
Както винаги, покритието на раната има за задача 
да я предпази от проникването на външни вредни 
въздействия. Нещо повече, най-модерните раневи 
превръзки могат да се използват индивидуализира-
но и насочено за лечение на рани поради техните  
диференцирани физикални ефекти. Последният 
опит в лечението на раните, заедно със специал-
ните превързочни материали за рани доведоха до 
голяма степен до прилагане на етапно ранево ле-
чение, което стимулира клетъчната активност в 
отделните стадии и води до качествено по-добро 
зарастване на раната.

Функции на превръзката
До заздравяване на раната и затваряне на кожния 
дефект, превръзката изпълнява важните функции 
на здрава кожа. Тя осигурява:

защита срещу механично въздействие (мръсотия,  �
удряне, протриване), срещу замърсяване и химич-
но раздразване 
защита срещу вторични инфекции �
защита срещу изсъхване и загуба на телесни теч- �
ности (загуби на електролити)
защита от топлинна загуба �

Освен всеобхватната защита на раната, пре-
връзката може активно да повлияе на оздравител-
ния процес, чрез почистване на раната, създаване 
на микроклимат, който подпомага раневото за- 
здравяване и осигурява покой за раната.

Функции във фазата на почистване
Във всяка рана първоначално се събира различно 
количество ексудат, който е изпълнен с мъртви 
клетки, тъканни фрагменти, мръсотия и бактерии. 
Ако голямо количество ексудат остане в раната, 
ходът на оздравяването бива възпрепятстван, как-
то механично, така и биологично, а рискът от ин-
фекция нараства. Поради тази причина, прекомер-
ното количество ексудат трябва да се абсорбира 
от превръзката. По този начин, бактериите, вред-

Снимка от вътрешността 
на атическа купа на керами-
ка Сосиас, около 500 г. пр. Хр: 
Ахил превързва Патрокъл
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От древни времена хората превързват своите рани и така 
инстинктивно предприемат правилните мерки; спиране-
то на кръвотечението и предпазването на раната са били 
основните цели на превръзките в продължение на хиляди 
години. Това продължава да е така и днес. Благодарение на 
биохимичните и морфологични връзки при раневото заздра-
вяване, установени през последните няколко десетилетия, 
стана възможно да се разработят раневи превръзки, които 
до голяма степен изпълняват и терапевтични функции. За-
това, съвременните превръзки за рани са се превърнали в 
незаменима част от локалното ранево лечение, особено при 
лечение на хронични рани.
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Функции на превръзката:
1)  Във фазата на прочиства-

не, превръзката абсорбира 
прекомерната замърсена 
секреция и подпомага по-
чистващите механизми 
на тялото 

2)  Във фазата на гранулация, 
превръзката подпомага 
образуването на тъкани-
те, чрез осигуряване на 
влажна среда 

3)  Във фазата на епителиза-
ция, превръзката ускорява 
клетъчната миграция и 
клетъчното делене

ните метаболитни продукти, девитализираната 
тъкан, замърсяванията и чуждите тела биват от-
странени от раната и няма нужда да се елимини-
рат от фагоцитозата на организма. Превръзката 
подпомага и ускорява почистването на раната и 
помага за предотвратяване на инфекцията, пре-
дизвикана от намиращите се в раната патогенни 
микроорганизми. В същото време, тя защитава ра-
ната от допълнителна контаминация.

Функции във фазата на гранулацията
Освен функционираща микроциркулация, балансира-
ната влажна ранева среда е друго важно изискване 
за образуването на гранулационна тъкан. Ходът на 
оздравяването се смущава, както от изсъхването 
на раната, така и от прекомерната секреция. 

Подходящото регулиране на влажността на 
раната е възможно единствено посредством пре-
връзката; тя абсорбира прекомерната секреция, 
предотвратява изсъхването на раната и осигурява 
достатъчно количество влага, според нуждите на 
раната. Естествено, използваните превръзки за 
рани трябва да притежават специфични физикални  
характеристики, за да могат да изпълняват тези 
функции. Принципите на действие на различните 
превързочни материали са описани след стр. 147.

Защитата на гранулационата тъкан срещу вся-
какъв вид последваща травма, също е много важна в 
тази фаза. Заради богатите на протеини секреции 
и големия брой на фини, подобни на косъмчета капи-
ляри в тази фаза раната притежава изключителна 
склонност за залепване. Поради тази причина пре-
връзките трябва да бъдат атравматични, което 
означава, че не трябва да залепват към раната. 
В противен случай гранулационната тъкан се ув-
режда от смъкването на клетки при всяка смяна 
на превръзката, така че раната поне частично се 
връща към възпалителната фаза. Освен това, пре-

връзката служи за осигуряване на надеждна защита 
срещу инфекция, въпреки че рискът от инфекция 
намалява пропорционално с образуването на здрава 
гранулационна тъкан.

Функции във фазата на епителизация
Узрялата гранулация и влажната хлъзгава повърх-
ност са необходими за извършването на оконча-
телната епителизация. Следователно превръзката 
трябва да продължи да поддържа балансираната 
влажност на раната. Ако твърде много секреции 
останат в раната, епителните клетки плуват на-
горе. Ако раната е прекалено суха се образува стру-
пей, който възпрепятства епителизацията, тъй 
като епителните клетки трябва да пропълзят 
под него. В тази фаза са необходими хидроактивни 
атравматични превръзки за рани, които да защи-
тават повърхността на раната от изсъхване и да 
предпазват епителните клетки от откъсване при 
смяна на превръзката.
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Изисквания към превръзките за рани
До каква степен отделната превръзка може да 
изпълни специфичните функции, зависи от харак-
теристиките на използвания материал. Въпреки 
това, няколко основни изисквания важат за всички 
превръзки за рани.
 
Абсорбираща способност  
и капацитет за абсорбиране 
Определената абсорбираща способност на превръз-
ката е една от най-важните ѝ характеристики, 
която й дава възможност да почиства раната, 
като абсорбира излишния ексудат. За да се предо-
тврати повторно замърсяване, ексудатът трябва 
да се абсорбира в капилярите, т.е. в материалната 
структура на превръзката и да бъде задържан там.

Текстилните материали, като тъкана марля, 
нетъкани материали, комбинирани превързочни 
компреси от нетъкан материал с пълнеж от пулпа 
или пенести превръзки проитежават висок спон-
танен капацитет за абсорбиране. Това, обаче, може 
да доведе до прекомерно стимулиране на потока на 
секреции, чрез всмукващо действие, като се уве-
личава риска от образуване на едем. Освен това, 
абсорбирането на ексудата от текстилните 
материали е основно интеркапилярно, т.е. между 
нишките, така че надеждно задържане на бактери-
ите и предпазване от повторно замърсяване не е 
гарантирано.

Интерактивните превръзки за рани за влажно 
лечение, като превръзки с калциев алгинат, пре-
връзки със суперабсорбиращ материал в абсорби-
ращия компрес и хидроколоидните или хидрогелни 
превръзки притежават материална структура, 
която позволява интракапилярна абсорбция на ексу-
дат, като така се задържа изпълненият с бактерии 
секрет. Степента на техния абсорбционен капа-
цитет се определя от естеството на материала. 
Например, превръзките с калциев алгинат прите-

жават по-висока спонтанна способност за абсор-
биране от хидрогелните превръзки, но последните 
могат да абсорбират секреции по-продължително 
време.

Газова пропускливост
Друга важна функция на превръзките за рани е да 
позволяват газовия обмен на кислород и въглероден 
диоксид и да отделят водни пари. Приема се, че 
непрекъснатият газов обмен влияе върху концен-
трацията на кислород и pH на раната, като така 
оказва въздействие върху клетъчните процеси. В 
частност, епителизацията на раната бива под-
помогната от наличието на кислород, който се 
разтваря в раневия секрет и се оползотворява ди-
ректно от епидермалните клетки. Способността 
на превръзките да пропускат водни пари допринася 
за осигуряването на балансирана влажна среда в 
раната.

Степента на пропускливост на газове и водни 
изпарения на дадена превръзка за рана, зависи от из-
ползвания материал. Пропускливостта е по-голяма 
при текстилни и подобни на текстил материали, 
като марля, нетъкани материали или превръзки с 
калциев алгинат, отколкото при синтетичните 
материали, като хидрогелове или хидроколоиди по-
ради техните оклузивни характеристики. Послед-
ните позволяват газов обмен до определена сте-
пен, която в действителност нараства при увели-
чаване насищането с абсорбирани раневи секрети 
и съответното разтягане на структурата на 
материала. Те се описват, като полупропускливи.

Пропускливостта за газ и водни пари на ранева-
та превръзка се счита в клиничната практика, за 
важен критерий за приложимостта ѝ при инфек-
тирани рани. Превръзките за рани изработени от 
текстилини и подобни на текстил материали с 
висока пропускливост се считат за по-подходящи 
от полупропускливите системи, като хидрогелове 
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или хидроколоиди, които, като предпазна мярка, не 
са показани при клинично проявени инфекции.

Това противопоказание се основава на опита с 
по-ранни оклузивни превръзки, които обикновено 
бяха непропускливи за въздух. Поради това, същест-
вуваше опасност от образуване на влажна камера и 
висок риск от инфекция, особено анаеробна инфек-
ция. Съвременните полупропускливи превръзки за 
рани обаче са така изградени, че този потенциален 
риск е сведен до минимум. Те абсорбират инфек-
тираните секрети, като така опасното натруп-
ване на ексудат, водещо до образуване на влажна 
камера, не би могло да възникне. В същото време 
бактериите надеждно се задържат в структурата 
на превръзката. Освен това, газовият обмен, който 
е възможен до определена степен, допринася за ба-
лансиране нивото на влажност.

Атравматично лечение на раните
Недостатък на текстилните абсорбиращи превър-
зочни материали като марли или нетъкани превръз-
ки е тяхната подчертана тенденция за прилепване 
към повърхността на секретиращите рани, когато 
абсорбираният секрет изсъхне в превръзката и се 
свърже здраво с нея. Това води до откъсване на под-
лежащата новообразувана тъкан, заедно с изсъхна-
лия секрет, при смяна на превръзката.

За да се избегне това нарушаване на зараст-
ването на раната, превръзките трябва да при-
тежават безвредни за раната (атравматични) 

Марлените превързочни 
материали залепват към 
раната (ляво); при смяна на 
превръзката, новообразува-
ната тъкан се отделя заед-
но с нея. Това нарушаване на 
раневото заздравяване може 
да се избегне чрез използване 
на атравматични превръзки 
за рани като превръзките с 
калциев алгинат (дясно).

характеристики. Те не трябва да залепват дори 
след продължителна употреба върху секретиращи 
рани, така че да се предотврати допълнително 
увреждане при смяната на превръзката. В същото 
време, атравматичните свойства на превръзката 
позволяват безболезнената ѝ подмяна.

При текстилните абсорбиращи превръзки, ат-
равматични характеристики се постигат чрез 
хидрофобно импрегниране с мехлеми (мазеви пре-
връзки) или покриването им с гелове. Освен това, 
на риска от залепване може да се противодейства 
чрез използване на слой хидрофобни фибри в кон-
тактната зона към раната. Всички хидроактивни 
превръзки са щадящи за раната, тъй като поради 
специфичната им структура и въпреки тяхната 
абсорбираща способност не залепват за раневата 
повърхност.

Безопасност при ползване 
Превръзките за рани трябва да бъдат инертни 
механично и биохимично. Механичното дразнене е в 
следствие предимно на подвижност на превръзката 
и възниква най-вече при превръзки на текстилна ос-
нова. Те не трябва да са набръчкани, твърде тънки 
или хлабаво оплетени, тъй като хоризонталните 
движения върху раната водят до стимулиране на 
секреция.

Биохимичната инертност се отнася до евенту-
алния потенциал на превръзката да окаже уврежда-
що клетките (цитотоксично) и сенсибилизиращо 
въздействие; традиционните превръзки за рани 
от текстилни материали и новите синтетични 
материали са еднакво засегнати от тези проблеми. 
За да се изключи възможността за взаимодействие, 
превръзките трябва да имат неутрално поведение 
и спрямо други вещества използвани за локално ле-
чение на раните.

Стерилните, готови за 
употреба и опаковани поот-
делно превръзки за рани улес-
няват грижите за раните в 
стерилни условия.
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Безопасност при ползване означава още, че пре-
връзката за рани се използва лесно, пакетирана е 
готова за употреба в ясно етикетирана опаковка. 
Естествено, всички превръзки за рани трябва да 
подлежат на стерилизиране или да се предлагат 
стерилни и готови за употреба.

Методи за ранево лечение 
В зависимост от състоянието им, раните се подла-
гат на “сухо” или “влажно” лечение. Лечението на 
раните във влажна среда се разделя допълнително 
на влажно лечение с пропускливи, т.е. пропускащи 
въздух и водни пари превръзки, и оклузивно влажно 
лечение на раните с полупропускливи превръзки.

