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Предговор

Венозните нарушения и венозните заболявания са едни от най-честите здравословни 

проблеми, като се счита, че около два милиона от населението на Федерална република 

Германия страда от атонични язви на долните крайници с венозна етилогия. Тези 

статистически данни илюстрират социалното и социо-икономическо значение на 

това здравословно нарушение, но не отразяват точно пониженото качество на 

живота на хората, страдащи от хронични рани. 

Много от пациентите страдат от хронични рани с десетилетия поради неадекватни 

и провалени терапевтични мероприятия и отказване от продължаване на лечението, 

което изглежда безнадеждно. Въпреки това, на базата на резултатите от модерните 

диагностични процедури, всяващи и минимален страх в пациентите, в комбинация 

с подходящите терапевтични мероприятия, може да се счита, че венозните язви 

на долните крайници подлежат на контрол и лечение. Без съмнение се изисква добро 

познаване на комплексните здравословни нарушения и способност на медицинския 

специалист да мотивира пациентите за подлагане на лечение, което може да бъде 

значително протрахирано във времето. Самият факт, че бързо заздравяване 

се наблюдава само при някои пациенти, продължава да създава проблеми. Както 

медицинските специалисти, така и пациентите могат да изгубят своето търпение, 

а и честа практика е употребата на недоказани терапевтични комбинации и подходи 

като алтернатива на научно-обоснованата компресиионна терапия. 

В този медицински наръчник на HARTMANN се представят терапевтичните концепции 

за консервативно лечение на базата на натрупаните патофизиологични познания. 

Тези подходи се базират на употребата на еластични бандажи като първична основна 

терапия и илюстрират възможностите за фазово-специфично третиране на раните 

с хидроактивни превръзки, след като влажното лечение на раните се оказа особено 

ефективно при хронични язви.

Causes [4.5]



Причини за венозни язви по долните крайници

Варикозната язва на крака отразява най-лошите метаболитни нарушения 

на кожата и подкожната тъкан, причинени от хронична венозна 

недостатъчност. 

Разбирането на подлежащите патомеханизми изисква познаване на 

анатомията на венозната система на долните крайници и настъпилите 

патофизиологични процеси.



Анатомия на венозната система на долните крайници

Венозната система на долните крайници се разделя по 

анатомичен критерий на повърхностна или надфасциална 

и дълбока или подфасциална. Двете мрежи са свързани от 

комуникантни вени, формирайки единна фунционална система. 

Надфасциланите вени са разположени в кожата и подкожието, 

т.е. над фасцията – съединително-тъканна ципа, обвиваща 

мускулите. Те са свързани в мрежа чрез множество клонове, 

които отнасят повърхностната кръв в дълбоките вени, но 

поради възможността за депониране на големи количества 

кръв, имат отношение и към регулиране на интравазалния обем. 

Повърхностните вени се събират в две основни надфасциални 

вени – голямата (вена сафена магна) и малката (вена сафена 

парва) подкожни вени. Малката подкожна вена се влива в 

политеалната вена (вена поплитеа) в задколянната ямка, 

докато голямата подкожна вена в дълбоката бедрена вена (вене 

феморалис) под ингвиналния лигамент. 

Подфасциалните вени са с по-голям калибър и преминават между- 

и интрамускулно, сдвоени със съответните артерии. 

Causes [6.7]

Схематично представяне на венозната система на долния крайник 
(повърхностните вени в тъмно/дълбоките вени в светло) 
1) подфасциална бедрена вена (вена феморалис) 
2) вени на Дод 
3) голяма подкожна вена (вена сафена магна) 
4) подфасциална задколанна вена (поплитеална вена) 
5) задна подбедрена подфасциална вена (вена тибиалис постериор) 
6) Вени на Бойд
7) предна подбедрена подфасциална вена (вена тибиалис антерио) 
8) Вени на Кокет 
9) венозна дъга на гърба на стъпалото 



Напречен срез на артерия 
(ляво) и вена (дясно) в мускулна 
тъкан. Артериалната стена е 
плътна, състояща се от високо 
контрактилни еластични влакна, 
позволяващи устояване на 
резките повишения на кръвното 
налягане. Вените имат по-малко 
контрактилна структура, но 
големият обем е подходящ 
за изпълнение на дренажна и 
транспортна функция.

Схематично представяне:
1)вена
2)отворена венозна клапа
3)затворена венозна клапа

Те изпълняват функцията както на кръвни колектори, така 

и за отвеждане на кръвта обратно до сърцето, затова се 

описват и като дълбоки или транспортни вени. Вените на 

подбедрицата – предна и задна тибиални вени се сливат 

и формират поплитеалната вена, която преминава в 

бедрената вена по посока на сърцето. 

Връзките между отделните повърхностни вени се 

осъществяват от т. нар. комуникантни вени. Връзката 

между повърхностната и дълбоката венозни мрежи се 

осъществява от множество перфораторни вени, които 

„перфорират” за тази цел фасцията. Основните групи са 

вените на Кокет над глезена, вените на Бойд под колянната 

става и вените на Дод на бедрото. 

Почти всички вени имат повече или по-малко множество 

клапи, служещи за регулиране на обема. Тяхна основна 

функция е насочване на кръвотока само в една посока - към 

сърцето или от повърхностната към дълбоката мрежа.



Физиология и патофизиология на венозния кръвоток
Обратното отнасяне на кръвта до дясното предсърдие 
изисква включването на разнообразни физиологични 
сили и механизни за преодоляване на високото 
хидростатично налягане във венозната система на 
долните крайници, проявяващо се особено в изправено 
положение на тялото. Принципът на скачените съдове 
с посткапилярно остатъчно налягане, вариациите на 
респираторното налягане в гръдната и коремната 
кухини и еластичното засмукване на сърцето 
осигуряват проявата на необходимите механизми. 
Въпреки това, най-ефективен фактор е мускулната 
помпа на подбедрицата.

При движение на краката дълбоките вени се 
компресират при всяка мускулна контракция. Така се 
изтласква кръвта към сърцето, като венозните клапи 
предпазват от обратно връщане на кръвта. По време 
на мускулна релаксация дълбоките вени се раздуват, 
съдавайки негативно налягане, което води до всмукване 
на венозна кръв през перфорантните вени от по-
дистални сегменти и надфасциални венозни плексуси. 
Редуващите се ефекти на компресия/всмукване на 
мускулната помпа се подпомагат от подобни механизни 
на ставния апарат и твърдата устойчива повърхност 
на фасцията, увеличаващи налягането по време на 
контракция и насочващи кръвта по посока на сърцето. 

Резултатът от взаимовръзката на тези механизми 
е повдигането и пренасянето на кръвта по посока 
на сърцето през няколко определени нива на 
„асансьорен” принцип  от стъпалото през глезена, 
през подбедрицата, през задколянната ямка, бедрото и 
слабинната област, като междувременно се засмуква 
от повърхностните през перфорантните вени. 
Междувременно, докато кръвта преминава от по-
повърхностни към по-дълбоки нива и от дистално към 
проксимално, венозното налягане се понижава. 

Causes [8.9]

Схематично представяне на 
подбедрената мускулна помпа по 
време на контракция
(1) и релаксация (2) на мускула: 
напречни срезове през релаксиран 
и контрахиран мускул с 
интрамускулни дълбоки вени и 
перфорантни вени на различно ниво; 
фасция в зелено.



Трябва да се има предвид, че въпреки научните 
доказателства, горните описания в много аспекти 
са все още теоретични модели и че този сложен 
физиологично-функционален процес е все още частично 
изяснен. Въпреки това, със сигурност може да се 
каже, че сложният функционален комплекс, наричан за 
улеснение - подбедрена мускулна помпа е в основата на 
програмирана последователност от отделни процеси, 
протичащи при движение.

При нарушение на венозното отичане /венозна 
недостатъчност/ по-малко количество кръв се 
пренася през проксималните венозни сегменти и се 
установява по-ниско намаление на венозното налягане 
/венозна хипертензия/. Препълването на вените 
и преразтягането на стените им се представя с 
дистална декомпенсация, достигаща до терминалните 
съдове и капиляри. Ниските стойности на налягането 
изискват значителни промени в тъканния метаболизъм 
и обемът на венозния кръвоток може да достигне 
твърде ниски стойности или дори напълно да спре. 
Метаболитните процеси, основно в кожата и 
подкожната тъкан, се нарушават. При прогресиране 
в  дългосрочен план се засяга и лимфната система, 
тъй като тя може само в началните етапи на смутен 
отток да компенсира натрупването на течност в 
междуклетъчните пространства (интерстициална 
течност) чрез повишаване на лимфния поток. 

Най-ранният забележим признак за нарушение на 
венозния кръвоток е отокът, който от своя страна 
води до допълнително повишаване на налягането 
и задържане на течности, като по този начин 
задълбочава метаболитния дисбаланс. Постепенно 
проявяващи се са последващите необратими процеси 
на  периваскуларна фиброза, дегенеративните и 
възпалителни реакции, свързани с трофични изменения 
на кожата. Като краен резултат възпалителните 
процеси водят до облитерация на венулите и 
артериолите, проявяваща се първоначално в кожни 
зони със смутена венозна хемодинамика, и водещи 
до развитие на венозна язва като видим признак 



на декомпенсираната венозна хипертензия и 
метаболитното нарушение. 

Тежестта, мястото и продължителността на 
нарушението във венозния отток и степента и 
продължителността на натоварването на венозната 
система на крака определят различните клинични 
симптоми, чието проявление, интензитет и тежест 
се увеличават постепенно и непрекъснато. Целият 
този симптомокомплекс се включва в  термина 
хронична венозна недостатъчност (ХВН), която 
често се стадира в три степени на тежест според 
класификацията на Widmer. 

ХВН I  степен се характеризира с мрежа от разширени 
вени /корона флебектатика/ около малеола и по гърба на 
стъпалото в комбинация с оток на същите зони и над 
глезена. 

ХВН II степен се проявява с хиперпигментации на 
кожата, подбедрен оток и дерматолипосклероза. 
Кожата е абсолютно изгладена, лъскава и плътно 
сраснала с разположените в дълбочина фасции.

1) Изразена дерматолипосклероза 
при ХВН II степен поради 
напредваща фиброза на кожа и 
подкожие 
2) Бяла атрофия - ХВН II степен 
с типични кожни атрофични 
изменения 
3) Хиперпигментирана венозна язва 
при ХВН III степен 
4) Язва, обхващаща значителна 
част от повърхността на 
подбедрицата

Causes [10.11]



Най-тежката форма на дерматоплипосклерозата е  
atrophie blanche (също известна като капиларитис алба 
или бяла атрофия), която е проява на напреднала ХВН. 
Характерните белези на това кожно поражение са бели 
атрофични кожни зони, вариращи по размер от монета 
до длан, разположени предимно около глезена или покрай 
ръбовете на заздравяла язва. 

ХВН III се проявява като червеникава или зараснала 
венозна язва. Предилекционна локализация на язвите е 
парамалеоларно /зона на Bisgaard/, но може да се появи 
и по всяка друга част на подбедрицата. Разязвяването 
може да обхване цялата обиколка на подбедрица по 
подобие на гета.

Патофизиология на ХВН 
Хроничната венозна недостатъчност може да бъде 
краен резултат на първична варикоза или последствие 
от посттромботичен синдром; винаги анатомичната 
локализация на обструкцията на оттока определя 
клиничната прогноза. 

Надфасциална венозна недостатъчност/първична 
варикоза 
Най-важната болест на повърхностните вени 
е първичната варикоза или варикозните вени. 
Варикозните вени са неправилно и необичайно раздути 
вени с типичен нагънат „змиевиден” ход, видими през 
кожата. Причина за появата им е клапна агенезия /
вродена липса на венозни клапи/ или много по-често 
наследствено или възрастово-обусловено намаление 
до пълна загуба на еластичност на венозната стена, 

Варикозните вени не са просто 
„козметичен проблем”. С 
прогресирането на дилатацията на 
съдовия лумен и задълбочаването 
на клапната недостатъчност 
на повърхностните вени на 
крака се поразяват постепенно 
перфорантните и субфациалните 
вени и се развива като краен 
резултат хронична венозна 
недостатъчност и поява на язви. 



водеща до дилатация на съда и клапна недостатъчност.  
Тази вродена предиспозиция се засилва от промяна на 
хормоналния баланс по време на бременност, понижен 
двигателен режим или възпалителни процеси. При проява 
на разширение на лумена и на клапна недостатъчност 
на големите повърхностни вени /сафена магна и сафена 
права/, се нарича сафенна варикоза. Латералната 
варикоза се появява при изменения на страничните 
клонове на сафените, докато варикозните изменения 
на комуникантните вени се демострират като 
ретикуларна варикоза. 

Функционалното нарушение на отделен венозен 
сегмент обичайно се компенсира без затруднения 
чрез пренасочване на кръвотока през другите 
венозни сплетения или към незасегнатата дълбока 
подфасциална мрежа, тъй като само 10% от венозната 
кръв се отнася към сърцето през повърхностната 
венозна система. Клиничната картина се променя 
драстично, когато разширението на лумена и 
клапната недостатъчност обхванат перфорантните 
и подфасциалните вени. Променя се посоката на 
кръвотока, което води и до проблеми с физиологичното 
венозно оттичане и поява на рефлукс.

Схема на кръвотока в посока към 
сърцето: 
1) При нормална физиология. 
2) При първична варикоза – 
невъзможност за пълно клапно 
затваряне поради съдова дилатация 
– обръщане на посоката на 
кръвотока. 
3) При вторична варикоза – 
пълна загуба на еластичност 
на повърхностните вени след 
дълбока венозна тромбоза,  довела 
до клапна недостатъчност 
– кръвта се връща обратно 
през перфорантните вени към 
повърхностните.

Causes [12.13]



Понижението на налягането, предизвикано от 
подбедрената мускулна помпа при движение, е 
силно намалено или не се проявява изобщо (венозна 
хипертензия) и функционалният капацитет на 
венозните клапи е значително нарушен. Резултат на 
тези изменения е хроничната венозна недостатъчност, 
характеризираща се с описаните по-горе 
патофизиологични нарушения в микроциркулацията на 
кожата и подкожието, чиято кулминативна проява е 
появата на венозна язва на долния крайник.

Възможна е поява на язви при наличие на първични 
варикозни вени, когато венозният апарат на 
перфорантните вени все още функционира. В този 
случай образуването на язвите почти винаги е 
резултат от наранявания, натъртвания или руптура 
на варикс. При такива язви клиничната прогноза е 
значително по-благоприятна. 

Недостатъчност на подфасциалните вени/
посттромботичен синдром 
Подфасциалната венозна недостатъчност също може 
да бъде първична – дължаща се на клапна агенезия или 
вродена недоразвитост на клапния апарат, но най-често 
е вторично последствие от дълбока венозна тромбоза 
(флеботромбоза). 

Ненавременно лекуваната дълбока венозна тромбоза 
чрез тромболиза или тромбектомия обичайно оставя 
трайни поражения върху съда. Тромбът се организира до 
плътност, характерна за съединителната тъкан, като 
крайният резултат на това колагенозно ремоделиране е 
формирането на „белег” на венозната стена. Непълното 
запушване на венозния лумен често е последвано от 
реканализация, но наличието на „белега” ограничава 
еластичността на стената и адаптационните 
възможности на съда към промените в кръвното 
налягане. Като резултат венозните клапи също губят 
своя функционален капацитет – непълно прекъсване на 
кръвотока, създавайки допълнителни предпоставки за 
формиране на турбуленции и завихряния в кръвотока.

Посттромботично състояние 
на вените и кръвния поток: 
дълбоката вена е покрита с 
белези и реканализирана след 
тромбоза (1). „Избухване”-то 
през дилатирали комуникантни 
вени (2) води до вторични 
варикози (3).



