída Tlak nad kotníkem Indikace 

I. 18 - 21 mmHg velmi lehká komprese  
prevence žilní trombózy  
prevence varixů v těhotenství  
dědičné predispozice k varixům 

II. 23 - 32 mmHg středně silná komprese  
primární varixy  
po operacích křečových žil  
varixy v těhotenství  
otoky  
tromboflebitida  

III. 34 - 46 mmHg silná komprese  
otoky lymfatického původu  
varixy po flebotrombóze 

IV. nad 49 mmHg velmi silná komprese  
lymfedém  
elefantiáza 

 

 Na trhu nalezneme několik firem zabývajících se kompresivními pomůckami. Každá 

firma má své vlastní tabulky na určení velikostí. Měření pro určení správné velikosti 

kompresivní punčochy od II. Kategorie by mělo probíhat ihned po probuzení ve 

vodorovné poloze. Poté je pacient zapíše na zadní stranu poukazu, který obdržel od 

lékaře. Dle výšky pacienta se určí také délka punčoch: krátká či dlouhá. I. kompresivní 

třída není hrazena pojišťovnou. Ostatní třídy jsou hrazeny jednou za 6 měsíců, s 

indikačním omezením. 

 

Základní pravidla pro aplikaci kompresivních bandáží:  

 Krátkotažné kompresivní obinadlo přikládáme ráno před svěšením končetiny do 

svislé pozice 

 Obinadlo přikládáme na řádně ošetřenou končetinu - po provedení převazu nebo 

výměně sekundárního krytí, po odpovídajícím ošetření okolní kůže. Pokožku chráníme 

bavlněným trubicovým obvazem. 

 V místě prohloubených oblastí po stranách Achillovy šlachy, za kotníky a v místech 

výrazného otoku nebo kožních vředů použijeme polstrovací komprese. 
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 Noha a bérec svírají v hlezenním kloubu pravý úhel, v oblasti hlezenního kloubu je 

největší tlak obinadla, směrem nahoru se tlak obinadla snižuje. 

 Obinadlo pokrývá nohu od prstů, včetně paty, končí o jednu úroveň výše nad 

místem klinicky patrného poškození žilního systému (otok, varixy). 

 Obinadlo je vedeno z vnitřní strany nohy ven. 

 Při bandáži se obinadlo drží na krátko, odvíjí se přímo na podložce, otáčky se 

překrývají ze 2/3, nesmí se tvořit přehyby. 

 

2.3.3 Medikamentózní léčba 

 Jednou z příčin vzniku bércových vředů jsou žilní onemocnění, kdy obtíže můžeme 

zmírnit užíváním venofarmak a podpořit tak zlepšení (nebo alespoň nezhoršení) stavu. 

Vedle tohoto názvu se můžeme také setkat s pojmenováním této skupiny jako 

venotonika, flebotropní látky, venoaktivní substance, protiedémové léky aj. Většinou 

jsou indikovány u primární a sekundární žilní nedostatečnosti, místních otoků dolních 

končetin posttraumatického a lymfatického původu, mikroangiopatie (zejména u 

diabetiků) a stavů se zvýšenou fragilitou kapilár, které mohou zvýšit riziko vzniku 

bércového vředu. Nejčastěji se setkáváme se žilní insuficiencí, kterou se rozumí stav s 

dlouhodobým krevním městnáním a krevním tlakem v žilách dolních končetin. 

Důsledkem žilní hypertenze dochází k dilataci žil, poruše funkce žilních chlopní a k 

roztažení neboli dilataci kapilár a venul, hypoxii žilních stěn, zvýšení permeability 

kapilár, stimulaci endotelu a uvolňování zánětlivých faktorů, kdy může dojít k 

uvolňování i cytotoxicky působících látek s následným rozvojem nekrózy a vznikem 

bércových vředů. Na žilním návratu se také podílejí mechanismy, jako je dýchání, 

činnost srdce a svalově žilní pumpa. Nemělo by se proto zapomínat na celkové 

vyšetření pacienta a na nalezení příčiny vzniku žilního onemocnění, na kterém se může 

mimo jiné podílet i dědičnost, pohlaví, dlouhé stání či sezení, funkční příčiny jako je 

těhotenství či nedostatek pohybu zejména u starších osob, kouření, obezita, užívání 

některých léčiv (zejména hormonální antikoncepce) atd. Žilní nedostatečnost se 

manifestuje zejména večerními otoky, které se později stávají trvalými, drobnými 

venektaziemi, únavou dolních končetin, pocitem těžkých nohou a pigmentovými 

změnami na pokožce. 
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 Úkolem venofarmak je zejména zvýšení žilního tonu, zlepšení lymfatické drenáže, 

snížení kapilární propustnosti, snížení tvorby mediátorů zánětu, snížení permeability a 

fragility kapilár. Tyto mechanismy vedou k antiedematóznímu působení a zlepšení 

trofiky postižených tkání. 

 

2.3.3.1 Celková venofarmaka 

 Primární lékovou formu užívání venofarmak jsou tablety, které mají delší 

terapeutický efekt než forma lokální. Pro většinu pacientů je navíc perorální forma 

příjemnější a mají k ní více důvěry. 

 Celková venofarmaka můžeme rozdělit do několika skupin. Představují různorodou 

skupinu přípravků, obsahující rostlinné extrakty, semisyntetické a čistě syntetické látky 

obsahující jednu substanci jedné třídy nebo více složek z různých skupin (jednosložková 

či vícesložková). Dále můžeme rozdělení rozšířit na venofarmaka dle struktury: alfa-

benzopyrony, flavonoidy, saponiny, rostlinné extrakty, semisyntetické a syntetické 

(tabulka č. 2). Rozdělení přípravků zastoupených na našem trhu je pak uvedeno v 

tabulce č. 3. 

 

Tabulka č. 2: Přehled účinných látek ve venofarmacích [AISLP k datu 1. 2.2014] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŮVOD SKUPINA LÁTKA 

  α- benzopyrony Kumarin 

    Diosmin 

  flavonoidy Hesperidin 

    Rutin 

Přírodní   Rutosidy 

  saponiny Escin 

    Ruscus extr. 

    Antokyany 

  rostlinné extrakty Proantocyanidy 

    Ginkgo biloba 

    Quercetin glukoronid 

Semisyntetický   Troxerutin 

    Kalcium dobesilát 

Syntetický   Tribenosid 

    Heptaminol 
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Tabulka č. 3: Přehled venofarmak registrovaných v ČR [AISLP k datu 1. 2.2014]. 

 

 Mechanismus účinku nebyl zcela objasněn. Venofarmaka jsou přípravky různého 

složení a zasahují na různé úrovni do pochodů patogeneze chronické žilní insuficience, 

ale jejich mechanismus a efekt je velmi podobný. 

 Klinické testy u venofarmak jsou velice obtížné a jenom některé z nich odpovídají 

kritériím medicíny založené na důkazech. Sledované parametry jsou špatně 

kvalifikovatelné, a to zejména z důvodu nedostatečnosti počtu pacientů a neexistence 

kontrolní skupiny. Většina klinických studií byla zaměřena zejména na hodnocení 

subjektivních příznaků. 

 Venofarmaka mají nízkou toxicitu a jsou dobře snášena i ve vyšších dávkách, také u 

této skupiny léků se nicméně přibližně u 5 % pacientů objevují nežádoucí účinky. Jedná 

se o mírné až středně závažné formy, které zahrnují většinou zažívací potíže, jako 

pocity tíhy žaludku, meteorismus, nauzeu, průjem nebo zácpu, někdy jsou udávány 

závratě, bolesti hlavy a alergické kožní reakce. 

 Tato skupina léků může zvyšovat efekt kompresivní terapie nebo být její 

alternativou při její intoleranci. Venofarmaka jsou součástí léčebných postupů u 

pacientů s chronickými žilními onemocněními. Největší podíl mají na ovlivnění otoků, 

ÚČINNÁ LÁTKA OBCHODNÍ NÁZEV DOPORUČENÉ DÁVKY 

  Venoruton® 300 mg 2 - 4x denně 

rutin a rutosidy Venoruton forte® 500 mg 1 - 2x denně 

  Cilkanol® 300 mg 2 - 3x denně 

Escin Aescin® 20 - 40 mg 3x denně 

rutosid + dihydroergokristin+ Anavenol® 1 - 2 tbl. 3x denně 

 Esculin     

diosmin + hesperidin Detralex® 500 mg 2x denně 

hesperidin + Ruscus aculeatus 
+ Cyclo 3 Fort® 1 tob. 2 - 3x denně 

ac. Ascorbicum     

troxerutin + heptaminol + Ginkor Fort® 1 tob. 2x denně 

Ginkgo biloba     

extrakt z Vitis viniferae Antistax® 2 - 4 tob. 1x denně 

calcium dobesilát   Dobica® 250 mg 1 - 3x denně 

 
Doxium® 500 mg 1 - 2x denně 

tribenosid   Glyvenol® 400 mg 2x denně 
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nepříjemných pocitů a tím sekundárně vedou ke zlepšení psychické stránky pacienta a 

vylepšení kvality života. 

 

2.3.3.2 Lokální venofarmaka 

 Lokální venofarmaka jsou určena k místní aplikaci. Jsou určena pacientům, kteří 

užívají velké množství léků nebo je zde možná kontraindikace. Lékovou formou je gel, 

krém nebo mast. I zde najdeme nežádoucí účinky, mezi něž patří zejména vznik 

kontaktního ekzému a kožních alergií. Nejčastěji používané přípravky jsou uvedeny v 

tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 4: Přehled účinných látek a přípravků pro lokální použití 

[AISLP k datu 1. 2.2014] 

Účinná látka Přípravek 

Glycosaminoglycani polysulfas 3 mg (250 IU) 

v 1 g krému 

Hirudoid® drm crm 

Glycosaminoglycani polysulfas 4,45 mg (400 

IU) v 1g krému 

Hirudoid® forte drm crm 

Heparinum natricum 2400 IU (16 mg) v 1 g 

kožního spreje (gelu) 

Viatromb forte® gel drm spr 

gel 

Heprinoidum S (100 IU/mg) 2 mg v 1 g krému Heparoid® léčiva drm crm 

Heparinum natricum 1000 IU v 1 g gelu Lioton 100000® gel drm gel 

Escinum 10 mg (1 %), Diethylamini salicylas 

50mg (5 %) v 1 g gelu 

Reparil-gel N® drm gel 

Oxerutin 20 mg (2 %) v 1 gelu Venoruton® drm gel 

 

 K místní aplikaci se nejvíce využívají látky s obsahem heparinu a jeho derivátů, 

zejména heparinum natricum, heparinoidum S a glycosaminolycani polysulfas. 

 

2.3.3.3 Fytoterapie 

 Nejstarší zmínka, a tedy i začátek fytoterapie neboli bylinkářství, spadá do období 

3000 př. n. l. Tato informace se dochovala na sumerských hliněných tabulkách. Je tedy 
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pravděpodobné, že člověk používal rostliny již v předešlých dobách jako zdroj potravy a 

při různých onemocněních.  Slovo fytoterapie pochází z řeckých slov fyton: rostlina a 

therapeuein: pečovat či léčit. Tato metoda využívá léčivé látky z různých částí bylin, 

polokeřů, keřů, stromů, hub nebo řas.  

 Pokud chceme rostliny k fytoterapii využívat, je dobré dodržovat určité zásady: 

sbírat je v dostatečné vzdálenosti od silniční komunikace, v místech ošetřených 

chemickými postřiky nebo hnojivy, železnic, prašných cest a skládek. Doba sběru se řídí 

podle toho, jakou část rostliny chceme využít např. nadzemní části rostlin, které 

sbíráme v poledne v plné rozkvětu nebo po opadnutí ranní rosy až do pozdního 

odpoledne, podzemní části sbíráme na jaře nebo na podzim. Pro zvolení nejlepší doby 

a období sběru se řídíme Kalendářem sběru rostlin. 

 V léčbě bércových vředů je v dnešní době známo několik druhů léčby založených na 

stejném způsobu tzv. vlhkém ošetřování ran za použití vhodných materiálů, kdy je 

vytvořeno ideální mikroklima v ráně. Fytoterapie jako podpůrná léčba by měla být v 

této indikaci vždy kombinována s klasickou medicínou. Jedná se především o pročištění 

organismu od toxinů vlivem špatného životního stylu a podporu imunitního systému. 

Při léčbě musíme brát v úvahu i onemocnění pacienta, jako je diabetes, chronická žilní 

insuficience, vysoký krevní tlak a obezita. Všechny morbidity se mohou určitým 

způsobem ovlivnit a podpořit fytoterapií, je však nutné zdůraznit, že vždy by měl být 

stav kontrolován lékařem nebo dalším odborníkem. Fytoterapii můžeme aplikovat 

lokálně ve formě přiložení čerstvé rostliny, koupelí, obkladů, mastí nebo vnitřní aplikací 

ve formě čajů či čajových směsí, extraktů či sirupů. Některé látky, které jsou hromadně 

vyráběné k prevenci či podpoře žilního systému, jak pro vnitřní, tak i vnější použití, jsou 

zmíněny v kapitole 2.3.3.1 Celková venofarmaka a 2.3.3.2 Lokální venofarmaka. 

 Dále do této kapitoly zařazujeme rostliny s různými obsahovými látkami, a to 

zejména z důvodu jiného mechanismu účinku a různého druhu aplikace. 

 Na zevní použití ve formě obkladů a koupelí se používá heřmánek pravý 

(Chamomilla recutita), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), sléz maurský (Malva 

mauritiana), přeslička (Equisetum), lnice květel (Linaria vulgaris), měsíček lékařský 

(Calendula officinalis), sadec konopáč (Eupatorium cannabinum), řepík lékařský 

(Agrimonia eupatoria), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a propolis. 
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 K vnitřnímu užití se indikuje na posílení organismu, detoxikaci a posílení cévního 

zásobení: pohanka obecná (Fagopyrum vulgare), aloe pravá (Aloe vera) ve formě 

nápoje, třapatka nachová (Echinacea puprupea) a housenice čínská (Cordyceps 

sinensis). 

 Na našem trhu nalezneme i směsi čajů a extrakty jako je např. Apotheke Čaj na žíly 

s pohankou® 20 x 1,5 g n. s. obsahující pohanku obecnou (Herba fagopyri), bez černý 

(Flos sambuci nigra), violku polní (Herba violae tricoloris), řepík lékařský (Herba 

agrimoniae) a měsíček lékařský (Flos calendulae), Fytopharma Bylinny čaj na křečové 

žíly® 20 x 1,25 n. s. obsahující pohanku obecnou (Herba fagopyri), bez černý (Flos 

sambuci nigra), rdesno ptačí (Polygonum aviculare), řebříček obecný (Achillea 

millefolium L.), nebo extrakt z bylin Herba Vitalis Žilní směs® 40 ml. 

 

2.3.4 Oplachy a laváže rány 

 Oplachy a laváže jsou používány zejména při převazech nekrotických, infikovaných a 

povleklých ran. Výplachy rány jsou velice důležité k čištění rány od zbytků raného 

sekretu, odumřelé tkáně, hnisu a krevních sraženin, povlaků, toxinů a bakterií. Důležitá 

je edukace pacienta a jeho rodiny, aby nedošlo k zanedbání nebo podceňování této 

fáze ošetřování chronické rány. Po oplachu nebo laváži dojde k dekontaminaci rány a 

podpoře prokrvení spodiny rány s následnou granulací a epitelizací, kdy dochází ke 

zkrácení doby hojení. 