Сухо лечение на раните
Използването на сухи превръзки за рани днес е огра-
ничено до следните показания:

лечение на рани, като част от първа помощ  �
лечение на първично заздравяващи рани, затво- �
рени с шевове, за абсорбиране на процеждащата 
се кръв, за защитаване от вторична инфекция и 
подплатяване срещу механично дразнене. 

Специално показание за лечение със суха превръз-
ка представлява временното покриване на рани от 
изгаряния или подготовка на мекотъканни дефекти 
със синтетични кожни заместители.

Накрая, мазевите превръзки, които се използват 
за поддържане на гъвкави раневи повърхности, не 
са нито сухи, нито влажни. Тъй като самите те 
нямат абсорбираща способност заради импрегни-
рането с мехлема се налага да бъдат комбинирани 
с абсорбираща суха превръзка за поемане на секре-
тите.
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1)  Zetuvit, комбинирани пре-
вързочни компреи с добър 
омекотяващ ефект 

2)  Cosmopor steril, самоза-
лепваща следоперативна 
превръзка 

3)  Comprigel, превръзка с не-
залепващ гел

Превързочни компреси
Освен класическите марлени превръзки (ES марле-
ни тампони) или подобните на марля нетъкани 
материали (Medicomp) за сухо лечение на рани се 
използват и комбинирани превръзки. Те се състоят 
от слоеве различни материали и показват добра 
абсорбираща способност. Секретите не само се 
разпределят по цялата площ, но и се изтеглят 
далеч от раната и се задържат дълбоко в абсорби-
ращата сърцевина. Те пропускат газ и водни пари, 
меки и удобни са и имат добър омекотяващ ефект 
за защита на раната. Примери за различни типо-
ве абсорбиращи превързочни компреси са Zetuvit, 
Cosmopor steril и Comprigel.

Zetuvit е щадящ за раната, благодарение на не-
залепващото си нетъкано покритие, и може да по-
еме голямо количество секрет, поради сърцевината 
си от целулозен пух с отлични абсорбционни спо-
собности. Поради тази причина, Zetuvit е подходящ 
за лечението на остри, силно секретиращи плоски 
рани и за лечението на рани, зарастващи първично.

Cosmopor steril притежава хидрофобен незалеп-
ващ контактен слой, който предпазва от адхезия и 
е изработен от мек, нетъкан поддържащ материал 
с широки, непрекъснати, залепващи ръбове. Абсор-
биращата сърцевина се състои от мека памучна 
вата. Cosmopor steril позволява безпроблемно лече-
ние на хирургични рани, но може да се ползва бързо 
и лесно за лечение на рани при оказване на първа 
помощ.

Раневата превръзка [144.145]



Comprigel е идеален за лечение на по-малки, плоски, 
леки наранявания, дори и по време на фазите на 
гранулация и епителизация. Превръзката е изра-
ботена от тюл, импрегниран със слой гел, здраво 
закрепен към нетъкана материя, която притежава 
способност да абсорбира и задържа. Поради тази 
причина, секретите от раната могат да преми-
нат безпрепятствено в абсорбиращата сърцевина. 
Слоят гел предотвратява залепването към раната 
и я защитава от изсъхване.

Мазеви превръзки
Мазевите превръзки, като Atrauman, се състоят 
от тънък, мек, тъкан тюл от хидрофобни полиес-
терни нишки, импрегниран с мехлем, който не съ-
държа лекарствени средства. Както хидрофобният 
полиестерен тюл, така и мехлема противодейст-
ват на залепването към раната, така че Atrauman 
позволява много щадяща смяна на превръзката. 
Мехлемът позволява на Atrauman да поддържа как-
то повърхността на раната, така и нейните ръбо-
ве гъвкави, защитава раната от изсъхване и пре-
дотвратява свиването на белега. Самият мехлем 
пропуска газ и секрети. Това осигурява достатъчен 
достъп на въздух до раната, а и бързо отстранява-
не на прекомерния ексудат. Върху Atrauman трябва 
да се постави абсорбираща превръзка, която да по-
ема секретите. Мазевите превръзки се използват 
за атравматично лечение на рани във всички фази 
на ранево зарастване, при абразии, изгаряния, ох-
лузвания и за покриване на донорни и рецепиентни 
участъци при кожна пластика.

Мазевата превръзка, съдържаща сребро, 
Atrauman Ag, е показана за лечение на инфекти-
рани рани. Поддържащата тъкан на Atrauman Ag 
е изработена от хидрофобен, тъкан, полиамиден 
текстилен материал. Импрегнацията на покрита-
та със сребро поддържаща тъкан е на хидрофилна 
основа. След като бъде поставена върху раната, 
покритата със сребро мазева превръзка, влиза в 

контакт с раневия ексудат и освобождава сребърни 
йони от повърхността си. Тези йони прилепват към 
повърхността на бактериите и надеждно ги уни-
щожават. Спектъра на бактерицидно действие е 
извънредно широк и включва както грам-позитивни, 
така и грам-негативни щамове бактерии. Заслужа-
ва да се подчертае ниското ниво на токсичност на 
Atrauman Ag, което е демонстрирано при тестове 
с човешки кератиноцитни клетки от линия HaCaT.

Влажно лечение на раните 
Лечението на раните във влажна среда се счита 
за стандартна форма на лечение за всички рани, 
зарастващи вторично, при които се изисква про-
извеждане на тъкан за запълване на дефекта. То е 
доказало своята стойност, особено при лечение 
на хронични проблемни рани. Научната основа за 
лечението във влажна среда е изложено в работа-
та G. D. Winter (1962, публикувано за първи път в 
„Nature“). Той доказва, че влажната и пропусклива 
превръзка и получената влажна ранева среда, водят 
до по-бързо заздравяване, отколкото изложената 
на въздух, суха ранева среда.

Влажното ранево лечение има положителен ефект 
върху всички фази на раневото заздравяване: по 
време на фазата на почистване, влажните превръз-
ки показват добър почистват ефект върху раната 
и позволяват физически дебирдман, без увреждане 
на клетки. Нещо повече, влажната среда позволява 
да се избегне деактивирането на имунокомпе-
тентни клетки (Seiler).

Във фазата на гранулация, влажните превръзки съз-
давата физиологичен микроклимат, подобен на този 
на клетъчна култура, който подпомага клетъчната 
пролиферация и поради това – образуването на гра-
нулационна тъкан. Според Turner/Beatty et al. (1990), 
постоянно влажното лечение води до значително 
по-бързо намаляване на площта на раната и до по-
голямо количество гранулационна тъкан.

Раневата превръзка [146.147]

Мазевата превръзка 
Atrauman (горе) поддържа 
ръбовете на раната и ней-
ната повърхност сочни и 
предотвратява залепване 
към раната. Съдържащата 
сребро мазева превръзка 
Atrauman Ag (долу) се препо-
ръчва за инфектирани рани. 
Тя има бактерициден ефект, 
срещу широка гама различни 
щамове бактерии, като по-
казва добра поносимост.

Cosmopor steril, 
selbsthaftender Wundverband 
mit hydrophobem Micronetz als 
Schutz gegen Verkleben



Във фазата на епителизация, условията за ми-
тоза и миграция на епителни клетки се подобря-
ват под влажни превръзки. Това като цяло води до 
бърза епителизация с козметично по-благоприятни 
резултати.

Обикновено пациентите съобщават за облекча-
ване на болката при влажно лечение на раната. Съ-
временните хидроактивни превръзки, използвани за 
влажно ранево лечение, обикновено не залепват към 
раната, поради атравматични си свойства, като 
така се осигурява възможност за безболезнена и 
атравматична смяна на превръзката. Поради тази 
причина, се избягва смъкването на клетки по време 
на смяната на превръзката, което смущава процеса 
на раневото заздравяване. Покоят на раната, тол-
кова важен за зарастването, се запазва.

Превръзки за рани за влажно лечение 
Днес се предлагат редица хидроактивни превръзки 
за влажно лечение на рани, като те могат да се 
използват за покриване на цялата гама терапев-
тични изисквания в рамките на фазовото ранево 
лечение.

TenderWet – превръзка-компрес  
със суперабсорбент
TenderWet е високо ефективна превръзка за лечение 
на хронични, инфектирани и неинфектирани рани 
по време на фазата на почистване и в началото 
на фазата на гранулация. Основата за високата 
степен на ефективност е специалният начин на 
действие, който позволява продължително проми-
ване на раната.

TenderWet е многослойна компрес-превръзка, съ-
държаща суперабсорбента полиакрилат, като цен-
трална съставка на абсорбиращата сърцевина. Ак-
тивният, нереагиращ суперабсорбент, се активира 
преди употреба с подходящо количество разтвор 
на Ringer, който след това, в продължение на часове, 
се освобождава непрекъснато в раната. По време на 

постоянното промиване с разтвор на Ringer, некро-
зите се размекват, разхлабват и отмиват (1).

В същото време, наситеният с бактерии раневи 
ексудат се абсорбира и задържа в компрес-превръз-
ката. Този обмен – отдаване на разтвор на Ringer 
и поемане на протеини – функционира, тъй като 
суперабсорбента на превръзката има по-голям афи-
нитет към съдържащия протеини раневи ексудат, 
отколкото към съдържащия соли разтвор на Ringer 
(2). По този начин, разтвора на Ringer бива измес-
тен от сърцевината на компрес-превръзката.

 
Веднага щом факторите, потискащи раневото 

заздравяване бъдат отстранени, т.е. раната е по-
чистена от некрози, детрит и налепи, се осигуря-
ват условия за образуването на гранулационна тъ-
кан: пролиеративните клетки могат да мигрират 
в областта на раната и да започне нов капилярен 
растеж (3). Влагата и електролитите, съдържащи 
се в разтвора на Ringer, като натрий, калий и кал-
ций, допринасят за клетъчната пролиферация.

TenderWet няма противопоказания и може да се 
използва при инфектирани рани. В определени слу-
чаи се наблюдава видимо увеличаване на размера на 
раната по време на първоначалното почистване 
с TenderWet. Това означава, че с този метод се от-
странява и неразпознатата мъртва тъкан.

При дълбоки рани, трябва да се извърши па-
кетаж с Tender Wet, тъй като за обмена на теч-
ностите е необходим пряк контакт. Физичните 
свойства на суперабсорбента, заедно с външното 
тъкано покритие на компрес-превръзката осигуря-
ват на TenderWet нужните тампониращи свойства. 
При обширни рани, TenderWet компрес-превръзките 
трябва леко да се припокриват при поставяне.

TenderWet се предлага в различни размери, в кръг-
ла и правоъгълна форма, за да се осигури доброто ѝ 
прилягане към различните рани.

Начин на действие на 
TenderWet

1

2

3

Раневата превръзка [148.149]



Раневата превръзка [150.151]

Класическият TenderWet запазва абсорбиращото 
си и промиващо действие около 12 часа. Затова 
смяната на превръзката трябва да се извършва 
на всеки 12 часа. Като цяло, обаче, честотата на 
смяна на превръзката, се определя от количество-
то произведен ексудат. Колко разтвор на Ringer е 
необходим за активирането зависи от размера на 
превръзката. За безпроблемното активиране на 
TenderWet (както и на TenderWet 24), се предлага 
разтвор TenderWet в удобни за използване разфасов-
ки по 10, 15 и 30 ml. Съставът на стерилния, апи-
рогенен, изотоничен разтвор е сходен на този на 
разтвора на Ringer.

TenderWet 24 е изработена от същите материа-
ли като TenderWet, но има структура, предназначе-
на да поддържа абсорбращо и промиващо действие 
в продължение на 24 часа. За да се предотврати 
процеждането на влага от превръзката, компрес-
превръзката разполага и с отблъскващ влагата 
предпазен покривен слой. Страната на превръзката 
с вграден защитен слой се разпознава по успоред-
ните оцветени ивици, като по този начин се под-
сигурява правилното приложение на компрес-пре-
връзката. TenderWet 24 не трябва да се ползва за 
пакетаж, поради защитния си горен слой.

За по-лесно използване TenderWet и TenderWet 
24 се предлагат и в предварително активирана 
форма, като TenderWet active cavity и TenderWet 24 
active. Тези „активни“ компрес-превръзки са напоени 
с готов разтвор на Ringer и могат да бъдат използ-
вани незабавно. Това означава, че подготвителната 
процедура може да бъде пропусната, като така се 
пести време. 

Друго предимство на предварително активира-
ната компрес-превръзка е, че значително по-голямо 
количество от разтвора на Ringer може да бъде въ-
ведено в абсорбиращата сърцевина, отколкото при 

TenderWet 24 active и 
TenderWet active cavity са 
предварително активирани 
с разтвор на Ringer и са го-
тови за употреба

Tender Wet няма противопо-
казания и може да се използ-
ва при всички видове рани, 
инфектирани и неинфекти-
рани. Промиващият ефект 
на Tender Wet е най-благопри-
ятен през почистващата 
фаза и гранулационната 
фаза. Примерите показват 
Tender Wet и Tendеr Wet 24 
използвани за лечение на ве-
нозни рани (1 и 2), рани от 
изгаряне (3) и лезии на диа-
бетното ходило (4).

