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Úvod  
Pro téma své bakalářské práce jsem si vybrala převaz chirurgické rány. 

Převazy ran patří k ošetřovatelské profesi od doby jejího vzniku, a tak není divu, 

že pro spoustu sester je péče o rány téměř běžnou denní činností. O převazech 

chirurgických ran je toho napsáno mnoho. Je napsáno i mnoho postupů, jak u 

převazů postupovat a jak je provádět. Také materiálů, které se používají 

k převazům ran, je obrovské množství.  Je vůbec možné se v tak obsáhlé 

problematice vyznat? A jaký je tedy ten nejlepší postup při péči o rány?  

Tyto otázky jsem si pokládala při psaní své bakalářské práce. Hlavním 

cílem převazu rány je vždy posoudit stav rány, minimalizovat riziko infekce a 

zajistit dobré prostředí pro její hojení. Postupy pro péči o chirurgické rány jsou 

většinou psané dost obecně a převaz rány díky nim zní jednoduše. I mně se zdál 

převaz rány jako něco naprosto jasného a jako úkon, u kterého nejde nic zkazit. 

V průběhu psaní své práce jsem ale zjistila, že doporučené postupy a standardy 

nepočítají s velkým množstvím neznámých, které mohou vyvstat až teprve při 

provádění daného převazu. Ve své bakalářské práci jsem se tedy napřed zaměřila 

na teorii ohledně péče o chirurgickou ránu. První kapitoly jsou věnované ranám 

obecně, jejich dělení, procesu hojení. Další kapitoly jsou věnované postupům a 

standardům, které určují, jak májí být převazy prováděné. V posledních 

kapitolách se věnuji možným komplikacím v hojení rány. 

V empirické části jsem prováděla pozorování chirurgických sester na 

oddělení Chirurgie B na Chirurgické klinice 2. LF UK a ÚVN a částečně i 

etnografický výzkum dané problematiky. Zaměřovala jsem se především na 

momenty, které se vymykaly postupům uvedených ve standardech či v postupech,  

co se učí na školách. Mým cílem nebylo zjistit, zda sestry nebo i já dodržujeme 

vždy maximálně dané postupy, ale naopak, jaké jsou faktory nebo situace, které 

nás nutí se od těchto postupů odchýlit. A jestli je i díky těmto odchylkám možné 

dodržet hlavní cíle převazu chirurgické rány – posoudit stav rány, minimalizovat 

riziko infekce a zajistit dobré prostředí pro hojení rány. 
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Teoretická část 
 

1 Rány a jejich dělení  

Kůže je z hlediska plochy největším orgánem lidského těla. Celková 

plocha kůže je 1,5 až 1,8 m², její celková hmotnost činí asi 4,5 kg. Jedná se o 

jednu z bariér, která chrání lidské tělo před vlivy zevního prostředí. (1,8) 

  

Kůže se skládá ze tří vrstev:  

Pokožka (epidermis)  

Povrchová vrstva o průměrné tloušťce 0,1 mm, nejvíce na patách, kde její 

vrstva činí až 4 mm. Tvoří jí mnohovrstevný rohovějící dlaždicový epitel. 

Epitelové buňky uložené na povrchu postupně odumírají, rohovatí  a odlupují se. 

Zrohovatělé buňky obsahují keratin, který je nepropustný pro vodu. V hlouběji 

uložených vazivových buňkách je tmavý pigment- melanin, který ovlivňuje barvu 

naší kůže. Kromě toho má za úkol ochranu proti škodlivým paprskům 

ultrafialového záření. (1,8) 

Škára (corium) 

Vazivová kůže, silná 0,5 – 2,5 mm, je bohatě prokrvena velkým 

množstvím mízních cév. Jsou zde uložené kožní receptory citlivé na tlak, změny 

teplot a bolest. Vedle vazivových buněk jsou zde obsažená hustě propletená 

elastická vlákna a tukové buňky. Tato vlákna zajišťují pružnost, roztažitelnost a 

pevnost kůže. Snopce těchto vláken jsou uspořádány podle směru mechanického 

zatížení kůže a udávají směr štěpitelnosti kůže, který je třeba respektovat při volbě 

chirurgických řezů. (1,8) 

Podkožní tukové vazivo (tela subcutanea) 

Řídké vazivo, tvořené především tukovou tkání, je nejhlouběji uložená 

vrstva kůže. Její velikost závisí na stavu výživy a je ovlivněna pohlavními 

hormony, které rozhodují rozložení tukové tkáně. (1,8)  

 

Porušení kůže, sliznic nebo povrchu orgánu se označuje jako rána. Rána je 

charakterizována několika základními vlastnostmi, jako je krvácení, bolest a ztráta 
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tkáně (9). Rány můžeme dělit podle různých kritérií, jako je způsob vzniku ran, 

doba hojení ran či velkost ran a jiné. 

 

1.1 Rány podle délky léčby  

Rány se podle délky léčby dělí na akutní a chronické. 

Akutní rány vznikají ve zdravé kožní tkáni. Hojení je obvykle rychlé a bez 

komplikací. 

Chronické rány vznikají tehdy, je-li narušena nějaká fáze hojení. Hojení 

chronických ran trvá déle než 6 - 8 týdnů.  Mohou vznikat ve změněné tkáni, která 

i přes odpovídající léčbu nevykazuje tendence k hojení. (15) 

1.2 Rány dle hojení  

Hojení rány je možné třemi způsoby. Tyto způsoby jsou primární, 

sekundární a terciální. 

Primární hojení (sanatio per primam intentionem) 

Nekomplikované hojení. Okraje rány se dotýkají a proces hojení není 

narušen zánětem. Hojení rány dle Slezákové (2010) má 6 fází. Tyto fáze jsou 

pojmenované následovně. 

1. fáze- koagulace a zánět 

2. fáze- fibroplazie a ukládání matrixu 

3. fáze- abiogeneze 

4. fáze- epitelizace 

5. fáze- zrání kolagenových vláken 

6. fáze- dokončení hojení 

 

Tyto fáze se podle jejich trvání a procesů, které se dějí v ráně, mohou 

rozepsat následovně. 

1. -3. den – exudativní fáze, kdy dochází k zástavě krvácení, slepení rány 

fibrinem, nastává zánětlivá reakce, exudace (1. - 2. fáze hojení). (9) 

4. -7. den - proliferační fáze (kolagenová nebo granulační fáze) dochází k 

prorůstání fibroblastů a kapilár ránou (3. - 4. fáze hojení). (9) 
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8. – 12. den – reparační fáze dochází k tvorbě  kolagenních vláken a 

kontrakci rány (5. fáze hojení).(9) 

Od 2. – 3. týdne- diferenciační fáze dochází k uspořádání kolagenních 

vláken do svazků, kontrakci rány a vzniku pevné a stabilní nebo specifické tkáně 

(6. fáze hojení). (9) 

 

 

Oproti tomu Michalský a Volfová (2010) uvádějí fáze hojení pouze tři. A 

tato definice se více užívá v praxi. 

1. Fáze exsudativní, kdy dochází k eliminaci poškozených tkání činností 

bílých krvinek, tato fáze začíná již ve chvíli poranění tkáně. Trvá 3 - 4 

dny, dochází k vazokonstrikci a aktivují se mechanismy srážení krve. 

Dochází ke zvýšené exudaci plazmy do rány i okolí a   ke zvýšenému 

pronikání makrofágů a granulocytů. To vede ke stimulaci buněk a 

přechodu do další fáze hojení. (4) 

2. Fáze proliferační, kdy dochází k tvorbě granulační tkáně a reparaci tkání. 

Tato fáze začíná 4. den po poškození tkáně. Dojde k tvorbě cév a vaziva. 

Nově vytvořené vazivo vyplňuje tkáňový defekt. Granulační vazivo je 

primitivní vazivo, které ránu uzavře a slouží jako podklad pro povrchovou 

epitelizaci z okolí. (4) 

3. Fáze diferenciační, kdy dochází k vyzrávání kolagenní tkáně, přibývá 

kolagenu a dochází k přeměně v jizevnatou tkáň. Tato fáze probíhá od 6. – 

10. dne. V granulační tkáni se snižuje počet kapilár, přibývá množství 

kolagenu a dochází k tvorbě jizevnaté tkáně. Epitalizace z okolí dokončí 

proces hojení. Definitivní přestavba jizevnaté tkáně je ukončena po 3 – 6 

měsících. (4) 

Sekundární hojení (sanatio per sekundam intentionem) 

U rozsáhlých či infikovaných ran dochází k narušení procesů hojení. Fáze 

hojení jsou shodné jako u primárního hojení, ale fáze proliferační je delší. 

Dochází ke zvýšené tvorbě granulační tkáně, která se překrývá epitelizační tkání. 

U takto hojících se ran je výsledkem hojení jizva. (6,9) 
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Terciální hojení  

Kombinace hojení, kdy dochází k tvorbě granulační tkáně hojením per 

secundam a následně je nutná transplantace kůže s hojením per primam. (9) 

 

1.3 Dělení ran dle způsobu vzniku 

Rány můžeme dělit podle různé příčiny jejich vzniku. Tyto příčiny mohou 

být mechanické, termické nebo způsobené chemicky či radiačním zářením. Ve své 

práci se budu zabývat především ranami vzniklých řezem. 

 

a) Rána řezná (vulnus scissum) je rána vzniklá tlakem a tahem ostrého 

předmětu po kůži. 

b) Rána sečná (vulnus sectum) je rána vzniklá kolmým nebo šikmým 

dopadem ostrého předmětu na povrch těla.  

c) Rána bodná (vulnus punctum) je rána vzniklá proniknutím ostrého nebo 

tupého předmětu do hloubky těla. 

d) Rána střelná (vulnus sclopetarium), tyto rány se dále dělí na postřely, 

zástřely a průstřely. 

Postřely jsou rány, kdy se střela jen otře o povrch těla a vzniká povrchová 

rána. 

Zástřely vznikají, když má projektil malou kinetickou energii a zůstává 

uvězněn ve tkáni. 

Průstřely vznikají, když střela vstoupí do tělesné tkáně a následně jí i 

opouští, vzniká tedy povrchové i pronikající poranění tkáně.   

e) Rána kousnutím (vulnus morsum) je rána způsobená chrupem člověka či 

zvířete. 

f) Rána tržná (vulnus lacerum) je rána vzniklá prasknutím kůže vlivem tahu. 

g) Rána zhmožděná (vulnus contusum) je rána způsobena tupým nárazem. 

h) Rána tržně- zhmožděná (vulnus lecerocontusum) je kombinace vzniku 

tržné a zhmožděné rány.  

i) Omrzlina je poškození kůže vzniklé z vystavení nadměrnému chladu.  

j) Popálenina je poškození kůže vzniklé z vystavení nadměrnému teplu. 

k) Poleptání je poškození kůže vystavené působení vlivu chemických látek.  



