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 CABG

 operácie srdcových chlopní (záchovná operácia, AVP, AVR, MVP, MVR, TVP, 

TVR)

 operácie hrudnej aorty (benttal, inetrpozitum)

 operácie nádorov

 operácie defektov predsieňového a komorového  septa



 ošetrovanie chirurgických rán predstavuje súbor činností, ktoré urýchľujú 

a skvalitňujú proces hojenia a zlepšujú konečný estetický aj funkčný 

výsledok

 cieľom je priebežná kontrola a posúdenie rany, očistenie okolitého tkaniva, 

ochrana pred infekciou či mechanickými vplyvmi



 vek

 imunita

 spánok

 psychický stav

 návyky (alkohol, fajčenie, drogy)

 diabetes mellitus

 ateroskleróza

 stav výživy (napr. obezita alebo podvýživa)

 infekcia

 devitalizované tkanivo (odumreté tkanivo)



STAROSTLIVOSŤ
O ASEPTICKÚ, 

PRIMÁRNE SA 

HOJACU 

OPERAČNÚ RANU

• udržiavať osobnú a posteľnú bielizeň
v čistote

 pravidelne preväzovať operačnej rany 

za aseptických podmienok

 sledovať krytie operačnej rany



lokalizáciu rany a jej 

rozmery  
charakter okrajov 

stav okolia rany 

(erytém, opuch, 

indurácia, palpačná 

citlivosť) 

spodinu rany (farba, 

povlak, nekróza, 

mazľavé povlaky, 

granulačné tkanivo), 

množstvo, charakter 

exsudátu (serózny, 

hemoragicko -

serózna purulentný) 

zápach z rany

rozsah osídlenia 

rany 

choroboplodnými 

zárodkami (príznaky 

infekcie)



PRÍZNAKY 

INFEKCIE

 začervenanie rany

 celistvosť rany 

 opuch alebo hematóm

 neustupujúca alebo stupňujúca sa 

bolestivosť rany

 sekrécia

 prítomnosť baktérií v rane

 nekróza tkaniva

 zvýšená telesná teplota alebo horúčka

 únava, slabosť alebo schvátenosť



VLHKÉ 

HOJENIE 

RÁN

 princíp tvorby optimálne vlhkého 

prostredia v rane 

 vlhkosť rany je nevyhnutná na 

granuláciu a epitelizáciu rany

 udržuje konštantnú teplotu rany, 

výmenu plynov, absorbuje exsudát, 

netraumatizuje ranu pri preväzoch

 chráni ranu pred sekundárnou 

infekciou a vonkajšími vplyvmi, 

pričom niektoré pôsobia dokonca 

antisepticky



ŠPECIFIKÁ 

PRE POUŽITIE  

KRYTIA 

PODĽA FÁZY

HOJENIA RÁN

Konkrétny typ vlhkého krytia používame podľa:

 miery exsudácie rany

 prítomnosti nekrózy

 bakteriálnej  kolonizácii (infekcia)

 povlaku

 hĺbky rany



MICRODACYN PRONTOSAN BETADINE

OCTENILIN ASPIROX



Algináty

- krytie vyrobené z morských rias bohaté na algináty

- pre hlboké a ťažko dostupné rany

- absorbujú ranový exsudát a vytvárajú gél

Strieborné krytie

- mastný tyl s obsahom striebra 

- má antimikrobiálny účinok

- vhodné najmä na infikované, povrchové a hlboké rany

Medicínsky med

- sterilný lekársky med s antibakteriálnymi a protizápalovými 

účinkami

- vysoký obsah cukru a nízky obsah vody

- vysokú osmotickú aktivitu, ktorá vytvára nepriaznivé prostredie 

pre rast mikroorganizmov



VÝHODY

 udržiavajú vlhké prostredie

 pri preväzovaní nestrhávajú novovytvorený epitel a na ranu sa nelepia

 znižuje sa počet preväzov o 4 až 5-násobok oproti klasickým výmenám

 rýchlejšie čistenie spodiny rany a podporovanie granulácie a epitelizácie

rany

 menšie riziko macerácie rany alebo, naopak, vzniku príliš suchej rany

 celkový čas liečenia sa skracuje o 50 až 75%



PODTLAKOVÉ 

UZATVÁRANIE 

RÁN

V.A.C.SYSTÉM

 je metodika používaná v chirurgii na 

urýchlenie, alebo zlepšenie hojenia 

chronických, zle sa hojacich rán

 metóda aktívneho uzáveru rany

 hojenie rán pomocou podtlaku na ranu

 infekčný materiál sa odvádza mimo rany 



 do rany je aplikovaná špeciálna špongia

 prekryje sa nepriedušnou fóliou

 pomocou prístroja sa vytvorí samotný podtlak

Indikácie v kardiochirurgii

 dehiscencia a infekcie sterna

 dehiscencia rany na DK po extrakcii vena saphena magna



 Hojenie rán je podporované:

 zníženie intersticiálneho edému a zníženie rozsahu nekrózy

 nová tvorba kapilár

 urýchlenie tvorby granulačného tkaniva

 uľahčenie separácie infikovaného tkaniva a exsudátu

 poskytnutie vlhkého prostredia na hojenie rán



 podtlakom sa aktívne zmenšuje výsledná plocha rany 

 systém V.A.C. účinne znižuje bakteriálnu záťaž infikovanej rany 

 urýchľuje a skracuje trvanie čistiacej fázy rán 

 znižuje spotrebu antibiotík a celkové výdaje na liečbu

 umožňuje včasnú mobilizáciu pacientov a ich zvýšené pohodlie 

 skrátenie času hospitalizácie





 61.ročný pacient po CABG (6.9.22) prepustený do domácej starostlivosti 7.pooperačný deň,

operačné rany bez prejavov infekcie

 11.pooperačný deň prichádza na ambulanciu, pre sekundárne sa hojacu ranu na PDK,

prítomná rozsiahla flegmóna

 vzostup zápalových parametrov (CRP 102, LE 14,7)

 zahájenie pravidelných preväzoch za aseptických podmienok, pridaná do liečby antibiotická

liečba

 2.deň hospitalizácie u pacienta nasadená V.A.C. terapia (výmena 7x )

 28.deń hospitalizácie pacient má pokles zápalových parametrov (CRP 9,8 , LE 7,3),

je prepustený do domácej starostlivosti s nutnosťou pravidelných preväzov cestou

ADOS a následne 1x týždenne na AKCH.
