 Někteří pacienti trpí při ošetření a následném převazu bolestmi, proto by měla být 

preventivně podána analgetika. Ke každému pacientovi by se mělo přistupovat 

individuálně a ošetřující pracovník by měl vyslechnout pocity postiženého. Hygiena a 

převazy by měly probíhat nejlépe ráno, aby mohl pacient během svého denního režimu 

alespoň částečně zapomenout na případné nepříjemné pocity spojené s ránou a jejím 

ošetřováním. V průběhu a po ukončení výplachu by měl být pacient pozorován kvůli 

možnému výskytu lokální a celkové alergické reakce, teploty, třesavky či celkového 

zhoršení zdravotního stavu. 

 Roztoky aplikujeme podle doporučení výrobce. Provádíme buď za pomoci proudu 

roztoku, otěrem rány a jejího okolí tamponem nebo netkanou textilií namočenou v 

roztoku, popřípadě přiložení obkladu na ránu po dobu 10 až 15 minut. 
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 Roztoky, které se v dnešní době používají, můžeme rozdělit na vhodné k aplikaci, 

méně vhodné pro dlouhodobé použití a na roztoky nevhodné k aplikaci do otevřené 

rány, které mohou způsobit alergii nebo způsobovat cytotoxicitu. [STRYJA, 2011]. 

 

Roztoky vhodné k aplikaci: 

1. Ringerův roztok 

 Sterilní iontový izotonický roztok, který je při optimální teplotě těla nejbližší 

tkáňové tekutině. 

2. Pitná voda 

 Přirozená forma pro mechanické odstranění bakterií, povlaků a tkáňové 

drtě v ráně, minimálně cytotoxická, nevýhodou může být bolestivé vnímání 

ze strany pacienta. 

3. Oplachové roztoky s antimikrobiálním účinkem 

 Používají se do infikovaných kožních vředů, k profylaxi vzniku infekce u 

kriticky kolonizovaných ran nebo k obkladům a zvlhčení netkaného textilu 

aplikované na spodinu vředu.  Mohou se zde objevovat nežádoucí účinky.  

 Do těchto roztoků můžeme zahrnout chlorhexidin v koncentraci 0,2 - 0,5 % 

vodného roztoku, který je účinný proti širokému spektru G+ a G- bakterií, 

ale není účinný proti sporám, houbám a virům. Dále sem zahrnujeme 

sloučeniny jodu (jod- cadexomer) ve zředěné formě vhodné k oplachům 

infikovaných vředů. Betain + polyhexanid (obchodním názvem 

Prontosan®, Prontosan gel®, Prontoderm®) je sterilní antiseptický 

prostředek se širokým spektrem účinnosti a baktericidní účinností za 

přítomnosti krve. V případě, že je rána kolonizována, tzn. osídlena na svém 

povrchu bakteriemi, produkují bakterie tzv. „biofilm“ - ten chrání bakterie 

proti zevním a vnitřním vlivům a napomáhá jim v dalším množení. Je účinný 

i proti MRSA. Na oplachy, obklady, postřiky a laváže můžeme použít také 

superokysličenou vodu (obchodní název Dermacyn®, DebriEcaSan®) se 

širokospektrým účinkem - je baktericidní, fungicidní, virucidní, sporicidní, 

tuberkulocidní, proti kmenům VRSA a MRSA a eliminuje zápach.  Široké 

spektrum použití má také Octenidindihydrochlorid (obchodním názvem 

Octanisept®), který účinkuje na G+ a G- kmeny včetně MRSA, chlamydie a 
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mykoplasmata, houby a kvasinky a viry. Tento roztok je nutné ředit (solutio 

Ringer, aqua pro inj. nebo čištěná voda). Podobné vlastnosti jako 

Octanisept® má i Octenidin + oxadermol + sterilní voda (obchodní název 

Octenilin®), který se používá na oplach a inaktivuje patogenní mikroflóru 

na povrchu rány, zvlhčuje a rozmělňuje ulpívající krusty a struktury 

biofilmu. K oplachovým roztokům s antimikrobiálním účinkem zařazujeme 

také Polyhexanid HCl + Ringerův roztok (Lavanid 1®, Lavanid 2®) určený k 

vymývání a čištění ran a ke zvlhčování tamponád a krytí v koncentraci 0,02 

% nebo 0,04 % polyhexanidu. 

 

Roztoky méně vhodné pro dlouhodobé použití: 

 Jod-povidon (obchodní název Betadine®, Braunol®) při dlouhodobém 

použití působí toxicky, alergizuje, lokálně způsobuje inhibici enzymů a 

vysušuje spodiny rány. K aplikaci do vředu se používá zředěný s 

fyziologickým roztokem 1:10. Maximální doba používání je 21 dnů. Při 

dlouhodobém použití působí cytotoxicky i fyziologický roztok, roztok 

chlorhexidin 0,2%, hypermangan (kalium permanganas 0,01 %) a borová 

voda (solutio acidi borici 3 %) působí pouze mechanickým efektem. 

 

Roztoky nevhodné k aplikaci do rány 

 Chloramin sol. 1%, kyselina peroctová (Persteril® 0,01%), Rivanol 0,1 - 2%, 

Peroxid vodíku 1 - 2%, Jodisol, genciánová violeť, solutio Novikov, které 

mají cytotoxické, alergizující až kancerogenní účinky. 

 

2.3.5 Terapeutická krytí 

 

2.3.5.1 Absorpční krytí 

 Mezi absorpční krytí řadíme gázová krytí a krytí z netkaného textilu. Jedná se o 

primární a sekundární krytí. Vlastnosti mají velice podobné, jsou neokluzivní, adhezivní 

a absorpční. Na trhu najdeme velkou škálu velikostí v podobě sterilních či nesterilních 

čtverců. Gázová krytí jsou složena z bavlněných vláken, netkaný textil pak z viskózy 
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nebo polyesteru s absorpční schopností. Nežádoucími účinky při jejich použití je 

macerace okrajů rány, adheze, vysušování zdravé granulační tkáně a poškození 

epitelizujících okrajů rány při výměně. Tyto účinky jsou více zřetelné u gázového krytí, 

které je méně vhodné na použití u bércového vředu. Bohužel v dnešní době je plně 

propláceno pojišťovnou pouze gázové krytí a při větší spotřebě pacienta (výměna 

minimálně 2x denně, podle velikosti rané sekrece) není tento druh - jak z hlediska léčby 

tak spotřeby - příliš ideální. Tento druh krytí se hodí spíše k ošetření a k vyčištění rány. 

[STRYJA, 2011]. 

 Produkty gázového krytí: Sterilux®, Steriko®, gáza hydrofilní skládaná 

sterilní/nesterilní 

 Produkty netkaného krytí: Topper®, Comprigel®, Vliwasoft®, Mesoft®, Solvaline N®, 

Surgipad® 

 

2.3.5.2 Neadherentní savá krytí 

 Základní charakteristikou tohoto způsobu krytí je savost s nepřilnavou povrchovou 

úpravou složenou z absorpčního krytí v obalu z neadherentního materiálu, který 

zabraňuje přilepení na spodinu rány. Kontaktní strana je perforovaná a napomáhá 

drenáži exsudátu z rány do svého jádra, zároveň zabraňuje prorůstání granulačních 

buněk, čímž netraumatizuje spodinu rány při převazu. Pořídit se dají v podobě 

polštářků různých velikostí. Používáme je jako kontaktní krytí u čistých, lehce až 

středně exsudujících povrchních ran a kožních vředů, nebo jako sekundární krytí 

hydrogelů a mastí. Častější výměny jsou velice důležité, aby nedocházelo k maceraci a 

inflamaci okolí vředu u silně secernujících ran. Při aplikaci na ránu je nutné překrýt krytí 

náplastí nebo obvazem. [STRYJA, 2011]. 

 Produkty: Release®, Melolin® 

 

2.3.5.3 Neadherentní antiseptická krytí 

 Mezi plošná neadherentní krytí s antimikrobiálním účinkem můžeme zařadit krytí s 

obsahem jod-povidonu, jod-cadexomeru, stříbrem, sulfadiazinem stříbra, 

chlorhexidinem, pohankovým medem nebo polyhexamethylenbiguanidem. Ke krytím s 

klasickým antiseptikem zařazujeme Inadine®, což je hydrofilní tkané viskózové vlákno s 

obsahem polyetylenglykolu a jod-povidonu (10 %). Nepřilnavá mřížka různých velikostí 
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se používá v léčbě exsudujících chronických ran infikovaných nebo podezřelých na 

infekci. Kontraindikován je u dětí, těhotných a kojících, dále u pacientů se suchou 

ránou, Heshimotovou tyroiditidou a u alergií na jód. Mezi další krytí s antiseptickým 

účinkem patří Bactigras®, Atrauman Ag®, Xeroform®, Xeroflo®, Renasys® gáza. Tato 

krytí charakterizujeme jako porézní materiály napuštěné antiseptickou látkou. Jsou 

hydrofobní i hydrofilní a propustné pro vodu i plyny. Používají se k prevenci vzniku 

infekce, k terapii místní infekce u akutních a chronických ran, povrchních i hlubokých. 

Mezi neadherentní antiseptická krytí řadíme také prostředky obsahující včelí med, 

který má antibakteriální, antiinflamatorní účinek a podporuje hojení ran. Neupravený 

potravinářský med se nepoužívá z důvodu rizika přenosu tetanu. Na trhu existují krytí, 

která obsahují sterilní med určený k léčebným účelům. Jedná se o krytí MelMax® 

(nepřilnavá mřížka s medem) a Revamil® (100% sterilní med). MelMax® působí 

zejména proti bakteriální kontaminaci, zabraňuje produkci kyslíkových radikálů a 

omezuje matrix metaloproteinázy. Revamil® podporuje vlhké prostření rány a je určen 

pro ošetřování chronických a infikovaných ran. Vyrábí se ve formě hydrofilního gelu 

nebo nepřilnavého krytí. [STRYJA, 2011] 

 

2.3.5.4 Impregnovaná gázová krytí 

 Mesalt®, netkaná textilie s hypertonickým obsahem NaCl, se používá na exsudující 

rány s potřebou débridementu, hluboké rány, jako jsou dekubity a chirurgické rány. Je 

tedy určen na rány se silným infikovaným výtokem v zánětlivém stádiu a podporuje 

hojivý proces v ráně. Není určen na slabé exsudující rány. Rizikem je poškození tkáně 

na spodině vředu. Další možností je netkaná textilie napuštěná Hyiodinem®. Ten 

aktivně podporuje hojení rány, granulaci a zkracuje celkovou dobu terapie. Používá se 

na komplikované, chronické, ale i akutní rány, kde eliminuje riziko infekce. Lze ho 

použít pro ošetření ran s různým stupněm exsudace, hlubokých dutin nebo píštělí. 

Obsahuje dvě účinné látky, kyselinu hyaluronou a antimikrobiální jód, které mají 

výborné regenerativní vlastnosti. Kyselina hyaluronová je součástí lidského těla a 

hlavní součástí mezibuněčné hmoty, udržuje ránu hydratovanou a podporuje 

životaschopnost buněk a přirozenou migraci fibroblastů a keratinocytů. Jodová část 

přípravku chrání před bakteriální infekcí a znemožňuje rozklad kyseliny hyaluronové 

bakteriálními enzymy. Mezi impregnovaná krytí zařazujeme také tkaniny napuštěné 
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vazelínou, Betadinem®, Prontosanem®, Lavanidem®, Octaniseptem® apod. [STRYJA, 

2011]. 

 

2.3.5.5 Hydroaktivní krytí 

 Tato krytí lze rozdělit do několika skupin:  hydroaktivní krytí na rány se 

superabsorbčním jádrem, absorpční krytí se savým jádrem, absorpční hydroaktivní 

krytí a hydrobalanční krytí. Mezi hydroaktivní krytí na rány řadíme krytí na vysokou 

ranou sekreci a sorbion sachet S. Absorbuje raný exsudát, včetně toxinů a mikrobiální 

flóry, a chrání okraje rány před macerací. Mezi absorpční hydroaktivní krytí zařazujeme 

Cutinova Hydro® a Versiva XC®, přilnavé pěnové krytí. Cutinova Hydro® je vyrobeno z 

materiálu, který absorbuje výrazné množství exsudátu a je tak schopno ránu dobře 

hydratovat. Exsudát se přetváří na gel, který je uzavřen uvnitř polyuretanové pěny a je 

odstraněn při další výměně. Indikován je na rány lehce až středně exsudující. 

Kontraindikován je u suchých ran pokrytých escharou a hlubokých ran. Slouží jako 

primární krytí. Versiva XC® se používá jako profylaxe macerace okolí rány a u středně 

exsudující neinfikované rány. Nepoužívá se u suchých kožních vředů, černých 

nekrotických tkání a rozsáhlých infikovaných ran. K hydrobalančním krytím můžeme 

zařadit produkty Suprasorb X®, Suprasorb X + PHMB® (0,3% 

polyhexammetylenbiguanid), které lze použít i u infikovaných a vysoce kolonizovaných 

ran. Tento druh krytí je schopen regulovat absorpci nadbytečného sekretu a hodí se na 

suché a slabě až středně secernující rány. [STRYJA, 2011], [GEUM, 2009]. 

 

2.3.5.6 Hydrokoloidy 

 Hydrokoloidy rozdělujeme do 3 základních kategorií: tenké, standardní a 

hydrokoloidy v gelu a pastě. Mezi tenké hydrokoloidy řadíme produkty Granulflex 

extra thin®, Tegasorb THIN®, Comfeel plus®, Hydrocoll thin®, Suprasorb H®, Askina 

Biofilm Transparent®, Algoplaque film®, Cutimed Hydro Lite®. Jedná se o produkty s 

lepivým nebo nelepivým okrajem a jsou indikovány u slabě exsudujících ran a 

povrchních granulujících kožních vředů nebo jako profylaxe k ochraně okolí vředu. 

Chrání ránu před znečištěním zvenčí i opačným směrem a má schopnost udržovat ji 

hydratovanou s podporou epitelizace. Nesmí se používat u ran s anaerobní infekcí, u 

diabetické nohy, nekrotických ischemických vředů a před revaskularizací. Hydrokoloidy 
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standardní tloušťky se skládají z vnitřní absorpční vrstvy (disperze želatiny, pektinu, 

karboxymethylcelulózy, polymerů a pojiv) a zevní vrstvy (tenká vrstva polyuretanové 

pěny a semipermeabilního filmu). Charakterizovány jsou jako absorpční a okluzivní, s 

přilnavým krytím, které nepropouští nebo jsou polopropustné pro vodní páry. Mají 

schopnost udržet ránu hydratovanou. Při styku krytí s exsudátem je utvořen gel s 

kyselým pH. Jsou indikovány u ran bez infekce v granulační fázi. Kontraindikace jsou 

stejné jako u tenkých hydrokoloidů. Velice důležité je ochránit okolí rány vhodným 

okluzivním materiálem, aby nedošlo k poškození okrajů macerací a následnému 

charakteristickému zápachu. Na našem trhu je můžeme najít pod obchodním názvem 

Granuflex®, Comfeel ulcer dressing®, Hydrocoll®, Suprasorb H®, Askina Hydro®, 

Algoplaque film®, Biofilm®, Ultec® apod., nebo v kombinaci s více účinnými látkami 

pod názvem CarboFlex®, kdy se jedná o sterilní nepřilnavé krytí s centrálním 

polštářkem obsahujícím aktivní uhlí (nelze upravovat velikost stříháním, a je nutný 

přesah na zdravou tkáň cca 3cm). [STRYJA, 2011]. 

