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Wpro wa dze nie opa trun ków hy dro ko lo i do wych by ło kro kiem mi lo wym
w le cze niu trud no go ją cych się ran. Sto so wa nie tra dy cyj nych opa trun -
ków z ga zy wią że się bo wiem z wie lo ma nie do god no ścia mi: trze ba je
czę sto zmie niać w związ ku z wy się kiem, ma ją nie peł ne przy le ga nie do
ra ny, a ich wy mia na czę sto stwa rza do le gli wo ści bólo we.

Hy dro ko lo i dy są po li me ra mi hy dro fi lo -
wy mi, które roz pu szcza ją się w wo dzie lub
two rzą za wie si ny o wła ści wo ściach że lu ją -
cych. W opa trun kach hy dro ko lo i do wych ja ko
war stwa we wnę trz na naj czę ściej sto so wa ne
są: kar bo ksy me ty lo ce lu lo za so du (Na CMC)
– wchła nia ją ca wil goć, pek ty na – za pew nia ją -
ca ni skie pH oraz że la ty na – wspo ma ga ją ca
utrzy ma nie wil got ne go śro do wi ska. War -
stwę ze wnę trz ną naj czę ściej sta no wi pian ka
po liu re ta no wa. 

Ce chą cha rak te ry stycz ną opa trun ków
hy dro ko lo i do wych jest ma ła prze pu szczal -
ność dla pa ry wod nej, co za pew nia wil got ne
śro do wi sko nad ra ną, sprzy ja jej sa mo o czy -
szcze niu oraz sta no wi jej izo la cję ter micz ną.
Co wię cej, opa trun ki te go ty pu za pew nia ją
wchła nia nie nadmia ru wy się ku. Ab sor bu ją
go skła dni ki hy dro fi lo we, które po przez
pęcz nie nie two rzą żel, wy peł nia ją cy ja mę
ra ny i ma ją cy dzia ła nie fi bry no li tycz ne. Lek -
kie za kwa sze nie śro do wi ska pod opa trun -
kiem sprzy ja na pły wo wi ko mórek fa go cy tu -

ją cych, ogra ni cze niu na mna ża nia bak te rii,
zwięk sze niu ak tyw no ści li tycz nej en zy mów
oraz na si la an gio ge ne zę. Sprzy ja tak że two -
rze niu się ziar ni ny, a wil got ność śro do wi ska
spra wia, że mi gra cja ko mórek i na skór ko wa -
nie są ła twiej sze.

Du żą za le tą opa trun ków hy dro ko lo i do -
wych jest re duk cja do le gli wo ści bólo wych,
zwią za nych z ra ną. Me cha nizm te go dzia ła nia
jest wie lo kie run ko wy: sam opa tru nek sta no -
wi ba rie rę me cha nicz ną (np. chro ni przed si -
ła mi tar cia), wil got ne śro do wi sko ogra ni cza
sty mu lo wa nie za koń czeń ner wo wych, a ob -
ni żo ne ci śnie nie par cjal ne tle nu pod opa trun -
kiem ogra ni cza wy twa rza nie pro sta glan dy ny
PGE2 (ob ni ża to wraż li wość za koń czeń ner -
wo wych od po wie dzial nych za od czu wa nie
bólu). Z uwa gi na to, że opa trun ki nie przy -
cze pia ją się do ra ny, ich zmia na nie wią że się
z nie przy jem ny mi od czu cia mi.

Do czę ści opa trun ków do da wa ne są czą -
stecz ki sre bra, co re du ku je licz bę pa to ge nów
w ra nie i znacz nie zmniej sza spe cy ficz ne dla
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pa to ge nów zmia ny w obrę bie za in fe ko wa -
nych ko mórek na skór ka, co udo wo dnio no
w ba da niach ex vi vo[1].

Opa trun ki w po sta ci pły tek na le ży roz -
grzać w dło niach przed przy ło że niem do ra -
ny. Po zdję ciu war stwy ochron nej po kry wa
się nim ra nę i lek ko do ci ska. Wo kół ra ny po -
win no się po zo sta wić 2-3 cm mar gi ne su
skóry zdro wej – moż na do brać od po wie dni
kształt opa trun ku z wie lu do stęp nych na pol -
skim ryn ku. W przy pad ku du żych ran opa -
trun ki łą czy się ze so bą tak, aby na cho dzi ły na
sie bie na sze ro ko ści ok. 2 cm.

