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Seznam použitých zkratek 

č. číslo 

EWMA Evropská asociace společností hojení ran 

ks kus 

mj. mimo jiné 

např. například 

obr. obrázek 

př. příklad 

tab. tabulka 

tzv. tak zvaný 

tzn. to znamená       

WHC  Wound Healing Continuum 

zejm. zejména
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1 Úvod 

 

Problematika chronických ran, zejm. dekubitů je stále aktuální problém, se kterým   

se běžně můžeme setkat jak na standardním, tak na specializovaném oddělení.  

Léčba těchto specifických ran je pro personál a poskytovatele finančně a časově náročná 

a pro postiženého pacienta může znamenat prodloužení hospitalizace, rekonvalescence  

a v neposlední řadě velmi bolestivé chvíle. Biomedicínské a farmaceutické pokroky  

se však zasloužily o to, že máme stále nové a moderní krycí materiály a výrobky, 

kterých je mnoho, a díky tomu máme při terapii hojení ran z čeho vybírat. Proč  

ale incidence chronických ran neubývá? Právě tato skutečnost mě inspirovala k výběru 

tématu na bakalářskou práci, kde se snažíme nalézt jádro plynoucích problémů.  

Pro zjištění stěžejních informací jsme si stanovili 2 cíle, z nichž se první zaměřuje  

na fakt, zda všeobecné sestry dokáží správně identifikovat ránu dle léčebné fáze hojení  

a druhý cíl pak mapuje orientaci sester v léčebných krycích materiálech a prostředcích. 

Myslíme si, že právě tyto dvě skutečnosti mohou velmi ovlivnit následnou terapii  

a osud pacienta.  

V teoretické části se nejprve zabýváme obecnou charakteristikou nejčastějších 

chronických ran a v  následujících kapitolách se zaměřujeme na použití specifických 

prostředků. Nejdříve zmiňujeme débridement a poté se orientujeme na lokální krycí 

materiály, kde popisujeme účinky, indikace, kontraindikace, dobu použití, eventuálně 

složení a také příklad konkrétního výrobku, se kterým se můžeme v praxi setkat. 
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2 Teoretická část  

2.1 Chronické rány 

 

Za chronické rány se považují ty, u nichž po dobu 6-8 týdnů nedochází k hojení  

po odpovídající léčbě. Proces hojení těchto ran se nazývá per secundam, což znamená, 

že dochází k výstavbě nové tkáně. Mezi nejčastější chronické rány řadíme dekubity, 

bércové vředy a syndrom diabetické nohy (Ferko, Šubrt a Dědek, 2015). 

Léčebný proces u těchto defektů trvá mimořádně dlouho a jeho vzhled neprojevuje 

žádné známky uzdravení i při vhodně zvolené péči. Můžeme se setkat  

i s pojmem „nehojící se rána“ či „non-healing wound“, který se dokonce uvádí jako 

vhodnější varianta. Bylo tak rozhodnuto roku 2010 Evropskou asociací společností 

hojení ran (EWMA) na XX. Kongresu v Ženevě, a to z toho důvodu, že se některé 

znaky chronických ran mohou překrývat se znaky akutních ran, které mají 

komplikovaný průběh (Stryja, 2011).  

 

 

2.1.1 Dekubity 

 

Dekubitus je výsledkem místní ischemie kůže (Hašová a Maršálková, 2012). Ke vzniku 

proleženin vede zejména působení tlaku na predilekční místa, jako jsou například sedací 

hrboly, či paty a dochází k tomu již během několika hodin. Také proto  

se mj. polohování považuje za jeden z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují  

jak prevenci, tak léčbu dekubitů z té pozitivní strany (Pokorná a Komínková, 2013). 

K této nepříjemnosti přispívají také střižné síly, ke kterým dochází při přemisťování 

pacienta, vlhkost a další aspekty, jako například špatný nutriční a fyzický stav pacienta 

(Mikula a Mullerová, 2008). 
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2.1.2 Syndrom diabetické nohy 

 

Diabetická ulcerace je komplikací chronického onemocnění – diabetu mellitu.  

Tento specifický problém je charakterizován přítomností defektu distálním směrem  

od kotníku u lidí, kteří se léčí s diabetem (Piťhová, 2010).  

Mezi činitele, které mají vliv na vznik syndromu diabetické nohy, patří: působení tlaku 

na plosku, ischémie končetiny, omezená kloubní pohyblivost, infekce a diabetická 

neuropatie. „Diabetická neuropatie je definována jako difúzní, nezánětlivé poškození 

funkce a struktury periferních motorických, senzitivních i vegetativních nervů“ 

(Piťhová, 2012, s.161). Klinicky se projevuje mravenčením, pálením, bolestí, pocitem 

studených nohou, či necitlivostí (Piťhová, 2010). 

Mezi další komplikace diabetu patří i diabetická makroangiopatie, což znamená,  

že dochází k aterosklerotickým změnám na středních a velkých tepnách muskulárního  

a elastického druhu - projevuje se klaudikačními bolestmi v oblasti kotníku, nártu, 

plosky, či prstů dolní končetiny. Diabetická mikroangiopatie představuje změny  

na arteriolách a kapilárách, kdy dochází k ztluštění a poruše propustnosti bazální 

membrány. Tato skutečnost brání průtoku krve v místě zranění, a tím pádem je omezen 

průtok živin a kyslíku, které organismus potřebuje k tomu, aby se rána zhojila  

(Chawla, Chawla and Jaggi, 2016). 

 

 

2.1.3 Bércový vřed 

 

Bércový vřed patří mezi nejčastější chronické rány, které jsou venózního, arteriálního  

a neuropatického původu. Vředem se rozumí kožní výkvětek, kdy dochází ke ztrátě 

pokožky a škáry. U arteriálních vředů dochází k poruše cév. Postižena je zejména tunica 

intima, kde dochází ke vzniku ateromových plátů. Neuropatický vřed vzniká  

u diabetiků, a to v důsledku angiopatie a neuropatie, (Zelenková, 2012). Venózní vředy 

jsou způsobeny oslabenou funkcí, či dysfunkcí tzv. svalové pumpy  

a poruchou žilních chlopní, důsledkem jsou pak rozšířené povrchové, či hluboké žíly 

(Švestková, 2015). 
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2.2 Fáze hojení  

 

ANON (2017) a další, např. Fiala (2015) uvádí 3 fáze hojení, kterými rána prochází. 

Jedná se o fáze čistící, granulační a epitelizační. První je fáze čistící, nebo také 

exsudativní. Název napovídá, že se organismus snaží ránu vyčistit a odstranit veškeré 

nežádoucí složky pomocí exsudátu. Dochází k tomu za pomoci fagocytózy,  

kdy zánětlivé buňky migrují směrem k zánětu a zneškodňují cizorodé látky. Dochází 

tedy k lokálnímu zánětu a my můžeme pozorovat zarudnutí, zvýšené teplo, otok,  

či bolestivost v okolí rány. 

Následná granulační fáze je charakteristická výstavbou granulační tkáně, kdy dochází 

k tvorbě krevních cév a vzniku sítě kolagenních vláken, která je důležitá pro třetí fázi, 

tedy epitelizační, kdy dochází k pohybu buněk po spodině rány z jejích okrajů a tím 

pádem k postupnému uzavírání defektu (Vytejčková et al, 2015). 

 

 

2.3 Kontinuum hojení rány 

 

Kontinuum nebo také The Wound Healing Continuum je pomůcka, která může být 

v praxi velmi užitečná. Jedná se o rozpoznání převažující barvy na spodině rány, jako je 

například černá, zelená či růžová. A právě díky této charakteristice ošetřující sestra ví, 

jaké prostředky je vhodné použít pro léčbu. Černá rána je typická pro výskyt nekrotické 

tkáně, je považována za obtížně se hojící a v systému WHC za počáteční fázi. Tato 

barva může také přecházet z černé na žlutou, zde se jedná už o přechodný typ. Žlutá 

ložiska znamenají znekrotizovaný podkožní tuk, či vláknitou vlhkou nekrózu. V obou 

typech je nutné odstranění mrtvé tkáně a zhodnocení tkáně pod ní. Žlutá rána s možnou 

přítomností hnisu obvykle poukazuje na přítomnost infekce, protože povlak umožňuje 

dobré podmínky pro množení mikrobů a z toho důvodu by měl být odstraněn. Žluto-

červená tkáň může obsahovat oba typy současně v tom případě, jedná-li se o žlutý 

povlak se znaky granulační tkáně. Není tomu tak, pokud se jedná o krvácení v důsledku 

traumatizace neopatrnou manipulací. Také nežádoucí přítomnost infekce, která je 

způsobená betahemolytickými streptokoky skupin A, B, C a G způsobuje červené 
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zabarvení, což může být matoucí. Červená rána bývá však obvykle typická pro výskyt 

granulační tkáně, na niž navazuje červeno-růžová rána, která již vykazuje znaky, které 

jsou typické pro ukončování průběhu hojení dle WHC. A nakonec růžová barva 

představuje cílový stav, kdy je rána překryta epiteliální ochrannou vrstvou  

(Pokorná a Mrázová, 2012). 

 

 

2.4 Kompetence 

 

Všeobecná sestra, jakožto nelékařský zdravotnický pracovník, nemůže sama definitivně 

rozhodovat o léčebné terapii jak u akutních, tak chronických ran, ale vyhláška  

č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 

zmiňuje v § 4 v odstavci g) stanovení, že všeobecná sestra může posuzovat a ošetřovat 

poruchy celistvosti kůže, chronické defekty a stomie (Česko, 2011). 

Přesto je třeba si však uvědomit, že i přes možný nesouhlas, či jiné doporučení 

ošetřující sestry, je nastolení postupu léčby a ordinace převazového materiálu vždy  

v kompetencích lékaře. Proto záleží na individuální domluvě mezi lékařem a ošetřující 

sestrou, jak bude následující péče o ránu vypadat (Pejznochová, 2010). 

Při léčbě pacienta se mluví o tzv. týmové práci, která se ve zdravotnictví považuje  

za velmi důležitou komponentu, kdy se na komplexní péči podílí širokospektrý tým 

pracovníků. Konkrétně u problematiky nehojících se ran je důležitá hlavně komunikace 

lékaře, jenž ordinuje postup léčby a všeobecné sestry, která ránu při pravidelných 

převazech vidí a hodnotí změny. Dále je velmi důležité, aby si všeobecné sestry 

sdělovaly informace mezi směnami, nebo například při předávání pacienta z jiného 

oddělení (Plevová, 2012).  
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2.5 Terapie 

 

Ještě před tím, než vybereme konkrétní materiál či prostředek pro převaz, je důležité, 

abychom si správně identifikovali ránu. To znamená, že se zaměříme na spodinu,  

kdy podle specifických znaků zjistíme, v jaké fázi se právě nachází.  

Dalším kritériem pro výběr primárního, ale i sekundárního krytí je množství 

produkovaného exsudátu. Pozornost věnujeme také okrajům rány a stavu okolní kůže, 

která může být v důsledku používání prostředků, či působením tělních tekutin 

zmacerovaná. Převaz provádíme za aseptických podmínek a snažíme  

se jej činit pro pacienta co nejméně bolestivým (Koutná a Šeflová, 2010). 

 

 

2.5.1 Débridement 

 

„Prof. F. Gottrup z University Center of Wound Healing v dánském Odense definuje 

débridement jako odstranění cizího materiálu a nekrotických nebo kontaminovaných tkání 

z traumatické nebo infikované léze“ (Stryja, 2016, s. 69).  

Odstraňování odumřelé tkáně můžeme provést hned několika různými způsoby. 

Mechanickým débridementem odnímáme nekrózu za využití chirurgických nástrojů 

v kombinaci s terapeutickým krytím. Autolytický débridement představuje proces tzv. 

autolýzu, kdy za použití vlhké terapie postupně dochází ke změkčování a rozpouštění 

nekrotické tkáně. Chemický débridement využívá chemické sloučeniny jako například 

kyselinu salicylovou, kyselinu benzoovou, či chlornany. Zmíněné substance způsobují 

rozklad nekrotické tkáně při nízkém pH (Langová a Brabcová, 2013). Enzymatický 

débridement je metodou, kdy za pomoci z vně přidaných enzymů dochází k rozložení 

proteinů mrtvých buněk u znekrotizovaných ran. Používají se přípravky jako například 

Fibrolan ung., nebo Iruxol Mono ung. (Stryja,2016). 
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2.5.2 Terapeutické krytí a prostředky 

 

Volba terapeutického krytí představuje při léčbě chronické léze nelehký úkol, kdy  

se řídíme specifickými znaky, které rána vykazuje. V dnešní době se však  

na farmaceutickém trhu pohybuje nespočet výrobků, a proto nemusí být snadné zvolit 

vhodný materiál (Stracenská, 2013). 

 

 

2.5.2.1 Neadherentní savá krytí 

 

Jsou to různě velké polštářky, které obsahují absorpční jádro v obalu z nepřilnavého 

materiálu (Stryja, 2016). Vyznačují se právě neadherentní vrstvou, která se nepřilepí ke 

spodině rány, čímž nedochází při odstraňování k traumatizaci a je zachován epitel  

a granulační tkáň. Hodí se na neinfikované povrchové rány a vředy, které produkují 

lehký až středně silný exsudát. Výrobce uvádí, že krytí může být ponecháno na ráně až 

několik dní, nicméně pro nás je stěžejní orientovat se dle množství produkovaného 

exsudátu. Výrobek, se kterým se můžeme setkat v praxi, se nazývá Melolin 

(Kapounová, 2007). 