 

2.3.5.7 Polyakrylátová krytí 

 Tento druh krytí se liší od ostatních skupin svým biochemickým složením. Jedná se o 

polopropustný průhledný film po obou stranách čirého akrylátového polymerního 

jádra, které absorbuje raný exsudát a snižuje riziko macerace okolí ulcerace. Indikací 

těchto krytí jsou kožní vředy se střední sekrecí a neinfikované povrchové nekrotické 

rány. Nelze použít u přecitlivělosti na jakoukoli ze složek nebo u mohutné 

kontaminované rány. Díky transparentnosti lze sledovat velikost exsudace a stav 

spodiny rány, to umožňuje lepší přehled o stavu rány. Odstraňování z kůže a frekvence 

vyměňování není díky tomuto krytí tak častá (dle rané sekrece cca dvakrát týdně), a 

nedochází zde k nepříjemnému zápachu. Nalezneme jej pod obchodním názvem 

Tegaderm absorbent clear acrylic dressing®. [STRYJA, 2011]. 

 

2.3.5.8 Hydrofiber 

 Jedná se o formu hydrokoloidu, obsahující sodnou sůl karboxymethylcelulózy. 

Unikátní způsob pletení technologie interlock dala vzniknout měkkému, netkanému 

krycímu materiálu, který má od jiných hydrokoloidů vyšší absorpční schopnost. 

Objevuje se ve formě proužků nebo plochých polštářků. Při kontaktu s exsudátem se 
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mění na pevný celistvý gel umožňující vysokou sací a antimikrobiální schopnost 

zadržující exsudát uvnitř krytí. Je indikován u profylaxe i terapie macerace spodiny rány 

a jejího okolí a k léčbě kontaminovaného i kolonizovaného bércového vředu. Na našem 

trhu jej můžeme nalézt pod obchodním názvem Aquacel®, Aquacel Ag®, Aquacel Ag 

Surgical®, Aquacel Surgical®, Versiva XC® a novinkou je Aquacel extra®, který má 

pevnější vlákna spojená přešitím, s vyšší sací schopností. [STRYJA, 2011]. 

 

2.3.5.9 Hydrogelová krytí 

 Krytí obsahující hydrofilní polymery s minimálním 50 % obsahem vody a další 

doplňky (alginát, pektin, NaCl a glycerol) se používají na rány slabé až středně 

secernující, k dehydrataci suchých nekróz a k vyplnění hlubokých vředů či kavit. 

Odumřelá tkáň a fibrinové povlaky jsou autolyticky odstraňovány z povrchu rány. Vlhké 

prostředí podporuje granulaci a epitelizaci, díky tomu vytváří optimální prostředí pro 

rychlejší proces hojení. Netraumatizuje granulující povrch rány a snižuje bolestivost při 

převazech. Mezi tento druh krytí patří amorfní hydrogely v tubě (Granugel®, Nu-gel®, 

IntraSite Gel®, Aquaflo®, DebriEcaSan aquagel®), amorfní hydrogely v tubě s přídavkem 

antiseptika (Prontosan gel®, Octenilin gel®), kompaktní hydrogely (Hydrosorb 

komfort®, Suprasorb G®, Viacell® apod.) a glycerinové gelové krytí s antimikrobiálním 

účinkem (GLYCOcell®), které má bakteriostatické a fungistatické účinky. Na našem trhu 

se vyskytuje ve formě krytí s lepivým či nelepivým okrajem nebo také ve formě gelu, 

kdy je nutné použití sekundární krytí. [STRYJA, 2011], [GEUM, 2010] 

 

2.3.5.10 Bioaktivní krytí 

 Bioaktivní krytí se používají na chronické rány během raného exsudátu a na spodině 

rány modifikují hladinu matrixových metaloproteináz. Zároveň tak stupňují koncentraci 

růstových faktorů a prekurzorů pojivové tkáně na spodině vředu, díky čemuž přispívají 

k rychlejšímu procesu hojení. Vyskytují se buďto v podobě gelu, prášku nebo polštářku 

na rány.  Krytí obsahující kyselinu hyaluronovou jsou v gelové formě, chovají se proto 

jako hydrogely. Patří mezi ně Hyiodine®, Ialugen plus® či Ialugen plus® jako krém. 

Hyiodine® se používá na krytí, débridement a hydrataci plošných i hlubokých kožních 

vředů. Díky tomu, že obsahuje jodid draselný, umožňuje tak jeho absorpci z rány do 

krevního oběhu, kde ovlivňuje činnost štítné žlázy. Funguje na principu pro tělo 



34 

 

přirozeného hyaluronátu sodného, který zabraňuje vysychání spodiny rány a utváří tak 

příhodné mikroklima. Další z bioaktivních krytí je krytí s obsahem kolagenu, a to ve 

formě sterilního prášku nebo plošného krytí. Jelikož je kolagen přirozenou součástí 

dermis, přispívá ke tvorbě granulační tkáně, epitelizaci a dalším podpůrným procesům 

hojení či stabilizaci rány. Používá se na neinfikované stagnující rány ve stadiu granulace 

a epitelizace či při slabé až střední exsudaci. Nalezneme jej pod obchodními názvy jako 

je Catrix® prášek, Suprasorb C® krytí z přírodního kolagenu, Fibracol plus®, 

Promogran®, Biopad®, Garamycin Schwamm®, Hypro-Flex® či Hypro-Sorb®. Krytí s 

obsahem chitosanu se používá jako primární savé krytí na silně exsudující  nebo kriticky 

infikované rány. Vyskytuje se ve formě plošného krytí na rány známého jako 

Chitoskin®. Ten má silně antibakteriální a hemostatické účinky, zároveň však podporuje 

granulaci, abiogenezi a epitelizaci. Další bioaktivní krytí s obsahem celulózy, je 

vstřebatelné biokompatibilní krytí na středně až silně secernující rány, upravující okolí 

na spodině rány. Mezi jeho výhody patří umírnění bolesti a ochrana rány při hojícím 

procesu.  Používá se rovněž na atonické granulující rány se střední a mírnou sekrecí a 

rány s nedostatečnou epitelizací. Produkty spadající pod tuto skupinu jsou 

Promogran®, Promogran Prisma®, Traumacel Biodress®, Traumacel Biodress 

Desinfect®, Traumacel Biodress Comfort®, Traumacel® gel a Veloderm®. Bioaktivní 

krytí s polyhydratovanými ionogeny se využívají na stagnující a středně až silně 

secernující rány. K dostání je ve formě masti pod názvem Cadesorb®, která snižuje pH 

lokálního prostředí a tím i aktivitu metaloproteináz. V neposlední řadě do bioaktivního 

krytí zahrnujeme také krytí s obsahem růstového faktoru, Regranex® gel, který se 

používá na ulcerace v rámci syndromu diabetické nohy. [STRYJA, 2011], [GEUM, 2012], 

[GEUM, 2009] 

 

2.3.5.11 Plošná pěnová krytí 

 Neadherentní pěnová krytí jsou založena na primárním či sekundárním principu. 

Jsou polopropustná a mají vysokou absorpční funkci. Skládají se z vnějšího 

polyuretanového filmu a vnitřního vysoce absorpčního jádra z téhož pěnového 

materiálu. To má za následek absorpci přebytku exsudátu a jeho následnou evaporaci. 

Vyskytují se ve formě krytí s lepivým okrajem nebo bez něj a v podobě pěnového krytí 

do kavit. Používá se na neinfikované, mírně, středně až silně exsudující rány v 
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granulační či epitelizační fázi. Obvykle není nutné sekundární krytí a je možné využití 

po celou dobu hojení neinfikované rány. Produkty nabízející tyto vlastnosti jsou Tielle®, 

Tielle Xtra®, Comfeel Biatain®, Biatain adhesive®, různé druhy Allevyn®, 3M Foam®, 

Curafoam®, PermaFoam® a další. 

 Polyuretanové pěny se silikonem, rovněž primárního či sekundárního typu, 

představují polopropustná neadherentní krytí z polyuretanu se silikonem na povrchu. 

Složení je kromě silikonové vrstvy stejné jako u neadherentních pěnových krytí. 

Vyskytuje se ve formě s lepivým okrajem, bez lepivého okraje a krytí do kavit. Kromě 

vlastností zaručujících určitou míru pohodlí, nabízejí tato krytí i absorpci sekretu, bez 

zkapalnění samotného krytu. Toto uplatnění nalezneme u produktů jako je Mepilex®, 

Mepilex Border®, Mepilex Ag® a Cutimed Siltec®. 

 Hydropolymery patří mezi heterogenní skupinu krytí. Jsou typické svojí 

velkokapacitní absorpcí a šetrností. Pokud je to vyžadující, funguje rovněž hydratačně, 

a to díky několika vrstvám, jejichž základem je polyuretanová pěna. Můžeme si vybrat 

mezi krytím s lepivým okrajem, bez lepivého okraje či krytí do kavit. Indikace jsou 

totožné jako u předchozích pěnových krytí, najdeme je však pod názvy produktů Tielle 

Xtra®, Allevyn Compression® a PolyMem QuadraFoam®, který zahrnuje mnoho 

subproduktů. 

 Polyuretanové pěny mohou obsahovat navíc další účinné látky, například stříbro 

(Biatain Ag®), hydrokoloid a hydrogel (Askina Transorbent®), ibuprofen (Biatain Ibu®) 

nebo silikon (Mepilex®). Výběr je závislý na potřebách pacienta a typu rány.  Vhodně 

zvolený přípravek pak vytváří lepší okolnosti pro subjektivní hojení. 

 Kendall AMD neboli antimikrobiální pěnové krytí se skládá z PHMB (baktericidního 

polymeru), který snižuje množství bakterií v ráně. Po vazbě PHMB na bakteriální zevní 

fosfolipidovou membránu dochází k jejímu popraskání, to způsobí vylití bakteriální 

cytoplazmy ven z buňky. Řadíme sem Renasys® gázu a Suprasorb X+PHMB®. [STRYJA, 

2011], [GEUM, 2010] 

 

2.3.5.12 Alginátová krytí 

 Alginátová krytí (nepřilnavá, vlhkost udržující a absorpční) obsahují hnědé mořské 

řasy, sodné a vápenné soli kyseliny alginové nebo stříbro pro antibakteriální účinek. 

Indikovány jsou na povrchní až hluboké rány se střední až silnou sekrecí. Nejsou 
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vhodné pro rány s nedostatečnou ranou sekrecí nebo při přecitlivělosti na některou z 

použitých složek. Na našem trhu je můžeme nalézt pod obchodním názvem Suprasorb 

A®, Sorbalgon®, Tegagen®, Curasorb®, Cutimed Alginate®. 

 

2.3.5.13 Antiseptická krytí se stříbrem 

 Antiseptická krytí se stříbrem vyčnívají svým antimikrobiálním účinkem, zejména 

díky působivým látkám ionizovaného Ag+ (nositel vlastního antimikrobiálního účinku) 

nebo inertní Ag0 atomům stříbra (funkční rezerva) s rozsáhlým antibakteriálním 

spektrem s baktericidním účinkem a to mimo jiné i na řasy, kvasinky a kmeny odolné 

vůči antibiotikům. Tato krytí mají velké pole pozitivního působení na enzymy, respiraci, 

bílkoviny, buněčnou membránu, buněčnou stěnu, nukleové kyseliny a denaturaci 

bílkovin. Krytí obsahující ionty stříbra (Ag+), jako jsou Contreet H®, Biatain Ag®, Aquacel 

Ag®, Urgotul S.Ag® a Askina Calgitrol Ag®, působí cytotoxicky. Přesto, že je jejich 

rezerva stříbrných iontů relativně malá, uvolňují větší kvantum stříbrných iontů než 

krytí s metalickým stříbrem (Ag0). Obvykle disponují i rychlejším účinkem. Naproti 

tomu krytí s Ag0, mezi něž patří Acticoat®, Actisorb plus®, Silvercel® a Atrauman Ag®, 

působí relativně pomalu a s malou cytotoxicitou, naopak ale mají velkou rezervu 

stříbrných iontů. Krytí tohoto typu se indikují na kriticky napadené a infikované rány 

jako je lokální raná infekce a systémová infekce. 

 Krytí s obsahem nanokrystalického stříbra patří mezi primární krytí složené ze dvou 

vrstev nanokrystalického stříbra (Ag0) Silcryst® a netkaného polyesterového jádra a 

malou adherentností. Díky vysoké antimikrobiální účinnosti proti G+ a G¯ bakteriím, 

kvasinkám, plísním a kmenům odolných vůči antibiotikům, je tento typ krytí indikován 

také na débridement s vysokým rizikem. Nesmí se používat u pacientů, kteří docházejí 

na magnetickou rezonanci. Nezbytné je použití odpovídajícího sekundárního krytí. 

Produkty obsahující nanokrystalické stříbro jsou Acticoat®, Acticoat 7® a Acticoat 

moisture balance®. 

 Kromě již zmíněných vlastností je Acticoat® absorbent jediným zástupcem skupiny 

krytí s obsahem nanokrystalického stříbra s alginátem, obohaceným o kalcium-alginát, 

který v době raného exsudátu mění svou formu na gel a vypouští přímo do postiženého 

místa ionty Ag+ působící baktericidně a vytvářející tak antimikrobiální ochranu proti 

vnějším narušitelům. Používá se na plošné infikované rány, do kavit a na povrchové i 
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hluboké rány se střední až silnou sekrecí. Uživatelská opatření se neliší od 

nanokrystalických krytí bez alginátu. 

 Krytí ze sítě vláken impregnovaných stříbrem a z vysoce absorpčních 

hydroalginátových vláken patřící do skupiny krytí se stříbrem s algináten, jako je 

Silvercel®, Algisite Ag®, Melgisorb Ag®, Sorbsan Silver®, Suprasorb A + Ag®, SeaSorb 

Ag® a Urgosorb Silver®, je velice pevné v tahu ve vlhkém stavu. Díky obsahu stříbra má 

antibakteriální efekt, který je postupně, v závislosti na množství exsudátu, aktivován. 

Indikuje se na středně až silně exsudující, hluboké, plošné nebo infikované rány a kožní 

vředy kriticky kolonizované. 

 Krytí na rány aktivované živočišným uhlím se stříbrem, Actisorb plus® a Vliwaktiv 

Ag®, je textilní krytí s obsahem aktivního uhlíku impregnovaného metalickým stříbrem 

v místě porézního nylonového obalu. Používá se na kontaminované a infikované 

zapáchající rány s dostatečnou ranou sekrecí a tumorózní kožní vředy s rozpadem. 

Polyuretanové krytí se stříbrem, Askina Calgitrol Ag®, je velice absorpční pěnové krytí 

složené z vrstvy kalcia alginátu a stříbra, které ve vlhkém prostředí umožňuje směnu 

iontů sodíku a vápníku za ionty stříbra na spodině rány. Uvolněné množství je závislé 

na množství vylučovaného exsudátu. Kromě antibakteriální funkce také zmírňuje 

ohrožení macerace kůže v okolí postižení. Indikuje se na středně silně exsudující 

infikované rány, secernující neinfikované rány (prevence proti infekci) a kožní vředy se 

stopami vážné kolonizace s rizikem vzniku infekce. Další krytí spadající do skupiny 

polyuretanových krytí se stříbrem, avšak bez obsahu kalcia alginátu, ale s podobnými 

vlastnostmi, je Biatain Ag®, Allevyn Ag®, Mepilex Ag®, PolyMem Ag® a Urgocell Silver®. 