Бързото и ефективно по-
чистващо действие на 
TenderWet е доказало своята 
полза при тази дехисценция 
на срединна абдоминална 
рана при 83-годишен паиент 
(случай, докладван от M. 
Butcher, Плимут, Англия).
5)  Състояние на раната след 

дехисценцията с плътно 
прилепнали некротични 
налепи

6)  Начало на лечението с 
TenderWet на 28/1 с 10x10 
cm TenderWet и смяна на 
превръзката на всеки 12 
часа

7)  Състояние на раната два 
дни след започване на 
лечението, вече с видимо 
намалявнае на налепите

8)  Състояние на раната на 
17/2 с годна да приеме 
присадък гранулационна 
тъкан; като окончателно-
то покритие се извършва 
чрез разцепен кожен при-
садък.
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Раневата превръзка [152.153]

Das Austamponieren von tiefen 
Dekubiti mit in Antiseptika 
getränkten Gazestreifen (Abb. 
1) gewährleistet nicht immer 
eine ausreichende Reinigung, 
sodass alternativ ein schnelles 
und grändliches Däbridement 
mit dem Wundkissen 
TenderWet active  
cavity in Erwägung gezogen 
werden sollte (Abb. 2-4, 
Kasuistik F. Meuleneire, 
Belgien). Selbstverständlich 
muss die lokale 
Wundbehandlung konsequent 
durch druckentlastende 
Maänahmen gestätzt werden, 
beispielsweise durch 
Lagern des Patienten auf 
Antidekubitusmatratzen bzw. 
durch regelmääiges Umlagern. 

Die mit TenderWet 24 
active mägliche rasche 
Nekrosenabtragung und 
Wundbettsanierung zeigte 
sich auch beim Däbridement 
eines Hämatoms mit 
ausgeprägten Blutgerinnseln, 
78-jährige Patientin (Kasuistik 
F. Meuleneire, Belgien). 5) 
Däbridement des Hämatoms 
am 2. 2.
6) Zustand nach dem 
Däbridement, Wunde mit 
Restnekrosen 
7) Beginn der Wundreinigung 
ausschlieälich mit TenderWet 
24 acitve, Verbandwechsel 1x 
täglich.
8) Bereits 5 Tage nach 
Behandlungsbeginn (7. 2.) ist 
die Wunde nahezu vollständig 
sauber.
Auch die Patientin war mit der 
schnellen Wundreinigung sehr 
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ръчното поставяне на разтвора. Така раната може 
да се поддържа влажна по-дълго време.

Освен това компресите са меки и лесно се мо-
делират, това е отличителна черта на TenderWet 
active cavity, с която дори дълбоки раневи кухини мо-
гат да се пакетират aбез затруднения. За разлика 
от него, TenderWet 24 active, не е подходящ за па-
кетаж, поради своя отблъскващ влагата защитен 
заден слой.

Като цяло, следното важи за всички компрес-пре-
връзки TenderWet: те не са самозалепващи и трябва 
да бъдат добре закрепени, напр. напълно покрити с 
еластична, нетъкана превръзка (напр. Omnifix) или 
с еластични адаптиращи се бинтове (напр. Peha-
crepp, Peha-haft).

TenderWet и TenderWet 24 
трябва да се активират 
преди използване, с разтвор 
TenderWet или с разтвор на 
Ringer.



Раневата превръзка [154.155]

В клиничната практика, 
Sorbalgon не само се оказва 
подходящ за прочистване на 
рани, но подпомага и тяхна-
та подготовка: 85-годишен 
пациент, с декубитус тре-
та степен (докладвал случая 
F. Lang, Леонберг, Германия). 
5) Находка при приемането: 
на кръстцовата кост (os 
sacrum) е установена голяма 
некротична плака, която е 
отстранена с хирургичен 
дебридман 6) и 7) Начало 
на лечение със Sorbalgon 
10 дни след хирургичния 
дебридман; 8) състояние на 
раната след 20 дни лечение 
изключително със Sorbalgon. 
Ясно се вижда добре развита 
гранулационна тъкан, след 
което пациентът е изписан 
за домашно лечение

5 6

7 8

Благодарение на отличните 
способности за пакета , 
Sorbalgon е идеална превръз-
ка за дълбоки и проблемно 
разположени рани, както е 
показано на примери 1 - 4. 
Sorbalgon осигурява защита-
ваща тъканите тампонада, 
която може да бъде отстра-
нена атравматично и безбо-
лезнено.
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Sorbalgon – тампониращи превръзки  
с калциев алгинат
Sorbalgon е идеалната превръзка за почистване и 
образуване на гранулации при дълбоки и труднодо-
стъпни рани. Sorbalgon е подходящ за пакетаж на 
рани като осигурява ефективно почистване и под-
готовка на раната, дори и в нейната дълбочина.

Sorbalgon е нетъкана превръзка, изработена от 
висококачествени нишки калциев алгинат, които 
се използват сухи за запълване на раната (1). При 
контакт с натриеви соли като тези, намиращи се 
в кръвта и раневите секрети, нишките се разду-
ват и се превръщат във влажен абсорбиращ гел, 
който изпълва раната (2). Близкото адаптиране на 
Sorbalgon към повърхността на раната означава, 
че бактериите се абсорбират в дълбочината на 
раната и се задържат надеждно в структурата на 
гела (3). Това води до ефективно намаляване на бак-
териите и помага за избягване на повторна кон-
таминация (3). Раната се прочиства бързо, така че 
Sorbalgon е доказал свойствата си при лечението 
на хронични и инфектирани рани.

Гелообразната консистенция на Sorbalgon действа 
и като овлажняваща превръзка, която предотвратя-
ва изсушаването на раната. Получава се благоприя-
тен за раневото заздравяване микроклимат, който 
подпомага образуването на гранулационна тъкан и 
поддържа гъвкавостта на раневите повърхности.

Поради образуването на гел, Sorbalgon не залеп-
ва към раната и смяната на превръзката става 
безболезнено. Пълното преобразуване на фибрите 
от калциев алгинат в гел, обаче, изисква достатъч-
на секреция. Ако се пакетират зеещи рани, които 
произвеждат малко секрет, навлажнете Sorbalgon с 
разтвор на Ringer. Всички фибри, останали в раната 
могат да бъдат изплакнати с разтвор на Ringer, 
а гел-тапата може да бъде извадена от раната с 
пинсета.

Начин на действие на 
Sorbalgon

3

2

1
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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 сте-
пента на ексудация. По-късно, при започване на гра-
нулацията, може да е достатъчна смяна на превръз-
ката на два или три дни. Превръзките Sorbalgon се 
предлагат в два размера. Използването на лентите 
Sorbalgon T е особено препоръчително в случай на 
дълбоки рани.

PermaFoam – превръзка  
от хидроактивна пяна
Превръзката от пяна PermaFoam е показана за сред-
но до силно ексудиращи, неинфектирани рани във 
фазата на почистване и през фазата на гранулация. 
Основата за терапевтичното ѝ действие е специ-
алната ѝ пореста структура.

PermaFoam представлява комбинация от два, 
различно структурирани пенести материала, кои-
то са свързани един към друг посредством специал-
но ламиниране. Абсорбиращият слой на PermaFoam 
се състои от полиуретанови полимери, които 
могат да задържат течност с до девет пъти по-
голямо от собственото им тегло, в полимерните 
си вериги. Полиуретановият матрикс има уникален 
порест градиент, т.е. големите пори от страна-
та към раната стават по-малки към повърхност-
ния слой, което създава голям вертикален капилярен 
ефект. Горният слой на PermaFoam е изработен от 
гъвкава полиуретанова пяна със затворени пори и е 
полупропусклив, т.е. непропусклив за микробите, но 
позволява преминаването на водни пари.

Тази комбинация от материали и структура оси-
гурява на продукта свойства, с които проблемът с 
мацерацията, който често се появява при хронични 
рани, може да бъде ограничен: в следствие на голе-
мия капилярен ефект, прекомерният агресивен ра-
неви ексудат бива отвеждан бързо под горния слой.

Основата за терапевтич-
ната ефективност на 
PermaFoam е специалната 
и пореста структура: го-
лемите пори от страната 
към раната се смаляват към 
горния слой, което създава 
голям вертикален капилярен 
ефект. Така ексудатът бива 
бързо абсорбиран в дълбо-
чината на абсорбиращата 
сърцевина и осигурява висока 
степен на задържане и на-
деждно свързване на теч-
ността.

Превръзката с хидрофилна 
пяна PermaFoam разширява 
възможностите за лечение 
на хронични рани с отлично-
то си физикално действие

Sorbalgon се предлага в два 
размера, като превръзка и 
като ленти 

Големите пори на пяната от страната към 
раната осигуряват абсорбирането дори на гъсти 
секрети и детрит, без да се запушват. Чрез аб-
сорбиране на раневия ексудат, полиуретановата 
пяна леко се раздува, като по този начин осигурява 
контакт с раневото ложе, който е необходим за 
отстраняването на ексудата.

Абсорбираният от раната ексудат се разпре-
деля странично под горния слой. Важен фактор за 
това е, че PermaFoam – най-вече поради специал-
ната си пореста структура – притежава голяма 
способност за задържане на течности. Дори и при 
натиск отвън, напр. чрез компресивна превръзка, 
ексудатът остава в пяната. Към това се прибавя 
и факта, че PermaFoam губи съвсем малко от аб-
сорбиращата си способност, когато е стегнат от 
компресивна превръзка. Например, при натиск от 42 
mmHg, абсорбиращата способност е намалена само 
с 12 % в сравнение със състоянието без стягане.

Всички тези свойства заедно водят не само до 
желаното бързо регулиране на ексудацията, но и 
защитава ръбовете на раната от мацерация, тъй 
като абсорбираният раневи ексудат вече не се 
връща в раната. Освен това, добрата пропускли-
вост на водни пари на горния слой осигурява балан-
сиран влажен микроклимат в раната, който допъл-
нително подпомага заздравяването.

PermaFoam е атравматичен, прилепването към 
раната или прорастването на тъкани  в пенеста-
та структура са сведени до минимум. Благодарение 
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Обстойни изследвания показа-
ха убедително, че PermaFoam 
отговаря на изискванията за 
прочистване и обработка на 
проблемни рани.
Пример 1 (F. Lang, Льонберг, 
Германия): 83-годишна паци-
ентка с декубитус в глутеал-
ниата област отдясно и от-
ляво, с инфектирана некроза 
отдясно; хирургично отстра-
няване на всички некрози до 
здрава тъкан.

1) Състояние на декубитуса 
след хирургичния дебридман
2) и 3) Почистване и подго-
товка, извършени изключи-
телно с PermaFoam; наблюдава 
се непрекъснато заздравяване 
4) състояние на раната след 
65 дни с частично стабилен 
епител
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Пример 2 (M. Zimmermann,
Хайденхайм, Германия): 69-го-
дишна жена с Ulcus cruris 
venosum (варикозна язва на 
крака), персистирала в про-
дължение на осем години.
5) Състояние на язвата на 
27/3 в началото на новото 
лечение, първо с TenderWet за 
първоначално прочистване
6) Смяна на лечебния подход на 
4/4 с PermaFoam, целящо спра-
вяне с все още силното отде-
ляне на  ексудат и намаляване 
на мацерацията по раневите 
ръбове
7) Продължаване на лечението 
с PermaFoam, по ръба на рана-
та се вижда епителен ръб
8) Състояние на язвата на 
6/8, след преминаване към 
Hydrocoll, две седмици по-рано, 
за подпомагане на епителиза-
цията

7 8

на голямата способност за абсорбиране и много до-
брото задържане, 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 формата на раната. Пенестата превръзка се 
закрепва с еластични бинтове (напр. Peha-haft) 
или по цялата повърхност с еластична нетъкана 
прикрепваща превръзка напр. Omnifix elastic. Вари-
антът PermaFoam comfort е предназначен за лесно 
фиксиране със залепващи ръбове. Използваното ле-
пило е нежно към кожата. PermaFoam се предлага в 
разнообразни варианти и размери.

Hydrocoll – абсорбираща хидроколоидна пре-
връзка
Hydrocoll е самозалепваща абсорбираща хидроколои-
дна превръзка за почистване и подготовка на неин-
фектирани рани с умерена до лека секреция.

Терминът “colloid” (колоид) има гръцки произход 
и означава вещество, което, след диспергирането 
му на най-малките съставни части, е интегрирано 
в матрикс. В съответствие с това, Hydrocoll се със-
тои от абсорбиращи и раздуващи се хидроколоиди, 
покрити от самозалепващ еластомер. Полупро-
пусклив слой изпълнява функцията на непропускащо 
течности и бактерии покритие.