 11 

l) Rány způsobené zářením - je poškození kůže vystavené záření, které 

zpomaluje přirozenou obnovu pokožky, která atrofuje, a vznikají na ní 

vředy. (9) 

1.4 Rány podle drenáže  

Drény neboli drenáž slouží k odvádění látek jako například krve či sekretu 

a jiných z těla. Jejich cílem je zamezit hromadění tekutin či vzduchu v daném 

prostoru, což by mohlo komplikovat hojení ran.  (9,15) 

 

Rány bez drénu 

Rány, ve kterých není zaveden drén. 

Rány s drénem 

Rány, které mají zavedený drén. U těchto ran se předpokládá větší 

množství odpadních látek.  

 

Drény se dají dělit podle mnoha způsobů, například podle materiálu či  

způsobu odběru tekutin.   

1.4.1 Typy drénů 

Drenáže se podle svého typu dají dělit na přirozenou drenáž a umělou 

drenáž. 

Přirozená drenáž 

Také se používá označení spontánní či volná. Vzniká například 

v povrchových ložiscích kůže a podkoží. Příkladem může být perforace abscesu. 

Dosáhneme jí excizí, incizí, nebo ponecháním rány bez sutury či povolením stehu. 

V tomto případě se odváděný sekret zachytává do savého obvazu. Nevýhoda je 

omezená funkčnost, například při slepení rány při vyšší viskozitě sekretu. (9,15) 

 

Umělá drenáž 

Používá se u ložisek, která jsou umístěna hluboko v tělesných 

dutinách.(9,15) 
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1.4.2 Podle způsobu odběru tekutin 

Drenáže se podle způsobu odvodu odpadních látek dají dělit na pasivní a 

aktivní. 

Pasivní drenáž jedinou silou, která má vliv na odvod tekutin je gravitace či 

rozdílný tlak. (9,15) 

Aktivní drenáž obsah z dutin aktivně odsává díky podtlaku. (9,15) 

1.4.3 Podle použitého materiálu 

Drenáže se podle materiálu, ze kterého jsou vyrobené, dají dělit na 

přírodní, syntetické a umělé tkaniny. 

 

Přírodní jsou vyrobené z upravených přírodních materiálů, například latex 

či kaučuková guma. (9,15) 

Syntetické jsou vyrobené z umělé hmoty, například silikon nebo 

polyvinylchlorid. (9,15) 

Umělé tkaniny jako například mulový drén. (9,15) 

1.4.4 Podle mechanismu účinku 

Drenáže se podle mechanismu účinku dají dělit na kapilární, podtlakové a 

gravitační. 

a) Kapilární 

Funguje na principu kapilárního nasávání. Kapilární drenáž se většinou 

používá na drénování povrchových ložisek. Jedná se především o mulový drén, 

rukavicový drén či penrose drén. Tento typ drenáže nebývá obvykle upevněn 

stehem. (9,15) 

Mulový drén jedná se o pruhy obinadla, které jsou skládané do úzkého 

pruhu. Tyto obinadla jsou vysterilizovány a navlhčené či potřené vazelínou, 

potom se zavádějí do ran, odkud odvádějí sekret. (9,15) 

Rukavicový drén je vytvořený z rozstříhané rukavice, která je buď 

sterilní, nebo po nastříhání projde sterilizací. Do rány se zavádí sterilními nástroji. 

Tyto drény jsou vhodné spíše do menších povrchových ložisek. Opatrnosti je 

třeba při snímání starého krytí, rukavicový drén může být přischlý na starém krytí 

a může dojít k jeho neplánovanému vyjmutí. (9,15) 
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Penrose drén jsou drény mnoha podob. Buď mají tvar úzké trubičky, nebo 

jsou zploštělé. Bývají opatřeny proužkem, který je viditelný při RTG vyšetření. 

Do rány lze vložit i několik Penrose drénů. (9,15) 

b) Podtlakové  

Patří do aktivní skupiny drénů. Využívají speciální nádobu s podtlakem. 

Tento typ drenáže se nejčastěji využívá v břišní chirurgii či ortopedii. Výhodou je, 

že tato drenáž odsává sekret nepřetržitě a brání zpětnému návratu do tělní dutiny, 

čímž se předchází infekci. U těchto drénů je nutné sledovat funkčnost drénu a 

hlavně hladiny podtlaku. Nádoby se zpravidla vyměňují, když jsou ze dvou třetin 

plné nebo když už neplní svůj účel. Nejznámějším příkladem je Redonova drenáž. 

(9,15) 

Redonův drén se skládá z drénu, který je zaveden do tělní dutiny a 

nádoby s podtlakem. Těchto nádob je několik typů podle materiálu, z jakého jsou 

vyrobeny. Nejčastěji se využívají plastové lahve, které mají několik velikostí. 

Tyto plastové lahve jsou na jedno použití a na jejich povrchu je měrka, která 

slouží ke sledování množství sekretu. Také na nich nalezneme signalizační prvek 

pro monitorování podtlaku v láhvi, tento prvek může vypadat buď jako „pacičky“, 

které když jsou u sebe, signalizují  ztrátu podtlaku, nebo jako „klobouček“, který 

když je v nádobě podtlak připomíná složenou harmoniku. (9,15) 

c) Gravitační (spádové) 

Odvádějí sekret ve směru přirozeného spádu. Používají se většinou 

silikonové trubice s několika otvory, na ní je napojen sběrný systém. Ten tvoří 

většinou sterilní sáček s antirefluxní chlopní, která brání zpětnému toku tekutiny 

do rány. Konec hadicového drénu nesmí být v přímém kontaktu s vnějším 

prostředím a je nutné zakrýt sterilním krytím nebo přelepit sběrným sáčkem. 

(9,15) 

2 Doporučené postupy v péči operační ránu 

V současné chvíli je využívána moderní obvazová technika, která by měla 

sestrám ulehčit práci, urychlit hojení ran a zvýšit komfort pacienta. Obvaz by měl 

zajistit, aby rána měla optimální teplotu, nebyla traumatizována při převazu, 

neinfikovala se a byla zbavená exsudátu a nekróz (2) 
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2.1 Kompetence všeobecné a praktické sestry 

Dle vyhlášky 55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných 

odborných pracovníků může všeobecná sestra na základě rozhodnutí lékaře 

provádět  bez odborného dohledu odstranění stehů v ráně, provádět péči o drény a 

jejich odstranění s výjimkou hrudního drénu a drénů v oblasti hlavy. Také péče    

o akutní a operační rány je v kompetencích všeobecné sestry. Bez indikace lékaře 

se všeobecná sestra může věnovat péči o celistvost kůže a ošetřovat chronické 

rány a stomie. (13) 

Praktická sestra bez indikace lékaře a odborného dohledu může sledovat 

poruchy celistvosti kůže. Bez odborného dohledu a s indikací lékaře může pečovat 

o nekomplikované chronické rány nebo stomie. Péče o drény, odstraňování stehů 

a péče o akutní rány je tedy v kompetencích pouze všeobecné sestry. (13) 

Péče o rány tedy neodmyslitelně patří k činnostem, které  všeobecné sestry 

vykonávají a je plně v kompetenci sester rozhodovat o vhodném převazovém 

materiálu a jeho způsobu použití u chronických ran, u akutních ran po poradě s 

lékařem. 

2.2 Převaz operační rány  

Dle Vytejčkové (2015) vlastní převaz zahájíme hygienickou desinfekcí 

rukou a následně úpravou pacienta do vhodné polohy, pokud předpokládáme 

znečištění lůžka, vložíme pod ošetřovanou oblast jednorázovou podložku. Poté do 

lůžka umístíme emitní misku či igelitový sáček na odpad. Pokud převazujeme 

v jedné osobě, předem si rozbalíme potřebné pomůcky.  

Následuje desinfekce rukou ošetřovatelského personálu a obléknutí 

ochranných rukavic.  Poté opatrně sejmeme původní krytí. Pokud náplast na kůži 

pevně ulpívá, můžeme použít medicínský benzín, je třeba dbát zvýšené 

pozornosti, aby se benzín nedostal do rány. Poslední vrstvu krytí snímáme, tak 

abychom se nedotkli rány, popřípadě je možné použít pinzetu. Pokud je poslední 

vrstva obvazu přischlá k ráně lze použít oplachovací roztok nebo fyziologický 

roztok, aby se obvaz navlhčil.  

Po sejmutí starého krytí by měla následovat i výměna rukavic. Výměnu 

rukavic lze vynechat u jednoduchých převazů, kdy je rána bez sekrece a kryta 

pouze rychloobvazem (adhezivní plošnou náplastí se savým polštářkem).  
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Ránu dezinfikujeme buď dezinfekcí ve spreji, nebo si desinfekci z výšky 

5- 10 cm nalijeme do obalu sterilních tamponů. Tampony s dezinfekcí 

manipulujeme vždy pinzetou. Cílem dezinfekce je odstranit z rány nečistoty, 

krusty a mikroorganismy, proto bychom měli ránu vždy čistit i mechanicky. 

Aseptickou ránu čistíme vždy v jednom směru tamponkem od středu směrem vně. 

Punkční nebo kruhovou ránu, čistíme kruhově od středu směrem vně. Tamponek 

pravidelně měníme. U ran s výraznou sekrecí a infekcí postupujeme z okolí do 

středu rány. Pokud je výrazná sekrece jen v části rány, postupujeme vždy z čisté 

části do části se sekrecí. Ránu můžeme dle potřeby opláchnout roztokem k tomu 

určeným. 

Poté ránu přikryjeme sterilními čtverci, které držíme za co nejmenší 

plochu pinzetou. Tyto čtverce by měly minimálně o centimetr přesahovat ránu. 

Vrstva použitých čtverců se řídí dle množství sekrece z rány. V případě větší 

sekrece lze využít čtverce se savým jádrem. Čtverce následně upevníme po 

okrajích pruhovou náplastí či adhezivní náplastí.  

Nakonec zlikvidujeme znečištěný materiál a obaly od nově použitého 

materiálu, použité nástroje umístíme do dezinfekčního roztoku, provedeme 

dezinfekci rukou a postaráme se o pacienta. 

Ovšem způsobů, jak provést převaz, je mnoho. Například místo sterilních 

nástrojů lze použít sterilní rukavice, což znamená nutnost řádné přípravy všech 

pomůcek předem, aby nedošlo ke znesterilnění rukavic. U rozsáhlých a hlubokých 

defektů je možné připravit sterilní stolek a sterilní plochu pomocí sterilní roušky. 

