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Historia stosowania miejscowych kortykosteroidów pod opatrunkami
okluzyjnymi znana jest w medycynie od wczesnych lat 60. ubiegłego
wieku[1,2]. Liczne badania pokazały, że stosowanie steroidów pod
opatrunkami okluzyjnymi dawało lepsze rezultaty niż stosowanie ich bez
okluzji[3]. Dzięki aplikacji cienkiej błony po kilku dniach możemy
odtworzyć pojedynczą warstwę stratum corneum[4].

Od lat 60. opa trun ki oklu zyj ne sto so wa ne
by ły przez der ma to lo gów w te ra pii uzu peł -
nia ją cej wal kę z pro ble ma mi łu szczy co wy mi
skóry oraz der ma to za mi re a gu ją cy mi na ste -
ro i dy. Po mi mo to już na sa mym po cząt ku
od no to wa no licz ne re ak cje nie po żą da ne, ja -
kie te ra pia kor ty ko ste ro i do wa za so bą nio sła.
Ne ga tyw ne re ak cje skór ne oraz moż li wość
ha mo wa nia nad ner czo we go za le żą od mo cy
ste ro i du i je go zdol no ści pe ne tra cji, a co za
tym idzie – mo że być to kon tro lo wa ne przez
od po wie dnie daw ko wa nie. Pot i wo da po -
cho dzą ca z pro ce su jej nie u sta wicz ne go pa -
ro wa nia z po wierzch ni skóry aku mu lu ją się
pod opa trun kiem oklu zyj nym, po wo du jąc
ma ce ra cję skóry oraz jej podraż nie nie, a na -
wet roz wój i pro li fe ra cję mi kro flo ry bak te ryj -
nej oraz zmia nę pH mi kro śro do wi ska[5].

Ulep szo nym roz wią za niem by ło za sto so -
wa nie opa trun ków hy dro ko lo i do wych
(HCD). Zmniej szy ło to ry zy ko wy stą pie nia
podraż nień skóry, ku mu la cji nadmia ru wo dy,
a tak że roz wo ju mi kro flo ry bak te ryj nej.

Cha rak te ry stycz ną ce chą opa trun ków hy -
dro ko lo i do wych jest ma ła prze pu szczal ność
pa ry wod nej. Ta wła ści wość sprzy ja na wil że -
niu i sa mo o czy szcze niu ra ny. Opa trun ki te
za pew nia ją rów nież izo la cję ter micz ną ra ny
oraz wchła nia ją nadmiar wy się ku. Jest on ab -
sor bo wa ny przez skła dni ki hy dro fi lo we, które
w wy ni ku pęcz nie nia two rzą żel wy peł nia ją cy
ja mę ra ny. Po wsta ły żel dzia ła fi bry no li tycz -
nie. Po nad to lek ko za kwa sza śro do wi sko pod
opa trun kiem, co sprzy ja na pły wo wi ma kro fa -
gów, ogra ni cze niu na mna ża nia bak te rii oraz
zwięk sze niu ak tyw no ści li tycz nej en zy mów. 

Na sku tek ob ni że nia pH oraz zmniej sze nia
pręż no ści tle nu pod opa trun kiem na si la się an -
gio ge ne za. Ni skie ci śnie nie sprzy ja tak że two -
rze niu się ziar ni ny, a opty mal nie wil got ne śro -
do wi sko uła twia mi gra cję ko mórek i na skór ko -
wa nie. Opa trun ki hy dro ko lo i do we zmniej sza ją
po nad to do le gli wo ści bólo we zwią za ne z ra ną.
Jest to wy nik m.in. ob ni żo ne go ci śnie nia par -
cjal ne go tle nu pod opa trun kiem, na sku tek
cze go zmniej sza się wy twa rza nie pro sta glan -
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dy ny PGE2, od po wia da ją cej za zwięk sza nie
wraż li wo ści za koń czeń ner wo wych. Ła go dze -
niu bólu sprzy ja tak że wil got ne śro do wi sko,
które ogra ni cza sty mu lo wa nie za koń czeń ner -
wo wych. Po nad to opa trun ki hy dro ko lo i do we
chro nią przed czyn ni ka mi me cha nicz ny mi (np.
tar ciem), co tak że zmniej sza bo le sność.

Już Fry w swych pra cach wska zy wał, że
przedłu żo na oklu zja po wo du je odbu do wę
war stwy ziar ni stej na skór ka[8]. Te za ło że nia zo -
sta ły później roz wi nię te tak że przez Fi she ra
i Ma i ba cha[9]. Z ko lei Sho re[10] wska zał w pod su -
mo wa niu na kli nicz ne na sto so wa nie Band Aid
w usu wa niu łu szczy co wych pły tek na łok ciach. 

