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Streszczenie:
Oparzenia stanowią nadal poważny problem diagnostyczny i leczniczy, zarówno ze względu na częstość występowania, 
jak i mnogość powikłań. Autorzy przypomnieli podział, podstawy patofizjologii, a także główne zasady leczenia cho-
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1. Wstęp
Oparzenia – to wciąż jeden z naj-

częściej występujących typów ura-
zów, nadal obarczony wysokim od-
setkiem powikłań – w tym również 
śmiertelnych. Statystyki podają, że 
1% każdej populacji ulega różnego 
typu oparzeniom w ciągu roku. W Pol-
sce daje to liczbę ok. 300-400 tysię-
cy pacjentów rocznie. Niestety, ok. 
50-70% z tej liczby stanowią dzieci, 
w 3/4 przypadków poniżej 4. roku 
życia. Zdecydowana większość pa-
cjentów dotkniętych oparzeniem 
wymaga przynajmniej jednorazo-
wej konsultacji lekarskiej. Szacuje 
się, że część z tych pacjentów może 
być z powodzeniem leczona na po-
ziomie poradni lekarza rodzinnego. 
Warunkiem prawidłowego postępo-
wania jest jednak znajomość przez 
lekarzy pierwszego kontaktu podsta-
wowych zasad leczenia takich ura-
zów, w tym powszechność zastoso-
wania nowej generacji leków i środ-
ków opatrunkowych do leczenia miej-
scowego. Lekarz rodzinny jest też 
często osobą decydującą o tym, czy 
dany pacjent wymaga już leczenia 
w poradni chirurgicznej lub na od-
dziale szpitalnym – chirurgii ogólnej 
bądź chirurgii dziecięcej, względnie 
w ośrodku leczenia oparzeń. Wyda-
je się zatem, że znajomość podstaw 
nowoczesnego leczenia oparzeń jest 
bardzo ważnym elementem prakty-
ki lekarza rodzinnego.

2. Etiologia i podział 
oparzeń

Czynnikiem etiologicznym oparzeń 
termicznych skóry może być ciepło 
wilgotne – gotująca woda, para wod-
na, inne gorące substancje płynne lub 
półpłynne – tłuszcz, metal, parafina, 
wosk, itd., lub też ciepło suche – opa-
rzenia płomieniem lub spowodowane 
urządzeniami domowymi – piecyki, 
żelazka itp. U dorosłych – brak jest 
charakterystycznej lokalizacji oparzeń, 
a etiologia urazu jest często związa-
na z rodzajem aktywności zawodowej 
– urazy w pracy. U dzieci najczęst-
szą przyczyną oparzeń jest kontakt 
z gorącymi płynami – kawa, herbata. 
Dominują tu dwa typy mechanizmów 
– bezpośrednie oblanie gorącym pły-
nem przez nieuważnego opiekuna, lub 
też – częściej – wylanie na siebie przez 
dziecko płynu, zwykle z wyżej stoją-
cego naczynia [1]. Stąd też najczęstszą 
lokalizacją oparzeń u dzieci poniżej 
czwartego roku życia jest twarz i szy-
ja, tułów - tj. przednia ściana klatki 
piersiowej i brzucha oraz barki (patrz 
fot. 1). Należy pamiętać, że oparzenie 
może być symptomem zespołu dziecka 
maltretowanego. Szczególnie niebez-
pieczną lokalizacją oparzenia są tzw. 
miejsca wstrząsorodne – głowa i szy-
ja, pachy, krocze, doły podkolanowe, 
stopy. Do innych, specjalnych typów 
oparzeń należą: oparzenia chemicz-
ne – kwasami i zasadami, oparzenia 
elektryczne, oparzenia innych niż skó-
ra struktur anatomicznych – przeły-

ku, oka, ucha, inhalacyjne dróg odde-
chowych. Powyższe typy urazów sta-
nowią zawsze poważny problem dia-
gnostyczny i leczniczy i zwykle wy-
magają intensywnego leczenia na od-
dziale szpitalnym.

Na uraz oparzeniowy składa się 
rana oparzeniowa – będąca jego bez-
pośrednią konsekwencją, oraz choro-
ba oparzeniowa – którym to mianem 
określa się zespół ogólonoustrojowych 
objawów i powikłań występujących 
w organizmie po oparzeniu. Uraz opa-
rzeniowy należy zatem rozpatrywać 
na dwóch odrębnych płaszczyznach 
– ogólnoustrojowej – choroba oparze-
niowa, oraz miejscowej – rana opa-
rzeniowa.