 Измененията на лумена поради формирането на 
„белег” създават „мъртва зона” на мускулната помпа, 
като в резултат не може да се отнесе необходимото 
количество кръв и вътресъдовото налягане нараства. 
Резултат от постепенното повишение на налягането 
са метаболитните смущения в периферните кожни 
зони, водещи в най-тежките случаи до разязвяване. В 
допълнение, увредата от повишеното налягане често 
обуславя преминаването на кръв обратно през клапите 
на перфорантните вени, причиняващо пренасочване на 
кръвотока от подфасциалната към повърхностната 
мрежа. 

Последствията са вторична варикоза и застой на 
течности в кожата и подкожието с добре познатите 
усложнения. Посттромботичният синдром (ПТФС) е 
най-честата причина за появата на вензони язви на 
крайниците (ulcus cruris postthromboticum). 

Causes [14.15]



Клинична картина и диагноза на венозните 
язви на долните крайници

Приблизително  90 % от хроничните язви на долните крайници се развиват в резултат на 

вторична венозна хипертензия при напреднала хронична венозна недостатъчност. Около 6% от 

венозните язви на краката се дължат на компенсаторни процеси за понижаване на периферното 

артериално налягане и само при 4% етиологично се свързват със специфични кожни заболявания. 

Поставянето на правилната диагноза е в основата на адекватното лечение на язвите – 

необходимо е снемането на щателна анамнеза, подробен клиничен преглед с оценка на общия 

и локален статус, инструментална диагностика и диференциално-диагностични процедури за 

изключване на всички етиологични фактори, несвързани с венозна патология.



Clinical presentation and diagnosis [16.17]

Анамнеза
Снемането на етиологичната анамнеза е насочено 
към фамилната обремененост, персоналните рискови 
фактори, съдовия риск (варикозни вени, признаци, 
прояви и симптоми на ХВН, дълбока венозна тромбоза, 
артериална хипертония, артериопатии, клаудикацио), 
стил и начин на живот (професионална анамнеза, 
заседнал начин на живот, понижен двигателен режим 
и т.н.), прием на медикаменти, употреба на алкохол-
съдържащи напитки, тютюнопушене, начин на поява 
и развитие на язвата (в следствие на нараняване, 
натъртване и т.н.), предхождащо локално или системно 
лечение.

Локализация и форма на язвите 
Венозните язви най-често обхващат зоната около 
или върху медиалния малеол (зона на Bisgaard) и се 
диагностицират лесно (на “prima vista”). При 20% от 
пациентите лезиите обхващат и/или други зони на 
долния крайник и се изисква диференциално-диагностична 
насоченост за поставяне на етиологичната диагноза. 
Формата и големината на язвите са значително 
вариабилни, като язвата може да обхваща цялата 
циркумференция на подбедрицата (тип „гета”). 

1) Постромботична язва – 
типична локализация  
2) Конфлуиращи язви, обхващащи 
цялата циркумференция на 
подбедрицата ( тип „гета”) 
3) и 4) Комбинирани венозни 
язви – смесена етиология – ХВН 
и ПАОБ



Характеристика на язвеното дъно 
Дъното на язва с изолирана венозна етиология 
най-често е покрито с жълтеникав или белезникав 
фибринозно-некротичен налеп, като обичайно има 
ограничена секреция. Кафяво-черната некротична 
материя по язвените ръбове e индикация за нарушена 
артериална перфузия – комбинирана язва. Лъскавина по 
дъното с наличие на гъст полепнал кръвенисто-серозен 
гъст секрет е характерен белег за активна локална 
инфекция. 

Околоязвена зона 
Пациентите с ХВН са предразположени към развитието 
на застоен дерматит и контактни екземи поради 
венозната и лимфната стаза, водещи до трофични 
кожни нарушения.  Застойният дерматит или 
варикозната екзема се развива в околоязвените кожни 
зони и не рядко се активира от приложението на мазеви 
агенти. Контактната екзема също често е проява на 
хиперсензитивна реакция при приложение на локални 
антибиотични препарати

Формиране на оток 
При напреднал оток е необходимо прецизно измерване 
на абсолютно идентични анатомични зони за оценка 
на ефекта от компресивната терапия за редукция на 
отока. 

Симптомокомплекс/болеви синдром 
Типичните симптоми при разязвяванията в следствие 
на първична варикоза обичайно са по-слабо изразени, 
включително и ненапреднал оток,  в сравнение със 
случаите, резултат на ХВН с посттромботична 
етиология. Малките язви, формиращи се в зоните 
с капиларитис алба, могат да причинят значителен 
дискомфорт, затруднения и болка на пациентите. Като 
цяло комбинираните язви с артериална ко-етиология 
са значително по-болезнени от тези само с венозен 
произход.

1) Застоен дерматит с 
телеангиектазии и варикозни 
вени
2) Контактна екзема



Ортопедични изменения 
По отношение на налаганите еластични бандажи е 
важно да се контролира ограничението на активните 
и пасивни движения в големите стави, особено на 
глезенната. При пациентите с ПРФС по-често се 
наблюдава деформация на глезенната става и по-рядко 
анкилоза, дължащи се на формираните цикатриски, 
водещи до тежки структури поради многократното 
рецидивиране на венозните язви.

Оценка на локалния артериален статус 
Изключително важно е адекватното определяне на 
актуалното артериално перфузиране.  Практични и 
лесно оценими признаци са кожната температура 
на крайника (студена при отслабено оросяване) и 
палпацията на периферния пулс на стъпалните артерии. 
При пациенти с дългогодишна давност на захарен 
диабет палпацията на добре напълнения периферен 
пулс на стъпалните артерии не е достоверен клиничен 
критерий поради вероятността от настъпили 
микроциркулаторни нарушения и медиосклероза. При 
тези пациенти наличните язви са с комбиниран – 
артериален и венозен произход. В допълнение, при 
диабетиците може да не се проявява типичното 
клаудикацио поради развила се диабетна невропатия. 
Периферните Доплерови изследвания също са с ниска 
диагностична стойност поради високите периферни 
ситолни нива, дължащи се на медиосклерозата. 
Единствено дигиталната осцилография или при 
възможност цветна дуплекс сонография са с висока 
информативна и диагностична стойност при такива 
пациенти.

Оценка на локалния венозен статус 
От терапевтична гледна точка е основополагащо 
точното анатомично локализиране и функционално 
определяне на нарушението във венозната ситема. 
Диагнозата се поставя на базата на клиничните и 
инструментални изследвания. В днешни дни Доплер 
ултразвуковите изследвания са рутинен и надежден 
метод за прецизно определяне на наличието и на 
степента на клапна инсуфициенция на надфасциалните 
вени. 

Доплер ултрасонография 
– безопасен, неболезнен и 
достоверен диагностичен 
метод при варикозни вени

Clinical presentation and diagnosis [18.19]



Флебография на вените на крака

Високо информативен метод е и цветната дуплекс 
сонография, която е препоръчителна при диагностиката 
на дълбоките комуникантни вени.

Други също неинвазивни диагностични методи са 
венозната оклузионна плетизмография (ВОП), даваща ни 
информация за венозния отток и венозния капацитет, 
и светлинно-рефлексионната реография, въпреки че 
достоверността на методиката е силно ограничена 
поради трудното изпълнение. 

Флебографията като инвазивна образна процедура 
с приложение на контрастна материя се прилага с 
повишено внимание, но при определени случаи, изискващи 
хирургична интервенция, е незаменима по отношение 
на информативността, особено при постоперативни 
рецидиви.

Оценка на общото състояние
Клинцистът винаги трябва да търси симптоми 
на латентна или явна деностранна сърдечна 
недостатъчност. Клинико-лабораторните изследвания 
трябва да включват постпрандиални кръвно-захарни 
нива, хемоглобин, еритроцити, СУЕ, С-реактивен 
протеин, хематокрит. 

Диференциално-диагностична класификация
Въпреки че, както вече се спомена, 90% от язвите 
на долния крайник се дължат на ХВН, язвите от 
невенозен произход винаги трябва да се имат предвид 
в диференциално-диагностичен план. Възможните 
етиологични причини са: 

Обструкция на по-голяма или по-малка периферна 
артерия при периферна артериална оклузивна болест 
(ПАОБ), водеща до артериална язва или некротизиращ 
васкулит. Типичните локализации на артериалните 
язви на долните крайници са в зоните, подложени на 
максимално механично травмиране, например предния 
ръб на тибията. 

Типични белези са черните кожни некротични 
ръбове, като дори е възможна суперфициализация на 
подфасциални структури – сухожилия, мускули или 
кости. При пациентите с васкулит е типична появата 



1) Възможно е разпознаването 
на продромални белези на 
нарушената трофика преди 
формирането на артериални 
язви – увреда на ноктите, 
микози, еритема, мармориране, 
отпадане на космите. 
2) Артериална язва по 
екстензорната повърхност 
на подбедрицата със 
суперфициализация на предно 
тибиално сухожилие. 

Clinical presentation and diagnosis [20.21]

на множество язви с размер от лещено зърно до 
монета. Според локализацията на васкулитните съдови 
лезии, тези язви обхващат повърхностните слоеве – 
суперфициални васкулити или пробиват от дълбочина – 
дълбоки васкулити.

Микро- и макроангиопатиите и периферната 
невропатия при захарен диабет могат да доведат до 
ангиопатични (диабетна гангрена) или невропатични 
рани (тип Мал перфоранс). Поради типичната им 
локализация – акрално и по страничната повърхност на 
стъпалото при ангиопатична етиология и по ходилото 
под метакарпофалангеалните стави при невропатичен 
произход, разпознаването на тези язви не би следвало да 
създава затруднения. 

Хематологични заболявания като сърповидно-клетъчна 
анемия, сфероцитна анемия, таласемия или есенциална 
тромбоцитоза могат да се проявят с формирането на 
язви като конкомитантен симптом. Локални инфекции 
като стафилококова ектима или еризипел, причинен от 
стрептококи, също са възможни етиологични причини. 



Примери за язви на долния 
крайник от невенозен произход 
1) Язви в следствие на тежка 
артериална недостатъчност 
типична локализация по 
страничния ръб на стъпалото и 
петата 
2) Язва при диабетна 
макроангиопатия на 
подбедрицата 
3) Невропатична мал перфоранс 
язва при захарен диабет 
„перфорираща болест” 
4) Венозна язва в следствие 
на химиотерапия при първична 
тромбоцитемия
5) Хеморагично-булозен еризипел 
6) Некротизиращ еризипел 
7) Язви, причинени от базалиом 
8) Венозна язва при 
вретеновидноклетъчен карцином



Ектимата се харектеризира с избиваща от дълбочина 
рязко отграничена язва с тенденция за поява 
предимно на подбедрицата. Еризипелът се проявява с 
разпространяваща се еритема, и при нетретиране се 
наблюдава склонност към некротизиране и възможно 
последващо разязвяване на големи кожни повърхности. 

Други потенциални причини за язви на долните крайници 
са травми от физически, химичен или термален 
характер, въпреки че някои скрити наранявания също 
трябва да бъдат взети под внимание.

Неопластичните процеси като базалиом, вретеновидно 
клетъчен карцином, мекотъканни саркоми или малигнени 
лимфоми и меланоми със съответната локализация 
причиняват появата на неопластични язви. На 
фона на неприятната тенденция на повишаване на 
честотата на HIV-позитивните пациенти се очаква 
и зачестяване на случаите на сарком на Капоши. 
Малигнената етиология винаги трябва да се има в 
предвид при лечението на неповлияващите се от 
терапията „проблемни” язви. Диагнозата се поставя 
хистологично, като важността на ранната биопсия е 
от изключително значение. За правилна оценка следва 
биопсичните проби да се вземат от няколко зони – от 
ръбовете, периферията и центъра на язвите.

Clinical presentation and diagnosis [22.23]



Лечение на венозните язви на долните крайници

Венозната язва на долния крайник е хронирана със слабо набелязана или дори неизразена тенденция 

към заздравяване. Слабоповлияващите се рецидивиращи язви, дължащи се на изключително тежка 

венозна недостатъчност и напреднала склероза на кожа и подкожие, могат да се превърнат 

в терапевтичен крах поради необходимото протрахирано и невинаги ефективно лечение и 

честото влошаване и задълбочаване. Въпреки това натрупаните до момента научни познания 

и доказателства за патофизиологичните механизми, водещи до появата на венозни язви, 

позволяват провеждането на ефективни терапевтични мероприятия.



Терапевтичните подходи са фокусирани върху следните 
аспекти: Коригирането на венозната хипертензия, 
довела до формирането на язвената зона в колкото се 
може по-ранен етап при започване на лечението, води 
до подобряване на трофиката в засегнатите кожни 
сегменти. Заздравяването на раната е възможно само 
при редуциране на отока и компенсиране на венозия 
отток. Тези терапевтични подходи са възможни при  
правилно прилагане на външната еластокомпресия и 
при необходимост провеждане на инвазивни лечебни 
манипулации – склеротерапия и/или хирургия. 

Локалното лечение на язвите се основава на прилагане 
на най-подходящите терапевтични меропириятия 
във всеки един отделен стадий на заздравяване на 
раните. В процеса на лечение трябва максимално рано 
да се отстранят и изключат всички компрометиращи 
резултата фактори – локална и/или генерализирана 
инфекция, обостряне или задълбочаване на 
придружаващите хронични заболявания, негативните 
психо-емоционални въздействия  и нежеланите 
странични ефекти от провежданата терапия.

Еластокомпресията като първична терапия
 “Няма флебология без компресивна терапия”. Тази догма 
показва най-достоверно смисъла от приложението 
на еластокомпресията в хода на лечебния процес на 
венозните язви. При правилно приложение налягането 
по цялата повърхност на крайника е достатъчно 
да компресира дилатираните вени. Този ефект 
до известна степен възстановява или замества 
клапната функция, намалява венозния рефлукс от 
подфасциалните към повърхностните вени и повишава 
скоростта на венозния кръвоток. Едновременно с това, 
еластокомпресията води до повишение на тъканното 
налягане и по този начин повлиява абсорбцията в 
терминалните зони на съдовото русло и лимфните 
съдове. Локалното подобрение на микроциркулацията 
отчетливо ускорява тенденцията за заздравяване на 
венозните язви. 

Therapy [24.25]



Наложената външна еластокомпресия замества 
частично и ролята на мускулната подбедрена помпа и 
подобрява ефективността й предвид ограничената си 
ригидност. Намалението на болката и първите признаци 
на заздравяване се установяват в ранни срокове при 
правилно приложение на еластичните бандажи. Това 
се отчита като окуражаващ признак и от самите 
пациенти и ги мотивира да понасят по-лесно често 
протрахираното във времето лечение. Механизмът 
на действие на еластокомпресията, информация за 
бандажните материали и техники за прилагането им, 
както и контраиндикации за приложение са представени 
подробно в раздела „Компресиращи бандажи като 
първична терапия” на страница 62. 

Инвазивни терапевтични процедури  за компенсиране 
на хроничната венозна недостатъчнот
В съвременната флебология склеротерапията и 
венозната хирургия са два взаимодопълващи се метода 
на лечение. Решението кой метод да се приложи във 
всеки един конкретен случй зависи от типичната 
анатомична локализация на венозното нарушение и 
степента на венозна недостатъчност. 

При първична варикоза лечебен ефект може да се 
постигне чрез склеротерапия на околоязвените 
варикозни вени, хирургична интервенция при изразена 
сафенна недостатъчност или склеротерапия на 
варикозноизменените комуникантни колатерали. 
Компресионната терапия, първоначално с еластични 
бандажи, а в последствие и с еласто чорапи, трябва 
винаги да се продължава до цялостното заздравяване на 
раната. 

При вторична варикоза и когато е на лице изразена 
тежка венозна хипертензия на надфасциалната 
венозна мрежа трудно се постига ефективна оклузия 
на инсуфициентните перфорнатни вени в областта 
на язвата. Временният облитерационен резултат на 
склеротерапията въпреки това значително подобрява 
регенерационните процеси в язвата. 

