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Opa trun ki hy dro że lo we są sze ro ko sto so wa ne w przy pad ku le cze nia
ran opa rze nio wych. Cha rak te ry zu ją się wy so ką sku tecz no ścią dzię ki
utrzy my wa niu od po wie dnie go po zio mu na wil że nia skóry oraz za pew -
nia ją bez bo le sną zmia nę opa trun ku. Sku tecz ność opa trun ków hy dro że -
lo wych zo sta ła po twier dzo na w ba da niach kli nicz nych[1]. Po za tym opa -
trun ki hy dro że lo we są wy ko rzy sty wa ne w te ra pii ran prze wle kłych[2]. 
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Za sto so wa nie opa trun ków hy dro że lo wych
ja ko le cze nia wspo ma ga ją ce go 
w ato po wym za pa le niu skóry i wy pry sku

Hy dro że le są bar dzo pro ste w swo jej
bu do wie. Zbu do wa ne są z po li me rów na tu -
ral nych i syn te tycz nych sil nie usie cio wa nych,
które wią żą ilość wo dy 9-krot nie prze kra cza -
ją cą ich ma sę[3]. Na ło żo ne na cho ro bo wo
zmie nio ną oko li cę za pew nia ją od po wie dni
sto pień na wil że nia i re duk cję bólu. Co istot -
ne, zmnie jsza ją świąd i se pa ru ją zmie nio ną
skórę/ra nę od śro do wi ska ze wnę trz ne go,
chro niąc ją przed nad ka że niem bak te ryj nym
i grzy bi czym oraz dal szym uszko dze niem
spo wo do wa nym dra pa niem. 

W po niż szym opra co wa niu przed sta -
wio no dwa przy pad ki pa cjen tów, u których
za sto so wa no opa trun ki hy dro że lo we ja ko
le cze nie wspo ma ga ją ce ato po we go za pa le -
nia skóry i wy pry sku. Opa tru nek zo stał wy -
ko rzy sta ny ja ko ele ment oklu zyj ny umoż li -
wia ją cy znacz ne ogra ni cze nie ilo ści zu ży wa -
nych pre pa ra tów gli ko kor ty ko ste ro i do wych,
który zmniej sza świąd skóry oraz przy spie -
sza re ge ne ra cję na skór ka.

Wspo ma ga nie te ra pii ato po we go 
za pa le nia skóry przy po mo cy 
opa trun ków hy dro że lo wych

Pierw szym przy pad kiem jest pa cjent le -
czo ny w Kli ni ce Der ma to lo gii, We ne ro lo gii
i Aler go lo gii Gdań skie go Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go z po wo du za o strze nia ato po we go
za pa le nia skóry z ty po wym sil nym świą dem.
Pa cjent był pod da ny oce nie SCO RAD (ru -
mień 2, grud ki 3, są cze nie 1, prze czo sy 3, li -
che ni fi ka cja 3, su chość skóry 3 – ra zem 15
na 18 pkt) oraz wy peł nił kwe stio na riusz ja ko -
ści ży cia DLQI (33 punk ty, co od po wia da
znacz ne mu ob ni że niu ja ko ści ży cia spo wo -
do wa ne go cho ro bą), świąd w 10-punk to wej
ska li okre ślił na 9. Opa tru nek hy dro że lo wy
na ło żo no na zgię cia pod ko la no we na 24h,
po uprze dnim ob fi tym na tłu szcze niu skóry
i na ło że niu miej sco we go gli ko kor ty ko ste ro i -
du (Ryc. 1, 2, 3). Po kil ku na stu mi nu tach od
na ło że nia opa trun ku, zgło sił uczu cie ulgi
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i wy ra źne zmniej sze nie na si le nia świą du. Po
zdję ciu opa trun ku za ob ser wo wa no zble -
dnię cie le czo nej oko li cy oraz re ge ne ra cję na -
skór ka w obrę bie prze czo sów i nadże rek
(Ryc. 4). Skóra by ła do brze na wil żo na. Po -
now nie wy ko na no oce nę we dług kwe stio -
na riu sza SCO RAD le czo nej oko li cy (ru mień
0, grud ki 2, są cze nie 0, prze czo sy 1, li che ni -
fi ka cja 1, su chość skóry 0, ra zem 4 na 18
pkt). Świąd zmniej szył się do oce ny 5/10.
Po pro szo no pa cjen ta wy peł nie nie kwe stio -
na riu sza DLQI, zwra ca jąc uwa gę że by w od -
po wie dzi od niósł się do oko li cy le czo nej
opa trun kiem hy dro że lo wym (20 pkt).

