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Souhrn: 

Tato práce pojednává o rozsáhlém popáleninovém traumatu, způsobech jeho léčby a 

fyzioterapeutických postupech, kterých lze u této problematiky využít. Obsahuje informace, 

které byly získány z aktuálních publikací a jež jsou obohaceny praktickými postřehy, které 

jsem získala během své měsíční praxe na Klinice popáleninové medicíny FN Královské 

Vinohrady. 

Speciální část je založena na kazuistice pacienta, který utrpěl těžký popáleninový úraz 

s postižením 50% tělesného povrchu. U pacienta jsem po dobu 4 týdnů prováděla rehabilitaci, 

zaměřenou především na zvětšení, případně udržení stávajících kloubních rozsahů a svalové 

síly a také na prevenci kontraktur způsobených hypertrofickými jizvami. Terapie byla 

aplikována zejména na horní končetiny. Po 4 týdnech jsem zaznamenala výrazné zlepšení 

úchopových funkcí a s nimi související schopnosti sebeobsluhy. Dobře patrný byl i ústup 

edému, a to zejména na LHK. Dále jsem pozorovala nepatrné zlepšení pohyblivosti většiny 

kloubů HKK. Svalová síla některých svalových skupin HKK se zvětšila. U jiných svalových 

skupin došlo ke zmenšení svalové síly, což považuji za důsledek rozsáhlého poranění. U 

pravého loketního kloubu jsem bohužel konstatovala zmenšení kloubního rozsahu, jehož 

příčinu vidím ve výskytu tzv. heterotopické osifikace. Stručný přehled dílčích závěrů je 

předmětem kapitoly 3.7. 

Části speciální předchází část obecná, která obsahuje nejdůležitější informace týkající 

se dané tématiky. Jelikož téma je velmi široké a rozhodně nelze zcela obsáhnout v rámci 

bakalářské práce, je obecná část zaměřena výhradně na oblasti úzce související s daným 

pacientem. 

Klíčová slova: popáleninové trauma, rehabilitace, kožní transplantát, vzdušné lůžko, 

hypertrofická jizva. 
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1 Úvod 

Během své čtyřtýdenní praxe na Klinice popáleninové medicíny FN Královské 

Vinohrady jsem zpracovala kazuistiku pacienta, který utrpěl těžký popáleninový úraz 

s postižením téměř 50% tělesného povrchu. Tohoto pacienta jsem si vybrala sama. 

Kazuistika je předmětem speciální části, která kromě náčrtu metodiky práce a 

pacientovy anamnézy zahrnuje i vstupní a výstupní vyšetření. Nechybí zde ani popis průběhu 

terapie a rehabilitační plán. Završením speciální části je kapitola 3.7, ve které jsem se 

porovnáním výsledků vstupního a výstupního vyšetření pokusila učinit závěr, zhodnotit 

účinnost použitých postupů a navrhnout postupy jiné, které by v budoucnosti mohly být 

využity. 

Speciální části předchází část obecná, ve které jsem se snažila za použití tuzemských i 

zahraničních zdrojů popsat danou tematiku a její specifika. Vedle standardního úvodu, který 

obsahuje nejdůležitější definice, rozdělení popálenin a léčbu popáleninového traumatu, jsem 

zařadila i kapitoly o kožních náhradách, vzdušných lůžkách, kostních a nervově svalových 

komplikacích, protože jsou úzce spjaty s mým pacientem. Vzhledem k tomu, že podstatná 

část péče, kterou jsem pacientovi věnovala, byla zaměřena na obnovu funkce rukou a celých 

horních končetin, zvláštní kapitolu jsem věnovala rehabilitaci popálené ruky. 

Sběr dat proběhl v době od 23 .I. do 17 .2.2006. 
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2 Část obecná 

Popálení (Combustio) nepatří sice mezi příliš častá traumata, je však jedním z 

nejhorších úrazů, který může člověka postihnout. Zejména rozsáhlé popálení se vyznačuje 

velmi bolestivou, dlouhodobou a náročnou léčbou, vysokou mortalitou a častými trvalými 

následky. Proto existují ve všech rozvinutých zemích specializovaná pracoviště, zabývající se 

léčbou nemoci z popálení. V minulosti byla léčba popálenin doménou kožního lékařství a 

spočívala v aplikaci různých látek, podporujících odloučení nekróz a epitelizaci. Od začátku 

našeho století, zejména v souvislosti s válečnými konflikty, se péče o popálené stávala 

doménou chirurgů, kteří postupně zavedli léčbu popáleninového šoku, časné odstranění 

nekrotické kůže (nekrektomii) a její náhradu dermoepidermálními autotransplantáty. Pro 

popálení je léčeno v průměru 1 % obyvatelstva ročně, z toho (97 % ambulantně, 3 % 

hospitalizováno. Postižení dětí z celkového počtu představuje 40 % (Konigová, 1999). 

2.1 Definice a rozdělení popálenin 

Popáleninové trauma vzniká dostatečně dlouhým, přímým nebo nepřímým působením 

nadprahové hodnoty tepelné energie, v širším pojetí též elektrické energie, radiace nebo 

některých chemických látek. Rozsah a hloubka postižených oblastí je přímo úměrná intenzitě 

termické noxy a délce expozice teplu. 

Při léčbě je třeba dbát na řadu důležitých faktorů, jež určují závažnost popáleniny: 

mechanismus úrazu, rozsah postižení, hloubka postižení, lokalizace, věk a anamnéza pacienta. 

Dle mechanismu úrazu dělíme popáleniny na termické (61 % - horká tekutina či pára, 

24 % - popálení plamenem), elektrické (3,4 %), chemické (poleptání - 3,9 %) a radiační. 

Nejčastější jsou úrazy termické a mezi dva nejdůležitější mechanismy termického úrazu patří 

výbuch a hoření v uzavřeném prostoru a pád do vřelé tekutiny. Výbuch a hoření v uzavřeném 

prostoru vzbudí vždy podezření na inhalační trauma, kdy většinou dochází nejen 

k termickému poškození horních cest dýchacích přímým účinkem horkého plynu, ale i 

k chemickému poškození dolních cest dýchacích. To vede k poruše alveolokapilární difůze a 

manifestuje se rychlým rozvojem syndromu dechové tísně (ARDS). Produkty nedokonalého 

spalování, které vdechovaný kouř obsahuje, jsou značně toxické a často bývají příčinou 

časných úmrtí již na místě nehody. Jedná se hlavně o oxid uhelnatý a kyanidy (Konigová, 

1999). 
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Rozsah postižení se vyjadřuje procenty celkového tělesného povrchu. K určení 

rozsahu popálené plochy užíváme tzv. "pravidlo devíti", kdy rozdělíme tělesný povrch do 

oblastí, které zaujímají 9 % povrchu těla či násobek devíti (hlava + krk = 9 % povrchu těla, 

přední plocha trupu = 18 %, zadní plocha trupu = 18 %, jedna horní končetina = 9 %, jedna 

dolní končetina = 18 % povrchu těla, genitál 1 %). Dále velikost popálené plochy (rozsah 

popálení) můžeme odvodit z tabulek podle Lunda a Browdera. Jako pomůcka může též sloužit 

skutečnost, že obrys dlaně ruky s prsty tvoří u každého člověka zhruba 1 %povrchu těla. 

Hloubka postižení je důležitým faktorem z hlediska chirurgických výkonů a je určující 

pro délku morbidity. Vyplývá nejen z teploty termické noxy, ale též z délky působení. 

Například ožeh i několika tisíci stupni po dobu zlomku vteřiny způsobí popálení povrchní, 

zatímco teplota 43°C, působí-li po dobu delší 60 minut, způsobí ztrátu kůže v celé tloušťce. 

Podle mezinárodní klasifikace se užívá rozdělení na postižení povrchové a hluboké. 

Povrchovým postižením se rozumí částečné poškození či ztráta kůže, kdy dochází ke 

spontánnímu hojení plochy epitelizací ze zbytků epitelu vlasových folikulů a mazových 

žlázek. Tedy jedná se o I. a Ila. stupeň dříve označované hloubky popálení. Hluboké postižení 

zahrnuje již zasažení hlubokých vrstev dermis a ztrátu kůže v celé tloušťce, event. se ztrátou 

podkoží, devitalizací hlubších tkání. Jedná se o hlubokou popáleninu dříve klasifikovanou 

jako lib. a III. stupně. 

Lokalizace poranění je faktor spoluurčující nutnost hospitalizace a specializované 

chirurgické péče. Nejzávažnější lokalizací je obličej, krk, ruce, perineum a genitál a plosky 

nohou. 

Popálení hodnotíme jako rozsáhlé- těžké při překročení určité dolní hranice rozsahu 

popálené plochy vztažené k věku postižené osoby. Touto dolní hranicí rozsahu popálené 

plochy je: - u dětí do dvou let 5 % povrchu těla 

- u dětí věku 3 - 1 O let 1 O % povrchu těla 

- u dětí věku ll - 15 let 15 % povrchu těla 

- u dospělých 

- u seniorů nad 70 let 

20 % povrchu těla 

1 O % povrchu těla. 

U rozsáhle popálených osob již dochází k odezvě v celkovém stavu organismu, rozvíjí 

se popáleninový šok. Popáleninový šok je komplexní proces oběhové a mikrocirkulační 

poruchy s následnou hypoperfuzí tkání, kterou nelze snadno ani zcela upravit náhradou 

tekutin, neboť je výsledkem prolínání hypovolémie s účinkem řady místních i systémov)'ch 

mediátorů a pokračuje jako významný patofyziologický stav, i když je hypovolémie upravena. 

Tento šok znamená tedy nejen neadekvátní oxygenaci tkání, ale též neadekvátní utilizaci 
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metabolických substrátů, jež má za následek celulární dysfunkci. Neléčený popáleninový šok 

může vést ke smrti pacienta (Kapounková, 2001). 

Anamnéza poraněného může podstatně ovlivnit průběh systémové zánětlivé reakce při 

rozsáhlém postižení i odpověď na léčbu, a to nejen popáleninového traumatu, ale i stávajících 

chorobných procesů (Konigová, 1999). 