 Neadherentní mřížky se stříbrem jsou hydrofobní nosiče složené z polyamidu, 

chemicky vázaného na metalické stříbro, s hydrofilním masťovým základem z 

triglyceridů na vnějšku síťky. Krytí je neadherentní ke spodině rány a používá se na 

slabě secernující povrchní kožní vředy bez známek nákazy a na slabě secernující kožní 

vředy se známkami kritické kolonizace. Přípravky spadající do kategorie tohoto krytí 

jsou Atrauman Ag®, Urgotul Silver® a Urgotul Duo Silver®. 

 Bioaktivní krytí se stříbrem, Promogran Prisma® se používá na stagnující kožní 

vředy. Jeho vlastnosti odpovídají bioaktivním krytím, díky obsahu stříbra má navíc 

antimikrobiální účinky. [STRYJA, 2011], [GEUM, 2012]. 
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2.3.5.14 Absorpční krytí s aktivním jádrem 

 Tento druh krytí rozdělujeme na krytí s aktivním uhlím, s aktivním uhlím a stříbrem 

a biokeramické krytí s absorpčním jádrem. Krytí s aktivním uhlím se používá u 

kontaminovaných, infikovaných, akutních a chronických ran, které silně zapáchají. Toto 

krytí zajišťuje absorpci exsudátu a zajišťuje vlhké prostředí k lepšímu hojícímu procesu. 

Na našem trhu je nalezneme pod obchodními názvy Carbonet®, CarboFlex®, Askina 

Carbosorb®, Vliwaktiv® atd. 

 Krytí s aktivním uhlím a stříbrem je indikováno u ran s dostatečnou ranou sekrecí a 

u tumorózních kožních vředů. Uhlí absorbuje bakterie a toxiny, přičemž stříbro působí 

baktericidně na spodině rány proti mnoha patogenům. Nalezneme je pod obchodními 

názvy jako je Actisorb plus®, Actisorb 220® nebo Vliwaktiv Ag®. 

 Biokeramické krytí disponuje absorpčním jádrem obohaceným o sterilní 

biokeramické kuličky, které jsou uzavřené v sáčku. Ty absorbují a adsorbují exsudát. 

Slouží jako primární krytí na rané infekce, chronické neinfikované rány nebo 

kontaminované i kolonizované rány. Produkty z této kategorie jsou: Cerdak Basic®, 

Cerdak Aerocloth®, Cerdak Aerofilm®, Cerdak Cavity®. [STRYJA, 2011], [GEUM, 2010] 

 

2.3.6 Léčba rány dle stádia hojení 

2.3.6.1 Čisticí fáze 

 Toto stádium je typické přítomností infekce a bakteriálního povlaku na spodině 

rány, což má za následek zánět, obrannou reakci těla, a s ním spojené příznaky jako je 

zarudnutí a zvýšení teploty okolí. Proto je nevyhnutelné zahájit čištění: chirurgicky, 

nebo za pomoci produktů vlhké terapie, např. čisticích polštářků. 

 

2.3.6.2 Granulační fáze 

 Po vyčištění rány se začínají utvářet nové cévy a granulační tkáň, která následně 

vyplňuje ránu. To umožňuje přechod do poslední epitelizační fáze, kdy se rána celkově 

zahojí. V této době je nezbytné zamezit vniknutí infekce a udržovat neustále vlhké 

prostředí, proto se při této fázi hojení používají vlhké krytí. 
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2.3.6.3 Epitelizační fáze 

 Konečné hojení, tzv. epitelizace kůže, začíná u krajů a postupně směřuje do středu 

rány, čímž se rána postupně uzavírá a vytváří tak novou pokožku. Stejně jako v 

předešlé fázi i nyní je nezbytné zachovávat vlhké prostředí, zároveň ale střežit i nově 

utvořenou granulační tkáň a epitel. A to i ve stádiu, kdy je rána zajizvená, sušší, a tím 

pádem také náchylnější k recidivě. Vhodné je použití hydrogelového krytí, které 

obsahuje velké množství vody a uleví tak pacientovi od nepohodlného pocitu pnutí 

nově se tvořící kůže. Zároveň umožňuje díky své průhlednosti průběžnou kontrolu 

hojení. 
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Praktická část 

Bércové vředy můžou mít různou etiologii. Výrobci léčiv a pomůcek pro hojení ran 

se tuto skutečnost snaží reflektovat. Na trhu je proto široká škála přípravků. Vřed by 

měl být stále hydratovaný a měla by být dodržena určitá hygienická opatření. Protože 

se jedná o dlouhodobou léčbu, vyžaduje toto onemocnění také trpělivost a dobrou 

spolupráci pacienta. 

I přesto, že náš trh má přípravky s velkou škálou výběru, setkáváme se s pacienty s 

potřebou individuálně připravovaných léčivých přípravků, kde významnou roli hraje i 

nižší ekonomická náročnost. 

Praktická část je zaměřena na receptury individuálně připravovaných léčivých 

přípravků, neboli IPLP, určených k léčbě bércových vředů. Receptury jsem 

shromažďovala na své praxi a byly určeny buď pro konkrétní pacienty, nebo pocházejí 

ze standardních technologických předpisů lékáren. I přes to, že jsou tyto přípravky 

sestavovány na základě individuálních potřeb rány pacienta, nebývají pro něj tou 

správnou volbou. Ve většině případů jsou substance konečného přípravku špatně 

zvoleny, a to zejména z neznalosti lékaře nových metod či jeho preference používání 

starších látek. Proto je nezbytné stále poukazovat na chyby v IPLP recepturách, aby 

nedocházelo k neúmyslnému poškozování pacienta a prodlužování jeho léčby. 

Při přípravě individuálně připravovaných léčivých přípravků je nutné dodržovat 

doporučení a vyvarovat se nevhodných terapeutických zásahů: [SKLENÁŘ, 2009] 

 přípravky určené k místnímu podání by neměly senzibilizovat, a proto by neměly být 

používány pomocné látky způsobující přecitlivělost (lanolin, parabeny apod.); pokud je 

nezbytné použít tyto látky, musí být aplikování pouze krátkodobé a ne opakované; 

 u povleklých a rozšířených vředů není vhodné používat borovou vodu, aby nedošlo k 

systémovému účinku. Je vhodnější použít roztok s obsahem chlorhexidinu nebo 

manganistanu draselného; 

 pro antibiotickou místní léčbu je třeba aplikovat pastu, která ovšem zpomaluje 

proces hojení, neměla by proto být používána dlouhodobě;  

 brzdění granulace, podpora šíření infekce a snížení lokální imunity podáním 

kortikosteroidů může vést ke zpomalení nebo k zhoršení hojení, proto tyto přípravky 

nejsou vhodné přímo do rány a jejich použití se vztahuje spíše do okolí vředu; 
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 chybou bývá i časté převazování, oplachování nebo koupání čistého vředu, kdy 

dochází k narušení epitelizace 

 

 

Heparinový GEL 

 Rp. Heparinum natricum (181 IU/mg) 0,2 

  Propylenglycolum 25,0 

  Olivae ol. raffin. 25,0 

  Alc. cetylstearyl. 2,0 

  Polysorbatum 0,4 

  Bromhexin Egis® 60,0 ml 

  Carbomera 1,0 

  Trometamolum 1,4 

  Aqua conservans 99,0 

Aqua conservans 

 Rp. Methylparabenum 0,67 

  Propylparabenum 0,33 

  Aqua purificata 999,0 

 

Konzervovaná voda se používá jako meziprodukt (většinou připravovaný do zásoby) 

do vodných roztoků či hydrofilních krémů jako ochrana proti mikrobiálnímu znečištění. 

 

SLOŽENÍ: sodná sůl heparinu, propylenglykol, olivový olej, cetylalkohol, polysorbát 80, 

bromhexin, karbomera, trometamol, konzervační voda  

ÚČINNÉ LÁTKY: sodná sůl heparinu, olivový olej, bromhexin 

ROZBOR LÁTEK: sodná sůl heparinu má antikoagulační účinky; propylenglykol 

používaný jako pomocná látka zejména rozpouštědlo, které zvyšuje rozpustnost a 

stálost některých léčiv, může mít do jisté míry i antimikrobiální účinek; olivový olej, 

cetylalkohol; olivový olej je směs triaclyglcerolů vyšších mastných kyselin; pomocná 

látka používaná jako emulgátor, smáčedlo a solubilizátor s emolientním účinkem; má 

nedráždivé a nevysýchavé vlastnosti; cetylalkohol patří mezi stabilizující emulzní 

systémy; polysorbát 80 používá se jako pomocná látka, která má nedráždivé a 
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netoxické vlastnosti; bromhexin se v této kombinaci používá jako vasodilatanc; 

karbomera pomocná, gelotvorná látka; je nedráždivá a netoxická; trometamol patří 

mezi pomocné látky upravující pH; methylparaben je konzervant; propylparaben je 

konzervat; destilovaná voda je pomocná látka s velkou rozpouštěcí kapacitou, 

hydrofilní rozpouštědlo bez chuti a zápachu; není toxická; používá se k přípravně 

léčivých přípravků, které nemusejí být sterilní a apyrogenní 

INDIKACE: prevence bércových vředů při varixech, varixy 

KONTRAINDIKACE: přecitlivělost na použité substance 

POSTUP PŘÍPRAVY: do předem připravené třenky navážíme 1 gram karbomery, ke 

které postupně přidáváme 25 g propylenglykolu, aby nebyly přítomny hrudky. Poté se 

po částech přidá 45 gramů konzervační vody. Následně se přidá 1 gram trometamolu 

(po rozpuštění vznikne gel) a do gelu se přidá zbývající 0,4 gramu tromtamolu. Pomocí 

indikátorových papírků se musí zkontrolovat pH, které by mělo být 7,5. 

V kádince se rozehřeje 25 gramů olivového oleje a přidají se 2 gramy 

cetylstearylalkoholu, který se musí rozpustit a poté se přidá polysorbát 80 a promísí se. 

Roztok v kádince se nechá zchladnout na přibližně 30°C, tak aby zůstal čirý; směs se po 

částech přidá do třenky k připravenému gelu (musí se důkladně promísit), kdy vznikne 

bílý, polotuhý přípravek. V tomto kroku se musí zkontrolovat pH, které by nemělo být 

vyšší než 7,0. 

V další kádince se v 99 gramech rozpustí sodná sůl heparinu a roztok se postupně 

přidává do základu. 

UCHOVÁVÁNÍ: v šroubovacím polypropylenovém kelímku, při teplotě místnosti  

OZNAČENÍ A DOBA SPOTŘEBY: červená signatura; 1 měsíc  

POUŽITÍ: gel se V DNEŠNÍ DOBĚ POUŽÍVÁ 

[SKLENÁŘ, 2009], [AISLP k datu 29. 4.2014], [SPC k datu 29. 4.2014], [ČESKÝ LÉKOPIS, 

2009] 
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Rp. Resorcinol 1,0 

  Aqua destilata ad 1000,0 

  M.f. sol 

  D.S. 1x denně k obkladům 

 

SLOŽENÍ: resorcinol, destilovaná voda 

ÚČINNÉ LÁTKY: resorcinol  

ROZBOR LÁTEK: roztoky resorcinu v nízkých koncentracích (1 - 2%) vykazují slabě 

antifungální a antiseptické účinky, ve vyšších koncentracích (5 - 10%) se používá jako 

kaustikum (mající leptavé účinky); patří mezi kontaktní alergen, který drážní a 

senzibilizuje; s mnoha látkami je inkompatibilní a v alkalickém prostředí a působením 

oxidujících látek se rozkládá a barevně zbarvuje; destilovaná voda je pomocná látka s 

velkou rozpouštěcí kapacitou, hydrofilní rozpouštědlo bez chuti a zápachu; není 

toxická; používá se k přípravně léčivých přípravků, které nemusejí být sterilní a 

apyrogenní 

INDIKACE: k oplachům a obkladům vředů a ran 

KONTRAINDIKACE: přecitlivělost na použité suroviny, nepoužívat u dětí, těhotných a 

kojících žen, u pacientů s onemocněním ledvin a jater 

POSTUP PŘÍPRAVY: do kádinky se naváží přibližně 200 gramů destilované vody a nechá 

se zahřát na elektrickém vařiči; do vroucí vody se přidá 1 gram resorcinu, který se v 

horké vodě rozpustí; poté se dodá destilovaná voda do požadovaného množství (do 1 

litru) 

UCHOVÁVÁNÍ: v hnědé lékovce s úzkým hrdlem, při teplotě místnosti, chránit před 

světlem 

UPOZORNĚNÍ: aplikovat pouze na omezené plochy, při dlouhodobém použití působí 

nefrotoxicky, silný kontaktní alergen; při použití na obklady by mělo být dodrženo 

častější převazování 

OZNAČENÍ A DOBA SPOTŘEBY: červená signatura; 1 měsíc 

POUŽITÍ: OBSOLENTNÍ, k dispozici jsou efektivnější alternativy 

[SKLENÁŘ, 2009], [AISLP k datu 29. 4.2014], [ČESKÝ LÉKOPIS, 2009] 
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 Rp. Acidi borici 3,0 

  Ol. Jecoris aselli 10,0 

  Vazelini albi ad 100,0 

  M.f. dos No. I (unam) 

  D.S. 1x denně 

 

SLOŽENÍ: kyselina boritá, rybí olej, bílá vazelína 

ÚČINNÉ LÁTKY: kyselina boritá, rybí olej  

ROZBOR LÁTEK: kyselina boritá má antibakteriální, slabě adstringentní, antiflogistický 

a mírný antifungální účinek na candida albicans bez dalšího účinku na ostatní 

mikroorganismy; rybí olej obsahující vitamíny A a D, které podporují epitelizaci; bílá 

vazelína masťový základ, který má krycí a ochranný účinek; je nekompatibilní s kožními 

lipidy a průnik léčiva je podpořen okluzivním efektem (na povrchu epidermis tvoří film, 

který snižuje transepidermální ztrátu vody) 

INDIKACE: u vředů, které nereagují na jiná antimykotika a na podporu epitelizace 

KONTRAINDIKACE: přecitlivělost na použité suroviny, děti do 10 let, na rozsáhlé a 

otevřené rány 

POSTUP PŘÍPRAVY: 3 gramy kyseliny borité se rozdrobní a po částech se přidává 

vazelína (87 gramů) a nakonec se dodá 10 gramů rybího oleje. Důkladně se promísí. 