Le cze nie wy pry sku za po mo cą 
opa trun ków hy dro że lo wych

Dru gim przy pad kiem jest 33-let nia pa -
cjent ka, która zgło si ła się do po ra dni przy kli -
nicz nej z po wo du są czą cych zmian ru mie nio -
wo-kro st ko wych po kry tych zło ci sty mi stru pa -
mi, z to wa rzy szą cym złu szcza niem na
ob wo dzie obej mu ją cych ob szar ok. 10 cm
zlo ka li zo wa nych na grzbie cie rę ki. Pa cjent ka

by ła w trak cie kar mie nia pier sią 8-mie sięcz nej
cór ki. Wcze śniej nie cho ro wa ła na żad ne de -
ram to zy, ogól ny stan zdro wia do bry. Zmia ny
skór ne po ja wi ły się na 14 dni przed wi zy tą
w po ra dni. Wcze śniej pa cjent ka le czo na ma -
ścią za wie ra ją ca ne o my cy nę, bez re zul ta tu.
W wy ma zie po bra nym ze skóry rę ki wy ho -
do wa no S. au reus wraż li wy na amo ksy cy li nę.
W wy ko na nym ba da niu mi ko lo gicz nym bez -
po śre dnim nie stwier dzo no obe cno ści frag -
men tów grzyb ni. Włą czo no amo ksy cy li nę
ogól no u stro jo wo oraz za le co no di flu kor to lon
z izo ko na zo lem w kre mie. Pa cjent ka zgło si ła
się na kon tro lę z mier ną po pra wą (Ryc. 5).
Zde cy do wa no o po bra niu bio psji skóry do
ba da nia oraz zmo dy fi ko wa no le cze nie za le ca -
jąc ae ro zol za wie ra ją cy de ksa me ta zon z ne o -
my cy ną. W ba da niu hi sto pa to lo gicz nym
stwier dzo no ce chy wy pry sku. Pa cjent ka zgło -
si ła się po now nie na wi zy tę kon trol ną, wów -
czas na skórze grzbie tu rę ki wy stę po wa ły wy -
kwi ty ru mie nio wo-grud ko we, nie stwier dzo -
no cech in fek cji (Ryc. 6). Za le co no krem
za wie ra ją cy gli ko kor ty ko ste ro i dy, jed nak że
pa cjent ka oba wia ła się kon ty nu a cji le cze nia

Ryc. 1. Apli ka cja emo lien tu i ma ści gli ko kor ty -
ko ste ro i do wej.

Ryc. 2. Apli ka cja  opa trun ku hy dro że lo we go na
po sma ro wa ną skórę.
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pre pa ra tem ste ro i do wym. Z uwa gi na ko -
niecz ność odi zo lo wa nia wy kwi tu od czyn ni -
ków draż nią cych i po ten cjal nych aler ge nów
kon tak to wych zde cy do wa no się za sto so wać
opa trun ki hy dro że lo we (Aqua-gel® oraz
Burn Tec® fir my Kik gel) (Ryc. 7).

Za le co no na ło że nie ma ści z hy dro kor ty -
zo nem przed za ło że niem opa trun ku co dwa
dni. Po 14 dniach sto so wa nia te ra pii z opa -
trun ka mi hy dro że lo wy mi w for mie oklu zji
do szło do cał ko wi te go ustą pie nia wy kwi tów
skór nych (Ryc. 8).