Jed no cze śnie Got tle ib do wiódł, że łu -
szczy ca w fa zie ak tyw nej trak to wa na pre pa ra -
tem Ac ti derm po dwóch ty go dniach zo sta je
zna czą co zre du ko wa na[12]. 

Wol li na za de mon stro wa ła w swych ba da -
niach, że pla stycz ne na błon ki oklu zyj ne re du ku -
ją mi gra cję ke ra ty no cy tów od pier wot nej war -
stwy w łu szczy co wej epi der mie[13]. Później sze
ba da nia po twier dzi ły tak że, że przedłu żo na, 
5-dnio wa apli ka cja Ela sto flex prze wyż sza ła kli -
nicz nie krót ką oklu zję w le cze niu usta bi li zo wa -
nych i roz le głych sta nów łu szczy co wych. 

Prze pro wa dzo ne ba da nia za sto so wa nia
hy dro ko lo i do wych opa trun ków do pro wa dzi -
ły Co nva Tec do wnio sku,  że opa trun ki te
mo gą być uży wa ne od dziel nie lub łącz nie
z miej sco wym kor ty ko ste ro i dem, by wzmac -
niać do star cze nie ste ro i dów, ale w oby dwu
przy pad kach za ob ser wo wa no zba wien ne
funk cje ma ga zy no wa nia nadmia ru wo dy.
Opa trun ki hy dro ko lo i do we po zwa la ją na po -
zo sta wie nie ich na skórze przez kil ka dni i po -
wtór ną apli ka cję po kil ku dniach prze rwy. Za -
le tą ta kie go le cze nia jest moż li wość sto so wa -
nia słab szych ste ro i dów, a sku tecz ność le cze -
nia po rów ny wal na jest z co dzien ną apli ka cją
sil nych kor ty ko ste ro i dów bez oklu zji.

We wnę trz na war stwa opa trun ków hy -
dro ko lo i do wych zbu do wa na jest z sa mo -
przy lep nej sub stan cji za wie ra ją cej kar bo ksy -
me ty lo ce lu lo zę, pek ty nę, że la ty nę (za wie -

szo nych w po li i zo bu ty le nie i ela sto me rycz -
nych po li me rach). Od stro ny ze wnę trz nej
znaj du je się cien ka war stwa – naj czę ściej
pian ka (gąb ka) lub bło na po liu re ta no wa.

Te go ty pu opa trun ki są w sta nie ab sor bo -
wać pew ne ilo ści wo dy, za rów no w po sta ci
cie czy, jak i pa ry wod nej, bez utra ty in te gral no -
ści. Ab sorp cja wo dy jest szcze gól nie szyb ka, co
po zwa la aku mu lo wać pot, oraz wy sięk, jak
rów nież bak te rie. Na stęp nie po wierzch nia na -
wil że nia roz pra sza się na ca łą po wierzch nię
skóry pod opa trun kiem. Po wo du je to za trzy -
ma nie pro li fe ra cji bak te rii. Ba da nia prze pro wa -
dzo ne przez Lil ly i Law ren ce po ka zu ją, że, po -
rów nu jąc z gru pą kon trol ną, Ac ti derm ha mo -
wał pro li fe ra cjię bak te rii na wet do 96 go dzin.

W pod su mo wa niu te go, co do tych czas zo -
sta ło po wie dzia ne, na le ży stwier dzić po pierw -
sze, że opa trun ki hy dro ko lo i do we, tj. Ac ti derm
oraz Du o Derm (zna ny w Pol sce pod na zwą
Gra nu flex) re du ku ją łu skę łu szczy co wą i stwar -
dnie nie na skór ka. Po łą cze nie opa trun ku oklu -
zyj ne go Ac ti derm z hy dro kor ty zo nem jest
znacz nie bar dziej efek tyw ne ani że li di pro pio -
nian be ta- me ta zo nu czy klo be ta zol, czy li sil ne
ste ro i dy, sto so wa ne bez oklu zji. Tak że ba da nia
van de Ker kho fa[15] po twier dza ją, że za sto so -
wa nie opatrunku Du o Derm zna czą co re du ku -
je wszy st kie pa ra me try łu szczy co we. Pod kre śla
się tak że, że opa trun ki hy dro ko lo i do we mo gą
po zo sta wać dłu żej niż kla sycz ne opa trun ki, nie
po wo du jąc żad nych podraż nień. Jak za u wa ża
Lan gner, sku tecz ność sto so wa nia te ra pii oklu -
zyj nej jest po rów ny wal na z dzia ła niem sil nych
kor ty ko ste ro i dów. Zaś Ste phen N. Fried man[16]

w swych ob ser wa cjach prze ko nu je, że po zo -
sta wie nie opa tru nek Du o Derm przylepionego
na zmia nie łu szczy co wej na 3 ty go dnie skut ku -
je wy le cze niem zmia ny skór nej. Sho re[17] na to -
miast wska zu je, że hy dro ko lo i do we opa trun ki
są bar dziej efek tyw ne od miej sco wo po da nych
środ ków zmięk cza ją cych i mniej oklu zyj nych
opa trun ków. 