UCHOVÁVÁNÍ: v polypropylenovém kelímku, při teplotě místnosti, chránit před 

světlem 

UPOZORNĚNÍ: kyselina boritá není vhodná na rozsáhlé a otevřené defekty, kdy může 

dojít k systémovému účinku (měla by být kontrolována ledvinná funkce), nepatří mezi 

léčiva první volby 

OZNAČENÍ A DOBA SPOTŘEBY: červená signatura; 1 měsíc 

POUŽITÍ: OBSOLETNÍ, kyselinu boritou lze nahradit vhodnějšími surovinami jako je 

např. kyselina mléčná s mléčnanem sodným 

[SKLENÁŘ, 2009], [SPC k datu 29. 4.2014], [ČESKÝ LÉKOPIS, 2009] 
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 Rp. Acidi carbolici 2,5 

 Camhorae  10,0 

 Lanolini  25,0 

 Vaselinum flavum  250,0 

 M.f. Flegmoton mast 

 D.S. 1x denně do bércového vředu 

 

SLOŽENÍ: kyselina karbolová (fenol), racemický kafr, lanolin, žlutá vazelína 

ÚČINNÉ LÁTKY: kyselina karbolová, racemický kafr 

ROZBOR LÁTEK: kyselina karbolová má antiseptické vlastnosti; racemický kafr má 

místně anestetické, antiseptické účinky a v koncentracích 1 - 5 % se používá do mastí 

pro svoje hyperemizační účinky k prokrvení spodiny bércového vředu, zvyšuje kožní 

vstřebání jiných lokálně aplikovaných léčiv; lanolin se používá jako pomocná látka, 

která může způsobit přecitlivělost; žlutá vazelína masťový základ, který má krycí a 

ochranný účinek; je nekompatibilní s kožními lipidy a průnik léčiva je podpořen 

okluzivním efektem (na povrchu epidermis tvoří film, který snižuje transepidermální 

ztrátu vody)  

INDIKACE: podpora granulace u bércových vředů se špatným prokrvením spodiny 

defektu 

KONTRAINDIKACE: přecitlivělost na použité suroviny, děti do 3 let  

POSTUP PŘÍPRAVY: 2,5 gramu kyseliny karbolové a 10 gramů racemického kafru se 

smísí dohromady, kdy se směs ztekutí a vzniká tzv. eutektická směs; do této směsi se 

přidá 25 gramů lanolinu a důkladně se promísí; poté se postupně přidá žlutá vazelína 

do 250 gramů; důkladně se vše promíchá 

UCHOVÁVÁNÍ: v polypropylenovém kelímku, při teplotě místnosti, chránit před 

světlem 

UPOZORNĚNÍ: lanolin není vhodně zvolená pomocná látka - může způsobit lokální 

přecitlivělost; při tomto onemocnění je lepší volit bílou vazelínu, která je čištěná a lépe 

roztíratelná než vazelína žlutá 

OZNAČENÍ A DOBA SPOTŘEBY: červená signatura; 1 měsíc 

POUŽITÍ: OBSOLETNÍ, k dispozici jsou efektivnější alternativy 

[SKLENÁŘ, 2009], [AISLP k datu 29. 4.2014], [ČESKÝ LÉKOPIS, 2009] 
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 Rp. Gentamicini 0,16 

  Zinci oxidaci 

  Calcii carbonici aa 20,0 

  Vaselini albi ad 200,0 

  M.f. ung 

  D.S. lok 

 

SLOŽENÍ: síran gentamycinia, oxid zinečnatý, uhličitan vápenatý, bílá vazelína 

ÚČINNÉ LÁTKY: gentamycin, oxid zinečnatý, uhličitan vápenatý 

ROZBOR LÁTEK: gentamycin je směs síranů s antibiotickou účinností na toxiny 

produkované mikroorganismem Micromonospora purpurea; oxid zinečnatý má 

stahující, vysušující a antiseptické účinky; má příznivý vliv na hojivý proces, dokáže 

vázat sekret, odstraňuje nepříjemný zápach; uhličitan vápenatý má stahující, vysušující 

účinky s mírně chladivým efektem; bílá vazelína masťový základ, který má krycí a 

ochranný účinek; je nekompatibilní s kožními lipidy a průnik léčiva je podpořen 

okluzivním efektem (na povrchu epidermis tvoří film, který snižuje trasepidermální 

ztrátu vody)  

INDIKACE: závažné infikované kožní vředy způsobené bakteriální infekcí 

KONTRAINDIKACE: přecitlivělost na použité substance 

POSTUP PŘÍPRAVY: 0,16 gramu gentamycinu se smíchá společně s 20 gramy oxidu 

zinečnatého a s 20 gramy uhličitanu vápenatého; směs se důkladně promísí a postupně 

se doplní do 200 gramů lehce natavená bílá vazelína; vše se důkladně promísí 

UCHOVÁVÁNÍ: v polypropylenovém kelímku, při teplotě místnosti, chránit před 

světlem 

UPOZORNĚNÍ: u dlouhodobého použití může dojít k přesušení pokožky, což je 

nežádoucí 

OZNAČENÍ A DOBA SPOTŘEBY: červená signatura; 1 měsíc 

POUŽITÍ: mast se V SOUČASNÉ DOBĚ POUŽÍVÁ; pouze krátkodobá aplikace 

[SKLENÁŘ, 2009], [AISLP k datu 29. 4.2014], [ČESKÝ LÉKOPIS, 2009] 
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 Rp. Argenti nitratis 

  Aqua purificata 

  Alcoholis cetylici aa 1,0 

  Vaselini albi ad 100,0 

  M.f.ung 

  D.S. Při převazu do vředu v náplasti 

 

SLOŽENÍ: dusičnan stříbrný, cetylalkohol, čištěná voda, bílá vazelína 

ÚČINNÉ LÁTKY: dusičnan stříbrný 

ROZBOR LÁTEK: dusičnan stříbrný má antiseptické, baktericidní a stahující účinky 

(proti grampozitivním a gramnegativním bakteriím, dermatofytům); podporuje hojení 

a granulaci; při dlouhodobém použití může způsobit šedé až šedočerné skvrny na kůži 

způsobené ukládáním stříbra; cetylalkohol patří mezi stabilizující emulzní systémy; 

čištěná voda je pomocná látka s velkou rozpouštěcí kapacitou, hydrofilní rozpouštědlo 

bez chuti a zápachu; není toxická; používá se k přípravně léčivých přípravků, které 

nemusejí být sterilní a apyrogenní; bílá vazelína masťový základ: má krycí a ochranný 

účinek; je nekompatibilní s kožními lipidy a průnik léčiva je podpořen okluzivním 

efektem (na povrchu epidermis tvoří film, který snižuje transepidermální ztrátu vody) 

INDIKACE: k podoře granulace a následné epitelizaci u bércového vředu 

KONTRAINDIKACE: přecitlivělost na použité suroviny, rozsáhlé erodované plochy 

POSTUP PŘÍPRAVY: 1 gram cetylalkoholu se rozpustí v 10 gramech bílé vazelíny a 

důkladně se promíchá. V předem připravené kádince se rozpustí 1 gram dusičnanu 

stříbrného v 1 gramu čištěné vody a poté se přidá do připravené zchladlé směsi 

cetylalkoholu a vazelíny. Poté se postupně přidá po částech zbytek bílé vazelíny (87 

gramů) a důkladně se promísí 

UCHOVÁVÁNÍ: v polypropylenovém kelímku, při teplotě místnosti, chránit před 

světlem 

UPOZORNĚNÍ: Nesmí být aplikován na rozsáhlé plochy, riziko systémového účinku 

dusičnanu stříbrného, kdy může způsobit methemoglobinémii 

OZNAČENÍ A DOBA SPOTŘEBY: červená signatura; 1 měsíc 

POUŽITÍ: mast se V DNEŠNÍ DOBĚ POUŽÍVÁ 

[SKLENÁŘ, 2009], [ČESKÝ LÉKOPIS, 2009] 
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Rp. Bismuthi subgallatis 3,0 

  Jecoris aselli olei 10,0 

  Balsami peruviani   

  Ricini olei virgin. aa 1,0 

  Unguentum simplicis ad 50,0 

  M.f. ung 

  D.S. K potíraní ragád 1 - 2x denně 

 

Unguentum simplex 

Rp. Alcohol cetylicus 5,0 

  Cera alba 5,0 

  Propylis gallas 0,01 

  Ethanolum 96% (V/V) 1,0 

  Adeps suillus 90,0 

 

Jednoduchá mast, lze ji použít samostatně, ale i jako základ pro další léčiva. Vepřové 

sádlo, velmi příbuzné tukům lidského těla, snadno prochází kůží a používá se pro 

suchou, citlivou pokožku a používá se u pacientů, kdy není vhodná aplikace mastí s 

vazelínovým základem.   

 

SLOŽENÍ: zásaditý gallan bismutitý, rybí olej, peruánský balzám, ricinový olej, prostá 

mast 

ÚČINNÉ LÁTKY: zásaditý gallan bismutitý, rybí olej, peruánský balzám 

ROZBOR LÁTEK: zásaditý gallan bismutitý má stahující, hemostyptický a slabě 

antiseptický účinek; rybí olej obsahující vitamíny A a D, které podporují epitelizaci; 

peruánský balzám má granulační, epitelizační, keratoplastiké, antimikrobiální a 

neflogistické účinky; ricinový olej se většinou používá jako pomocné rozpouštědlo v 

kožních přípravcích; bílý vosk se používá jako pomocná látky, která zvyšuje konsistenci 

mastí a stabilizuje emulze; propylum gallicum se používá jako stabilizátor; ethanol 96% 

se používá jako rozpouštědlo mnoha léčiv, je schopen srážet bílkoviny a odvodňovat 

tkáně; propylum gallicum se používá jako stabilizátor; cetylalkohol patří mezi 

stabilizující emulzní systémy; stabilizované vepřové sádlo se získává ze zdravé tukové 
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tkáně vepřů zbavené vody a bílkovin, a díky podobnosti lidských kožních lipidů se 

dobře vstřebává; jeho nevýhodou je jeho malá schopnost přijímat vodu a snadno 

oxiduje 

INDIKACE: podpora hojení chorobné plochy 

KONTRAINDIKACE: přecitlivělost na použité substance 

POSTUP PŘÍPRAVY: 1 gram peruánského balzámu se smísí s 10 gramy ricínového oleje, 

který zajistí rovnoměrné rozptýlení peruánského balzámu v triacylglycerolovém 

základu; poté se přidá cca 1 gram rybího oleje; do této směsi se rozetře 3 gramy 

zásaditého gallanu bismutitého; přidá se zbytek rybího oleje, který se důkladně 

promísí; do tohoto základu se přidá po částech prostá mast a důkladně se vše promísí 

UCHOVÁVÁNÍ: v polypropylenovém kelímku, při teplotě místnosti, chránit před 

světlem 

UPOZORNĚNÍ: zásaditý gallan bismutitý je častý alergen, který může mít i systémové 

účinky 

OZNAČENÍ A DATUM EXPIRACE: červená signatura; 1 měsíc 

POUŽITÍ: mast se V SOUČASNÉ DOBĚ POUŽÍVÁ, nevhodná dlouhodobá aplikace 

[SKLENÁŘ, 2009], [ČESKÝ LÉKOPIS, 2009] 

 

 

Rp. Acidi salicylici  6,0 

  Ung. ichtamoli 10% ad 300,0 

  M.D. 2% salicyl. ichtyol. mast slabě na defekty 

 

Ung. ichtamoli 10% 

Rp. Ichtammolum  100,0 

  Adeps lanae  100,0 

  Vaselinum flavum  800,0 

 

SLOŽENÍ: kyselina salicylová, ichtyolová mast 10% 

ÚČINNÉ LÁTKY: kyselina salicylová, ichtamolum 

ROZBOR LÁTEK: kyselina salicylová má protizánětlivé, protisvědivé, antiseptické, 

antiproliferativní a slabě antifungální účinky; zvyšuje průnik některých léčiv kůží a v 1 - 
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2% koncentraci působí jako antiseptikum a keratoplastikum; ichtamolol působí 

protizánětlivě, protisvědivě, keratoplasticky, antimykoticky a slabě antimikrobně; tuk z 

ovčí vlny se používá jako emulgátor a v přípravcích zlepšuje průnik léčiv do kůže; žlutá 

vazelína masťový základ, který má krycí a ochranný účinek; je nekompatibilní s kožními 

lipidy a průnik léčiva je podpořen okluzivním efektem (na povrchu epidermis tvoří film, 

který snižuje transepidermální ztrátu vody) 

INDIKACE: k prokrvení spodiny vředu a podpoře tvorby granulační tkáně  

KONTRAINDIKACE: zvýšená opatrnost u pacientů užívající antikoagulancia, 

přecitlivělost na použité suroviny, děti do 1 roku  

POSTUP PŘÍPRAVY: k 6 gramům kyseliny salicylové se posupně přidá do 300 gramů 

ichtamolová mast; důkladně se vše promíchá 

UCHOVÁVÁNÍ: v polypropylenovém kelímku, při teplotě místnosti, chránit před 

světlem  

UPOZORNĚNÍ: ichtamol snadno proniká i neporušenou kůží; pozor na systémové účinky 

u obou použitých substancí 

OZNAČENÍ A DATUM EXPIRACE: červená signatura; 1 měsíc  

POUŽITÍ: mast se V DNEŠNÍ DOBĚ POUŽÍVÁ, aplikace pouze krátkodobě 

[SKLENÁŘ, 2009], [AISLP k datu 29. 4.2014], [ČESKÝ LÉKOPIS, 2009] 

 

 

Rp. Ac. Salicylici 5,0 

  Macrogoli 4000  30,0 

  Macrogoli 300  55,0 

  Ag. purif. ad 100,0 

  M. f. ung. 

  D. S. K vyčištění spodiny vředu 1x denně 

 

SLOŽENÍ: kyselina salicylová, makrogol 4000, makrogol 300, čištěná voda 

ÚČINNÉ LÁTKY: kyselina salicylová 

ROZBOR LÁTEK: kyselina salicylová protizánětlivé, protisvědivé, antiseptické, 

antiproliferativní a slabě antifungální účinky; zvyšuje průnik kůží některých léčiv a v 3 - 

5 % koncentraci působí proti svědění a pocení a od 5 % působí jako keratolytikum; 
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macrogol 4000 je pomocná látka, která se používá do lokálních dermálních, nosních, 

ušních, perorálních a vaginálních léčiv; do mastí se většinou dává společně s 

makrogolem 300 a tvoří masťový základ; makrogol 300 je pomocná látka většinou jako 

hydrofilní rozpouštědlo, kosolvent nebo změkčovadlo; samostatně dehydratuje a 

dráždí kůži a sliznici; čištěná voda je pomocná látka s velkou rozpouštěcí kapacitou, 

hydrofilní rozpouštědlo bez chuti a zápachu; není toxická; používá se k přípravně 

léčivých přípravků, které nemusejí být sterilní a apyrogenní  

INDIKACE: u bércového vředu k vyčištění spodiny a odstranění nekrotické tkáně 

KONTRAINDIKACE: přecitlivělost na kyselinu salicylovou, rozsáhlé erodované plochy, 

děti do 6 let, opatrnost u pacientů s renální nebo hepatální nedostatečností, zvýšená 

opatrnost u pacientů užívajících antikoagulancia 

POSTUP PŘÍPRAVY: do třenky se naváží 30 gramů makrogolu 4000 a 55 gramů 

makrogolu 300, tato směs se roztaví na vodní lázni a po zchladnutí přibližně na 40°C se 

v tekuté směsi rozpustí 5 gramů kyseliny salicylové. Poté co se kyselina salicylová 

rozpustí, se přimísí do 100 gramů teplá čištěná voda a míchá se do vychladnutí. 