W ba da niu przedmio to wym nie stwier -
dzo no prze bar wień po za pal nych, skóra by ła
na wil żo na i gład ka. Pa cjent ka po da wa ła, że
już po pierw szej do bie sto so wa niu opa trun -
ku świąd ustą pił, a wy kwi ty skór ne zbla dły. 

Dys ku sja

Ato po we za pa le nie skóry jest naj czę st szą
cho ro bą der ma to lo gicz ną w po pu la cji dzie -
cię cej. Jest to cho ro ba o prze wle kłym prze -
bie gu, w której do mi nu ją cym ob ja wem su -
biek tyw nym jest świąd skóry. Jest to czyn nik

do pro wa dza ją cy do bez sen no ści, roz draż -
nie nia oraz za bu rza ją cy pra wi dło we funk cjo -
no wa nie spo łecz ne dziec ka i do mow ni ków.
Po nad to cią głe dra pa nie i po cie ra nie skóry
do pro wa dza do nad ka żeń bak te ryj nych,
a tak że przy czy nia się do za o strze nia ob ja -
wów cho ro by[4]. Le cze niem pierw sze go rzu -
tu w za o strze niu AZS są pre pa ra ty gli ko kor -
ty ko ste ro i do we oraz in hi bi to ry kal cy neu ry -
ny. Po nad to za le ca się sto so wa nie
emo lien tów, które wspo ma ga ją odbu do wę
uszko dzo nej ba rie ry skór no-na skór ko wej.
Sto so wa ne le cze nie, po mi mo, że w mier nie
na si lo nych przy pad kach sku tecz nie i szyb ko
do pro wa dza do re mi sji cho ro by, nie za wsze
cał ko wi cie re du ku je świąd skóry[5].

Wy prysk ostry jest czę sto spo ty ka ną der -
ma to zą cha rak te ry zu ją cą się po wsta niem pę -
che rzy ków i wy się ko wych gru dek na za pal -
nym podło żu. Naj czę ściej spo ty ka nym ty pem
wy pry sku jest kon tak to we za pa le nie skóry
spo wo do wa ne przez od dzia ły wa nie aler ge -
nów na ko mór ki ukła du im mu no lo gicz ne go.

Ryc. 3. Za bez pie cze nie opa trun ku za po mo -
cą ban da ża.

Ryc. 4. Stan skóry po zdję ciu opa trun ku. Skóra
do brze na wil żo na, wy ra źnie bled sza od ota -
cza ją cej skóry, którą sma ro wa no dwa ra zy
dzien nie emo lien tem z miej sco wym gli kor ty -
ko ste ry dem.  
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Le cze nie ła god nych po sta ci wy pry sku opie ra
się na sto so wa niu le ków prze ciw za pal nych
i im mu no su pre syj nych, naj czę ściej miej sco -
wych gli kor ty ko ste ro i dów. Zmia ny wy pry -
sko we są ko rzy st nym podło żem do roz wo ju
bak te rii, wów czas do cho dzi do po wsta nia zli -
szaj co wa ce nia zmian skór nych. Po nad to
z uwa gi na uszko dze nie ba rie ry skórno-
naskórkowej do cho dzi do po wsta nia wy pry -
sku z podraż nie nia, dla te go istot ne wy da je się
sto so wa nie opa trun ków umoż li wia ją cych od -
se pa ro wa nie zmian skór nych od śro do wi ska
ze wnę trz ne go. Po nad to opa tru nek jest for mą
oklu zji, co znacz nie uła twia pe ne tra cję pre pa -
ra tów lecz ni czych w głąb skóry[6].