2.2 Léčba rozsáhlého popáleninového traumatu 

Průběh popáleninové nemoci bývá rozdělován do tří fází: neodkladné období, akutní 

nemoc z popálení a období rehabilitační a rekonstituční. 

2.2.1 Neodkladné období- popáleninový šok 

Začíná v okamžiku úrazu a může trvat až 14 dní. Popáleninový šok je charakterizován 

výše zmíněnými patogenetickými pochody, které při dostatečné intenzitě vedou 

k ireverzibilnímu rozvratu vnitřního prostředí a smrti pacienta. V tomto neodkladném období 

je pacient ohrožen především hypovolémií se všemi jejími důsledky. Léčba spočívá hlavně 

v doplňování ztracených tekutin, tlumení bolesti a strachu - analgosedace (Latarjet, 1995), 

zajištění dostatečné ventilace, zabránění infekci (profylaxe tetanu, ATB, asepse), prevenci 

tromboembolické nemoci (podávání heparinu), prevenci stresového krvácení z GIT 

(Curlingův vřed) atd. Při podezření na inhalační trauma je indikována okamžitá 

endotracheální intubace a zavedení umělé plicní ventilace, protože otok, především v horních 

dýchacích cestách, narůstá velmi rychle a včasná intubace může být život zachraňujícím 

výkonem). 

Popáleninový šok končí obnovou funkce kapilár, začátkem polyurické fáze. K tomu 

dochází zhruba 3.-5. den od úrazu. 

2.2.2 Akutní nemoc z popálení 

Následuje po odeznění šoku a je charakterizována nejvyšší frekvencí chirurgických 

intervencí. Toto období trvá řadu týdnů i měsíců. Během této doby je třeba odstranit 

devitalizované části kůže, nahradit ji autotransplantáty, u povrchnějších ploch podporovat 

spontánní epitelizaci (Voinchet, 1995). Mimoto je třeba čelit všem život ohrožujícím 

komplikacím, které jsou v této fázi spíše pravidlem než výjimkou. Hrozí resorpční intoxikace, 
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septické komplikace a multiorgánové selhávání. Nejčastější infekční komplikace, které 

provází akutní období, jsou pneumonie, infekce nekrektomovaných ploch, močových cest a 

septický syndrom. Přes cílenou A TB terapii, časnou nekrektomii a autotransplantaci zůstává 

infekce nejčastější příčinou úmrtí v akutním období. Mezi nejčastější interní komplikace 

můžeme zařadit ICHS, hypertenzní chorobu, inhalační trauma, tromboembolickou nemoc, 

onemocnění GIT, selhávání ledvin, diabetes mellitus a další. 

Analgosedace pacientů pokračuje již z předchozího období. Rovněž trvá prevence 

stresového krvácení z GIT, tromboembolické nemoci (kontinuální heparinizace) a vzniku 

dekubitů (vzdušná lůžka - viz dále). V tomto období je také důležitá aktivní a pasivní 

rehabilitace. Období akutní nemoci z popálení končí teprve kompletní obnovou kožního 

krytu. 

2.2.3 Období rehabilitační a rekonstrukční 

Začíná zhojením všech popálených ploch a končí návratem postiženého zpět do 

normálního života. Trvá řadu let, v některých případech celý život. V tomto období pacient 

musí udržovat zvýšenou hygienu kůže, promašťovat transplantáty, které neobsahují mazové 

žlázy, aby nedocházelo k jejich vysychání, svrašťování, vzniku bolestivých ragád a 

kontraktur. Někdy už v tomto období jsou nutné sekundární plasticko-chirurgické operace. 

Vždy je nutné dlahování, polohování, kompresivní léčba jizev a intenzivní aktivní a pasivní 

rehabilitace. Po celé období léčby popáleniny a zejména v této fázi je nutná psychologická 

podpora pacienta a jeho příprava na život za změněných podmínek. 

Popáleniny jsou rány, které jsou definovány plošně rozsahem postižení a jeho 

hloubkou. Hloubka popálení má při hojení největší význam. Při výsledné modelaci jizvy se 

uplatňují biologické procesy kolagenosyntézy a kolagenolýzy. Za fyziologických podmínek 

syntetické procesy zpočátku převládají- jizvy tuhnou, mění barvu zjasně růžové do fialové 

a kontrahují se. Jedná se o fázi hypertrofie. Jizvy jsou citlivé, bolestivé, svědí a mají fragilní 

povrch. Po týdnech až měsících postupně blednou, změknou, vyrovnávají se - jedná se o 

atrofickou fázi zrání jizvy. U pacientů po termickém traumatu dochází ke vzniku 

vyvýšených jizevnatých bloků a kontraktur - hypertrofické jizvy. Někdy se jizva šíří i do 

okolní intaktní kůže, neregreduje. Hovoříme o keloidu. Predilekčními oblastmi keloidních 

jizev jsou zejména krk, stemální oblast a záda. Ovlivňování hypertrofických jizev 

terapeutickými výkony je složité, ale příznivější než u keloidů. 
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Prevencí vzniku hypertrofických jizev a kontraktur je především časná nekrektomie 

třetí až sedmý den od úrazu, okamžitá autotransplantace a omezení infekce 

nekrektomovaných ploch (Voinchet, 1995). 

Mezi konzervativní metody rehabilitace patří dlahování, tlaková léčba, polohování, 

správné ošetřování transplantátů. Dlahy se přikládají po rehabilitačním cvičení, při kterém se 

jizvy aktivně a pasivně vytahují. Končetiny se fixují v maximálním protažení jizvy a fixace se 

odstraňuje jen při následujícím cvičení. Dlaha se musí přesně anatomicky vytvarovat. 

K dosažení vyrovnání kontraktury se v dlahování pokračuje do stabilizace jizvy. Dlahy se 

užívají sádrové, kovové s nastavitelnými klouby (Ilhami, 2003), a v současné době 

1 termoplastické. 

Další metoda prevence a léčby hypertrofických jizev Je tlaková masáž. V 

hypertrofické jizvě mají kolagenní vlákna chaotický směr. Po trvalém tlaku se vlákna 

orientují lineárně, rovněž se vyrovnává elevace a hrbolatost jizvy. Tlaková masáž je velmi 

účinná, ale časově náročná, takže ji používáme jen na oblasti s mimořádně nepříznivým 

průběhem jizvení. Na ostatní popálené plochy využíváme možností komprese speciálními 

elastickými pomůckami (Bláha, 2004). Nejjednodušší je vyvazování elastickým obvazem. 

Nyní se používá systém elastických návleků z pružného materiálu, šitých na míru. Elastické 

návleky se mohou kombinovat buď s molitanovými a silikonovými podložkami - hojně se 

využívá na jednotlivé prsty (Macintyre, 2005) nebo termoplastickými dlahami. Tlak musí 

působit 24 hodin denně a odstraňuje se jen při promašťování jizvy a hygieně. 

K prevenci vzniku hypertrofických jizev a kontraktur dále významně přispívá 

intenzivní rehabilitace. Pacient s popálením zaujímá tzv. antalgickou polohu, při které cítí 

nejméně bolesti. Když hojení probíhá v této deformované poloze, zafixuje se. Úprava stavu je 

potom velmi složitá. Proto už v období akutní nemoci z popálení je důležité udržovat 

jednotlivé části těla v poloze příznivé pro budoucí funkční zatížení (závěsy, molitanové 

kruhy atd). Rovněž hydroterapie (léčebné koupele) a terapie pomocí měkkého (soft) laseru 

mají nezastupitelný význam. 

Kromě konzervativních metod můžeme jizvu a poruchu funkce vyplývající z kožní 

kontraktury ovlivnit operací. Těžce popálený pacient často prochází několika fázemi těchto 

rekonstrukčních operací. Při výběru výkonu postupujeme od takové operace, která znamená 

přijatelný funkční a estetický výsledek a zároveň co nejmenší zatížení pacienta. 

Péče o popáleného člověka nekončí zhojením jeho popálených ploch a propuštěním 

z nemocničního ošetřování. Po celou další část života jsou nutné pravidelné kontroly. 
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Každá změna zdravotního stavu, zejména u těžce popálených, má mimo fyzických 

změn vliv na psychický stav jedince. Termický úraz představuje onemocnění 

psychosomatické. Pacienti jsou znetvořeni jizvami, začínají si uvědomovat svoje sociální 

omezení. Dobré rodinné zázemí a vnímavý postoj okolí působí kladně na kvalitu života 

pacienta. Zde má své důležité místo i psychoterapie. Ta využívá řady testů a metod, jejichž 

cílem je v akutním období podpořit obranné mechanizmy, s cílem pomoci pacientovi přežít 

termický úraz a v období rehabilitace a rekonstrukce navrátit sebevědomí a vytvořit 

rovnoprávný vztah s okolím (Bláha, 2004). 

2.3 Kožní náhrady 

Kůže je orgán nejvíce vystavený škodlivým vlivům prostředí a první orgán který bývá 

rozsáhle poškozen zářením, horkem nebo chladem. Následkem větší ztráty kůže (např. 

rozsáhlejší popáleniny) je vždy ztráta tekutin a plazmy, metabolická dysbalance, bolest, 

infekce a potenciálně i smrt pacienta. Proto co nejrychlejší uzavření defektu co nejlepší kožní 

náhradou je nezbytnou součástí moderní strategie léčby popálenin. 

Stále se jako nejlepší kožní kryt jeví vlastní pacientův derme-epidermální transplantát 

(tzv. autologní štěp, autotransplantát). Je to kryt trvalý, kosmeticky přijatelný, tělu vlastní a 

v neposlední řadě snadno dostupný. V případech, kdy je postižena většina kožního povrchu 

pacienta (i více než 90%), musí být ranné plochy kryty jinými, ať již biologickými, či 

biosyntetickými a syntetickými kryty. Ty mohou být dočasné nebo i trvalé. Biologické kryty 

lze podle situace rozsíťovat pomocí mesh-dermatomu. Podle tvaru mřížky na fólii se vytvoří 

síť s rozličně velkými okénky: 1:1,5/1 :3/1 :611 :9. Síťování transplantátů (mesh grafting) je 

v podstatě stará technika, která byla poprvé použita v roce 1908. Pak upadla v zapomnění až 

do roku 1964, kdy se začala používat pro rozsáhlé popáleninové trauma (Konigová, 1999). 