 

 

2.5.2.2 Neadherentní antiseptická krytí 

 

Uvedený typ krytí má stejnou funkci jako předchozí. Jedná se o nepřilnavé krytí, které 

je ale oproti předešlému obohaceno o látky s antimikrobiálním účinkem. Mezi účinné 

složky patří jod-povidon, jod-cadexomer, stříbro, sulfadiazin stříbra, chlorhexidin, či 

med. Je tedy vhodný pro infikované rány, nebo rány, u nichž riziko infekce hrozí. 

Můžeme jej ponechat na ráně více jak 2 dny, Stryja (2016) uvádí dokonce 2-7 dnů, 

nicméně u infikovaných ran je zpravidla doporučena výměna častěji. Ukazatelem, který 

nám může být nápomocen, je opět množství tekutiny, kterou rána produkuje. Stryja 

(2016) ve své knize upozorňuje, že aplikace stejného druhu krytí s antimikrobiálním 

účinkem není doporučeno výrobcem používat více jak 21 dní, naproti tomu autorky 
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Pokorná a Mrázová (2012) uvádějí, že je vhodná změna již po 1-2 týdnech, a to v obou 

případech z důvodu možného vzniku bakteriální rezistence. Mezi nejznámější, v praxi 

používaný výrobek, patří například Inadine (Stryja, 2016). 

 

 

2.5.2.3 „Medová“ krytí 

 

 Do procesu hojení chronických ran můžeme zařadit i včelí med, a to díky jeho 

antibakteriálním vlivům, kterých je pravděpodobně dosaženo díky velkému množství 

cukru, či přítomnosti kyseliny gluonové nebo peroxidu vodíku. Dochází tak k zamezení 

rozsevu bakteriálních kolonií v důsledku kyselého pH. Sterilní lékařský med má  

i protizánětlivé, antioxidační účinky a snižuje zápach. V praxi se setkáme s různými 

produkty v podobě napuštěné nepřilnavé mřížky, či viskózního gelu. Výhodou je, že jej 

na ráně můžeme ponechat až 7 dní (Mrázová a Pokorná, 2013). V praxi se můžeme 

setkat s krytím MelMax (Stryja, 2016). Toto krytí má ale i svá negativa, a to nízkou 

schopnost vstřebávání exsudátu a také vysoušení spodiny ran  

(Pokorná a Mrázová, 2013).  

 

 

2.5.2.4 Hydroaktivní krytí 

 

Neboli také „mokrá terapie“ se používá u ran, které potřebujeme zbavit exsudátu a tím 

pádem i možné bakteriální přítomnosti. Díky těmto schopnostem je rána čistá  

a udržována ve vlhkém prostředí. Následující druhy popisují krytí, které volíme dle 

množství produkované tekutiny ranou (Stryja, 2016). 

Hydroaktivní krytí na rány se superabsorpčním jádrem slouží k vstřebávání a snížení 

množství exsudátu a zároveň potlačuje bakteriální zátěž. Tím je zajištěna hydratace rány 

a udržení spodiny v rovnovážně vlhkém prostředí, což je žádoucí pro podporu 

granulace. Působí ale také jako autolytický débridement, což můžeme využít  

i u povleklých a nekrotických ran. Výměny je nutné provádět již po 12 až 24 hodinách, 
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či intervalech daných výrobcem. Klasický produkt této kategorie je například 

TenderWet (Stryja, 2016). 

Absorpční hydroaktivní krytí představuje např. Cutinova hydro, což je hydrofilní 

polyuretanová pěna. Superabsorpční složka zajišťuje pohlcení velkého množství 

tekutiny a zároveň je schopna přiměřené hydratace – exsudát, který je vstřebán 

materiálem pak vytváří na ráně gel. Můžeme jej ponechat přiložené na ráně 2-7 dní dle 

množství produkované tekutiny. Nutnost výměny pak poznáme podle vzniku 

vypoukliny na vnější straně krytí. Je důležité zmínit, že negativně reagují  

se sloučeninami chlóru a peroxidu vodíku -  dochází k poklesu fyzikálněchemických 

vlastností krytí. Použití tohoto produktu se kontraindikuje  

u hlubokých a infikovaných ran a suchých příškvarů (Stryja, 2016). 

 

 

2.5.2.5 Hydrobalanční krytí 

 

Je vyrobeno z biosyntetického celulózového vlákna, které je prostorově uspořádáno  

do sítě. Používá se na slabé a středně exsudující defekty, a dokonce i na suché rány.  

Krytí je schopno výpotek přijímat a zároveň uchovávat na ráně vlhkost, čímž se zajistí 

rovnovážná hydratace. Pokud máme rány s přítomností infekce, lze dodat antiseptikum. 

Zástupcem uvedeného krytí je produkt: Suprasorb X (Pospíšilová, 2010). 

 

 

2.5.2.6 Hydrokoloidy 

 

Jedná se o polopropustné polyuretanové krytí, které po spojení s exsudátem rány vytvoří 

gelovou vrstvu, která je důležitá pro hydrataci. Funguje jako autolytický débridement, 

ale slouží i k podpoře granulace a epitelizace u ran s nízkou až střední exsuduací. 

Hydrokoloidy se kontraindikují u infikovaných ran a ran s vysokou produkcí exsudátu. 

Mezi nežádoucí komplikace patří například macerace okrajů rány, riziko infekce a vznik 

hypergranulací, či povlaků. Rozlišujeme 2 hlavní typy hydrokoloidů, a to tenké 



22 
 

hydrokoloidy, např. Granuflex extra thin, které můžeme na ráně ponechat 2-7 dnů  

a hydrokoloidy standardní tloušťky pod názvem Granuflex, u nichž lze výměnu 

provádět po 3-5 dnech. Stryja (2016) ale uvádí, že orientační známkou pro výměnu je 

vznik tzv. puchýře z krytí. 

V rámci hydrokoloidů zmiňujeme i tzv. lipidokoloidy, které obsahují právě komponenty 

hydrokoloidu a lékařskou vazelínu – díky tomuto složení udržují na ráně vlhké 

prostředí. Využívají se na mírně až středně secernující rány  

v granulační a epitelizační fázi. Kontraindikace se slučují s výše zmíněnými 

hydrokoloidy. Aplikují se přímo na postiženou oblast a mohou být ponechány až 7 dnů.  

Příklad: Urgotul (Pospíšilová, 2010). 

 

 

2.5.2.7 Hydrogely 

 

Hydrogely mají vysoký podíl vody a mohou být také doplněny o med, algináty, glycerol  

a další. Tyto produkty můžeme použít na celou škálu hojení ran, tzn., že je můžeme 

přikládat na nekrotické a povleklé rány k docílení autolytického débridementu. Hodí  

se také pro rány, které jsou v granulační a epitelizační fázi. Skvěle podporují hojení  

a zaručují méně bolestivé převazy. Hlavní použití ale spadá na slabě až středně 

exsudující rány. V praxi je využijeme zejména do hlubokých ran  

a dutin nejčastěji jako gely. Pokud máme k dispozici krytí, dají se použít i na povrchové 

rány. Také od těchto výrobků můžeme očekávat negativní reakce ve smyslu 

hypergranulací, macerace rány a okolí. Převazy u hydrogelových produktů jsou velmi 

individuální. Jestliže máme nekrotické rány, převaz je vhodný nejdéle po 3 dnech, 

pokud máme rány granulující, výměnu krytí můžeme provést až za 7 dnů. Vše ale opět 

záleží na produkci exsudátu. Použití se opět vyvarujeme u infikovaných ran, ale i u ran 

silně secernujících. Z produktů můžeme zmínit velmi známý DebriEcaSan.  

Dále například Askina Gel, který se již vyrábí v malých tubách pro jednorázové použití  

(Pokorná a Mrázová, 2012). 
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2.5.2.8 Bioaktivní krytí 

 

Je to skupina krycích materiálů, které svými specifickými vlastnostmi upravují 

stagnující spodinu rány. Bioaktivní krytí je doplněno o složky jako: kyselina 

hyaluronová, kolagen, celulóza, stříbro, med a další. Dle toho mají pak na ránu 

charakteristický účinek (Stryja, 2016). 

 

 

2.5.2.8.1 Krytí s obsahem hyaluronové kyseliny 

 

Skládá se ze souboru: hyaluronát sodný, jod, jodid draselný a voda. Tento typ materiálu 

můžeme použít jak na povrchové, tak na hluboké rány, débridement i rehydrataci.  

Pro lidský organismus je fyziologický, zamezuje vysoušení spodiny  

a vytváří na spodině rány optimální prostředí. Podporuje tak granulaci a celkově 

mechanismus hojení. Jod a jodid draselný zamezují brzkému rozložení hyaluronátu 

bakteriemi. Příkladem může být například vazký roztok Hyoidine. Výměny řídíme dle 

produkce exsudátu, nebo doporučením výrobce: provádět převaz denně, či maximálně 

každý druhý den (Slaninová, Vegerbauer, Malý, 2012). 

 

 

2.5.2.8.2 Krytí s obsahem kolagenu 

 

Kolagen je základní stavební jednotka pojivových tkání bílkovinného charakteru 

(Drgová, 2017). Jelikož je kolagen běžnou komponentou škáry, materiál umožňuje 

urychlení procesu regenerace postižených tkání. Funguje jako posila  

pro pohyb a stimulaci kožních buněk (fibroblasty, keratinocyty atd.), má pozitivní 

účinek na rány jak v granulační, tak v epitelizační fázi, a dokonce má hemostatické 

schopnosti. Hodí se na neinfikované, slabě až středně secernující rány, a na rány,  

které uvázly v granulační a epitelizační fázi. Chceme-li jej využít na slabě secernující 

rány, můžeme si pomoci aplikací fyziologického roztoku. Použití se vyvarujeme 

při alergii na kolagen a u vředů při aktivních vaskulitidách. Není jej možné používat 
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s antiseptiky, protože poté dochází ke znehodnocení proteinů. Četnost převazů 

orientujeme dle množství exsudace. Jako příklad uvádíme Catrix prášek  

(Pospíšilová, 2010). 

 

 

2.5.2.8.3 Krytí obsahující celulózu 

 

Materiály obsahují oxidovanou celulózu, pomáhají urychlovat průběh hojení a zmenšují 

bolestivost rány. Do indikační skupiny řadíme stagnované defekty se střední až silnou 

secernací, rány s mírnou až střední secernací v granulační fázi a rány s neuspokojivou 

tvorbou epitelizace. Vyhýbáme se ranám suchým, nekrotickým a v neposlední řadě  

u alergií na celulózu. Silně exsudující defekty je nutno převazovat denně, středně až 

slabě exsudující do 2-3 dnů. Příklad: Traumacel gel. Promogran Prisma je možno 

využít i na rány bakteriálně osídlené (Sopuch et al, 2013). 

 

 

2.5.2.8.4 Krytí obsahující chitosan 

 

Chitosan je modifikovanou formou chitinu, což je přírodní polysacharid, který  

se nachází ve skeletech korýšů a v buněčné stěně hub (Pospíšilová, 2010, s. 4).  

Zmiňujeme jej díky dobré absorpci nadbytečné tekutiny, zástavě krvácení, 

antibakteriálním a protizánětlivým účinkům a podpoře granulace a epitelizace. Převazy: 

infikovaný defekt je třeba převazovat každý den a na neinfikovaných ranách jej můžeme 

ponechat do 4. dne od první aplikace. Příkladem je Chitoskin (Stryja, 2016). 
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2.5.2.9 Kalcium algináty 

 

Algináty jsou vyrobeny z hnědých mořských řas. Mají hlavně absorpční funkci,  

a proto se používají u ran středně až silně secernujících. Jejich funkce probíhá  

na základě výměny iontů - sodíkové ionty, obsažené v exsudátu, jsou zaměněny  

za ionty kalciové, přítomné v krytí. Tento mechanismus mění původně suchý materiál  

v hydrofilní gel, který vstřebává nadbytečný výpotek a navíc s sebou „odnáší“  

i odumřelou tkáň. Proto algináty můžeme využít i k odstranění povlaků  

(Mrázová, Pokorná a Krejcar, 2012).  

Mají hemostatický a bakteriostatický účinek, ale pokud nám hrozí infekce, autorky 

Pokorná a Mrázová (2012) doporučují přejít ke „stříbrnému“ krytí. Je důležité vědět,  

že algináty by neměly být stříhány, jelikož dochází k odrolení částeček materiálu,  

což může způsobit podráždění spodiny defektu. Jsou vhodné jak pro povrchové, tak 

hluboké rány. Zcela nevhodné jsou pro suché rány a suchou nekrózu, uzavřené dutiny  

a samozřejmě při alergii na alginát. Stryja (2016) doporučuje výměnu každé 2-3 dny. 

Jako příklad uvádíme Suprasorb A (Stryja, 2016). 

 

 

2.5.2.10 Polyuretany a hydropolymery 

 

Oba materiály mají pěnovou strukturu, která je propustná pro vodní páry  

a plyn, ale pro vodu již ne. Vyznačují se póry, které můžou mít tenký až široký rozměr  

a právě jejich šířka určuje, jak se bude sekret vstřebávat. Krytí zajišťuje příznivé 

mikroklima a funguje jako zábrana pro průnik bakterií z vnějšího prostředí. 

Také se příznivě podílí na čištění rány - společně s exsudátem absorbuje případné 

bakterie. Uplatňuje se jak ve fázi granulační, tak epitelizační a díky své měkké struktuře  

a nepřilnavému povrchu nenarušuje spodinu rány. Vzhledem k širokému spektru účinku 

jej můžeme použít jak na povrchové, tak hluboké defekty se střední až silnou secernací. 