Choroba oparzeniowa jest efektem 
gwałtownej utraty płynów oraz uru-
chomienia kaskady uogólnionej odpo-
wiedzi zapalnej. Prowadzi do zabu-
rzeń wodno-elektrolitowych, immu-
nologicznych i metabolicznych, któ-
rych skrajną konsekwencją jest oli-
gowolemiczny wstrząs oparzeniowy. 
Najgroźniejszym powikłaniem choro-
by oparzeniowej jest zespół uogólnio-
nej odpowiedzi zapalnej (SIRS) oraz 
w konsekwencji – zespół niewydolno-
ści wielonarządowej (MODS). Cho-
roba oparzeniowa jest zatem stanem 
bezpośredniego zagrożenia życia i wy-
maga pilnego specjalistycznego lecze-
nia szpitalnego [1, 3].

Najważniejszymi parametrami 
określającymi ranę oparzeniową są 
rozległość i głębokość rany. Rozle-
głość oparzenia określa się jako pro-
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rego dotkniętego urazem oparzeniowym – w zakresie koniecznym w codziennej praktyce lekarza rodzinnego. Szcze-
gólny akcent położono na omówienie zastosowania nowoczesnych typów opatrunków w leczeniu rany oparzeniowej. 
Sądzimy, że znajomość podstaw prawidłowego i nowoczesnego leczenia oparzeń z jednej strony umożliwia lekarzom 
rodzinnym właściwe prowadzenie części oparzonych chorych, z drugiej zaś – ułatwia decyzję o szybkim przekazaniu 
do jednostki specjalistycznej pacjentów tego wymagających.
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Abstract:
Burns still remain serious diagnostic and therapeutic problem – both because of its frequency and possible complica-
tions. The authors have reminded the partition, basic pathophysiology and main principles of treatment of the burnt 
patient – as applied to the everyday practice of the General Practitioner. The modern types of dressings in the treat-
ment of the burn wound have been especially accentuated. We presume that basic modern knowledge about burn treat-
ment will allow family doctors to treat their patient correctly, but on the other side – it will help to decide to send some 
cases to the general or pediatric surgery department as soon as possible – if demanded.
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cent oparzonej skóry w stosunku do 
całkowitej powierzchni ciała (TBSA 
– Total Body Surface Area). W celu 
ułatwienia – dla dorosłych stosu-
je się przybliżoną skalę, zwaną „re-
gułą dziewiątek”, przytaczaną przez 
każdy podręcznik chirurgii. U dzie-
ci stosuje się wzorcowe tablice Lun-
da i Browdera - uwzględniające wiek 
dziecka i lokalizację oparzenia w sto-
sunku do procentowego udziału w cał-
kowitej powierzchni ciała. Najszyb-
szą, choć znacznie uproszczoną me-
todą określania rozległości jest przy-
jęcie dłoni pacjenta jako 1% całkowi-
tej powierzchni jego ciała.

Głębokość oparzenia określa się 
w stopniach.

W stopniu pierwszym uszkodze-
niu ulegają jedynie powierzchowne 
warstwy naskórka. Żywoczerwony 
rumień i bolesność są głównymi ob-
jawami rany, która zwykle bez powi-
kłań goi się po 7-10 dniach. Rany tego 
typu nie pozostawiają blizn.

Z klinicznego punktu widzenia nie-
zwykle istotne jest rozdzielenie stop-
nia drugiego na stopnie II a i II b:

W stopniu II a zniszczeniu ulega 
prawie cała warstwa naskórka i po-
wierzchowne warstwy skóry właści-
wej. Rana jest żywoczerwona, bar-
dzo bolesna samoistnie i przy doty-
ku, cechą charakterystyczną są pę-
cherze, powstające w wyniku odwar-
stwiania się naskórka od błony pod-
stawnej. Samoistne gojenie i naskórko-
wanie ma miejsce od dna rany i trwa 
14-21 dni. Rany stopnia II a pozosta-
wiają niewielkie przebarwienia, cza-
sem blizny.