Následně se po úplném zchladnutí přidá odpařená voda (celkové množství 100 gramů)   

UCHOVÁVÁNÍ: v polypropylenovém kelímku, při teplotě místnosti, chránit před 

světlem 

OZNAČENÍ A DATUM EXPIRACE: červená signatura; 3 měsíc 

UPOZORNĚNÍ: přípravek je určen pouze ke krátkodobému použití a na omezené plochy; 

je zde riziko interakcí s perorálními léčivy (možné vstřebání kyseliny salicylové) 

POUŽITÍ: mast se V DNEŠNÍ DOBĚ POUŽÍVÁ 

[SKLENÁŘ, 2009], [ČESKÝ LÉKOPIS, 2009] 
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 Rp. Chloramphenicoli 2,0 

  Propylenglycoli  10,0 

  Helianthi olei raffin.  20,0 

  Pastae Schmieden  ad 200,0 

  M.f. pasta 

  D.t.dos No (0) 

  D.S. do vředu denně 

Schmiedenova pasta 

Rp. Bismuthi subgallas 17,0 

  Zinci oxidum 20,0 

  Tritici amylum 20,0 

  Helianthi oleum raffinatum 18,0 

  Adeps lanae 18,7 

  Aqua purificata 6,3 

 

 Schmiedenova pasta se používá k prevenci macerace na okraje vředů s 

antiseptickým, protizánětlivým, stahujícím, vysušujícím a krycím efektem. Do 

superinfikovaných vředů se může aplikovat společně s chloramfenikolem. 

 

SLOŽENÍ: chloramfenikol, propylenglykol, slunečnicový olej, Schmiedenova pasta  

ÚČINNÉ LÁTKY: chloramfenikol, zásaditý gallan bismutitý, oxid zinečnatý 

ROZBOR LÁTEK: chloramfenikol je antibiotikum se širokým spektrem účinku na 

grampozitivní i gramnegativní bakterie, anaerobní bakterie, spirochéty, chlamydie a 

rickettsie; propylenglykol používaný jako pomocná látka zejména rozpouštědlo, které 

zvyšuje rozpustnost a stálost některých léčiv, může mít do jisté míry i antimikrobiální 

účinek; slunečnicový olej je směs triaclyglcerolů vyšších mastných kyselin; netoxická a 

nedráždivá substance s emolienčním účinkem, používaná zejména jako pomocná látka 

nebo rozpouštědlo; zásaditý gallan bismutitý má stahující, hemostyptický a slabě 

antiseptický účinek; tuk z ovčí vlny se používá jako emulgátor a v přípravcích zlepšuje 

průnik léčiv do kůže; pšeničný škrob se používá jako pomocná látka, která snadno váže 

vlhkost; čištěná voda je pomocná látka s velkou rozpouštěcí kapacitou, hydrofilní 

rozpouštědlo bez chuti a zápachu; není toxická; používá se k přípravně léčivých 
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přípravků, které nemusejí být sterilní a apyrogenní; oxid zinečnatý má stahující, 

vysušující a antiseptické účinky; má příznivý vliv na hojivý proces, dokáže vázat sekret, 

odstraňuje nepříjemný zápach 

INDIKACE: superinfikované bércové vředy 

KONTRAINDIKACE: přecitlivělost na použité suroviny, děti, u pacientů s poruchou 

krvetvorby je nutná opatrnost, těhotné ženy, riziko vstřebání chloramfenikolu a 

těžkých kovů (gallan bismutitý, oxid zinečnatý) s další intoxikací 

POSTUP PŘÍPRAVY: 2 gramy chloramfenikolu se rozpustí v 10 gramech horkého 

propylenglykolu. Po ochlazení se postupně přidá 168 gramů Schmiedenovy pasty a 

nakonec 20 gramů slunečnicového oleje. Důkladně se promíchá. 

UCHOVÁVÁNÍ: v polypropylenovém kelímku, při teplotě místnosti, chránit před 

světlem 

UPOZORNĚNÍ: obsažený lanolin a gallan bismutitý má alergizující účinky; antibiotikum 

obsažené v pastě se nedoporučuje aplikovat déle než 14 dní, aby nedošlo k rezistenci 

OZNAČENÍ A DATUM EXPIRACE: červená signatura; 1 měsíc 

POUŽITÍ: pasta se V SOUČASNÉ DOBĚ POUŽÍVÁ; nesmí se zapomenout na zátěž 

pacienta těžkými kovy a monitorovat krevní obraz (riziko aplastické anémie) 
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Rp. Chloramphenicoli 6,0 

  Pastae Schmieden 200,0 

  D.S. do vředu 

Schmiedenova pasta 

Rp. Bismuthi subgallas 17,0 

  Zinci oxidum 20,0 

  Tritici amylum 20,0 

  Helianthi oleum raffinatum 18,0 

  Adeps lanae 18,7 

  Aqua purificata 6,3 

 

 

 Schmiedenova pasta se používá k prevenci macerace na okraje vředů s 

antiseptickým, protizánětlivým, stahujícím, vysušujícím a krycím efektem. Do 

superinfikovaných vředů se může aplikovat společně s chloramfenikolem. 

 

SLOŽENÍ: chloramfenikol, Schmiedenova pasta 

ÚČINNÉ LÁTKY: chloramfenikol, zásaditý gallan bismutitý, oxid zinečnatý 

ROZBOR LÁTEK: chloramfenikol antibiotikum se širokým spektrem účinku na 

grampozitivní i gramnegativní bakterie, anaerobní bakterie, spirochéty, chlamydie a 

rickettsie; slunečnicový olej je směs triaclyglcerolů vyšších mastných kyselin; netoxická 

a nedráždivá substance s emolienčním účinkem, používaná zejména jako pomocná 

látka nebo rozpouštědlo; zásaditý gallan bismutitý má stahující, hemostyptický a slabě 

antiseptický účinek; tuk z ovčí vlny se používá jako emulgátor a v přípravcích zlepšuje 

průnik léčiv do kůže; pšeničný škrob se používá jako pomocná látka, která snadno váže 

vlhkost; čištěná voda je pomocná látka s velkou rozpouštěcí kapacitou, hydrofilní 

rozpouštědlo bez chuti a zápachu; není toxická; používá se k přípravně léčivých 

přípravků, které nemusejí být sterilní a apyrogenní; oxid zinečnatý má stahující, 

vysušující a antiseptické účinky; má příznivý vliv na hojivý proces, dokáže vázat sekret, 

odstraňuje nepříjemný zápach  

INDIKACE: superinfikované vředy  
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KONTRAINDIKACE: přecitlivělost na použité suroviny, děti, u pacientů s poruchou 

krvetvorby je nutná opatrnost, těhotné ženy, riziko vstřebání chloramfenikolu a 

těžkých kovů (gallan bismutitý, oxid zinečnatý) s následnou intoxikací 

POSTUP PŘÍPRAVY: 6 gramů chloramfenikolu se rozpustí asi v cca 10 gramech horkého 

propylenglykolu (rozpouštědlo); po ochlazení se po částech přidá do 200 gramů 

Schmiedenova pasta; důkladně se promísí 

UCHOVÁVÁNÍ: v polypropylenovém kelímku, při teplotě místnosti, chránit před 

světlem 

UPOZORNĚNÍ: obsažený lanolin a gallan bismutitý má alergizující účinky; antibiotikum 

obsažené v pastě se nedoporučuje aplikovat déle než 14 dní, aby nedošlo k rezistenci 

OZNAČENÍ A DATUM EXPIRACE: červená signatura; 1 měsíc 

POUŽITÍ: pasta se V SOUČASNÉ DOBĚ POUŽÍVÁ; nesmí se zapomenout na zátěž 

pacienta těžkými kovy a monitorovat krevní obraz (riziko aplastické anémie) 

[SKLENÁŘ, 2009], [ČESKÝ LÉKOPIS, 2009] 

 

 

Rp. Nitrofurantoini  1,5 

  Ol.helianthi  45,0 

  Pastae zinci oxydati  ad 300,0 

  M.f. pasta 

  D.S. do vředu každý druhý den 

 

Zinková pasta 

Rp. Zinci oxidum  25,0 

  Tritici amylum  25,0 

  Vaselinum flavum  50,0 

 

 Zinková pasta má stahující, antiseptické, vysušující, chladivé a slabě antivirové 

účinky. Zlepšuje hojení bércového vředu a pohlcuje nepříjemné pachy. Neutralizuje, 

váže sekret a má ochranné účinky, lze do ní zapracovat další substance. 

 

SLOŽENÍ: nitrofurantoin, slunečnicový olej, zinková pasta 
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ÚČINNÉ LÁTKY: nitrofurantoin, zinici oxidum, tritici amylum 

ROZBOR LÁTEK: nitrofurantoin je chemoterapeutikum s poměrně širokým spektrem 

účinku na grampozitivní a gramnegativní bakterie; slunečnicový olej je směs 

triaclyglcerolů vyšších mastných kyselin; netoxická a nedráždivá substance s 

emolienčním účinkem, používaná zejména jako pomocná látka nebo rozpouštědlo; 

oxid zinečnatý má stahující, vysušující a antiseptické účinky; má příznivý vliv na hojivý 

proces, dokáže vázat sekret, odstraňuje nepříjemný zápach; pšeničný škrob se používá 

jako pomocná látka, která snadno váže vlhkost; žlutá vazelína masťový základ, který 

má krycí a ochranný účinek; je nekompatibilní s kožními lipidy a průnik léčiva je 

podpořen okluzivním efektem (na povrchu epidermis tvoří film, který snižuje 

transepidermální ztrátu vody) 

INDIKACE: infikovaný vřed; do okolí vředu 

KONTRAINDIKACE: přecitlivělost na použité suroviny, děti, těhotné a kojící 

POSTUP PŘÍPRAVY: k 1,5 gramu nitrofurantoinu se přidá postupně 45 gramů 

slunečnicového oleje a promísí se; poté se přidá postupně do 300 gramů zinková pasta; 

vše se důkladně promísí 

UCHOVÁVÁNÍ: v polypropylenovém kelímku, při teplotě místnosti, chránit před 

světlem 

UPOZORNĚNÍ: nitrofurantoin není lékem první volby 

OZNAČENÍ A DATUM EXPIRACE: červená signatura; 1 měsíc 

POUŽITÍ: OBSOLENTNÍ, k dispozici jsou efektivnější alternativy 

[SKLENÁŘ, 2009], [AISLP k datu 29. 4.2014], [ČESKÝ LÉKOPIS, 2009] 
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Rp. Tetracyclini 1,0 

  Olei helianthi   3,0 

  Pastae zinci oxydati ad 30,0 

  M.f. Tetracyklinová pasta 

  D.t.dos No. (0) 

  D.S. 

 

Zinková pasta 

Rp. Zinci oxidum  25,0 

  Tritici amylum  25,0 

  Vaselinum flavum  50,0 

 

 Zinková pasta má stahující, antiseptické, vysušující, chladivé a slabě antivirové 

účinky. Zlepšuje hojení bércového vředu a pohlcuje nepříjemné pachy. Neutralizuje, 

váže sekret a má ochranné účinky, lze do ní zapracovat další substance. 

 

SLOŽENÍ: tetracyklin-hydrochlorid, slunečnicový olej, zinková pasta 

ÚČINNÉ LÁTKY: tetracyklin-hydrochlorid, zinci oxidum, tritici amylum  

ROZBOR LÁTEK: tetracyklin-hydrochlorid je antibiotikum se širokospektrým účinkem 

na grampozitivní a gramnegativní bakterie, mykoplazmata, rickettsie, chlamydie, 

některá protozoa, které inhibuje proteosyntézu bakterií; slunečnicový olej je směs 

triaclyglcerolů vyšších mastných kyselin; netoxická a nedráždivá substance s 

emolienčním účinkem, používaná zejména jako pomocná látka nebo rozpouštědlo; 

oxid zinečnatý má stahující, vysušující a antiseptické účinky; má příznivý vliv na hojivý 

proces, dokáže vázat sekret, odstraňuje nepříjemný zápach; pšeničný škrob se používá 

jako pomocná látka, která snadno váže vlhkost; žlutá vazelína masťový základ, který 

má krycí a ochranný účinek; je nekompatibilní s kožními lipidy a průnik léčiva je 

podpořen okluzivním efektem (na povrchu epidermis tvoří film, který snižuje 

transepidermální ztrátu vody) 

KONTRAINDIKACE: přecitlivělost na tetracyklin, děti do 8 let, kojící a těhotné ženy  
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POSTUP PŘÍPRAVY: 1 gram tetracyklinu-hydrochloridu se důkladně rozdrobní na jemný 

prášek, rozetře se s 3 gramy slunečnicového oleje a po částech se přidá do 30 gramů 

zinková pasta a důkladně se promísí 

UCHOVÁVÁNÍ: v polypropylenovém kelímku, při teplotě místnosti, chránit před 

světlem 

UPOZORNĚNÍ: tetracyklin je termolabilní (pozor na zvýšenou teplotu) a fotosenzitivní 

(vyvarovat se expozice na slunci) látka. Pozor na vznik rezistence.   

OZNAČENÍ A DATUM EXPIRACE: červená signatura; 14 dní 

POUŽITÍ: pasta se V SOUČASNÉ DOBĚ POUŽÍVÁ, ale lze zvolit vhodnější antibiotika 

[SKLENÁŘ, 2009], [AISLP k datu 29. 4.2014], [SPC k datu 29. 4.2014], [ČESKÝ LÉKOPIS, 

2009] 

 

 

Rp. Oleum terebinthinae  13,8 

  Camphorae  4,0 

  Helianthi olei raffin.  16,0 

  Vazelini flavi  34,5 

  Balsamum peruvianum   6,9 

  Carbonis activ  23,4 

  M.f. pasta 

  D.t. dos No. III (tres) 

  D.S. do vředu 

 

SLOŽENÍ: terpentýnový olej, racemický kafr, slunečnicový olej, žlutá vazelína, 

peruánský balzám, absorpční uhlí 

ÚČINNÉ LÁTKY: terpentýnový olej, racemický kafr, peruánský balzám, absorpční uhlí 

ROZBOR LÁTEK: terpentýnový olej má derivační účinek a používá se jako vonný 

korigens; racemický kafr má místně anestetické, antiseptické účinky a v 1 -  5% 

koncentracích se používá do mastí pro svoje hyperemizační účinky k prokrvení spodiny 

bércového vředu, zvyšuje kožní vstřebání jiných lokálně aplikovaných léčiv; 

slunečnicový olej je směs triaclyglcerolů vyšších mastných kyselin; netoxická a 

nedráždivá substance s emolienčním účinkem, používaná zejména jako pomocná látka 
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nebo rozpouštědlo; žlutá vazelína masťový základ, který má krycí a ochranný účinek; je 

nekompatibilní s kožními lipidy a průnik léčiva je podpořen okluzivním efektem (na 

povrchu epidermis tvoří film, který snižuje trasepidermální ztrátu vody); peruánský 

balzám má granulační, epitelizační, keratoplastické, antimikrobiální a neflogistické 

účinky; aktivní uhlí působí jako absorbent, kdy na svůj povrch váže nejrůznější 

sloučeniny a toxiny 

INDIKACE: podpora granulace a epitelizace u bércových vředů 

KONTRAINDIKACE: přecitlivělost na použité suroviny 

POSTUP PŘÍPRAVY: do třenky se naváží 23,4 gramu aktivního uhlí; postupně se přidá 

13,8 gramu terpentýnového oleje; směs kafru (4 gramy) se slunečnicovým olejem (16 

gramů); po každé přidané surovině se směs promísí a míchá se do vytvoření 

homogenní suspenze; postupně se dodá 34,5 gramu natavené žluté vazelíny; nakonec 

se vmíchá peruánský balzám dispergovaný v ricínovém oleji v poměru 1:1; vše se 

důkladně promísí  

UCHOVÁVÁNÍ: v polypropylenovém kelímku, při teplotě místnosti, chránit před 

světlem 

UPOZORNĚNÍ: u peruánského balzámu pozor na resorpční toxicitu, která může způsobit 

poškození ledvin a patří mezi silné kontaktní alergeny (díky obsahu ester 

koniferylakoholu); 

OZNAČENÍ A DATUM EXPIRACE: červená signatura; 1 měsíc 

POUŽITÍ: pasta se V SOUČASNÉ DOBĚ POUŽÍVÁ 

[SKLENÁŘ, 2009], [AISLP k datu 29. 4.2014], [SPC k datu 29. 4.2014], [ČESKÝ LÉKOPIS, 

2009] 
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Diskuze 

Jako téma své absolventské práce jsem si vybrala léčbu bércových vředů, a to z toho 

důvodu, že se během své praxe setkávám s pacienty trpícími touto chorobou. Jelikož 

vidím, jak se způsoby jejich léčby liší a jsou v některých případech daleko efektivnější, 

rozhodla jsem se touto problematikou více zabývat a upozornit tak na některé 

nedostatky při její léčbě. V teoretické části podávám ucelený přehled o bércovém 

vředu a jeho efektivním způsobu léčení. Bércový vřed je chronická rána lokalizovaná na 

dolních končetinách, zapříčiněna především chronickou žilní insuficiencí, arteriální 

ischemií, diabetem mellitem a dalšími onemocněními jako je Martorellův vřed, 

lymfedém, infekce, vaskulitida či nádor. Jelikož se jedná o chronickou ránu, léčba je 

zdlouhavá a pro pacienta psychicky i fyzicky náročná. Hojící proces rány zahrnuje tři 

fáze, přičemž na každou z nich je zapotřebí odlišná forma léčebných prostředků. 