(15)  

 

Setkáváme se také s tak zvanou bezdotykovou metodou, kterou je možno 

využít například při absenci sterilních nástrojů. Tato metoda nám říká, že část 

obvazu, která bude přiložena přímo na ránu (primární vrstva), musí být sterilní a 

musíme tedy zabránit její kontaminaci. Kontaminaci lze zabránit použitím 

sterilních rukavic či uchopením obvazového materiálu za co nejmenší část (růžek) 

a přiložením na ránu. Autorky Workman a Bennett odkazují na výzkum Bree-

Williams a Waterman (1996), který prokazuje, že při používání pinzety při 

převazech může dojít k mnoha chybám i k poškození jemné tkáně, což může vést 
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k otázce, nakolik je používání pinzety při převazech opravdu nutné? Samozřejmě 

jsou výkony, kdy se bez ní neobejdeme, jako například odstraňování stehů. (16) 

 

Odstraňování kožních stehů musí být vždy indikováno lékařem, obvykle  

7. – 10. den od operace. V některých případech je indikováno odstranění jen 

poloviny stehů, obvykle ob steh. K odstranění stehů používáme zpravidla sterilní 

pean nebo pinzetu a sterilní nůžky či skalpel. (15,16) 

 

 Stehů je několik typů a sestra by vždy měla vědět, o jaký steh se jedná a 

jak ho správně odstranit.  

 

a) Jednoduchý steh 

Nejpoužívanější typ stehu. Používá se na sešívání ran či fixaci invazivních 

vstupů. Pod kůží je smyčka, nad kůží je jen uzlík a dvě vlákna. Steh tedy 

odstraníme tak, že uchopíme jedno vlákno pinzetou a nůžkami přestřihneme a 

následně steh odstraníme zatažením za vlákno nad uzlíkem. (9,15) 

b) Matracový steh  

Tato technika se používá, pokud jsou okraje rány od sebe příliš vzdálené. 

Vzhledem k tomu, že steh zachytí velkou část tkáně, napětí na okrajích rány je 

minimalizováno. Tento steh s sebou nese i vyšší riziko infekce vzhledem k tomu, 

že na jeden steh je potřeba celkem čtyř vpichů. Steh odstraňujeme tak, že 

odstřihneme jedno vlákno pod uzlíkem a povytáhneme na protilehlé straně a 

následně za uzlík odstraníme celý zbytek stehu. (9,15) 

c) Pokračovací steh 

Je tvořený jedním i několik desítek centimetrů dlouhým vláknem, které je 

na obou koncích upevněno uzlíky. Při odstraňování nejprve odstřihneme uzlík na 

jedné straně a následně postupně vytahujeme vlákno střídavě na každé straně. 

Poslední část stehu odstraňujeme tahem za poslední uzlík. Stehy odstraňujeme 

tak, aby nedocházelo k protahování části stehu, která je vně na kůži, pod kůží. 

(9,15) 
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V případě, že je rána sešita svorkami používá se speciální adapter, který 

svorku ve středu ohne, a tak dojde k uvolnění okrajů svorky z kůže a 

bezbolestnému odstranění. Ránu před vytažením stehů dezinfikujeme a 

mechanicky očistíme. Následně vyndáme svorky či stehy a nakonec ránu 

dezinfikujeme a ošetříme sterilním krytím nebo tekutým obvazem. (9,15) 

2.3 Převaz operační rány v učebnicích pro praktické sestry 

Dle Kelnarové (2009) praktická sestra chystá pacienta na převaz a jejím 

úkolem je připravit všechny potřebné pomůcky, dle rozhodnutí lékaře je možné 

připravit sterilní stolek či jen převazový stolek. 

 Po odstranění starého krytí sestra dokumentuje stav rány například 

fotografií. Tento text je po platné době, v současné chvíli se využívá binárního 

úložiště dat. 

 Následné očištění rány desinfekčním prostředkem a ostatní úkony, které 

mohou být s převazem spojeny jako úprava drénů či vytažení stehů provádí lékař, 

jehož postup není příliš rozdílný od postupu popsaného v učebnicích pro 

všeobecné sestry. 

 Praktická sestra lékaři asistuje a nakonec aplikuje čisté krytí a postará se o 

pohodlí pacienta. Následně se postará o použitý materiál, který zpracuje dle 

zvyklostí zdravotního zařízení. (3) 

2.4 Převaz operační rány v zahraniční literatuře 

V zahraniční literatuře dle Workman a Bennett (2003, český překlad 2006) 

lze nalézt postup k aseptickému převazu rány. Tento postup je uváděn na příkladu 

ošetření rány po akutní laparotomii. 

Postup se v mnoha věcech neliší, přeci jen zde ale najdeme rozdílnosti. 

Zásadní rozdíl je v použití sterilních rukavic, sterilního stolku a jednorázové 

ochranné zástěry. Před celým převazem je potřeba provést hygienu a desinfekci 

rukou a obléci si jednorázovou ochrannou zástěru.  

Po přípravě sterilního stolku je doporučeno připravit si i sterilní rukavice 

na sterilní stolek. Následně pomocí sterilního sáčku, který se navleče na ruku, 

odstranit staré krytí, které se do sáčku rovnou zabalí. Zabalení probíhá tak, že 
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staré krytí držíme rukou navlečenou v sáčku a druhou rukou sáček z vnitřní strany 

stáhneme přes odpad v dlani. Tento postup se dá nahradit i prací s pomocí pinzety. 

 Následně proběhne dezinfekce rukou a nasazení sterilních rukavic. Po 

zhodnocení rány, proběhne očištění okolí rány pomocí sterilních tamponků, lehce 

zvlhčených fyziologickým roztokem. Při čištění se postupuje shora dolů nebo od 

čisté části ke znečištěné. Na každý tah se použije čistý tampon. O použití 

dezinfekce na ránu zde není zmínka je ovšem uvedeno že rány je možné 

oplachovat s použitím fyziologického roztoku a stříkačky, skrze kterou provádíme 

oplach tak, aby se stříkačka nedotýkala vlastní rány.  

Okolí rány následně osušíme, odshora dolů nebo od čisté části po 

znečištěnou. Rány kryjeme sterilním krytím a přelepíme náplastí, přičemž 

jednotlivé kousky náplasti připravujeme postupně a hned přilepujeme. Pracujeme 

tak, aby se kotouč náplasti nedotkl rány a nedošlo k její kontaminaci. Nikde zde 

nebylo uvedeno, že by se rána měla dezinfikovat nebo mechanicky očistit. (16) 

Vytahování stehů podle této literatury je závislé na umístění rány. 

Například na obličeji se může o vytahování stehů začít řešit již 3. – 5. Den, 

zatímco břišní šití by se mělo v ráně ponechat 14 – 21dní. (15) 

2.5 Ošetřovatelské standardy v Ústřední vojenské nemocnici 

Postupů a možností jak provést převaz je tedy mnoho. Většina 

zdravotnických zařízení si tedy vytvořila své standardy, podle kterých chtějí, aby 

se na jejich pracovištích pracovalo. Standardy ošetřovatelské péče jsou závazné 

normy, které chrání pacienty před poškozením a sestry před neoprávněným 

postihem. V nemocnicích či jiných zdravotnických zařízeních slouží k posouzení 

úrovně péče a získání akreditace. Parametry uvedené ve standardu by vždy měly 

být měřitelné a hodnotitelné. Ke standardům neodmyslitelně patří i audity. Audity 

mohou být externí i interní a zjišťují rozdíl mezi standardem a realitou. (7) 

 

I v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) byl v roce v 2012 vytvořen 

Milenou Špůrovou standard v péči o rány. Jeho hlavním cílem je poskytnout 

kvalitní ošetřovatelskou péči s šetrnou péčí o ránu či defekt, která bude prováděna 

maximálně kvalifikovaným personálem a bude se předcházet komplikacím 

v hojení rány. 
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Hlavními kritérii pro hodnocení tohoto standardu je informovanost 

pacienta o prováděném výkonu a postupu v hojení, ochrana rány před vstupem 

infekce a maximální dodržení aseptických postupů, splnění ordinací lékaře a řádně 

vedená zdravotnická dokumentace. 

 Do dokumentace je třeba zanést informace o případném odběru 

mikrobiologického materiálu, o intenzitě bolesti pacienta a použitých 

analgetikách, popis převazu včetně názvů použitého materiálu a data dalšího 

převazu, popsanou fotodokumentaci či odkaz na binární data.  

U chronických ran je třeba zapsat lokalizaci, velikost a hloubku rány, 

okraje a spodinu rány, případný exsudát a zápach a vzhled okolí rány. 

Dle standardu je sestra povinna seznámit se se zdravotní dokumentací a to 

včetně případné fotodokumentace. Následně rozhovorem s pacientem zjistit 

informace o aktuálním zdravotním stavu a ověřit informace o alergiích na 

dezinfekční prostředky či jiné přípravky a seznámit pacienta s dalším postupem.  

 

S dostatečným předstihem podat analgetika dle ordinace lékaře. Poté si 

sestra připraví vhodné pomůcky k převazu rány dle charakteru rány a ordinace 

lékaře. 

 Pacienta sestra připraví do vhodné polohy a použije nepropustnou 

podložku, aby nedošlo ke znečištění ložního prádla. Následuje úprava prostředí 

tak, aby byla zajištěná dostatečná intimita pacienta, ale i vhodné pracovní 

prostředí (zavřené okno, dostatečné osvětlení, atd.).  

 

Po provedení dezinfekce rukou si sestra nasadí nesterilní rukavice a 

dodržuje pět základních situací pro hygienu rukou. 

 Převaz by měl být prováděn co nejšetrněji, což znamená rozstřihovat staré 

krytí mimo oblast rány a pokud je obvaz přilepen, použít roztok (FR, Ringer, 

Aqua)k navlhčení obvazu nebo použít odstraňovač náplastí. Adhezivní krytí 

odstraňovat tak, že je přidržována kůže v inkriminované oblasti a odstranění 

probíhá co nejšetrněji a postupně. Sejmuté krytí se odloží do emitní misky tak, 
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aby bylo možné sledovat stranu, která byla v kontaktu s ránou a hodnotí se 

množství a charakter případného prosaku.  

Poté následuje zhodnocení pohledem rány, přičemž si sestra všímá 

komplikací (infekce, krvácení dehiscence) a případné změny hlásí lékaři. Pokud je 

lékařem naordinován odběr biologického materiálu, odebere daný vzorek 

k mikrobiologickému vyšetření.  