Хидроколоидите, включени в носещия слой, 
представляват основния компонент от начина на 
действие на Hydrocoll. При абсорбиране на раневи 
секрети, хидроколоидите се раздуват и се пре-
връщат в гел, който се разпростира в раната и я 
поддържа влажна. Гелът запазва абсорбиращите си 
качества до насищане на хидроколоидите. В също-
то време, заедно с процеса на раздуване, раневият 
секрет, който винаги е наситен с детрит, бак-
терии и техните токсини, здраво се свързва във 
вътрешността на структурата на гела. Адхезив-

Начин на действие на 
Hydrocoll

PermaFoam се предлага в 
специални размери, адап-
тирани към различни рани, 
така че във всеки случай 
да може да се постигне 
оптимално ранево лече-
ние. PermaFoam sacral (1) 
за използване в областта 
на сакрума, PermaFoam 
concave (2) за използване 
на петата или лакътя, 
PermaFoam tracheostomy (3) 
за използване при прободни 
рани, PermaFoam cavity (4) 
за лечение на дълбоки рани 
и PermaFoam round (5) за 
лечение на по-малки язви на 
проблемни места.

1 2
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ността на еластомера позволява Hydrocoll да бъде 
поставен върху раната като пластир. В процеса 
на формиране на гел, залепването в областта на 
раната изчезва, така че Hydrocoll защитава раната 
чрез закрепване единствено към здравата кожа, 
ограждаща раната.

Хидроколоидите, използвани в Hydrocoll, имат 
особено добра способност за абсорбиране и разду-
ване, както и свойството тяхната гелова струк-
тура да остава компактна. Hydrocoll се разширява, 
както обикновено в раната, но като гел може да 
бъде отстранен от раната изцяло и наведнъж. В 
раната не остават парченца гел, така че до голяма 
степен, промиването на гелови остатъци с гно-
евидна консистенция, което преди се налагаше, не 
е необходимо. Така, смяната на превръзката е по-
лесна и по-малко неприятна. Освен това винаги е 
възможно незабавна и надеждна оценка на раната.

Hydrocoll проявава действието си във всички 
фази на ранево лечение. Тъй като наситените с 
бактерии раневи секрети своевременно се поемат 
посредством процеса на абсорбиране и раздуване, в 
хидроколоидните участъци на превръзката е нали-
це бързо и добро почистване на раната.

Общите проучвания показват, че микроцирку-
лацията в областта на раната, също се подобрява 
от своевременното прочистване. Особено при 
хронични рани, стагнирани във фаза на почистване, 
се постига реактивация на собствените прочист-
ващи механизми на организма. По време на грану-
лационната фаза, влажната среда под Hydrocoll 
стимулира и подпомага образуването на гранула-
ционна 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 епители-

Hydrocoll е самозалепваща, 
абсорбираща хидроколоидна 
превръзка за почистване и 
подготовка на неинфекти-
рани рани с умерена или сла-
ба секреция.
За правилното клинично 
и икономично прилагане, 
Hydrocoll се предлага в реди-
ца форми и варианти 

1) Hydrocoll – стандартен 
вариант
2) Hydrocoll thin за епители-
зирани рани 
3) Hydrocoll sacral специално 
за лечение на раните в об-
ластта на сакрума
4) Hydrocoll concave във фор-
ма, идеално пригодена за 
лактите и петите 
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На илюстрации 5 - 8 са пока-
зани етапи в хода на ранево 
заздравяване на II ри стадии 
на декубитус с везикулация 
на лявата пета. Ранево-
то лечение е извършено 
с Hydrocoll, като протече 
без усложнения. Поради до-
брата си способност за 
абсорбиране, Hydrocoll може 
да се остави върху раната 
за няколко дни, като така 
лечението се опростява и 
поради по-рядката смяна на 
превръзката, става по-ико-
номично.
(документация Gabi Michl, 
Кюрцтинг).

Раневата превръзка [160.161]



зация, благоприятната за клетките влажна среда, 
подпомага митозата и миграцията на епителните 
клетки. Освен това, така се предотвратява неже-
ланото образуване на струпеи, което би могло да 
възпрепятства заздравяването. Непропускащият 
бактерии и течности горен слой, действа като на-
деждна преграда срещу микробите и защитава ра-
ната от мърсотия и влага. Подвижните пациенти 
могат да се къпят с превръзката.

Hydrocoll се предлага с различна форма, напр. 
“concave” за лечение на рани на лактите и пети-
те, или “sacral” за лечение на сакрални декубитуси. 
Правоъгълният стандартен вариант се предлага 
и в размери, подходящи за малки рани. Вариантът 
“Hydrocoll thin” е специално предназначен за рани, 
които вече епителизират.

Hydrosorb – прозрачна хидрогелна превръзка
Hydrosorb е особено подходящ за предпазване и под-
държане влажността на гранулационната тъкан и 
младия епител и поради това е оптимална превръз-
ка за фазово-адаптираното лечение на раната след 
терапия с TenderWet, Sorbalgon или PermaFoam.

Hydrosorb представлява готова за употреба гел-
превръзка, изработена от абсорбиращи полиурета-
нови полимери с 60 % водно съдържание. Hydrosorb 
осигурява на раната нужната влага в продължение 
на няколко дни (1). В същото време, Hydrosorb аб-
сорбира прекомерните секрети, които след това 
се задържат в структурата на гела. Този обмен 
подсигурява оптимално равнище на влагата за 
раневото заздравяване и по този начин подпомага 
произвеждането на гранулационна тъкан и епите-
лизацията (2). Повърхността не пропуска вода и 
бактерии и защитава от вторични инфекции.

 
Hydrosorb не залепва към раната и може да бъде 

отстранен дори и след продължителен престой 
върху нея, без риск от раздразване на раната. 

Начин на действие на 
Hydrosorb.

1

2

Hydrosorb може да бъде премахнат наведнаж, тъй 
като геловата листова структура не се разруша-
ва от абсорбирането на секретите. В раната не 
остават парченца и нейното състояние може да 
бъде оценено без предварително промиване.

Освен това, прозрачността на Hydrosorb, която 
се запазва и при продължителна употреба, е особе-
но полезна в практиката. Тя позволява инспекти-
ране на раната, без смяна на превръзката. Така се 
осигурява необезпокояваното лечение на раната, а 
същевременно е много икономично, поради по-про-
дължителните интервали за смяна на превръзката.

Hydrosorb се предлага в два варианта, като 
Hydrosorb и Hydrosorb comfort. И двата хидрогела 
имат един и същи физиологичен начин на действие, 
но се различават по начина на закрепване. 

Hydrosorb няма залепващ кант и се прокрепя 
посредством адхезивна лента, бинт за фиксиране 
на превръзки или компресивна превръзка. Hydrosorb 
comfort е ограден по канта с хипоалергичен лепящ 
слой, който осигурява прикрепяне, непозволяващо 
навлизането на бактерии. Това негово свойство, 
заедно с непропускливата за бактерии и вода външ-
на повърхност на Hydrosorb comfort, особено много 
улеснява ежедневната хигиена.

Раневата превръзка [162.163]

Прозрачността на Hydrosorb 
е едно от специалните ѝ 
предимства. Раната може 
да бъде проверявана по вся-
ко време през превръзката, 
така че Hydrosorb може да 
остане върху раната с дни, 
като не се налага смяна на 
превръзката.



Zetuvit Cosmopor steril Comprigel Atrauman Atrauman Ag

Продукти за 
сухо ранево 
лечение

Характеристики 
на продукта

Щадяща раните абсорбира-
ща превръзка с незалепва-
що, нетъкано покритие и 
абсорбираща сърцевина от 
целулозен пух.

Самозалепваща превръзка 
с хидрофобен контактен 
слой, абсорбиращ компрес 
от чист памук, мека, нетъ-
кана основа, покрита с хи-
поалергично полиакрилатно 
лепило.

Импрегнирана, незалепваща 
гел превръзка с вградена 
абсорбираща нетъкана сър-
цевина.

Щадяща раните мазева 
превръзка, изработена от 
полиестерен тюл, импрег-
нирана с мехлем, без актив-
ни вещества.

Съдържаща сребро мазева 
превръзка, с надежден ба-
ктерициден ефект. Под-
държащата тъкан, която 
е покрита със сребро и 
изработена от хидрофобен 
тюл, също е импрегнирана с 
мехлем без активни веще-
ства.

Свойства и употреба Силно абсорбираща, мека и 
гъвкава, пропускаща въздух, 
с добър омекотяващ ефект, 
за лечение на остри рани с 
голяма повърхност с много 
силна секреция, добра за-
щита срещу замърсяване 
благодарение на вградения 
хидрофобен целулозен слой, 
който пречи на преминава-
нето на секрециите

Бърз пренос на секретите  
до абсорбиращия компрес, 
чрез хидрофобния контак-
тен слой, незалепваща, 
добра абсорбираща спо-
собност и омекотяващо 
действие, пропуска въздух 
и водни пари, надеждна 
залепваща зона по ръба на 
превръзката, за следопера-
тивно лечение на рани и за 
стерилно лечение на леки 
наранявания, като част от 
първата помощ

Добра способност за абсор-
биране, пропуска секрети и 
въздух, не залепва към рана-
та и поддържа ръбовете на 
раната гъвкави, леко охлаж-
дащо и болко успокояващо 
действие, за лечение на 
остри малки повърхностни 
рани и леки наранявания.

Пропуска секрети и въздух, 
не залепва към раната, в ра-
ната не остават парченца 
поради образуващия емулсии 
мехлем, не сенсибилизира, 
поддържа острите и хро-
нични рани гъвкави, особено 
в дерматологията, както 
и при пациенти с чувстви-
телна кожа и непоносимост 
към медикаменти

За лечение на инфектирани 
рани и такива заплашени 
от инфекция; широк спек-
тър на антибактериално 
действие срещу грам-по-
зитивни/грам-негативни 
щамове, дълготрайно 
бактерицидно действие, 
проявена добра тъканна 
поносимост и съвсем слаба 
токсичност; мехлемът под-
хранва ръбовете на рана-
та; да се ползва с абсорби-
раща вторична превръзка.

Форми на предлагане Zetuvit, стерилна и несте-
рилна 10x10, 10x20, 13.5x25, 
20x20 и 20x40 cm

Cosmopor steril, 7.2x5, 10x6,
15x6, 10x8, 15x8, 20x8, 
20x10, 25x10 и 35x10 cm

Comprigel, стерилна,
5x7.5, 10x10 и 10x20 cm

Atrauman, стерилна,
5x5, 7.5x10 и 10x20 cm

Atrauman Ag, стерилна, 
5x5, 10x10 и 10x20 cm

Раневата превръзка [164.165]



TenderWet Sorbalgon PermaFoam Hydrocoll Hydrosorb

Продукти за 
хидроактивно ранево 
лечение

Характеристики  
на продукта 

Компрес-превръзка с абсорби-
раща и промиваща сърцевина 
от супер абсорбиращ полиа-
крилат, активиран с разтвор 
на Ringer, който непрекъсна-
то обмива  раната в замяна 
на раневите секреции.

Превръзка от калциев алги-
нат без активни съставки, 
която може да се ползва за 
пакетаж на рани и се пре-
връща във влажен гел при 
контакт с раневите секре-
ти; в процеса на раздуване, 
микробите също се задържат 
надеждно в гела.

Хидроактивна превръзка-пя-
на, изработена от пенести 
материали с различна струк-
тура, със силно вертикално 
капилярно действие и на-
деждно задържане на течно-
сти, горен слой непропускащ 
микроби.

Самозалепваща хидроколо-
идна превръзка с особено 
абсорбиращи и способни да се 
раздуват хидроколоиди, ком-
бинирани с полупропусклив го-
рен слой, който не пропуска 
бактерии и течости

Прозрачна превръзка-гел, из-
работена от абсорбиращи 
полиуретанови полимери, 
в които се задържа високо 
съдържание вода - 60 %, ком-
бинирани с полупропусклив го-
рен слой, който не пропуска 
бактерии и течости.

Свойства и употреба Бързо активно почистване на 
раната и подпомагане на кле-
тъчната пролиферация чрез 
непрекъснато подаване на 
разтвор на Ringer и едновре-
менно абсорбиране на бога-
тите на бактерии секрети 
(= абсорбиращо и промиващо 
действие), за лечение на хро-
нични, инфектирани и неин-
фектирани рани във фазата 
на почистване и в началото 
на гранулационната фаза.

Голяма абсорбираща способ-
ност с ефективно почист-
ващо действие, поддържа 
раната влажна след превръ-
щането си в гел, подпомага 
гранулацията, чрез своите 
отлични запълващи характе-
ристики е особено подходяща 
за почистване и обработка 
на дълбоки и зеещи, инфек-
тирани и не- инфектирани 
рани, както и след хирурги-
чен дебридман.