W stopniu II b zniszczeniu ulega 
naskórek i różnie głębokie warstwy 
skóry właściwej. Charakterystyczne 
jest pozostawienie w dnie rany wy-
sepek naskórka z mieszków włoso-
wych i gruczołów potowych, co po-
dobnie jak w stopniu II a umożliwia 
gojenie od dna rany. W ranach tej 
głębokości obserwuje się już obec-
ność powierzchownej martwicy na-
skórkowo-skórnej, uniemożliwiają-
cej rozpoczęcie procesów naskór-
kowania przed usunięciem jej z po-
wierzchni rany. Rana jest pozbawio-
na pęcherzy, blada, różowa, czerwo-
na lub ceglasta, intensywnie bolesna 
samoistnie i przy dotyku, gojenie od 

dna rany jest możliwe, lecz znacznie 
przedłużone, trwa 21-35 dni. Ten typ 
oparzenia może pozostawić rozległe 
blizny. Jeśli rozwinie się w nich zaka-
żenie, rany II b mogą łatwo ulec po-
głębieniu do stopnia III.

W stopniu III zniszczeniu i całko-
witej martwicy ulega pełna grubość 
skóry właściwej. Rana ma barwę bru-
natną, brązową, bladożółtą lub czer-
woną. Jest nieczuła na ucisk, co nie 
oznacza, że oparzenie stopnia III jest 
niebolesne – wrażenia bólowe pocho-
dzą z ognisk oparzeń pośrednich wo-
kół rany martwiczej. Naskórkowanie 
następuje tylko od brzegów rany, pod-
czas samoistnego gojenia - procesy go-
jenia przez bliznowacenie biorą górę 
nad regeneracją naskórka.

W stopniu IV dochodzi do znisz-
czenia tkanek leżących głębiej – mię-
śni, ścięgien, kości, stawów.

Trafne określenie głęboko-
ści rany oparzeniowej w krótkim 
okresie od urazu może być niezwy-
kle trudne nawet dla doświadczo-
nego klinicysty. Przecenienie głę-
bokości danej rany oparzeniowej 
jest mniejszym błędem i może wy-
rządzić mniej szkody niż niedo-
szacowanie jej rzeczywistej głę-
bokości.

Rozległość i głębokość oparze-
nia składają się na ciężkość oparze-
nia. Obowiązującą obecnie klasyfi-
kacją jest podział oparzeń wg Ame-
rican Burns Association (tu: za Pu-
chałą i wsp.):

Oparzenia lekkie:
– oparzenia I stopnia;
– oparzenia II stopnia, poniżej 15% 

powierzchni ciała u dorosłych;
– oparzenia II stopnia, poniżej 10% 

powierzchni ciała u dzieci;
– oparzenia III stopnia, poniżej 5% 

powierzchni ciała.
Oparzenia średnie:

– oparzenia II stopnia, obejmujące 
15-25% powierzchni ciała u do-
rosłych;

– oparzenia II stopnia, obejmujące 10-
20% powierzchni ciała u dzieci;

– oparzenia III stopnia, poniżej 10% 
powierzchni ciała;

– wszystkie oparzenia obejmujące ręce, 
twarz, oczy, uszy, stopy, krocze.

Oparzenia ciężkie:
– oparzenia II stopnia, powyżej 25% 

powierzchni ciała u dorosłych;
– oparzenia II stopnia, powyżej 20% 

powierzchni ciała u dzieci;
– oparzenia III stopnia, powyżej 

10% powierzchni ciała, niezależ-
nie od wieku;

– oparzenia III stopnia twarzy, szyi, 
stóp, dłoni, krocza, okrężne;

– oparzenia inhalacyjne, elektrycz-
ne, chemiczne;

– oparzenia powikłane innymi cięż-
kimi urazami lub współistniejący-
mi schorzeniami.
Postępowanie w przypadku oparzeń 

u dzieci, zwłaszcza małych, znacznie 
różni się od postępowania w przypad-
ku oparzonych dorosłych. Wynika to 
z faktu, że fizjologia wieku rozwojo-
wego różni się istotnie od fizjologii 
dorosłych – a zatem również patofi-
zjologia i biologia oparzeń u dzieci po-
siada własną odrębność i specyfikę. 
Labilność układu krążenia, chwiej-
ność mechanizmów termoregulacji, 
mała adaptacja mechanizmu kłębko-
wo-cewkowego, większa podatność do 
powstawania oparzeń głębokich i pro-
porcjonalnie większa utrata płynów 
oraz większa podatność do powsta-
wania blizn przerostowych powodu-
ją, że oparzenie u dziecka łączy się 
potencjalnie z większą możliwością 
komplikacji i powikłań [1, 4, 5]. Bez-
względnej i natychmiastowej hospi-
talizacji wymaga każde dziecko (za 
Puchałą i wsp.):
– z oparzeniem ciężkim lub śred-

nim;
– z oparzeniem lekkim, ale okrężnie 

obejmującym obwód kończyny;
– z oparzeniem okolic wstrząsorod-

nych (patrz wyżej);
– z podejrzeniem o rozmyślne opa-

rzenie dziecka lub przy dowodach, 
że opieka nad dzieckiem nie będzie 
odpowiednia;