Това важи в най-голяма степен за варикозните вени, 
преминаващи през разязвената зона. В такива случаи 

Венозен стрипинг, изтръгнат 
венозен сегмент с изразена 
съдова недостатъчност



процедурата, изпълнена от запознат с техниките на 
склеротерапията и с богат опит специалист, често 
води до бързо заздравяване

Не се препоръчва провеждането на склеротерапия 
в близост или в области с бяла атрофия. Когато е 
невъзможно да се избегне склеротерапията, тя трябва 
да се извърши със значително по-ниска концентрация 
на склерозиращия агент в сравнение с обичайната 
концентрация за аналогична варикозна находка в зона без 
необратими кожни изменения.

При невъзможност за функционално компенсиране на 
венозната недостатъчност, след заздравяване на 
язвата се препоръчва лигиране поне на перфорантните 
вени в околоязвената зона с цел хемодинамично 
подобрение.

Хирургични аспекти на лечението на венозните язви 
При трудно заздравяващи и неадекватно отговарящи 
на лечението язви в терапевтичен план намира своето 
място и хирургичното лечение. Препоръчително е да 
се осъществи в проксимални на язвата зони без кожни 
цикатриционни изменения. Най-добър дългосрочен 
резултат се постига при паратибилна фасциотомия 
по Hach и по модифицирания вариант на ендоскопска 
лигатура на перфорантни вени по метода на  Hauer. 

Методът на Hach се основава на схващането, че 
разрязването на мускулната фасция по целия ръб 
на големия пищял позволява лесно израстване на 
капиляри от добре перфузираната мускулна тъкан в 
разязвената зона и така се постига тъканна неогенеза. 
При методиката на Hauer доминира хемодинамичният 
аспект на прилаганата терапия, т.е. при инсуфициенция 
на перфорнатните вени на Cockett и подлежаща 
недостатъчност на дълбоката венозна мрежа. 

Заздравяла венозна язва след 
провеждане на паратибиална 
фасциотомия (Hach) 

Therapy [26.27]



Адювантна медикаментозна терапия
Системното лечение при пациенти с венозни язви 
на долните крайници с фармакологично разнородни 
венотерапевтични агенти е предимно като допълнение 
към деконегстивната еластокомпресионнна терапия. 
Използват се медикаменти от три основни групи – 
диуретици, венотоници и противооточни средства. 

Диуретиците се прилагат краткосрочно в началните 
етапи на лечението за иницииране на редуцирането на 
локалния обратим мекотъканен застой. Като цяло те 
не следва да се назначават за постигане на диуретичен 
ефект. Абсолютни контраиндикации за прилагането им 
са високобелтъчният оток и лимфедема. 

Установено е, че венотоничните медикаменти намалят 
венозното странично разпъване и разслояване и по този 
начин увеличават скоростта на кръвотока и понижават 
вискозитета на кръвта. Терапевтичното приложение 
на едемо-протективните средства цели понижаване 
на екстравазацията в тъканите чрез повлияване на 
микросъдово ниво – върху капилярните стени. И двете 
медикаментозни групи включват синтетични и/или 
чисти извлеци от растения, като конски  кестен, 
бодлив залис (ruscus aculeatus) и сладка детелина, като 
еднокомпонентни или комбинирани препарати. Въпреки 
че през последните години се доказва прогресивно 
ефектът от разнообразните фармакоактивни 
субстанции и препарати, те все още не могат да 
заместят напълно компресионната терапия. 

Разпознаване на нарушенията в заздравяването на 
раните 28
Предвид етиопатогенезата на венозните язви могат 
да се очакват непредвидими и необичайни процеси в 
хода на тяхното лечение. Проявата на множество 
системни и локални фактори, които биха провокирали 
нарушения, забавящи допълнително заздравяването 
с месеци или дори години,  съшо не е изключена. 
Затова е изключително важно разпознаването и 
предотвратяването на подобни възможни усложнения. 

Системните смущения в процеса на заздравяване на 
раните се дължат предимно на фактори пряко свързани 



със заздравителните процеси на раните изобщо и 
в частност за венозните язви. Други общозначими 
фактори са възрастта на пациента, хранителния 
режим, придружаващи заболявания и странични 
действия на прилаганата медикация. 

Резултатите от клинични проучвания доказват 
значимостта на физиологичното стареене и 
последващото от него забавяне в заздравяването на 
раните поради общо понижената клетъчна активност, 
която директно може да понижи качеството и 
резултата на раневото заздравяване. Сериозните 
смущения в заздравителните процеси обичайно са 
израз на проявяващите се свързани със стареенето 
множество заболявания. 

За заздравяването на раните е необходим внос в 
организма на достатъчно протеини, витамини (особено 
С и А) и микроелементи (предимно желязо, мед и цинк). 
Поради смущения в хранителния режим нарушения 
на абсорбцията или ефекта на придружаващите 
заболявания при пациентите в напреднала възраст 
често се проявяват различни степени на протеинова 
и витаминозна недостатъчност, които би следвало 
да се диагностицират и лекуват. При необходимост 
от цинкова заместителна терапия тя не трябва да се 
провежда за сметка на цинкови мазеви препарати, а 
чрез подходящи перорални форми. 

Освен вече описаните съдови нарушения, задълбочаващи 
се с напредването на възрастта и създаващи 
предпоставки за формирането на разнообразни хронични 
язви, други системни болести, които влошават 
заздравителния процес на раните, са заболявания на 
съединителната тъкан (т.е. ревматоидни болести), 
ендокринопатии (щитовидни, надбъбречни) и 
метаболитни нарушения (захарен диабет), а също така 
и болести, повлияващи имунитета, злокачествени 
процеси, инфекциозни заболявания и хематологични 
нарушения.

Therapy [28.29]



Трябва да се отчитат също основните и страничните 
ефекти на всички прилагани медикаменти. Множество 
фармакоактивни агенти имат пряко негативно влияние 
върху заздравяването на раните – имуносупресори, 
цитостатици, противовъзпалителни средства 
(основно глюкокортикоидите) и антикоагулантите. 

Общото физиологично състояние на пациента също 
има своето значение. Лечението на хроничните 
рани изисква значително съдействие от страна 
на пациента, тъй като то не представлява само 
отделните процедури,  а зависи от постоянството 
на разбирането и сътрудничеството към терапия 
като еластокомпресията. Пациентите следва да 
бъдат напълно информирани за всяка една стъпка от 
планираното лечение, тъй като в противен случай 
се предполага, че няма да оказват необходимото 
сътрудничество. 

Локалните фактори, оказващи негативно влияние върху 
заздравителните процеси, обичайно се дължат на 
грешки в предхождащото лечение. Особено внимание 
трябва да се обърне на едновременната употреба 
на множество топични препарати в раневата зона. 
Подобна практика може не само да компрометира 
значително лечението, но и да предизвика локални и 
системни алергични реакции. Особено внимание трябва 
да се отделя на пациентите, бленуващи за „вълшебния 
лек” и опитващи се всячески да ускорят заздравяването 
на раните си, за всички възможни рискове и усложнения 
от подобни терапевтични мероприятия.

Лечение на болката 
Топичните анестетични препарати са контраиндицирани 
поради риска от проява на алергии. С тази цел е 
препоръчителна следната процедура: потапяне в ледена 
вода или охлаждане с ледени блокчета на разязвената 
зона на няколко пъти 20-30 минути преди лягане. В 
повечето случаи болката значително намалява при 
правилно наложена еластокомпресия. Възможен е прием 
на аналгетици в началните фази за преодоляване на 
нощния дискомфорт.



Therapy [30.31]

Лечение на венозните язви на 
долните крайници

Клиничен преглед

Инструментални изследвания

Диференциална диагноза (артериални язви, смесени вено-

артериални язви, инфектирани рани, язви при хематологични 

заболявания, неопластични язви)

Постоянни цинкови бинтови превръзки

Временна компресия с ниско-еластични бандажи

Основен принцип: пациентът трябва да бъде максимално 

подвижен с наложената компресия

За компенсиране на ХВН – склеротерапия, венозна хирургия

За околоязвена венозна резекция – фасциотомии или 

ендоскопично перфораторно лигиране по преценка 

Хирургичен дебридмънт

Физична некректомия чрез прилагане на влажни превръзки

Продължителна употреба на влажни превръзки през фазата 

на гранулация до спонтанно епитилизиране или преминаване 

към кожно протезиран епри необходимост 

Еластокомпресия за затвъждаване на терапевтичния 

резултат

Тонизиране на венозната система с повишаване на 

двигателната активност, елевация на краката, редукция на 

тегло при необходимост

Поддържата терапие с едемопротективни и при 

необходимост венотонични медикаменти

Диагноза

Лечение

Компресионна терапия

Инвазивна терапия

Локална язвена обработка

Последваща профилактика



Фазово-специфично ранево лечение на 
венозните язви на долните крайници

Хроничните рани, каквито са венозните язви на долните крайници, заздравяват специфично 

съобразно фазата, в която са. Въпреки това правилното преминаване от една фаза в следващата 

често е нарушено от различни системни и локални фактори, често очистването продължава 

необичайно и нефизиологично дълго. В такава ситуация правилното ранево лечение трябва да се 

базира на колкото се може по-прецизното отговаряне на необходимите терапевтични нужди на 

всяка нарушена фаза. 



Независимо от типа на раната  и степента на 
тъканни загуби, заздравителният процес на всяка рана 
протича на фази, които се припокриват и не могат да 
се разделят една от друга. Класификациите в три или 
четири фази са най-чести. Ние сме приели трифазовата 
система в нашата разработка.

Фаза на локално възпаление и ексудация – цели се 
прекратяване на кървенето и очистването на 
раната, основно от фагоцототе;
През пролифертивната фаза се наблюдава стремеж 
за запълване на дефакта чрез развитие на ноеи 
кръвоносни съдове и поява на заместваща тъкан , 
позната като гранулационна.
През фазата на диференциация настъпва истинското 
зрееене на новата тъкан, нейната епитилизация и 
окончателното оформяне на белега. 

Практически, тези три фази на раневото заздравяване 
са по-познати като очистване, гранулация и 
епитилизация 

Схематично представяне във времето на отделните фази в заздравяването на раната:

1       2      3       4       5      6       7       8       9     10     11    12     13    14     15     16    17     18     19    20     21

Фаза на възпалението:
Изчистване 

Фаза на диференциация:
Тъканно зреене и свиване на 
раната/епитилизация

Пролиферативна фаза:
Миграция на фибробласти и разрастване на гранулационна тъкан

Phase-specific wound management [32.33]



Този физиологично обусловен процес на раневото 
заздравяване, при който е необходимо преминаване през 
строго определена последователност на активация 
на отделните клетъчни популации, е възможен само в 
отделни случаи при изпълнение на основни изисквания:

Адекватна клетъчна трофика чрез пълноценно 
доставяне на кислород и кръвоснабдяване.
Влажна, физиологично балансирана ранева повърхност 
за клетъчна активация.
Всички възпрепятстващи фактори, като микробна 
колонизация и присъствие на токсични разпадни 
бактериални или тъканни деривати, не трябва да 
ограничават автолитичните възможности на 
раната.

Ако тези условия не са изпълнени (неадекватна 
артериална перфузия с тъканна хипоксия, засушаване 
на раневото дъно, инфектиране на раната и т.н.), се 
проявяват по-слабо или по-силно изразени нарушения 
в заздравяването, които при ненавременна правилна 
терапевтична намеса водят до формирането 
на хронична язва: клетките измират, формира 
се некротична тъкан в обеми, надвишаващи 
очистителните възможности на организма. 
Междувременно зоната около язвата се инфилтрира от 
токсичните разпадни бактериални и тъканни деривати, 
създавайки предпоставка за допълнителна тъканна 
некроза и затвърждаване на хронификацията на раната.

Хроничните рани, дължащи се на микроциркулаторни 
и метаболитни нарушения на кожата и подкожието, 
каквато е и венозната язва, създават значително 
по-тежки проблеми. За разлика от една остра рана, 
при която предпоставките за правилно протичаща 
заздравителна каскада се определят във възпалително-
ексудативната фаза, при раните с исхемичен произход 
възстановителните процеси следва да се активират 
с кожни зони със силно компрометиран метаболизъм, 
което определя невъзможността за правилно регулиран 
и протичащ заздравителен процес.



Патофизиологичната ситуация при венозната язва 
определя някои мероприятия, които трябва да се имат 
предвид, за да се постигне ранево заздравяване.

Основополагаща е хемодинамичната корекцията във 
венозната система на крака и микроциркулацията в 
раневата зона чрез описаните по-горе терапевтични 
мероприятия – еластокомпресия, при необходимост 
инвазивни процедури, включително  хирургични и/или 
склеротерапия. 
По отношение на локалния статус – основна цел 
е възможно най-бързото претрансформиране на 
хроничната язва в рана с харектеристики на остра 
чрез адекватна терапия. Това е предпоставка за 
рестартиране на заздравителните процеси във 
физиологична клетъчна и времева последователност, 
даваща възможност за третиране по обичайните 
методи.

Кои мероприятия са се доказали като най-подходящи 
в отделните фази на заздравяването е представено 
по-нататък. Третирането на раната във влажна среда 
е доказано ефективно; принципите на тази терапия ще 
бъдат разяснени в следващите страници.

Третиране на раните във влажна среда
“Сухата рана е мъртва рана”. Позовавайки се на тази 
сентенция, принципите на третирането на раната във 
влажна среда са станали основополагащи за лечението 
на вторичнозарастващите рани, т.е. рани, в които 
трябва да се формира гранулационна тъкан и да 
епитилизират. Ползата от този терапевтичен метод, 
базиран на трудовете на G. D. Winter (1962, публикувани 
за пръв път в “Nature”), подлежащите научни принципи, 
които са изведени изобщо, са добре известни и имат 
отношение към всяка отделна фаза на задравяване на 
раните.

Phase-specific wound management [34.35]



През фазата на очистване прилагането на влажни 
раневи превръзки води до постигането на дълбоко 
почистване на раната чрез възможността за отмиващ 
механичен дебридмънт без клетъчно увреждане. 
Деактивацията на имунокомпетентните клетки също 
може да бъде избегната във влажна среда (Seiler). 

По време на гранулационната фаза в раната се 
създава физиологичен микроклимат, близък до този 
в клетъчните култури, който подпомага клетъчната 
пролиферация и последващото я формиране на 
гранулационна тъкан. През 1990г. Turner/ 
Beatty et. al доказват, че постоянната влажна терапия 
значително по-бързо редуцира раневата площ и се 
формира по-голямо количество гранулационна тъкан. 

Условията за клетъчна митоза и миграция са 
значително подобрени през епитилизационната фаза 
при приложение на влажни превръзки. Това води до бърза 
епитилизация с по-добър козметичен и естетичен 
резултат.

Често пациентите съобщават за облекчаване на 
болките при влажно ранево третиране. В допълнение, 
самата подмяна на превръзките е нетравматична и 
по-слабо болезнена, тъй като съвременните влажни 
превръзки обичайно не слепват към раната, т.е. 
имат атравматични свойства. От друга страна, 
„невтвърдяващият” ефект елиминира възможността 
за отслояване на клетъчните гранулации при 
отстраняване на превръзката – ненарушаването 
на раната е изключително важно за нейното 
заздравяването.

Въпреки всичко това, за успеха на влажното третиране 
на раните са необходими някои задължителни условия: 
раната изисква постоянно балансирано овлажняване. 
Ако в който и да е стадий на заздравяването се допусне 
засушаване, естествено последствие е клетъчната 
смърт. Развиват се допълнителни некрози и може дори 
да се увеличи раневата дълбочина.



Най-простият вариант за влажни раневи превръзки 
са марлените, полети с физиологичен разтвор 
или разтвор на Рингер. От друга страна, това са 
и превръзките, създаващи най-много проблеми. 
Марлените превръзки изсъхват, втвърдяват се и 
слепват по релефа на раната изключително бързо, което 
е предпоставка за унищожаване на формиралите се 
свежи клетъчни колонии при подмяната на превръзката. 
В допълнение, поддържането на постоянна балансирана 
влажна среда е трудно постижимо и съвместимо с 
еластокомпресията.