Бързо регулиране на раневия 
ексудат, защитава ръбове-
те на раната от мацера-
ция, особено подходяща за 
лечение на варикозни язви в 
комбинация с компресивно 
лечение, за лечение на изгаря-
ния до втора степен, тип а, 
за дълбоки рани или проблем-
ни зони, трудни за лечение, 
предлага се в нужните специ-
фични размери.

Осигурява добро почистване, 
подобрена микроциркулация в 
зоната на раната, подпомага 
гранулацията, не залепва към 
раната, като гелът може да 
бъде отстранен от раната 
наведнъж, особено подходяща 
за обработка на неинфекти-
рани рани с умерена или слаба 
секреция

Осигурява на раната от са-
мото начало нужната влага, 
позволява преглед на раната 
по всяко време и без нужда от 
смяна на превръзката, благо-
дарение на своята прозрач-
ност, (=висока икономичност, 
поради по-продължителните 
интервали между смените 
на превръзката), идеална за 
поддържане на гранулациите 
и епитела влажни след лече-
ние с TenderWet, Sorbalgon или 
PermaFoam

Размери TenderWet 24 active, sterile,
Ф4, Ф5.5, 4x7, 7.5x7.5, 10x10
и 7.5x20 cm; TenderWet active             
ribbons, sterile, 1 g/30 cm и 
cavity, sterile, Ф4, Ф 5.5, 4x7,
7.5x7.5, 10x10 и 7.5x20 cm;
TenderWet 24, sterile, Ф4,
Ф5.5, 7.5x7.5 и 10x10 cm;
TenderWet, sterile, Ф 4, Ф 5.5,
7.5x7.5 и 10x10 cm
tracheostomy, sterile, 8x8 cm 
 
 
 
 
 
 
 

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

PermaFoam, steril, 6, 10x10, 
10x20, 15x15, 20x20 cm; 
PermaFoam comfort, steril, 
8x8, 11x11, 10x20, 15x15, 
20x20 cm; PermaFoam 
sacral,steril,18x18, 22x22 cm; 
PermaFoam concave, steril, 
16,5x18 cm; PermaFoam 
cavity, steril, 10x10 cm; 
PermaFoam tracheostomy, 
steril, 8x8 cm

Hydrocoll, steril, 5x5, 7,5x7,5, 
10x10, 15x15 und 20x20 cm; 
Hydrocoll sacral, steril, 12x18 
cm; Hydrocoll concave, steril, 
8x12 cm; Hydrocoll thin, steril, 
5x25, 7,5x7,5, 10x10 und  
15x15 cm

Hydrosorb, steril, 5x7.5, 10x10 
и 20x20 cm; Hydrosorb 
comfort, steril, 4.5x6.5, 7.5x10, 
12.5x12.5 и 21.5x24 cm

Раневата превръзка [166.167]



Превръзки за хронични проблемни рани/типове рани

Изчистване на раната Гранулация Епителизация

Некроза Инфекция Фибринов налеп

повърхностни рани

Ексудат ++

 TenderWet 24 active  TenderWet 24 active
 Sorbalgon
 Atrauman Ag*

Здрава област на раната
 PermaFoam comfort
 PermaFoam sacral
 PermaFoam concave
 TenderWet 24 active
Увредена област  
на раната
 PermaFoam

Здрава област на раната
 PermaFoam comfort
 PermaFoam sacral
 PermaFoam concave
Увредена област 
на раната
 PermaFoam
 Hydrotоll*

Здрава област на раната
 Hydrocoll thin
 Hydrosorb comfort
 Hydrofilm**
 Hydrotоll*
Увредена област  
на раната
 Hydrosorb
 Hydrotоll*Ексудат +

 TenderWet 24 active
 Atrauman Ag*

 TenderWet 24 active Здрава област на раната
 Hydrocoll
 Hydrocoll sacral
 Hydrocoll concave
Увредена област  
на раната
 Hydrosorb
 Hydrotäll*

дълбоки рани

Ексудат  ++

 TenderWet active cavity
 Hydrosorb Gel

 TenderWet active cavity
 Sorbalgon/Sorbalgon T
 Atrauman Ag*

 TenderWet active cavity
 PermaFoam cavity
 Sorbalgon/Sorbalgon T

 PermaFoam cavity
 Sorbalgon/Sorbalgon T

Здрава област на раната
 Hydrocoll thin
 Hydrosorb comfort
 Hydrofilm
Увредена област на ра-
ната
 Hydrosorb

Ексудат  +

 TenderWet active cavity
 Atrauman Ag*

 TenderWet active cavity  PermaFoam cavity
 Hydrosorb Gel

Раневата превръзка [168.169]

Други продукти

Cosmopor steril
Самозалепваща превръзката за 
рани с голяма абсорбираща спо-
собност и добър омекотяващ 
ефект; за следоперативно лече-
ние на рани, както и за стерил-
но лечение на леки наранявания.  

Hydrofilm Plus
Самозалепваща, водоустойчива, 
прозрачна превръзка с добро 
абсорбиращо и тампониращо 
действие; за следоперативни 
грижи, за леко секретиращи 
рани и за защита срещу вто-
рична инфекция. 

Rolta Soft
Много мек, нежен към кожата 
синтетичен подплатяващ 
бинт, който е особено подхо-
дящ като омекотяващ матери-
ал под поддържащи бинтове и 
стягащи превръзки. 

Cosmopor I.V:
Medicomp Drain
Превръзка Peha-Slit 
PermaFoam tracheostomy
За използване с дренажи и удъл-
жения 

Фиксация
Нормална кожа:
Omnifix elastic, Omniplast, 
Omnisilk, Peha-haft, Stulpa-fix
Чувствителна кожа:
Pehalast, Omnipor, Peha-crepp, 
Крайници:
Peha-haft, Pehalast, Stulpa-fix
Стави:
Lastodur straff, Stulpa-fix,  
Omnifix elastic
Пръсти на ръцете и краката:
Stulpa Fertigverband, Peha-haft
Областта на кръста
Omnifix elastic, Stulpa-fix,  
MoliPants (Inco-System), 

* mit saugender Wundauflage * Тъй като Peha-haft е кохезивен, адаптиращ се бинт, той трябва да се използва 
внимателно при пациенти с нарушено кръвообращение. Да не се стяга прекалено 



Der Wundverband [176.170]

Смяна на превръзката

В зависимост от вида на лекуваната рана, смяната 
на превръзката се характеризира със специфични 
проблеми. Първично заздравяващите рани, затворе-
ни с шевове, предизвикват най-малко трудности. 
Превръзката служи за абсорбиране на процежда-
щата се кръв и други секрети и защитава раната 
от вторични инфекции или механично дразнение. 
Изискванията към лицата, отговарящи за смяната 
на превръзките на остри и хронични рани, които 
зарастват вторично, обаче, са по-големи. В този 
случай, превързването на раната е по същество ле-
чебна мярка, която може да повлияе на всички фази 
на раневото заздравяване. Съответно, качеството 
на смяната на превръзката допринася за последва-
щия оздравителен процес.

Пълна антисептика
Всяка смяна на превръзка трябва да се извършва в 
стерилни условия. Дори рани, които вече са клинич-
но инфектирани, трябва да се третират изклю-
чително при асептични условия. Освен факта, че 
трябва да се предотвратят и вторични инфекции, 
тези инфектирани рани представляват и резер-
воар за изключително вирулентни микроби, чието 
разпространение може да бъде предотвратено 
единствено с пълна антисептика.

Тъй като повечето инфекции на раните се 
предават чрез ръцете, при смяна на превръзката 
трябва винаги да се прилага така наречената 
“техника без докосване”, при която раната и пре-
връзката никога да не бъдат докосвани с голи ръце. 
Това се постига чрез съвместната работа на двама 
души за елиминиране на повишения риск от инфек-
ция при смяна на септична превръзка.

Количката за превръзки се 
използва за превозване и под-
готовка на необходимите 
материали

Изисквания за материалите  
и нужда от планиране 
Всички материали, които влизат или могат да 
влязат в пряк контакт с раната или, които се из-
ползват при стерилна процедура, трябва да бъдат 
стерилни. Необходимостта от ползване на сте-
рилни материали трябва да се прецени възможно 
най-точно, за да се избегне нуждата от изпращане 
на материали за повторна стерилизация.

Материалът се съхранява върху количката за 
превръзки, която се използва за превоз и подготов-
ка на смяната на превръзката. В практиката е 
установено, че е полезно количката за превръзки да 
се остави пред стаята на пациента и материали-
те, необходими за отделната смяна на превръзка, 
да се подредят на отделен поднос (или на много-
функционална количка, ако смяната на превръзката 
изисква много материали). Подносът не трябва да 
се поставя на леглото на пациента. Ако е необхо-
димо, той може да се постави на нощното шкафче.

Стерилен материал Нестерилен материал

 Хирургична и анатомична пинсета за 
отстраняване на превръзка, дебридман и 
промиване 
 Ножици и скалпели за дебридман и за осве-

жаване на ръбовете на раната 
 Уред за отстраняване на аграфи
 Тъпи канюли и сонди за изследване на рана-

та в дълбочина и за обмиване
 Спринцовки и течности за обливане 

(стерилна вода, физиологичен разтвор, 
разтвор на Ringer), добре понасящ се де-
зинфектант за рани, ако е необходимо 
(Lavasept)
 Тампони и памук за почистване на раната 
 Подходящи превръзки или запълващи мате-

риали
 Ръкавици и текстилни материали за едно-

кратна употреба

 Материали за закрепване като левко-
пласт, листове за закрепване на превръз-
ка, бинтове, мрежови или тръбни бинто-
ве 
 Ножици за превръзка 
 Ръкавици за еднократна употреба
 Контейнери за отпадъци и дезинфек-

тант 
 Дезинфектанти за ръце
 Защитни дрехи, като престилка и маска 

за лице, а също и хирургични шапки

Раневата превръзка [170.171]



Раневата превръзка [172.173]

Работната повърхност се поставя така, че да 
се намира до лицето, извършващо превързката и 
никога зад него/нея. Подредбата на материалите 
на стерилни и нестерилни трябва да е такава, че 
нестерилните материали да са разположени по-
близо до пациента, а стерилните – най-далече от 
него. При тази подредба се избягва пресягането над 
стерилните материали, например при изхвърляне 
на използваната превръзка.

Стерилните материали трябва да лежат върху 
стерилен чаршаф. Освен това, материалите не 
трябва да бъдат подготвяни прекалено рано, за да 
не бъдат замърсени от продължителния престой 
след отварянето им. Ако не може да се избегне ран-
ната подготовка на материалите, то те трябва 
да бъдат защитени със стерилно покритие.

Всички материали за многократна употреба 
(превързочни маси, подноси и инструменти) тряб-
ва да бъдат лесни за почистване, дезинфекция 
или стерилизиране. Трябва да има и контейнер за 
дезинфекция (кутия за мръсни инструменти) и кон-
тейнер за отпадъци, за незабавната дезинфекция 
на инструментите и изхвърляне на превръзки. При 
наличие на септични превръзки, избирайки контей-
нер за отпадъци трябва да се има предвид, че тези 
превръзки обикновено са много големи по обем.

Ако в даденото отделение предстоят няколко 
смени на превръзки, първо трябва да бъдат обробо-
тени неинфектираните рани.

Практическо изпълнение  
на смяната на превръзка 

Предпазни мерки
Съгласно хигиенните указания, преди подготовката 
на материалите, трябва да се извърши дезинфек-
ция на ръцете – 3 – 5 ml подходящ дезинфектант за 
ръце от дозатор или единична бутилка се втриват 

добре в продължение на поне 30 секунди. Трябва да 
се внимава пространствата между пръстите да 
бъдат равномерно дезинфектирани.

Чиста престилка или такава за еднократна упо-
треба трябва да бъде поставена върху чистите, 
предпазни дрехи. При обработка на рани с голяма 
площ (напр. изгаряния) или когато лицето, извърш-
ващо превързката страда от настинка, трябва да 
се използва маска за лице. Покриването на косата 
с хирургична шапка се препоръчва при лечение на 
големи рани, такива с висок риск от инфекция или 
вече инфектираните рани.

 
При смяна на превръзки на пациенти, болни от 

СПИН и хепатит или на пациенти със стафилококо-
ви щамове, устойчиви на лечение, лицето, което 
извършва превързването трябва да отдели особено 
внимание на защитата срещу риска от инфекция: 
трябва да бъдат използвани подходящи ръкавици 
за еднократна употреба, защитни очила и маска за 
носа и устата.

Подготовка на пациента
Пациентът трябва да бъде информиран за пред-
стоящата смяна на превръзката и съответното 
ранево лечение. Ако се очаква болка по време на 
смяната на превръзката поради състоянието на 
раната, около половин час преди смяната на пре-
връзката пациентът трябва да получи болкоуспо-
кояващи лекарства. За намаляване на болката може 
да е показано използването на локален обезболяващ  
крем. Трябва да се отчете времето за излагане на 
болка, посочено от производителя.