Fried man wy mie nia tak że licz ne po zy -
tyw ne efek ty te ra pią oklu zyj ną hy dro ko lo i -
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dów. Po przez wil got ność oraz na wil że nie
stra tum cor neum oklu zja z opa trun ka mi mo że
po wo do wać roz wój pa ra ke ra to zy i uła twiać
złu szcze nie po przez roz lu źnie nie po łą czeń
mię dzy kor ne o cy ta mi. 

Za sto so wa nie hy dro ko lo i dów po twier -
dzo no rów nież w dzie dzi nie chi rur gii opa rze -
nio wej. Z ba dań wy ni ka, że aż 80% ofiar
opa rzeń ter micz nych to dzie ci. Opa rze nia te
by wa ją przy czy ną zgo nów dzie ci, jak do wie -
dzio no w ar ty ku le bę dą cym pra cą zbio ro wą
pol skich le ka rzy[19]. Wy pra co wa nie od po wie -
dnich tech no lo gii far ma ko lo gicz nych le cze nia
opa rzeń u dzie ci jest więc bar dzo istot ne. Naj -
waż niej szym za da niem opa trun ku bę dzie za -
tem od two rze nie na tu ral nej war stwy stra tum
cor neum. Dzię ki utrzy ma niu od po wie dnie go
po zio mu na wil że nia opa trun ki hy dro i ko lo i do -
we skra ca ją czas go je nia się ran. Ko lej ną zna -
mien ną ce chą jest re gu la cja po zio mu pH,
dzię ki które mu zo sta je po bu dzo na ak tyw ność
en do gen na oraz mi gra cja gra nu lo cy tów wie -
lo ją drza stych, co z ko lei po wo du je sty mu la cję
ne o an gio ge ne zy. Tak jak wcze śniej wspo -
mnia no, opa trun ki hy dro ko lo i do we po bu dza -
ją tak że mi kro krą że nie, wpły wa jąc na ak tyw -
ność fi bro bla stów i ke ra ty no cy tów, co z ko lei
wpły wa na ich dal szą pro li fe ra cję. 

Jed nym z opa trun ków hy dro ko lo i do wych
do stęp nych w Pol sce jest Gra nu flex pro du ko -
wa ny przez fir mę Co nva Tec. Pro dukt ma po -
stać pły tek. W je go skład wcho dzą czą stecz ki
że la ty ny, pek ty ny oraz kar bo ksy me ty lo ce lu lo -
zy. Wszy st kie te trzy skła dni ki są za sto so wa ne
w rów nych stę że niach (20%), za pew nia jąc
efek tyw ność dzia ła nia pla strów. Są one po łą -
czo ne z 40-proc. po li i zo bu ty le nem so do wym,
dzię ki cze mu zwięk szo na jest zdol ność wchła -
nia nia wy się ku z ra ny. Pro duk ty pa ro wa nia
i prze sią ka nia w kon tak cie ze skła dni ka mi opa -
trun ku prze kształ ca ją się, uzy sku jąc żół ta we za -
bar wie nie. Dzię ki że lo wej struk tu rze pro ces
go je nia jest znacz nie przy śpie szo ny, a pro ce -
du ra re ge ne ra cji mo że roz wi jać się w spo sób
dy na micz ny. Opa tru nek ten stwa rza cią głą ba -

rie rę przed za bru dze niem, pro duk ta mi wy -
dzie la nia czy też do stę pem bak te rii lub ko lo ni -
za cji droż dża ko wej[20]. Pla stry hy dro ko lo i do we
mo gą być tak że sto so wa ne w le cze niu ran
opa rze nio wych u dzie ci. Do sko na łym pre pa -
ra tem do te go jest Gra nu flex Extra Thin. 

Dla osób ak tyw nych po le ca my Gra nu flex
Extra Thin, który jest mięk ki i ela stycz ny i po -
dą ża za ru chem cia ła. Gra nu flex Bor de red za -
le ca ny jest do ran w trud nych do za o pa trze -
nia miej scach, na ra żo nych na tar cie.