Desinfekce rány probíhá až po odběru a to od vnitřní strany k vnější, 

nejčastěji se používají jodové přípravky.  

 

V případě potřeby se pořizuje fotodokumentace s použitím jednorázových 

měřítek a identifikačním štítkem pacienta. 

 Sestra provádí ordinovaný výkon dle svých kompetencí nebo asistuje 

lékaři při ošetření rány. Při použití speciálních materiálů respektuje specifika 

aplikace daného materiálu a dobu převazu. Rána je následně kryta sterilním 

obvazovým materiálem či tekutým obvazem.  

 

V průběhu celého výkonu sestra kontroluje stav pacienta a to i s 

případným účinkem analgetik. V průběhu celého převazu jsou maximálně 

dodržovány všechny zásady aseptického postupu, mezi jednotlivými aktivitami si 

sestra dle potřeby desinfikuje ruce a vyměňuje rukavice. Veškerá manipulace 

s nástroji a obvazovým materiálem probíhá přísně asepticky.  

 

Po dokončení převazu se sestra postará o pacienta, upraví pacientovu 

polohu a odstraní ochrannou podložku. Následně provede úklid všech použitých 

pomůcek. Použitý materiál znehodnotí dle směrnice ředitele číslo 3/2015 

Nakládání s odpady v ÚVN, doplní spotřebovaný materiál na převazový vozík a 

použité nástroje vloží do desinfekčního roztoku dle desinfekčního programu 

v ÚVN.  

 

Pokud byl indikován odběr biologického materiálu, tak daný materiál 

řádně označí, vypíše žádanku a zajistí odeslání do laboratoře. Následně sestra 

provede záznam do zdravotnické dokumentace, zhodnotí ránu, popíše použitý 
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materiál, určí datum dalšího převazu a v případě nutnosti zapisuje intenzitu bolesti 

a účinek podaných analgetik. (10) 

3 Ranné komplikace 

Hlavní komplikací hojení rány je infekce v ráně, krvácení z operační rány 

či rozestup operační rány. 

 

Infekce v operační ráně mohou vznikat z mnoha různých příčin. 

Nejčastější příčina jsou výkony, které zasahují do předem infikované tkáně (např. 

vypouštění abscesu či operační výkony při peritonitidě) nebo pokud dojde ke 

kontaminaci operační rány sekretem obsahujícím bakterie (např. obsahem tlustého 

střeva).  Kontaminace může nastat i nesprávnou manipulací s chirurgickými 

materiály či nástroji a v neposlední řadě i členy operačního týmu. Následně po 

vlastním operačním výkonu může dojít ke kontaminaci i při nesprávně 

provedeném převazu. Tyto infekce označujeme jako nozokomiální infekce a jsou 

způsobené bakteriálními kmeny rezistentními na větší množství antibiotik jako 

například streptokoky, stafylokoky či enterokoky.  

Hlavními příznaky infekce v ráně je zarudnutí okolí rány, napnutí kůže a 

následně se může objevit hnisavá sekrece. Pacient udává stupňující se bolesti 

v ráně a jejím okolí. Mezi další z příznaků infekce patří subfebrilie, tedy zvýšená 

tělesná teplota 37- 38°C a leukocytóza. Zánětlivý proces se může odehrávat 

v podkoží a prostupovat i do hlubších vrstev, může dojít i k šíření infekce mízní a 

krevní cestou a k celkové sepsi organizmu.  

Pro léčbu je důležité včasné rozpoznání infekce. Následuje odstranění 

kožních stehů, rozevření okrajů operační rány a vypuštění hnisavého obsahu. 

Rána se pak vypláchne dezinfekčním roztokem a zavede se drén. Pacientovi se 

nasadí antibiotická léčba. (5,9,14) 

 

Krvácení z operační rány je častější u pacientů s poruchou koagulace krve, 

může být ovlivněno nedostatečným stavěním krvácení v průběhu operace nebo při 

pooperačním povolení podvazu cévy. Krvácení může být žilní, tepenné nebo 

kapilární. Krev může z rány volně vytékat nebo se naopak hromadit v operační 

ráně a vytvářet sraženinu – hematom. 
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Krvácení je možné pozorovat na materiálu použitém ke krytí rány. 

K dalším příznakům může patřit subfebrilie. Pacient může udávat pocit tlaku 

v ráně. Rána může celkově působit zduřele. 

Pro léčbu je klíčové včasné zachycení krvácení. Na ránu se následně 

přikládá kompresní obvaz (sterilní čtverce, aplikace sáčku s pískem). Při 

tepenném krvácení je nutná operační revize a vypuštění hematomu. Kde můžeme 

předpokládat krvácení do podkoží, je vhodné zavést drén (např. Redonův drén). 

(9,14) 

Rozestup operační rány (dehiscence) objevuje se nejčastěji po 

nitrobřišních operacích. Rizikovými pacienty jsou pacienti po operaci zhoubných 

nádorů, pacienti s nesprávnou výživou (např. kachektičtí pacienti, pacienti 

s nedostatečným příjmem bílkovin či vitamínu C). Také pacienti 

s komplikovaným pooperačním průběhem jako je zvracení, meteorismus či střevní 

neprůchodnost. Při dehiscenci může dojít k porušení jedné nebo více vrstev rány. 

Může vzniknout i při nevhodně vedeném řezu nebo technické chybě při sutuře 

operační rány. 

Nejčastějším projevem je prosáknutí krycího materiálu sangvinózní 

tekutinou a bolest v operační ráně. Při rozestupu více vrstev operační rány je 

nutné provést operační revizi rány s resuturou rány a zavedením drenáže. Je 

možné zvolit i konzervativní postup s případnou resuturou kožního krytu po 

vyléčení případného infektu v ráně. (9,14) 

 

Nekróza rány nejčastěji postižené bývají okraje rány. K nekróze dochází, 

pokud je přerušeno dodávání živin a když je kůže zbavena podkoží. Za takových 

okolností je ránu lepší nešít. Okraje rány se zbarvují do červené až fialové. 

Nejlepším řešením je uvolnění stehů v místě s vyšším napětím. (5,9,14) 

 

Záněty kůže v okolí operační rány mohou být způsobené vystupňovanou 

alergickou reakcí organismu na desinfekci či náplast, vytékáním sekretu z rány, 

drénu či píštěle na pokožku. Okolí rány je zarudlé, bolestivé s výskytem papul a 

pustul. Nejúčinnějším řešením je odstranění příčin zánětu a doplnění do alergické 

anamnézy. (9,14) 
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Empirická část  

4 Výzkumná metodika  

Moje bakalářská práce je vedena formou kvalitativního výzkumu. 

Rozhodla jsem se využít metodu poněkud méně obvyklou a to zúčastněné 

pozorování.  

Zúčastněné pozorování je technikou kvalitativního výzkumu, 

vycházejícího z etnografie. Během toho se pozorovatel aktivně začleňuje do 

pozorované skupiny a do jejích aktivit. Tato metoda umožňuje shromažďovat 

přesná a nezkreslená data a informace o pozorovaných fenoménech. Proniknutím 

do určité skupiny pomáhá pozorovateli odhalit souvislosti, které by při vnějším 

pozorování mohly zůstat skryté. (11) 

Skupina po určité době přestane pozorovatele vnímat a začne se vracet 

zpět ke svým zaběhnutým vzorcům chování, které jsou pro pozorování 

nejdůležitější. 

Tato metoda klade velké nároky především na intelektuální dovednosti 

pozorovatele, který musí být schopen se rychle adaptovat v novém prostředí, ale i 

vidět v terénu věci, které nejsou na první pohled zjevné a tato data vyhodnotit a 

vytvořit z nich závěry. (11) 

Mé pozorování začalo již v roce 2019, kdy jsem oddělení navštívila úplně 

poprvé v rámci své praxe a převaz rány byl jednou z dovedností, kterou jsem se na 

tomhle oddělení měla naučit. Převážná část mého pozorování proběhla v roce 

2020, kdy jsem v listopadu prováděla pilotní pozorování a v analýze výsledků a 

sběru dat jsem pokračovala až do ledna 2021. Svá pozorování jsem si zapisovala a 

následně poznámky pročítala a snažila se vytvořit jednotnou strukturu 

v pozorování i zápise. Když jsem začínala se svým výzkumem, byla jsem na 

oddělení zaměstnaná jako dobrovolník v rámci pandemie COVID- 19. Na 

oddělení jsem se tedy dobře orientovala a s personálem jsem se dobře znala. Své 

kolegyně jsem se svým výzkumem seznámila a nikdo nevyjádřil svůj nesouhlas 

s pozorováním. 
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4.1 Volba problému 

Ve své práci jsem se zabývala především péčí o rány hojící se per primam. 

Mezi tyto rány jsem zahrnula i péči o rány s drénem, u kterých probíhalo hojení 

bez komplikací. Především jsem se soustředila na péči o ránu v období prvního 

převazu po zákroku a poté těsně před propuštěním do domácího ošetření. Ošetření 

těchto ran na první pohled vypadá jako jednoduchá činnost. Mezi postupy 

uvedenými v učebnicích a mezi realitou v praxi existují rozdíly. A především tyto 

rozdíly jsem pozorovala a snažila se vyhodnotit, zda i jiné metody než ty 

učebnicové mohou být funkční a splňovat hlavní cíl převazu chirurgické rány a to 

minimalizovat riziko infekce a zajistit dobré prostředí pro hojení rány. 

. 

5 Prostředí šetření 

Pro svůj výzkum jsem si vybrala oddělení Chirurgie B, které je součástí 

Chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a nachází se v ÚVN. 

Tato klinika poskytuje pacientům široké spektrum možností léčby od ambulantní 

péče, až po lůžka intenzivní péče. Klinika se zaměřuje především na chirurgickou 

léčbu onemocnění slinivky břišní, jater, žlučových cest, trávicí trubice a na 

onkochirurgii. A již několik let se zde využívá i metoda miniinvazivní robotické 

chirurgie. (12) 

Na klinice se nacházejí dvě oddělení standardní lůžkové péče. Tato 

oddělení nemají zaměření, takže na každém z nich se vyskytuje široké spektrum 

pacientů. Obě oddělení jsou do tvaru písmene O, přičemž po obvodu oddělení se 

nachází jednotlivé pacientské pokoje a uprostřed je velká koupelna a  čistící 

místnost. Každé oddělení disponuje celkem 22 lůžky, z toho tři lůžka se nachází 

na samostatných nadstandardních pokojích a čtyři na dvoulůžkových 

apartmánech. Každé oddělení také disponuje převazovnou a jídelnou pro pacienty. 

