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• Decubitus ellátása

• Tumoros sebek ellátása

• Nyirokoedema kezelése



Decubitus prevenció! 



Decubitus prevenció –
önálló ápolói kompetencia

• A bőr mélyebb rétegeinek károsodása megelőzi a felszíni 
károsodásokat. 

• A decubitusra utaló első jelek – oedéma, erythema – és a decubitus
kialakulása között - kevés idő telik el

• A kialakult decubitus gyógyítása sokkal nehezebb és lényegesen 
költségesebb, mint a prevenciója.

• A veszélyeztetett betegeknél még a bőrjelenségek kialakulása előtt 
el kell kezdeni a profilaxist.



Decubitus kialakulás kockázatának 
gyors felmérése (Norton-skála)

FIZIKAI ÁLLAPOT
• Nagyon rossz
• Rossz
• Megfelelő
• Jó

SZELLEMI ÁLLAPOT
• Kábult - állandó csökkent éberség
• Zavart
• Egykedvű, apatikus
• Éber

AKTIVITÁS
• Ágyhoz kötött
• Székhez kötött
• Segítséggel járóképes
• Járóképes önállóan

MOZGÁS
• Önállóan nem mozog
• Minimális mértékű mozgás
• Kis mértékben csökkent mozgás
• Jól mozog

SZÉKLET ÉS VIZELET TARTÁS
• Széklet és vizelet inkontinencia
• Gyakori vizelet tartási zavar
• Időszakos vizelet tartási zavar
• Nincs zaváar a vizelet és széklet tartással

Minimlis pontszám: 5 a decubitus kockázata nagyon magas.
Maximalis pontszám:20 a decubitus valószínűsége csekély 
(de lehetséges).
Közepes rizikó:Az a beteg, akinek a pontszáma 14 vagy 
kevesebb, decubitus megbetegedésre hajlamos és fokozott 
figyelmet igényel.
Magas rizikó: Az a beteg pedig, aki a Norton-skála szerint 12 
vagy kevesebb pontszámot kapott a magas rizikójú sávba 
tartozik, aktív prevenciót igényel.



• II. NEDVESSÉG: milyen mértékben van a bőr a nedvességnek 
kitéve.

• I. SZENZOROS ÉRZÉKELÉS: hogyan reagál a nyomás hatására 
érzett kényelmetlenségre.

• III. AKTIVITÁS: a fizikai aktivitás foka.

• IV. MOZGÉKONYSÁG: testhelyzet változtatási és befolyásolási 
képesség.

• VI. SÚRLÓDÁS ÉS HÚZÓDÁS

Minimális, vagy csak kis kockázat: 23 pont (maximális érték)
Közepes kockázat: 16 vagy attól kisebb érték.

Magas kockázat: 9 vagy attól kisebb érték

Decubitus kialakulás kockázatának 
gyors felmérése (Norton-skála)



• A beteg szempontjából:
– befolyásolja az életminőséget,
– növeli további betegségek kialakulásának kockázatát,
– jelentős hatással van a beteg további életkilátásaira

• Az ápolás szempontjából:
– nagyobb időráfordítást igényel,
– jelentősen megemeli az ápolási költségeket,
– ápolási idő kitolódása az aktív betegellátásban.

• A már kialakult felfekvés nagyon rossz gyógyhajlamú, 
krónikus seb állapotához, és annak következményeihez 

vezet.

Decubitus kialakulás kockázatának 
gyors felmérése (Norton-skála)



Decubitus kialakulásának 
következményei:

• A beteg szempontjából:
– befolyásolja az életminőséget,
– növeli további betegségek kialakulásának kockázatát,
– jelentős hatással van a beteg további életkilátásaira

• Az ápolás szempontjából:
– nagyobb időráfordítást igényel,
– jelentősen megemeli az ápolási költségeket,
– ápolási idő kitolódása az aktív betegellátásban.

• A már kialakult felfekvés nagyon rossz gyógyhajlamú, 
krónikus seb állapotához, és annak következményeihez 

vezet.