Kontraindikovány jsou u ran s podminovanými okraji, choboty a těžkou místní infekcí. 

Výměna je doporučena za 2-7 dnů, ale přesněji se orientujeme dle secernace. Příklad: 

Mepilex  (Pospíšilová, 2010). 
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Hydropolymery mají velmi podobné schopnosti jako výše uvedené krytí s tím rozdílem, 

že jsou indikovány pro rány, které nemají tak velké množství exsudátu. Jinak jsou 

svými schopnostmi srovnatelné. Příklad: Tielle Xtra (Stryja, 2016). 

 

 

2.5.2.11 Krytí s nanokrystalickým stříbrem 

 

Materiály obohacené o tyto nanokomponenty použijeme hlavně u infikovaných ran. 

Tajemství účinku „stříbra“ tkví v tom, že dochází k zabránění buněčného dýchání, 

omezení kontaktu buňky s jejím okolím, či úplnému zastavení buněčného dělení,  

a to vše za předpokladu kontaktu exsudátu a bakteriální celuly s Ag
+
. Pokorná  

a Mrázová (2012) uvádějí, že pokud nedojde do 7-14 dnů ke zvládnutí infekce, je na 

místě použít jiný antiseptický materiál. Typ krytí je určen dle fáze, ve které se rána 

právě nachází. Jako příklad uvádíme Acticoat (Sopata Maciej et al, 2012). 

 

 

2.5.2.12 Krytí s aktivním uhlím 

 

Sestává z pleteniny či nylonu, které jsou napuštěné aktivním uhlím. Díky skvělým 

absorpčním schopnostem se používá na silně secernující defekty a uchvacuje i bakterie, 

což znamená, že ho můžeme použít i na infikované rány. Rovněž se vyznačuje dobrou 

schopností snižovat zápach a na ráně jej obvykle ponecháváme dle množství secernace -

2-5 dnů. Jedním z nejpoužívanějších je produkt Actisorb (Pospíšilová, 2010). 
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3 Výzkumná část 

3.1 Cíle a výzkumné předpoklady 

 

Pro tuto bakalářskou práci byly stanoveny 2 cíle, z nichž vychází 2 výzkumné 

předpoklady. Hodnoty procent výzkumných předpokladů byly upřesněny dle výsledků 

z předvýzkumu (viz Příloha A). 

Cíle práce 

1. Zjistit, zda umí všeobecné sestry zhodnotit ránu dle léčebné fáze hojení rány. 

2. Zmapovat, jak se všeobecné sestry orientují v sortimentu převazového materiálu 

dle charakteru rány v dané fázi hojení. 

Výzkumné předpoklady  

1. Předpokládáme, že 70 % a více všeobecných sester umí zhodnotit ránu dle 

léčebné fáze hojení rány. 

2. Předpokládáme, že se 53 a více % všeobecných sester orientuje v sortimentu 

převazového materiálu. 

 

 

3.2  Metodika výzkumu 

 

Ve výzkumné části bakalářské práce byla zvolena kvantitativní metoda zkoumání.  

Po prostudování odborné literatury a pořízení fotografií na cévním oddělení v Krajské 

nemocnici Liberec, s.r.o. – za udělení souhlasů (viz Přílohy B-E) byl vytvořen 

nestandardizovaný dotazník, který jsme použili pro získání dat k výzkumnému šetření. 

Dotazník pro předvýzkum (viz příloha F) byl rozdán v lednu na onkochirurgii v Krajské 

nemocnici Liberec, s.r.o. Bylo osloveno 10 respondentů. Navráceno bylo celkem 8 

dotazníků, návratnost tedy byla 80%. Procento výzkumného předpokladu č. 1 bylo 

změněno ze 76 % na 70 % a výzkumný předpoklad č. 2 byl změněn z 65 % na 53 %.  

Po vyhodnocení byl však dotazník pro vysokou náročnost přehodnocen a k samotnému 

výzkumu byl použit upravený dotazník (viz Příloha G). Samotný výzkum probíhal  
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na chirurgickém oddělení v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., v Hospici svaté 

Zdislavy, o.p.s. a v Krajské nemocnici Liberec na odděleních: ONP, spinální jednotka  

a všeobecná chirurgie. K provádění výzkumu jsme přistupovali po udělení souhlasů  

z jednotlivých pracovišť a oddělení (viz Přílohy H-M). Výzkumné šetření ze strany 

respondentů probíhalo za zajištění jejich anonymity a zcela dobrovolně, a to od ledna 

2018 do dubna 2018. Záměrně jsme dotazovali všeobecné sestry, pracující na výše 

uvedených odděleních, kde byl předpoklad výskytu chronických ran.  

V dotazníku jsme chtěli zodpovědět celkem 26 otázek, první 3 otázky nám slouží pro 

přehled, jaké mají dotazovaní vzdělání a jaké mají zkušenosti s problematikou 

nehojících se ran na vybraných odděleních. Dalších 23 otázek je zaměřeno  

na výzkumné cíle, z nichž se 9 otázek zaměřuje na problematiku vzniku chronických 

ran a jejich identifikaci. Zbylých 15 mapuje znalosti respondentů v terapeutických 

materiálech. Je třeba zmínit, že odpověď otázky č. 18 je složená  

a ptáme se v ní na problematiku obou cílů. Všech 26 otázek je uzavřených, u otázek č.  

4 – 18 je možná pouze jedna správná odpověď, u otázek č. 19 – 26 mohli respondenti 

zvolit více správných odpovědí. I přes to, že jsme tuto skutečnost uvedli v dotazníku, 

někteří respondenti vybírali v celém dotazníku pouze jednu správnou odpověď.  

Počet respondentů byl stanoven na číslo 50. V průběhu provádění výzkumu jsme  

se však potýkali s problémy, jako je nízká návratnost dotazníků z některých oddělení. 

Proto jsme počítali s rezervou, a bylo tak rozdáno celkem 72 dotazníků. Návratnost sice 

nebyla 100% (vychází na 69,44 %), ale námi stanovený počet byl splněn, jelikož  

po navrácení ze všech oddělení nám zbyl cílený počet 50 ks.  

 

 

3.3  Analýza výzkumných dat 

 

Získané údaje byly dále zpracovány a vyhodnoceny pomocí tabulek a sloupcových 

grafů v programu Microsoft
®
 Excel 2010. Výzkumná data byla vložena do tabulek,  

kde jsou uvedena pod znaky ni (absolutní četnost) jako celá čísla. Ve sloupci,  

kde uvádíme procentuální podobu, jsou čísla uvedena pod znaky pi jako relativní 

četnost. Celkový počet odpovědí nalezneme pod znakem ∑. Správné odpovědi jsme 
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vyznačili zelenou barvou, jak v tabulkách, tak v grafech, a oranžově byly označeny 

odpovědi, které byly zodpovězeny dle kritérií u otázek, kde bylo možné zvolit více 

správných odpovědí.  

 

 

3.3.1 Analýza otázky č. 1 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

Tab. 1 Vzdělání 

  ni [-] fi [%] 

Střední škola zdravotnická 38 76 % 

Vyšší odborná škola zdravotnická 4 8 % 

Vysoká škola zdravotnická 8 16 % 

∑ 50 100 % 

 

 

Graf 1 Vzdělání 

V dotazníkové otázce č. 1 jsme zjišťovali nejvyšší dosažené vzdělání respondentů. 

Z celkového počtu 50 (100 %) byla nejčastěji vybrána střední škola zdravotnická, a to 

počtem 38 (76 %). Vyšší odbornou školu zdravotnickou vystudovali 4 (8 %) 

respondenti a vysokou školu zdravotnickou vybralo 8 (16 %) dotazovaných. 
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3.3.2 Analýza otázky č. 2 Máte na svém oddělení specialistku pro 

hojení chronických ran? 

 

Tab. 2 Specialistka pro hojení chronických ran  

  ni [-] fi [%] 

Ano 41 82 % 

Ne 9 18 % 

∑ 50 100 % 

 

 

Graf 2 Specialistka pro hojení chronických ran 

V otázce č. 2 jsme se respondentů dotazovali na přítomnost/nepřítomnost specialistky 

pro hojení chronických ran na oddělení. 41 (82 %) z celkového počtu dotazovaných 

odpovědělo, že ano, zbylých 9 (18 %) označilo odpověď „ne“.  
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3.3.3 Analýza otázky č. 3 Znáte klasifikaci WHC? Pokud ano, řídíte  

se tím na oddělení? 

 

Tab. 3 Klasifikace WHC 

  ni [-] fi [%] 

Ano, používáme 23 46 % 

Ano, ale nepoužíváme 17 34 % 

Ne 10 20 % 

∑ 50 100 % 

 

 

Graf 3 Klasifikace WHC 

V položce č. 3 jsme se dotazovaly, zda respondenti znají klasifikaci WHC   

pro zhodnocení rány a zda ji používají na oddělení. 23 (46 %) respondentů odpovědělo: 

Ano, na oddělení ji používáme. 17 (34 %) dotazovaných uvedlo, že klasifikace WHC 

znají, nicméně na oddělení ji nepoužívají. 10 (20 %) všeobecných sester z našeho 

výzkumného vzorku označilo odpověď „ne“. 
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3.3.4 Analýza otázky č. 4 Kdy se rána označuje za chronickou?  

 

Tab. 4 Chronická rána 

  ni [-] fi [%] 

Jestliže je přítomná nekróza 0 0 % 

Jestliže se nezhojí do 6-8 týdnů 45 90 % 

Jestliže vykazuje lokální známky zánětu 5 10 % 

∑ 50 100 % 

 

 

Graf 4 Chronická rána 

V dotazníkové položce č. 4 jsme se ptali vybraných všeobecných sester, kdy 

označujeme ránu za chronickou. Žádný (0 %) z dotazovaných nevybral přítomnost 

nekrózy. 45 (90 %) respondentů správně odpovědělo, jestliže se rána nezhojí do 6 – 8 

týdnů. Zbylých 5 (10 %) respondentů označilo odpověď, jestliže rána vykazuje lokální 

známky zánětu. 
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3.3.5 Analýza otázky č. 5 Co nás jako první upozorní na počínající 

vznik dekubitu? 

 

Tab. 5 Počínající dekubitus 

  ni [-] fi [%] 

Sedřená kůže 3 6 % 

Vznik puchýře 2 4 % 

Neblednoucí překrvení 45 90 % 

∑ 50 100 % 

 

 

Graf 5 Počínající dekubitus 

V otázce č. 5 bylo zjišťováno, jak poznáme počínající dekubitus. Sedřenou kůži zvolili 

3 (6 %) respondenti. 2 (4 %) označili vznik puchýře. Neblednoucí překrvení správně 

vybralo 45 (90 %) respondentů.  
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3.3.6 Analýza otázky č. 6 Jakou barvu dle WHC klasifikace má rána 

na konci procesu hojení? 

 

Tab. 6 Barva rány na konci procesu hojení 

  ni [-] fi [%] 

Tělovou  4 8 % 

Růžovou 46 92 % 

Hnědou 0 0 % 

∑ 50 100 % 

 

 

Graf 6 Barva rány na konci procesu hojení 

V položce č. 6 jsme se respondentů ptali na barvu rány, která je typická pro konečný 

proces hojení dle WHC. 4 (8 %) respondenti vybrali barvu tělovou, 46 (92 %) 

respondentů odpovědělo, že růžovou. Hnědou barvu nevybral nikdo (0 %). 
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3.3.7 Analýza otázky č. 7 Jaká je společná vlastnost pro „medové“  

a „stříbrné“ krytí? 

 

Tab. 7 „Medové“ a „stříbrné“ krytí 

  ni [-] fi [%] 

Antibakteriální účinek 41 82 % 

Dobré zvládání exsudátu 4 8 % 

Zajišťují rovnovážné mikroklima 5 10 % 

∑ 50 100 % 

 

 

Graf 7 „Medové“ a „stříbrné“ krytí 

  

V dotazníkové otázce č. 7 jsme se respondentů ptali na společný účinek krytí s obsahem 

medu a nanokrystalického stříbra. Antibakteriální účinek označilo 41 (82 %) 

dotázaných. Dobré zvládání exsudátu vybrali 4 (8 %) respondenti a 5 (10 %) 

respondentů vybralo rovnovážné mikroklima.  
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3.3.8 Analýza otázky č. 8 Na jaké bázi fungují hydrokoloidy? 

 

Tab. 8 Hydrokoloidy 

  ni [-] fi [%] 

Krytí nepohlcuje tolik exsudát, tím pádem zabraňuje 

vysušení spodiny 5 10 % 

Po spojení exsudátu s krytím vzniká viskózní gel, který 

zajišťuje hydrataci 31 62 % 

Dochází k výměně iontů. Vodíkové ionty udržují 

mikroklima 14 28 % 

∑ 50 100 % 

 

 

Graf 8 Hydrokoloidy 

V otázce č. 8 jsme se vybraných všeobecných sester ptali na mechanismus účinku 

hydrokoloidního krytí. 5 (10 %) respondentů označilo za správnou odpověď, že krytí 

tolik nepohlcuje exsudát, čímž je zabráněno vysoušení spodiny rány. 31 (62 %) 

respondentů vybralo prostřední odpověď, tedy vznik viskózního gelu po spojení krytí 

s exsudátem. Výměnu iontů vybralo 14 (28 %) dotazovaných. 
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3.3.9 Analýza otázky č. 9 Co můžeme použít na celou škálu hojení 

ran? 