V době, kdy jsem prováděla svůj výzkum, bylo oddělení Chirurgie A uzavřeno a 

působilo jako karanténní oddělení, oddělení Chirurgie B sloužilo pouze pro 

pacienty s negativními výsledky testu na Covid 19. (12) 
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5.1 Převazová místnost a převazový vozík  

Převazová místnost a převazový vozík pro mě pravděpodobně z celého 

oddělení byly pro můj výzkum nejdůležitější, proto jsem se rozhodla jim věnovat 

samostatnou kapitolu.  

 

Na to, jak by měla vypadat převazová místnost, vlastně není žádný 

předpis. Každé oddělení si tedy tuto místnost, pokud jí potřebuje, vytváří podle 

svých možností a přizpůsobuje svým potřebám. Obecně by se dalo říci, že by tato 

místnost měla obsahovat lůžko, na kterém převaz bude probíhat. Lůžko by mělo 

být polohovatelné a snadno čistitelné. Dále by zde měl být prostor pro přípravu 

materiálu, který budeme na převazy používat, tak zvaná čistá zóna. A samozřejmě 

prostor na likvidaci použitého materiálu a nástrojů, tak zvaná špinavá zóna. 

Na oddělení Chirurgie B, kde jsem prováděla svá pozorování je 

převazovna poměrně prostorná místnost, kde jsou umístěné i skříně s veškerým 

materiálem, který by se mohl na převazy hodit.  

Je zde polohovatelné lůžko umístěné podélně, takže ideální přístup, když 

pacient leží, je jen k pravému boku. Z levé strany není dost prostoru pro pohyb 

osob.  

Vedle polohovatelného lůžka je malý vozík s převazovým materiálem. 

Dalo by se říct, že tento vozík obsahuje vše potřebné k provedení převazu, na 

který není potřebný žádný speciální materiál. Vozík má tři patra. V prvním patře 

jsou umístěné desinfekce, tekuté obvazy, stepty, sterilní čtverce všech velikostí a 

sterilní tamponky. Čtverce a tamponky jsou umístěny v plastových krabičkách, 

které jsou popsané, aby byl jasný jejich obsah. Ve druhém patře vozíku jsou 

polštářkové náplasti všech velikostí.  V posledním patře vozíku jsou pak 

v krabičkách umístěny obinadla a obvazy různých velikostí. Po stranách vozíku 

jsou pomůcky jako pleny, perlany a jednorázové podložky.  

 Vedle vozíku je umístěna maličká skříňka, která slouží jako čistá zóna při 

převazu. Pro představu, když na ní položím dvě emitní misky, tak je prostor plně 

zabrán. Na první pohled se tedy zdá, že zde není mnoho místa pro provedení 

převazu. Postupem času se ovšem dá naučit, jak daný prostor využívat na 

maximum a dodržovat přitom zásady asepse. Já i většina sester jsme prostor na 
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skříňce využívaly jako čistou zónu, tedy připravovaly jsme si zde materiál 

potřebný na převazy a desinfekční roztoky.  

Jako špinavou zónu jsme používaly emitní misku umístěnou vedle 

pacienta na lůžku nebo igelitový pytel pod lůžkem. 

 

Fotografie č. 1 převazová místnost 

 

 

Na fotografii č. 1 můžeme vidět převazovou místnost s polohovatelným 

lůžkem. Po levé straně je malý převazový vozík, který popisuji výše, včetně jeho 

obsahu.  

 

Převazový vozík je pojízdný a je tedy možné provádět s ním převaz na 

pokojích u pacientů, kteří nejsou schopni se na převazovnu přesunout. Na 

převazovém vozíku, který je vidět na fotografii č. 2, jsou v horní části umístěné 

průhledné přihrádky, kde jsou stříkačky a potřeby k převazu kanyl. Poté následuje 

pracovní plocha, kde jsou na liště vyskládané různé desinfekční a oplachové 

roztoky. Ve třech šuplíkách, které vozík má, jsou v prvním umístěny sterilní 

čtverce různých velikostí, ve druhém náplasti a fólie na převaz ran a ve třetím jsou 

savé polštářky. Z boku vozíku je koš na nebezpečný odpad a z druhé strany 

přihrádka, ve které jsou umístěné jednorázové podložky a krabičky s obinadly a 

obvazy. Vybavení převazového vozíku tedy odpovídá malému převazovému 
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vozíku, který je umístěn na převazové místnosti a je s ním možné provádět 

převazy bez použití speciálních materiálů. 

 

Fotografie č. 2 převazový vozík 

 

 

Na fotografii č. 2 můžeme vidět převazový vozík, který se na oddělení 

používá ve chvíli, kdy není možné, aby se pacient přesunul na převazovou 

místnost a je tedy nutné převaz provést na pokoji. 

5.2 Nejčastěji používaný materiál na ošetření chirurgických ran 

Materiálů, které se používají na převaz chirurgických ran, je velké 

množství. Vybrala jsem tedy základní materiály, se kterými je možné se setkat na 

většině oddělení, a v době mého pozorování na oddělení Chirurgie B se zde 

používaly a jejichž použití by měla zvládnout každá sestra. Tyto materiály mají 
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různé způsoby použití a s některými se manipuluje lépe než s jinými. I takovým 

drobnostem jsem se věnovala ve svém popise daných materiálů. 

 

Fotografie č. 3 sterilní čtverce 

 

 

Na fotografii č. 3 se nachází sterilní čtverce různých velikostí. Tyto 

čtverce se dají využít na krytí chirurgické rány či na stopy po drénech, protože 

mají savé schopnosti. V každém balení se nachází pět kusů savých čtverců. Balení 

se dají velmi dobře rozbalit, na konci balení je vyznačeno, jak se dají jednotlivé 

vrstvy obalu snadno rozdělat od sebe a množství sterilních čtverců je vyhovující 

na většinu převazů. 

 

Fotografie č. 4 sterilní tampony 
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Na fotografii č. 4 se nachází sterilní tampony. Tyto tampony se využívají 

při mechanickém čistění rány dezinfekčními přípravky nebo jako komprese 

například při odstraňování centrálního žilního katetru nebo Redonova drénu. 

Balení obsahují tři kusy sterilních tamponů. Toto balení se velmi těžko rozbaluje, 

prostor a vyznačení na odtažení jednotlivých vrstev balení je velmi malý, 

v rukavicích je to velmi složitý úkol a počet kusů je optimální spíše na menší 

rány. V případě ošetřování větší rány je třeba připravit si více balení, aby bylo 

možné rány správně ošetřit desinfekcí. Desinfekční přípravky je možné aplikovat 

přímo na sterilní tamponky v balení, protože balení neprosákne. 

 

Fotografie č. 5 savé čtverce 

 

 

 

Na fotografii č. 5 se nachází savé čtverce různých velikostí. Tyto čtverce 

jsou velmi savé a využívají se především u ran s očekávanou vyšší sekrecí nebo 

při použití materiálů s dezinfekčními přípravky (např. sterilní čtverce 

s Braunolem), které by mohli snadno prosáknout. V balení se vždy nachází jeden 

savý čtverec. Tato balení se velmi dobře rozdělávají a čtverce se snadno aplikují, 

modrou stranou vždy nahoru, následně je možné upevnit je náplastí. 
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Fotografie č. 6 náplasti 

 
 

Na fotografii č. 6 se nachází náplasti s polštářkem různých velikostí. Tyto 

náplasti mají vždy uprostřed krycí část, která je vhodná k použití na krytí rány. 

Obvody jsou opatřené lepící částí. Lepící část společně s polštářkem je po vyjmutí 

z obalu chráněna ještě jednou ochrannou vrstvou, tato vrstva je tvořena 

povoskovaným papírem či tenkou plastovou vrstvou, po jejím odejmutí je možné 

náplast aplikovat. Manipulace s tímto krycím materiálem je velmi jednoduchá, i 

když obecně má lepící část velkou tendenci přichytávat se na rukavice a 

manipulace s menší náplastí je snazší než s větší. Následně náplast velmi dobře 

drží na kůži a nemá tendence se odlepovat, pokud nedojde k jejímu namočení. 

 

Fotografie č. 7 desinfekce a tekutý obvaz 
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Na fotografii č. 7 je možné vidět tekutý obvaz Akutol a rozprašovací 

alkoholovou desinfekci. S tekutým obvazem je velmi dobrá manipulace, aplikuje 

se skrze rozprašovač přímo na ránu, kterou už není potřeba krýt savým krytím a 

která je již zacelená. Po zaschnutí se na ráně vytvoří ochranný film. Rozprašovací 

alkoholová desinfekce určí k přímé aplikaci dezinfekce na ránu. Manipulace 

s dezinfekcí je velmi dobrá do doby než je desinfekčního přípravku v lahvičce 

málo, poté je nutné držet lahvičku vždy tak, aby dno směřovalo dolů, aby 

docházelo k rozprašování desinfekce.  

 

6 Převazy na oddělení Chirurgie B 

6.1 Před převazem rány  

U převazu rány je nutné si činnosti správně načasovat a naplánovat. U 

operačních ran provádíme převaz nejdříve za 24 hodin, nejpozději však za 48 

hodin od překrytí rány na sále.  

Lékař ráno při vizitě ránu zkontroluje a rozhodne, jaký materiál by na 

danou ránu bylo nejlepší použít. Každý materiál má poté svá specifika používání, 

některé se mění až za několik dní. Důležitá je i funkčnost krytí, pokud se obvaz 

prosákne, namočí nebo odlepí, je potřeba jej vyměnit. 

 Na oddělení Chirurgie B, lékař provádí ráno vizitu, během které zjistí stav 

pacienta a pokud si přeje vidět ránu, sestra sundá krytí již na pokoji. Většinou to 

probíhá ale spíše tak, že se lékař se sestrou domluví, že pokud je to možné, tak se 

na ránu pacienta podívá teprve až na převazové místnosti. Předtím sestra sundá 

staré krytí a pošle pacienta provést celkovou hygienu do sprchy. Sestra pacienta 

informuje o tom, že si do rány nemá nanášet mýdlo, ale že jí má pouze opláchnout 

vodou.  

Poté, pokud je to možné, se pacient přesune na převazovou místnost, kde 

probíhá převaz. Pokud to možné není, probíhá převaz na pokoji pacienta 

s převazovým vozíkem.  

Lékař zkontroluje celistvost rány a zda nejsou někde patrné známky 

zánětu. Pokud ne, nechává pacienta v péči sestra. Přítomnost lékaře u převazu ran 
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hojících se per primam není nutná a lékaři jsou většinou přítomni spíše u ran 

hojících se per secundam nebo u ran, kde se používá tak zvaný V. A. C. systém, 

který provádí aktivní odsávání sekretu z rány. Pokud při posouzení rány sestra 

zjistí odchylky od normálního průběhu hojení, je lékař k dispozici, aby se na ránu 

podíval a posoudil její stav.  