– ze specjalnymi rodzajami oparzeń 
(elektryczne, chemiczne, wziew-
ne).
Wskazania do hospitalizacji osób 

dorosłych są nieco mniej rygorystycz-
ne i zależą przede wszystkim od za-
grożenia wystąpieniem choroby opa-
rzeniowej oraz ewentualną konieczno-
ścią operacyjnego leczenia rany opa-
rzeniowej.
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3. Podstawy leczenia 
oparzeń

Pierwsza pomoc przedlekarska, 
udzielona choremu oparzonemu, 
obejmuje:
– natychmiastowe odizolowanie od 

czynnika parzącego– zduszenie 
źródła ognia, zdjęcie mokrych rze-
czy w przypadku oparzeń gorący-
mi płynami;

– zabezpieczenie drożności dróg od-
dechowych;

– chłodzenie rany oparzeniowej – let-

nią bieżącą wodą – przez okres nie 
dłuższy niż kilkanaście minut; nie 
należy używać wody bardzo zimnej 
– ze względu na niebezpieczeństwo 
pogłębienia wstrząsu; należy zacho-
wać szczególną ostrożność w przy-
padku oparzeń rozległych i głębo-
kich oraz w przypadku dzieci po-
niżej 5. roku życia; część autorów 
zwraca bowiem uwagę na zagro-
żenie szybkim wyziębieniem i po-
głębieniem mechanizmów wstrzą-
sowych u małych dzieci w efekcie 

zbyt intensywnego chłodzenia rany; 
jest pewne, że należy tu zachować 
ostrożność najwyższego rzędu;

– zabezpieczenie rany oparzeniowej su-
chym, czystym, materiałem, w miarę 
możliwości – jałowym opatrunkiem; 
błędem jest nakładanie na ranę opa-
rzeniową jakichkolwiek substancji 
nieleczniczych (np. tłuszczy używa-
nych w gospodarstwie domowym) 
oraz jakichkolwiek innych substan-
cji – przed dokonaniem oceny rany 
przez doświadczonego lekarza;

– zabezpieczenie pacjenta przed nad-
miernym wyziębieniem – zwłaszcza 
w przypadku uprzedniego chłodze-
nia rany – okrycie chorego kocem, 
ciepłą odzieżą, itp.;
Pomoc lekarska na miejscu zda-

rzenia:
– ocena drożności dróg oddechowych, 

wydolności oddechowej i krążenia 
– ewentualne podjęcie działań resu-
scytacyjnych, maska twarzowa, intu-
bacja, wentylacja mechaniczna;

– wykonanie kontaktu żylnego;
– natychmiastowe podanie silnych 

środków przeciwbólowych możli-
wą dostępną drogą – najlepiej do-
żylnie; pacjenci po ciężkim urazie 
wymagają podania środków nar-
kotycznych (morfina, fentanyl, do-
largan);

Najczęstszym błędem, popeł-
nianym przez lekarzy udzielają-
cych pomocy choremu oparzone-
mu na miejscu wypadku, jest nie-
podanie jakichkolwiek środków 
przeciwbólowych!

– wstępna ocena rozległości i głęboko-
ści oparzenia, w razie gdyby nie wy-
konano wcześniej – chłodzenie rany 
wg zasad przedstawionych powy-
żej oraz zaopatrzenie rany jałowym 
opatrunkiem; dostępne obecnie na 
rynku opatrunki chłodzące powin-
ny znaleźć się w rutynowym wypo-
sażeniu zestawu pierwszej pomocy 
lekarza pierwszego kontaktu;

– rozpoczęcie postępowania przeciw-
wstrząsowego – rozpoczęcie przeta-
czania płynów – wg zasad przedsta-
wionych w części poświęconej le-
czeniu choroby oparzeniowej;

– założenie cewnika do pęcherza mo-
czowego – bilans płynów;

Fot. 1. Dziecko 1,5-roczne, oparzenie II b/III stopnia, typowa lokalizacja 
oparzenia dla wczesnego wieku dziecięcego.

Fot. 2. Pacjent w 1. roku życia, rana przykryta opatrunkiem 
hydrokoloidowym – Granuflex.