Decubitus kialakulásában szerepet 
játszó tényezők

Beteggel 
összefüggő

Sebbel 
összefüggő

Egészségügyi 
személyzettel 

összefüggő

Egészségügyi 
rendszerrel 
összefüggő

Sebkezelés,Sebgyógyulás-MST folyóirata 16. évf. 2013.1.



Beteggel összefüggő kockázati 
tényezők

• Belső kockázati tényezők
– Általános egészségi állapot
– Alap-, kísérő betegség 

(senyvesztő betegségek)
– Mobilitás 
– Tápláltsági állapot (túlsúly, 

cachexia)
– Bőr hidratáltsága (lázas állapot)
– Életkor 
– Inkontinencia
– Korábbi nyomási fekélyek az 

anamnézisben 
– Gyógyszeres terápia
– Perfúzióval / oxigenizációval

kapcsolatos kérdések

Külső kockázati tényezők
Nyomás Nyírás

Mikroklíma Dörzsölés/súrlódás



Decubitus kialakulásában szerepet 
játszó tényezők

Beteggel 
összefüggő

Sebbel 
összefüggő

Egészségügyi 
személyzettel 

összefüggő

Egészségügyi 
rendszerrel 
összefüggő

Sebkezelés,Sebgyógyulás-MST folyóirata 16. évf. 2013.1.



Sebbel összefüggő kockázati tényezők

• Seb fennállásának ideje
• Vérellátás zavara
• Seb elhelyezkedése
• Seb mérete
• Seb fertőzöttsége
• Seb oedemás, gyulladt környezete
• Necroticus szövetek jelenléte
• Nagymértékű sebváladékozás
• Seb kiszáradása
• Távoli sebszélek
• Fájdalom



Decubitus kialakulásában szerepet 

játszó tényezők

Beteggel 
összefüggő

Sebbel 
összefüggő

Egészségügyi 
személyzettel 

összefüggő

Egészségügyi 
rendszerrel 
összefüggő

Sebkezelés,Sebgyógyulás-MST folyóirata 16. évf. 2013.1.



Sebkezelést végző szakemberrel 

összefüggő kockázati tényezők

• Tapasztalat

• Tudás

• Képzettség

• Attitűd



Decubitus kialakulásában szerepet 

játszó tényezők

Beteggel 
összefüggő

Sebbel 
összefüggő

Egészségügyi 
személyzettel 

összefüggő

Egészségügyi 
rendszerrel 
összefüggő



Egészségügyi rendszerrel összefüggő 

tényezők

• Decubitus Team-ek alakulása: Szakmai, 
konzultatív segítségnyújtás a társ szakmák, 
betegek, hozzátartozók, szakápolói és 
otthonápolási ellátók részére.



Decubitus



A seb állapotának dokumentálása

• a seb fennállásának tartama (hónap, év); 

• a seb elhelyezkedése; 

• a seb nagysága (cm2); 

• a seb mélysége (hám, dermis, subcutis; mm); 

• a seb alapja (nekrózis, lepedék, váladék, sarjszövet); 

• a seb széle (alávájt, egyenes, meneteles); 

• a seb környéke (gyulladt, ödémás, beszűrt,macerált); 

• szövődmények, pl. lymphangitis, phlebitis, 
lymphadenopathia, erysipelas, tályog, fasciitis
necrotisans;



I. stádium

• Nem kifehéredő erythema az arteriolák dilatációja 
miatt, a bőr kívülről még intakt. Lokális ödéma alakul 
ki a megnövekedett kapilláris permeabilitás
következtében.



II. stádium

• Hámhiány alakul ki, az ödéma fokozódik, epidermis
alatt folyadékgyülem, hólyagképződés jellemző.



III. stádium

• Hám- és szövetsérülés, mely a fasciáig elérhet, izmok 
és inak láthatóvá válnak, a seb felszínét 

baktériumtartalmú exudatum (biofilm) borítja.