Wy mia na opa trun ku hy dro ko lo i do we go
po win na na stę po wać nie rza dziej niż co 
7 dni, a czas utrzy my wa nia opa trun ku za le ży
od ilo ści wy się ku z ra ny. Przed apli ka cją no -
we go opa trun ku ra nę na le ży prze myć wo dą
de sty lo wa ną lub so lą fi zjo lo gicz ną, aby usu -
nąć po zo sta ło ści że lu. Sam wy gląd i nie przy -
jem ny za pach zu ży te go że lu nie po wi nien
być źródłem nie po ko ju, naj czę ściej wy ni ka
on ze zwią za nia wy się ku przez opa tru nek,
roz kła du mar twych tka nek lub z obe cno ści
sub stan cji po cho dze nia zwie rzę ce go (że la ty -
ny), a nie z in fek cji.

We dług naj now szej pu bli ka cji HAS
z 2009 ro ku Wska za nia i re ko men do wa ne za -
sto so wa nia opa trun ków, opa trun ki hy dro ko lo -
i do we są za le ca ne na każ dym eta pie go je nia
się ra ny[2]. Obe cnie pa nu je ten den cja, aby
sku piać się na sto so wa niu wła ści we go do -
stęp ne go opa trun ku za miast two rze nia now -
szych roz wią zań. Sam do bór opa trun ku,
podob nie jak w przy pad ku le ków, po wi nien
być opar ty na za sa dach EBM (Evi den ce-ba sed
me di ci ne).

Naj bar dziej ko rzy st ne dzia ła nie opa trun -
ków hy dro ko lo i do wych udo wo dnio no
w przy pad ku ran z umiar ko wa ną ilo ścią wy się -
ku, ta kich jak: od le ży ny, opa rze nia pierw sze go
i dru gie go stop nia, owrzo dze nia podu dzi, sto -
pa cu krzy co wa, ra ny w obrę bie ob sza rów
daw czych dla prze szcze pów skóry w in ne
oko li ce cia ła oraz nie które ra ny po o pe ra cyj ne.

Od lat 60. le cze nie od le żyn jest opar te
na go je niu w śro do wi sku wil got nym. Wśród
no wo cze snych opa trun ków opa trun ki hy -
dro ko lo i do we są opty mal ne, aby osią gnąć
od po wie dnie wa run ki go je nia. Przez ostat nie
la ta do sko na lo no je dy nie szcze góły, ta kie jak
kształ ty dla spe cy ficz nych miejsc (np. oko li ce
ko ści krzy żo wej, pię ta). Opa trun ki hy dro ko -
lo i do we są przy lep ne na ca łej po wierzch ni,
ale w ce lu lep sze go przy le ga nia do opa try -
wa nej oko li cy nie które opa trun ki ma ją ad he -
zyj ny brzeg przy kle ja ny je dy nie do zdro wej
skóry ota cza ją cej ra nę[2]. We fran cu skich wy -
tycz nych z 2012 ro ku, opar tych na prze glą -
dzie li te ra tu ry z lat 2000-2010, za le ca się
sto so wa nie opa trun ków hy dro ko lo i do wych
w fa zie ziar ni no wa nia i epi te lia li za cji (po ziom
wia ry god no ści B)[3].

Zło tym stan dar dem jest uży cie te go ty pu
opa trun ków w przy pad ku prze wle kłych ran
z upo śle dzo nym go je niem. Opa trun ki hy -
dro ko lo i do we wraz z kom pre so te ra pią są
za le ca ne w przy pad ku owrzo dzeń na tle nie -
wy dol no ści żyl nej[4].