Oparzenia
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– przygotowanie pacjenta do trans-
portu.
Na leczenie urazu oparzeniowego 

składa się leczenie ogólne (= lecze-
nie choroby oparzeniowej i wstrząsu 
oparzeniowego) oraz leczenie miej-
scowe (= leczenie rany oparzenio-
wej) [1,5].

Pacjent wymagający leczenia 
ogólnego przebywa zawsze na od-
dziale specjalistycznym. W ogól-
nym zarysie na leczenie takie skła-
da się:
– płynoterapia prowadzona wg okre-

ślanego schematu; jednym z najczę-
ściej opisywanych schematów jest 
reguła Parkland w modyfikacji Ba-
xtera:
1. doba
3-4 ml/kg masy ciała/% oparzo-
nej powierzchni (+ zapotrzebowa-
nie dobowe!)
z tego:
– 50% – w pierwszych 8 godzi-

nach
– 25% – w następnych 8 godzi-

nach
– 25% – w kolejnych ośmiu go-

dzinach
W pierwszej dobie podajemy jedynie roz-
twory krystaloidów – np. mleczan Ringe-
ra, płyn wieloelektyrolitowy, 0,9% NaCl; 
unikamy podawania koloidów;
2. doba (i dalsze)
2-3 ml/kg masy ciała/% oparzo-
nej powierzchni (+ zapotrzebowa-
nie dobowe!)
początek przetaczania białka:
0,35-0,5 ml/kg masy ciała/% opa-
rzonej powierzchni

– leczenie żywieniowe;
– kontynuacja leczenia przeciwbó-

lowego;
– antybiotykoterapia i leczenie im-

munostymulujące;
– postępowanie przeciwtężcowe i prze-

ciw WZW-B;
– profilaktyka wrzodu Curlinga;
– krew i środki krwiopochodne;
– leczenie przeciwzapalne – profilak-

tyka zespołu SIRS;
Leczenie miejscowe rany oparze-

niowej może być leczeniem zacho-
wawczym lub operacyjnym.

Leczenie operacyjne przeprowadza 
się w przypadku oparzeń głębokich tj. 
większości oparzeń II b stopnia oraz 
wszystkich oparzeń III stopnia [6,7]. 

Leczenie operacyjne obejmuje:
– nacięcia odbarczające – w przy-

padku oparzeń okrężnych kończyn 
– w 0 dobie od urazu; uwaga! – na-
wet powierzchowne, lecz okrężne 
oparzenie kończyny może stanowić 
niebezpieczeństwo jej ostrego nie-
dokrwienia i powinno być leczone 
na oddziale chirurgicznym;

– wycięcie martwicy w 3.-5. dobie 
– styczne lub radykalne – do po-
więzi; ranę powstałą po wycięciu 
martwicy oparzeniowej pokrywa 
się najczęściej autogennym prze-
szczepem skóry pośredniej grubo-
ści, ewentualnie innymi dostępny-
mi opatrunkami biologicznymi (al-
loprzeszczepy skóry konserwowanej, 
błony owodniowe, ksenografty, ho-
dowle naskórka in vitro, żywe ekwi-
walenty skóry);

– amputacje kończyn – w przypadku 
elektrycznych oparzeń wysokona-
pięciowych;

– późne operacje rekonstrukcyjne.
Leczenie zachowawcze przeprowa-

dza się w przypadku ran mogących sa-
moistnie zagoić się od dna z dobrym 
efektem kosmetycznym i czynnościo-
wym. Wskazaniem do leczenia zacho-
wawczego są oparzenia powierzchow-
ne – I i II a stopnia, oraz nierozległe 
oparzenia II b stopnia. Celem lecze-
nia zachowawczego jest stworzenie 
w ranie maksymalnie korzystnych wa-
runków umożliwiających jej naskór-
kowanie oraz niedopuszczenie do za-
każenia rany – co jest poważnym po-
wikłaniem [1, 6, 7, 8].

Zakażenie rany oparzeniowej 
może spowodować pogłębienie 
(konwersję) rany początkowo po-
wierzchownej – do trudnej do za-
gojenia rany głębokiej!