Opa trun ki hy dro ko lo i do we są rów nież
przy dat ne przy za bie gach z za kre su me dy -
cy ny este tycz nej, zwła szcza gdy do cho dzi
do po wi kłań. Do świad cze nia au tor ki wska -
zu ją na moż li wość za sto so wa nia Gra nu flex
Extra Thin u pa cjen tek, które zo sta ły skie ro -
wa ne po nie pra wi dło wo wy ko na nym za -
bie gu de pi la cji la se ro wej. U pa cjen tek tych
w kil ka go dzin po za bie gu, na sku tek za sto -
so wa nia zbyt wy so kich da wek pro mie nio -
wa nia la se ro we go lub wy ko na nia za bie gu
na skórze opa lo nej, do szło do po wsta nia
opa rzeń I, II, a na wet III stop nia. W cią gu kil -
ku dni po za sto so wa niu hy dro ko lo i du do szło
do cał ko wi te go wy go je nia ran, prak tycz nie
bez po zo sta wie nia śla dów na skórze. 

Pra gnę rów nież zwrócić uwa gę na dwa
przy pad ki pa cjen tek, które zgło si ły się z do -
syć głę bo ki mi, oko ło 1-cen ty me tro wy mi ra -
na mi po wsta ły mi po za bie gu de pi la cji la se -
ro wej wy ko na nej w miej scu, gdzie znaj do -
wał się ta tu aż. Za bie gi te zo sta ły wy ko na ne
w ga bi ne cie ko sme tycz nym. Przez brak do -
świad cze nia lub ma łą wie dzę oso by wy ko -
nu ją cej za bieg wiąz ka la se ro wa zo sta ła za -
ab sor bo wa na przez ciem ny pig ment ta tu a -
żu, po wo du jąc w tym miej scu głę bo ką ra nę.
Rów nież w tych przy pad kach zo stał za sto -
so wa ny Gra nu flex Extra Thin. Zmia na opa -
trun ku za le ca na by ła dwa ra zy w ty go dniu.
W cią gu dwóch ty go dni w oby dwu przy -
pad kach do szło do za go je nia ra ny. Nie ste ty
po za go je niu po zo sta ły wi docz ne śla dy
w po sta ci blizn, jed nak po wierzch nia skóry
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by ła cał ko wi cie wy rów na na. Po wy go je niu
za le co no sto so wa nie pla strów si li ko no wych
w ce lu re duk cji blizn.

Opa trun ki hy dro ko lo i do we po win ny
znaj do wać się w każ dym ga bi ne cie zaj mu ją -
cym się za bie ga mi fle bo lo gicz ny mi. Mar twi ca,
która rzad ko, ale jed nak zda rza się po za bie -
gach skle ro te ra pii, jest ide al nym wska za niem
do ich za sto so wa nia. W tym przy pad ku na le -
ży jed nak bez wzglę dnie pa mię tać o do dat ko -
wej kom pre sji le czo ne go miej sca. Rów nież
wszy st kie za bie gi la se ro we, za rów no z uży -
ciem la se rów na czy nio wych, jak i du żo głę -
biej dzia ła ją cych la se rów frak cyj nych, są ob -
cią żo ne ry zy kiem po wsta nia opa rzeń i uszko -
dzeń skóry. Od po wie dnio szyb kie le cze nie
z za sto so wa niem opa trun ków hy dro ko lo i do -
wych za po bie ga po wsta niu blizn i prze bar -
wień po za pal nych.

W za koń cze niu na le ży stwier dzić, że hy -
dro ko lo i dy sta no wią no wo cze sne opa trun ki,
które przy spie sza ją pro ces go je nia ran i re ge ne -
ra cji na skór ka. W po rów na niu z opa trun ka mi
tra dy cyj ny mi pa cjent od czu wa więk szy kom fort
pod czas sto so wa nia opa trun ków hy dro ko lo-
i do wych. Są przy dat ne nie tyl ko w le cze niu ty -
po wych ran owrzo dze nio wych i opa rze niach,
ale ma ją sze ro kie za sto so wa nie w der ma to lo -
gii, fle bo lo gii oraz me dy cy nie este tycz nej. Do -

bro czyn ne efek ty po zwa la ją na szyb ki po wrót
do nor mal nych czyn no ści ży cia co dzien ne go,
zaś bez bo le sność ich apli ka cji oraz usu wa nia
wpły wa na moż li wość je go sto so wa nia u osób
o wraż li wej skórze, a tak że i dzie ci. 
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– le karz me dy cy ny este tycz nej,
fle bo log z po nad 12−let nim do -
świad cze niem. Wła ści ciel ka kli ni -
ki Sa ska Cli nic w War sza wie. Spe -
cja li zu je się w tzw. za bie gach re -
ge ne ra cyj nych skóry z wy ko rzy -
sta niem pre pa ra tów au to lo gicz -
nych, tj. oso cze bo ga to płyt ko we,
trans fer tkan ki tłu szczo wej i ko -
mórek ma cie rzy stych. Jest szko le -
niow cem z za kre su chi rur gicz nych
ni ci li ftin gu ja cych, li po li zy in iek -
cyj nej, tech nik po da wa nia me zo te -
ra pii oraz wy peł nia czy (Ra dies se,
kwas hia lu ro no wy).
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