 

Podle dohody s lékařem si sestra ve chvíli, kdy je pacient ve sprše, může 

vhodně připravit převazovou místnost. Součástí převazu je i vhodná příprava 

pomůcek a materiálu. Materiál volíme dle charakteru rány. Vybíráme vhodné 

krytí, které umožňuje kontrolu rány, je nepřilnavé, chrání ránu před nečistotami a 

infekcí a vyhovuje pacientovi. Velmi časté jsou alergické reakce na lepící 

materiály, jako jsou například náplasti. Pokud pacient o nějaké takové 

nesnášenlivosti ví, je třeba to respektovat a takové materiály nepoužívat. 

 

Nedílnou součástí složitějších převazů by mělo být i podání analgetik, 

které podáváme obvykle cca 30 minut před plánovaným převazem. U převazů ran 

hojících se per primam většinou není nutné aplikovat analgetika. Sestra se tedy 

s pacientem v průběhu ranní vizity domlouvá, zda bude analgetika před převazem 

podávat nebo ne.  

6.2 Převaz rány 

Převazy rány, které jsem sledovala, by se daly rozdělit do několika skupin. 

Hlavní rozdělení by bylo na péči o rány po operačním výkonu, průběžná péče 

rány a péče před propuštěním do domácího ošetření. Další rozdělení by bylo na 

rány bez drénu a s drénem. V následujících kapitolách se tedy budu věnovat tomu, 

jak probíhá péče o jednotlivé tyto skupiny ran na oddělení, kde jsem prováděla 

svá pozorování. Převazy vždy prováděla pouze jedna sestra. 

Tyto převazy budu popisovat, dle následující struktury:  

a) Čas převazu 

b) Sejmutí starého krytí 

c) Posouzení a desinfekce rány 

d) Přiložení nového krytí 

e) Možné varianty převazu 
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6.2.1 Péče o rány po operačním výkonu bez drénu 

Druhů ran po operačním výkonu, se kterými se můžeme setkat na tomto 

oddělení, je velké množství. Můžou to být rány od amputace prstů dolní 

končetiny, celkové amputace, střední laparotomie, laparoskopické rány i rány po 

thyreidektomii.  

Takové pacienty si sestry přebírají buď z dospávacího pokoje, nebo je 

první převaz po operačním výkonu proveden na oddělení JIP. Pokud je pacient 

přijat z dospávacího pokoje, tak si sestra při jeho přebrání zkontroluje množství 

prosaku na krytí. Jako krytí jsou nejčastěji využívané náplasti nebo sterilní 

čtverce. Toto krytí se ponechává na ráně minimálně 24 hodin a kontroluje se, zda 

na krytí nic neprosakuje. Pokud by byl objeven prosak většího rozsahu je 

informován lékař, který rozhodne o dalším postupu.  

Po uplynutí doby, po kterou je nutné na ráně nechat krytí, se ráno při vizitě 

lékař podívá na staré krytí, následně, pokud je to možné, si pacienta pozve na 

převazovnu.  

Vlastní převaz tedy probíhá tak, že sestra si pozve pacienta na převazovnu, 

provede hygienickou desinfekci rukou a použije ochranné rukavice, aby mohla 

sejmout sekundární krytí. Po sejmutí nechává lékaři prostor, aby rány vyhodnotil 

a rozhodl o tom, zda je potřeba nějaký speciální materiál.  

Následně si rukavice sundává, provede hygienickou desinfekci rukou a 

aplikuje dezinfekční prostředek na ránu. Nechá působit a mezitím si znovu nasadí 

ochranné rukavice, následně provede mechanické očištění rány. Sestry se většinou 

snaží používat sterilní pinzetu a sterilní tampony, ale dostala jsem se i do situace, 

kdy na oddělení nebyl dostatečný počet sterilních nástrojů, protože sterilní 

oddělení mělo zpoždění, a tak bylo třeba použít tak zvanou bezdotykovou metodu. 

Během této metody sestra uchopila tampon za co nejmenší část a druhou stranou, 

které se nedotkla, provedla mechanické očištění. Toto očištění probíhá jedním 

tahem od čistšího konce rány po ten s větší sekrecí a následně dalším tamponkem 

po jedné straně rány a poté dalším tamponkem po druhé straně rány. U větších ran 

nebo ran, které jsou více znečištěné,  je nutné použít větší množství tamponků.  

Na ránu je následně aplikované nové krytí. Většinou sterilní čtverce nebo 

náplast. 



 34 

Pokud se chystají ránu krýt náplastí, tak většinou rukavice sundávají už po 

mechanickém očištění rány, provedou hygienickou desinfekci rukou a s náplastí 

pracují bez rukavic, což podstatně ulehčuje manipulaci s náplastí, která má jinak 

tendence na rukavice se přichytávat.  

Pokud na ránu aplikují sterilní čtverce, rukavice si ponechávají a aplikují 

čtverce na ránu. Poté si rukavice sundají, provedou hygienickou desinfekci rukou  

a čtverce upevní proužky lepicí pásky. 

 

6.2.2 Péče o rány po operačním výkonu s drénem 

Nejčastější drény, se kterými se dá na oddělení Chirurgie potkat, je 

Redonův drén a Penrose drén.  

Redonův drén může být vyveden přímo v operační ráně nebo mimo ránu. 

Důležité je vždy kontrolovat množství a vzhled odváděného odpadu. Z Redonova 

drénu se odpad nevylévá, a tak si sestry označují množství přímo na nádobku 

drénu. Množství, které přibyde do nádobky za denní službu, si sestra zapíše a na 

nádobku, zapíše  například  + 50, celkové množství, které přibyde za jeden den, 

zapisuje noční směna a do závorek. Na nádobce je tedy nápis + 50 (130). To 

znamená, že za denní směnu přibylo 50 ml a za noční dalších 80 ml, celkově tedy 

130 ml za den. Toto množství je důležité při vizitě hlásit lékaři, podle toho se 

lékaři rozhodují, kdy bude drén vyndán a také, kdy bude pacient propuštěn do 

domácího ošetření. Dalším důležitým momentem je kontrola, zda nedochází 

k obtékání drénu. Drén je většinou přichycen jedním stehem a je kryt sterilním 

čtvercem nebo náplastí. 

I u převazu ran s drénem je dodrženo pravidlo, že první převaz po 

operačním výkonu neprobíhá dříve než za 24 hodin od výkonu.   

Péče o drén, který je umístěn v ráně, je tedy následující, sestra provede 

hygienickou dezinfekci rukou a použije ochranné rukavice, po sejmutí krytí 

zkontroluje stav operační rány a pozici drénu.  

Poté sejme původní rukavice, provede hygienickou desinfekci rukou a 

nanese dezinfekční přípravek na ránu a drén. Poté si sestra vezme nové rukavice a 

provede napřed mechanickou očistu operační rány od strany, kde není umístěn 
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drén ke straně, kde je umístěn drén, poté okraje rány ve stejném směru. Poté si 

vezme nové balení sterilních tamponků a provede mechanické očištění v okolí 

drénu, na každou stranu jeden tamponek.  

Následně si rukavice sundá a vhodně si upraví náplast, aby bylo možné ji 

aplikovat na celou ránu i drén. Většinou je tedy nutné náplast nastřihnout do tvaru 

písmene Y, aby bylo možné náplast navléct pod drén a přilepit na kůži. 

Pokud je prosak drénu větší, je lepší použít sterilní čtverce, přičemž 

čtverec se nastřihne do písmene Y a stejně jako náplast se aplikuje na drén a 

upevní proužky lepicí pásky. Postup je beze změn pouze s jiným materiálem. 

 

Ve chvíli, kdy Redonův drén není v operační ráně, tak sestra provede 

hygienickou desinfekci rukou a nandá si rukavice, aby mohla sejmout staré krytí.  

Poté sestra rukavice sundá, provede hygienickou desinfekci rukou a 

aplikaci desinfekčního přípravku. Poté si sestra bere nové rukavice a následuje 

mechanické očištění operační rány a poté okolí drénu.  

A poté aplikuje nové krytí na ránu a poté na drén. Krytí se používá stejné, 

jako když je drén v operační ráně.  

 

Dalším drénem, který se vyskytuje velmi často, je Penrose drén. Penrose 

drén je většinou zploštělý a do rány se jich může vložit i několik. Obvykle se 

používají 1 – 3. Penrose drén může být krytý sterilními čtverci, anebo se na něj 

lepí urostomický sáček, aby se odpadní látky zachytávaly a bylo možné je změřit. 

Sáček se na drénu ponechává 2 – 3 dny, pokud nedochází k podtékání nebo jiné 

nefunkčnosti. Jinak se sestry rozhodují o výměně dle znečištění okolí drénu. 

 Pokud je drén vyveden do sterilních čtverců, je o něco složitější sledovat 

množství a vzhled odpadního sekretu, a tak je nutné sledovat prosak na krytí a dle 

potřeby ho vyměnit. 

Sestra provede hygienickou desinfekci rukou a nasadí si rukavice, 

následně sejme staré krytí.  

Sejme si rukavice, provede hygienickou desinfekci rukou a aplikuje na 

operační ránu, drén a jeho okolí desinfekční prostředek. Poté si nasadí rukavice 

nové a provede mechanické očištění operační rány a poté sterilními čtverci 
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provede mechanické očištění okolí drénu a následně dalšími sterilními čtverci a 

jemným tahem i očištění vlastního drénu.  

Poté na operační ránu a drén aplikuje dostatečné množství sterilních 

čtverců a savých čtverců a sejme staré rukavice, provede hygienickou desinfekci 

rukou a čtverce upevní proužky lepicí pásky.  

6.2.3 Průběžná péče o rány bez drénu 

Průběžnou péčí o rány, bych označila období od prvního převazu po 

operačním výkonu, až do předposledního převazu těsně před propuštěním. Rány 

mohou být ošetřené sterilními a savými čtverci nebo náplastí.  

Potkala jsem se s dvěma variantami převazu. První je shodná s postupem 

popsaným v kapitole Péče o rány po operačním výkonu bez drénu. Druhá se 

drobně liší a je možná pouze v případě ran, které nemají žádnou sekreci. 

 

Sestra provede hygienickou desinfekci rukou, použije rukavice a sejme 

staré krytí.  

Po zhodnocení rány provede aplikaci desinfekčního prostředku a provede 

mechanické očištění rány. 

Následně rukavice sejme, provede hygienickou desinfekci rukou a aplikuje 

nové krytí, většinou náplast. 