2.3.1 Biologické kryty 

1) Alogenní štěpy (alotransplantáty) -jsou kožní štěpy odebrané z živých dárců nebo 

mrtvých těl. Užívají se již přes 40 let a patří mezi nejběžnější dočasné kožní náhrady. 

Poskytují bariéru proti mikrobům a zabraňují ztrátám vody a bílkovin. Ačkoliv se průměrně 

po 14 dnech od přiložení odhojí (imunologická rejekce), takto ošetřená rána již většinou 

nejeví známky infekce a výsledný kosmetický efekt bývá zpravidla lepší. Prováděly se pokusy 

s cílem prodloužit dobu přežívání štěpu podáváním cytostatik nebo imunosupresiv, ale brzy 
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byly opuštěny, neboť celková infekce je jednou z nejzávažnějších komplikací při léčbě 

popálenin. 

2) Xenogenní štěpy (xenotransplantáty) -jsou kožní štěpy odebrané ze zvířat. Již před 

tisíci lety byly zvířecí tkáně užívány ke krytí rozsáhlých popálenin, ale až v našem století 

vyšlo najevo, že se může jednat jen o kryty dočasné. Nejčastěji se používají kůže prasečí díky 

vysoké histologické podobnosti s kůží lidskou. V léčbě popálenin se na některých 

pracovištích běžně užívá ke krytí popálenin II.b stupně, kde podobně jako aloštěp přispívá k 

lepšímu kosmetickému výsledku. Při léčbě popálenin III. stupně se často užívá ke krytí široce 

meshovaných autotransplantátů. 

3) Amniové blány- jsou získávány z placenty po porodu a ke krytí popálených ploch 

se užívají již několik desetiletí. K jejich výhodám patří cena, snadná dostupnost ve velkých 

nemocnicích, vynikající přilnavost k ráně, redukce bolesti a počtu bakterií, velmi nízká 

antigenicita a stimulace hojení. Musí být však denně měněny a vždy kryty vlhkými obvazy, 

protože rychle vysychají a velice rychle se v ráně rozkládají. 

2.3.2 Biosyntetické a syntetické kryty 

Rychlý rozvoj biochemie, biologie, medicíny a bioinženýrství s sebou v posledních 

desetiletích přináší nové možnosti krytí kožních defektů. Kůže je složitý komplexní orgán a 

zatím se ji jako plnohodnotný celek nepodařilo in vitro "vypěstovat" či "vyrobit". Zatím se 

úspěšně daří kultivovat její nejdůležitější buněčné součásti- keratinocyty a fibroblasty. 

Mezi nejznámější biosyntetické kožní náhrady patří Integra. Jedná se o dvojvrstevný výrobek, 

kde je vrstva pokožky nahrazena tenkou silikonovou folií a vrstva škáry je suplována vlákny 

hovězího kolagenu a glykosaminoglykanem získaným ze žraločích chrupavek, které jsou 

uspořádány v trojrozměrné síti (Zajíček, 2003). Mezi další biosyntetické kryty patří Apligraft, 

Dermagraft a další. 

2.4 Kostní a nervově-svalové komplikace 

U rozsáhlých popálenin se průběh často komplikuje hnisavým zánětem kloubů, který 

buď postihne jeden kloub přestupem infekce z popálených ploch nebo více kloubů cestou 

hematogenního rozsevu především při stafylokokové sepsi. Velmi častým problémem jsou 

tzv. heterotopické osifikace (HO) kloubů, které mohou být buď úplně bez symptomů nebo 

mohou naopak působit výrazné omezení pohybu a v krajních případech vést až k ankylózám. 
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Vznikají u hlubokých popálenin a popálenin přesahujících 20% celkového tělesného povrchu. 

Heterotopická kost se nejčastěji ukládá do loketního kloubu (72%), kolenního kloubu (13%), 

kyčelního kloubu (7%), ramenního kloubu (4%) a hlezenního kloubu (3%). Je zajímavé, že 

místo vzniku heterotopické osifikace nemusí nutně korespondovat s místem popálení -

heterotopická osifikace lokte byla zaznamenána i u hlubokých popálenin dolních končetin. 

Dlouhodobá imobilita (nad 8 týdnů) a zhoršené hojení ranných ploch zvyšují riziko tvorby 

HO. Bylo prokázáno, že sklon k tvorbě HO může být vrozenou predispozicí a souviset tak 

s HLA systémem. Prevence vzniku HO spočívá především v časné mobilizaci pacienta a 

zajištění správného hojení ran (V irbický, 1991). 

Pro cvičení v kloubech, které jsou touto komplikací zasaženy, je důležité respektovat bolest. 

Názory na provádění rehabilitace takto postižených kloubů se však různí. 

U pacientů s popálenou plochou větší než 20% celkového povrchu těla se nezřídka 

setkáme s neurologickými poruchami. Nejčastěji jsou to polyneuropatie, projevující se jako 

zpomalené vedení dvou nebo i více periferních motorických nervů. Paréza periferních nervů 

je obvykle následkem edému, který působí jejich útlak. Prevencí těchto komplikací je 

zejména elevace končetin, která urychlí odeznění edému, nebo zákrok chirurgický v podobě 

uvolňujícího nářezu. Uvolňující nářezy (escharotomie) jsou metodou volby také při útlaku cév 

(zejména u cirkulárních popálenin), kde výrazně snižují rozvoj ischemických nekróz (Smith, 

1998). Pokud escharotomie neobnoví perfuzi tkání, musí se přistoupit k hlubší fasciotomii. Ta 

se provádí zejména při úrazu elektrickým proudem, kde hrozí hluboké tkáňové poškození 

s následnou ischemizací (Brož, 2002). 

2.5 Vzdušná lůžka 

Jak jsem již zmínila výše, důležitým úkolem akutního i rehabilitačního období je 

předejít proleženinám, ke kterým popálení více inklinují díky ztrátě podkožní tkáně a 

svaloviny. Dekubity jsou vždy zdrojem infekce a tím i dalších komplikací. Je nutné pacienta 

každé dvě hodiny polohovat. U rozsáhlých popálenin polohujeme horní končetiny v širokých 

závěsech z roušek v upažení 90° a mírném předpažení. Dolní končetiny pak zavěšujeme 

v mírně zvýšené poloze a v rozkročení větším než 20Q. Trup je podložen polyuretanovou 

matrací, sahající od ramen po hýždě. Hlavu udržujeme v mírném záklonu k prevenci 

kontraktury přední plochy krku (Bláha, 2004). Změny polohy je třeba doplňovat častým 

omýváním, vysoušením a masáží. Ošetřovatelskou péči lze usnadnit speciálními 

nemocničními lůžky, tzv. "vzdušnými". Ve FNKV se využívají vzdušná lůžka typu SSI 
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Clinitron nebo Skytron. Toto lůžko je založeno na principu probublávání suchých prachových 

zrnek pod tlakem. Zrna se chovají jako tekutina. Tlak přitom vyvíjí takovou vznosnou sílu, 

aby se lidské tělo udrželo jednou třetinou nad povrchem. Pacient leží na polyesterovém 

prostěradle, které má tak velké otvory, že propouští vzduch, ale zadržuje zrnka. Prohřátí celé 

vrstvy zrnek (700 kg) na teplotu příjemnou popálenému (32°C) trvá 4-6 hodin. Jednou 

z nejdůležitějších vlastností lůžka je jeho sterilita. Lůžko zabraňuje bakteriálnímu růstu, 

vylučuje místa se zvýšeným tlakem, zabraňuje maceracím a ulceracím, umožňuje rozsáhle 

popáleným nahrazovat tepelné ztráty, šetří pacienta před podáváním analgetik, hypnotik a 

sedativ. Péče o pacienta ve vzdušném lůžku má však i své stinné stránky. Dochází k daleko 

rychlejším atrofiím z důvodu omezení aktivního pohybu. Proto těmto pacientům musí být od 

počátku věnována mnohem větší péče ve smyslu aktivního cvičení posturálního svalstva a 

nepostižených částí, ale rovněž i izometrických kontrakcí postižených částí pro udržení 

trofiky svalových skupin (Konigová, 1990). 

2.6 Rehabilitace popálené ruky 

Ruka zprostředkovává kontakt s okolním prostředím. Je tedy zcela pochopitelné, že 

ruka, resp. celá horní končetina, je místem nejčastějšího výskytu popálenin. Popálení ruky je 

kvalifikováno jako těžký úraz nejen pro své následky funkční, ale též estetické. Pacient je na 

dlouhou dobu vyřazen z pracovního procesu, nezvládá běžné domácí úkony, není schopen 

sebeobsluhy. Mnoho pacientů musí vzhledem k trvalému pohybovému omezení na horních 

končetinách změnit charakter zaměstnání (Xiao, 1993 ). 

Terapie začíná elevací končetiny (podkládání molitany či využití závěsů), což vede ke 

snížení edému. Při popálení vždy více utrpí dorsum ruky než dlaň, kde silná vrstva 

zrohovatělého epitelu chrání hlubší struktury. Při popálení dorza ruky vždy dochází ke 

smršťování zhojené plochy tak, že MCP klouby jsou v hyperextenzi a IP klouby ve flexi. Tato 

poloha urychluje zkrácení kolaterálních ligament prstů, což se brzy projeví omezením 

pohybu. Následná typická popáleninová kontraktura se nazývá "drápovitá ruka" (claw hand). 

Tam, kde popálení přechází i na dorzální stranu prstů, se vždy zkracuje meziprstní řasa, a to i 

mezi palcem a ukazovákem. Palec se tak dostává do addukce v rovině s ostatními prsty. 

