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Nowoczesne opatrunki
hydrowłókniste w leczeniu ran

Raną nazywa się każde naruszenie naturalnej ciągłości tkanek 
z pierwotnym uszkodzeniem skóry. Rana może powstawać z różnych
przyczyn, m.in. z powodu urazów przypadkowych, interwencji
chirurgicznych lub na skutek zaburzeń chorobowych. W warunkach
idealnych czas gojenia się rany powinien mieć przebieg linearny 
i prowadzić do pokrycia ubytku skórnego. Niegojące się rany
przewlekłe mają jednak zupełnie odmienną dynamikę z powodu
zachodzących równocześnie procesów patologicznych: wysięku,
zakażania, niedokrwienia, schorzeń dodatkowych (np. cukrzyca). 
Z tego powodu mogą wymagać różnego podejścia terapeutycznego[4,5].

No wo cze sne le cze nie ran i ubyt ków
skóry obe cnie opie ra się na efek tyw nych opa -
trun kach, które nie tyl ko utrzy mu ją pra wi dło -
we śro do wi sko go je nia się ran i sty mu lu ją
pra wi dło we pro ce sy ko mór ko we, ale rów -
nież są ła twe w uży ciu, na wet dla oso by nie -
wpra wio nej w tech ni kach pie lę gniar skich[3].

W 1962 ro ku, na ła mach pre sti żo we go
cza so pi sma na u ko we go „Na tu re”, uro log 
G. Win ter przed sta wił ba da nia wy ka zu ją ce,
że pro ces na skór ko wa nia jest aż dwu krot nie
efek tyw niej szy i szyb szy w śro do wi sku 
wil got nym uzy ska nym dzię ki za sto so wa niu
opa trun ków[8]. Od kry cie to da ło po czą tek
dy na micz ne mu roz wo jo wi opa trun ków
oklu zyj nych. Pier wot nie sto so wa no opa trun ki
nie prze pu szczal ne dla wil go ci wy ko na ne
z po li pro py le nu, po lie stru czy po lie ty le nu
(na zy wa ne obe cnie I ge ne ra cją opa trun ków).
Za u wa żo no jed nak, że sprzy ja to nie ko rzy st -
ne mu gro ma dze niu się pły nów ustro jo wych

w obrę bie ra ny, co po wo du je na mna ża nie
drob no u stro jów i roz wój za ka żeń. Z te go
po wo du w dru giej po ło wie XX w. na ryn ku
po ja wi ły się opa trun ki II i III ge ne ra cji, które
szyb ko zyskały popularność[7].

Sze ro ka ga ma opa trun ków ak tyw nych za -
pew nia opty mal ne wa run ki go je nia, podob ne
do tych, które ob ser wu je się w trak cie pra wi -
dło we go pro ce su na praw cze go tka nek. Jed ny -
mi z czę ściej sto so wa nych w le cze niu ran
prze wle kłych są opa trun ki hy drow łók ni ste,
które zbu do wa ne są z kar bo ksy me ty lo ce lu lo -
zy. Cha rak te ry zu ją się opty mal nym utrzy my -
wa niem śro do wi ska dla go ją cej się ra ny o na si -
lo nym oraz umiar ko wa nym wy się ku[10]. Sto -
pień ab sorp cji wy się ku jest tu taj za leż ny od wy -
bra ne go opa trun ku i róż ni się mię dzy opa trun -
ka mi róż nych pro du cen tów. Naj bar dziej zna -
ne i prze ba da ne pod wzglę dem bez pie czeń -
stwa i efek tyw no ści opa trun ki hy drow łók ni ste
wchła nia ją wy dzie li nę z ra ny do wnę trza
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włókien, że lu ją i za my ka ją w struk tu rze wy -
się ku wszy st kie jego nie ko rzy st ne skła dni ki.
Za pew nia to też izo la cję bak te rii od ło ży ska ra -
ny, a rów no cze śnie po zo sta ła czę ści opa trun -
ku po zo sta je su cha i ak tyw na. Jak wia do mo,
naj czę st szym pro ble mem w trak cie go je nia się
ran za rów no ostrych, jak i prze wle kłych, jest
wła śnie ry zy ko nad ka że nia i roz wo ju in fek cji,
czę sto ha mu ją ce lub unie moż li wia ją ce dal szy
pro ces za bli źnia nia się ra ny[2]. Dzię ki no wo cze -
snym opa trun kom ry zy ko to jest zmniej szo ne.
Do dat ko we wbu do wa nie w opa tru nek jo nów
sre bra (sto so wa nych mię dzy in ny mi w opa -
trun kach hy drow łók ni stych) lub rza dziej wę gla
ak ty wo wa ne go, jo du czy mio du Ma nu ka (sto -
so wa ne w in nych opa trun kach) wzma ga dzia -
ła nie prze ciw bak te ryj nie[1]. Ba da nia pro wa dzo -
ne w ostat nich stu le ciach po twier dzi ły sil ne
wła ści wo ści an ty sep tycz ne sre bra wo bec 
mi kro or ga ni zmów, w tym Strep to coc cus,
Pseu do mo nas, Esche ri chia, Sta phy loc co cus 
au reus, naj czę ściej spo ty ka nych w przy pad ku
nad ka że nia ra ny. Sto so wa nie ta kich opa trun -
ków za wie ra ją cych sub stan cje an ty bak te ryj ne
wska za ne jest w mo men cie stwier dze nia ak -
tyw ne go za ka że nia miej sco we go i nie po win -
no trwać dłu żej niż 2 ty go dnie. Po tym okre sie
po win no się do ko nać oce ny sta nu ra ny i, je śli
jest zde cy do wa na po pra wa, na le ży wrócić do
opa trun ku pod sta wo we go. Je śli po pra wa sta -
nu ra ny wy ma ga je szcze dzia ła nia bak te rio bój -
cze go i pro du cent do pu szcza dłuż sze sto so -
wa nie opa trun ków ze sre brem jo no wym,
moż na roz wa żyć dłuż szą te ra pię[11].

Po nad to opa trun ki hy drow łók ni ste nie
przy wie ra ją do ło ży ska ra ny, dzię ki cze mu
nie trau ma ty zu ją tka nek w trak cie sto so wa nia
oraz zmia ny opa trun ku[9]. Na le ży rów nież
za zna czyć, że no wo cze sne opa trun ki cha rak -
te ry zu ją się bar dzo ni skim stop niem aler gi za -
cji, co do dat ko wo zwięk sza bez pie czeń stwo
ich sto so wa nia[3,6]. W pi śmien nic twie do wo -
dzi się, że opa trun ki hy drow łók ni ste sprzy ja -
ją for mo wa niu się ziar ni ny, a tym sa mym za -
bli źnia niu się ran[4,5].

Po stę po wa nie miej sco we z ra ną w pro -
ce sie le cze nia opa trun ka mi po win no na śla -
do wać wszy st kie eta py fi zjo lo gicz ne go pro -
ce su go je nia, od po wia da jąc na tu ral nym 
fa zom go je nia. Obej mu ją one oczy szcze nie
ran z mar twi czych tka nek, kon tro lę ra ny
przed za ka że nia mi, a tak że utrzy ma nie opty -
mal nej wil got no ści ra ny, a przez to sty mu la -
cję na skór ko wa nia i za bli źnie nia tka nek[2]. 
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