В сравнение, хидроактивните раневи превръзки 
са нововъведение със значителни преимущества 
не само по отношение на ефективността, но и в 
практичността. Те включват: Sorbalgon – калций-
алгинатна гелформираща тампонираща превръзка, 
раневи подложки TenderWet, превръзки от хидроактивна 
пяна PermaFoam, абсорбираща хидроколоидна превръзка 
Hydrocoll и прозрачна хидрогелна превръзка Hydrosorb. 
При прилагането на тези превръзки всяка една рана 
може да се поддържа постоянно влажна без никакви 
затруднения. В допълнение диференцираните принципи на 
действие на отделните превръзки могат да задоволят 
всички специфични изисквания за задравяване на 
разнообразните рани.

Лечение на раната във фазата на очистване
Опитът е показал, че тази начална фаза изисква 
завидна доза търпение, а времето необходимо за 
осъществяването й зависи от давността. Това е 
така, защото нарушеният локален кожен метаболизъм 
води не само до формирането на язвата и нейното 
хронифициране, но значително подтиска механизмите за 
самоочистване. Този порочен кръг може да се прекъсне 
единствено чрез прилагането на адекватна терапия: 
еластокомпресията е от първостепенна важност за 
подобряване на хемодинамиката, както са приложими и 
селективни процедури за почистване.

Phase-specific wound management [36.37]



Хирургично отстраняване на некротичната тъкан
При липса на противопоказания от страна на общото 
състояние на пациента е необходимо осъществяване 
в максимална степен на хирургична некректомия и 
отстраняване на неадекватно перфузираните тъкани 
и фибринови налепи. Крайният резултат би следвало да 
бъде „свежа” кървяща рана. От тук нататък раневото 
заздравяване може да протече като при остра 
рана – хемостаза, последвана от освобождаването 
на растежни фактори и миграция на достатъчно 
имунокомпетентни и възпалителни клетки в раната в 
правилна хронология на процесите. Това трябва да се 
има предвид особено при незаздравяващите рани – при 
подобряване на локалните условия е възможно и  кожно 
протезиране с разцепен кожен трансплантат.

Уместно е при хирургично изчистените рани след 
дебридмънта да се прилагат калций-алгинатните 
превръзки Sorbalgon, чиито принцип на действие е 
подробно описан от страница 49 нататък.

Очистване на раната чрез влажно третиране
При невъзможност за хирургичен дебридмънт трябва 
да се постигне физиологичен дебридмънт чрез влажно 
третиране. Хидроактивните превръзки с различни 
методи на действие са на разположение за тази цел и 
следва да бъдат използвани според отделните условия 
във всяка рана.

При язви с изразен фибринов и/или слузест налеп 
(инфектирани или неинфектирани) се препоръчва влажна 
терапия с превръзки TenderWet 24 active. Принципът на 
действие на тези “детрит-абсорбиращи” превръзки 
е описан на страница 44. TenderWet са изключително 
подходящи при екзематозни лезии и хиперсензитивна 
повърхност.

Тенденцията за задравяване 
на венозна язва е значително 
ускорена при своевременно 
отстраняване на неадекватно 
перфузираните тъкани и 
оформените некрози.



Особено подходящи за употреба под еластокомпресия 
са хидроактивните пенести превръзки PermaFoam. Тези 
превръзки имат висок вертикален дрениращ ефект за 
бърза регулация на раневата ексудация и добра задръжка 
за ограничаване на тъканната мацерация. Подробно 
описание ще намерите на страница 50.

При умерено секретиращи рани с наличие на 
сравнително неувредена околоранева зона е уместно 
приложението на хидроколоидната абсорбираща Hydro-
coll, която поради полупропускливостта си е ефективна 
при поддържане на автолитичните процеси за ранево 
изчистване. Принципът на действие на тези превръзки 
е описан на страница 53.

Профилактика и контрол на инфекцията 
Проблемът за контрола и профилактиката на 
инфекцията е пълен с неясноти и се задълбочава във 
фазата на очистването. В повечето случаи може да 
се приеме, че раневата повърхност е колонизирана 
с микроорганизми, въпреки че допълнителната 
контаминация, особено при чистите венозни язви 
относително рядко води до демонстративно 
изявена инфекция. Слабо изразената податливост 
на инфектиране като цяло на дългодавностните 
рани е в пълна сила и при венозните язви на долните 
крайници. Трябва да се има предвид и вероятността 
от потискане на раневото заздравяване и високият 
риск от сенсибилизация от прилаганите топични 
медикаменти. В този смисъл при голяма част 
от случаите профилактичната дезинфекционна 
обработка или локалната антибиотична терапия не са 
препоръчителни.

Терапевтична опция за инфектираните и 
предразположените към инфектиране язви е 
използването на импрегнирани със сребро мазеви 
превръзки Atrauman Ag. Те имат широк спектър на 
действие и продължително бактерицидно действие, 
комбинирано с доказано добра тъканна поносимост и 
ниска токсичност. Подробности по отношение на Atrau-
man Ag ще откриете от страница 56 нататък.

Phase-specific wound management [38.39]

Язви със силно увредена 
периязвена зона изискват 
особено нежна и щадяща 
обработка, например с 
превръзките TenderWet.

Приложението  на 
импрегнираната със сребро 
мазева превръзка Atrauman Ag 
с изразен бактерициден ефект 
е индицирано при инфектирани 
рани.



Приложението на Atrauman Ag е подходящо и при 
необходимост от системно антибиотично аплициране 
поради тежки инфекции със значително завишение 
на стойностите на C-реактивния протеин. За 
оптимизиране на терапията е уместно и изследването 
на антибиограма с антибиотична чуствителност.
 
Лечение на раните във фазата на гранулация
При чисто язвено дъно, формирането на гранулационна 
тъкан доказва компенсирането на подлежащите 
хемодинамични нарушения от компресионната терапия.
 
Формирането на гранулационна тъкан е важен 
индикатор за качеството на възстановителните 
процеси. Гранулационната тъкан сама по себе си реагира 
с висока чувствителност на външните влияния и 
повлияващите процеса на заздравяване фактори, и 
следва да се обработва изключително нежно. Свежата 
червена гранулационна тъкан не изисква механично или 
иригационно почистване, както и приложение на мази 
или прахообразни медиакменти за стимулиране на 
разрастването й. За сметка на това, гранулационната 
тъкан трябва да се поддържа влажна чрез употреба на 
адекватни хидроактивни превръзки. При подсушаване на 
раната настъпват клетъчна и последващата я тъканна 
некрози. Механичното отстраняване на гранулациите 
при подмяна на превръзките поради изстъргване на 
клетките следва да се избягва. 

Това се получава поради изключително изразената 
адхезивност на гранулационната тъкан, обусловена 
от големия брой формирани нискокалибрени капиляри и 
богатия на протеини ексудат. Типична за хроничните 
рани е констелацията с оформени свежи гранулации 
на фона на зони във фазата на очистване.  При 
необходимост от прилагане на дезинфектанти и 
механичен дебридмънт, разрасналите се гранулации 
трябва да се щадят. 



Хидроактивна превръзка, отговаряща на изискванията 
за приложение в гранулационната фаза, е прозрачната 
хидрогелна Hydrosorb. Хидрогелната структура е с 
високо водно съдържание, позволяващо продължително 
овлажняване на раната без самата превръзка да 
изсъхва. При слабоизразено гранулиране може да се окаже 
ефективно приложението на хидроактивната пенеста 
превръзка PermaFoam. Спецификата в действието на 
Hydrosorb е описана подробно на страница 55.

Околоязвена екзема
Често венозните язви са съпътствани от екзема. 
Причина за екземата може да бъде колонизация на 
увредената кожа от бактерии или гъби, или контактна 
топична медикаментозна алергия. 

Терапията се базира на основните принципи за лечение 
на екземите. Острите сквамозни екземи се третират 
с влажна терапия, например чрез приложение на влажни 
тюлени превръзки с астригентни или дезинфекционни 
разтвори, тъй като кожата трябва да се предпазва от 
изсушаване.

Подострите или хронични екземи се третират 
по-различно, но задължителна е употребата на 
неалергизиращи мазеви агенти. Комбинацията от 
Цинова паста (Pasta zinci) и Охлаждащ крем (Unguen-
tum leniens) в равно съотношение се е доказала като 
успешна терапия за подобни състояния. Дълготрайното 
приложение на кортикоидни топични препарати при 
възможност следва да се избягва поради риска от кожна 
атрофия.

Phase-specific wound management [40.41]

Hydrosorb надеждно предпазва 
разрастващата се гранулационна 
тъкан от подсушаване.



Лечение на раната във фазата на епитилизация
Добре формираната гранулационна тъкан осигурява 
влажна повърхност с ниско съпротивление за 
митоза и миграция на епителните клетки. Най-
важното изискване и през тази фаза към раневата 
превръзка е поддържането на влажната среда през 
епителизационната фаза. Хидрогелната превръзка Hy-
drosorb или хидроколоидната Hydrocoll thin, разработена 
за вече епитилизирани рани, са идеалните за приложение 
в този стадий. 

Раната със стабилна тенденция към заздравяване се 
разпознава по прогресивната епитилизация от вън на 
вътре от раневите ръбове или по разширяващите се 
епитилизационни островчета по язвеното дъно.

Някои топични медикаменти, водещи до формирането 
на крусти или люспи върху раната, могат да доведат до 
така нареченото „фалшиво заздравяване”. При такава 
ситуация първо трябва да се отстрани жълтеникавият 
налеп и чак след това да се оценят процесите на 
очистване на раневото дъно. 

Поради силно разтегления във времето курс на лечение 
понякога ръбовете на хроничните язви могат да се 
епителизират и да се подкопаят на вътре. Това спира 
по-нататъшната епитилизация и ръбовете трябва да 
се опреснят със скалпелно острие.

Както всички хронични язви, така и венозните 
понякога демострират силноотслабена тенденция 
към спонтанно епитилизиране. При добре подготвено 
ранево дъно е възможно осъществяването на свободна 
кожна пластика с разцепен кожен трансплантат (mesh 
graft) или прилагане на метода на Reverdin, особено при 
големи раневи площи. Методът на Reverdin се изразява 
в трансплантиране на ламба от епидермис върху 
стабилни гранулации, от които започва същинската 
гранулация.

???????



Друга терапевтична възможност е протезиране с 
автоложни или кератоцитни in vitro култури. Тези 
култури се синтезират от кожни ексцизионни сегменти 
от кожата на самите пациенти.

Неповлияващи се от терапия язви
Ако една язва не заздравява, въпреки всички 
положени усилия, то следва да се преразгледа цялата 
терапевтична концепция. Следният алгоритъм е 
подходящ за разпознаване на възможните причини за 
неповлияване на язвите от терапията:

Правилно ли е приложена компресионната терапия? 
Ако е подходяща, преминете от временни на 
постоянни бандажи, използвайте по-висока 
компресия и т.н.
Дали лезиите са третирани като комбинирани 
артерио-венозни язви?
Doppler сонографска оценка на периферната перфузия 
и при необходимост последваща ангиографска 
образна диагностика
При артериална хипертензия (язви тип Martorell!): 
корекция на хипертензията?
Наличие на латентна или явна десностранна сърдечна 
недостатъчност (оток на здравия крак)?
Допълнителни нарушения на оттока, дължащи се на 
вторичен лимфедем?
Артрогенен застоен синдром при гон- и/или 
коксартроза?
Понижен двигателен режим (“ по-добре тичайте 
и лежете, отколкото да седите и стоите прави”, 
наднормено тегло)?
Еризипелм, микотични и/или бактериални 
суперинфекции (клинична симптоматика)?
Язва с друга етиология?
Неповлияваща се съпътстваща екзема: тестове за 
алергии?
Лошо контролиран захарен диабет (контрол на 
HbA1c).

 

Phase-specific wound management [42.43]



ТenderWet – превръзка-компрес със суперабсорбент
TenderWet е изключително високо ефективна превръзка 
за лечение на хронични, инфектирани и неинфектирани 
рани по време на фазата на почистване и в началото на 
фазата на гранулация. Високата степен на ефективност 
се основава на специфичното и продължително 
отмиване на „утайките” от раната. 

TenderWet е многослойна превръзка-компрес, съдържаща 
суперабсорбента полиакрилат като централна 
съставка на абсорбиращата сърцевина. Активният 
фармаконеактивен суперабсорбент се активира преди 
употреба чрез приложение на адекватно количество 
разтвор на Ringer, който след това в продължение 
на часове се освобождава непрекъснато в раната. 
Константното освобождаване на разтвора на 
Ringer овлажнява и размеква некрозите, олепя ги от 
повърхността и те се отмиват (1). 

Едновренно с отделянето на некротичните тъкани 
богатият на  бактерии раневи ексудат се абсорбира и 
задържа в превръзката. Този обмен – освобождаване на 
разтвор на Ringer и поемане на протеини, е възможен 
поради по-големия афинитет на суперабсорбента 
към богатия на протеини раневи ексудат, отколкото 
към съдържащия натриеви соли разтвор на Ringer 
(2). По този начин раневият ексудат измества 
разтвора на Ringer от сърцевината на превръзката-
компрес. Условията за развитие на гранулационна 
тъкан се установяват във всяка рана веднага, щом 
факторите, потискащи раневото заздравяване 
бъдат отстранени, т.е. раната е почистена от 
некрозите, детрита и налепите - пролиферативните 
клетки могат да мигрират в областта на раната и да 
започне неоваскуларизация чрез капилярен растеж (3). 
Константната влажност на средата и електролитите, 
съдържащи се в разтвора на Ringer, като натрий, калий 
и калций, подпомагат клетъчната пролиферация.

Няма практически противопоказания за приложението 
на TenderWet при инфектирани язви. В отделни случаи 
може да се наблюдава частично увеличение на раневата 
площ в началната фаза на почистване при употреба на 
TenderWet.

??????



TenderWet се предлага в различни форми и размери, 
позволяващи адекватно приложение според всяка една 
отделна рана. TenderWet се активира с разтвор на 
Ringer или TenderWet разтвор директно в частично 
разпечатаната стерилна опаковка.

С приложението на тази превръзка скрити некротични 
тъкани, неразпознати като такива, също се отделят. 
При дълбоки рани Tender Wet не трябва да се обвива 
твърде стегнато, тъй като за обмена на течностите 
е необходим пряк сравнително плътен контакт. 
Физичните свойства на суперабсорбента в комбинация 
с с външното тъканно покритие на превръзката 
осигуряват на TenderWet нужните тампониращи 
свойства. При обширни язви TenderWet превръзките 
трябва да се припокриват частично при прилагането.

TenderWet  превръзките се изработват в разнообразни 
варианти на формата – кръгли, правоъгълни, за да 
удовлетворят необходимите изисвания при апликацията 
си и да осигурят плътно прилягане към раневата 
повърхност.

Класическият TenderWet запазва абсорбиращото 
си и отмиващо действие около 12 часа. Затова се 
препоръчва смяната на превръзката да се извършва на
всеки 12 часа, въпреки че като цяло честотата на 
подмяната се определя на практика от количеството 
на раневия ексудат. Количеството разтвор на Ringer, 
необходимо за активирането на превръзката, зависи от 
размера на компреса. За да се избегнат в максимална 
степен грешки при активацията на TenderWet (също 
и на TenderWet 24), разтворът TenderWet се предлага в 
разфасофки от 10, 15 и 30 ml. Съставът на стерилния 
непирогенен изотоничен разтвор отговаря на този на 
Ringer. 

TenderWet 24 е изработена от същите материали 
като TenderWet, но има структура, предназначена да 
поддържа абсорбиращото и промиващото й действие 
в продължение на 24 часа. За да се предотврати 
процеждането на влага от превръзката, от външната й 
страна е вграден непромокаем предпазен покривен слой.

Phase-specific wound management [44.45]

TenderWet  се предлагат в 
различни размери и форми, 
което улеснява адаптацията 
й към различните видове рани. 
TenderWet се активира с разтвор 
на Рингер или TenderWet разтвор 
директно в полуотворената 
стерилна опаковка.