Během čistící fáze je nezbytné vyléčit infekci a odstranit bakteriální povlak, a to 

například hydrofilním polyuretanovým krytím, krytím z polyuretanové měkké pěny, 

vlhkým krytím z mořských řas a jinými. Pokud je čistící proces řádně dokončen, je 

možné přejít k další fázi hojení, a to granulační, kdy se tvoří nové krevní cévy, tzv. 

neoangiogeneze, které umožňují granulační tkáni postupné vyplnění rány. V této fázi 

se používají impregnovaná gázová krytí, hydrokoloidy, hydrofibery, hydrogelová krytí, 

plošná pěnová krytí, hydrofobní polyesterový tyl, mastný tyl, antiseptická krytí s 

obsahem stříbra a další. Závěrečné hojení, epitelizační fáze, celkově uzavírá ránu za 

pomoci nově utvořené pokožky. Během tohoto procesu používáme antiseptická krytí 

se stříbrem, hydrokoloidy, hydrogelová krytí, hydroaktivní mastný tyl a jiná, která 

ukončují proces hojení a zároveň zabraňují recidivě rány. Stejně tak jako krytí, tak i IPLP 

jsou odlišné pro každou fázi. Před aplikací krytí je nezbytné ránu pečlivě vypláchnout 

pod proudem vody, při teplotě, která je pacientovi příjemná, a to zhruba jednu minutu. 

Následně je důležité osušit blízké okolí rány netkanou textilií a aplikovat na něj 

ochrannou pastu, zejména u silně mokvajících ran, jako je zinková pasta či Menalind 

ochranný krém. Širší okolí rány je potřeba ošetřit vhodným krémem a to přibližně 

pětiminutovou masáží. Nakonec, aplikujeme vhodné krytí, dle stádia a potřeb rány, 

které překryjeme savým materiálem, polštářkem či mulovým čtvercem, jejž upevníme 

obinadlem nebo krycí fólií. Interval převazů se liší dle celkového stavu rány a je 
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určován ošetřujícím lékařem, nejpozději však po pěti až sedmi dnech, pokud se 

neobjeví komplikace jako je silná bolest, horečka, promočení či znečištění krytí a jiná. 

Pokud je za vznikem bércového vředu venózní příčina, je důležitou součástí léčby 

elastická bandáž dolní končetiny, kterou je nutné přikládat vždy ráno a nechat působit 

po celý den. V některých případech se používá trvalá bandáž, jež se ponechává i během 

noci. Jestliže je zapotřebí sekundární savé (horní) krytí, vyměňuje se vždy při 

prosáknutí. Pokud má pacient poukaz na terapeutické krytí, nehradí žádné poplatky ani 

doplatky, ale v opačném případě (samoplátce) jsou terapeutická krytí více ekonomicky 

náročná než IPLP, vynahradí však pacientům tento svůj nedostatek kratší dobou hojení 

a pohodlnější aplikací.  

V praktické části jsem se proto rozhodla zaměřit a zároveň upozornit na individuálně 

připravované léčivé přípravky, které jsou pro pacienty lákavé svou nepatrnou 

ekonomickou náročností, jelikož hradí pouze regulační poplatek a může je napsat i 

praktický lékař, ale přesto nenabízejí takový komfort jako terapeutická krytí a jejich 

účinnost je mnohdy potlačována kvůli špatně určeným substancím. I přes to, že je díky 

individuálnímu přístupu lékaře možné sestavit přípravek z takových látek, které rána 

aktuálně pro svou úspěšnou léčbu vyžaduje, setkáváme se často s tím, že jsou lékařem 

špatně indikovány substance daného přípravku, které jsou buďto zastaralé, a tím 

pádem ne tak úspěšné jako ty novější, celkově neužitečné nebo dokonce nevhodné. 

Většinou se to týká starších generací lékařů, což bývá zapříčiněno jejich zastaralou 

edukací, zvyky a neochotou k přechodu k novým přípravkům. Mezi tyto překonané 

substance patří například často používaná kyselina boritá na léčbu bércových vředů a 

jiných otevřených ran, která může mít systémové účinky a není proto vhodně zvolenou 

látkou k léčbě tohoto onemocnění. Při použití na rozsáhlé poškození kůže musí být 

kontrolována ledvinová funkce. Mezi další nevhodné suroviny patří ichtamol, který 

proniká i přes neporušenou kůži a může mít rovněž systémové účinky, proto je 

zapotřebí opatrnosti u pacientů užívajících antikoagulancia. Stejnou pozornost musíme 

věnovat i kyselině salicylové pokud je indikována pacientovi s renální nebo hepatální 

nedostatečností.  Inkompatibilit u IPLP na léčbu bércových vředů jsem objevila více, a 

proto jsem je uvedla u jednotlivých rozborů do upozornění. Někdy bývají špatně 

zvolené i pomocné látky, kdy je například lékařem zvolena namísto bílé vazelíny 

vazelína žlutá, která je hůře roztíratelná. Další z nevýhod IPLP je větší spotřeba 
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sekundárního krytí a kratší doba použitelnosti přípravku. Vlhké krytí zajišťuje kratší 

dobu léčby, a to díky tomu, že zachovává v ráně konstantní teplotu, obstarává výměnu 

plynů, absorbuje a odvádí exsudát, ve většině případů chrání ránu před sekundární 

infekcí a vnějšími vlivy a v některých případech působí dokonce antisepticky. Zároveň 

udržuje ránu vlhkou, což je nezbytné pro správnou granulaci a epitelizaci. Další 

výhodou vlhkého krytí jsou delší intervaly mezi převazy - u IPLP se rána převazuje i 

několikrát za den, což je pro pacienta nepříjemné, až bolestivé (někdy je nutné podání 

analgetik), a pro ránu traumatizující. 

Pro srovnání jsem si zvolila moderní krytí a IPLP, které uvádím v práci, oba tyto typy 

jsou předepisovány lékaři. Vybrala jsem si krytí  Actisorb plus® a individuálně 

připravovaný léčivý přípravek (pasta s obsahem aktivního uhlí, terpentýnového oleje, 

racemického kafru, slunečnicového oleje, peruánského balzámu a žluté vazelíny), 

používaný u silně secernujících ran v době čištění a granulace. Actisorb plus® s 

obsahem aktivního uhlí a 1% stříbra má značný sací účinek, ničí bakterie, čistí rány a 

odstraňuje zápach. Jeho výhodou je příjemná a čistá aplikace, s možností výměny po 3 

až 7 dnech dle stavu rány a je zde menší spotřeba sekundárního krytí. Doba léčby se v 

závislosti na celkovém stavu pacienta liší. Aktivní uhlí zachytí bakterie v krycím 

materiálu a stříbro působí baktericidně a nezpůsobuje rezistenci bakterií. Zatímco IPLP 

s aktivním uhlím je méně komfortní pro pacienta - je zde komplikovanější nanášení na 

primární krytí (zejména u starších pacientů), je zde větší spotřeba sekundárního krytí a 

špatné nanášení léčivého přípravku, může dojít k přilepení krytí na spodinu rány, což 

způsobuje pacientovi bolest při převazech. Aktivní uhlí má stejný účinek jako u krytí, 

kdy pohlcuje bakterie a toxiny. V této receptuře je obsažen také peruánský balzám, 

který patří mezi silné kontaktní alergeny a může způsobit resorpční toxicitu a následné 

poškození ledvin. Tento nežádoucí účinek je inkompatibilní s délkou používání, která 

může být dle stavu rány a polymorbiditě pacienta i několik měsíců. Další nevýhodou je 

krátká spotřeba přípravku (1 měsíc) oproti Actisorbu plus®, který má spotřební lhůtu i 

několik let. Pokud se jedná o cenu, u Actisorbu plus® se pohybujeme v řadě tisíců a u 

IPLP v řadě stovek, ale v konečném výsledku jsou krytí výhodnější v porovnání s délkou 

léčby a spotřebou sekundárního krytí. Nesmíme také opomenout komfort pro 

pacienta, který je u krytí daleko vyšší. 
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Závěr 

 Ve své absolventské práci jsem se zabývala tématem léčby bércových vředů. Cílem 

práce bylo podat ucelený přehled o možnostech léčby bércových vředů. Toto 

onemocnění totiž není omezeno pouze na vlastní defekt, ale vyžaduje především 

komplexní přístup. Je třeba k této chorobě přistupovat holisticky a tedy pečovat o 

celého člověka. Důležitý je profesionální přístup k hojení: respektovat fáze hojení rány, 

zajistit vlhké hojení pro udržení optimálního prostředí a zvolit ekonomicky efektivní 

léčbu. Při ošetření pacienta je nezbytné dodržovat určité zásady asepse: nepoškodit 

granulační či epitelizační tkáň, volit terapeutické obvazy podle stadia rány, obvazy 

správně a efektivně fixovat. Máme tři základní fáze hojení, z nichž každá vyžaduje jiné 

krytí. Ve fázi první, za pomoci vhodného materiálu, dochází k odstranění nečistot 

včetně nadbytečného sekretu s choroboplodnými zárodky. Ve fázi druhé je podpořena 

tvorba nové tkáně a vytvoření potřebné vlhkosti. Ve fázi třetí se zajišťuje, nejlépe 

výběrem vhodného krytí, dělení buněk za pomoci udržení vlhkého mikroklimatu, a tím 

předčasného vytvoření strupu. Dle příčiny vzniku rány je důležité u některých pacientů 

podpořit hojení podáváním venofarmak nebo pomocí kompresivní terapie zajistit 

správný žilní návrat a prokrvení postižené oblasti. 

 Přestože na našem trhu nalezneme širokou škálu prostředků tzv. vlhké terapie pro 

hojení problematických a chronických ran, ještě stále se bohužel setkáváme s tradiční, 

tzv. suchou terapií. Ta je ovšem zastaralá a prokazatelně méně funkční. Rána, která se 

hojí ve vlhkém prostředí, má přitom kratší dobu hojení ve srovnání s krytím suchým 

obvazem, kdy dochází při přiložení suché gázy na ránu a při její výměně ke stržení 

nových ostrůvků kůže, čímž se doba léčení výrazně prodlužuje. Naopak při vlhkém 

hojení ran lze využít přirozeně vytékající tekutinu, kterou rána vylučuje a která 

obsahuje mnoho růstových faktorů a dalších výživných látek, díky kterým se rána může 

úspěšně zhojit. 

 Praktická část obsahuje rozbor receptur, které se vyskytují v dnešní době v 

lékárnách. Zjistila jsem, že většina z nich jsou obsolentní přípravky a použité substance 

jsou většinou špatně zvolené. Z toho vyplývá, že předepisující lékaři jsou málo 

informováni a proškoleni o účincích připravovaných přípravků anebo o nových a 

efektivnějších prostředcích. Také někteří pacienti sami individuálně připravované 
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přípravky vyžadují. Důvodem může být psychické nastavení pacienta (pocit 

výjimečnosti) i ekonomické hledisko. 

 Přesto, že každý pacient má nárok na moderní léčbu vlhkou terapií vázanou na 

poukaz schválený revizním lékařem, je stále drtivá většina bércových vředů „léčena“ 

zastaralou metodou s použitím gázy v kombinaci s nejrůznějšími mastmi a chemickými 

přípravky. Je tedy třeba zvyšovat celkové povědomí edukací o vlhkém hojení ran u 

lékařů i snahu řešit svůj zdravotní stav úspěšnou terapií na straně pacientů. Pacient by 

se neměl spokojit s nižší kvalitou života, kterou s sebou toto onemocnění nese, ale 

naopak informovat se o všech možnostech léčby a především řešit svůj problém co 

nejdříve. 
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Summary  

This assignment deals with “The treatment of leg ulcers”.  It is really important to 

indicate correct treatment based on the cause of origin.  The goal of this assignment is 

to provide the comprehensive overview of leg ulcers treatment.    

The assignment contains two parts: theoretical and practical. The theoretical part is 

focused on the anatomy and physiology of the skin, on leg ulcers, their cause and 

treatment.  

For the practical part there are collected fourteen prescriptions from different 

pharmacies with the aim to analyse the effective products for the treatment of leg 

ulcers. These analyses include contained substances, effects of substances, indications, 

contraindications, technological methods, warnings of usage, applications and manner 

of keeping. 

Leg ulcers also called chronic venous leg ulcerations that are found in the lower leg 

and ankle. These are usually open wounds with the inflamed surrounding skin without 

damage. The skin around the wound can be pigmented, hardened or calloused. The 

wound contains yellowish-white exudates. Arteries become blocked; they restrict 

blood flow to the bones and other areas, and cause pain. Leg ulcers are more common 

in women. 

Varicose veins account for about 70 per cent of all cases. Arteries account for about 

10 per cent of cases; other 10 per cent is combination of both, arteries and varicose 

veins. Other examples of causes are poor blood circulation, diabetes, hypertension, 

heart diseases, high cholesterol level, kidney diseases, and increased pressure in legs, 

tumours, smoking and infections.  

Symptoms are open wounds, pus and pain in the affected area, the increased size of 

wound, leg swelling, pain, and heaviness in the legs and dilated veins. 

The risk factors are family predispositions, pregnancy and spending each day long 

periods by sitting or standing. 

It is important to find out why the wound arises. It is necessary to know the exact 

cause, to choose a correct and effective treatment, then relieve pain, prevent 

infection, and stop the wound spreading by the special method according to the cause. 

Infections are treated with antibiotics. Compression bandages are also used to help to 
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close the wound. Aspirin is also recommended to prevent blood clots in the legs, but 

only after consultation with the doctor. Leg ulcers are treated by modern methods of 

wet coverings or surgically. Nowadays it is return to individually prepared healing 

preparations methods because they are cheaper and more acceptable for patients. 

Home remedies for better healing keep the wound clean and hydrated. It is also 

necessary to change bandages. Clients should eat more vegetables and fruits and do 

some exercises. 