  

Tab. 9 „Univerzální krytí“  

  ni [-] fi [%] 

Hydrokoloidy 10 20 % 

Hydropolymery 3 6 % 

Hydrogely 37 74 % 

∑ 50 100 % 

 

 

Graf 9 „Univerzální krytí“  

V dotazníkové otázce č. 9 jsme se od dotazovaných chtěli dozvědět, kterou z uvedených 

možnosti by použili na všechny fáze hojení rány. 10 (20 %) všeobecných sester 

z našeho výzkumného vzorku vybralo hydrokoloidy. Hydropolymery označili 3 (6 %) 

respondenti. Nejvyšší zastoupení měli hydrogely, a tuto otázku vybralo celkem 37  

(74 %) respondentů. 
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3.3.10  Analýza otázky č. 10 Jak dlouho je doporučeno používat jeden 

druh antimikrobiálního krytí? 

 

Tab. 10 Antimikrobiální krytí 

  ni [-] fi [%] 

V prvních 2-3 dnech 20 40 % 

Maximálně 7 dní 14 28 % 

14 - 21 dní 16 32 % 

∑ 50 100 % 

 

 

Graf 10 Antimikrobiální krytí 

V položce č. 10 nás zajímalo, jak dlouho můžeme používat 1 druh antimikrobiálního 

krytí. 20 (40 %) respondentů vybralo první 2 – 3 dny, 14 (28 %) respondentů označilo 

odpověď: maximálně 7 dní. 14 – 21 dní vybralo 16 (32 %) respondentů. 
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3.3.11 Analýza otázky č. 11 U jakého materiálu není doporučeno 

upravovat tvar stříháním kvůli možné traumatizaci rány 

částečkami? 

 

Tab. 11 Materiál, který se nedoporučuje stříhat 

  ni [-] fi [%] 

Polyuretanová krytí 4 8 % 

Kalcium algináty 10 20 % 

Krytí s nanokrystalickým stříbrem 36 72 % 

∑ 50 100 % 

 

 

Graf 11 Materiál, který se nedoporučuje stříhat 

V otázce č. 11 jsme se dotazovaných ptali na materiál, který se nedoporučuje stříhat 

kvůli možnému poškození spodiny rány částečkami. 4 (8 %) respondenti uvedli, že tak 

není možno provádět u polyuretanového krytí. 10 (20 %) respondentů vybralo za 

správnou odpověď kalcium algináty. Krytí s nanokrystalickým stříbrem vybralo 36  

(72 %) respondentů.  
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3.3.12 Analýza otázky č. 12 Co znamená pojem lipidokoloidy a na jaké 

rány je použijeme? 

 

Tab. 12 Lipidokoloidy 

  ni [-] fi [%] 

Obsahuje molekuly lipidů, použijeme jej na infikované 

rány 7 14 % 

Krytí je napuštěné vazelínou, použijeme jej na rány v 

granulační a epitelizační fázi 9 18 % 

Obsahuje tukové částečky, použijeme na povleklé a 

nekrotické rány 34 68 % 

∑ 50 100 % 

 

 

Graf 12 Lipidokoloidy 

V dotazníkové položce č. 12 jsme se zabývali pojmem „lipidokoloidy“. 7 (14 %) 

z vybraných všeobecných sester vybralo tvrzení, že materiál obsahuje molekuly lipidů, 

které urychlují proces hojení a můžeme jej přiložit na infikované rány. 9 (18 %) 

respondentů vybralo za správnou odpověď, že krytí je napuštěno vazelínou a můžeme 

jej použít na středně secernující rány v granulační a epitelizační fázi.  

Poslední možnost: Krytí obsahuje tukové částečky, které odstraní povlaky a nekrózu, 

vybralo 34 (68 %) respondentů. 
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3.3.13 Analýza otázky č. 13 Jaké bioaktivní krytí snižuje bolestivost 

rány? 

 

Tab. 13 Krytí snižující bolestivost 

  ni [-] fi [%] 

Krytí s obsahem celulózy 9 18 % 

Krytí s kolagenem 10 20 % 

Pěnové krytí obsahující analgetika 31 62 % 

 

50 100 % 

 

 

Graf 13 Krytí snižující bolestivost 

V položce č. 13 jsme se ptali, které z uvedených krytí snižuje bolestivost rány. 9 (18 %) 

z našich respondentů vybralo krytí s obsahem celulózy. 10 (20 %) dotazovaných 

vybralo krytí s kolagenem, a nakonec 31 (62 %) respondentů vybralo pěnové krytí 

s analgetickou složkou. 
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3.3.14 Analýza otázky č. 14 Na jaký typ rány použijeme polyuretany? 

 

Tab. 14 Polyuretany 

  ni [-] fi [%] 

Na rány v granulační a epitelizační fázi 20 40 % 

Na těžce infikované rány - průduchy natáhnou přítomné 

bakterie do krytí 14 28 % 

Na povleklé rány, průduchy s širokým průsvitem dokáží 

pohltit nežádoucí povlaky  16 32 % 

∑ 50 100 % 
 

 

Graf 14 Polyuretany 

V této dotazníkové otázce nás zajímá, na jaké rány můžeme použít polyuretany. 20  

(40 %) z celkového počtu respondentů odpovědělo, že na rány v granulační a 

epitelizační fázi. 14 (28 %) z našich dotazovaných všeobecných sester vybralo „na těžce 

infikované rány“. Povleklé rány vybralo 16 (32 %) našich respondentů. 
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3.3.15 Analýza otázky č. 15 Prostředek na jaké bázi využijeme na silně 

secernující rány? 

 

Tab. 15 Prostředek na silně secernující rány 

  ni [-] fi [%] 

Krytí s obsahem medu 4 8 % 

Hydrobalanční krytí 9 18 % 

Aktivní uhlí 37 74 % 

∑ 50 100 % 

 

 

Graf 15 Prostředek na silně secernující rány 

V otázce č. 15 nás zajímalo, zda všeobecné sestry vědí, jaký prostředek můžeme použít 

na silně exsudující rány. 4 (8 %) respondenti vybrali krytí s obsahem medu, 9 (18 %) 

respondentů vybralo hydrobalanční krytí a 37 (74 %) dotázaných zvolilo aktivní uhlí. 
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3.3.16 Analýza otázky č. 16 Charakterizujte ránu. 

 

Tab. 16 Charakteristika rány 

  ni [-] fi [%] 

Akutní rána, nejspíš infikovaná. Provedeme stěr pro 

upřesnění 5 10 % 

Chronická rána, ostrý zarudlý okraj, žlutý povlak - 

pravděpodobnost infekce 45 90 % 

Způsobené kousnutím zvířete, pravděpodobnost infekce - 

hnis a zarudlý okraj 0 0 % 

∑ 50 100 % 

 

 

Graf 16 Charakteristika rány 

V dotazníkové otázce č. 16 jsme po respondentech chtěli, aby nám charakterizovali ránu 

na obrázku (viz Příloha N, Obr. 2). 5 (10 %) uvedlo, že rána je akutní a infikovaná. 45  

(90 %) respondentů vybralo odpověď: Chronická rána, se zarudlým okrajem a žlutým 

povlakem. Nikdo (0 %) z dotazovaných neodpověděl, že by rána byla způsobena 

kousnutím zvířete. 
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3.3.17 Analýza otázky č. 17 Jaké materiály byste použil/a na ránu na 

obrázku? 

 

Tab. 17 Výběr materiálu 

  ni [-] fi [%] 

Jelikož je přítomná nekróza, přiložím mřížky napuštěné 

antiseptikem 4 8 % 

Na obrázku si rána prochází všemi stádii dle WHC, proto je 

vhodné použít hydrogel 21 42 % 

Provedu nekrektomii, poté přiložím polyuretan s 

antimikrobiální složkou 25 50 % 

∑ 50 100 % 

 

 

Graf 17 Výběr materiálu 

V této otázce jsme se vybraných všeobecných sester ptali, jaké krytí by použili na ránu, 

která je uvedena na obrázku (viz Příloha N, Obr. 1). 4 (8 %) respondenti by přiložili 

mřížky napuštěné antiseptikem. 21 (42 %) dotazovaných by použilo hydrogel.  

Provést nekrektomii a následně přiložit polyuretan navrhuje 25 (50 %) respondentů. 
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3.3.18 Analýza otázky č. 18 Identifikujte ránu a navrhněte léčbu. 

 

Tab. 18 Identifikace a léčba rány 

  ni [-] fi [%] 

Akutní popálenina. Přítomny příškvary - pro 

odstranění přiložíme hydrogel, pro snížení bolesti 

polyuretan 1 2 % 

Chronická rána, přítomné povlaky. Použijeme 

protizánetlivé neadhezivní krytí 8 16 % 

Chronická rána, přítomný žlutý povlak, místy známky 

granulace. Použijeme hydrogel, či hydroaktivní krytí. 41 82 % 

∑ 50 100 % 

 

 

Graf 18 Identifikace a léčba rány 

V této dotazníkové otázce jsme po respondentech chtěli, aby identifikovali ránu  

(viz Příloha N, Obr. 3) a následně navrhli možnost léčby. 1 (2 %) respondent zvolil 

tvrzení: akutní popálenina s použitím hydrogelu v kombinaci s polyuretanem. 8 (16 %) 

respondentů zvolilo chronickou ránu s použitím protizánětlivého neadhezivního krytí. 

41 (82 %) respondentů vybralo chronickou ránu, na kterou použijeme hydrogel či 

hydroaktivní krytí.  
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3.3.19 Analýza otázky č. 19 Jaké místní faktory mohou zapříčinit  

u diabetiků vznik rány – syndrom diabetické nohy? 

 

Tab. 19 Vznik syndromu diabetické nohy 

  ni [-] fi [%] 

Špatně provedená pedikúra 47 94 % 

Výkyvy v glykémii 19 38 % 

Chybně zvolená obuv 47 94 % 

∑ 50 100 % 

Dle kritéria 29 58 % 

Kritérium nesplněno 21 42 % 

 

 

Graf 19 Vznik syndromu diabetické nohy 

V otázce č. 19 nás zajímalo, jaké místní faktory u diabetiků mohou způsobit vznik 

syndromu diabetické nohy. 47 (94 %) z celkového počtu dotazovaných zvolilo špatně 

provedenou pedikúru. 19 (38 %) respondentů vybralo výkyvy v glykémii. Chybně 

zvolenou obuv vybralo opět 47 (94 %) našich dotazovaných respondentů. Zvolili jsme 

si kritérium, které respondenti musí splnit, aby byla odpověď počítána za správnou. 

Kritérium tedy zní: respondenti zvolí možnosti v kombinaci a) a c), nezvolí však 

odpověď b). Kritérium splnilo 29 (58 %) respondentů, což je také počet respondentů, 

kteří odpověděli zcela správně. 
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3.3.20 Analýza otázky č. 20 Které z uvedených možností mají vliv  

na vznik dekubitu? 

 

Tab. 20 Vliv na vznik dekubitu 

  ni [-] fi [%] 

Vlhkost v rizikové oblasti 48 96 % 

Konstituce pacienta 37 74 % 

Polohování 36 72 % 

∑ 50 100 % 

Dle kritéria 47 94 % 

Kritérium nesplněno 3 6 % 

 

 

Graf 20 Vliv na vznik dekubitu 

V otázce č. 20 jsme se respondentů ptali, které z uvedených možností mají vliv na vznik 

dekubitu. 48 (96 %) respondentů vybralo vlhkost v rizikové oblasti, 37 (74 %) 

respondentů zvolilo konstituci pacienta a 36 (72 %) dotázaných zvolilo možnost 

polohování. Kritériem pro správnost odpovědi bylo, aby respondenti zvolili minimálně 

2 odpovědi v libovolné kombinaci. Zcela správně zodpovědělo 25 (50 %) respondentů, 

dané kritérium splnilo 47 (94 %) respondentů z celkového počtu dotazovaných 

všeobecných sester. 
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3.3.21 Analýza otázky č. 21 Podle jakých znaků poznáme infikovanou 

ránu? 

 

Tab. 21 Infikovaná rána 

  ni [-]  fi [%] 

Zarudnutí 45 90 % 

Zápach 45 90 % 

Nekróza 6 12 % 

∑ 50 100 % 

Dle kritéria 37 74 % 

Kritérium nesplněno 13 26 % 

 

 

Graf 21 Infikovaná rána 

V otázce č. 21 jsme se vybraných všeobecných sester ptali na to, podle čeho poznají 

infikovanou ránu. 45 (90 %) respondentů vybralo zarudnutí. Zápach zvolilo také 45  

(90 %) respondentů. Nekrózu označilo 6 (12 %) respondentů. Dle kritéria, které 

znamenalo vybrat obě správné odpovědi a) a b), bez označení odpovědi c), odpovědělo 

správně 37 (74 %) dotazovaných, což je i počet zcela správně zodpovězených.  
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3.3.22 Analýza otázky č. 22 Co může u rány znamenat červená 

spodina? 

 

Tab. 22 Červená spodina 

  ni [-] fi [%] 

Granulace 38 76 % 

Infekce způsobená betahemolytickými streptokoky 9 18 % 

Epitelizace 21 42 % 

∑ 50 100 % 

Dle kritéria 23 46 % 

Kritérium nesplněno 27 54 % 

 

 

Graf 22 Červená spodina 

Otázka č. 22 má za cíl zjistit, zda vybraní dotazovaní respondenti vědí, co všechno 

může u rány znamenat červená spodina. Granulaci vybralo 38 (76 %) respondentů, 

infekci způsobenou betahemolytickými streptokoky zvolilo 9 (18 %) respondentů, 

epitelizaci vybralo 21 (42 %) dotazovaných. Kritérium pro správnost bylo takové,  

že respondenti musí zvolit možnost a) a zároveň nesmí zvolit možnost c) s tím, že 

odpověď b) může/ nemusí být vybrána, i když je počítána za správnou. Kritérium tedy 

splnilo 23 (46 %) respondentů, zcela správně odpověděl 1 (2 %) respondent.  
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3.3.23 Analýza otázky č. 23 Jakými vlastnostmi se vyznačuje aktivní 

uhlí? 