Je také možná varianta, že hojení rány probíhá rychle a bez komplikací, a 

tak se na ránu po mechanickém očištění a hygienické desinfekci rukou aplikuje 

tekutý obvaz. Aplikace tekutého obvazu může probíhat bez použití ochranných 

rukavic. Poté se nechá obvaz zaschnout a převaz je hotov. 

6.2.4 Průběžná péče o rány s drénem 

Průběžná péče o rány s Redonovým drénem se příliš neliší od prvotního 

ošetření po operaci, které jsem popisovala v kapitole Péče o rány po operačním 

výkonu s drénem. Stále je nutné kontrolovat množství a vzhled odváděného 

sekretu. Ovšem přidává se nám další důležitý moment, a to kontrola podtlaku 

v nádobce. 
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Pokud lékař nerozhodne jinak, je důležité, aby byl v nádobce zachován 

podtlak. Podtlak je možné kontrolovat díky špuntu, který ve chvíli, kdy je podtlak 

zachován, je stažený a vypadá jako harmonika. Ve chvíli, kdy se začne 

roztahovat, je jasné, že podtlak uniká a drén tak nemusí plnit svou funkci tak, jak 

by měl. Při uniku podtlaku je možné nádobku vyměnit. 

 Což znamená, že sestra si vezme ochranné rukavice a uzavře dvě svorky, 

jednu na vlastním drénu, druhou na nádobce. Poté nádobku odšroubuje a 

našroubuje nádobu novou. U té následně povolí obě svorky. Tato možnost se volí 

ve chvíli, kdy už je nádobka značně naplněná odpadním sekretem. A je nutné si 

správně zapsat množství sekretu a nahlásit ho sestře, která službu přebírá.  

 

Možností, se kterou jsem se potkávala mnohem častěji, bylo obnovení 

podtlaku díky stříkačce Janettě. Tato stříkačka má většinou velký obsah 100-150 

ml a na jejím konci je vyústění kuželovitého tvaru. Tato metoda obvykle vyžaduje 

velkou zručnost sestry nebo přítomnost dvou sester. Sestry si vezmou ochranné 

rukavice a provedou uzavření svorek na drénu i na sběrné nádobě a sběrná nádoba 

se odšroubuje. Do otvoru na sběrné nádobě se aplikuje kuželovitý konec 

stříkačky, povolí se svorka na sběrné nádobě a stříkačkou se provede odtažení 

vzduchu. Tento moment je opravdu velmi těžký, protože nádobka má tendenci 

podklouzávat a odtažení vzduchu je velmi těžké. Takže jedna sestra přidržuje 

sběrnou nádobu a druhá manipuluje se stříkačkou. Podtlak se kontroluje na 

špuntíku, ve chvíli, kdy je stažen na minimum a připomíná harmoniku, tak je 

podtlak obnoven. Poté je třeba opět svorku na nádobce uzavřít a našroubovat zpět 

na vlastní drén. Jako poslední krok se obě svorky otevřou, čímž dojde k obnovení 

podtlaku v celém systému. 

 

Péče o Penrose drén, který je vyveden do sterilních čtverců, zůstává stejná, 

jako je popsáno v kapitole Péče o rány po operačním výkonu s drénem. 

  

Péče o Penrose drén, který je vyveden do urostomického sáčku, je 

poněkud složitější.  
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Sestra provede hygienickou desinfekci rukou a použije ochranné rukavice. 

A s pomocí speciálního odlepovače na stomické sáčky pomalu odlepuje jednotlivé 

kousky sáčku.  

Když je sáček odlepen, sestra sundá rukavice a provede hygienickou 

desinfekci rukou a na drén i okolí aplikuje dezinfekční roztok. Následně okolí 

drénu otře pomocí sterilních čtverců, většinou půlkou balení sterilních čtverců 

jednu polovinu drénu a druhou polovinou druhou polovinu drénu. Dalším balením 

sterilních čtverců proběhne očištění vlastního drénu, přičemž ho sestra chytí 

sterilními čtverci co nejblíže tělu pacienta a mírným tahem provede setření celého 

drénu. Pokud je to potřeba, tak toto opakuje, dokud není drén dokonale očištěn.  

Následuje sundání rukavic a  sestra provede hygienickou desinfekci rukou. 

Připraví si otvor na urostomickém sáčku, otvor musí mít velikost ideálně přesně 

na drén, aby nedocházelo k poškození okolí kůže. Poté sestra opět provede 

hygienickou desinfekci rukou a vezme si ochranné rukavice a provede péči o kůži 

podobně jako před aplikací sáčku na stomie. Tedy jedním druhem ubrousků otře 

okolí drénu, aby došlo k očištění kůže od zbytků lepidla a následně druhým 

druhem ubrousků, aby došlo k vytvoření ochranného filmu na kůži.  

Na takto ošetřenou plochu se lepí sáček.  Sáček roztáhneme, aby se drén 

vešel dovnitř do sáčku, a sundáme ochrannou vrstvu na lepení sáčku. Sáček poté 

aplikujeme na kůži a drén vevnitř vhodně upravíme. Poté zkontrolujeme, že lepící 

část sáčku na kůži dobře přilnula a požádáme pacienta, aby si sáček přidržel a 

zahříval. 

6.2.5 Péče o rány bez drénu před propuštěním do domácího 

ošetření 

Péče o rány před propuštěním do domácího ošetření je těžší v tom, že 

pacienta je nutné poučit o tom, jak o ránu pečovat v domácím prostředí. Pacienti 

jsou informováni, že budou propuštěni, a tak už informace od sester přijímají 

v mnohem menší míře. Je tedy třeba se ujistit, že pacient rozuměl všem 

informacím, které mu byly sděleny. Ráno během vizity je tedy pacient 

informován o propuštění domů. Následně si ho sestra pozve na převazovnu, kde 

naposledy před propuštěním zkontroluje ránu.  
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Rány těsně před propuštěním bývají kryté už jen tekutým obvazem. A tak 

sestra provede hygienickou dezinfekci rukou a nasadí si ochranné rukavice, poté 

na ránu aplikuje desinfekci a provede mechanické očištění.  

Poté rukavice sundá, provede hygienickou desinfekci rukou a provede 

znovu aplikaci tekutého obvazu. V průběhu toho, co obvaz zasychá, informuje 

pacienta, jak o ránu pečovat, tedy především, že ránu si nemá omývat mýdlem, ale 

pouze vodou. A pokud si bude na ránu aplikovat náplasti, tak aby se s ní nikdy 

nesprchoval a náplast si měnil nejpozději v intervalu 24 hodin.  

 

Někdy je také možné, že lékař například den před propuštěním indikuje 

vytažení stehů. Především se to může stát u ran, které jsou spojené svorkami. 

V takovém případě většinou lékař rozhodne o vytažení svorek ob svorku.  

 

Sestra tedy provede hygienickou desinfekci rukou, nasadí si ochranné 

rukavice a na ránu aplikuje desinfekční roztok a provede mechanické očištění. 

Poté díky speciálnímu extraktoru začne vytahovat svorky. Extraktor svorku ve 

středu ohne, a tak dojde k uvolnění okrajů svorky z kůže a bezbolestnému 

odstranění.  

Poté si sejme ochranné rukavice, provede hygienickou desinfekci rukou a 

na ránu znovu aplikuje tekutý obvaz.  

Většina stehů ale bývá vytažena až na kontrole v chirurgické ambulanci 

přibližně týden po propuštění. 

6.2.6 Péče o rány s drénem před propuštěním do domácího 

ošetření 

Většinou není standardní, že by lékař propouštěl pacienta do domácího 

ošetření s drénem. A tak musí být drény vyjmuty. Redonův drén je možné vyndat 

i v den propuštění, vzhledem k tomu, že po něm zůstane jen drobná ranka.  

 

Sestra si tedy pozve pacienta na převazovnu, kde provede hygienickou 

dezinfekci rukou a nasadí si ochranné rukavice a sejme staré krytí. Z materiálu má 
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již připravené dostatečné množství sterilních tamponů, pinzetu, nůžky, 

desinfekční přípravek, tekutý obvaz a polštářkovou náplast. 

 Sestra poté sejme staré rukavice, provede hygienickou desinfekci rukou a 

aplikuje desinfekční přípravek a poté nasadí rukavice nové a provede mechanické 

očištění tampony nejen v okolí drénu, ale i operační rány.  

 

U vyndání drénu se řeší otázka, zda rušit podtlak či nikoliv. Názory mezi 

sestrami i lékaři se v tomhle ohledu rozchází. Vytažení drénu bez zrušení podtlaku 

má tu výhodu, že dojde k odstranění i posledních odpadních produktů, které by se 

mohly v ráně nacházet. Na druhou stranu pro pacienta může být nepříjemnější a 

bolestivější. Vytažení drénu se zrušením podtlaku nemusí být pro pacienty tak 

nepříjemné, ale nedojde k poslednímu očištění rány. 

Osobně se v tomhle orientuji podle umístění, kde je drén například po 

thyreidektomii, podtlak ruším vždy, protože vlastní vytahování drénu z oblasti 

krku je velmi nepříjemné. U břišních operací se rozhoduji podle celkového stavu 

pacienta a jeho bolestivosti, ale většinou volím variantu bez odstranění podtlaku, 

aby u rány došlo k poslednímu vyčištění od koagul.  

 

Vlastní vytažení drénů tedy probíhá po mechanickém očištění okolí drénu. 

Sestra se  rozhodne, zda zruší podtlak či nikoliv. Pokud podtlak ruší, tak uzavře 

dvě svorky, jednu na vlastním drénu, druhou na nádobce. Poté nádobku 

odšroubuje a počká, až dojde k úplnému vyrušení podtlaku, což pozná podle 

rozvinutí harmoniky. Poté nádobku opět našroubuje a povolí obě svorky, čímž 

dojde ke zrušení podtlaku v celém obvodu drénu. Pokud se rozhodne pro vytažení 

bez podtlaku, tak tento krok úplně přeskočí. 

 Následně si do jedné ruky vezme pinzetu a do druhé nůžky. Pinzetou si 

zachytí steh, kterým je drén přišit a pomocí nůžek odstraní. Zkontroluje ránu, že 

zde nezůstal žádný zbytek šicího materiálu. Následně požádá pacienta, aby se 

zhluboka nadechl, a při výdechu bude drén vytahovat. U některých drénů má tento 

postup pacienta jen rozptýlit, ale například u břišních drénů se drén pak vytahuje 

snadněji.  
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Po vytažení drénu na ránu sestra přiloží tamponek a celou ranku zalepí 

polštářkovou náplastí. Pacienta pak následně poučí o péči o ránu v domácím 

prostředí i o možnosti, že ranka po drénu může drobně krvácet a že si tedy na tuto 

ranku může aplikovat polštářkovou náplast, která by zde neměla být více než 24 

hodin a rozhodně by se měla sundat před každým sprchováním. Operační ránu 

sestra po sejmutí rukavic a provedení hygienické desinfekce rukou kryje tekutým 

obvazem. 