IV. stádium

• Fekete száraz necrosis, tasakképződés és a 
szövetpusztulás elérheti a csontokat. Szövődménye 
életet veszélyeztető állapot lehet, pl. szeptikus 
arthritis, osteomyelitis.



1. Inflammatiós / Exudatiós  fázis

A SEBGYÓGYULÁS KLINIKAI FÁZISAI

3. Epithelizációs  fázis

2. Granulációs fázis

NAPOK

1. 2. 3.



Exudáció fázisa
• A tisztulás folyamata kezdődik el. A fehérvérsejtek a sebbe 

jutnak az erek kitágulása, érfalak átjárhatóbbá válása 
következtében. A fehérvérsejtek a fertőzéssel szemben 
védekeznek. Ebben a fázisban az ellátás során a necroticus, 
elhalt szöveteket el kell távolítani, gyógyulást hátráltató 
anyagokat (baktériumok, toxinok) el kell távolítani. A sebalap 
feltisztulása különböző, általában pár nap-hét alatt 
bekövetkezik. 



Granuláció fázisa

• A szövetek újraépülésének az időszaka. A feltisztult sebalapról 
szövetképződés indul meg. A kollagén termelődés segíti ezt a 
folyamatot. A sebellátás során ebben a fázisban az újonnan 
képződött szövetek védelme a feladat, illetve a nedves 
sebkörnyezet biztosítása. 



Epitelizáció fázisa

• A regeneráció folyamán a bőr helyreállítása zajlik. A seb 
záródik a hámsejtek által. A kollagénrostok képződésének a 
hatására hegszövet alakul ki. Az ellátásban továbbra is a 
nedves sebkörnyezet biztosítása és a védelem a fontos. 
Általában ez a folyamat néhány héten belül lezárul. 





A nem gyógyuló sebek korszerű 
kezelésének elemei 

0. alap ápolás
1. nekrotikus seb ellátása : nekrektomia vagy nekrotomia - nekrózis eltávolítása 
2. fertőzött seb ellátása 
3. váladékozó seb ellátása - váladék kontroll 
4. granulálódó seb ellátása 
5. hámosodó seb ellátása 
6. fájdalom kontroll 
7. ödémamentesítő kezelés 
8. gyógytorna 
9. sebészeti eljárások 
10. érsebészeti eljárások 
11. gyógyszeres kezelés 
12. táplálás terápia 
13. megfelelő lábbeli, tehermentesítés 
14. kísérő betegségek kezelése 
15. gondozás, a beteg és a hozzátartozók tájékoztatása



Antiszeptikumok



Modern sebkezelésben alkalmazandó 
antiszeptikumok

• Octenidine (OCT-oktenidin-dihidroklorid/PE-
fenoxietanol)-Octenisept

• PHMB (Polihexanidin/polyhexamethylene
biguanide)-Prontosan

• Nátrium-hipoklorit/hipoklórsav(NaOCl/HOCl)-
Microdacyn

Kramer A., Dissemond J., Kim S., Willy C., Mayer D., Papke R., Tuchmann F., Assadian O. Consensus on Wound Antisepsis: 
Update 2018. Skin Pharmacol Physiol 31, 28-58, 2018.



Modern sebkezelésben alkalmazandó 
antiszeptikumok

• Jodofórok, PVP-I (povidon-jód, polividon-jód), C-I 
(cadexomer-jód): szabad jód gyors csíraölő hatású, 
polimerhez kötött jód rezervoárként működik. A jód gátolja az 
elektrontranszportot, csökkenti az aerob mikroorganizmusok 
oxigén szállítását. A mikroorganizmusok enzimjeit, fehérjéit 
inaktiválják. 

• Szakirodalom álláspontja nem egységes. Oka: jód toxicitása, 
szisztémás hatása, elnyújtott sebgyógyulás. Hosszan tartó 
alkalmazása bőrirritációt okoz. 