Niekiedy wskazaniem do leczenia 
zachowawczego bywa brak zgody pa-
cjenta na leczenie chirurgiczne głębo-
kich oparzeń. Przed założeniem na ranę 
jakiegokolwiek opatrunku wykonuje się 
opracowanie rany. W warunkach steryl-
nych należy oczyścić ranę z jakichkol-
wiek zabrudzeń, ewentualnie poszarpa-
nych resztek pęcherzy. Pęcherze czyste 
i nieuszkodzone należy nakłuć jałową 
igłą, odprowadzając zawartość pęche-
rza i pozostawiając jego ścianę jako na-

turalny opatrunek biologiczny na po-
wierzchni rany. Oczyszczenie i dezyn-
fekcję rany wykonuje się zwykle prepa-
ratami jodowymi, np. płynną postacią 
10% jodowanego poliwinylopirolidonu 
– Povidone-iodine®, bądź też 2-3% roz-
tworem kwasu bornego, 0,05% chlor-
heksydyny.

Zachowawcze leczenie rany opa-
rzeniowej podzielić można na lecze-
nie metodą otwartą – bez opatrunku, 
oraz metodą zamkniętą – pod opa-
trunkiem.

Leczenie metodą otwartą prze-
prowadza się w przypadku oparzeń 
okolic specjalnych – twarz, krocze, 
pachy, niekiedy szyja. Zaletą meto-
dy otwartej jest łatwość w pielęgna-
cji trudno dostępnych miejsc, jak rów-
nież umożliwienie codziennej obser-
wacji rany. Leczenie metodą otwar-
tą przeprowadza się za pomocą ma-
ści lub pod strupem. Zwykle stosuje 
się tradycyjne substancje, jak np. Pol-
septol® (maść z jodowanego poliwi-
nylopirolidonu), itp. Ostatnio opisuje 
się dobre wyniki leczenia za pomocą 
maści Scaldex® – będącej mieszaniną 
komponenty roślinnej i przeciwbakte-
ryjnej. Scaldex® jest dobrym, tanim, 
polskim produktem, wg wielu auto-
rów znacznie przyspieszającym goje-
nie oparzeń powierzchownych i z po-
wodzeniem mogącym być wykorzy-
stanym w ambulatorium poradni leka-
rza rodzinnego. Gojenie pod strupem 
uzyskuje się przez koagulację rany 2, 
5 lub 10% AgNO3. Nie zaleca się sto-
sowania tej metody przez osoby nie-
doświadczone – ze względu na poten-
cjalną toksemię preparatu.

Leczenie metodą zamkniętą – pod 
opatrunkiem. Obecnie na rynku znaj-
duje się spora ilość różnych typów 
preparatów i substancji służących 
do opatrywania ran. Strategia po-
stępowania lekarskiego uzależnio-
na powinna być od głębokości, roz-
ległości, okolicy i stopnia wilgotno-
ści rany oraz ewentualnych objawów 
zakażenia. W przypadku ran suchych 
stosuje się innego typu opatrunki niż 
w przypadku ran sączących, z wysię-
kiem. Przy omawianiu najczęściej sto-
sowanych opatrunków ograniczyliśmy 
się do tych, których użycie jest szcze-
gólnie przydatne w ambulatorium po-
radni lekarza rodzinnego.
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Najprostszym typem opatrunków 
są neutralne gazy parafinowe, wy-
konane na bazie parafiny aptecznej, 
ewentualnie z dodatkiem środka prze-
ciwbakteryjnego, produkowane przez 
wiele firm i łatwo dostępne na ryn-
ku (Jelonet®, Bactigras®, Grassolind®). 
Stosuje się je w przypadku nie powi-
kłanych i nie zakażonych oparzeń po-
wierzchownych o niewielkim stopniu 
sączenia. Tłuste środowisko zapew-
nia właściwe warunki gojenia. Są ła-
twe i wygodne w użyciu, wymagają 
jednak dodatkowego zamocowania na 
ranie za pomocą jałowej opaski dzia-
nej. Zmiany opatrunków najlepiej wy-
konywać codziennie, za każdym ra-
zem wykonując dezynfekcję rany. Opa-
trunki o podobnej zasadzie działania 
można też przygotować samodzielnie, 
używając jałowej gazy i podłoża – np. 
Silol, Polseptol®. Użycie preparatów 
firmowych jest jednak dużo prostsze 
i tylko niewiele droższe, a możliwość 
infekcji znacznie mniejsza.

Substancją klasycznie stosowaną 
w leczeniu oparzeń jest sól srebro-
wa sulfatiazyny. Srebro pozostaje na 
powierzchni rany, a sulfonamid wni-
ka w jej głąb. Lek przechodzi przez 
strup, opatrunek należy zmieniać co 
12 godzin. Lek dostępny jest najczę-
ściej pod postacią maści (Argosul-
fan®), dlatego wymaga zastosowa-
nia dodatkowych warstw: wchłania-
jącej oraz mocującej.