 

Tab. 23 Aktivní uhlí 

  ni [-] fi [%] 

Dobře absorbuje přebytečný sekret 38 76 % 

Snižuje zápach 41 82 % 

Zajišťuje hydrataci 3 6 % 

∑ 50 100 % 

Dle kritéria 47 94 % 

Kritérium nesplněno 3 6 % 

 

 

Graf 23 Aktivní uhlí 

V otázce č. 23 se ptáme na vlastnosti aktivního uhlí. 38 (76 %) respondentů vybralo 

dobrou absorpci přebytečného sekretu z rány, 41 (82 %) respondentů zvolilo snížení 

zápachu a zajištění hydratace zvolili 3 (6 %) respondenti. Odpovědět dle kritéria 

znamenalo vybrat minimálně 1 správnou odpověď, tedy a) nebo b) s tím, že respondent 

zároveň nevybere odpověď špatnou, tedy za c). Kritérium splnilo 47 (94 %) 

dotazovaných, zcela správně odpovědělo 29 (58 %). 
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3.3.24 Analýza otázky č. 24 Jaké složky obsahuje bioaktivní krytí? 

 

Tab. 24 Bioaktivní krytí 

  ni [-] fi [%] 

Kolagen 26 52 % 

Celulózu 18 36 % 

Hyaluronát sodný 22 44 % 

∑ 50 100 % 

Dle kritéria 16 32 % 

Kritérium nesplněno 34 68 % 

 

 

Graf 24 Bioaktivní krytí 

V otázce č. 24 nás zajímalo, zda vybrané všeobecné sestry znají složky obsahované  

v bioaktivním krytí. 26 (52 %) respondentů zvolilo kolagen, 18 (36 %) respondentů 

vybralo celulózu a hyaluronát sodný zvolilo 22 (44 %) respondentů. Dané kritérium pro 

správnost znamenalo, že respondenti vyberou minimálně 2 správné odpovědi 

v libovolné kombinaci. Pravidlo splnilo 16 (32 %) dotazovaných, nikdo (0 %) 

neodpověděl zcela správně. 
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3.3.25 Analýza otázky č. 25 Jaká krytí použijeme u povleklých ran? 

 

Tab. 25 Krytí na povleklé rány 

  ni [-] fi [%] 

Hydropolymery 7 14 % 

Hydrogely 36 72 % 

Hydroaktivní krytí 18 36 % 

∑ 50 100 % 

Dle kritéria 43 86 % 

Kritérium nesplněno 7 14 % 

 

 

Graf 25 Krytí na povleklé rány 

V otázce č. 25 jsme se respondentů ptali, co by použili na povleklé rány. 7 (14 %) 

respondentů vybralo hydropolymery, 36 (72 %) respondentů zvolilo hydrogely, 18  

(36 %) respondentů vybralo hydroaktivní krytí. Dle kritéria, což znamenalo vybrat 

alespoň 1 ze správných odpovědí a přitom nezvolit odpověď a), zodpovědělo 43 (86 %) 

dotazovaných a 9 (18 %) odpovědělo zcela správně.  
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3.3.26 Analýza otázky č. 26 Jaké formy débridementu znáte? 

 

Tab. 26 Débridement 

  ni [-] fi [%] 

Fyzikální  28 56 % 

Chemický 35 70 % 

Autolytický 25 50 % 

∑ 50 100 % 

Dle Kritéria 22 44 % 

Kritérium nesplněno 28 56 % 

 

 

Graf 26 Débridement 

V dotazníkové otázce č. 26 nás zajímalo, zda respondenti znají jednotlivé druhy 

débridementu. 28 (56 %) respondentů vybralo débridement fyzikální. Chemický 

označilo 35 (70 %) respondentů a autolytický vybralo 25 (50 %) dotázaných. Splnit 

kritérium znamenalo vybrat alespoň 1 ze správných odpovědí a zároveň neoznačit 

odpověď a). Toto pravidlo splnilo 22 (44 %) respondentů a zcela správně odpovědělo 7 

(14 %) dotázaných všeobecných sester. 
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3.4 Analýza výzkumných cílů a předpokladů 

 

Analytický rozbor výzkumných cílů a předpokladů byl uskutečněn na základě 

získaných dat z dotazníkového šetření. Výzkumné předpoklady byly vypočítány pomocí 

statistické metody v programu Microsoft
®
  Excel 2010. Dále jsme po vyhodnocení dat 

z předvýzkumu (viz Příloha A) upravili procentuální hodnoty výzkumných 

předpokladů.  

Výzkumný cíl práce č. 1: Zjistit, zda umí všeobecné sestry zhodnotit ránu dle 

léčebné fáze hojení rány. K cíli č. 1 byl stanoven výzkumný předpoklad č. 1: 

Předpokládáme, že 70 % a více všeobecných sester umí zhodnotit ránu dle léčebné 

fáze hojení rány. K analýze byly použity otázky č. 4, 5, 6, 16, 18, 19, 20, 21 a 22. 

Tab. 27 Analýza výzkumného předpokladu č. 1 

  Správně Chybně Celkem 

Otázka č. 4 90 % 10 % 100 % 

Otázka č. 5 90 % 10 % 100 % 

Otázka č. 6 92 % 8 % 100 % 

Otázka č. 16 90 % 10 % 100 % 

Otázka č. 18 82 % 18 % 100 % 

Otázka č. 19 58 % 42 % 100 % 

Otázka č. 20 94 % 6 % 100 % 

Otázka č. 21 74 % 26 % 100 % 

Otázka č. 22 46 % 54 % 100 % 

Aritmetický průměr 79,56 % 20,44 % 100 % 

 

Závěr analýzy výzkumného předpokladu č. 1: 79,56 % dotázaných všeobecných 

sester umí zhodnotit ránu dle léčebné fáze hojení rány. Uvedená procentuální hodnota je 

vyšší, než předpokládaná hodnota 70 %. Výzkumný předpoklad se tedy shoduje 

s výsledky výzkumného šetření. Výzkumný cíl č. 1 byl splněn. 

Výzkumný cíl práce č. 2: Zmapovat, jak se všeobecné sestry orientují v sortimentu 

převazového materiálu dle charakteru rány v dané fázi hojení. K výzkumnému cíli 

č. 2 byl stanoven výzkumný předpoklad č. 2: Předpokládáme, že se 53 a více % 
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všeobecných sester orientuje v sortimentu převazového materiálu. K analýze byly 

zvoleny otázky č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25 a 26. 

Tab. 28 Analýza výzkumného předpokladu č. 2 

  Správně Chybně Celkem 

Otázka č. 7 82 % 18 % 100 % 

Otázka č. 8 62 % 38 % 100 % 

Otázka č. 9 74 % 26 % 100 % 

Otázka č. 10 32 % 68 % 100 % 

Otázka č. 11 20 % 80 % 100 % 

Otázka č. 12 18 % 82 % 100 % 

Otázka č. 13 18 % 82 % 100 % 

Otázka č. 14 40 % 60 % 100 % 

Otázka č. 15 74 % 26 % 100 % 

Otázka č. 17 42 % 58 % 100 % 

Otázka č. 18 82 % 18 % 100 % 

Otázka č. 23 94 % 6 % 100 % 

Otázka č. 24 32 % 68 % 100 % 

Otázka č. 25 86 % 14 % 100 % 

Otázka č. 26 44 % 56 % 100 % 

Aritmetický průměr 53,33 % 46,67 % 100 % 

 

Závěr analýzy výzkumného předpokladu č. 2: 53,33 % dotázaných všeobecných 

sester se orientuje v sortimentu převazového materiálu. Výsledná procentuální hodnota 

je o 0,33 % vyšší, než předpokládané číslo 53 %. Výzkumný předpoklad č. 2 je tedy 

v souladu s výsledky výzkumného šetření a výzkumný cíl č. 2 byl splněn.  
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4 Diskuze 

 

Organizace OSN v roce 2012 zveřejnila statistické údaje, kde uvádí, že se 6 – 8 miliónů 

Evropanů při hospitalizaci setkalo s komplikací, jako je nehojící se defekt. Česká 

asociace dodavatelů zdravotnických prostředků fakt nárůstu chronických ran potvrzuje  

a uvádí, že dochází k vzrůstu počtu pacientů se sekundárními ranami. V souvislosti 

s tím samozřejmě dochází i ke zvýšení potřeby terapeutických materiálů  

a tím pádem i k vzestupu finančních nákladů (Palát, 2012).   

Ve výzkumné části bakalářské práce jsme zjišťovali, jestli všeobecné sestry dokáží 

identifikovat ránu a zda se orientují v nabídce převazového krytí. Dle toho byly 

stanoveny 2 výzkumné předpoklady, z nichž vychází 2 výzkumné cíle, jejichž procenta 

byla následně upravena dle výsledku z předvýzkumu (Příloha P). Při provádění 

výzkumného šetření bylo rozdáno 72 nestandardizovaných dotazníků, kompletně 

vyplněných bylo vráceno 50. Návratnost tedy sice byla 69,44%, nicméně navrácený 

počet dotazníků byl cílený.  

V dotaznících jsme se respondentů ptali na jejich nejvyšší dosažené vzdělání. 38 (76 %) 

a zároveň nejvíce respondentů uvedlo střední školu zdravotnickou. Druhé nejčastější 

vzdělání zastoupilo 8 (16 %) respondentů, a to vysokou školou v oboru všeobecná 

sestra. Nejmenší zastoupení měli respondenti, kteří uvedli vystudování vyšší odborné 

školy zdravotnické, a to počtem 4 (8 %). Dále jsme se respondentů ptali, zda je  

na oddělení, kde pracují, přítomna specialistka pro hojení chronických ran. 41 (82 %) 

respondentů odpovědělo, že ano, zbylých 9 (18 %) odvětilo ne. Domníváme se,  

že rozšíření této pozice může mít na svědomí pokles znalostí všeobecných sester 

ohledně problematiky nehojících se ran. Poslední orientační otázkou jsme chtěli zjistit, 

zda naši respondenti znají klasifikaci WHC (Wound Healing Continuum) a zda je 

používána na oddělení. 23 (46 %) respondentů odpovědělo, že klasifikaci znají  

a na oddělení ji používají, 17 (34 %) uvedlo, že klasifikaci sice znají, ale na oddělení 

není používána. Nejméně respondentů, tedy 10 (20 %) odpovědělo na obě otázky: ne. 

Zbylých 23 otázek, je zaměřeno na problematiku této bakalářské práce. 9  

na identifikaci ran a 15 na orientaci v materiálech, je nutno zmínit, že v otázce č. 18  

se ptáme na problematiku obou cílů. 
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Prvním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda umí všeobecné sestry identifikovat 

ránu. K tomuto cíli se vztahuje výzkumný předpoklad č. 1, který zní: Předpokládáme, 

že 70 % a více všeobecných sester umí zhodnotit ránu dle léčebné fáze hojení rány. 

Tento výzkumný předpoklad souhlasil s výsledky výzkumného šetření. K výzkumnému 

předpokladu č. 1 se vztahovaly dotazníkové otázky č. 4, 5, 6, 16, 18, 19, 20, 21 a 22.  

Pospíšilová (2010) uvádí, že za chronickou ránu považujeme defekt, který nevykazuje 

známky hojení po době delší jak 6 týdnů a v otázce č. 4, kde se na tento pojem ptáme, 

se s odpovědí ztotožňuje celkem 45 (90 %) respondentů. V následující otázce jsme po 

respondentech chtěli, aby vybrali správné tvrzení o vznikajícím dekubitu. Meluzínová  

a spol. (2007) uvádějí jako první stádium zarudnutí. Tuto odpověď vybralo opět 45  

(90 %) respondentů. Další otázkou jsme chtěli zjistit, zda respondenti vědí, jakou barvu 

má zhojená rána. Celkem 46 (92 %) dotázaných správně zvolilo barvu růžovou.  

U těchto tří otázek byly výsledky, až na malé procento špatně zodpovězených 

uspokojivé, přesto jsme čekali, že u takto snadných otázek bude správnost 100%.  

U otázek č. 16 a 18 bylo nutné identifikovat ránu na obrázku (viz Příloha N, Obr. 2 a 3). 

Zde správnou odpověď u otázky č. 16 uvedlo 45 (90 %) respondentů, což považujeme 

za dobrý výsledek, nicméně zbylých 5 (10 %) respondentů uvedlo, že se jedná o akutní 

ránu, a to by z uvedeného obrázku nemělo být patrné. Otázku č. 18 správně 

zodpovědělo 41 (82 %) respondentů, zde jsme také spokojeni.  

Otázky č. 19 a 20 se týkaly prevence dekubitů a syndromů diabetické nohy. U otázky  

č. 19 sice správné odpovědi a) i c) vybralo 47 (94 %) dotázaných, nicméně dané 

kritérium splnilo pouze 29 (58 %) respondentů. Výsledek se sice nezdá být uspokojivý,  

ale domníváme se, že tomu tak je pouze nepozorností u zadání otázky. Další otázka 

dopadla mnohem lépe – zde odpovědělo správně dle kritéria 47 (94 %) respondentů, 

přesto nás může trochu znepokojit, že jen 36 (72 %) všeobecných sester uvedlo možnost 

polohování, což považujeme za stěžejní činnost při prevenci a léčbě proleženin.  

U otázek č. 21 a 22 jsme se zaměřovali na specifické znaky, které rána vykazuje.  