• PVP-I nem a megfelelő választás a krónikus sebek 
fertőtlenítésére! (Vermeulen et al.) Harapás okozta sebek, 
szúrt sebek, roncsolt, traumás sebek, vágott és lőtt sebek 
alkalmazására javasolt. Kramer A., Dissemond J., Kim S., Willy C., Mayer D., Papke R., Tuchmann F., Assadian O. Consensus on Wound Antisepsis: 

Update 2018. Skin Pharmacol Physiol 31, 28-58, 2018.



Modern sebkezelésben alkalmazandó 
antiszeptikumok

• Ezüst ionok: bakteriális DNS-hez kötődnek, gátolják a 
baktérium sejt növekedését, szaporodását. Bőr, bőr
alatti szöveteket nem károsítják. 

• Sebgyógyulás gyorsul, életminőség javul és 
fájdalomcsillapító hatást tapasztalnak a betegek (31 
randomizált vizsgálat)

• Kritikusan kolonizált, vagy fertőzött sebek kezelésére, 
igazolt multirezisztens kórokozók esetében 14 napig 
ajánlott. 

• Hosszú távú és profilaktikus alkalmazása nem ajánlott. 

Kramer A., Dissemond J., Kim S., Willy C., Mayer D., Papke R., Tuchmann F., Assadian O. Consensus on Wound Antisepsis: 
Update 2018. Skin Pharmacol Physiol 31, 28-58, 2018.





Hydroterápia

• Sebtisztítás és debridement szívó-öblítő 
mechanizmussal

• Sebváladékot abszorbeáló kapacitás

• Nedves sebkörnyezet fenntartása

• Támogatja az újrafertőződés elleni védelmet

• Granuláció elősegítése

• Eltávolíthatóság – a legtöbb esetben nem tapad a 
sebhez

• Alkalmazható kompressziós terápia során is



MODERN NEDVES SEBKEZELŐK

Film kötszerek

Hidrogélek

Hidroaktív 

kötszerek

Alginátok

Speciális 

poliuretán 

hab

Hidrokolloidok

Poliuretán 

habok

Hidroaktív 
kontaktrétegű 
poliuretán hab

Fémezüst 

tartalmú háló

Polimer háló

Mull alapú háló

http://mms.hartmann.info/main/details.asperl?pk=48153&edit=0


Táplálás terápia

• A táplálásterápia során orvosi célokra kifejlesztett, speciális tápszerek 
segítségével biztosítható, hogy mennyiségileg és minőségileg megfelelő 
táplálékot juttassuk a szervezetbe.

• Energia szükséges az életműködések fenntartásához, a szövetek 
képzéséhez, működéséhez, az idegrendszerben az elektromos vezetéshez, 
az izommunkához és az állandó testhőmérséklet fenntartásához.

• Energiát adó makrotápanyagok: a fehérjék, zsírok és szénhidrátok. 
• Mikrotápanyagok, melyek létfontosságúak a szervezet számára: vitaminok 

és az ásványi anyagok (pl. vas, folsav).

• Folyadékfelvételre, fehérje-, és vitaminpótlásra, a nyomelemek 
szervezetbe juttatására a sebgyógyulás érdekében szükség van.

• MNA (Mini Nutritional Assessment): rövid, tápláltsági állapot felmérő 
teszt.



Daganatos fekélyek, felszínre törő 
tumorok

• előrehaladott folyamatok esetén a tumor felszínre 
törése, kifekélyesedése

• rosszindulatú bőrsebek (pl. bazális sejtes karcinóma, 
laphámsejtes karcinóma, melanoma, Kaposi-szarkóma) 

• bőr-lymphomák és a leukémiával összefüggő 
bőrinfiltrátumok

• rosszindulatú daganatok kezelése után másodlagos 
sebek, pl. késői sugárterápiás elváltozás 

• másodlagos rosszindulatú daganat (cutan metastasis) 



80 éves nőbetegnél 
kifekélyeződő, bűzös, 
váladékozó időnként 
vérző, kitüremkedő 
pajzsmirigy tumor.