Пациентът трябва да бъде разположен така, 
че да лежи удобно и областта на раната да е лес-
но достъпна. Особено важно е наличието на добър 
източник на светлина. Трябва да се уважават дос-
тойнството и правото на пациента да не бъде 
притесняван от любопитни наблюдатели.
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Преди смяна на превръзката в стаята не трябва 
да влизат други лица, за да се предотврати разна-
сянето на микроорганизми. Поради тази причина в 
стаята на пациента не трябва да има въздушно 
течение. Букети с цветя или други очевидни резер-
воари на организми трябва да бъдат отстранени 
от мястото за смяна на превръзката.

Ако ще бъде извършвано обмиване или друго по-
обстойно почистване на раната, леглото трябва 
да бъде предпазено от замърсяване посредством 
чаршафи за еднократна употреба.

Отстраняване на превръзката
Поставете нестерилни ръкавици за еднократна 
употреба, отстранете и изхвърлете превръзката 
внимателно със стерилна пинсета. Ако превръзка-
та не може да бъде отстранена, тъй като е зале-
пнала към раната, тя в никакъв случай не трябва да 
бъде сваляна насилствено.Тя трябва да се навлажни 
с разтвор на Ringer до разтваряне на слепването.

Раневата превръзка се проверява за наличие на 
гной и други секрети и се изхвърля в контейнера 
за отпадъци. Използваната пинсета трябва да се 
постави в кутията за мръсни инструменти, напъл-
нена с дезинфектант.

След това се сменят ръкавиците и се поставят 
стерилни ръкавици за еднократна употреба.

Оглед на раната
Правилното оценяването на състоянието на рана-
та не винаги е лесно, дори и за опитните медици. 
Надеждната оценка, обаче, е важно основание за 
избора на последващото локално лечение. Трябва да 
се прецени следното:

размер на раната, дълбочина на раната, подкопа- �
ване и т.н. (раната нараснала/смалила ли се е от 
последната смяна на превръзка) 

степен и естество на раневите налепи и некро- �
тичната тъкан (черна, кожеста, налепи, коричка, 
гной)
естество на ексудата (серозен, кръвенист) и  �
степен на секреция (силно секретираща, засъхна-
ла рана) 
наличие и естество на гранулации (няма налична  �
гранулационна тъкан, бледа, гъбеста, розова, чер-
вена, твърда)
степен на образуване на епител  �
склонност към кървене �
болезненост на раната �
признаци на инфекция (подуване, еритем, жълте- �
никави или зеленикави налепи, миризма)

Състоянието на раната се документира писме-
но чак след приключване на смяната на превръзка-
та, така че да не е възможно прекъсване, което да 
застраши стерилната верига.

Почистване на раната  
и заобикалящата я тъкан 
За първично заздравяващите асептични рани е дос-
татъчно просто почистване със стерилен тампон 
или марля, извършено отвътре навън. Дезинфекция 
на околните тъкани на раната обикновено не се 
налага.

За разлика от асептичните, инфектираните 
рани се почистват отвън навътре, като се из-
ползва дезинфектант с добра поносимост, ако е 
необходимо. В зависимост от състоянието на ра-
ната може да се необходими по-обстойни мерки за 
почистване вторично заздравяващите рани.

Налепите и мъртвата тъкан могат да се от-
страняват механично с помощта на скалпел, но-
жици или остра кюрета. От трите инструмента, 
скалпелът е за предпочитане, тъй като отстраня-
ването с често тъпи ножици или кюрета, води до 
риск от размачкване или травмиране на тъкан.

Отстраняването на некро-
тична тъкан и налепи се 
извършва най-добре със скал-
пел, за да се избегне размачк-
ването на тъкан
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Механичното отстраняване може да бъде улес-
нено, ако налепите бъдат размекнати преди това с 
хидроактивни превръзки за рани.

За дебридмана трябва да се осигури достатъчно 
обезболяване. Формален дебридман на големи площи 
се извършва в операционната зала.

Дезинфекцията на мястото на раната се из-
вършва само ако това е наложително и, ако е въз-
можно, само за кратко време, с антисептик, който 
има доказана ефективност, ниска цитотоксичност 
и не причинява болка.

Промиването с разтвор на Ringer допринася за 
ефективното почистване на раната. Течността за 
промиване се изтегля стерилно в спринцовка (10 до 
20 ml в зависимост от дълбочината и състоянието 
на раната) и раната се облива с лек натиск. При 
дълбоките зеещи рани, промиването се извършва 
през тъпа сонда или къс катетър. Течността може 
да се събира или с компреси или в съд за отпадъци. 
След промиването, зоната на раната се изсушава 
внимателно със стерилни компреси.

Това може да бъде последвано от нова смяна на 
ръкавиците, напр. при замърсяване по време на про-
цедурата по прочистване. 

Възможно е тъканите около раната да проявят 
екзематозни изменения, особени при хронични рани. 

Ако е необходимо почиства-
не, то се извършва отвътре 
навън при първично заздра-
вяващи рани (ляво) и отвън 
навътре при инфектирани 
рани (дясно)

Лечението се провежда съгласно принципите за те-
рапия на екземи. Екземи със суперпонирана инфекция 
могат да се лекуват с подходящи антисептчини 
разтвори. Внимание: Антисептиците не трябва да 
достигат раната. Полуострите или хронични екзе-
ми налагат различно лечение, при което трябва да 
се използват изключително неалергични мехлеми и 
медикаментозно лечение.

Ако след това лечение се нанася самозалепваща 
превръзка, тя трябва да бъде достатъчно голяма, 
за да прилепне към не омазнена кожа.

Грижи за гранулационната тъкан  
и раневите ръбове 
Наличието и естеството на гранулационната 
тъкан е важен показател за качеството на въз-
становителния процес при вторичното ранево 
заздравяване. Гранулационната тъкан може да бъде 
наречена „временен орган“, който реагира изключи-
телно чувствително на екзогенни влияния и смуща-
ващи фактори. Гранулационната тъкан трябва да 
се третира възможно най-внимателно.

Свежите червени гранулации не се нуждаят от 
почистване и обливане с дезинфектант  или от 
мехлеми за подпомагане на гранулацията. Особено 
важни са щадящите грижи за раната, като се из-
ползват атравматични, незалепващи превръзки 
и гранулационната тъкан се поддържа постоянно 
влажна, за да се предотврати нейното изсъхване. 
За тази цел са предложени Hydrosorb или Hydrocoll. 
Те правят възможно поддържане на влажна среда в 
раната по един прост и спестяващ време начин, 
като освен това позволяват атравматична смяна 
на превръзката.

При наличие на налепи, вяла или стагнирана гра-
нулация, използваните лечебни мерки трябва да бъ-
дат преоценени. Възможните причини за намалено-
то производство на гранулационна тъкан може да 

Най-добрият начин за подпо-
магане на добре образувана, 
свежа, червена гранулацион-
на тъкан е тя да се поддър-
жа непрекъснато влажна и 
да се защитава от травма 
при смяна на превръзката
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е намаленото кръвоснабдяване на раната, натиск 
или недостатъчно почистване на раната.

Прекомерната гранулация обикновено се от-
странява с каустична пръчица (сребърен нитрат) 
повече или по-малко поради липса на по-добър ме-
тод. Не е рядко, части от раната вече да гранули-
рат, докато други все още се намират във фазата 
на почистване. Трябва да се внимава особено много 
около гранулационната тъкан, ако се налага дезин-
фекция на раната, както и при механично прочист-
ване.

При хронични рани оздравителният процес чес-
то е удължен и ръбовете на раната са склонни да 
епителизират и насочват навътре. Тъй като по-на-
татъшна епителизация не може да се извърши от 
тези ръбове, се препоръчва освежаването им със 
скалпел или остри ножици.

Чувствителната кожна област, непосредствено 
обграждаща раната трябва, ако е необходимо, да се 
третира с овлажняващ крем или вода в маслена емул-
сия. Използваните препарати не трябва да съдържат 
консерванти или парфюми. Мазеви превръзки, като 
Atrauman, също са подходящи за грижи и защита на 
ръбовете на раните и околното пространство. Кож-
ните области, по които има следи от екзематозни 
изменения се лекуват според принципите на екземна-
та терапия, както е описано по-горе.

Лечение на епителизиращи се рани
Добре развитите епителни клетки, както и добре 
изразената гранулационна тъкан, не се нуждаят 
от друго лечение освен поддържането им влажни 
и предпазване от смъкване на клетки при смяна 
на превръзката. По-малките епителизиращи ра-
неви повърхности могат да бъдат третирани с 
Comprigel. За по-големи, особено хронични рани, 
Hydrosorb е особено подходящ, тъй като осигурява 
на епителните клетки повече влага.

Методът на Reverdin за 
затваряне на рана: Със скал-
пел се взимат епидермални 
ламба, които се присаждат 
върху добре подготвената 
рана. От тези епителни ос-
тровчета може да започне 
епителизация.

Ако не се наблюдава спонтанна епителизация 
или процесът стагнира, което се случва често при 
хронични рани, методи от пластичната хирургия 
(напр. кожна пластика) трябва да се имат предвид 
за постигане на затваряне на раната.

Поставяне на новата превръзка
Избира се нова превръзка, която действа по начин, 
удоволетворяващ изискванията на раната (виж об-
щия преглед на превръзките за рани, стр. 164–169). 
Превръзката трябва да се подбере, така че да 
съответства добре на повърхността на раната, 
защото раневата секреция може да се абсорбира 
само при добър контакт между превръзката и ра-
ната. Дълбоките и зеещи рани трябва да се паке-
тират внимателно с подходящи превръзки, като 
Sorbalgon, за да се осигури абсорбиране на инфекти-
раните секреции, дори и в дълбочината на раната.

При дълбоки, зеещи рани, трябва особено да 
се внимава пакетажът да не е прекалено плътен. 
Натискът, оказван от прекалено плътното там-
пониране смущава микроциркулацията на раневата 
повърхност и, в частност, на гранулационната 
тъкан. В резултат на притискането се появяват 
белезникави налепи и некроза. Ако плътния пакетаж 
продължи, може да настъпи сепсис. Нещо повече, 
трябва да е възможно тампониращият материал 
да се отстрани без да се откъсват клетки и да се 
увеличава болката. Това се осигурява от Sorbalgon.

Закрепване на превръзката
Закрепването на превръзката с адхезивна лента 
обикновено е достатъчно при първично заздравява-
щи или малки, вторично заздравяващи рани.

При по-големи наранявания се препоръчва залеп-
ването върху цялата площ със залепващи листове 
за фиксиране на превръзки или адаптиращи се бин-
тове. Превръзките, които не са здраво закрепени, 
могат да предизвикат раздразване на раната, кое-

Превръзките на раната 
трябва да пасват оптимал-
но на раневото ложе, така 
че раневата секреция да 
бъде абсорбирана. Примери 
за използване на това са 
TenderWet (горе) за трети-
ране на рани с голяма площ 
ли Sorbalgon (долу) за паке-
таж на дълбоки рани
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Възможни начини за закре-
пване на превръзката: Равна 
превръзка с адхезивна лента 
Omniplast, която осигурява 
надеждно закрепване, бла-
годарение на здравината  
на залепване (ляво). Хипоа-
лергичната лепяща лента 
Omnipor, изработена от не-
тъкана основа с висока про-
пускливост на въздух и водни 
пари, е много подходяща за 
пациенти със свръхчувстви-
телна кожа (дясно).

Еластичният, нетъкан ма-
териал за закрепване на 
превръзки Omnifix се използва 
лесно. Той пасва здраво и 
без гънки, дори към стави и 
конични части на тялото 
посредством напречно елас-
тичната основа от нетъкан 
плат.

Високо-еластичната мре-
жеста тубуларна превръзка 
Stulpa-fix трябва само да 
бъде повдигната за смяна 
на превръзката на раната 
(ляво). Тубуларният бинт 
Stulpa е незаменим, особено 
при специални закрепвания, 
напр. превръзка за пръст 
(дясно).

Кохезивният, еластичен 
адаптиращ се бинт Peha-
haft* осигурява здраво при-
крепване без крайно фикси-
ране и е особено икономичен 
за ползване (ляво). Просто 
закрепване с еластичен 
бинт над става, в този слу-
чай с Pehalast (дясно).

* Внимание: Тъй като Peha-haft е кохезивен адаптиращ се бинт, той 
трябва да се използва внимателно при нарушение на кръвообращение-
то. Да не се поставя прекалено стегнато.

то да доведе до смущения и забавяне на раневото 
заздравяване.

При някои рани е необходимо да се предотвра-
ти появата на оток по раневите ръбове чрез лек 
равномерен натиск върху повърхността на рана-
та. Равномерният натиск се осигурява чрез малко 
по-стегнато поставяне на еластичен кохезивен  
бинт или слабо-разтягащ се бинт от памучен креп. 
Необходимо е да се проверява внимателно дали не 
се получава ефект на турникет. Предлагат се и 
еластични поддържащи бинтове за стабилизиране 
на раните след гръдни или коремни операции.