Tender Wet и TenderWet 24 се 
активират преди употреба с 
TenderWet разтвор или разтвор 
на Рингер.



Страната на превръзката с вграден защитен слой се 
разпознава по успоредните оцветени ивици, като по 
този начин се осигурява правилното  й приложение. 
Именно заради защитния си горен слой TenderWet 24 
не трябва да се компресира в раната. За по-лесно 
използване TenderWet и TenderWet 24 се предлагат и 
в предварително активирана форма, както и Tender-
Wet active cavity и TenderWet 24 active. Тези „активни“ 
превръзки-компреси са напоени с разтвор на Ringer и 
могат да се прилагат незабавно. При тяхната употреба 
подготвителната процедура се пропуска, което 
пести време. Друго предимство на предварително 
активираните превръзки е, че при фабричното 
активиране значително по-голямо количество от 
разтвора на Ringer е въведено в абсорбиращата 
сърцевина, отколкото при ръчното поставяне на 
разтвора. Така раната може да се поддържа влажна по-
дълго време.

В допълнение тези компреси са меки и лесно се 
моделират, което е особено важно за TenderWet active 
cavity, с която дори дълбоки раневи кухини могат да се 
третират без затруднения. За разлика от нея, Tender-
Wet 24 active не е подходяща за компресиране поради своя 
водонепропусклив защитен външен слой.

Следното важи за всички превръзки TenderWet като 
цяло – те не са самозалепващи се и изискват добро 
прикрепване, напр. чрез пълно покритие с еластична, 
нетъкана превръзка (като Omnifix) или с еластични 
адаптиращи се бинтове (като Peha-crepp, Peha-haft).

TenderWet 24 active вече е 
активирана с разтвор на 
Рингер и е готова за употреба. 
Интегрираният предпазен слой 
я прави особено подходяща за 
употреба под компресиращ 
бандаж.



Phase-specific wound management [46.47]

Приблизително 70-годишен 
пациент с рецидивираща венозна 
язва
 (Case study B. Kowollik, Neuss) 
1) 7 ноември 2002, състояние 
на венозната язва след 5-дневно 
приложение на ТenderWet 24, 
раната е значително по-чиста 
2) 15 ноември 2002, наличие 
на зони в трите фази на 
заздравяване на раната: 
в горната третина – 
епитилизация; в лявата третина 
– стабилни гранулации;в дясната 
половина раната все още е във 
фазата на почистване
3) след 12 седмична терапия е 
постиганата около 2/3 редукция 
на площта 
4) 28 февруари 2003, бързият 
процес на заздравяване е 
значително забавен 
5) Повишаване на степента 
на еластокомпресия в 
областта на глезена чрез 
допълнителна подложка за 
повлияване на перфорантната 
недостатъчност, довела до 
забавяне на задравяването
6) Наложена външна бандажна 
еластокомпресия
7) 14 май 2003, увеличението на 
компресията е успешно, редукция 
на размера на раната наполовина 
8) 18 юни 2003, напълно 
заздравяла рана



76-годишен пациент с венозна 
язва на лява подбедрица с 
30-годишна давност със слузест 
лепкав ексудат и вели гранулации 
(Case study Prof. H. Winter, Berlin) 
1) Състояние на раната при 
хоспитализация 
2) Начално приложение на Tender-
Wet 24 със стартова активация с 
локален антисептик (Lavasept). 
3) Продължаване на приложението 
на TenderWet 24 в комбинация с 
компресионна терапия (ниско-
еластични бандажи).
4) Изчистване на раната на 4-та 
процедурна седмица с TenderWet 
24 и формиране на стабилни 
свежи гранулации. 
5) Разцепен кожен трансплантат 
(mesh graft техника). 
6) Резултат 1 година след 
кожната трансплантация.



Sorbalgon – калций-алгинатна тампонираща превръзка 
за оптимален комфорт  
Sorbalgon е идеалната превръзка за почистване и 
стимулиране на гранулации при дълбоки и кавернозни 
рани, включително и в анатомично труднодостъпни 
зони. Поради прекрасната възможност за ремоделиране 
и осъществяване на пълен контакт с раневата 
площ Sorbalgon осигурява ефективно почистване 
и стимулиране на гранулациите в раната, дори и в 
дълбочина. Употребата на Sorbalgon при венозни язви е 
препоръчителна в случаите на предхождащ хирургичен 
дебридмънт на некротичните тъкани.

Sorbalgon е нетъкана превръзка, изработена от 
висококачествени нишки калциев алгинат, които се 
прилагат в сухо състояние за запълване на раната 
(1). При контакт и абсорбиране на натриевите соли, 
намиращи се в кръвта и раневите секрети, нишките се 
раздуват и се превръщат във влажен абсорбиращ гел, 
който набъбва и изпълва раната (2). Поради плътното 
адаптиране на Sorbalgon към повърхността на раната 
колонизиращите я микроорганизми се абсорбират 
в дълбочина и се задържат трайно и надеждно в 
структурата на гела (3). Това води до ефективно 
намаляване на бактериалното число и ограничава 
вероятността от повторна контаминация (3). Като 
краен резултат настъпва бързо и ефективно ранево 
очистване, което определя Sorbalgon като превръзка, 
предпочитана за лечение на хронични и инфектирани 
рани.

Поради гелообразната си консистенция Sorbal-
gon има свойства и на овлажняваща превръзка, 
която предотвратява подсушаването на раната. 
Превръзката създава микроклимат, подходящ за 
раневото заздравяване, способства за формиране на 
гранулационна тъкан и поддържа повърхността на 
раната еластична и мека. Трансформирането на Sorbal-
gon в гел не позволява втвърдяване по релефа на раната, 
което определя безболезнеността на подмяната. Като 
недостатък може да се определи необходимостта 
от значителна ранева ексудация за пълноценното 
претрансформиране на влакната калциев алгинат в гел.

Начин на действие на Sorbalgon

Sorbalgon се предлага в два 
размера и като ленти.

Phase-specific wound management [48.49]



Честотата на смяна на превръзката зависи от 
състоянието на отделната рана. Във фазата на 
почистване може да се налага смяна на превръзката 
веднъж или два пъти дневно в зависимост от степента 
на ексудация. При формиране на гранулациите обикновено 
е достатъчнo да се сменя превръзката на всеки два 
или три дни. Превръзките Sorbalgon се предлагат в два 
размера под формата на квадрати, а също и като ленти 
Sorbalgon T.

PermaFoam – превръзка от хидроактивна пяна
Превръзката от хидроактивна пяна PermaFoam 
се препоръчва за приложение при средно до силно 
ексудиращи неинфектирани рани във фазата 
на почистване и през фазата на гранулация. 
Основополагаща за терапевтичното й действие е 
специалната й пореста структура.

PermaFoam представлява комбинация от два различно 
структурирани пенести материала, които са свързани 
един към друг посредством специфично напластяване. 
Абсорбиращият слой на PermaFoam се състои от 
хидрофилни полиуретанови полимери, които задържат 
до девет пъти повече течности от собственото 
си тегло в полимерните си вериги. Полиуретановият 
матрикс има уникално структуриран порест градиент. 
Постепенно големите пори от страната към раната 
стават все по-малки към повърхностния слой, 
осигурявайки голям вертикален капилярен ефект. 
Горният полупропусклив слой на PermaFoam е изработен 
от гъвкава полиуретанова пяна със затворени пори, 
което го прави  непропусклив за микробите, но 
позволява преминаването на водни пари. 

С приложението на PermaFoam проблемът с 
мацерацията, който често се появява в хода на 
лечението на хроничните рани, може да бъде ограничен. 
На базата на основните свойства на комбинацията 
от материали и структура се осигуряват на продукта 
характеристики, чрез които в следствие на големия 
капилярен ефект прекомерно агресивният раневи 
ексудат бива отвеждан бързо под горния слой. Големите 
пори на пяната от раневата страна гарантират 
абсорбирането дори на гъсти секрети и детрит, без да 
се запушват.

Хидрофилната пенеста превръзка 
PermaFoam с убедителния си 
начин на действие увеличава 
възможностите за лечение на 
хронични рани.



При абсорбирането на раневия ексудат 
полиетиленовата пяна постепенно леко се раздува, като 
по този начин осигурява постоянен плътен контакт 
с раневото ложе, който е необходим за трайното и 
ефективно отстраняване на ексудата.

Абсорбираният от раната ексудат се разпределя 
равномерно странично под горния слой. В това 
отношение е важно да се отбележи, че поради 
специалната си пореста структура PermaFoam 
притежава голяма способност за задържане на 
течности. Дори и при натиск отвън, т.е. чрез 
еластокомпресивна превръзка, ексудатът остава в 
пяната. В тази връзка PermaFoam губи съвсем малко 
от абсорбиращия си капацитет, когато е стегната 
от компресивна превръзка. Например, при компресия 42 
mmHg абсорбиращата способност е намалена само с 12 
% в сравнение с некомпресирано състояние. 

Чрез комбинацията на всички тези свойства се постига 
не само желаното бързо регулиране на ексудацията, но 
и се предпазват ръбовете на раната от мацерация, 
тъй като абсорбираният раневи ексудат не се връща 
обратно в раната. В допълнение добрата пропускливост 
на водни пари на горния слой осигурява балансиран 
влажен микроклимат в раната, който допълнително 
подпомага заздравяването.

Phase-specific wound management [50.51]

Основата за терапевтичната 
ефективност на PermaFoam 
е специалната й пореста 
структура: големите пори 
от страната към раната се 
смаляват към горния слой, 
което създава голям вертикален 
капилярен ефект. Така ексудатът 
бива бързо абсорбиран в 
дълбочината на абсорбиращата 
сърцевина и осигурява висока 
степен на задържане и надеждно 
свързване на течността.



PermaFoam е атравматична, прилепването към раната 
и прорастването на тъкани в пенестата й структура 
са сведени до минимум. Благодарение на големия си 
абсорбационен капацитет и доброто последващо 
задържане на течностите, дори и при обилна секреция 
(при отсъствие на усложнения) PermaFoam може да се 
остави в раната за няколко дни.

PermaFoam е мека и гъвкава и приляга добре към релефа 
и формата на раната. Пенестата превръзка се закрепва 
с еластични бинтове (напр. Peha-haft) или с еластична 
нетъкана прикрепваща превръзка по цялата повърхност, 
напр. Omnifix elastic. За по-лесно фиксиране PermaFoam 
има и залепващи ръбове, адхезиращи чрез нежно към 
кожата лепило. PermaFoam се предлага в разнообразни 
варианти и размери.

69-годишна пациентка с венозна 
язва с 8-годишна давност (Case 
study: Zimmermann, Heidenheim) 
1) Състояние на раната на 27 
март при започване на новата 
лечебна концепция с приложение на 
TenderWet за инициално почистване.
2) Промяна на терапията чрез 
аплициране на PermaFoam за 
повлияване на все още обилната 
ексудация и предпазване на 
раневите ръбове от мацерация на 
4 април.
3) Продължаване на лечението с 
PermaFoam, наличие на островчета 
епителизационна тъкан по 
раневата граница. 
4) Състояние на раната след 
преминаване към Hydrocoll две 
седмици по-рано с цел подпомагане 
на епитилизацията.

PermaFoam се предлага в 
размери, адаптирани за различни 
рани, така че във всеки случай да 
се постигне
оптимално ранево лечение. 
PermaFoam concave (1) за 
приложение на петата и Perma-
Foam round (2) за
лечение на по-малки язви в 
проблематични зони.



Hydrocoll – абсорбираща хидроколоидна превръзка
Hydrocoll е самозалепваща абсорбираща хидроколоидна 
превръзка за почистване и подготовка на раневото 
дъно на неинфектирани рани с умерено тежка до лека 
секреция.

Терминът колоид “colloid” има гръцки произход и 
означава вещество, което е интегрирано в матрикса, в 
дисперсно състояние на възможно най-малки съставни 
части. В съответствие с това Hydrocoll се състои от 
абсорбиращи и раздуващи се хидроколоиди, покрити от 
самозалепващ еластомер. Полупропускливият външен  
слой ограничава проникването на течности и бактерии.

Начинът на действие на Hydrocoll се определя от 
хидроколоидите, включени в носещия слой. При 
абсорбиране на раневите секрети хидроколоидите 
набъбват, като се претрансформират в гел, който 
се разпростира в целия обем на раната и я поддържа 
оптимално влажна. Гелът запазва абсорбиращите си 
качества до пълното насищане на хидроколоидите. 
Междувременно в процеса на раздуване раневият 
секрет, който винаги е наситен с детрит, бактерии 
и техните токсини, безопасно се задържа във 
вътрешността на гела. 

Адхезивността на еластомера позволява Hydrocoll да 
бъде поставен върху раната като самозалепващ се 
пластир. В процеса на формиране на гела постепенно 
настъпва разлепване в областта на раневата 
повърхност, като Hydrocoll остава атравматично 
закрепена единствено към здравата кожа, ограждаща 
раната.

Phase-specific wound management [52.53]

Принцип на действие на Hydrocoll

Hydrocoll е лесна за употреба под 
формата на пластир. При пълно 
насищане на хидроколоидите с 
абсорбиран ексудат превръзката 
набъбва и се издува. Необходимо 
е тя да се смяни.



Хидроколоидите, използвани в Hydrocoll, имат 
изключително добър абсорбционен капацитет и 
способност за раздуване, като запазват компактната 
си гелова структура. Въпреки че Hydrocoll се раздува 
в целия обем на раната, тя се отстранява изцяло и 
наведнъж като единна структура. Много рядко в раната 
остават парченца гел, което налага по изключение 
промиването й за остраняване на геловите остатъци 
в гноевидната секреция. Така смяната на превръзката 
е по-лесна и по-приятна. Още повече, че се създава 
възможност за незабавна и надеждна оценка на раната.

Hydrocoll проявява ефективно действието си във 
всички фази на ранево лечение. Поради адекватното 
абсорбиране на наситените с бактерии раневи секрети 
и своевременно им задържане при раздуването 
в хидроколоидните участъци на превръзката се 
постига бързо и добро почистване на раната. На 
базата на проведените проучвания  се доказа, че 
микроциркулацията в областта на раната също се 
подобрява от своевременното прочистване, особено 
при хронични рани, стагнирани във фаза на почистване, 
при които се постига  реактивация на собствените 
прочистващи механизми на организма. По време на 
гранулационната фаза, влажната среда под Hydrocoll 
стимулира и подпомага образуването на гранулационна 
тъкан. Това означава, че с Hydrocoll може безпроблемно 
да се поддържа балансирана влажна среда в раната и 
то без опасност от натрупване на ексудат, дори и 
при продължително лечение, като изсушаването на 
гранулационната тъкан е надеждно предотвратено. 
Във фазата на епителизация благоприятната за 
клетките влажна среда подпомага митозата и 
миграцията на епителните клетки. Освен това, така 
се предотвратява нежеланото образуване на крусти, 
възпрепятстващи заздравяването. Непропускливият 
за бактерии и течности горен слой действа като 
надеждна преграда срещу микробите и защитава раната 
от мърсотия и влага. Подвижните пациенти могат да 
се къпят с превръзката. Вариантът “Hydrocoll thin”  е 
специално разработен за епитилизиращи рани.

Версията Hydrocoll thin е 
специално предназначена за вече 
епителизиращи рани.



Hydrosorb – прозрачна хидрогелна превръзка
Hydrosorb е особено подходяща за предпазване и 
поддържане на влажността на гранулационната тъкан и 
младия епител и поради това е оптималната превръзка 
за фазово-адаптираното лечение на раната след 
терапия с TenderWet, Sorbalgon или PermaFoam.

Hydrosorb е готова за употреба хидрогелна превръзка, 
изработена от абсорбиращи полиуретанови полимери с 
60 % водно съдържание. Hydrosorb осигурява на раната 
нужната влага в продължение на няколко дни (1). В 
същото време Hydrosorb абсорбира прекомерните 
секрети, които след това се задържат в структурата 
на гела. Този обмен подсигурява оптимално ниво на 
влагата за раневото заздравяване и по този начин 
подпомага разрастването на гранулационната тъкан 
и епителизацията (2). Повърхността на превръзката 
не пропуска вода и бактерии и предпазва раната от 
вторични инфекции. 