Smrštění meziprstní řasy mezi IV. a V. prstem vyústí ve vnitřní rotaci MCP kloubu malíku. 

Kontraktury meziprstních řas mohou vést až k syndaktylii. Kloubní a kostní deformity bývají 

komplikací jen u hlubokých popálenin. Knoflíková (boutonniere) deformita proximálního IP 
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kloubu je nejčastějším kloubním a kostním defektem. Stejně jako ostatní prstní deformity 

limitující pohyb se nejčastěji řeší artrodézou (Smith, 1998). 

Při aplikaci dlah je třeba mít na paměti, že chceme zabránit zaujímání antalgické 

polohy popsané v předchozím odstavci. Dlahujeme proto následovně: zapěstí do extenze 20-

300 a palec do abdukce (úchopové postavení), MCP klouby se flektují do 80-90° a IP klouby 

udržují plnou extenzi. Meziprstí vyvazujeme přes válečky nebo tampony. Pokud je pacient 

schopen rukou hýbat, doporučuje se dlahovat pouze na noc. Při popálení dorza ruky můžeme 

vyvazovat do pěsti. Vždy je nutno pečlivě sledovat, jak velké zatížení popálená a zhojená 

kůže snese. Zprvu je velmi křehká a snadno se tvoří puchýře nejen z tlaku, ale i 

z nepřiměřeného tahu především při flexi MCP kloubů. 

Rehabilitace nastupuje co nejdříve. Zahrnuje aktivní i pasivní cvičení minimálně 2x 

denně. Agresivní pasivní cvičení s paží, zejména s ramenním a loketním kloubem, je 

kontraindikováno, neboť souvisí se vznikem heterotopické osifikace (viz výše). 

Při polohování na dlahy musíme velmi pečlivě podložit popálené plochy několika vrstvami 

mastného tylu a čtverců, aby nedošlo k otlakům. Přibližně měsíc po zhojení pacient začíná 

nosit elastické rukavice šité na míru protetikem. Nosí se denně po dobu nejméně 6 měsíců. Na 

dorzum prstů a meziprstní řasy se doporučuje použít silikonové plátky, které se vkládají pod 

elastickou rukavici. Přesný mechanismus, kterým tlakové rukavice ovlivňují jizvu není znám. 

Některé studie tvrdí, že se jedná o přeskupení kolagenních vláken (viz výše), ale bylo 

jednoznačně prokázáno, že zlepšují kvalitu jizvy jak po stránce barevné (jizva bledne), tak po 

stránce tvarové (reliéf jizvy se snižuje). 

Veškerá rehabilitační péče o popálenou ruku je dlouhodobá, není vzácné, že trvá i 

několik let. Velmi ovšem záleží na samotném pacientovi, jeho vůli a píli. Jen při vzájemné 

dobré spolupráci je možno očekávat úspěch, který spočívá nejen v navrácení funkce, ale i 

v minimalizaci kosmetických defektů (Voronovská, 1993). 
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3 Část speciální 

3.1 Metodika práce 

Praktická část bakalářské práce byla zpracována na Klinice popáleninové medicíny FN 

Královské Vinohrady v termínu od 23 .1. do 17 .2.2006. Terapie byla u pacienta prováděna 

denně s výjimkou dnů, kdy byl z důvodu převazu či jiných chirurgických výkonů na 

operačním sále, což se opakovalo jednou či dvakrát týdně. Pacient byl po většinu mého 

pobytu ve FNKV na Jednotce intenzivní péče, což znamenalo, že při jakémkoli kontaktu jsem 

musela mít na sobě sterilní empír, čepici, ústenku a rukavice. Terapie zaměřená především na 

horní končetiny byla prováděna vleže. Využívala jsem zejména pasivních a aktivních pohybů 

ke zvětšení, případně udržení stávajících kloubních rozsahů a svalové síly a také k prevenci 

kontraktur. Dále jsem prováděla tlakové masáže s protažením a mobilizace aker horních 

končetin. Na noc byly v rámci profylaxe kontraktur končetiny dlahovány a přes den 

polohovány za účelem zmenšení edému. Dále jsem zařadila i dechová cvičení nejen pro 

zlepšení mobility hrudníku a nápravu dechového stereotypu, ale i pro rychlejší vydýchání 

anestetik (všechny dosavadní operace a převazy probíhaly na operačním sále v anestézii). 

K uvolnění hypertonického svalstva jsem využívala postizometrickou relaxaci. Nemálo času 

jsme věnovali nácviku úchopu a s ním souvisejících každodenních činností. 

Kromě dlah, bandáží a molitanových podložek jsem pomůcky nepoužívala. Při 

vyšetření goniometrickém mi posloužil dvouramenný goniometr, krejčovský metr se osvědčil 

při vyšetření antropometrickém. K neurologickému vyšetření jsem použila neurologické 

kladívko. 

3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: pan M.G. 

Ročník: 197 4 

Diagnóza: T 293, T314, X 009 - popáleninový šok s generalizovaným edémem a těžké 

inhalační trauma 

Rodinná anamnéza: nevýznamná 

Osobní anamnéza: běžné dětské choroby, jinak zdráv, úrazy: žádné, operace: žádné 
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Pracovní a sociální anamnéza: pokladač koberců, ženatý, v současné době v rozvodovém 

řízení, 1 syn- 5 let, žije s přítelkyní v bytě, 3. patro s výtahem 

Alergie: sine 

Farmakoterapie: sine 

Nynější onemocnění: pacient popálen 21.12.2005 v 18 hodin. Mechanismus úrazu: lepil 

koberec v penzionu, v blízkosti plynových kamen, požár vznikl v uzavřeném prostoru 

vznětím výparů, primárně ošetřen v nemocnici v Jablonci n. Nisou, odtud po předchozí 

domluvě převezen na Kliniku popáleninové medicíny FNKV. Ihned po příjmu provedena 

následující terapie: na obličej aplikován aquagel, tyl a Watter gel mask, na zbylé plochy 

Flamazin, suché sterilní krytí, nářezy laterálních stran obou bérců a dorz obou rukou (viz 
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ošetřen v celkové anestezii. 

t. na obličeji, dorzech a prstech obou rukou, dorzálních 

)KK, obou hýždí, plochy na obou bércích cirkulámě, na 

em 49% celkového tělesného povrchu (BSA, body surface 

popáleninový šok s generalizovaným edémem, hraniční 

mpnii, dle rtg srdce a plíce bez infiltrace, dle bronchoskopie 

umatu, ATB Tazocin, bilaterální chemóza spojivek, bez 

~hozí RHB 

ol'tP ..f':ltlJMENl A JM~NO 

__ -- --------~-:e: v této části jsou uvedeny některé výsledky klinických 

vyšetření pacienta při příjmu 

tělesná váha: 74 kg, tělesná výška: 178 cm, BMI 23,3 

TK: 110/65, TF: 120/min, teplota: subfebrilní, DF: 16/min. 

bronchoskopie: 22.12.2005- známky inhalačního traumatu 

29.12.2005 - sliznice trachey hladká bez trofických změn, bifurkace a 

distálně reparativní proces 

30.12.2005 - reparativní proces 

glykémie: hyperglykémie (nejspíše po aplikaci kortikoidů) 
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funkce ledvin: proteinurie se zánětlivým močovým sedimentem 

funkce jater: bez ikteru, postupně elevace JT (v rámci multiorgánového selhávání- následek 

popáleninového šoku) 

hospodaření vodou a ionty: hypokapnie 

EKG nález: sinusový rytmus, ll O/min., osa intermediálně 

interní konzilium 24.12.2005: hlava mesocefalická, zornice izokorické, krk - štítná žláza 

nehmatná, uzliny nehmatné, karotidy tepou symetricky, bez šelestu, náplň krčních žil 

nezvětšená, hrudník symetrický, poklep plný jasný, dýchání sklípkové symetrické, břicho 

v niveau, měkké, nebolestivé, bez hmatné rezistence, bez známek ascitu, poklep 

diferencovaný bubínkový, peristaltika+, aperitoneální, játra naráží, DKK bez známek TEN 

farmakoterapie: prevence TEN (Heparin, Clexane), analgetika (Tramal, Novalgin), 

antidepresiva (Amitriptylin, Citalec ), ATB (Dalacin) 

Provedené chirurgické výkony: 

23.12.2005 

operace: avulze obou bérců, dorz obou nohou, dorzální strany levého stehna 23% BSA (časná 

nekrektomie) 

27.12.2005 

převaz 

29.12.2005 

bronchoskopie - sliznice hladká bez trofických změn, bifurkace a distálně reparativní proces. 