Бинтът за закрепване на превръзката помага за 
защита на раната от проникване на замърсяване и 
микроорганизми, в допълнение към превръзката и за 
омекотяване при натиск и удар. Той има и психоло-
гически ефект. Като видим завършек на раневото 
лечение, той може да бъде оценен от пациента 
като професионално извършено лечение и да му съз-
даде чувство, че за него се грижат добре.

Заключителни задачи
След смяната на превръзката, пациентът се връща 
в желаното или необходимото положение (напр. 
чрез избягване на натиск върху областта на рана-
та при декубитуси, поставяне на краката по-ниско 
при периферно артериално оклузивно заболяване).

Използваните материали се подготвят за 
окончателно изхвърляне или обработка според хи-
гиенния план. Дезинфекцията на ръцете завършва 
процедурата.

Честота на смяната на превръзките
Не само атравматичната смяна на превръзката, 
но и правилното разположение във времето, са от 
значение за постигане на оптимален оздравителен  
процес. Честотата на смяна на превръзката зависи 
от състоянието на раната и характеристиките 
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на превръзката. Ненужната смяна трябва да се 
избягва, тъй като всяка смяна на превръзка води до 
смущаване на раната.

Превръзката следва да бъде проверена и, ако е не-
обходимо, незабавно свалена:

ако пациентът се оплаква от болка,  �
при поява на фебрилитет, �
ако превръзката се размекне и бъде замърсена или  �
абсорбиращата ѝ способност бъде изчерпана,
ако превръзката се разхлаби. �

При една асептична рана, зарастваща първич-
но, напр. хирургична рана, превръзката обикновено 
остава на мястото си до сваляне на шевовете. 
Превръзката, обаче, трябва да се смени, ако в часо-
вете след операцията раната прокърви.

От друга страна, по-трудно е да се прецени 
честотата на смяна на превръзката при рани, 
преминаващи вторично заздравяване. Във фазата 
на почистване, в зависимост от количеството на 
ексудата или наличието на инфекция, може да се 
наложи смяна на превръзката веднъж или два пъти 
дневно.

Ако раната е чиста, без инфекция и постепенно 
започва да се вижда червена гранулационна тъкан, 
честотата на смяна на превръзката може да бъде 
намалена. Когато се използват хидроактивни  пре-
връзки, като Hydrosorb или Hydrocoll, те могат да 
бъдат оставени върху раната в продължение на 
няколко дни. При Hydrocoll, образуването на мехур 
означава, че абсорбиращата способност е изчерпа-
на, докато при Hydrosorb гелът придобива замъглен, 
млечен вид, което означава, че превръзката трябва 
да бъде сменена. Hydrosorb позволява и безпроблем-
но наблюдение на раната поради своята прозрач-
ност. Тази превръзка предоставя на лекарите и 
медицинските сестри възможност да са сигурни, че 
всякакви усложнения могат да бъдат разпознати 
незабавно.

Образуването на мехур в 
хидроколоидна превръзка 
Hydrocoll показва, че пре-
връзката трябва да бъде 
сменена

С напредване на контрахирането на раната и 
епителизацията, физиологичната секреция от ра-
ната намалява, така че интервалите между две 
смени на превръзки могат да бъдат удължени. При 
условие, че няма усложнения в раневото заздравя-
ване, Hydrocoll и Hydrosorb могат да останат върху 
раната до седем дни.

Документация за смяна на превръзката  
и грижи за раната
Прецизната документация за раната описва всички 
показатели, които служат както за планиране на 
лечението и правене на прогноза, така и за контрол 
на лечението и оздравителния процес. Поради тази 
причина, тази документация представлява основа-
та за ефективно лечение на раната, но също така 
трябва да се счита и приема като незаменим ин-
струмент за гарантиране на качествено лечение.

Внимателното регистриране на данните е 
задължително указание за всички, участващи в 
раневото лечение и грижи, и опростява последова-
телността на процедурите, като се започне от 
диагнозата на причините за раната, определянето 
на адекватно лечение на причините, т.е. оценка 
на състоянието на раната, и оттук, предлагане на 
локално ранево лечение. Така лекуващият персонал 
се фокусира изцяло върху въпросния раневи проблем. 
При хронични рани това повишава шансовете за 
по-бързото заздравяване на дефекта, което може 
да спести на пациента години страдания.

Прецизното първоначално регистриране на на-
ходките, при което се дефинират раневите про-
блеми, осигурява в частност спешното необходимо 
ранно интердисциплинарно сътрудничество. Ако, 
например бъде разпозната опасността от начало 
на диабетен язвен процес и, ако веднага започне ко-
ординирано лечение от диабетолози, ангиолози, хи-
рурзи и т.н., животозастрашаващите ампутации 
могат да бъдат избегнати в много от случаите.
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Нещо повече, документирането на раната поз-
волява надеждно оценяване на напредъка, застоя или 
неуспехите в лечението, така че терапевтичните 
мерки да могат да бъдат надлежно променени.

Освен това, документацията най-вече осигурява 
информационен поток между лекарите и медицин-
ските сестри. Това може да предотврати, напри-
мер, предприемането на противоположни мерки 
между две смени на превръзката, поради провежда-
не на лечението от различни хора.

Накрая, осигуряването на доказателства за 
медицинските/сестринските грижи, които отго-
варят на приетите стандарти, е превърнато по 
закон в очевидно задължение, така че писмената 
документация e незаменима при предпазването на 
медицинския или сестрински персонал от гледна 
точка на юридическата отговорност спрямо паци-
ентите и трети страни. Устни споразумения, на-
пример, при предаването на дежурствата или при 
визитация, не са подходящи за осигуряване на изис-
кваните по закон доказателства за качеството на 
лечението и грижите.

Вписването на данни в документацията тряб-
ва да се извърши веднага щом е възможно, след 
извършване на раневото лечение или смяната на 
превръзка. Това означава, че състоянието на раната 
все още е свежо в паметта на описващия и няма да 
бъде загубена важна информация. След това, доку-
ментацията винаги е актуална по време на смяна. 
Следваната понякога практика за извършване на 
колективни вписвания скоро след предаването на 
отделението, трябва да бъде избягвана, като нена-
дежда и неточна.

С оглед на осигуряване на полезна документация, 
„правилният“ избор на думи, които точно да опис-
ват състоянието на раната е от огромно значе-
ние. Това, обаче, често представлява трудност в 

практиката и вписванията често са сравнително 
неточни. За да се избегне липсата на яснота, една 
система за документиране може да съдържа ясни 
описания на отделните параметри, които след 
това само да трябва да се отметнат. Или използ-
ваните описания да бъдат изготвени екипно и 
предписани, като „норма“ за документацията, коя-
то след това да бъде задължителна за целия екип, 
работещ по раната.

Фотографското документиране също е особе-
но подходящо за регистриране на състоянието и 
процеса на заздравяване на раната по ясен и точен 
начин. Така се избягват погрешните тълкувания, ко-
ито могат да възникнат при използването само на 
писмено описание на раната. С оглед на фотограф-
ското документиране, трябва да се отчетат опре-
делени правни аспекти, свързани най-вече със съгла-
сието на пациента. Що се касае до тяхното прак-
тическо изпълнение, важно е фотографиите, които 
регистрират напредъка на раневото заздравяване, 
да бъдат правени винаги при еднакви условия, така 
че дори и датите на снимките да са различни, да 
могат да бъдат правени полезни сравнения.

1 2 3

Апаратът трябва да се дър-
жи със своята експозиционна 
равнина възможно най-далече и 
успоредно на обекта. Ако екс-
позиционната равнина и обек-
тът не са успоредни, образът 
ще бъде изкривен и няма да 
показва точните пропорции.

Фотоапаратът и фотограф-
ските методи трябва да бъдат 
избирани така, че снимките 
да могат да се съхраняват и 
да не избледняват, така че да 
запазват доказателствената 
си стойност дори и години по-
късно. Възможност за това се 
осигурява от дигиталните фо-
тоапарати, които не изискват 
и разходи за обработка.

С оглед на използваната екс-
позиция, трябва да се осигури 
ясен образ не само на цен-
тралната област на раната, 
но и на околните части от 
тялото, и, когато е възможно, 
да се използва светкавица. Фо-
новете трябва да са възможно 
най-„ненатрапчиви“ – т.е. без 
структура (дясно).
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A

Adipositas, adipäs  ›  äber- 
määige Ansammlung von 
Fettgewebe im Kärper, 
Fettleibigkeit

Agens  ›  med.: krank 
machender Faktor/Stoff

Aggregation › med.: Anhäu-
fung/Zusammenschluss von 
Blutplättchen (Thrombozyten)  
›  36

Akute, traumatische Wunden  
›  81

Allo-  ›  anders, fremd (gr. 
allos = anders, der Andere)

Alter des Patienten  ›  54

Anforderungen an 
Wundauflagen  ›  140

Antibiotika  ›  79

Antiphlogistika  
›  Medikamente, die 
Entzändungen entgegenwirken

Antiseptika  ›  77

Arteriolen  ›  die kleinsten, 
sich in Kapillaren aufspaltende 
arterielle Blutgefääe (lat. 
arteriola = die kleine Pulsader)

Asepsis  ›  168

Azidophil  ›  säureliebend, 
mit sauren Farbstoffen 
anfärbbar

B

Bagatellverletzungen  ›  81

Basalmembran  ›  10

Basalschicht  ›  10

Behandlung  
 akuter Wunden  ›  80 
 chronischer Wunden  ›  96

Betahämolyse, 
betahämolysierend  
›  vollständige Hämolyse 
(Aufläsung von Erythrozyten 
und des frei werdenden 
Hämoglobins) im Blutagar 
(Nährboden) bei Besiedelung 
des Nährbodens mit 
ä-Streptokokken und 
Staphylokokken

Blut  ›  22

Blutgerinnung  ›  36

Blutplasma  ›  23

Blutplättchen  ›  22, 26

Blutstillung  ›  36

Blutversorgung der Haut  
›  21

C

Chemotaxis  ›  chemischer 
Reiz, der die Bewegung von 
Zellen wie beispielsweise von 
Leukozyten oder Makrophagen 
aktiviert

Chronisch posttraumatische  
Wunde  ›  130

Chronische Wundheilung  ›  
33, 53, 97

Clostridium tetani  ›  68

Corium (Dermis, Lederhaut)  
›  13

D

Däbridement  ›  99

Dehiszenzen  ›  durch 
mechanische Kräfte auseinander 
gespal-tene Strukturen/
Gewebspartien,  
z. B. einer Wundnaht

Dekubitalulkus, Dekubitus   
›  33, 102, 126, 155, 158, 
161

Dermatom, Meshdermatom  
›  chirurgisches 
Schneideinstrument zur 
Gewinnung von Hautlappen fär 
die Transplantation

Dermis (Lederhaut)  ›  13

Diabetisches Ulkus  ›  33, 
117

Differenzierungsphase  ›  46

Dispositionsfaktoren der  
Wundinfektion  ›  66

Distorsion  ›  Verstauchung, 
geschlossene Gelenkverletzung 
(lat. distorsio = Verdrehung, 
Verstauchung)

Duftdräsen  ›  20

E

Einflässe auf die Wundheilung  
›  54

Elektrokoagulation  
›  (Thermokoagulation), 
chirurgisches Verfahren zur 
Zerstärung von Gewebe durch 
starken elektrischen Strom; 
durch die Verkochung des 
Eiweiäes wird gleichzeitig 
Blutstillung erreicht

Речник и ключови думи

Der Wundverband [194.189]

Embolie  ›  plätzlicher 
Verschluss einer Arterie 
(Schlagader) durch einen 
verstopfenden Partikel, z. B. 
einen Thrombus

Emphysem  ›  Aufblähung, 
med.: Luft(Gas)ansammlung 
sowohl in der Lunge 
(Lungenemphysem) als auch in 
anderen Geweben wie  
z. B. der Haut

Endotoxin  ›  Bakteriengift, 
das bei Zellaufläsung mit dem 
Zerfall der Zellwand freigesetzt 
wird

Entzändungsreaktionen  ›  38

Enzymatisch, Enzyme  
›  durch Enzyme vermittelt, 
Enzyme = Eiweiämolekäle, die 
als Katalysatoren biochemische 
Reaktionen beschleunigen

Enzymatisches Däbridement  
›  100

Epidermis, Oberhaut  ›  8

Epithel  ›  Deckgewebe 
als begrenzende Zellschicht 
der inneren und äuäeren 
Kärpergewebe (lat. epithelium 
= oberste Zellschicht, 
Deckgewebe) 