The person should prevent leg ulcers by wearing elastic medical compression 

stockings. If a person is obese, it is necessary to lose the weight with the aim to reduce 

the pressure on his legs and veins. Everybody should take care of his health including 

the skin.  

 

Key words: substance, prescription, leg ulcers, wound, yellowish-white exudates, 

the course of treatment, varicose veins, arteries, restricted blood flow, prevention 
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Slovník 

Absorpce - vstřebávání neboli objemové pohlcování 

Adheze - přilnavost; působení přitažlivých sil mezi atomy nebo molekulami na povrchu 

materiálů, pokud vzdálenost mezi povrchy je v dosahu těchto sil 

Adnexa - připojené orgány. Kožní adnexa - přídatné orgány kůže: potní a mazové žlázy  

Adrenergní - týkající se adrenalinu nebo noradrenalinu, působící jeho prostřednictvím  

Adsorpce - vázat na povrch 

Akralní - okrajový. Akrální části těla jsou prsty, ušní boltce, brada aj.  

Alginát - soli alginových kyselin, ve vodě rozpustné slizotvorné látky z mořských řas 

Amorfní - beztvarý 

Anaerobní - žijící, probíhající za nepřítomnosti kyslíku 

Analgesie - bezbolestnost, vymizení vnímání bolesti 

Anastomóza - přirozené funkční spojení mezi dvěma cévami, popř. nervy 

Androgeny - mužské pohlavní hormony. Vznikají ve varlatech, malé množství též v kůře 

nadledvin. Patří ke steroidním hormonům. 

Antiedematózní - působící proti otokům 

Antigeny - látky vyvolávající speciální imunitní reakce 

Antimykotický - působící proti plísním 

Atonie - ztráta napětí svalů hladkých nebo kosterních 

Autolýza - poškození a rozložení buněk a tkání jejich vlastními enzymy 

AV vedení - vedení mezi síní a komorou 

Axila - podpažní jamka 

Bakteriostatický - působící proti růstu mikrobů 

Biofilm - mikrobiální společenství uložené v mezibuněčné hmotě, přilnuté k povrchům 

neaktivním i živým 

Biogeneze - vznik a vývoj živých organizmů z jiných živých jedinců nebo jejich částí 

Biokompatibilní - tolerance látek zejména materiálů v biologickém prostředí 

Débridement - vyčištění rány 

Dekubitus - proleženina. Ohraničené odumření tkáně jako následek dlouho trvajícího tlaku 

způsobujícího poruchu prokrvení  

Dendrit - výběžek neuronu. Kratší, bohatě větvený výběžek nervové buňky, vedoucí vzruch k 

buňce 

Diabetes mellitus - cukrovka, úplavice cukrová  

Dilatace - roztažení, rozšíření 
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Disperze - roztažení, rozpětí 

Dorsum - hřbet 

Drenáž - odstraňování tekutiny z ran. Důležitý postup umožňující odtok krve, hnisu či jiných 

tekutin, jejichž hromadění by komplikovalo hojení rány 

Elefantiáza - velké, často bizarní zvětšení kůže a podkoží způsobené zablokováním odtoku 

mízy (lymfy) 

Elevace - pohyb směrem vzhůru 

Endotel - buněčná vrstva vystýlající vnitřek cév 

Enzymoterapie - léčebné užití enzymů. Lokální enzymoterapie - místní aplikace enzymů (např. 

čištění spodiny bércového vředu od nekróz trypsinem, substituční podávání enzymů při 

snížené funkci slinivky břišní aj.) 

Epitelizace - pokrytí epitelem. Nutná součást hojení ran, vředů, erozí apod. Množení 

epitelových buněk je stimulováno růstovými faktory a vychází z míst se zachovaným intaktním 

epitelem. 

Erysipel - růže. Hluboká zánětlivá infekční choroba kůže a podkoží, způsobená streptokoky. 

Bakterie vstupují nejčastěji drobnými oděrkami, trhlinkami, bércovým vředem apod. Nemoc 

se projevuje výraznými celkovými příznaky (horečkou, bolestmi hlavy a kloubů, nevolností) a 

lokálním zarudnutím kůže, které se kamenovitě šíří podél mízních cév. 

Eschera - příškvar, strup 

Esterázy - hydrolázy, enzymy katalyzující hydrolýzu esterů  

Evaporace - vypařování 

Fagocytóza - pohlcení a zničení cizorodých látek, např. bakterií či vlastních poškozených a 

odumřelých buněk. Součást obrany organismu proti infekci (patří k nespecifické imunitě) 

Fascie - povázka. Vazivový obal svalu či skupiny svalů. Reprezentuje bariéru pro šíření zánětu v 

dané oblasti, někdy však při poranění mohou komprimovat opuchlou a prokrvácenou tkáň a 

způsobit tak její další poškození 

Fascitida - zánět podkožních tkání  

Febrilie - horečnatý stav 

Fibroblast - buňka vaziva produkující základní vazivovou hmotu, vč. kolagenu  

Fibrotizace - přeměna ve vazivo, náhrada jiné tkáně vazivem 

Flavonoidy - početný soubor látek (rostlinných fenolů) přítomných ve formě glykosidu 

zejména v ovoci a zelenině. Patří k výrazným antioxidantům, mohou inhibovat některé 

enzymové reakce, interagovat s hormonálními receptory 

Flebolymfém - edém dolních končetin způsobený dlouhodobě dekompenzovanou žilní 
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insuficiencí a následně s narůstající insuficiencí lymfatického systému 

Flebotropní - látky k terapii žilních onemocnění; rychle působící preparát omezující výskyt 

krvácení a bolesti 

Fosfolipidy - lipidy obsahující ve své molekule fosfát (zbytek kyseliny fosforečné). Jsou 

základní součástí buněčných membrán.  

Fragilita - křehkost 

Frakce - část, podíl, užívá se zejména v chemii při dělení směsí 

Fungistatický - potlačující růst hub. Srovnatelný s fungicidní 

Gramnegativní (G-) - Označuje skupinu bakterií, které se Gramovým barvením neobarví (pro 

rozlišení se dodatečně barví růžově). Gramnegativní bakterie mají buněčnou stěnu tenčí, ale 

složitěji uspořádanou než bakterie grampozitivní. Patří k nim např. Enterobacteriaceae, 

Haemophilus 

Ggrampozitivní (G+) - označuje skupinu bakterií, které Gramovým barvením získají modrou 

barvu. Stěna grampozitivních bakterií je tlustší a je tvořena zejména peptidoglykenem 

uspořádaným v několika vrstvách a výrazně propojeným. Patří k nim např. stafylokoky, 

streptokoky 

Granulomatózní zánět - zánět, při kterém se vytváří granulomy tzv. zrníčka, tvořená 

specifickou granulační tkání 

Hemolytický - charakterizovaný hemolýzou; hemolýza: rozpad červených krvinek, při kterém 

se uvolňuje hemoglobin 

Histologie - věda zabývající se studiem mikroskopické struktury orgánů a tkání, ať už zdravých 

nebo postižených nemocí 

Hydroalginát - calcium alginát a hydroxmethylcelulósa 

Hydrofiber - absorpční krytí zhotoveno z hydrokoloidu (natrium karboxymethylcelulóza) 

Hydrofilní - označení látek, povrchů, molekul a jejich částí s afinitou k vodě 

Hydrofobní - odpuzující vodu  

Hydrogely - hydrofilní gely  

Hyiodin - zdravotnický prostředek určený k hojení ran s obsahem kyseliny hyaluronové 

Hypoxie - nedostatek kyslíku (v buňkách, tkáních, orgánech či v celém organismu) 

Cholinergní - týkající se acetylcholinu jako neurotrasmiteru 

Imobilita - nehybnost 

Imunokomplex - spojení protilátky (imunoglobulinu) a antigenu. V některých případech se 

imunokomplexy ukládají do stěny cév, což vede k jejich poškození a zánětu (imunokomplexová 

onemocnění, vaskulitida) 
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Imunosupresiva - léky potlačující imunitní reakce  

Inflamatorní - zánětlivý  

Insuficience - nedostatečnost, selhávání. Pokles funkce orgánu či orgánového systému. 

Projevuje se klinickými příznaky i změněnými parametry při funkčním vyšetřování, které se 

dále zhorčují při zvýšené zátěži. 

Intermitentní klaudikace - křečovitá bolest v dolních končetinách, která se objevuje při chůzi a 

v klidu ustupuje. Může způsobit kulhání (=klaudikaci) 

Ionizace - přeměna neutrální částice na ion způsobená příjmem nebo oddělením elektronu(ů), 

působením např. světla, tepla, chemickými reakcemi 

Ionogenní - schopné ionizace  

Irigace - výplach (dutých orgánů) 

Ischemie - místní nedokrevnost tkáně a orgánu, která vede jejich poškození až odumření. Její 

podstatou je nedostatek kyslíku a živin ve tkáni spojený s hromaděním odpadních produktů.  

Izotonický - mající stejné napětí, tonus 

Jod-povidon - komplex jodu a polyvinylpyerolidonu (ve vodě rozpustný polymer) 

Kavita - dutina 

Keratin - živočišná vláknitá bílkovina, která je v lidském těla zejména v kůži, nehtech a vlasech 

Keratinocyt - buňka pokožky (epidermis) produkující keratin 

Koagulace - srážení, ztužení 

Komplement - součást nespecifické humorální imunitní odezvy 

Kyslíkové radikály - nespecifické označení pro velmi reaktivní látky, které za určitých okolností 

vznikají v organismu z kyslíku a některých sloučenin (v místech intenzivního aerobního 

metabolismu, při zánětu, vlivem záření apod.). Kyslíkové radikály plné v organismu některé 

funkce (účastní se např. likvidace bakterií ve fagocytech či průniku spermie do vajíčka), jejich 

nadměrný vznik a současný nedostatek ochranných mechanismů je však jedním z faktorů, 

které organismus poškozují (oxidační stres) 

Langerhansovy buňky - buňky, které prezentují antigen při imunitních dějích v organismu 

Laváž - výplach tělesné dutiny, dutiny abscesu apod. 

Lipedém - souměrné zvětšování abnormální podkožní tukové tkáně v dolní polovině těla 

Lues - přijíce, syfilis 

Lymfangitida - zánět lymfatických cév  

Lymfangiosarkom - nádor  

Macerace - změknutí vzniklé působením tekutiny, vyluhováním 

Makroangiopatie - poškození velkých krevních cév 
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Metaloproteináza - proteolytické enzymy vyžadující ke své aktivitě kov 

Mezoderm - střední zárodečný list u časného stádia lidského zárodku, vyvíjí se od počátku 3. 

týdne evoluce  

Matrix - základní hmota  

Mikroangiopatie - poškození drobných krevních cév vedoucí k poruše krevního průtoku v 

dané oblasti 

Mikronizace - fyzikální metoda, která rozdrobí a zmenší původní částice látky na mikrometry, 

které mnohonásobně zvětší svůj povrch a tím způsobí lepší vstřebávání do organismu  

Morbidita - nemocnost 

MRSA - z anglického methicillin-resistant Staphylococcus aureus; je pojmenování pro kmeny 

bakterie Staphylococcus aureus, které jsou odolné vůči antibiotiku meticilinu 

Mykoplazmata - skupina bakterií charakteristická chybějící zevní buněčnou stěnou 

Nauzea - pocit na zvracení 

Neuropatie - obecný název pro nezánětlivé onemocnění nervu 

Okluze - uzavření  

Osmóza - samovolné pronikání molekul rozpouštědla z méně koncentrovaného roztoku do 

roztoku koncentrovanějšího skrz polopropustnou membránu, která nepropouští rozpuštěné 

látky. Výsledným stavem je dosažení stejné osmotické aktivity rozpouštědla na obou stranách 

membrány.  

Parestezie - porucha čití projevující se jako brnění, mravenčení, svrbění apod.   

Perimaleolární - okolo kotníků 

Patofyziologie - jeden z teoretických oborů medicíny, zabývá se studiem funkcí organismu a 

jednotlivých orgánů v nemoci.  

Pektin - vysokomolekulární koloidní sloučeniny obsahující řetězce galakturonové kyseliny 

Penetrace - proniknutí 

Permeabilita - propustnost, zejména určité vrstvy. Je různá pro různé látky, obecně nižší pro 

větší molekuly, závisí též na elektrickém náboji (záporně nabitá vrstva nepropouští anionty 

apod.)  

PHMB - baktericidní polymer 

Píštěl - abnormální kanálek tvořící komunikaci mezi dutinou a jejím povrchem 

Polyamidy - makromolekulární látky obsahující amidové vazba -CO - NH -  

Polymer - v nejširším smyslu makromolekulární látka, jejíž molekuly se skládají ze strukturních 

jednotek s podstatnou části výchozích molekul, popř. chemicky totožných s monomerem. 

Polymorbidita - přítomnost více chorob současně 
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Porézní - pórovitý 

Posturální - týkající se vzpřímené polohy těla 

Prekurzor - předchůdce. Látka, která předchází tvorbě jiné látky při biochemických pochodech 

v organismu 

Prevalence - poměr počtu nemocných množství obyvatel   

Profylaxe - ochrana před určitou nemocí, která by mohla nastat, léčebnými prostředky 

Proliferace - bujení, novotvoření, růst 

Proteáza - enzym rozkládající bílkoviny na menší části - peptidy  

Protozoa - prvoci; jednobuněčné eukaryotní organismy  

Revaskularizace - obnovení cévního zásobení 

Saponiny - látky rostlinného původu s povrchovou aktivitou. Podobně jako mýdla vyvolávají 

tvorbu pěny ve vodných roztocích a mají čisticí účinky 

Semipermeabilita - polopropustnost 

Serózní - týkající se serózy; serózní sekrece: druh zánětu s tvorbou vodnaté tekutiny 

Skleroterapie - metoda k odstranění žilních varixů za pomocí sklerotizující látky, která po 

vyvolání drobného zánětu zapříčiní jejich zajizvení a uzavření  

Stagnující vřed - zastavení vývoje vředu 

Stemmerovo znamení - známka chronického lymfedému na dolních končetinách s nemožností 

utvořit kožní řasu na 2. prstu 

Stenóza - abnormální zúžení 

Stratum spinosum - nejtlustší vrstva epidermis 

Terminální buňky - koncové buňky 

Torpidní - přetrvávající beze změny, beze sklonu ke zlepšení či zhoršení 

Toxicita - jedovatost, škodlivost látky pro živý organismus 

Triaglycerol - tzv. neutrální tuk (lipid), tvořený třemi mastnými kyselinami a glycerolem 

(ester). Je uložen v tukové tkáni, zejména v podkoží, představuje hlavní zásobní formu energie 

v těle 

Tromboflebitida - zánět povrchové žíly (žil)  

Unipotentní buňka - dává počátek výlučně jednomu typu terminálních buněk 

Venektazie - rozšíření žíly  

Verrucosis lymphostatica - bradavičnatě změněná kůže v pozdním stádiu lymfedému 

Volné mastné kyseliny - v plasmě buněk se objevují volné mastné kyseliny jedině tehdy, 

pokud je má buňka připravené pro esterifikaci nebo energetický metabolizmus, jsou 

metabolicky nejreaktivnější 
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VRSA - z anglického vancomycin -resistant Staphylococcus aureus; je pojmenování pro kmeny 

bakterie Staphylococcus aureus, které jsou odolné vůči antibiotiku vancomycin 
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