Hydrosorb не залепва към раната и може да бъде 
отстранена дори и след продължителен престой върху 
нея, без риск от отслояване на свежите гранулзации. Hy-
drosorb се отстранява наведнъж, тъй като листовата 
гелова структура не се разрушава от абсорбираните 
секрети. В раната не остават парченца и нейното 
състояние може да бъде оценено без предварително 
промиване.

Phase-specific wound management [54.55]

Прозрачността на Hydrosorb 
е едно от специалните й 
предимства, тъй като позволява 
раната да бъде проверявана по 
всяко време през превръзката. 
Hydrosorb може да остане върху 
раната с дни без да се сменя, 
което спестява разходи.

Начин на действие на Hydrosorb.



В допълнение прозрачността на Hydrosorb, която се 
запазва и при продължителна употреба, е особено 
полезна в практиката. Тя позволява инспектиране на 
раната без смяна на превръзката. Така се осигурява 
„необезпокояваното” лечение на раната, което 
същевременно е и много икономично поради по-
продължителните интервали на подмяна. 

Hydrosorb се предлага в два варианта – Hydrosorb и 
Hydrosorb comfort. И двата хидрогела имат един и същ 
физиологичен начин на действие, но се различават по 
начина на закрепване. Hydrosorb няма залепващ кант 
и се прикрепя посредством адхезивна лента, бинт за 
фиксиране на превръзки или компресивна превръзка. 
Hydrosorb comfort има периферия от хипоалергичен 
залепяващ слой, който осигурява прикрепяне, 
непозволяващо навлизането на бактерии. Това негово 
свойство, заедно с непропускливата за бактерии и вода 
външна повърхност на Hydrosorb comfort, особено много 
улеснява ежедневната хигиена. 

Atrauman Ag – сребърна мазева превръзка за 
оптимален контрол на инфекцията
Микроцидното действие на импрегнираните със сребро 
превръзки е отдавна познато. При мазевата сребърна 
превръзка Atrauman Ag е постигнато успешното 
съчетание на висока бактерицидност и ниска 
цитотоксичност, за да не се компрометира третирана 
рана.

Поддържащата тъкан на Atrauman Ag е изработена 
от хидрофобен полиамиден тъкан текстил, обвит с 
метално сребро, стабилно свързано на химична основа. 
Импрегнацията на сребро към тъканта е постигнато 
с хидрофилна маз. Така конструираната превръзка е 
изключително пропусклива за газове и водни пари, а 
нейната структура дава някои основни терапевтични 
предимства. След като бъде поставена върху 
раната, импрегнираната със сребро мазева превръзка 
влиза в контакт с раневия ексудат и освобождава 
сребърни йони от повърхността си. Голяма част от 
тези йони остават в непосредствена близост до 
текстилната структура (съвсем малка част навлизат 
в раната), полепват по бактериите и дефинитивно ги 

Механизъм на действие на 
Atrauman Ag: Бактериите (в 
зелено) се унищожават при 
контакт с Atrauman Ag. Раневият 
ексудат (в жълто) с мъртвите 
бактерии и освободените 
ендотоксини се абсорбира във 
вторичната превръзка. Реалното 
бактерицидно действие на 
Atrauman Ag е доказано при 
лабораторни тестове (Method 
ASTM 2180).



унищожават. Раневият ексудат и отделените в него 
ендотиксини от лизираните бактерии се абсорбират 
във вторично наложената покривна превръзка.

Ограниченият брой сребърни йони, пенетриращи в 
раневата тъкан и в частност в клетките, определя 
ниската токсичност на импрегнираната със сребро 
превръзка. Заслужава да се подчертае ниското ниво на 
токсичност на Atrauman Ag, което е научно доказано при 
експериментални проучвания с човешки кератиноцити 
от линия HaCaT. Спектърът на бактерицидно действие 
на Atrauman AG е изключително широк и включва както 
грам-позитивни, така и грам-негативни бактериални 
щамове. Ефективното бактерицидно действие се 
наблюдава не само след аплицирането на превръзката, 
но за по-продължителен период. Мазевата импрегнация 
предпазва раневите ръбове и ограничава нежеланото 
залепване към язвената повърхност.

От практическа важност е възможността за 
комбиниране на Atrauman Ag с много различни 
продукти като вторични превръзки без да се понижава 
ефективността й, като по този начин се удължава 
терапевтичният прозорец според съответните 
индикации. Възможни са комбинации с хидроактивна 
пенеста превръзка, напр. PermaFoam, калциий алгинатна 
превръзка Sorbalgon, превръзка-компрес TenderWet или 
стандартни марлени компреси.

Phase-specific wound management [56.57]

80-годишен пациент, смутен 
заздравителен процес с вторична 
инфекция на ампутационна 
рана на четвърти пръст 
поради остеомиелит на 
метатарзалната кост 
1)Първоначален преглед. 
Размери на раната 3,2 x 2 cm, 
ранево дъно -20 % покрито с 
белезникав слузест налеп, 40 % с 
гранулационна и епителизационна 
тъкан. 
Приложена комбинация от Atrau-
man Ag и PermaFoam. 
2)След двуседмична терапия с 
Atrauman Ag: 50 % гранулация и 
епитилизация на раневото дъно.



Sorbalgon

PermaFoam

Hydrocoll

TenderWet

Atrauman Ag

Hydrosorb

Висококачествена калций-алгинатна превръзка, невероятни 

абсорбaтивни и хемостатични качества – изключително подходящa 

при третиране изчистени и силно ексудиращи рани. При абсорбция 

на ексудата фибрите се трансформират в гел и поглъщат 

микроорганизмите.

Двуслойна превръзка от хидроактивна пяна с високи капилярни 

свойства. Бързо изсмукване и задържане на ексудата във 

вътрешността на обсорбентната сърцевина. Не се изтласква 

обратно в дълбочина, дори и при външна компресия, което помага 

за предпазване на язвените ръбове.

Самозалепваща хидроколоидна превръзка с изразени абсорбиращи 

и самораздуващи се хидроколоиди, трансформиращи се в гел при 

абсорбиране на ексудата. Абсорбиране на микроорганизмите. 

Подходяща за почистване и основно за стимулиране на 

гранулационна тъкан в неинфектирани язви.

Превръзка-компрес със суперабсорбент с уникална абсорбираща и 

изсмукваща към повърхността способност за бързо отстраняване 

на налепите. Силно се препоръчва при инфектирани, пурулентни 

и слузести, както и некротични и засушаващи се язви. Идеални: 

TenderWet 24 и TenderWet 24 active, готови за употреба, активирани 

с разтвор на Ringer.

Сребро съдържаща мазева превръзка с изразен бактерициден 

ефект при инфектирани рани. Трайно свързани метални йони в 

структурата за добра тъканна поносимост и доказана ниска 

цитотоксичност.

Прозрачна готова за приложение гел-превръзка с високо водно 

съдържание от около 60%. Осигурява оптимална влажност в 

раната, предпазва от засушаване и формиране на крусти. Идеална 

за поддържане на гранулациите и епитела влажни.

Преглед на хидроактивните превръзки за рани



Phase-specific wound management [58.59]

Sorbalgon, sterile, 5x5, 10x10 and 10x20 cm;

Sorbalgon T ribbons, sterile, 1 g/30 cm and

2 g/30 cm

PermaFoam, sterile, ф 6, 10x10, 10x20, 15x15 and

20x20 cm; PermaFoam comfort, sterile, 8x8, 11x11,

10x20, 15x15 and 20x20 cm; PermaFoam sacral,

sterile, 18x18 and 22x22 cm; PermaFoam concave,

sterile, 16.5x18 cm; PermaFoam cavity, sterile,

10x10 cm; PermaFoam tracheostomy, sterile,

8x8 cm

Hydrocoll, sterile, 5x5, 7.5x7.5, 10x10, 15x15 and

20x20 cm; Hydrocoll sacral, sterile, 12x18 cm;

Hydrocoll concave, sterile, 8x12 cm; Hydrocoll thin,

sterile, 7.5x7.5, 10x10 and 15x15 cm

TenderWet 24 active, sterile, ф 4, ф 5.5, 4x7 and

7.5 x 7.5, 10x10 and 7.5x20 cm; TenderWet active

cavity, sterile, ф 4, ф 5.5, 4x7, 7.5x7.5, 10x10 and

7.5x20 cm; TenderWet 24, sterile, ф 4, ф 5.5,

7.5x7.5 and 10x10 cm; TenderWet, sterile, ф 4,

ф 5.5, 7.5x7.5 and 10x10 cm

Atrauman Ag, sterile, 5x5, 10x10 and 10x20 cm

Hydrosorb, sterile, 5x7.5, 10x10 and 20x20 cm;

Hydrosorb comfort, sterile, 4.5x6.5, 7.5x10,

12.5x12.5 and 21.5x24 cm

Преглед на хидроактивните превръзки за рани



•TenderWet 24 active •TenderWet 24 active

•Sorbalgon

•Atrauman Ag с абсорбираща   

   превръзка

•TenderWet 24 active

•Atrauman Ag с абсорбираща        

  превръзка

Непокътната околоязвена зона

•PermaFoam comfort

•TenderWet 24 active

Увредена околоязвена зона

•PermaFoam

•TenderWet 24 active

Възможности за фазово-специфично третиране на венозни язви на долните крайници

Почистване на рани

Некроза Инфекция

Ексудат ++

Ексудат +

Фибринен слой



Phase-specific wound management [60.61]

Непокътната околоязвена зона

•PermaFoam comfort

Увредена околоязвена зона

•PermaFoam

Непокътната околоязвена зона

•Hydrocoll thin

•Hydrosorb comfort

•Hydrofilm

Увредена околоязвена зона

•Hydrosorb

Непокътната околоязвена зона

•Hydrocoll

Увредена околоязвена зона

•Hydrosorb

Възможности за фазово-специфично третиране на венозни язви на долните крайници

Гранулация Епитилизация

Компресивна терапия

Постоянен бандаж:
Varolast

Временен бандаж:
Pütter бинт

Компресивен чорап:
VitaSan

Фиксация
нормална кожа:
Omnifix elastic, Omniplast, omnisilk, 
Peha-haft*, Stülpa-fix
Чувствителна кожа:
Pehalast, Omnipor, Peha-crepp
Екстремни условия:
Peha-haft*, Pehalast, Stülpa-fix, Stülpa
Стави:
Omnifix elastic, Stülpa-fix

* Внимание: като залепващ 
поддържащ превръзката бандаж 
Peha-haft трябва да се прилага с 
повишено внимание при пациенти с 
нарушения на кръвообръщението и 
не трябва да се прилагат прекалено 
стегнато!



Компресиращи бандажи като първична 
терапия

Плътното прилягане на компресионните бандажи е препоръчително при остро настъпили венозни 

нарушения и в началото на третирането на хроничните увреди, както и за поддържаща терапия 

на всички форми на венозна недостатъчност. Много пациенти могат да се лекуват успешно само 

чрез тези методи. Ключова за терапевтичната ефективност е употребата на правилно избрания 

материал от многото предлагани бандажи и чорапи, според конкретните нужди на всеки пациент.



Компресионната терапия е от първостепенно значение 
при всички венозни язви поради явното си и значително 
повлияване върху патологичните процеси. Приложената 
върху крайника компресия води до:

▪ свиване на повърхностните вени с частично 
подобряване на клапната функция;
▪ запушване на некомпетентните перфорантни вени, 
като по този начин ограничава рефлукса от под- към 
надфасциалните вени и проявата на силни крампи и 
болки при мускулните контракции;
▪ при правилна техника на налагане се постига 
стеснение на лумена на дълбоките и мускулни 
вени, което води до намаление на мъртвото 
пространство, ускорение на венозния кръвоток и в 
значителна степен до замяна или възстановяване на 
клапната функция при наличие на съхранени платна;
▪ повишаване на тъканното налягане и релативно 
повишение на реабсорбцията в терминалните 
кръвоносни и лимфни съдове;
▪ подсилване на фасцията като твърда подложка 
за мускулите и оттук подобрение на функцията на 
мускулната помпа и самомасажирането на тъканите 
при движение;

Compression therapy [62.63]

Схематично представяне на 
некомпетентна вена (вляво) и 
предизвиканото компресионно 
свиване (вдясно)



Ускорението на кръвотока влияе и антитромботично, 
така че крайният резултат от комбинацията с 
постигната деконгестия е противовъзпалителен 
ефект. 

В допълнение, ниското компресионно налягане в покой 
на бандажите с високо работно налягане позволява 
проникването на кислород през малокалибрените съдове 
при релаксация чрез изпълването им с артериална кръв, 
докато при контракции те се свиват като кръвта 
буквално се ”изцежда” от тях от високото работно 
налягане. Това води до подобрение на кръвообръщението 
през нутритивните сегменти на терминалните съдове 
и до стабилизиране на метаболизма.

Компресионната терапия се препоръчва при всяко 
едно патологично състояние с едематозна тенденция, 
при тромбофлебит, дълбока венозна тромбоза, 
посттромботичен синдром, първична варикоза с или 
без перфорантна недостатъчност и при венозни язви с 
каквато и да е етиология.

Ефектът на компресионната терапия е в пряка 
зависимост от физичните свойства и качества на 
еластокомпресивния материал, проявяващи се при 
силовото му разтягане, и от начина на налагане върху 
крайника. Въпреки това винаги трябва да се има предвид 
че „Компресионният бандаж може да бъде ефективен 
напълно единствено при активно движение!”.

Някои конкретни условия ограничават приложението 
на еластокомпресията. Въпреки че ПАОБ не се счита за 
абсолютна контраиндикация, при пациенти в подобно 
състояние еластокомпресията може да се налага само 
при адекватна оценка на артериална перфузия (особено 
внимание при стъпално налягане под 70 mmHg). 



Пациентите със захарен диабет и медиосклероза са 
подложени на особен риск в това отношение, тъй като 
сонографските налягания имат ниска диагностична 
стойност. При развита съпътстваща невропатия 
пациентите не чувстват болката и този „алармиращ 
сигнал” не се отчита. 

При пациенти с латентна сърдечна недостатъчност 
внезапно повишеният венозен поток от наложената 
еластокомпресия може да предизвика десностранна 
декомпенсация.

В заключение, бандажната компресионна терапия е 
почти неефективна при глезенни язви с многогодишна 
давност и често рецидивиране, предизвикало локална 
дерматофиброза.

Бандажни материали
При компресионната терапия отделните клинични 
случаи изискват бандажни материали с различни прояви 
при силово разтягане, които се определят в зависимост 
от съотношението на работното налягане и налягане в 
покой.

Работното налягане е резултат от съпротивлението, 
което се оказва при мускулните контракции. Неговата 
стойност се измерва при движение на крайника, като е 
по-високо при по-ниска разтегливост на материала.

Налягането в покой отговаря на приложеното статично 
налягане, т.е на силата, необходима за разпъване на 
бандажа при налагането му, но е и в пряка зависимост 
от индивидуалните харектеристики на всеки материал 
и силата му на свиване. Силата на свиване отразява 
тенденцията на еластичния материал за бавно 
контрахиране при отстраняване на ра зтягането. 
Налягането при покой се измерва при неподвижен 
крайник. То е толкова по-ниско, колкото по-слабо 
разтеглив е материалът.

Compression therapy [64.65]



Най-важното условие за ефективност от приложението 
на еластокомпресията във всяка една ситуация е тя да 
се подбира и налага според конкретната нобходимост 
и правилна преценка на желаното за постигане 
съотношение на работно налягане и налягане при покой.

Материалите, водещи до постигане на високо работно 
налягане и ниско такова при покой, имат най-добър 
ефект в подпомагане на мускулната помпа. Поради 
ритмичната смяна на много високо, последвано от 
ниско налягане, достигнатата максимална компресия 
при мускулна контракция прониква в дълбочината 
на тъканите, докато при мускулна релаксация 
нутритивните терминални съдове се отпускат и се 
осъществява адекватна трофика.