Opa trun ki hy dro że lo we są po wszech nie
sto so wa ne w le cze niu ran ze śre dnim i ma -
łym wy się kiem, ran trud no go ją cych się (od -
le ży ny, owrzo dze nia żyl ne, zgo rzel cu krzy -

co wa) oraz w przy pad ku ran po o pe ra cyj -
nych i opa rzeń. Od po wie dni pro ces pro duk -
cji za pew nia ste ryl ność opa trun ku, a trans pa -
rent ny płat hy dro że lu utrzy mu je wła ści we
uwo dnie nie tka nek[1] na wil ża jąc, a jed no cze -
śnie ab sor bu jąc wy dzie li nę. Według kon cep -
cji „wil got nej te ra pii ran” ubyt ki na skór ka
i skóry wła ści wej go ją się szyb ciej w śro do wi -
sku o od po wie dnim po zio mie wil go ci. Opa -
trun ki za bez pie cza ją uszko dzo ną skórę przed
wtór nym za ka że niem oraz przy spie sza ją
pro ces le cze nia[7]. 

Bio rąc pod uwa gę po wyż sze wła ści wo ści
opa trun ków hy dro że lo wych i za le ty ich sto -
so wa nia, nie dzi wi fakt po szu ki wa nia no wych
za sto so wań w le cze niu der ma toz np. aler -
gicz nych cho rób skóry. Do nie sień na ten te -
mat nie ma zbyt wie le, ale wstęp ne do świad -
cze nia są obie cu ją ce. Park i współ pra cow ni -

Ryc. 7. Opa tru nek hy dro że lo wy na ło żo ny na
cho ro bo wo zmie nio ną skórę.

Ryc. 8. Stan po le cze niu. Cał ko wi te ustą pie nie
wy kwi tów skór nych.

Ryc. 5. Wy kwi ty grud ko wo-złu szcza ją ce na
podło żu za pal nym.

Ryc. 6. Obe cne wy kwi ty grud ko wo-ru mie nio we
na grzbie cie rę ki.



cy zro bi li ba da nie po rów naw cze efek tów le -
cze nia 0,1% kre mem z triam cy no lo nem
i opa trun kiem hy dro że lo wym. Po 4 i 6 ty go -
dniach ob ser wa cji ru mień, na ciek i prze czo -
sy ule gły re duk cji w po rów ny wal nym stop -
niu. Róż ni ca do ty czy ła świą du, który w obu
ba da nych gru pach uległ ob ni że niu, ale tyl ko
w gru pie le czo nej miej sco wym ste ry dem re -
duk cja świą du by ła sta ty stycz nie zna mien na[8]. 

Wnio ski

Opa trun ki hy dro że lo we są czę sto sto so -
wa ne w przy pad ku le cze nia ran opa rze nio -
wych oraz ran prze wle kłych, ta kich jak
owrzo dze nia. Po zwa la ją utrzy mać od po wie -
dni po ziom na wil że nia skóry, co za pew nia
szyb sze go je nie ran. Te ra pia z wy ko rzy sta -
niem opa trun ków hy dro że lo wych jest nie
tyl ko bez piecz na i sku tecz na, ale przede
wszy st kim po zwa la na re duk cję miej sco we -
go sta nu za pal ne go bez ko niecz no ści włą cza -
nia miej sco wych gli ko kor ty ko ste ro i dów, a co
za tym idzie mi ni ma li zu je ry zy ko wy stą pie nia
dzia łań nie po żą da nych zwią za nych z ta ką te -
ra pią[9]. Bio rąc pod uwa gę wła ści wo ści opi sy -
wa nych opa trun ków na tu ral ne wy da je się
wy ko rzy sty wa nie ich ja ko te ra pii wspo ma ga -
ją cej le cze nie m. in. cho rób aler gicz nych.

Opa trun ki hy dro że lo we są re fun do wa ne
dla pa cjen tów z ra na mi prze wle kły mi, przy
czym war to wspo mnieć, że ni ski koszt opa -
trun ku po zwa la na je go swo bod ne sto so wa -
nie w wie lu scho rze niach.
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