Innego typu opatrunkami są opa-
trunki enzymatyczne (Fibrolan®, Iru-
xol mono®). Stosuje się je w przy-
padku oparzeń z towarzyszącą po-
wierzchowną martwicą (martwica 
głęboka powinna być leczona chi-
rurgicznie!). Aktywne enzymy bę-
dące składnikami takich preparatów 
powodują rozpuszczenie martwicy 
i oczyszczenie rany, którą przygoto-
wuje się w ten sposób do samoistne-
go wygojenia. Zastosowanie maści 
enzymatycznych wymaga zamoco-
wania dodatkowej warstwy wchła-
niającej, opatrunek zmienia się zwy-
kle co 1-2 dni. Należy pamiętać, że 
w przypadku niektórych prepara-
tów enzymatycznych nie powinno 
się używać środków na bazie jodu 
do dezynfekcji rany – jod inaktywu-
je bowiem aktywne składniki enzy-
matyczne preparatu.

Ciekawą grupą opatrunków są opa-
trunki foliowe (OpSite Flexigrid®, Hy-
drofilm®, Bioclusive®), zbudowane 
z półprzepuszczalnej folii poliureta-
nowej, nieprzepuszczalnej dla bakte-
rii i wody, lecz umożliwiającej swo-
bodny dostęp powietrza i eliminację 
nadmiaru wysięku z powierzchni rany 
pod postacią pary wodnej. Przezroczy-
sta struktura zapewnia swobodną ob-
serwację przebiegu gojenia rany. Ela-
styczna budowa umożliwia dopaso-
wanie opatrunku do kształtów ciała, 
a hypoalergiczny akrylowy klej po-
zwala na dokładne dopasowanie folii. 
Wodoodporność daje pacjentowi moż-
liwość swobodnej kąpieli i kontynu-
acji czynności higienicznych. Zatrzy-
mując na powierzchni rany elementy 
wysięku zawierające szereg substan-
cji aktywnych – pośrednio przyspie-
sza gojenie rany.

W ostatnich latach zwraca się dużą 
uwagę na znaczne przyspieszenie pa-
rametrów gojenia ran leczonych opa-
trunkami aktywnymi w stosunku do 
powyżej opisanych opatrunków trady-
cyjnych. Koncepcja opatrunków ak-
tywnych nawiązuje do teorii wilgot-
nego gojenia rany, tj. utrzymywania 
w ranie warunków komory wilgotnej, 
co wg wielu autorów znacząco przy-
spiesza naskórkowanie. Opatrunki ak-
tywne to m.in. opatrunki hydrożelo-
we i hydrokoloidowe.

Opatrunki hydrożelowe (IntraSi-
te Gel®, Hydrosorb®) zawierają dużo 
wody, jednak nie są w niej rozpusz-
czalne. Po nałożeniu na ranę spon-
tanicznie tworzą wilgotny mikrokli-
mat, nie zaleca się jednak stosowania 
ich w przypadku ran obficie wydzie-
lających – ze względu na ograniczo-
ne właściwości chłonące.

Szczególnie chętnie polecaną przez 
autorów grupą środków są opatrunki 
hydrokoloidowe. Opatrunki hydroko-
loidowe stanowią bardzo interesującą 
grupę środków stosowanych w przy-
padku ran oparzeniowych – zarów-
no powierzchownych, jak i głębokich, 
oraz innych trudno gojących się ran, 
np. odleżyn [9, 10]. Hydrokoloidy przy-
spieszają gojenie ran poprzez kontro-
lę wilgotności i ilości wysięku, popra-
wiają także mikrocyrkulację w obrę-
bie rany, pobudzają neoangiogenezę, 
a także odtwórczą czynność fibrobla-