82 éves nőbeteg bal emlő, axillaris áttétes 
nyirokcsomók kifekélyeződő tumora. 



Helyi sebkezelés
HOPES

• Haemorrhage- vérzés, 

• Odor- szagot, 

• Pain- fájdalmat, 

• Exudate- váladékot,

• Superficial infection- felületes fertőzést kezelje



Kezelés

• a tumorszövet felszínéről a necrosis eltávolítása 
szükséges

• a felülfertőződés elkerülésére antiszeptikus kötszer 
alkalmazása javasolt. 

• a tumoros szövetek vérzékenyek, melyek általában 
kapillárisból erednek. 
– A sebfelülethez tapadó kötszerek eltávolításával kisebb 

sérülés is vérzést okozhat. 
– Nagyobb vérzés léphet fel, amikor a daganat egy érbe 

erodálódik. 
– A betegek állapotából fakadóan is növekedhet a 

vérzésveszély, pl. K-vitamin hiány, kóros vérlemezke 
funkció.



Helyi haemostaticus szerek 
alkalmazhatók:

• természetes vérzéscsillapítók (kalcium-alginátok, kollagén és oxidált 
cellulóz), 

• koagulánsok (felszívódó zselatinpor, felszívódó zselatinszivacsból 
vagy helyi trombinból), 

• szklerotizáló szerek (ezüst-nitrát, triklór-ecetsav), 
• vazokonstriktorok (epinefrin), 
• fibrinolitikus inhibitorok (tranexaminsav) 
• összehúzó szerek (timsóoldat, szukralfát) alkalmazhatók. 

Kisebb vérzés esetén a kalcium-alginátok könnyen elérhetők, hamar 
hatnak, az alvadási kaszkádot aktiválják. 
Súlyos esetekben szükséges lehet egy proximális ér varrása, 
intravaszkuláris embolizáció, lézeres kezelés, krioterápia, sugárkezelés 
és elektromos cauterizatio.



Szag eliminálása

• Fokozott baktérium elszaporodás, különösen anaerob és 
bizonyos Gram-negatív (pl. Pseudomonas) organizmusok 
száma növekszik. 

• Az odorosus szag felszámolására a metronidazolt, mint 
anaerobok elleni gyulladáscsökkentő és fertőzésgátló szert 
hatékonynak találták oralisan és lokálisan is alkamzva. 

• A magyar ajánlások szerint azonban a lokális antibiotikum 
kezelés nem javasolt, a rezisztens baktériumok számának 
növekedése, nem megfelelő koncentráció miatt.  

• Aktív szén-tartalmú kötszerekkel némi sikerrel 
csökkentették a szagot.



Sebfájdalom kezelése

• A lassan felszabaduló ibuprofen hab kötszerek 
(elérhető Kanadában és Európában) kimutatták a 
tartós sebfájdalom csökkenését a kötéscsere 
alkalmával érzett fájdalom esetén. 

• Fontolóra vehető a lokális morfin és a lidokain
alkalmazása akut vagy sebellátással összefüggő 
fájdalom esetén.

• A szisztémás fájdalomcsillapítás pedig nociceptív
fájdalomcsillapítók mellett neuropátiás
fájdalomcsillapításra is ki kell terjedjen. 



Sebellátás

• Az atraumatikus és nem tapadó kötszerek, pl. 
szilikon tüll kötszerek alkalmazása mellett a 
bőr károsodása, sérülése a kötés 
eltávolításával minimalizálta a fájdalmat 
kötéscserekor. 

• Gyengéden, a kötést bőségesen feláztatva 
javasolt eltávolítani a kötéseket, lehetőleg 
ritkább kötéscserék mellett.



Sebellátás

• A felesleges váladék eltávolítására a sebből 
rengeteg abszorbens kötést fejlesztettek ki. A 
kötszerek főbb kategóriái közé tartoznak a 
habok, alginátok és vízszálak, 
szuperabszorbens termékek. 

• A sebellátás során törekedni kell, hogy ne a 
sarjadást előidéző kötszereket alkalmazzunk.