Zde nám dle kritéria správně odpovědělo 37 (74 %) respondentů, že infikovanou ránu 

poznáme podle zarudnutí a zápachu. Další otázka dopadla o něco hůře, zde nám dle 

kritéria odpovědělo správně jen 23 (46 %) respondentů, a to hlavně díky tomu,  

že celkem 21 (42 %) dotázaných odpovědělo, že červená spodina znamená epitelizace, 

což považujeme za zásadní nedostatek ve znalostech. 
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Druhý cíl této bakalářské práce měl zjistit, jak se všeobecné sestry orientují 

v terapeutických materiálech pro hojení chronických ran. Z tohoto cíle vychází 

předpoklad č. 2: Předpokládáme, že se 53 a více % všeobecných sester orientuje 

v sortimentu převazového krytí. I tento předpoklad byl v souladu s výsledky 

výzkumného šetření a vztahovaly se k němu otázky č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 

18, 23, 24, 25 a 26.  

Poměrně dobré výsledky přinesla otázka č. 7, kde 41 (82 %) respondentů správně 

odpovědělo, že společný účinek pro krytí s obsahem nanokrystalického stříbra a krytí 

obohacené o med, je antibakteriální. Celkem uspokojivé zjištění plyne i z otázky č. 8, 

kde 31 (62 %) respondentů správně odpovědělo, že u hydrokoloidů vzniká po spojení 

exsudátu s krytím viskózní gel, který zajišťuje ráně hydrataci. 

S Větrovcovou (2014) se v její diplomové práci shodujeme, že hydrogely mají v léčbě 

chronických ran široké použití. Zda toto tvrzení zvolí i respondenti, jsme zjišťovali 

v otázce č. 9 a celkem 37 (74 %) respondentů vybralo správnou odpověď. 10 (20 %) 

respondentů označilo hydrokoloidy, které se podle Stryji (2016) dají použít jako 

autolytický débridement, i pro podporu granulace a epitelizace. Nicméně Mrázová  

a spol. (2012) uvádějí, že jsou kontraindikovány pro infikované rány, kde  

že mohou potencovat riziko rozmnožení mikroorganismů v ráně.  

V otázce č. 10 jsme se ptali na délku používání 1 druhu antimikrobiálního krytí,  

které Stryja (2016) nedoporučuje používat více jak 3 týdny, naproti tomu Mrázová 

s Pokornou (2012) radí změnit krytí už po 7-14 dnech. Z těchto dvou tvrzení jsme 

vytvořili jednu odpověď a zakomponovali do dotazníku. Správnou volbu, tedy 14 – 21 

dní zvolilo pouze 16 (32 %) respondentů. Odpověď tedy hodnotíme jako neuspokojivou 

a domníváme se, že tomu tak je v důsledku nedostatečné zkušenosti s materiálem.  

Jediné krytí, které Stryja (2016) nedoporučuje stříhat, jsou kalcium algináty. Zda naši 

respondenti tuto skutečnost vědí, jsme ověřovali v otázce č. 11, která opět nepřinesla 

pozitivní výsledky. Jen 10 (20 %) respondentů uvedlo, že kalcium algináty  

se nedoporučují stříhat kvůli možné traumatizaci rány. Zato 36 (72 %) respondentů 

vybralo možnost nanokrystalického stříbra. Zmýlení respondentů odůvodňujeme 

nedostatečnými znalostmi.  
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V otázce č. 12 jsme se zabývali pojmem lipidokoloidy, jejichž charakteristiku a použití 

vybralo správně pouze 9 (18 %) respondentů. Největší zastoupení, mělo tvrzení,  

že materiál obsahuje tukové částečky, které odstraní nekrózu a povlaky, což jsme  

si vymysleli. Nicméně 34 (68 %) respondentů tuto odpověď označilo za pravdivou. 

Tuto otázku tedy hodnotíme neuspokojivě a předpokládáme, že tomu tak je opět 

v důsledku nedostatečných znalostí.  

Polyuretany a polymery se vyznačují pěnovou strukturou, které, jak uvádějí Koutná  

a Šeflová (2010), můžeme použít na rány v granulační a epitelizační fázi. Zjišťovali 

jsme, zda tuto skutečnost vědí i naši respondenti a z výsledků je patrné že 20 (40 %) 

respondentů označilo správnou odpověď. Přestože má odpověď nejvyšší zastoupení, 

předpokládali jsme, že v praxi jsou polyuretany více používány, a tím pádem je 

dotazovaní budou lépe znát.  

Uspokojivé výsledy přinesla otázka č. 15, kde jsme se ptali, který z materiálů použijeme 

na silně secernující rány. Celkem 37 (74 %) respondentů označilo správnou odpověď, 

kterou je aktivní uhlí. 9 (18 %) respondentů označilo odpověď „hydrobalanční krytí“, 

zde připouštíme, že název krytí mohl respondenty zmást, a proto jej označili, nicméně 

Pospíšilová (2010) jasně říká, že tento materiál skýtá použití pro suché, či slabě až 

středně exsudující rány. Krytí s obsahem medu zvolili sice jen 4  

(8 %), ale i toto tvrzení se zcela vymyká otázce, kterou jsme položili.  

Za významný nedostatek „medového“ krytí se považuje právě nízká schopnost 

pohlcování exsudátu a tento fakt potvrzují Pokorná a Mrázová (2013). Otázka č. 23  

se opět týkala aktivního uhlí, nyní jsme se ptali na jeho dobré vlastnosti, jimiž je dobrá 

absorpce nadbytečného exsudátu a snížení zápachu. Zde dle kritéria odpovědělo 47  

(94 %) respondentů, což považujeme za velmi dobrý výsledek. 

V otázkách č. 17 a 18 jsme žádali, aby respondenti vybrali vhodné krytí pro rány,  

které vidí na obrázku (viz Příloha N, Obr. 1 a 3). Otázka č. 17 přinesla překvapivé 

zjištění, že jen 21 (42 %) dotázaných označilo správnou odpověď, která znamenala 

použití hydrogelového krytí, jelikož na ráně můžeme spatřit nekrózu, povlak i čistou 

obnaženou tkáň. Zato nejpočetnější výběr odpovědi b) nás velmi zarazil. Přesně 

polovina, tedy 25 (50 %) respondentů by provedlo nekrektomii a použilo polyuretan 

s antimikrobiální složkou, což by zřejmě nebylo tak nereálné, nicméně nekrektomie, je 

označována za chirurgický výkon. Šeflová, Stejskalová a Daniš (2016) také uvádějí, že 
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nekrektomii provádíme u ran, které skrze nekrózu nevykazují známky hojení a používá 

se spíš u hlubokých a podminovaných ran, což námi vybraná rána na obrázku rozhodně 

není. Odpovědi na otázku č. 18 přinesly uspokojivější výsledky, jelikož celkem 41  

(82 %) respondentů zvolilo správnou odpověď, což znamenalo charakterizovat ránu 

a vybrat vhodný materiál.  

V otázkách č. 13 a 24 nás zajímaly znalosti respondentů o bioaktivním krytí. 

Celulózové krytí, jak Nová a Holanová (2010) uvádějí, snižuje bolestivost rány,  

a to vědělo pouze 9 (18 %) dotázaných. Zato skoro naprostá většina, tedy 31 (62 %) 

respondentů uvedlo odpověď pěnové krytí, obsahující analgetika. Je sice pravda, že 

pěnové krytí díky své měkké struktuře a nepřilnavosti může činit převazy méně 

bolestivými, nicméně příměs analgetik v krytí jsme si vymysleli. Cílem otázky č. 24 

bylo zjistit, zda respondenti znají další druhy bioaktivního krytí. Na výběr, kromě 

celulózového, bylo také krytí s kolagenem a hyaluronátem sodným – všechny odpovědi 

tedy byly správné. Nicméně dle kritéria odpovědělo správně pouze 16 (32 %) 

respondentů. Pravidlo pro správnost znamenalo, že respondenti vyberou minimálně 2 

odpovědi a vzhledem k tomu, že všechny odpovědi byly správné, nemohli udělat chybu. 

Nicméně někteří dotázaní vybírali pouze 1 odpověď. Nízkou správnost odpovědí na tuto 

otázku tedy přičítáme nepozornosti při čtení zadání a také nedostatečným znalostem  

o bioaktivním krytí. Pro tuto skutečnost ale máme pochopení, jelikož jsou to materiály 

poměrně nové a v praxi se s nimi tak často nesetkáme.  

Otázkou č. 25 jsme chtěli zjistit, zda vybrané všeobecné sestry umí zvolit vhodný 

materiál pro povleklé rány. Odpovědi nám přinesly celkem uspokojivé výsledky, jelikož 

podle kritéria odpovědělo správně celkem 43 (86 %) respondentů, kteří zvolili převážně 

hydrogely. O něco méně dotazovaných zvolilo i hydroaktivní krytí. I tak jsme 

s výsledkem spokojeni.  

Poslední otázka se zaměřovala na druhy débridementu. Zde dle kritéria zodpovědělo 

správně pouze 22 (44 %) respondentů. Neuspokojivý výsledek připisujeme tomu, že 28 

(56 %) respondentů vybralo jedinou špatnou odpověď, tedy fyzikální débridement, která 

se jim mohla zaměnit za débridement mechanický.  
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5 Návrh doporučení pro praxi 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda umí všeobecné sestry identifikovat ránu  

a zda se orientují v sortimentu léčebných materiálů, které jsou dnes k dispozici. Oba 

výzkumné předpoklady, které jsme si stanovili, sice byly v souladu s výsledky 

výzkumného šetření, nicméně ze statistických údajů získaných dat je vidět drobné 

nedostatky při identifikaci ran a poměrně vysoké chybování při výběru materiálu, 

či jeho charakteristice.  

Do denní náplně všeobecných sester patří mimo jiné i péče o nehojící se rány. I když je 

terapie rány především v rukou lékaře, domníváme se, že lékař nemá tak častý kontakt 

s ránou, jako právě ošetřující sestra. A proto si myslíme, že nedostatky ve znalostech  

o této problematice mohou mít za následek stále větší nárůst chronických ran a jejich 

prolongovanou léčbu. Výstupem této bakalářské práce je článek (viz Příloha O), kterým 

bychom chtěli poukázat na chyby v ošetřování chronických ran, které mohou být 

příčinou neúspěšné, či prodloužené léčby chronických defektů. Dále jsme  

se nabídli, že vytvoříme stručný přehled (viz Příloha P), kde podle typu rány 

navrhujeme vhodný materiál. Přesto je třeba si přiznat, že nic nerozšíří znalosti 

všeobecných sester tak dobře, jako jejich vlastní zájem o danou problematiku.
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6 Závěr  

 

Touto bakalářskou prací jsme se snažili zjistit, jak dokáží všeobecné sestry zhodnotit 

ránu a jaké mají znalosti ohledně terapeutických moderních krytí, které dnes máme 

k dispozici. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části jsme 

po prostudování odborné literatury objasnili pojem chronická rána a popsali nejčastější 

defekty tohoto typu. Poté jsme představili 3 fáze hojení ran a klasifikaci Wound Healing 

Continuum, ze které jsme vycházeli při tvorbě tabulky (viz Příloha P), jelikož jí 

shledáváme jako velmi užitečnou pomůcku. Dále jsme okrajově zmínili kompetence 

ohledně péče o ránu a důležitost týmové práce. V dalších kapitolách a podkapitolách 

jsme se zabývali lokální léčbou chronických ran a snažili jsme vybrat stručné, přesto 

důležité informace o konkrétních materiálech, kterých je velmi mnoho.  

V empirické části jsme se zaměřovali na znalosti všeobecných sester v problematice 

chronických ran a na jejich orientaci v sortimentu moderních převazových materiálů.  

Proto jsme si stanovili 2 výzkumné cíle, na něž navazovaly 2 výzkumné předpoklady.  