Opar trun ki hy dro ko lo i do we próbu je się
sto so wać w przy pad ku ma łych, świe żych ran
– znacz nie czę st szych niż prze wle kłe owrzo -
dze nia. Ma łe ska le cze nia czy otar cia tak że wy -
ma ga ją od po wie dnie go po stę po wa nia, aby
za po biec kom pli ka cjom – w szcze gól no ści za -
in fe ko wa niu ra ny. Ra na po win na naj pierw zo -
stać oczy szczo na, a na stęp nie za bez pie czo na
wła ści wym opa trun kiem, za pew nia ją cym wil -
got ne śro do wi sko go je nia. Opa trun ki hy dro -
ko lo i do we wy da ją się od po wie dnie w ta kim
po stę po wa niu, mi mo bra ku du żych ba dań
wy ka zu ją cych ce lo wość ta kie go dzia ła nia[5].
W pra cy Jeng i Kuo po ka za no, że moż li we jest
za sto so wa nie opa trun ków hy dro ko lo i do wych
w przy pad ku brud nych ran twa rzy, które go ją
się po przez ziar ni no wa nie. Sa mo prze my wa -
nie so lą fi zjo lo gicz ną i apli ka cja te go ro dza ju
opa trun ków po zwo li ła na za go je nie ran
w cza sie od 3 do 5 ty go dni oraz uzy ska nie sa -
ty sfak cjo nu ją ce go wy glą du i funk cjo nal no ści[7].
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Opa trun ki hy dro ko lo i do we mo gą być
uży wa ne w pro fi lak ty ce na wro tów ke lo i dów
po ich chi rur gicz nym wy cię ciu[7]. Są sto so wa -
ne tak że ja ko opa trun ki po ope ra cjach kar -
dio chi rur gicz nych. W ba da niu Te shi ma
i wsp.[8] po rów na no za sto so wa nie opa trun ku
hy dro ko lo i do we go oklu zy je go z opa trun -
kiem z pian ki po liu re ta no wej po ope ra cji po -
mo sto wa nia aor tal no-wień co we go. Opa tru -
nek hy dro ko lo i do wy był po zo sta wio ny na 
7 dni, a opa tru nek z pian ki po liu re at no wej 
– zmie nia ny w dru giej do bie po o pe ra cyj nej
i po zo sta wio ny do 7. dnia po ope ra cji.
W pierw szej gru pie in fek cja ra ny po o pe ra cyj -
nej roz wi nę ła się u 3,4% pa cjen tów, na to -
miast w dru giej gru pie – aż u 10,3%. Za sto -
so wa nie opa trun ków hy dro ko lo i do wych
oklu zyj nych oka za ło się sku tecz niej sze w za -
po bie ga niu po wierz chow nych za ka żeń ran
po o pe ra cyj nych oraz bar dziej eko no micz ne.
Do podob nych wnio sków do pro wa dzi ło ba -
da nie pro wa dzo ne przez Her man sa, gdzie
opa trun ki hy dro ko lo i do we by ły sto so wa ne
w miej scach trud nych do opa try wa nia
w spo sób tra dy cyj ny. Rzad sza ko niecz ność
wy mia ny opa trun ków zmniej sza ła ko szty
opie ki nad pa cjen tem, jed no cze śnie nie
zwięk sza jąc ry zy ka in fek cji w obrę bie ra ny[9]. 

W przy pad ku ran w obrę bie ob sza rów
daw czych dla prze szcze pów skóry w in ne
oko li ce cia ła, po łą cze nie opa trun ków hy do -
ko lo i do wych z te ra pią uci sko wą po zwa la na
uzy ska nie za do wa la ją cych efek tów, ta kich jak
do pa so wa nie ko lo ry stycz ne ob sza ru daw -
cze go do ota cza ją cej skóry, podob ną struk -
tu rę oraz po ziom skóry (brak za głę bie nia lub
bli zny prze ro sto wej)[10].

Już w la tach 80. opa trun ki te próbo wa no
za sto so wać w le cze niu der ma toz za pal nych,
ta kich jak łu szczy ca, li szaj pła ski, wy prysk
prze wle kły czy DLE (po stać ogni sko wa tocz -
nia ru mie nio wa te go) po przez apli ka cję miej -
sco we go pre pa ra tu gli ko kor ty ko ste ro i du
(be ta me ta zo nu, klo be ta zo lu, triam cy no lo nu)
pod opa tru nek zmie nia ny raz na ty dzień, ob -

ser wu jąc du żą sku tecz ność ta kie go po stę po -
wa nia[11]. W ato po wym za pa le niu skóry zna -
la zły za sto so wa nie w przy pad ku opor nych
zmian wy pry sko wych do ty czą cych twa rzy.
W in nych oko li cach – na tu ło wiu i koń czy -
nach – moż li we jest za sto so wa nie podwój -
nie mo krych opa trun ków. Na twa rzy opa -
trun ki hy dro ko lo i do we mo gą być apli ko wa -
ne sa me lub łącz nie z ła god nym miej sco -
wym pre pa ra tem gli ko kor ty ko ste ro i do wym.
W ba da niu Ra de ma ker[12] istot ną po pra wę
uzy ska no w cią gu 7 dni, a re mi sja zmian
skór nych trwa ła po nad 3 mie sią ce u wszy st -
kich pa cjen tów, mi mo utrzy my wa nia się wy -
pry sku w za kre sie tu ło wia i koń czyn. Z te go
po wo du za sto so wa nie opa trun ków hy dro -
ko lo i do wych w po sta ci ma sek jest war te roz -
wa że nia w przy pad ku dzie ci z opor nym na
le cze nie wy pry skiem ato po wym twa rzy.