 

Vyjmutí Penrose drénu většinou probíhá pár dní před propuštěním, protože 

rána po tomto typu drénu je o něco větší než po Redonově drénu.  

 

Sestra si pozve pacienta na převazovnu, kde má připravené nůžky, pinzetu, 

dezinfekční prostředek, sterilní čtverce a náplast na upevnění čtverců.  

Provede hygienickou dezinfekci rukou, vezme si ochranné rukavice a 

sejme původní krytí z drénu.  

Následně rukavice sundá, provede hygienickou desinfekci rukou a  

aplikuje desinfekční prostředek na drén a okolí drénu. Nasadí si rukavice nové a 

provede mechanické očištění drénu a jeho okolí. Následně pomocí pinzety a 

nůžek, odstraní steh. A drén uchopí do ruky či pinzety, druhou rukou si sestra 

připraví sterilní čtverce, poté poprosí pacienta o hluboký nádech a při výdechu 

dojde k vytažení drénu. Druhou rukou na ránu přiloží sterilní čtverce. Drén odloží 

do emitní misky, odkryje čtverce z rány po drénu a zkontroluje okolí rány, pokud 

došlo ke znečištění, tak okolí rány očistí. 

 Poté si sestra sundá rukavice, provede hygienickou dezinfekci rukou a na 

ránu aplikuje čisté čtverce, které přichytíme proužky lepicí pásky. 

Je zde i varianta, že stopa po drénu může být kryta sterilním tamponkem a  

náplastí. To je vhodnější v případě, že v ráně byl vložen pouze jeden Penrose 

drén. 

 Pacient je poučen o tom, že se rána po drénu musí kontrolovat, zda zde 

nedochází k výrazné sekreci a pokud ano, že je nutné krytí pravidelně měnit. 

Pacienti, u kterých je sekrece minimální, pak mohou být propuštěni do domácího 

prostředí a poučeni, že na ranku si mají aplikovat polštářkovou náplast. 
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7 Diskuze  

Hlavním cílem mé práce bylo zjistit, jaké situace sestry nutí odchýlit se od 

postupů, které jsou popsané v učebnicích u ran hojících se per primam a jestli i 

přesto je dodržen hlavní cíl převazu chirurgické rány a to je kontrola a posouzení 

rány a zajistit vhodné prostředí pro hojení rány.  

Postupy, které jsou napsané v učebnicích, jsem popisovala ve své 

teoretické části. Většina těchto postupů je napsaných hodně teoreticky a je zde 

mnoho věcí, které se v praxi již dávno nepoužívají. A k těmto bodům se budu dále 

vyjadřovat v diskuzi.  

 

 Především bych se chtěla zmínit o použití lékařského benzínu na 

odstranění starého krytí. Toto je postup, který jsem v praxi viděla pouze jednou a 

to u pacienta, který byl od starého krytí velmi znečištěn, a bylo nutné očistit kůži, 

aby na ní mohlo být aplikované krytí nové. Současné materiály ale na kůži tolik 

neulpívají, a tak není nutné použití lékařského benzinu či jiných odlepovačů. 

Jinak se na odstraňování krytí používá spíše metoda, kdy je staré krytí postupně 

odstraňováno a sestra si krytí podkládá vlastním prstem, aby nedocházelo ke 

zvýšenému napětí kůže, a tak k poškození vrchní vrstvy kůže. Jediný odlepovač, 

který jsem v praxi viděla používat, byl odlepovač, který se používá na stomické 

sáčky. Jeho použití na obyčejné náplasti ovšem není možné z ekonomických 

důvodů. Snímání starého krytí metodou s podkládáním prstem mi přijde jako 

naprosto dostačující a pro pacienty dost šetrné a komfortní.  

 

Dalším bodem, který se v učebnicích liší od reality, je přítomnost lékaře u 

převazu. Lékaři většinou u převazů ran, které se hojí per primam nejsou a 

pravděpodobně ani nemusí být. Pokud sestra vidí, že by v ráně mohl být nějaký 

problém, tak lékaře o konzultaci může požádat a mohou se společně dohodnout na 

použití jiného materiálu. Materiálů je v dnešní době už velké množství a sestry 

mají s účinky jednotlivých materiálů větší zkušenosti, a tak mohou lékaři při 

výběru vhodného materiálu být rovnocenným partnerem a nemusí jen čekat, jak se 

lékař rozhodne. 
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Dalším bodem, který je dost odlišný od postupů v učebnicích, je použití 

sterilních nástrojů. Obzvláště pokud jde o převaz, kdy dojde jen k sejmutí 

sekundárního krytí a použití nového krytí. Pokud je rána bez výrazné sekrece, 

považují sestry použití sterilních nástrojů zbytečné. Bezdotyková metoda, během 

které sestra uchopí sterilní tampon či čtverec za co nejmenší plochu, a plochou, 

které se nedotýká, provede mechanické očištění, je v mnoha ohledech i 

výhodnější. Sestra je schopná lépe regulovat tlak, kterým ránu očišťuje a  očištění 

může být i mnohem lepší než při použití pinzety. V tomto ohledu se nabízí i 

otázka a možnost použít místo sterilního nástroje sterilní rukavice. S takovou 

možností jsem se v praxi nesetkala, ale měla jsem možnost o ní číst. 

Pravděpodobně se u nás nepoužívá z ekonomických důvodů. 

 

Častá otázka je i ohledně výměny rukavic v průběhu převazu. Je jasné, že 

pokud je v ráně výrazná sekrece, měly by být rukavice vyměněny, při přechodu 

převazu ze špinavé části do čisté v praxi by to tedy znamenalo, že na převaz, který 

se skládá jen z odlepení starého krytí a nalepení krytí nového, by se měly použít 

celkem dva páry rukavic. Jedny na odlepení původního krytí a na provedení 

desinfekce, mechanického očištění a na lepení krytí nového druhý pár rukavic. 

Vlastní manipulace s novým krytím je většinou mnohem lepší bez rukavic než 

s nimi, protože většinou má tendenci se různě krčit a na rukavice přichytávat. 

Způsob, který jsem měla možnost pozorovat u sester, mi přišel podstatně snazší, 

ale i úspornější z hlediska času i materiálu. Rány hojené per primam nemají 

takovou sekreci a pokud nedojde ke znečištění rukavic při snímání starého krytí, 

tak si myslím, že je možné si je ponechat na následné očištění. Nepozorovala jsem 

ani, že by se na oddělení kvůli tomu zvyšovalo množství pacientů, kteří by měli 

problém s hojením rány. 

 

 Zajímavý je také názor Bc. Aleny Kyselové v rámci volitelného předmětu 

Péče o akutní a chronické rány, že na očištění rány by se vůbec neměly používat 

alkoholové prostředky, že poté dochází k narušení procesu hojení. A že k očištění 

rány by se měly používat pouze oplachové roztoky, které jsou šetrnější než 
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dezinfekční prostředky. Takový postup se ale dost liší nejen od učebnicových 

postupů, ale například i od standardu nemocnice. Samozřejmě i proces hojení rány 

postupuje stále dopředu a vznikají nové materiály a postupy se mohou měnit. 

 

Další nedílnou součástí převazu je i předání informací ostatnímu 

ošetřovatelskému personálu. U ran hojících se per primam se většinou nepořizuje 

fotodokumentace, ta se pořídí až ve chvíli, kdy dojde k nějaké odchylce. Stav rány 

a použitý materiál se popisuje do denního záznamu v dokumentaci a sestrám, 

kterým se předává směna, je rána popsaná ústně v průběhu předávání včetně 

materiálu, který je zde použit. Speciální záznam o ranách a dekubitech se tvoří 

pouze u defektů hojících se per secundam a nebo u dekubitů. 
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8 Závěr 

Svou bakalářskou práci jsem psala na téma převaz chirurgické rány. 

Především jsem se zaměřovala na rány hojící se per primam s drénem i bez drénu. 

Svou práci jsem rozdělila na část teoretickou, kde jsem se věnovala především 

studiu učebnic a postupů v nich uvedených a část empirickou, kde jsem se 

zabývala pozorováním a poznatkům z praxe na oddělení Chirurgie B. 

V prvopočátku jsem k této práci přistupovala velmi skepticky, nemyslela 

jsem si, že by mé pozorování mohlo přinést nějaké výsledky. Postupy jsou jasně 

dané a neměnné, o to více jsem byla překvapená, když jsem se práci začala plně 

věnovat.  

Byla jsem velmi překvapená i z metody výzkumu, kterou jsem zvolila. 

Velmi jsem se bála provádět výzkum ve stylu pozorování. Bála jsem se, abych 

sestrami nebyla vnímaná jako vetřelec, který se snaží hledat v jejich počínání 

chyby. Tenhle můj pocit byl ale velmi rychle odbourán a to i proto, že jsem na 

oddělení v průběhu svého pozorování byla zaměstnaná, a tak mě sestry plně 

zapojovaly do převazů a dění na oddělení. Pozorování, kdy jsem se věnovala i 

sledování svých postupů, mi přineslo mnoho nových dovedností a zkušeností. 

V prvopočátcích jsem se snažila provádět vše přesně podle postupů uvedených 

v učebnicích nebo naučených ze školy. Postupně jsem si ale začala nacházet cestu 

i k metodám, které používaly sestry a které ve finále působily jednodušeji a 

praktičtěji.  

Hlavní poznatek, který si ale z psaní své práce odnáším je to, že veškeré 

postupy a standardy jsou psané velmi obecně a jsou situace, se kterými se ne vždy 

počítá. Bohužel není možné napsat učební postup či standard, který by vyhovoval 

každé ráně. Však jen na oddělení Chirurgie by se dalo napočítat mnoho druhů ran, 

které by musely mít svůj individuální postup nebo standard. 

A proto bych řekla, že nejdůležitější u každého převazu je zapojit rozum a 

přemýšlet nad jednotlivými kroky, aby nedošlo k poškození pacienta. Blaho 

pacientů je přeci to hlavní, o co se všichni v nemocnici snaží. Do budoucna si 

myslím, že by bylo dobré zaměřit se i na bezdotykovou metodu a zjistit, zda by 

tato metoda nebyla pro použití v praxi úplně nejlepší. Ošetření rány je díky ní 

bezesporu snazší a z mého pohledu je mechanické očištění i efektivnější. 
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