Minimální edém, sliznice kontaktně lehce krvácí, laváž a odsátí hlenu bez sazí 

30.12.2005 

převaz 

2.1.2006 

operace: avulze 6% BSA, nekrektomie 5% BSA, převaz 

provedena kombinovaná tupá a ostrá avulze nekrózy na pravém stehně v rozsahu 6% BSA 

4.1.2006 

operace: nekrektomie 4% BSA ( dorza obou rukou, dist. předloktí PHK), převaz COM (krycí 

materiál absorbující sekrety- kombinace tylu a molitanu) 

6.1.2006 

operace: nekrektomie 6% BSA na levém stehně 

6.1.2006 

extubace 

9.1.2006 
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operace: nekrektomie 2% BSA (P koleno), exkochleace 3% BSA, převaz 

11.1.2006 

operace: autotransplantace 8% BSA (obě předloktí a ruce), MESH 1: 1.5, odběr obě paže 

cirkulárně, převaz COM, Intrasite, převaz po avulzi a nekrektomii na DKK, obnaženy šlachy 

extenzorů P nohy a obě Achillovy šlachy - Intrasite, dále obnažena oblast m. tibialis anterior 

dexter, který je nekrotický- opakovaně proplach a exkochleace kavity 

13.1.2006 

1. poop. převaz v CA- COMy, Intrasite, Tenderwett 

16.1.2006 

2. poop převaz COM, Intrasite, excize m. tib ant.dx, výrazně zapáchající sekrece, stěr ad 

bakteriologie 

18.1.2006 

autotransplantace 29% BSA na DKK, odběr záda, MESH 1 :3 

23.1.2006 

převaz 

25.1.2006 

převaz, po defektu na P bérci výplach H202/Betadine 

27.1.2006 

resekce periostu vnitřního maleolu vpravo, převaz Intrasite, Allevin, COM 

30.1.2006 

převaz v CA, COM, Allevyn, Intrasite, zhojené plochy na obou HKK, promazáno Chlorofil 

gel 

31.1.2006 

autotransplantace 1 0% BSA (levé stehno a levý bérec), MESH 1 :2, odběr lat. str. trupu, 

převaz v CA 

3.2.2006 

1. poop převaz v CA, odběry klidné, autotransplantát lpící, na obnažené plochy Intrasite jinak 

CO My 

6.2.2006 

převaz 

9.2.2006 

převaz, odběry zhojeny, promazány, na DKK granulační plochy disperzně celkem cca 4% 

BSA, na LDK obnažena tibie cca 3x2 cm, do kavity na PDK apl. Intrasite stejně jako na 

obnaž tibii, krytí 

21 



Indikace k RHB: prevence TEN a dekubitů, vzdušné lůžko, polosed, 90° abdukce HKK, 

dlahy HKK na noc, cvičení kloubů HKK 

3.2 Vstupní kineziologické vyšetření 

Vstupní vyšetření jsem provedla 30.1.2006, tj. po 3 týdnech hospitalizace. Do této 

doby nebylo možno vyšetření provést, protože pacient se musel podrobit několika operacím 

včetně autotransplantace ploch na HKK a musel dodržovat klidový režim. 30.1.2006 měl 

pacient horní končetiny poprvé bez krytí. 

Vzhledem k tomu, že během čtyřtýdenní stáže v nemocnici byly pacientovi prováděny 

opakované zákroky na dolních končetinách, zádech a trupu (tyto části byly neustále kryty, 

pasivní pohyby DKK jsme prováděli pouze na operačním sále, kde byl pacient v anestézii), 

zaměřila jsem se v rámci kineziologického vyšetření a následné terapie jen na horní 

končetiny. Zde jsem provedla goniometrické vyšetření kloubních rozsahů, vyšetření délek a 

obvodů a vyšetření síly svalové. Následuje orientační neurologické vyšetření přizpůsobené 

stavu pacienta, dále pak vyšetření dechové vlny aspekcí. Vstupní vyšetření jsem zakončila 

testováním úchopu, které považuji za velmi důležité. Vyšetření stoje a chůze nebylo možno 

provést. 

Status presens: Pacient orientovaný, spolupracuje i přes bolest, rychle unavený (vyšetření 

jsem musela rozdělit na několik částí), spíše deprimovaný. 

3.3.1 Goniometrické vyšetření 

záznam metodou SFTR 

AKTIVNÍ POHYBY 

Ramenní kloub 

levá strana pravá strana 

S nevyšetřeno-O-SO S nevyšetřeno-O-7 5 

F 70-0-45 F 70-0-45 

R (S 80) 35-0-80 R (S 80) 35-0-80 
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Loketní kloub 

levá strana pravá strana 

s 0-20-80 s 0-40-75 

R 20-0-80 R 10-0-80 

Zápěstní kloub 

levá strana pravá strana 

s 45-0-45 s 40-0-45 

F 15-0-20 F 15-0-15 

Klouby prstů 

levá strana pravá strana 

MCP S 0-0-40, T 15-0-15 MCP S 0-0-35, T 15-0-15 

IP I S 0-0-45 IP I S 0-0-40 

IP II S 0-0-30 IP II S 0-0-25 

PASIVNÍPOHYBY 

Ramenní kloub 

levá strana pravá strana 

S nevyšetřeno-0-85 S nevyšetřeno-O-SO 

F 75-0-50 F 75-0-45 

R (S 80) 40-0-85 R (S 80) 40-0-85 

Loketní kloub 

levá strana pravá strana 

s 0-15-85 s 0-35-80 

R 30-0-90 R 15-0-85 

Zápěstní kloub 

levá strana pravá strana 

s 50-0-50 s 45-0-50 

F 15-0-25 F 15-0-15 
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Klouby prstů 

levá strana pravá strana 

MCP S 0-0-45, T 15-0-15 MCP S 0-0-40, T 15-0-15 

IP I S 0-0-50 IP I S 0-0-45 

IP II S 0-0-35 IP II S 0-0-25 

Závěr: U pacienta konstatujeme omezení kloubní pohyblivosti ve všech kloubech HKK. Lze 

se domnívat, že toto omezení má příčiny nejen mimokloubní (transplantovaná kůže má 

tendenci k retrakci, okolní svaly jsou atrofované), ale i kloubní (dlouhodobá nehybnost kvůli 

bolesti, heterotopická osifikace kosti jako následek traumatu, viz obecná část). Aktivní 

pohyby v ramenním kloubu jsou výrazně omezeny bolestí, neboť pacientovi byly prováděny 

kožní odběry ze zad a hrudníku. 

3.3.2 Antropometrické vyšetření 

Pacient při vyšetření ležel na zádech, měření jsem prováděla pomocí krejčovské míry. 

délky 

levá pravá 

acromion-daktylion 76cm 77 cm 

acromion-processus styloideus radii 59 cm 59 cm 

acromion-epicondylus lateralis humeri 33 cm 33 cm 

olecranon-processus styloideus ulnae 25 cm 26 cm 

spoJmce processus styloideus radii et ulnae- 16 cm 16 cm 

daktylion 

obvody 

levá pravá 

paže relaxovaná 26cm 26cm 

paže při kontrakci 27cm 27 cm 

loket. kloub při 30°flexi 24cm 25 cm 

předloktí v horní třetině 23 cm 24cm 

zápěstí (přes oba processi styloidei) 18 cm 20cm 
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"rukavičkářská míra" (přes hlavičky metakarpů) 21cm 23 cm 

prst (III.) 5,5 cm 6cm 

Závěr: Naměřené obvodové délky jsou u pravé horní končetiny větší, což je způsobeno 

přetrvávajícím edémem. 

3.3.3 Vyšetření síly svalové- dle Jandy 

viz Příloha 2 

Závěr: Omezená svalová síla u většiny svalů horních končetin se dá přičítat dlohodobému 

snížení pohybové aktivity kvůli bolesti. 

vyšetření mimických svalů: prováděno vleže na zádech, na obou stranách obličeje najednou 

m. occipitofrontalis (venter frontalis)- 5 

m. corrugator - 5 

m. procerus - 4 

m. orbicularis oculi - 5 

m. nasalis - 4 

m. risorius - 5 

m. orbicularis oris - 5 

m. depressor anguli oris - 4 

m. mentalis - 5 

m. levator anguli oris - 5 

m. zygomaticus major- 5 

Závěr: U pacienta jsem nezjistila žádnou závažnou funkční poruchu mimických svalů. 

3.3.3 Orientační neurologické vyšetření 

• celkové příznaky: pacient netrpí poruchami vědomí, je orientovaný, nemá křeče, 

chová se zcela normálně, pamatuje si, netrpí poruchami řeči, gnostické funkce 

v pořádku, tělesné schéma v pořádku, nemá psychoneurotický projev (koktavost, třes). 

Občasný třes pacienta je způsobem pocitem chladu, který nastává po rozsáhlejších 

odběrech kůže. 
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• vlastní neurologické vyšetření- využívá se aspekce a palpace. 

Hlava: tvar normální (mezocefalický) 

Vyšetření hlavových nervů: 

I n. olfactorius- čich dobrý 

II n. opticus- visus dobrý, orientačně zorné pole-perimetr- norma 

III, IV, VI okohybné nervy - oční štěrbiny symetrické, normálně široké, postavení bulbů 

symetrické, pohybují se všemi směry, není nystagmus, strabismus ani diplopie, zornice 

středně veliké, okrouhlé, fotoreakce - mióza, reflex na konvergenci - při oddálení prstu 

nastává mióza 

V n. trigeminus - kožní citlivost ve všech třech větvích dobrá, rohovkový reflex přítomen, 

žvýkací svalstvo normotonické, dobrá síla masseterů proti odporu, masseterový reflex 

přítomen (ústa se přivírají) 

VII n. facialis- mimika klidová, mimovolní i volní normální, obličej témeř symetrický, 

jemné snížení svalové síly jen u některých mimických svalů (detailně viz svalový test 

mimických svalů), reflex nazopalpebrální přítomen (oboustranné mrknutí), reflex labiální ani 

sací nejsou přítomny, Chvostkův příznak negativní, porucha chuti není 

VIII n. vestibulocochlearis - slyší dobře, nystagmus není přítomen, Hautantova zkouška 

neprovedena, vyšetření stoje: neprovedeno 

IX, X, XI postranní smíšený systém - postavení patrových oblouků a uvuly v klidu 

symetrické, dávivý reflex přítomen (IX.), obě ramena stejně vysoko, elevace ramen (XI.): 

sval. síla 4 bilat (viz svalový test) 

XII n. hypoglossus -postavení jazyka symetrické, dobrá trafika, při plazení je ve střední čáře, 

řeč normální, netrpí afázií, dysfázií, dysartrií ani disfonií, čtení bez problémů 

Vyšetření horních končetin: 

šlachookosticové reflexy: bicipitový (segmentová inervace CS-6): 2+ bilat., tricipitový 

(segmentová inervace C7): 2+ bilat., styloradiální (segmentová inervace C6): LHK 2+, PHK 

2, radiopronační (segmentová inervace C6): 2 bilat., fenomen horního předloktí (segmentová 

inervace C6): LHK 2+, PHK 2, reflex flexorů prstů (segmentová inervace C8): bilat. 2, Tinnel 

negativní 

pyramidovéjevy zánikové (paretické): nevyšetřeny 

pyramidové jevy iritační (spastické): nevyšetřeny 

zkouška taxe: prst na nos a zpět pomalu- bpn 

diadochokinéza: neprovedeno vzhledem ke stavu pacienta 
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Vyšetření čití: 

Čití povrchové: taktilní čití- hypestezie sym., od vyšetření algického a termického čití jsem 

vzhledem k choulostivosti čerstvě přihojených autotransplantátů upustila 

Čití hluboké: palestezie- neprovedeno 

pohybocit bpn 

polohocit - bpn 

vyš. tělesného schematu - bpn 

stereognozie - neprovedeno vzhledem ke stavu pacienta 

Závěr: Pacient má sníženou výbavnost většiny šlachookosticových reflexů na HKK, 

což by se nemělo vztahovat k jeho úrazu. Pacient má zřejmě geneticky zvýšený práh 

dráždivosti. 