W trą dzi ku zwy kłym o nie wiel kim lub
umiar ko wa nym na si le niu jed no ty go dnio wa
te ra pia ze zmia ną opa trun ku co dwa dni
skut ko wa ła zmniej sze niem na si le nia zmian
oraz re duk cją zmian za pal nych, ru mie nia,
prze tłu szcza nia skóry oraz roz ja śnia ła prze -
bar wie nia[13].

Ko rzy ści z za sto so wa nia opa trun ków
hy dro ko lo i do wych ob ser wo wa ne by ły
w owrzo dze niach na tle po rent ge now skie -
go za pa le nia skóry. Pa cjen ci za du żą za le tę
te go ty pu le cze nia uwa ża li kom fort uży cia
oraz wa lo ry este tycz ne, mi mo że czas wy go -
je nia sa mych owrzo dzeń był po rów ny wal ny
do tych le czo nych fio le tem gen cja no wym[14].

U nie mow ląt z ma sto cy to mą (guz z ko -
mórek tucz nych) opa trun ki te są al ter na ty wą
dla le ków prze ciw hi sta mi no wych. Pod czas
gdy te dru gie nie za wsze przy no szą efekt i ma -
ją dzia ła nia nie po żą da ne (naj czę ściej sen ność),
opa trun ki hy dro ko lo i do we po zwa la ją na re -
duk cję lub ustą pie nie na pa do we go ru mie nia
wo kół gu za, wy wo ła ne go po cie ra niem lub
dra pa niem do cza su, kie dy moż li we jest za -
sto so wa nie miej sco wych in iek cji gli ko kor ty ko -
ste ro i dów lub in ter wen cji chi rur gicz nej[15].



W me dy cy nie este tycz nej opa trun ki hy -
dro ko lo i do we ma ją za sto so wa nie w po stę po -
wa niu po pro ce du rach la se ro we go re sur fa cin -
gu. Po wo du ją szyb sze go je nie ra ny w po rów -
na niu do ob sza rów le czo nych bez opa trun -
ków[16]. Do in nych za let na le żą: re duk cja two -
rze nia się stru pów, zmniej szo ny świąd,
zmniej szo ny ru mień oraz zre du ko wa ny ból
po za bie go wy. Nie ste ty wa dą ta kie go po stę -
po wa nia są do dat ko we ko szty i trud no ści
w apli ka cji opa trun ku oraz je go utrzy ma niu[17].

Mi mo wie lu za let te go ty pu opa trun ków
ist nie ją sy tu a cje, w których nie mo gą być one
sto so wa ne. Do prze ciw ska zań na le żą: ra ny
o etio lo gii in fek cyj nej (owrzo dze nia ki ło we,
gru źli cze, grzy bi cze), nie które owrzo dze nia
tęt ni cze, opa rze nia trze cie go stop nia oraz ra -
ny z od kry tą tkan ką mię śnio wą, wi docz ny mi
ścię gna mi i ko ść mi. Tak że ce chy sta nu za pal -
ne go wo kół ra ny (obrzęk, za czer wie nie nie,
wzmo żo ne ucie ple nie, bo le sność, ob ja wy
ogól ne) są wska za niem do usu nię cia opa -
trun ku i wdro że nia in ne go po stę po wa nia te -
ra peu tycz ne go. W wy mie nio nych uprze dnio
przy pad kach opa trun ki hy dro ko lo i do we
w po sta ci płyt ki mo gą być sto so wa ne ja ko
wtór ne dla opa trun ków an ty bak te ryj nych,
np. hy drow łók ni stych z jo na mi sre bra.
W przy pad ku ran głę bo kich bez cech in fek cji
ko niecz ne jest za wsze wy peł nie nie ubyt ku
od po wie dnim opa trun kiem, np. hy drow łók -
ni stym dla ran z ob fi tym wy się kiem lub pa stą
hy dro ko lo i do wą w przy pad ku mniej sze go
wy się ku. Pro ble mem mo że oka zać się tak że
aler gia na skła dni ki opa trun ku.
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