stów, a w fazie reepitelializacji mają 
zdolność stymulowania keratynocy-
tów do wzrostu i proliferacji. Poprzez 
utrzymywanie korzystnego pH – dzia-
łają ograniczająco na rozwój zakaże-
nia bakteryjnego. Występują one pod 
postacią płytek (plastrów), żelu, pasty, 
pudru. Szczególnie polecaną w przy-
padku leczenia ran oparzeniowych jest 
łatwa i wygodna w zastosowaniu forma 
plastrów. Dobrym przedstawicielem tej 
postaci leku jest preparat Granuflex® 
[11, 12, 13]. Składa się on z warstwy 
zewnętrznej i wewnętrznej. Warstwa 
zewnętrzna pełni funkcję ochronną, 
będąc elastycznym zabezpieczeniem 
rany przed zabrudzeniem płynami, 
moczem, stolcem i dostępem bak-
terii. Warstwa wewnętrzna, złożona 
z żelatyny, pektyny, karboksymety-
locelulozy i poliisobutylenu, zapew-
nia idealne wilgotne mikrośrodowisko 
do wygojenia rany. Tak skonstruowa-
ny opatrunek posiada szereg korzyst-
nych cech dodatkowych: jest przyja-
zny dla pacjenta, gdyż łatwo utrzymuje 
się na ranie – nawet w miejscach trud-
no dostępnych, umożliwia nie upośle-
dzone funkcjonowanie i codzienną hi-
gienę pacjenta, jest bezbolesny pod-
czas jego usuwania, nie wymaga co-
dziennych zmian. Płytki Granufle-
xu nakłada się na rany zdezynfeko-
wane roztworem dowolnej substan-
cji, nie opisano interakcji pomiędzy 
znanymi środkami dezynfekującymi 
a aktywnym hydrokoloidem. Istotne 
jest, aby nakładać opatrunek na po-
wierzchnie osuszone uprzednio jało-
wą gazą. Wymaga też podkreślenia, 
że musi on zajmować margines skóry 
nieuszkodzonej (ok. 2-3 cm), uprzed-
nio odtłuszczonej benzyną apteczną 
– ułatwia to utrzymanie opatrunku na 
ranie. Większość autorów podaje, że 
zmianę opatrunku hydrokoloidowego 
należy przeprowadzić, gdy zaczynają 
się spod niego wydobywać nadmier-
ne ilości wysięku, uniemożliwiające 
prawidłowe funkcjonowanie i higie-
nę pacjenta. W zależności od stopnia 
wilgotności rany następuje to zwykle 
pomiędzy 2. a 6. dniem od momentu 
założenia opatrunku na ranę. Płytki 
hydrokoloidowe można łatwo przyci-
nać, dostosowując je do kształtu, wiel-
kości i lokalizacji rany. Warstwa we-
wnętrzna opatrunku jest samoprzylep-
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na, nie wymaga więc on dodatkowego 
mocowania na ranie (fot. 2). Należy 
zwrócić uwagę, że warstwowy wysięk 
gromadzący się pod opatrunkami hy-
drokoloidowymi przypomina ropienie 
rany, co może wprowadzić w błąd oso-
by rozpoczynające pracę z tego typu 
opatrunkami (fot. 3).

Skuteczne i nowoczesne lecze-
nie miejscowe rany oparzeniowej 
wymaga zastosowania opatrun-
ków aktywnych – znacznie przy-
spieszających gojenie rany. Szcze-
gólnie polecane przez autorów ni-
niejszego opracowania są opatrun-
ki hydrokoloidowe. Dobrym przed-
stawicielem tej grupy leków jest 
występujący pod postacią wygod-
nych w użyciu plastrów – opatru-
nek Granuflex®.

4. Podsumowanie
Lekarz rodzinny jest często pierw-

szą osobą udzielającą fachowej pomocy 
choremu dotkniętemu urazem oparze-
niowym. Od tego momentu rozpoczy-
na się seria decyzji, od prawidłowości 
których zależy często nie tylko dobry 
efekt kosmetyczny, ale często zdrowie 
i życie pacjenta. Znajomość podstawo-
wych algorytmów leczenia oparzeń po-
zwala na właściwe zakwalifikowanie 
chorego do grupy wymagającej odpo-
wiedniego leczenia. W przypadku pod-

jęcia się przez lekarza rodzinnego pro-
wadzenia chorego z niewielkim opa-
rzeniem w poradni lekarza rodzinne-
go niezwykle istotne jest zastosowanie 
nowoczesnych metod leczenia miejsco-
wego, dających choremu maksymal-
ny komfort i umożliwiających szyb-
kie i efektywne zagojenie rany. Nale-
ży pamiętać o znacznych odstępstwach 
w leczeniu oparzeń u dzieci w porów-
naniu do zasad tyczących chorych do-
rosłych. Zagrożenie licznymi powikła-
niami, nie występującymi lub wystę-
pującymi rzadziej u dorosłych, każe 
zachować w przypadku pacjentów pe-
diatrycznych ostrożność najwyższego 
rzędu. Uważamy, że po spełnieniu po-
wyższych warunków lekarz rodzinny 
może (powinien!) być ważnym part-
nerem i współpracownikiem dla chi-
rurga-klinicysty w klasyfikacji i pro-
wadzeniu chorego oparzonego.
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