Po vyhodnocení statistických dat můžeme oznámit, že oba dva výzkumné cíle byly 

splněny. Přesto jsme narazili na nedostatky ohledně identifikace ran  

a charakteristiky převazových materiálů, proto upozorňujeme na mezery ve znalostech  

o dané problematice v odborném časopisu zveřejněním článku (viz Příloha O)  

a navrhujeme stručnou tabulku (viz Příloha P), jehož originál, či modifikace může být 

součástí každého převazového vozíku a poslouží tak pro základní orientaci jak v ránách, 

tak v materiálech. 
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Příloha A Analýza předvýzkumu  

 

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

   ni [-]  fi [%] 

Střední škola zdravotnická 4 50 % 

Vyšší odborná škola zdravotnická 2 25 % 

Vysoká škola  2 25 % 

∑ 8 100 % 

2. Máte na svém oddělení specialistku pro hojení chronických ran? 

   ni [-]  fi [%] 

Ano 6 75 % 

Ne 2 25 % 

∑ 8 100 % 

3. Znáte klasifikaci WHC? Pokud ano, řídíte se tím na oddělení? 

   ni [-]  fi [%] 

Ano, na oddělení ji používáme 3 37,5 % 

Ano, ale neřídíme se tím 0 0,0 % 

Neznám 5 62,5 % 

∑ 8 100,0 % 

4. Kdy se rána označuje za chronickou? 

   ni [-] fi [%]  

Jesliže je přítomná nekróza 0 0 % 

Jestliže se nezhojí do 6-8 týdnů 8 100 % 

Jestliže vykazuje lokální známky zánětu 0 0 % 

∑ 8 100 % 

5. Co nás jako první upozorní na počínající vznik dekubitu? 

   ni [-] fi [%]  

Sedřená kůže 0 0 % 

Vznik puchýře 0 0 % 

Neblednoucí překrvení 7 88 % 

Blednoucí překrvení 1 13 % 

∑ 8 100 % 

6. Jaké místní faktory se mohou u diabetiků podílet na vzniku syndromu 

diabetické nohy? 

   ni [-] fi [%]  

   Špatně provedená pedikúra 8 100 % 

   Výkyvy v glykémii 5 63 % 

   Chybně zvolená obuv 8 100 % 

   Kamínek v botě 7 88 % 

   ∑ 8 100 % 

   Dle kritéria 3 37,5 % 

   Kritérium nesplněno 5 62,5%    

7. Jaké podněty ovlivňují prevenci a léčbu dekubitů? 



 
 

   ni [-] fi [%]  

Typ matrace 8 100,0 % 

Vlhkost v rizikové oblasti 5 62,5 % 

Antidekubitní pomůcky 8 100,0 % 

Polohování 8 100,0 % 

∑ 8 100,0 % 

Dle kritéria 5 62,5 % 

Kritérium nesplněno 3 37,5 % 

8. Podle jakých znaků poznáme infikovanou ránu? 

   ni [-] fi [%]  

Zarudnutí 8 100 % 

Výskyt nekrózy 0 0 % 

Zvýšená sekrece z rány 8 100 % 

Značný zápach 8 100 % 

∑ 8 100 % 

Dle kritéria 8 100 % 

Kritérium nesplněno 0 0 % 

9. Co může u rány znamenat červená spodina? 

   ni [-] fi [%]  

Traumatizace na podkladě nešetrného ošetření 0 0 % 

Granulační proces 8 100 % 

Infekce způsobená betahemolytickými streptokoky 0 0 % 

Epitelizaci 0 0 % 

∑ 8 100 % 

Dle kritéria 0 0 % 

Kritérium nesplněno 8 100 % 

10. Jaké formy débridementu znáte? 

   ni [-] fi [%]  

Enzymatický 6 75,0 % 

Fyzikální 3 37,5 % 

Chemický 4 50,0 % 

Autolytický 5 62,5 % 

∑ 8 100,0 % 

Dle kritéria 5 62,5 % 

Kritérium nesplněno 3 37,5% 

11. Jakou barvu dle WHC klasifikace má rána na konci procesu zhojení 

   ni [-] fi [%]  

Tělovou 1 12,5 % 

Růžovou 7 87,5 % 

Červenou  0 0,0 % 

Hnědou 0 0,0 % 

∑ 8 100,0 % 

 

 



 
 

12. Prostředky na jaké bázi využijeme na silně secernující rány? 

   ni [-] fi [%]  

Krytí s obsahem medu 0 0,0 % 

Hydrobalanční krytí 3 37,5 % 

Aktivní uhlí 1 12,5 % 

Hydrogel 4 50,0 % 

∑ 8 100,0 % 

13. Jaký účinek spojuje "medové" a "stříbrné" krytí? 

   ni [-] fi [%]  

Antimikrobiální účinek 7 87,5 % 

Dobré zvládání exsudátu 0 0,0 % 

Zajišťuje rovnovážné mikroklima 1 12,5 % 

Protizánětlivý účinek 0 0,0 % 

∑ 8 100,0 % 

14. Na jaké bázi fungují hydrokoloidy? 

   ni [-] fi [%]  

Krytí nepohlcuje tolik exsudát - zajištění hydratace 

rány 1 12,5 % 

Umožňuje ráně dýchat, což urychluje proces 

hojení 0 0,0 % 

Spojením exsudátu s krytím vzniká gel - hydratuje 6 75,0 % 

Potřebné mikroklima je zajištěno výměnou iontů 1 12,5 % 

∑ 8 100,0 % 

15. Na jaký typ rány použijeme polyuretany? 

   ni [-] fi [%]  

Na rány v granulační a epitelizační fázi 4 50 % 

Na těžce infikované rány 3 38 % 

Pro prevenci 4 50 % 

Na povleklé rány 2 25 % 

∑ 8 100 % 

Dle kritéria 4 50 % 

Kritérium nesplněno 4 50 % 

16. Jakou vlastností se vyznačuje aktivní uhlí? 

   ni [-] fi [%]  

Urychluje proces hojení 0 0,0 % 

Dobře absorbuje přebytečný sekret 6 75,0 % 

Snižuje zápach 2 25,0 % 

Zajišťuje hydrataci 0 0,0 % 

∑ 8 100,0 % 

Dle kritéria 8 100 % 

Kritérium nesplněno 0 0 % 

 

 

 



 
 

17. Co můžeme využit na celou škálu hojení ran? 

   ni [-] fi [%]  

Hydrokoloidy 0 0 % 

Hydropolymery 0 0 % 

Hydrogely 4 50 % 

Hydroaktivní krytí 4 50 % 

∑ 8 100 % 

18. Jak dlouho je doporučeno používat 1 druh antimikrobiálního krytí 

   ni [-] fi [%] 

2-3 dny 1 12,5 % 

Maximálně 7 dnů 7 87,5 % 

14-21 dní 0 0,0 % 

30 dní 0 0,0 % 

∑ 8 100,0 % 

19. Které krytí použijeme na středně až silně exsudující rány? 

   ni [-] fi [%]  

Aktivní uhlí 3 37,5 % 

Kalcium algináty 4 50,0 % 

Hydrogely 0 0,0 % 

Neadherentní antiseptická krytí 1 12,5 % 

∑ 8 100,0 % 

20. Jaký materiál není doporučeno stříhat kvůli možné traumatizaci 

částečkami? 

   ni [-] fi [%]  

Krytí s obsahem medu 0 0,0 % 

Polyuretany 0 0,0 % 

Kalcium algináty 3 37,5 % 

Krytí s nanokrystalickým stříbrem 5 62,5 % 

∑ 8 100,0 % 

21. Co znamená pojem lipidokoloidy a na jaké rány je použijeme? 

   ni [- ] fi [%]  

Obsahuje molekuly lipidů, použijeme na rány v 

granulační a epitelizační fázi 3 37,5 % 

Napuštěno vazelínou, použijeme na rány v 

granulační a epitelizační fázi 3 37,5 % 

Obsahuje tukové částečky, použijeme na 

nekrotické a povleklé rány 2 25,0 % 

∑ 8 100,0 % 

 

 

 

 

 



 
 

22. Jaké složky obsahuje bioaktivní krytí? 

   ni [-] fi [%]  

Kolagen 5 62,5 % 

Celulózu 6 75,0 % 

Calcium 0 0,0 % 

Hyaluronát sodný 1 12,5 % 

∑ 8 100,0 % 

Dle kritéria 4 50 % 

Kritérium nesplněno 4 50 % 

23. Jaké bioaktivní krytí snižuje bolestivost rány? 

   ni [-] fi [%]  

Krytí s obsahem celulózy 4 50 % 

Pěnové krytí 2 25 % 

Krytí obsahující analgetika 2 25 % 

Antiseptické krytí 0 0 % 

∑ 8 100 % 

24. Jaká krytí použijeme u povleklých ran? 

   ni [-] fi [%]  

Hydropolymery 0 0,0 % 

Hydrogely 3 37,5 % 

Kalcium algináty 4 50,0 % 

Hydroaktivní krytí 3 37,5 % 

∑ 8 100,0 % 

Dle kritéria 2 25 % 

Kritérium nesplněno 6 75 % 

25. Charakterizujte ránu 

   ni [-] fi [%]  

Akutní rána, infikovaná 0 0 % 

Chronická rána 8 100 % 

Rána způsobená kousnutím zvířete 0 0 % 

∑ 8 100 % 

26. Co byste použil/a na tuto ránu? 

   ni [-] fi [%]  

Mřížky s antiseptikem 0 0,0 % 

Hydrogel 5 62,5 % 

Provést nekrektomii, poté polyuretan 3 37,5 % 

∑ 8 100,0 % 

27. Identifikujte ránu a navrhněte léčbu 

   ni [-] fi [%]  

Akutní popálenina, hydrobalanční krytí 0 0 % 

Chronická r., hnis - protizánětlivé krytí 0 0 % 

Chronická r. - žlutý povlak + známy granulace, 

hydrogel/hydroaktivní krytí 8 100 % 

∑ 8 100 % 

 



 
 

Příloha B Souhlas s fotodokumentací 

 



 
 

Příloha C Souhlas s fotodokumentací 

 



 
 

Příloha D Souhlas s fotodokumentací 

 



 
 

Příloha E Souhlas s fotodokumentací 

 



 
 

Příloha F Dotazník pro předvýzkum 

 

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) Střední zdravotnická škola 

b) Vyšší odborná škola zdravotnická 

c) Vysoká škola  

2. Máte na svém oddělení specialistku pro hojení chronických ran? 

a) Ano 

b) Ne 

3. Znáte klasifikaci WHC –Wound Healing Continuum? Pokud ano, řídíte se tím 

na oddělení?  

a) Ano, na oddělení ji používáme 

b) Ano, ale neřídíme se tím 

c) neznám 

4. Kdy se rána označuje za chronickou?  

a) Jestliže je přítomna nekróza 

b) Jestliže se nezhojí do 6-8 týdnů od vzniku 

c) Jestliže vykazuje lokální známky zánětu 

d) Jestliže je zde bakteriální přítomnost 

5. Co nás jako první upozorní na počínající vznik dekubitu?  

a) Sedřená kůže  

b) Vznik puchýře 

c) Neblednoucí překrvení 

d) Blednoucí překrvení 

6. Jaké faktory se mohou podílet u diabetiků na vzniku rány – syndrom diabetické 

nohy?   

a) Špatně provedená pedikúra 

b) Výkyvy v glykémii 

c) Chybně zvolená obuv 

d) Kamínek v botě 

7. Jaké podněty ovlivňují prevenci a léčbu dekubitů?  

a) Typ matrace (obyčejná x antidekubitní) 

b) Vlhkost v rizikové oblasti 

c) Kvalitní antidekubitní pomůcky 

d) polohování 

8. Podle jakých znaků poznáme infikovanou ránu?  

a) Zarudnutí  

b) Výskyt nekrózy 

c) Zvýšená sekrece z rány 

d) Značný zápach 

 



 
 

9. Co může u rány znamenat červená spodina?  

a) Traumatizace vzniklá na podkladě nešetrného zacházení 

b) Granulační proces 

c) Infekce způsobená betahemolytickými streptokoky 

d) Epitelizační proces 

10. Jaké formy débridementu znáte?  

a) Enzymatický 

b) Fyzikální 

c) Chemický 

d) Autolytický 

11. Jakou barvu dle WHC klasifikace má rána na konci procesu hojení?   

a) Tělovou 

b) Růžovou 

c) Červenou 

d) Hnědou 

12. Prostředek na jaké bázi využijeme na silně secernující rány?  

a) Krytí s obsahem medu 

b) Hydrobalanční krytí 

c) Aktivní uhlí 

d) Hydrogelová krytí 

13. Jaký účinek spojuje „medové“ a „stříbrné“ krytí?  

a) Antibakteriální účinek 

b) Dobré zvládání exsudátu 

c) Zajištují rovnovážné mikroklima na ráně 

d) Protizánětlivý účinek 

14. Na jaké bázi fungují hydrokoloidy?  

a) Krytí nepohlcuje tolik exsudát, tím pádem je zajištěna dostatečná hydratace 

rány 

b) Pěnové složení umožňuje propustnost parám, rána může „dýchat“,  

což usnadňuje proces  hojení 

c) Po spojení exsudátu s krytím vzniká viskózní gel, který zajišťuje hydrataci 

d) Dochází zde k výměně iontů, sodíkové ionty, obsažené v exsudátu jsou 

vyměněny za ionty vodíkové, které zajišťují potřebné mikroklima 

15. Na jaký typ rány použijeme polyuretany?  

a) Na rány v granulační a epitelizační fázi, kde udržuje příznivé mikroklima 

pro hojení 

b) Na těžce infikované rány – průduchy natáhnou přítomné bakterie do krytí 

c) Pěnová, měkká struktura umožňuje použít krytí pro preventivní opatření  

na riziková místa vzniku dekubitu 

d) Na povleklé rány, průduchy s širokým průsvitem dokáží natáhnout 

nežádoucí povlaky do sebe 

 



 
 

16. Jakými vlastnostmi se vyznačuje aktivní uhlí?  

a) Aktivní složka uhlí je ranou pohlcována a urychluje proces hojení 

b) Velmi dobře absorbuje přebytečný sekret 

c) Snižuje zápach 

d) Zajišťuje potřebnou hydrataci rány 

17. Co můžeme využít na celou škálu hojení ran?  

a) Hydrokoloidy 

b) Hydropolymery 

c) Hydrogely 

d) Hydroaktivní krytí 

18. Jak dlouho je doporučeno používat 1 druh antimikrobiálního krytí?  

a) V prvních 2-3 dnech 

b) Maximálně 7 dnů 

c) 14-21 dní 

d) 30 dnů 

19. Které krytí použijeme na středně až silně exsudující rány?  

a) Krytí s aktivním uhlím 

b) Kalcium algináty 

c) Hydrogely 

d) Neadherentní antiseptická krytí 

20. U jakého materiálu není doporučeno upravovat tvar stříháním kvůli možné 

traumatizaci rány částečkami?  