3.3.5 Vyšetření dechové vlny aspekcí 

Nádech nejdříve do břicha, šíří se kraniálně, výdech začíná také v oblasti břicha, dech 

pravidelný, zrychlený, poměrně mělký, výdech delší než vdech, vdech i výdech pusou, 

nedostatečné rozvíjení hrudníku (způsobeno nejspíš bolestivostí odběrových ploch na 

zádech), frekvence: 16/min.. Toto vyšetření bylo provedeno v klidu. Je nutno dodat, že 

pacient při prováděné rehabilitaci dýchá přerývaně a nepravidelně, při bolestivých pohybech 

má silnou tendenci zadržovat dech. 

3.3.6 Testování úchopu 

LEVÁ RUKA 

jemný úchop: 

silový úchop: 

štipec (bříškový či nehtový) -lze provést, ale je oslaben 

špetka (třemi prsty)- nelze provést 

laterální (klíčový) úchop- nelze provést 

kulový úchop -lze provést částečně, chybí plný rozsah dorzální 

flexe v zápěstí, snížená svalová síla 

hákový úchop - nelze provést, chybí dostatečná flexe v IP I a IP 

II kloubech 

válcový úchop - nelze provést, chybí dostatečná flexe v IP I, IP 

II a MCP kloubech 
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PRAVÁ RUKA 

jemný úchop: 

silový úchop: 

štipec (bříškový či nehtový)- nelze provést 

špetka (třemi prsty)- nelze provést 

laterální (klíčový) úchop- nelze provést 

kulový úchop - lze provést částečně, chybí plný rozsah dorzální 

flexe v zápěstí, snížená svalová síla 

hákový úchop - nelze provést, chybí dostatečná flexe v IP I a IP 

II kloubech 

válcový úchop - nelze provést, chybí dostatečná flexe v IP I, IP 

II a MCP kloubech 

Závěr: Silový ani jemný úchop na obou rukách nelze provést či lze provést jen částečně. 

3.4 Rehabilitační plán 

Stanovení komplexního a kontinuálního rehabilitačního plánu je nedílnou součástí 

úspěšné léčby. Tento rehabilitační plán jsem sestavila pomocí rehabilitačních metodik 

využívaných u popálenin ruky a s přihlédnutím k celkovému fyzickému i psychickému stavu 

pacienta. Ačkoli doba hospitalizace pacienta rozhodně nebude krátká, snažila jsem se o to, 

aby krátkodobý RHB plán odpovídal době hospitalizace. V rámci dlouhodobého plánu jsem 

se zaměřila na dobu po propuštění pacienta do domácí péče. 

3.4.1 Krátkodobý rehabilitační plán 

Vzhledem k tomu, že pacient je uložen na vzdušném lůžku, nehrozí tak velké riziko 

vzniku dekubitů jako u pacientů na klasickém molitanovém lůžku. Přesto je třeba pacienta 

polohovat; vhodné je střídání lehu s polosedem a podkládání HKK a DKK za účelem redukce 

edému. Polohování a dlahování je také nejúčinnějším nástrojem zabraňujícím vzniku 

kontraktur. Horní končetiny byly polohovány převážně na noc, zápěstí v nulovém postavení, 

MCP klouby v 45° flexi, IP I a IP II klouby v maximální extenzi. Dlouhodobá nehybnost vede 

ke stáze krve a vzniku trombů, v krajním případě až k embolii, a proto je nutno zařadit cviky 

v rámci tromboembolické prevence. Dále jsem zařadila i dechová cvičení nejen pro zlepšení 

mobility hrudníku a celkové zlepšení dechového stereotypu, ale i pro rychlejší vydýchání 

anestetik (všechny dosavadní operace a převazy probíhaly na operačním sále v celkové 
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anestézii). Cvičení HKK. jsem zahájila mobilizacemi aker, zápěstí a lokte. Následovala 

tlaková masáž spojená s pasivními pohyby všech kloubů. Na zvětšení rozsahu pohybu zápěstí 

a lokte jsem využívala i postizometrickou relaxaci. Je třeba upozornit, že veškerý manuální 

kontakt jsem musela provádět se zvýšenou opatrností, neboť čerstvě přihojená kůže má 

tendenci vytvářet puchýře, které mohou být neopatrným kontaktem protrženy a stát se tak 

místem vstupu infekce. Po pasivním cvičení prováděl pacient pohyby aktivně, lehký odpor 

jsem s ohledem na pacientův stav používala až po dvou týdnech cvičení bez odporu. Poté 

jsme nacvičovali úchop. S tím souviselo i vytvoření speciálně upravených příborů, se kterými 

jsme prováděli nácvik příjmu potravy. 

3.4.2 Dlouhodobý rehabilitační plán 

Dlouhodobý rehabilitační plán je zaměřen především na prevenci vzniku kontraktur 

v důsledku retrakce a hypertrofie jizev. Nejobecnějšími principy takovéto prevence jsou 

sprchování, promašťování, tlakové masáže, dlahování, elastické návleky (detailněji viz 

Obecná část). Zachování kloubního rozsahu je podmínkou k nácviku sebeobsluhy. Nácvik 

každodenních činností je pro pacienta vitální záležitostí, a proto je třeba věnovat mu zvýšenou 

pozornost. Jedná se zejména o příjem potravy a tekutin. 

V dlouhodobém plánu je třeba zvážit i péči o dolní končetiny. Jelikož pacient má 

popálené i plosky nohou, bude nácvik stoje velkým problémem. Kůže na plosce bude praskat 

a stoj bude nesmírně bolestivý. Snad ještě závažnějším problémem je ale obnažení a 

poškození obou Achillových šlach a šlach extenzorů nohou. Při převaze na operačním sále je 

již teď patrná bilaterální plantámí kontraktura, která bude značně ztěžovat, ne-li znemožňovat 

chůzi. Je pravděpodobné, že bude třeba přistoupit k přetětí Achillových šlach a 

ke stabilizování hlezen do nulového postavení, které umožní nácvik stoje a chůze. Po celé 

období léčby popáleniny je nutná psychologická podpora pacienta a jeho příprava na život za 

změněných podmínek. 

3.5 Průběh rehabilitace 

21.12.2005 příjem pacienta 

následují operace a převazy (nekrektomie, avulze, autotransplantace- viz 3.2 Anamnéza)

v tomto období je pacientovi indikován klid na lůžku, rehabilitace se provádí jen ve dnech, 
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kdy pacient není po operaci ani po převazu a je zaměřena na prevenci TEN a dekubitů, CG, 

DG, polohování, dlahování, izometrii 

23.1.-27.1.2006 

HKK ještě kryty obvazy, ale již jsem prováděla pasivní pohyby ve všech kloubech, CG, DG, 

na noc dlahování HKK jak popsáno v krátkodobém RHB plánu, polohování 

30.1.- 3.2.2006 

HKK odkryty, provedla jsem vstupní kineziologické vyšetření, mobilizace aker, zápěstního a 

loketního kloubu, pasivní pohyby, tlaková masáž, PIR, aktivní pohyby, polohování za účelem 

snížení edému, na noc dlahování, CG, DG, izometrie svalstva trupu a DKK 

6.2. - 10.2.2006 

pokračovala jsem v započaté terapii, 7.2. pacient poprvé umístěn (pasivně) do křesla, od 8.2. 

je přemístěn ze vzdušného lůžka na normální, zvýšenou pozornost věnuji prevenci dekubitů, 

přidávám lehké kondiční cvičení DKK a zintenzivňuji cvičení HKK, mobilizace aker, 

zápěstního a loketního kloubu 

13.2.- 17.2.2006 

pacient podstoupil další autotransplantaci, a proto je přemístěn zpět na vzdušné lůžko, 

pokračuji v započaté terapii 

3.6 Výstupní kineziologické vyšetření 

Výstupní vyšetření pacienta jsem provedla dne 17.2.2006, t.j. po 7 týdnech 

hospitalizace. Uvedla jsem v něm pouze údaje, které se od vstupního vyšetření (30.1.2006) 

liší. 

Status presens: Pacient orientovaný, spolupracuje i přes bolest, rychle unavený (vyšetření 

jsem musela rozdělit na několik částí), spíše deprimovaný. 
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3.6.1 Goniometrické vyšetření 

záznam metodou SFTR 

AKTIVNÍ POHYBY 

Ramenní kloub 

levá strana pravá strana 

S nevyšetřeno-O-SO S nevyšetřeno-O-7 5 

F S0-0-45 F S0-0-45 

R (S 80) 35-0-SO R (S SO) 35-0-SO 

Loketní kloub 

levá strana pravá strana 

s 0-20-90 s 0-45-65 

R S0-0-60 R S0-0-30 

Zápěstní kloub 

levá strana pravá strana 

s 60-0-55 s 45-0-45 

F 20-0-25 F 15-0-15 

Klouby prstů 

MCP S 0-0-65, T 15-0-15 MCP S 0-0-40, T 15-0-15 

IP I S 0-0-SO IP I S 0-0-45 

IP II S 0-0-50 IP II S 0-0-30 

PASIVNÍ POHYBY 

Ramenní kloub 

levá strana pravá strana 

S nevyšetřeno-0-90 S nevyšetřeno-O-SO 

F 85-0-50 F 85-0-45 

R (S SO) 45-0-90 R (S SO) 40-0-S5 
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Loketní kloub 

levá strana pravá strana 

s 0-15-100 s 0-40-80 

R 85-0-70 R 85-0-40 

Zápěstní kloub 

levá strana pravá strana 

s 65-0-60 s 50-0-50 

F 20-0-25 F 15-0-15 

Klouby prstů 

MCP S 0-0-75, T 20-0-20 MCP S 0-0-45, T 15-0-15 

IP I S 0-0-85 IP I S 0-0-50 

IP II S 0-0-50 IP II S 0-0-30 

Závěr: Rozsah pohybu se ve většině kloubů zvětšil. Snížení rozsahu pohybu konstatuji u 

pravého loketního kloubu. Domnívám se, že omezení pramení z rozvíjející se heterotopické 

osifikace loketního kloubu. 