От друга страна, бандажите с относително ниско 
работно налягане и високо релаксационно поддържат 
съдовете в почти константно пресирано състояние 
с повлияване на повърхностните зони. Нарушава се 
насищането с кислород. Този тип бандажи се понасят 
по-добре от пациентите, колкото по-ниско е налягането 
в покой.

При нискоеластични бандажи разликата в степента на компресия ΔK 

се характеризира чрез рязко и стръмно повишение на кривата при 

определена разлика в разтегливостта ΔD. Изразената амплитуда 

е типична за нискоразтегливите бандажи с високо работно и ниско 

налягане при покой.

Схематично представяне на силовото разтежение на нискоеластични 

бандажи при мускулна активност: K1 е налягането при поставяне върху 

неподвижен крайник (налягане в покой), K2 – компресионната сила на 

бандажа срещу раздуването на мускулите при контракция (работно 

налягане).



Ако релаксационното налягане е твърде високо, то 
компресионната терапия трябва да се прекратява в 
периодите на физиологичен покой, особено през нощта. 
При отстраняването на бандажите кръвта нахлува 
в декомпресираните съдове, предизвиквайки силен 
неприятен сърбеж, водещ понякога до поява на екзема.

Според по-горе изложените критерии предлаганите 
бандажни материали могат да се разделят на:

▪ ригидни цинкови бандажи с високо работно и ниско 
налягане в покой;
▪ относително нееластични, нискоразтегливи 
бандажи с високо работно налягане и ниско 
релаксационно;
▪ високоеластични силноразтегливи бандажи, 
постигащи относително ниско работно налягане 
и високо такова при покой. Съобразно описаните 
вече причини, високоразтегливите бандажи не са 
подходящи за острофазово лечение, въпреки че са 
изключително популярни и прилагани поради добрата 
си адаптивност. Всъщност високоеластичните 
бандажи се препоръчват за употреба, целяща 
поддържаща и подпорна функция.

Що се отнася до техниките за прилагане, съществува 
разлика при постоянните бандажи, оставащи за дълго 
време на крайника, и временните.

Фазата на лечение трябва да се има предвид при подбора 
на компресионния метод. В острата фаза компресионен 
бандаж с цинкова паста или нискоразтеглив бандаж са 
най-подходящи поради ефективното им адаптиране 
към вариациите на обиколките на крайника. При трайно 
деконгестиран крайник и дефинитивно зарастнали язви, 
продължителната поддържаща терапия най-добре се 
осъществява с индивидуално изработени компресионни 
чорапи.
            

Compression therapy [66.67]

От всички предлагани 
компресивни бандажи полу-
ригидните неогъващи се 
цинкови бандажи осигуряват 
най-добра деконгестия на 
дълбоката венозна структура. 
Самоприложението на  
двойнопосочно-разтегливите 
цинкови бандажи, каквито са 
Varolast, е  лесно и удобно и за 
необучени пациенти.



Трябва винаги да се има предвид, че компресионната 
терапия, независимо от материала и начина на налагане, 
може да бъде ефективна в максимална степен само при 
активно движение на пациента. Важно е да се отбележи, 
че само един тип компресионни бандажи трябва да се 
прилагат към даден момент, например никога не трябва 
да се комбинират ниско- и високоразтегливи бандажи за 
еднопластово бандажно лечение.

Бандажи с цинкова паста
След налагането си цинковите бандажи представляват 
постоянна полуригидна превръзка, която поради 
нееластичния си характер максимално противодейства 
на контрактилната сила на мускулите и осигурява най-
високото работно налягане от всички компресионни 
материали, повлияваща дълбоките субфасциални зони и 
бързо редуцираща отоците. Кореспондиращото ниско 
релаксационно налягане осигурява адекватната аерация 
на тъканите, включително и при пренасочването на 
кръвния ток през дълбоката венозна система.

Цинковите бандажи са незаменими за бързо редуциране 
на изразеното подуване на крака и разнасяне на 
упоритите отоци, особено по гърба на стъпалото, 
неповлияващи се от ниско-еластични или постоянни 
бандажи. Тъй като те не се адаптират според 
променящия се релеф на крайника, при редуциране на 
отока в началната динамична фаза на лечението те 
трябва да се подменят често. 

Грижите за раните през фазата на очистване се 
ограничават от някои затруднения. Често е необходима 
ежедневна подмяна на бандажите, която е значително 
по-лесна при употреба на нискоеластични бандажи за 
многократна употреба. При необходимост обаче може 
да се постигне бърза начална деконгестия чрез цинкови 
бадажи, последвана от стартиране на очистването.

Високото работно налягане 
на ниско-разтегливите 
бандажи е терапевтично, 
способно да повлияе дълбоките 
венозни басейни, въпреки че 
те не притежават високата 
ефективност на цинковите 
бандажи. Основното им 
предимство е по-добрата 
адаптивност към релефа 
на крайника и по-лесната 
им ежедневна подмяна при 
необходимост.



Цинковите бандажи могат да заместят в пълна степен 
постоянните бандажи, ако могат да се моделират и не е 
необходима подмяна на раневата превръзка.

Ниско-разтегливи бандажи
Нискоеластичните бандажи се харектеризират 
с отностително слабо разтягане, осигуряващо 
силна компресия с високо еластично работно 
налягане и ниска компресия при покой. Тъй като тези 
компресионни условия повлияват задоволително 
дълбоките структури, механизмът на действие на 
тези бандажи се доближава в значителна степен до 
този на цинковите, макар да не достига абсолютно 
тяхната висока ефективност. От друга страна, 
нискоразтегливите бандажи се адаптират много 
по-добре към измененията на обиколките и релефа на 
крайника в сравнение с цинковите бандажи. При правилно 
налягане те могат да стоят върху крайника до три дни, 
с изключение на случаите в остра оточна фаза.

Ниско-разтегливите бандажи се препоръчват при 
всички форми на хронична венозна недостатъчност и 
са първото средство за започване или продължаване 
на лечението на язви до крайната им деконгестия и 
пълното епитилизиране. 

Ниско разтегливите бандажи се предлагат в 
разнообразни варианти поради развиващите се 
текстилни технологии. Разтегливостта им варира от 
50 до 90%, за да се осигурят оптималните работно 
и релаксационно налягане. Разликите в използваните 
текстилни материали и начина на тъкане определят 
основните им характеристики.

Ако бандажите дължат еластичността си на 
силноусукани пресовани памучни верижни нишки, то 
те са известни като текстилни еластични бандажи. 
Добре познати бандажи от този тип са класическите 
“Ideal” бандажи, но Pütter бандажите са също текстилни 
еластични, произведени от подсилени нишки, 
наподобяващи “Ideal” бандажите.

Compression therapy [68.69]



Бандажите се определят като трайнооеластични, 
ако са произведени от напълно синтетични верижни 
влакна. Най-често използваният материал е нагънат 
полиамид, като при изтъкаването може да се постигне 
удобно ниска степен на еластичност в съотвествие с 
изискванията за ниско-разтегливи бандажи.

Основни принципи на техниката на  бандажиране
Компресионната терапия чрез бандажиране подпомага 
мускулната подбедрена помпа, като се постига 
максимална ефективност единствено в комбинация с 
активен двигателен режим. Логично е провеждането 
на този тип терапия при амбулаторни пациенти. 
Трябва да се избягва при залежаване. От друга 
страна, продължителната седяща позиция дори е по-
нежелателна от лежането. Следните принципи трябва 
да се съблюдават при налагане на бандажите:

▪ Добрият бандаж трябва плътно да пристяга крака 
по цялата повърхност;
▪ Следва да се налага с постепенно понижаваща 
степен на компресията от средните към 
периферните части;

    ▪ Да не се впива и пристяга в нито една зона. 

Всеки бандажен материал, който отговаря на тези 
изисквания, се използва без противопоказания при 
налагането си. Водещ е принципът на адаптиране на 
бандажа към крайника, а не на крайника към бандажа. 
Това се постига единствено при равномерно изпъване 
на двата края на бандажа с еднаква сила при плътното 
му налагане на крайника. За да се постигне този 
резултат, е необходимо бандажът винаги да се развива 
непосредствено по кожата на подбедрицата, като се 
изпъва по посока на налагането. Оставащите пролуки 
следва да се покрият в последствие. 

В зависимост от обиколката на крака най-подходящи за 
приложение са бандажите с широчина 8 или 10 см.

За правилно налагане бандажът 
следва винаги да се развива по 
кожната повърхност, като е 
допустимо единствено изпъване 
по посока на навиването.



Бандажът трябва да се държи в ръката, така че 
развиващата се част да е най-отгоре и да гледа навън. 
Само по този начин може да се развие по крака. От 
друга страна, ако бандажното руло се издига по кожата, 
не може да се наложи правилно, тъй като се получават 
усуквания и гънки, компрометиращи понижаващата се 
степен на налягането от средните към периферните 
зони.

За адекватно налагане на бандажа глезенната става 
трябва да бъде под прав ъгъл с флексия на подбедрицата 
от около 90°. Налагането на компресионен бандаж 
започва от метатарзофалангеалните стави като се 
обръща внимание за обхващане на петата. Кожата 
на пръстите става обикновено леко цианотонична по 
време на процедурата. При ходене кожата на пръстите 
се обезкървява при всяка крачка с последващо изпълване 
с кръв при покой. По този начин директно може да се 
наблюдава помпената функция на бандажите.

Степента на компресията, оказвана от бандажа, 
е в пряка зависимост от извиването му. Костни 
изпъквания и ръбове, предимно на пищялите и около 
Ахилесово сухожилие трябва да се изглаждат чрез 
налагането на допълнителни вложки за компенсиране 
на значителното им изпъкване и ограничаване на 
локалната компресия.

Compression therapy [70.71]

Картинка 2: правилно / 
неправилно

Следните правила трябва да се 
спазват за успешна терапия:
1) Компресионната терапия 
може да бъде ефективна при 
постигане на правилна степен 
на налягането. Налягането 
е най-високо около глезена и 
постепенно се понижава по 
посока на коляното.
2) Бандажът трябва да се държи 
правилно в ръката...
3) ... тъй като само по този 
начин може да се развие по крака. 
Ако бандажното руло се издига 
по кожата, не може да се наложи 
правилно, тъй като се получават 
усуквания и гънки, които 
компрометират разпределението 
на налягането от средните 
към периферните зони. Твърде 
ниската компресия около глезена 
и прекалено високата на прасеца 
водят до повишение на застоя.
4) За налагане на бандажа 
глезенът трябва да бъде в прав 
ъгъл.



Логично локалната компресия може да се повиши при 
допълнително извиване на бандажа чрез подлагането на 
ригидни вложки. Кухинните зони, като зоната на Bis-
gaard например, трябва не просто да се запълват, а да 
се влагат здрави, стабилни подложки, върху които да се 
наложи бандажът и да се получи едва лека изпъкналост. 
Компресионният ефект на бандажите трябва да се 
усилва в язвените зони чрез употребата на подложки с 
площ, значително по-голяма от раневата.

Налагането на бандажа трябва да достига до два 
пръста под задколянната ямка, за да се избегне 
впиването му в нея и претриването на кожата. За 
правилното поставяне на бандажа подбедрицата трябва 
да бъде в дорзална флексия. От полза е и поставянето 
на меки „дишащи” подложки в поплитеалната ямка за 
нейното допълнително предпазване.

Бандажите остават трайно и стабилно в наложената 
позиция, ако се наложи втори бандаж в противоположна 
посока, прекръстосвайки се с първия, каквато е Pütter 
crossover бандажната техника. 

Правилно наложеният бандаж дава на пациентите 
усещане за стабилност и се възприема с разбиране. 
Болките постепенно намаляват.

1) Петата се бандажира при прав 
ъгъл 90° на глезенната става. 
2) За усилване на локалната 
компресия върху неравните зони 
се налагат стабилни подложки и 
вложки.



Ако болките се засилват или се проявяват след налагане 
на еластокомпресията и не намаляват при движение, 
то бандажът трябва да се отстрани незабавно. Всяка 
бандажна техника може да бъде преподавана и научена.

Всеки практикуващ медик трупа собствен опит и 
модифицира собствената си техника на бандажиране.

Compression therapy [72.73]



Налагането на бандажа започва от метатарзофалагеалните стави с 
навиване отвътре навън (1). Стъпалото се придържа под прав ъгъл. 
След 2-3 намотки се обвива и средата на стъпалото, със следващата 
се обхваща и петата като се налага около медиалния малеол и обратно 
към вътрешната страна на стъпалото (2).

Следващите две намотки фиксират ръба на началната. Бандажът 
първоначално се налага по гърба на стъпалото около глезена (3) и след 
това преминава през свода (4). 

При следващата намотка бандажът покрива средната част на 
стъпалото и постепенно се покачва над глезенната става (5), където 
следвайки релефа и контура на подбедрицата постепенно покрива 
прасеца (6)

Слаборазтегливи бандажи

Демострираната бандажна 
техника е модифицирана Pütter 
техника с два нискоеластични 
бинта, наложени по посока на 
часовниковата стрелка. Тази 
техника осигурява висока сила 
и по-добра стабилност на 
бандажите.



Достигайки задколянната ямка, бандажът преминава по главата на 
фибулата и обратно към прасеца, като следвайки подбедрения контур 
се спуска обратно надолу (7), за да се покрият пропуснатите зони. 

Вторият бандаж се налага в противоположна посока отвън навътре 
на глезена (8) и първата намотка започва от покрай петата и оттам 
в посока към гърба на стъпалото.

Следващите две намотки фиксират горния и долния ръб на първата 
намотка (9).

След това бандажът още веднъж преминава през средата на 
стъпалото и както при първия бандаж (10) се налага по хода на 
подбедрицата нагоре и след това надолу. Краят на бандажа се фиксира 
с клипси (11). 

Compression therapy [74.75]



Налагането на цинковите бандажи се започва по същата техника, 

описана на предходните страници – отвътре навън (1). 

След застъпване на намотките през средата на стъпалото 

банаджирането трябва да се подсили чрез повтаряне на обвиването 

на петата (2), тъй като няма да се налага втори бинт в 

противоположна посока.

След това бандажът се обвива по хода на подбедрицата по подобие на 

описаното при нискоразтегливите бандажи (3). 

Накрая цинковият бандаж Varolast се покрива с протективен тубуларен 

бинт Stülpa tubular (4).

Еластокомпрес с цинкови бандажи 
Varolast

Насрещната бандажна техника не 
е необходима при налагането на 
които и да било цинкови бандажи,  
тъй като фиксирането на 
цинковата субстанция осигурява 
необходимите компресионна 
стабилност и неизменчивост на 
бандажа.

За разлика от обикновените 
цинкови бандажи приложението 
на двупосочноеластичните 
цинкови бинтове Varolast за 
продължителна употреба е 
възможно. Не се налага рязане на 
бандажите за тяхното оформяне. 
Двупосочната разтегливост на 
Varolast се проявява единствено 
по време на налагането.



Налагането при тази техника започва с намотка около глезена 

отвътре навън, последвана от обвиване на петата отвътре навън 

през свода на стъпалото (1). 

Обхваща се средната част на стъпалото (2), преминава по 

вътрешната повърхност на Ахилесовото сухожилие (3) и покрай 

латералния малеол обратно към ходилото (4). След обвиване на гърба 

на стъпалото, бандажът се развива чрез търкаляне по подбедрицата, 

като се налага стръмно нагоре, ако ще се поставя и втори насрещен 

бинт. При налагане само на един бинт описаните действия за 

фиксация в областта на петата на страница 74 следва да се изпълнят 

в зоната на глезена (5). 

Всички последващи движения са описани на страница 74 и 75 (6). 

Compression therapy [76.77]

Алтернативна бандажна техника 
за подобряване на стабилността 
на бандажа на стъпалото.