a) Krytí s obsahem medu 

b) Polyuretanová krytí 

c) Kalcium algináty 

d) Krytí s nanokrystalickým stříbrem 

21. Co znamená pojem lipidokoloidy a na jaké rány jej použijeme?  

a) Krytí obsahuje molekuly lipidů, které napomáhají procesu hojení, použijeme 

jej na rány v granulační a epitelizační fázi 

b) Krytí je napuštěno vazelínou a použijeme jej na středně secernující rány 

v granulační a epitelizační fázi 

c) Použijeme jej na nekrotické a povleklé rány, tukové částečky obsaženy 

v krytí způsobí změkčení a snadnější odloučení odumřelé tkáně 

22. Jaké složky obsahuje bioaktivní krytí?  

a) Kolagen 

b) Celulózu 

c) Calcium 

d) Hyaluronát sodný 

23. Jaké bioaktivní krytí snižuje bolestivost rány?  

a) Krytí s obsahem celulózy 

b) Pěnová krytí 

c) Krytí obsahující analgetika 

d) Antiseptické krytí 

 



 
 

24. Jaké krytí použijeme u povleklých ran?  

a) Hydropolymery 

b) Hydrogely 

c) Kalcium algináty 

d) Hydroaktivní krytí 

25.  Charakterizujte ránu 

a) Jedná se o akutní ránu, která je pravděpodobně infikovaná 

b) Jedná se o chronickou ránu, vidíme zarudlý okraj a žlutý povlak, což nás 

upozorňuje na infekci 

c) Rána je způsobená kousnutím zvířete, proto vidíme známky infekce,  

jako zarudlé okraje a hnis 

 
26. Jaké materiály byste použila na tuto ránu? 

a) Jelikož je přítomna nekróza, předpokládám bakteriální kolonizaci,  

proto použiju mřížky napuštěné antiseptikem 

b) Na obrázku rána prochází všemi stádii dle WHC, proto je vhodné použít 

hydrogel 

c) Nejdříve provedeme nekrektomii, poté použijeme jakýkoliv polyuretan, 

nejlépe s antimikrobiální složkou 

 

 



 
 

27. Identifikujte ránu a navrhněte léčbu 

a) Na obrázku vidíme akutní ránu, vzniklou popálením. Je zde přítomen žlutý 

povlak, ale i známky nové granulační tkáně. Abychom podpořili tento 

proces, použijeme hydrobalanční krytí, které udrží vlhké mikroklima  

na ráně. 

b) Vidíme chronickou ránu, která velmi hnisá, proto přepokládáme bakteriální 

přítomnost – použijeme protizánětlivé neadhezivní krytí 

c) Vidíme chronickou ránu, kde je přítomen žlutý povlak, místy však vidíme 

známky granulace. Použijeme hydrogel, či hydroaktivní krytí 

 

 

Děkuji za vyplnění a spolupráci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha G Dotazník 

 

Dobrý den, jmenuji se Adéla Havelková a třetím rokem studuji obor Všeobecná sestra 

na Technické univerzitě v Liberci. V rámci své bakalářské práce se zabývám moderními 

převazovými materiály a prostředky při léčbě chronických ran. Tímto bych Vás chtěla 

požádat o kompletní vyplnění a navrácení dotazníku. Dotazník je zcela anonymní  

a výsledky budou použity pouze pro účely mé bakalářské práce.  

Předem děkuji za Váš čas a ochotu 

1. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

d) Střední zdravotnická škola 

e) Vyšší odborná škola zdravotnická 

f) Vysoká škola  

2. Máte na svém oddělení specialistku pro hojení chronických ran? 

c) Ano 

d) Ne 

3. Znáte klasifikaci WHC pro identifikaci ran? Pokud ano, řídíte se tím na oddělení?  

d) Ano, na oddělení ji používáme 

e) Ano, ale neřídíme se tím 

f) Neznám 

U otázek 4-18 je správná pouze jedna odpověď 

4. Kdy se rána označuje za chronickou?  

e) Jestliže je přítomna nekróza 

f) Jestliže se nezhojí do 6-8 týdnů od vzniku 

g) Jestliže vykazuje lokální známky zánětu 

5. Co nás jako první upozorní na počínající vznik dekubitu?  

e) Sedřená kůže  

f) Vznik puchýře 

g) Neblednoucí překrvení 

6. Jakou barvu dle WHC klasifikace má rána na konci procesu hojení?   

e) Tělovou 

f) Růžovou 

g) Hnědou 

7. Jaká vlastnost je společná pro „medové“ a „stříbrné“ krytí?  

e) Antibakteriální účinek 

f) Dobré zvládání exsudátu 

g) Zajištují rovnovážné mikroklima na ráně 

 

 

 



 
 

 

8. Na jaké bázi fungují hydrokoloidy?  

e) Krytí nepohlcuje tolik exsudát, tím pádem zabraňuje vysušení spodiny rány 

f) Po spojení exsudátu s krytím vzniká viskózní gel, který zajišťuje hydrataci 

g) Dochází zde k výměně iontů, sodíkové ionty, obsažené v exsudátu jsou 

vyměněny za ionty vodíkové, které zajišťují potřebné mikroklima 

9. Co můžeme využít na celou škálu hojení ran? 

e) Hydrokoloidy 

f) Hydropolymery 

g) Hydrogely 

10. Jak dlouho je doporučeno používat 1 druh antimikrobiálního krytí?  

e) V prvních 2-3 dnech 

f) Maximálně 7 dnů 

g) 14-21 dní 

11. U jakého materiálu není doporučeno upravovat tvar stříháním kvůli možné 

traumatizaci rány částečkami?  

e) Polyuretanová krytí 

f) Kalcium algináty 

g) Krytí s nanokrystalickým stříbrem 

12. Co znamená pojem lipidokoloidy a na jaké rány jej použijeme?  

d) Krytí obsahuje molekuly lipidů, které napomáhají procesu hojení, použijeme 

jej na infikované rány 

e) Krytí je napuštěno vazelínou a použijeme jej na středně secernující rány 

v granulační a epitelizační fázi 

f) Použijeme jej na nekrotické a povleklé rány, tukové částečky obsaženy 

v krytí způsobí změkčení a snadnější odloučení odumřelé tkáně 

13. Jaké bioaktivní krytí snižuje bolestivost rány?  

e) Krytí s obsahem celulózy 

f) Krytí s kolagenem 

g) Pěnové krytí obsahující analgetika 

14. Na jaký typ rány použijeme polyuretany?  

e) Na rány v granulační a epitelizační fázi, kde udržuje příznivé mikroklima 

pro hojení 

f) Na těžce infikované rány – průduchy natáhnou přítomné bakterie do krytí 

g) Na povleklé rány, průduchy s širokým průsvitem dokáží pohltit nežádoucí 

povlaky do sebe 

15. Prostředek na jaké bázi využijeme na silně secernující rány?  

e) Krytí s obsahem medu 

f) Hydrobalanční krytí 

g) Aktivní uhlí 

 

 

 

 



 
 

 

16. Charakterizujte ránu 

d) Jedná se o akutní ránu, která je pravděpodobně infikovaná – pro upřesnění 

provedeme stěr z rány 

e) Jedná se o chronickou ránu, vidíme ostrý zarudlý okraj a žlutý povlak, což nás 

upozorňuje na infekci 

f) Rána je způsobená kousnutím zvířete, proto vidíme známky infekce, jako jsou 

zarudlé okraje a hnis 

 
 

17. Jaké materiály byste použil/a na tuto ránu? 

d) Jelikož je přítomna nekróza, předpokládám bakteriální kolonizaci, proto 

použiju mřížky napuštěné antiseptikem 

e) Na obrázku rána prochází všemi stádii dle WHC, proto je vhodné použít 

hydrogel 

f) Nejdříve provedeme nekrektomii, poté použijeme jakýkoliv polyuretan, 

nejlépe s antimikrobiální složkou 

 



 
 

 

18. Identifikujte ránu a navrhněte léčbu 

d) Na obrázku vidíme akutní ránu, vzniklou popálením. Jsou zde přítomné 

příškvary, abychom je odstranili, použijeme jakýkoliv hydrogel a pro snížení 

bolestivosti přiložíme polyuretan 

e) Vidíme chronickou ránu, kde jsou přítomné žluté povlaky, proto 

přepokládáme bakteriální přítomnost – použijeme protizánětlivé neadhezivní 

krytí 

f) Vidíme chronickou ránu, kde je přítomen žlutý povlak, místy však vidíme 

známky granulace. Použijeme hydrogel, či hydroaktivní krytí 

 

 

U následujících otázek je více správných odpovědí 

 

19. Jaké místní faktory mohou zapříčinit u diabetiků vznik rány – syndrom 

diabetické nohy?   

e) Špatně provedená pedikúra 

f) Výkyvy v glykémii 

g) Chybně zvolená obuv 

20. Které z uvedených možností mají vliv na vznik dekubitu? 

e) Vlhkost v rizikové oblasti 

f) Konstituce pacienta 

g) Polohování 

21. Podle jakých znaků poznáme infikovanou ránu?  

e) Zarudnutí  

f) Zápach 

g) Výskyt nekrózy 

 

 

 



 
 

 

22. Co může u rány znamenat červená spodina?  

e) Granulační proces 

f) Infekce způsobená betahemolytickými streptokoky 

g) Epitelizační proces 

23. Jakými vlastnostmi se vyznačuje aktivní uhlí?  

e) Velmi dobře absorbuje přebytečný sekret 

f) Snižuje zápach 

g) Zajišťuje potřebnou hydrataci rány 

24. Jaké složky obsahuje bioaktivní krytí?  

e) Kolagen 

f) Celulózu 

g) Hyaluronát sodný 

25. Jaká krytí použijeme u povleklých ran?  

e) Hydropolymery 

f) Hydrogely 

g) Hydroaktivní krytí 

26. Jaké formy débridementu znáte?  

e) Fyzikální 

f) Chemický 

g) Autolytický 
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Příloha N Fotodokumentace použitá do dotazníku 

 

Obr. 1 Pacient č. 1 (Zdroj: autor) 

 

Obr. 2 Pacient č. 2 (Zdroj: autor) 

 

Obr. 3 Pacient č. 3 (Zdroj: autor) 



 
 

Příloha O Odborný článek 

Jaký mají všeobecné sestry přehled o převazových materiálech? 

Název bakalářské práce: Využití moderních materiálů při převazu chronických ran a 

dekubitů 

Instituce: Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií 

Autor: Adéla Havelková 

Vedoucí práce: Bc. Alena Novotná, Dis. 

Tato bakalářská práce se zabývá stále aktuální problematikou chronických ran. Kvalitní, 

odborná péče by vzniku těchto ran měla zabránit, minimálně odrazit lepší výsledky  

při procesu hojení. Je ale tato péče odpovídající? 

Pomocí dotazníkového šetření jsme se snažili získat informace o tom, jak se všeobecné 

sestry v současnosti orientují v moderním převazovém krytí. Byly stanoveny 2 

výzkumné cíle, kdy cíl č. 1 zní: Předpokládáme, že 70 % a více všeobecných sester umí 

zhodnotit ránu dle léčebné fáze hojení rány. Za předpokladu, že všeobecná sestra 

správně identifikuje ránu, zvolí i odpovídající typ krytí. A proto jsme cíl č. 2 

formulovali takto: Předpokládáme, že se 53 % a více všeobecných sester orientuje 

v sortimentu převazového materiálu.  

Stanovené cíle se sice podařilo splnit, nicméně ze získaných dat jsou patrné drobné 

nedostatky při pouhém zhodnocení rány, kdy např. 42 % respondentů označilo,  

že červená spodina rány znamená epitelizační proces. Ani některé výsledky, které  

se týkaly vědomostí ohledně terapeutického krytí, nepřinesly příliš uspokojivé zjištění –  

u vybraných otázek to přisuzujeme neznalosti některých novodobých krytí - mluvíme 

například o bioaktivním krytí, které se v praxi příliš nepoužívá, či o lipidokoloidech, 

které správně charakterizovalo pouze 18 % respondentů.  

Protože chceme přispět k řešení a pomoci předcházet vzniku problematických situací 

ohledně nehojících se ran, navrhli jsme stručnou tabulku převazového krytí, která může 

nalézt prospěšné uplatnění jako součást převazového vozíku. 



 
 

Klíčová slova: chronické rány, moderní převazové materiály, vědomosti všeobecných 

sester 

How much are General Nurses Oriented in Re-bandaging Materials? 

Title: Using of modern materials during bandage of chronic wounds and pressure sores 

Institute: Technical University of Liberec, Faculty of Health Studies 

Author: Adéla Havelková 

Supervisor: Bc. Alena Novotná, Dis. 

 

This bachelor thesis deals with the current issue of chronic wounds. Such wounds 

should be prevented by quality professional care, or at least better results should be 

reflected during the healing process. But is this care adequate? 

Using a questionnaire survey, we tried to get information on how general nurses are 

presently oriented in modern dressing coverage. Two research goals were set. The first 

objective was following: We assume that 70% or more of nurses can evaluate the 

wound according to the healing phase of the wound. Assuming the general nurse 

correctly identifies the wound, she/he also chooses the appropriate type of cover. That is 

why we formulated the second goal as follows: We assume that 53% or more of general 

nurses are oriented in the assortment of therapeutic material. 

Although both research goals were met, the acquired data revealed minor mistakes at 

the evaluation of wounds; for example, 42% of respondents indicated that a red base of 

a wound was a sign of epithelial process. Some results regarding  knowledge about 

therapeutic dressing were not satisfactory either – in selected questions we ascribe this 

to the ignorance of modern dressing -, talking about e.g. bioactive dressing which is not 

used too much in practice, or about lipidocoloids which were correctly characterized 

only by 18 % of respondents.  

 

Since we want to contribute to solving and helping to prevent the emergence of 

problematic situations regarding non-healing wounds, we have proposed a brief table of 

therapeutic materials that can be found beneficial as part of a bandaging cart. 

 

Keywords: chronic wounds, modern dressing materials, knowledge of nurses 
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