3.6.2 Antropometrické vyšetření 

obvody 

levá pravá 

paže relaxovaná 25 cm 25 cm 

paže při kontrakci 26cm 26cm 

zápěstí (přes oba processi styloidei) 17 cm 19 cm 

"rukavičkářská míra" (přes hlavičky metakarpů) 19cm 22cm 

prst (III.) Sem 6cm 

Závěr: Zmenšení obvodových délek odpovídá ústupu edému a úbytku svalové hmoty. 

3.6.3 Vyšetření síly svalové- dle Jandy 

viz Příloha 2 
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Závěr: Došlo ke zvětšení svalové síly u většiny svalů levé ruky. Svalová síla paží obou 

horních končetin zůstala buď stejná, nebo se nepatmě snížila. U pravého m. biceps brachii 

konstatuji snížení svalové síly ze stupně 3 na stupeň 2. 

3.6.4 Testování úchopu 

LEVÁ RUKA 

jemný úchop: 

silový úchop: 

PRAVÁ RUKA 

jemný úchop: 

silový úchop: 

štipec (bříškový či nehtový) -lze provést, udrží papír 

špetka (třemi prsty) -lze provést, udrží příbor 

laterální (klíčový) úchop - lze provést, udrží klíč 

kulový úchop -lze provést, udrží míček, ale nezmáčkne 

hákový úchop -lze provést, ale nedokonale 

válcový úchop - nelze provést, chybí dostatečná flexe v IP I, IP 

II a MCP kloubech 

štipec (bříškový či nehtový) -lze provést, ale papír neudrží 

špetka (třemi prsty) -lze provést, ale příbor neudrží 

laterální (klíčový) úchop -lze provést, klíč neudrží 

kulový úchop -lze provést částečně, chybí plný rozsah dorzální 

flexe v zápěstí, snížená svalová síla 

hákový úchop - nelze provést, chybí dostatečná flexe v IP I a IP 

II kloubech 

válcový úchop - nelze provést, chybí dostatečná flexe v IP I, IP 

II a MCP kloubech 

Závěr: Úchopové funkce se zlepšily na obou rukách, na levé výrazněji. 

3. 7 Zhodnocení efektu terapie 

Srovnáním hodnot uvedených ve vstupním a výstupním vyšetření mohu učinit několik 

závěrů. 

Prvním a nejdůležitějším poznatkem, který si ze své stáže odnáším, je fakt, že 4 týdny 

jsou u rozsáhlých popáleninových traumat příliš krátká doba na to, aby se dalo očekávat 
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výrazné zlepšení. Je to způsobeno zejména tím, že pacient ode dne, kdy byl na oddělení přijat, 

do dne, kdy jsem s ním provedla výstupní vyšetření, podstoupil řadu chirurgických výkonů, 

které působily velkou zátěž celého organismu. Rehabilitace se proto prováděla jen ve dnech, 

kdy nebyl na operačním sále. Dále je třeba vzít v úvahu všudypřítomnou bolest, která pacienta 

značně vyčerpává nejen fyzicky, ale i psychicky. Nelze se tudíž divit, že hodnoty získané 

během výstupního vyšetření se od těch původních liší jen málo. 

Výsledky pozitivní, ale bohužel i negativní, přineslo goniometrické vyšetření. Jak je 

patrné z výše uvedených tabulek, hybnost většiny kloubů LHK se mírně zlepšila. Podíl na tom 

má aktivní i pasivní cvičení daných kloubů, které přispělo k odeznění edému a tím ke zlepšení 

hybnosti. Přetrvávající edém na PHK, zejména od distálního předloktí směrem k periferii, 

způsobuje, že rozsah pohybu většiny kloubů této končetiny zůstává téměř beze změny. Navíc 

jsem konstatovala snížení rozsahu pohybu v lokti. Jelikož vím, že rehabilitace byla prováděna 

symetricky a PHK rozhodně nebyla zanedbána, přikládám toto zhoršení tzv. heterotopické 

osifikaci (viz kapitola 2.4 Obecná část), která bývá komplikací některých traumat (nejen 

popáleninových) a která sníží rozsah pohybu i při správně prováděné rehabilitaci. Domnívám 

se také, že tato komplikace může mít za následek přetrvávání edému na periferii. Pokud se 

tato osifikační ložiska v loketním kloubu prokáží na RTG, bude nutné situaci řešit 

chirurgicky. Pohyblivost v oblasti ramenních kloubů se také téměř nezměnila, což ale 

přikládám tomu, že pacient měl při výstupním vyšetření sice téměř zhojené (ale samozřejmě 

ještě velmi citlivé) odběrové plochy na zádech (23% BSA), ale na druhé straně mu byly 

provedeny čerstvé odběry z hrudníku, které jsou také bolestivé a pohyb v rameni výrazně 

omezují. Za pozitivní považuji skutečnost, že pacient neměl popálené axily, a tudíž nehrozí v 

této oblasti vznik hypertrofických či keloidních jizev, které by pohyb ramenních kloubů 

v budoucnosti ještě více omezovaly. 

Antropometrické měření obvodů HKK přináší následující zjištění. Výraznější 

zmenšení obvodů na periferii LHK odpovídá odeznění otoku. Pro srovnání jsem pořídila 

několik fotografií. V příloze 3a a 3b je levá a pravá ruka těsně po odstranění většiny sterilního 

krytí. Tyto fotografie byly pořízeny 31.1.2006 a je na nich ještě patrný výrazný otok, zhoršená 

trofika a jasně červená barva kůže. Fotografie v příloze 4a a 4b byly pořízeny při výstupním 

vyšetření, tj. 17.2.2006, a odeznění otoku, zlepšení trofiky i barvy kůže je výrazné zejména na 

levé ruce. Na pravé ruce je rozdíl hůře rozpoznatelný. Antropometrické vyšetření PDK sice 

také přináší zmenšení hodnot na většině měřených míst, avšak toto zmenšení je minimální ve 

srovnání s druhou končetinou a svědčí o přetrvávajícím otoku. Jeho původ jsem se pokusila 

odůvodnit v předchozím odstavci. Zmenšení obvodů paže relaxované i kontrahované na obou 
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končetinách lze přikládat atrofii m. biceps a triceps brachii, která se také vzhledem 

k dlouhotrvajícímu pobytu na lůžku dala předpokládat a které jsem nedokázala zabránit ani 

důsledným posilováním těchto svalů. 

Srovnání výsledků svalového testu dle Jandy při vstupním a výstupním vyšetření jsem 

došla k těmto závěrům. Nejvýraznější zlepšení svalové síly nastalo u svalů ruky, a to zejména 

levé. Sílu většiny těchto svalů se nám podařilo zvětšit ze stupně 3 na stupeň 3+ až 4. Podařilo 

se nám posílit i dorzální flexi zápěstí, což je klíčový pohyb pro nácvik úchopu. Zhoršující se 

tendence je bohužel patrná u svalstva obou paží, které v důsledku imobility atrofuje, což 

potvrdilo i měření obvodů. Znatelnější pokles síly pravého m. biceps brachii lze dle mého 

soudu opět odůvodnit osifikační komplikací loketního kloubu, která pacientovi při pohybu 

působí bolest a pacient tudíž pohyb odmítá provádět. 

Ačkoli jsem pravidelně s pacientem prováděla dechovou gymnastiku a učila ho 

správnému dechovému stereotypu, nepodařilo se mi zlepšit rozvíjení hrudníku, ani dýchání 

prohloubit. Není třeba dodávat, že čerstvé odběrové plochy na hrudníku mi práci neusnadnily. 

Dílčího úspěchu jsem ale i tak dosáhla. Odnaučila jsem pacienta zadržovat dech při provádění 

rehabilitace v krajních bolestivých polohách, což nám značně usnadnilo spolupráci. 

Nejradostnější výsledky ovšem přineslo testování úchopu. Jak vyplývá z tabulky 3.6.4, 

zlepšení nastalo nejen u jemného, ale rovněž u silového úchopu, u levé ruky opět výrazněji 

než u pravé. Nejenže pacient už udrží v levé ruce papír a klíč, ale hlavně už může uchopit 

příbor a nakrmit se. K tomuto účelu mu Mgr. Křížek vyrobil důmyslné pomůcky. Rukojeť 

příboru prodloužil pomocí dlahy, aby si pacient dosáhl do úst i přes omezenou flexi loketní 

(viz Příloha 5). S takto upravenými příbory se pacient naučil sám jíst. Zde je nutno dodat, že 

pacient je pravák, a tudíž sebeobsluha levou rukou mu zpočátku činila obtíže. Ovšem 

vzhledem ke stavu pravé ruky a zejména pravého lokte je v současné době levá končetina jeho 

končetinou dominantní. Zlepšení úchopu u sledovaného pacienta má jistě více příčin. Jednou 

z nich je doufám skutečnost, že to byla právě funkce úchopová, kterou jsme u pacienta 

považovali za zásadní, a tudíž jsme jejímu zlepšení věnovali nejvíce času. Dalším důvodem 

může být i to, že akrální části horních končetin jsou poměrně daleko od odběrových ploch na 

zádech a hrudníku a také nezhojených popálených ploch na dolních končetinách, jejich pohyb 

tedy není tolik omezován bolestí a pacient ho provádí i bez přítomnosti fyzioterapeuta. Svůj 

podíl má snad i pacientova motivace. 