Sebellátás

A palliatív és előrehaladott rosszindulatú sebek 
kezelése a tünetek kezelésére összpontosul.

A meglévő sebek súlyosbodásának és új fekélyek 
kialakulásának megelőzésére is törekedni kell. 



Nyiroködéma

• Nyiroködémáról akkor beszélünk, ha a 
nyirokrendszer nem képes a nyirkot a szövetekből 
elszállítani. 
– Primer

– Secunder elváltozás
• daganat, 

• radioterápia, 

• műtét, 

• baleset, 

• angiodysplasiához társuló nyirokér károsodás, 

• immobilizáció.



• 68 éves férfi beteg septicus paraméterekkel, 
elhanyagolt, kezeletlen nyiroködémával. 



Diagnosztika

• Inspekció, jellegzetes tünetek:
• Ujjbenyomatot tartó ödéma gyakran extrém 

körfogatnövekedéssel, mozgáskorlátozottsággal 
jár (elephanthiasis). 

• A bokánál, csuklónál mély ráncok jelennek meg, 
az ujjak tövében csecsemőráncok keletkeznek.

• Kezeletlen nyiroködéma esetében sebek, abból 
könnyen szisztémás infekció, gangraena alakulhat 
ki. 

• Gyakran a lymphödéma mellett vénás és artériás 
keringési elégtelenség is fennáll. 



Kezelés

• Manuális nyirokdrenázs: speciális 
masszázstechnika, mely során a periféria felől 
a centrum felé kell vezetni a felgyülemlett 
plazma, nyirok mennyiséget. 

• Ellenjavallt: erysipelas, cellulitis, phlebitis, 
egyéb akut gyulladás, fertőző bőrbetegség (pl. 
mycosis, pyoderma) esetén.



Kezelés

• Kompressziós pólya viselése:

• A mobilis kötőszöveti folyadékot tudjuk eltávolítani az 
intervascularis térből. Rövid megnyúlású kompressziós 
pólya (fél évente végtagonként 5 db. írható fel) 
megfelelő felhelyezése szükséges a megfelelő 
kiegészítő anyagok használatával. 

• A beteget, de leginkább a hozzátartozót meg kell 
tanítani a helyes felhelyezésre! 

• Ellenjavallt: perifériás artériás érszűkület, a Doppler-
index (DI)<0,6, végtag plég vagy paretikus, érzészavar 
áll fenn, illetve ízületi gyulladás van. 





Kezelés

• Gépi pneumatikus kompresszió:

• Több rekeszes mandzsetta, mely pneumatikus 
nyomással alkalmaz kompressziót a szövetekre. 

• Ellenjavallt: kezeletlen nyiroködéma.



Kezelés
• Kompressziós gyógyharisnya
• felírása ödémamentesítést követően javasolt (fél évente 

végtagonként 2 db. írható fel, figyelve a gondos méretezésre, vagy 
méretes gyógyharisnya felírására) az ödémamentes állapot 
fenntartására. 

• Ulcus esetén általában a kompressziós pólya viselése javasolt, bár 
vannak típusok, melyek felhúzása lehetséges a sebkötésre is. 

• A kompresszió foka az ödéma súlyosságától függ, de 
általánosságban nyiroködéma esetén a III-as (35–45 Hgmm), IV-es 
kompresszió (45–50 Hgmm) alkalmazása jön szóba. 

• Ellenjavallt: perifériás artériás érszűkület, a Doppler-index (DI)<0,6.  



Kezelés

• Gyógytorna:

• célja az izompumpa funkció javítása, a perifériás 
vénás nyomás csökkentése, ödéma elvezetése. 

• Palliatív beteg esetén a gyógytorna mindig 
egyénre szabott, hiszen számos tényező (pl. 
tumor,  tumor okozta fájdalom, ízületi arthrosis, 
ízületi merevség, csigolyakompresszió, 
sarcopenia, stb.) befolyásolja a beteg mozgatását, 
mozgását.



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