Бандажи за компресионна терапия

Varolast 
Готов за употреба двупосочно еластичен цинков 
бандаж: двупосочната разтегливост позволява налагане 
на бандажа без разрязване и разцепване за плътно и 
правилно прилягане във всички анатомично трудни зони, 
което подобрява продължителната степен на компресия 
от централните към периферните зони; добре поносим 
от кожата; бързо съхнещ. 

Lastobind 
Постоянно еластичен, слаборазтеглив бандаж, 
приблизително 50% еластичност; много високо работно 
налягане и ниско релаксационно налягане; изключително 
удобен за трайно бандажиране – работното налягане 
остава терапевтично ефективно при дългосрочна 
употреба; силно забавено стареене на материала, 
възможност за изпиране при температура до 60°; 
телесен цвят. Lastobind се предлага също и като 
Lastobind-Duo в икономична двойна опаковка с широчина 
8 и 10; изключително удобен за налагане по техниката 
на Sigg.

Pütter bandage 
Много силен текстилен еластичен нискоразтеглив 
бандаж от типа “Ideal” бандаж с еластичност около 
90 %; висока работна компресия и ниска при покой; 
постоянен компресионен ефект при дългосрочно 
бандажиране, устойчив на стерилизация и изваряване; 
телесен цвят. Pütter бандажите се предлагат под 
формата на два бинта с широчина 10 см за класическа 
реверсирана компресионна техника при венозни 
нарушения на крака. 

Lastocomp 
Ниско разтеглив бандаж от пенеста гума, напластена 
в тъканта на “Ideal” бандаж с еластичност около 60 %, 
3 mm дебелина; добър масажиращ ефект за подпомагане 
на венозното оттичане през повърхностните вени; 
подходящ за поддържаща компресионна превръзка 
на бедрото; дишаща, добре поносима от кожата 
материя; изморителен при употреба поради слоестата 
структура; позволява ръчно изпиране; телесен цвят.



HARTMANN “Ideal” бандаж
Класически текстилен ниско разтеглив бандаж, изтъкан 
съгласно E DIN 61632-IB, 90 % еластичност; висока 
работна и ниска релаксационна компресия, възможна 
е употребата му и при покой; устойчив на изваряване 
и стерилизация; понижението на еластичността от 
употреба се възстановява при пране.

Idealhaft 
Кохезивен текстилен ниско разтеглив бандаж, 
еластичност около 60 %; покрит с латексови 
микросфери против приплъзване, много висока работна 
и ниска релаксационна компресия; възможна употреба и 
при покой; дишаща материя; позволява ръчно изпиране 
за многократна употреба; телесен цвят.
 

Hypolastic 
Хипоалергичен ниско разтеглив пластирен бандаж, 
еластичност около 60 %; много висока работна 
и ниска релаксационна компресия, не се приплъзва 
и не се измества поради много добра адхезивна 
сила; продължителна и надеждна стабилност при 
дългосрочна употреба; добре поносим от кожата поради 
хипоалергичността на полиакрилата; възможно налагане 
без протекция на кожата, изключително подходящ при 
пациенти с настъпваща кожна увреда; термостабилен, 
устойчив на стерилизация. 

Stülpa 
Безшевно изплетен тубуларен бандаж с висока 
двупосочна разтегливост; лесен за поставяне без 
допълнителна фиксация; прилягане без впиващи се гънки; 
употребява се при протекция на цинкови превръзки, 
предпазва от зацапване от адхезивните цинкови 
бандажи по време на засъхването им.

Compression therapy [78.79]



Медицински компресионни и стабилизиращи чорапи за 
поддържаща терапия 

Препоръчва се приложението на медицински 
компресионни трикотажни изделия със следните 
характеристики за дългосрочна употреба след терапия 
в острия стадий:
Съобразно компресионния клас, компресията в покой 
варира от ниска до висока, докато работното 
налягане зависи от еластичността на материала. 
Компресионната сила в областта на глезена е 
определящият критерий за диференциране на отделните 
компресионни класове. В Германия компресионните 
класове от I до IV са определени от Quality Seal As-
sociation (GZG). Откакто компресионната стойност 
на трикотажните изделия, особено при високите 
класове, достигна нивата на компресионните бандажи, 
компресионните чорапи се прилагат не само за 
профилактика и довършване на лечението, но и като 
алтернатива на базисната компресионна терапия (виж 
таблицата на страници 82-83). 

VitaSan – медицински компресионни чорапи 
Компресионните чорапи VitaSan отговарят както 
на основните терапевтични изисквания, така и на 
желанието на пациента за носене на комфортни и 
стилноизглеждащи чорапи. Тези медицински чорапи се 
предлагат в класовете от I до III, така че максимално да 
се улесни приложението на най-подходящата компресия 
съобразно терапевтичните изисквания.

Предлага се и вариант за индивидуално изработване 
по мярка. Оптималният комфорт се дължи също и 
на влакната, употребявани при производството, а 
именно специални микрофибри, но също и на процеса 
на производство, както е показано на илюстрациите. 
Прекрасният комфорт по време на носене е в основата 
на безпроблемната употреба, водеща до максимално 
извличане на ползите от приложението, както за 
пациента, така и за терапевта.



VitoFit – поддържащи чорапи 
Трябва да се отбележат и поддържащите чорапи, 
допълващи широката гама компресионни продукти. 
Чорапите VitoFit на HARTMANN с анатомичния 
си компресионен градиент осигуряват дозирано 
намаляваща стабилизация от глезена към бедрото. 
Приложени при изморени и тежки крака те водят до 
облекчение и стимулиране на кръвната циркулация. 
Продуктите VitoFit се предлагат в три степени 
на компресия и 11 атрактивни цвята като чорапи 
до под коляното, чорапи, обхващащи бедрото, или 
чорапогащници.

Compression therapy [80.81]

Компресионните чорапи VitaSan 
предлагат комфорт във всеки 
един детайл:
1) Скритите шевове в предната 
част на пръстите и постепенно 
преливащата материя към 
петата предпазват от 
формиране на впиващи се гънки 
и бръчки.
2)  Неприплъзващите се 
подбедрени чорапи и безшевната 
технология с вградени на ленти 
за правилно разпределение на 
компресионните точки.
3) Компресионни чорапи с 
перфектно прилягане и обхващане 
на бедрото със силиконова лента, 
необструктивна адхезионна 
ивица или стилизирана дантела.
4) Чорапогащник с перфектно 
прилягане, удобен колан и 
предпазване от поява на бримки, 
изтъкан по технологията Micro-
Mesh knit.



    Описание Разтегливост работно и        

релаксационно налягане

Нерастеглив

+++ / +

Прибл. 50 %

+++ / +

Прибл. 90 %

+++ / +

Прибл. 60 %

++ / +

Compression class I:

18-21 mmHg,

мек повърхностен ефект

Compression class II:

23-32 mmHg,

Среден повърхностен ефект

Compression class III*:

34-46 mmHg,

Повърхностен и дълбок ефект

*само VitaSan Classic

Двупосочен еластичен цинков бандаж за по-лесно налагане без 

необходимост от рязане; еластичен само при налагането; 

значително работно налягане, повлияващо дълбоките вени

Постоянно еластичен, нискоразтеглив бандаж; много високо 

работно и ниско релаксационно налягане; запазване на ефективно 

работно налягане при дълготрайна употреба.

Два изключително силни текстилни еластични бандажа от типа 

“Ideal”; високо работно и ниско релаксационно налягане; запазване 

на ефективно работно налягане при дълготрайна употреба.

Кохезивен текстилен ниско разтеглив бандаж; двустранно 
неприплъзващ се; много висока работна и ниска релаксационна 
компресия; възможна е употребата му и при покой; дишаща 
материя.

Медицински компресионни чорапи от различни тъкани нишки: от 

едро до микроструктурирани, компресионни класове от I до III, 

отговарят на изискванията на  Medical Devices Act, CE-marking и

Quality Seal of the German Quality Association of Medical. Присъдена 

текстилна награда “TKO-Tex-Standard 100”

Избрани компресионни бандажи, компресионни чорапи и тяхното приложение



Compression therapy [82.83]

Употреба

За бърза деконгестия и разнасяне на упорити отоци;

постоянен бандаж при язви в неексудативна фаза.

Постоянен бандаж за лечение на язви; при всички остри и хронични 

отоци, след склеротерапия на варикозни вени, при тромбофлебити.

Постоянен бандаж за лечение на язви, при всички остри и хронични 

отоци, след склеротерапия на варикозни вени, при тромбофлебити.

Бандаж с добра стабилност при застойни хронични венозни  язви; 

профилактика на заздравели язви.

Тежест и умора в краката, набелязана варикоза без оток, 

инициални варици при бременност

Напреднала варикоза с повърхностен мекотъканен оток, венозна 

недостатъчност поради варикоза, след заздравяване на малки 

язви, след повърхностен тромбофлебит, след склеротерапия 

и стрипинг, при относително тежка варикоза по време на 

бременност, за антитромботична профилактика

Тежка варикоза с оток, вторична ХВН при посттромботичен 

синдром, посттравматичен оток, след заздравяване на венозни 

язви, след склеротерапия, след стрипинг



А

Акрален – по отношение на 
тялото и крайниците (acra = 
най-крайни части на тялото, 
напр. пръсти, фаланги)

Анамнеза – подробен преглед 
- 17

Анкилоза – ставна скованост 
(костни сраствания) в 
следствие на вътреставни 
заболявания,като хроничен 
полиартрит

Aртериален статус, запис 
- 19

Atrauman Ag (сребърна мазева 
превръзка) - 56

Б

Бандажиране, техника -  74

Болка, терапия - 30

В

Варикоза - 12

Венозен статус, отразяване 
- 19

Венозна недостатъчност, 
надфасциална - 12

Венозна недостатъчност, 
подфасциална - 14

Венозна недостатъчност, 
хронична - 11

Венозно връщане - 9

Венотонични медикаменти 
- 28

Д

Декомпенсация – нарушение 
на естествените 
компенсаторни механизни 
на тялото в отговор на 
функционални смущения

Дилатация раздуване, 
разширение на кухи органи 
или кръвоносни съдове 
от патологичен процес, 
или инструментално с 
диагностични цели

Дистален – отдалечен от 
тялото, на значително 
отстояние от средата на 
тялото

Диуретик – субстанция 
стимулираща 
уринообразуване - 38

Диференциална диягноза, 
изясняване - 20

И

Инвазивни терапевтични 
процедури - 26

Инфекция - профилактика и 

контрол  - 39

К

Клапна агенезия, агенезия- 
недостатъчно образуване 
или развитие на част от 
тялото,вродени, тук липсва 
на венозни клапи

Клинично представяне и 
диагностика - 16 f

Компенсиране на (слабост 
или дисфункция)

Компресиращи бандажи – 
техника на налагане - 70

Компресиращи бандажи – 
банаджиращи материали - 65

Компресиращи бандажи – 25

Компресиращи бандажи –
механизъм на действие - 63

Компресиращи бандажи –Hy-
polastic - 79

Компресиращи бандажи –
Idealhaft - 79

Компресиращи бандажи –Las-
tobind - 78

Компресиращи бандажи –Las-
tocomp - 78

Компресиращи бандажи –Put-
ter bandage - 78

Азбучен указател
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Компресиращи бандажи –

Varolast - 78

Компресиращи бандажи –
HARTMANN “Ideal” бандаж

Компресионни чорапи VitaSan 
- 80

Контракции едновременно 
изпъване/свиване на отделни 
елементо, в медицината 
активно съкращение на 
мускулите

Кутис - lat. Кожа, състояща 
се от епидермис(горен слой) 
и дерма

Л

Лечение на раните във 
влажна среда - 35

Лечение на раните във 
фазата на гранулация - 40 

Лечение на раните във 
фазата на епитилизация - 42

Лечение на раните във 
фазата на очистване - 37

Локализация на язвите - 17

М

Медиосклероза – отлагане 
на калциевоеквивалентни 
плаки в средния слой (медиа) 
в стената на големите 
артерии, най-често при 
захарен диабет

Медицинска терапия - 28

Н

Нарушения на раневото 
заздравяване - 28

Недостатъчност – 
неефективна функция или 
действие на орган или 
система

Неповлияващ се от 
терапията- заболяване, 
което не се повлиява повече 
от обичайната терапия

Неповлияващ се от 
терапията язви - 43

Ниско-еластични бандажи 
- 69

О

Облитерация, подпушване, 
запушване на лумена на 
телесна  - вродена, в 
следствие на възпалени или 
хирургича интервенция

Общ статус, отразяване - 20

Оплаквания - 18

Опция – възможност за избор

Ортопедични нарушения - 19

Оток, формиране - 18

Очистване чрез влжано 
третиране - 38

П

Паратибиална фасиотомия 
- 27

Патофизиология, термин с 
два –pathology-познание за 
болестните изменения в 
тялото и physiology – наука 
за функциите на организма

Пери – около 

Периваскуларен – в 
пространството около 
кръвоносни и лимфни съдове

Периязвена зона, състояние 
на  - 18

Периязвена, околоязвена 
екзема - 41

PermaFoam (превръзка от 
хидроактивна пяна) -50

Перфорантна лигатура - 27

Поддържащи чорапи VitoFit 
- 81

Подкожие – състои се от 
мастна тъкан, раположено 
под кожата (дермата)
Полипрагмазия 
едновременно приложение 
на много медикамнети и 
терапевтични процедури при 
един и същ пациент

Посттромботичен синдром   
- 14



Предилекционни зони – засти 
от тялото, най-често 
засягани от конкретни 
патологични процеси

Предиспозиция, 
предразположение за 
развитие на определени 
заболявания

Прогноза – предположенеи, 
базирано на доказателства 
че, при определеи условия 
ше се случи нещо, в мед. 
прогноза за развитие на 
заболяване, за излекуване и 
т.н.

Проксимален  - разположен 
по-близо до центъра на 
тялото 

Пролиферация – разрастване 
на тъкан в резулата на 
абнормално стимйулира в 
следствие на възпалениа, 
напр. след фазата на 
възпалението в раните

Putter бандаж - 74

Полиморбидност – 
едновременно проявавяне 
н аняколко заболявани епри 
един пациент

Причина - произход

Причини - 6 f 

Противоотчни средства - 28

Р

Ранево дъно - 18

Ранево заздравяване, фази 
- 33

Рани, лечение - 32 f

Релаксация – пониженеи 
на напрежение, физиол. 

Релаксация на контрактолна 
тъкан

Ретенция – задръжка на

Рецидивиращ  - повтарящ 
се периодично, в мед. 
Проявление на заболяване 
след като е било излекувано

С

Склеротерапия  - 26

Sorbalgon (калций-алгинатна 
превръзка) - 49

Stulpa (безшевен плетн 
тубуларен компресионен 
бандаж) - 79

Суфициентен, 
адекватен достатъчен, 
противоположно 
инсуфициентен 
,недостатъчен

Т

TenderWet (превръзка –
компрес със суперабсорбент) 
- 44

Терапия - 24 ff

Х

Хемодианмика – познание за 
движенеото накръвта през 
съдовете и повлияващите 
я сили

Hydrocoll (абсорбираща 
хидроколоидна превръзка) - 53

Hydrosorb (прозрачна 
хидрогелна превръзка) - 55

Хипертензия – високо кръвно 
налягане

Хирургичен дебридман на 
некротични тъкани - 38

Хронична венозна 
недостатъчност (ХВН) - 11

Хронична рана/язва - 34

Ц

Цинкова паста, бандажи - 68

Цинкова паста, превръзки 
- 76

Я

Явен – доказателствен, мед. 
Проявление на заболяване с 
типичните симптоми
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The HARTMANN medical edition 
series of publications is devoted 
to current topics in medicine 
and nursing. The aim is not only 
to provide basic knowledge, 
but also to profile medical and 
interdisciplinary  developments 
with special mphasis on general 
product information.

In a time of rapid scientific 
advancement, information must 
above all be up to date. In 
meeting this aspiration, this 
series of books is designed to 
provide guidance not only for 
experienced specialists, but to 
all those newly 
venturing into medicine and 
nursing. Current therapeutic op-
tions are described and useful 
tips provided.