Zde bych ještě ráda zmínilajeden důležitý fakt. Po celou dobu práce s pacientem jsem 

pozorovala jeho relativní pasivitu, strach z bolesti a časté depresivní stavy. Pacient na otázky 

odpovídal stručně, rozhovor nikdy sám nezačal a většinu času trávil sledováním televize. 
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Často měl sklony k plačtivosti. Návštěvy k němu chodily výjimečně. Je mi samozřejmě jasné, 

že každá změna zdravotního stavu, zejména u těžce popálených, má mimo fyzických změn 

vliv i na psychický stav jedince. Termický úraz představuje onemocněm psychosomatické. 

U pacientů se vlivem úrazu zvýší izolace od společnosti, mění se jejich hodnotový systém a 

životní styl. Z anamnézy vím, že pacient je v rozvodovém řízení, svého pětiletého syna 

neviděl ode dne úrazu, přítelkyně odjela na několik měsíců na léčení. Tyto anamnestické 

údaje společně s vážností pacientova úrazu jsou jasnou indikací psychoterapie. Ta bohužel na 

tomto oddělení neprobíhá. Pokládám to za veliký nedostatek a domnívám se, že výsledný 

nevalný efekt terapie může být důsledkem právě nepřítomností psychologa u mého pacienta. 

Ačkoliv s navázáním kontaktu s pacienty nemívám problémy, v tomto případě jsem neuspěla. 

Pokud bych měla zhodnotit efektivnost použitých terapeutických postupů, myslím, že 

kromě již zmíněné nepřítomnosti postupů psychoterapeutických byly u daného pacienta 

metody zvoleny správně. Mezi další metody, které by bylo možno u pacienta využít, patří 

např. PNF. Zkrácené diagonály by se daly využít zejména pro práci s periferií horních 

končetin, oslabené svaly by se takto mohly posilovat při fyziologických pohybových 

vzorcích. Z fyzikální terapie je možno využít analgetické TENS proudy (Civaia, 2003), po 

odeznění akutního stadia lze k léčbě jizevnatých ploch rozhodně doporučit laser (Allison, 

2003; Eberlein, 2005). Dále by bylo jistě výhodné opatřit tzv. "sklopné" lehátko, na kterém 

lze pacienta částečně či plně vertikalizovat a posílit tak nejen posturální svalstvo, ale rovněž i 

pacientovu psychiku, negativně ovlivněnou dlouhodobým ležením (Trees, 2003). 
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4 Závěr 

Měsíční stáž na Klinice popáleninové medicíny FNKV mi přinesla několik důležitých 

poznatků. Hned první den jsem si uvědomila, že oproti jiným oddělením je zde daleko 

důležitější umět pracovat s pacientovou bolestí. Terapie se zde často provádí přes bolest a 

přestože je pacientům před cvičením podávána medikace, terapie je pro ně velmi nepříjemná a 

jsou i tací, kteří se snaží všemožnými prostředky terapii vyhnout. Více než na jiných 

odděleních se na konečném výsledku rovněž projeví, zda se pacient na terapii aktivně podílel 

či nikoliv. 

S všudypřítomnou bolestí úzce souvisí i pacientovo psychické rozpoložení. Rozsah 

práce mi bohužel nedovolil tento aspekt popáleninového traumatu více rozpracovat, ale teorie 

bolesti a psychologie popálených pacientů sem rozhodně patří. 

Dalším specifikem rozsáhlých popálenin je doba léčení, a to neJen v akutní fázi 

nemoci z popálení, ale zejména ve fázi rehabilitační a rekonstituční. Není třeba opakovat, že 

může trvat několik let, ba dokonce i celý život. 

Jedinou nevýhodou, kterou jsem při práci na popáleninách pocítila, byl fakt, že jsem 

neměla možnost osvojit si v praxi velkou část teoretických poznatků a praktických 

dovedností, které se ve škole učíme. Na druhé straně jsem se zase načerpala velké množství 

informací specifických pro popáleninovou medicínu a rehabilitaci, čehož si velmi cením. 

Práce s pacientem pro mě nebyla snadná. Jak jsem již uvedla v kapitole 3.7., pacient 

byl přes veškerou snahu o spolupráci většinu času deprimován a terapii bral jako nutné zlo. 

Nepřítomnost psychoterapie se jasně projevila. Musím však s potěšením dodat, že když jsem 

ho byla před nedávnem v nemocnici navštívit, měl za sebou již několik návštěv psychologa, a 

je téměř neuvěřitelné, nakolik se jeho psychický stav zlepšil. 
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6 Seznam použitých zkratek 

ABR 

ant. 

ARDS 

ATB 

BMI 

BSA 

CA 

CG 

DF 

DG 

DKK 

dx. 

EKG 

GIT 

HKK 

HLA 

ICHS 

lPI 

IPII 

JT 

L 

LDK 

m. 

MCP 

p 

PDK 

PIR 

PNF 

post. 

39 

acidobazická rovnováha 

anterior 

acute respiratory distress syndrom 

antibiotika 

body mass index 

body suďace area 

celková anestezie 

cévní gymnastika 

dechová frekvence 

dechová gymnastika 

dolní končetiny 

dexter 

elektrokardiogram 

gastrointestinální trakt 

horní končetiny 

human leucocyte antigens 

ischemická choroba srdeční 

interfalangeální proximální 

interfalangeální distální 

j atemí testy 

levá 

levá dolní končetina 

musculus 

metakarpofalangeální 

pravá 

pravá dolní končetina 

postizometrická relaxace 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

posterior 



RHB 

RTG 

SFTR 

sm. 

TEN 

TENS 

TF 

TK 

40 

rehabilitace 

rentgen 

způsob zápisu goniometrického záznamu; 

rovina sagitální, frontální, transverzální, 

rotační 

sinister 

tromboembolická nemoc 

transkutánní elektrická nervová stimulace 

tepová frekvence 

tlak krve 



7 Přílohy 

Záznam o oietřovánl popálenin dospělý~t:h 
Vložka do záznamu o zdraví a nemoci 

Či5lo záznamu: .... ...................... . 

Označeni ústavu Vyietření provedeno dne: .............. .f:6....1.f.. .. f.92~ Vyšetřil: ................. ......... .. .............................. .. 

Rok n~>ronní.. ............... - -

• ' ) fl•v•• 

PuchýTe lfl'" 

Povtchnf Cf)"" 
částe!ná t/J!ll" Jtrita 

,,. 

lÍpfná' 
ztr6t• 

.ý. 
CfJikem ý." 

Tabulka podla tunda Browdera 

Cást rěla u dospéljoch % 
Hlava 7 
Krk 2 
Pie dni tást trupu 13 
Zadnl část ttupu 13 

I Obl!pafe 8 
Ob~ předloktl 6 
Obě ruce 5 
Genitalie zevní t 

Hyidě 5 
Obě stehna 19 
Oba bérce 14 

Oběnohv 7 

~r::.·Jt • 1.a o~ o 

Příloha 1 



PRAVA LE V A 

I 
19 ...... ll/ .... I 

Z ' , ., .. !--~f----f-~-~~_!!_lle:.:.ru--f---'""-'-----+•-•_•x_us_ce_"'_'c. ___ -;l-c.,.._+--·---"-'j!r,.;--,--t---:~j-----l~ 
'EJ.t•nse Ti"APQaliS ACC8SSGr:las n, XI. "" 

I ""~' "\bd.ulu:e sarnmas aal. Thoracws c,..,. ~ v·· 

1: -:{ 'ftJ ~ '!P ,_ :-..:=:as :as-••• c.. ~ f JJ?._ ~-~-OE 
;! J ·~ j tip l z.t- _,. !nehli I llllollalls CH 3 f_gp_ j +_91!._ 

i ;}-pP 0 n; Sllflll*a =or ~ c.. 3 ~()} 3 1~ 

! f 1)1; 
11 /)JP ~ = =--- Moll- g:on.l_f ~ I~. Op 

! ii-liP I {j &, ::-.:- ~tall>l~ ut...ns Co-~ ~ 1fJ 8*0p 
i 'lt ID · fto/J ::.:-...:.. =:-a~lalls ~ c.. I t ~ ~ 11;;; 

1:? pp Fj tJp ~~ ~ OIPi ůauiS -lla CH ~ tJ~ 3-tóp 

;Sll/ {)p ~.'Vl Flua lPI ::,,.-... clla. ~ ·~ :~ ~i:: l-bp 1.2tóp 
: " 46 lf ~ - Exla- cllg. Jtaollalll CH " (fp 'Í Ojl 

.E j YJ j_ I) A-- ==-~=tl Ul- <:oon». j ~ 8tPp_ 
j ť 'P g l}J -- 1111•-1 nU... 111.... Qo'J1)J :3 _pp 3t5p 

0 
~ ip j..--1- biJ Flo .. IP rt...,; polllc:lllDnfiiS li)Dal'lo Cr·n>1 2 i;jl_ 2..1!1!_ 

i [ j- Op '3 !J~ ~- J!ne-.. pot~~~: .. - -'-"• er 3 . Op 3/op 
:3f '1/J (j Ól> ~ ... - Eal ........ pOlllasiODpl aadlaiJs Cr j-f"Ď}I[$ iJt' 

• "ii. ... 
" "' 

XUI!: 

I ' I 

s - 100 '10 = pohyb v platm ",_llu a proti síl...,.., odporu 
•- 75 'll ;. ·pollyb v pla6m ",...bu a prvtl st!Wdn....., odJ>OMI 
3- 50~ p •poh.yb v plném zQZ:IIlbu toliko protl 9J8Slzaf hmotnosu 

s != spasmus 
SS:= SIIDY spasmus 

K ~ Kontr•ktura 

• • ii .. 

:- 25 ~ := •pohyb v plnfm rozsebu, avtall: .s yYloab!Dim. Ylasttd hmotnosu 
1 - 10 ~ !!K :r.élkub. bez pobybu v ll:ald6 polom 
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