Epithelisierung  ›  47

Epithelwunden  ›  94, 185

Erfrierungen  ›  31

Ernährung  ›  55

Erregerdosis  ›  69

Erysipel  ›  75

Erythrozyten (rote 
Blutkärperchen)  ›  23

Escherichia coli  ›  68, 79

Exitus  ›  Kurzform fär Exitus 
letalis = tädlicher Ausgang einer 
Krankheit

Exogen  ›  med.: von auäen 
auf den Organismus Einfluss 
nehmend, in ihn eindringend, 
z. B. Krankheitserreger (lat. ex(-
) = aus(-)

Exotoxin (Ektotoxin)  ›  aus 
dem Zellinneren von Bakterien 
laufend abgesondertes Gift

Exsudative Phase  ›  36

Exzision, exzidieren  
›  „Herausschneiden“ bzw. 
Entfernen eines Gewebe- 
oder Organteils mithilfe eines 
scharfen Instruments

F

Faszien  ›  „Muskelbinde“, 
kollagenhaltige 
Bindegewebshälle der 
Skelettmuskeln

Feuchte Wundbehandlung  
›  148

Fibrinogen  ›  Bestandteil des 
Blutplasmas, Faktor I fär die 
Blutgerinnung  ›  23, 38

Fixierbinden  ›  187

Fixieren der Wundauflage  
›  186

Fixierpflaster  ›  187

Fixiervliese  ›  187

Fotodokumentation  ›  192

Fraktur  ›  Bruch, chir.: der  
Knochenbruch  ›  29

Funktionen der Haut  ›  7

G

Galen  ›  Claudius 
(Clarissimus?) Galenus von 
Pergamon (129 - 199 n. Chr.) 
gilt als bedeutendster  
der historisch belegbaren 
antiken Mediziner

Gasbrand  ›  74

Gaspermeabilität  ›  141

Gefääneubildung  ›  43

Genotyp  ›  gesamtes Erbgut 
eines Organismus

Geschlossene Wunden  ›  27

Geschwärswunden  ›  32

Glanzschicht (Stratum lucidum)  
›  12

Grampositiv, gramnegativ  ›   
Färbung von Bakterien 
nach dem Gram’schen 
Färbeverfahren, ins Blaue 
= grampositiv, ins Rote = 
gramnegativ, Färbeverhalten 
ist ein wichtiges Kriterium  zur 
Bakterienklassifikation bzw. fär 
die Antibiotikatherapie 

Granulationsgewebe  ›  44

Granulozyten  ›  24

H

Haare  ›  19

Hämatom  ›  29, 62

Hämodynamik  ›  Lehre von 
den physikalischen Grundlagen 
der Blutsträmung  ›  105

Hautanhangsgebilde  ›  19

Hautdräsen  ›  20

Hornschicht (Stratum corneum)  
›  12

Hyalinisierung, hyalin  ›  
krankhafte Bildung von glasig 



transparenten Substanzen z. B. 
im Bindegewebe (lat. hyalus = 
das Glas)

Hydrocoll (Hydrokolloid-
Verband)  ›  159

Hydrosorb (Hydrogel-Verband)  
›  165

Hydrosorb Gel  ›  168

Hydrotäll (hydroaktive Salben-
kompresse)  ›  162

Hypertroph  ›  med.:  
äbermääig vergrääertes Gewebe 
zeigend

Hypertrophe Narbenbildung  
›  63

I

Ileus  ›  Darmverschluss  
›  57, 63

Immunstatus  ›  56

Immunsuppressiva  
›  Medikamente zur 
känstlichen Unterdräckung von 
Immunreaktionen,  
z. B. bei Organtransplantation 
oder Autoimmunkrankheit  
›  58

Infektionsanzeichen  ›  65

Infektionsarten  ›  73

Infektionserreger  ›  66

Inflammatorische Phase  
›  36

Inkretorische Stärung  
›  Stärung, die die innere 
Sekretion betrifft

Interferenz  ›  äberlagerung, 
äberschneidung

Interstitium  ›  
Zwischenraum zwischen 
Organen und Geweben

Intoxikation  ›  Vergiftung 
(gr.  
toxicon = das Gift)

Inzisionen/OP-Wunden  
›  94

Ischämisierend  ›  
Minderdurchblutung oder 
Blutleere verursachend

K

Kachexie, kachektisch  
›  Auszehrung durch starke 
Abmagerung, Kräfteverfall als 
Folge bestimmter Grundleiden, 
ausgezehrt  ›  56, 66

Kapillaren  ›  feinste 
Haargefääe

Keimschicht (Basalschicht, 
Stratum basale)  ›  10

Keloide  ›  64

Koagulationsnekrose  
›  abgestorbenes 
Gewebe (Nekrose) in-folge 
Eiweiägerinnung  ›  90

Kombinierte Saugkompressen  
›  145

Komplizierte Wunden  ›  28

Kontraktion, kontrahieren  ›   
sich zusammenziehen, 
z. B. von Muskeln oder 
Granulationsgewebe bei der 
Umbildung zu Narbengewebe  
›  46

Kontusion, Kontusionszone  
›  Prellung, Quetschung, 
Prellungs- bzw. 
Quetschungsgebiet

Kärnerzellschicht (Stratum 
granulosum)  ›  11

Kraus‘sche Endkolben  ›  19

L

Langer’sche Hautspaltlinien  
›  14, 63

Lederhaut (Dermis, Corium)  
›  13

Leukozyten (weiäe 
Blutkärperchen)  ›  24

Leukozytose  ›  
Vermehrung/ Erhähung der 
weiäen Blutkärperchen (mehr 
als 10.000 Leukozyten pro 
Mikroliter Blut) durch die 
verschiedensten Ursachen, z. B. 
Infektionen, Erkrankungen des 
blutbildenden Systems usw.

Luxation  ›  Verrenkung (lat.  
luxare = verrenken)

Lymphangitis  ›  Entzändung 
der Lymphgefääe

Lymphozyten  ›  24

Der Wundverband [196.191]

M

Makrophagen  ›  41

Manifestation, manifest  
›  offenkundig, deutlich, 
med.: das Erkennbarwerden 
einer Krankheit durch die 
entsprechenden Symp-tome

Mechanische Wunden  ›  27

Meiäner-Kärperchen  ›  18

Merkel-Zellen  ›  10, 18

Migration  ›  47

Mitose  ›  47

Monozyten  ›  24

Morphologisch, Morphologie  
›  der Form/Gestalt nach, 
Morphologie = Lehre von der 
Form des Kärpers und Form und 
Struktur der inneren Organe (gr. 
morphe = die Gestalt)

Mullkompressen  ›  142, 145

Myofibroblasten  ›  47

N

Nägel  ›  19

Nekrose  ›  lokaler 
Gewebstod, abgestorbenes 
Gewebe (lat.  
necros = der Tote)

Neoplasma  ›  Neubildung 
von Gewebe in Form einer 
Geschwulst

Netzschicht (Stratum reticulare)  
›  14

Netzschlauchverbände  ›  
187

Noxe  ›  Schädlichkeit, 
Krankheitsursache (lat. 
noxa = der Schaden, die 
krankheitserregende Ursache)

O

Oberflächliche Wunden  ›  28

Oberhaut (Epidermis)  ›  8

Obsolet  ›  veraltet, äberholt, 
nicht mehr den Regeln der ärzt-
lichen Kunst entsprechend (lat. 
obsoletus = abgenutzt, veraltet)

Operative Wundrevision  
›  83

Osteomyelitis  ›  akute oder 
chronische Entzändung des 
Knochenmarks einschlieälich 
des Knochengewebes und der 
„Knochenhaut“

P

palliativ  ›  
krankheitsmildernd (lat. 
palliativus = augenblickliche 
Beschwerden beseitigend) 

Pathogenität  ›  68

pAVK  ›  periphere arterielle 
Verschlusskrankheit

Perforierende Wunden  ›  28

Peritonitis  ›  
Bauchfellentzändung (lat. 
peritonaeum = das Bauchfell)

PermaFoam (hydroaktiver 
Schaumverband)  ›  156

Permeabilität, permeabel  ›  
Durchlässigkeit, durchlässig

Per primam intentionem  ›   
primäre Wundheilung  ›  50

Per secundam intentionem  ›   
sekundäre Wundheilung  
›  53

Persistieren  ›  anhaltend 
(lat. persistens = aushaltend, 
fortbestehend, dauernd) 

Phagozytose  ›  40

Phasen der Wundheilung  
›  35

Physiologisch  ›  normale 
(natärliche) Lebensvorgänge 
betreffend, nicht krankhaft

Plattenepithel  ›  oberste 
Deckschicht aus flachen, 
besonders  
widerstandsfähigen Zellen  
›  8

Pneumonie  ›  
Lungenentzändung

Post(-)  ›  lat. nach

Postoperative 
Wundheilungsstärungen  
›  61

Prädisposition  ›  durch die 
verschiedensten Faktoren 
bedingte Anfälligkeit/
Bereitschaft fär eine bestimmte 
Erkrankung

Primäre Wundheilung  ›  50

Proliferation  ›  Vermehrung 
von Gewebe durch Wucherung 
als Folge von entzändlichen 
Prozessen,  
z. B. im Rahmen der Wundhei- 
lung im Anschluss an die 
Entzändungsphase (lat. 
proliferatus =  
gesprosst, gewuchert)

Proliferative Phase  ›  42

Provisorische Wundversorgung  
›  82

Putride Infektion  ›  73

Pyogene Infektion  ›  73

Q

Quantitative Einteilung der 
Wundheilung  ›  50



R

Regeneration  ›  biol.: 
Erneuerung, Wiederherstellung, 
med.: Neubildung verloren 
gegangener Zellen und 
Gewebe, Fähigkeit zur 
Regeneration ist beim 
Menschen an bestimmte Zell- 
und Gewebe-typen gebunden

Regenerative Wundheilung  
›  53

Reparation  ›  med.: 
Ersatz von Kärpergewebe 
durch Granulations- und 
Narbengewebe

Reverdin-Transplantate  ›  
Hauttransplantationsverfahren 
durch Epidermisläppchen, 
die mithilfe des Skalpells 
gewonnen werden (benannt 
nach Jacques-Louis Reverdin, 
1842-1908)  ›  185

Reversibel  ›  umkehrbar 
(lat.  
reversibilis = umkehrbar)

Rezidiv  ›  Räckfall, med.: 
Wiederaufleben einer Krankheit

Rote Blutkärperchen (Erythro- 
zyten)  ›  23

Ruffini-Kärperchen  ›  19

Ruptur  ›  meist 
verletzungsbedingte Gewebs- 
oder Organzerreiäung (lat. 
ruptura = der Riss, Durchbruch)  
›  63

S

Salbenkompressen  ›  147

Säure- und Laugenverletzungen  
›  31

Schweiädräsen  ›  20

Sekretion  ›  Absonderung 
ei- 
nes Organs oder einer Wunde  
(lat. secretum = die 
Absonderung)

Sekundär heilend  
›  Wundheilung durch 
Aufbau von Ersatzgewebe 
(Granulationsgewebe) im 
Gegensatz zur Wundheilung 
durch Wundnaht = primär 
heilend  ›  53

Sensorische Rezeptoren  
›  18

Sepsis  ›  umgangssprachlich 
„Blutvergiftung“, Reaktion 
des Organismus auf eine 
unkontrollierbare Infektion, die 
sich äber die Blutbahn auf den 
ganzen Kärper ausbreitet

Serome  ›  61

sistieren  ›  anhalten, 
unterbrechen, unterbinden

Sorbalgon (tamponierbare 
Calciumalginat-Kompressen)  
›  154

Spalthautentnahme  ›  93, 
95

Stachelzellschicht (Stratum 
spinosum)  ›  11

Staphylococcus  ›  68, 79

Stärungen der Wundheilung  
›  61

Strahlenschäden  ›  33, 132

Stratum basale (Basalschicht)  
›  10

Stratum corneum (Hornschicht)  
›  12

Stratum granulosum 
(Kärnerzellschicht)  ›  11

Stratum lucidum (Glanzschicht)  
›  12

Stratum papillare 
(Zapfenschicht)  ›  13

Stratum reticulare (Netzschicht)  
›  14

Stratum spinosum 
(Stachelzellschicht)  ›  11

Stälpverbände  ›  187

Subcutis (Unterhaut)  ›  18

T

Talgdräsen  ›  20

Temporäre Deckung von 
Brandwunden  ›  92

TenderWet (Wundkissen mit  
Superabsorber)  ›  149

Thermische und chemische 
Wunden  ›  30, 88

Thrombozyten  ›  26

Tollwut  ›  75

Totalparese  ›  vollständige 
Lähmung

Transsudat  ›  zell- und 
eiweiäarme, fibrinogenfreie 
Flässigkeit in Kärperhählen, z. B. 
einer Wundhähle

Traumatische Verletzungen  ›  
27, 80, 85

Trockene Wundbehandlung  
›  144

U

Ulcus cruris arteriosum  ›  
110

Ulcus cruris venosum  ›  105

Unterhaut (Subcutis)  ›  18


