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ABSTRAKT 

Autor:   Šárka Šrámková 

Název:  Kazuistika pacienta s diagnózou popálení II.– III. stupně na 40% těla 

Cíle: Hlavním cílem této práce je vypracování podrobné kazuistiky 

rehabilitační péče pacienta s danou diagnózou, zpracování literární 

rešerše k zadanému tématu, získání ucelených teoretických i 

praktických poznatků o této diagnóze. 

Metody:  Při zpracování kazuistiky byly využity vyšetřovací metody 

a fyzioterapeutické postupy osvojené během bakalářského studia 

fyzioterapie na FTVS UK. Obecná část práce pojednává o anatomii 

a fyziologii kůže, o diagnostice hloubky a rozsahu popálenin, způsobu 

léčby, fyzické a psychické rehabilitaci. Speciální část obsahuje 

metodiku práce, anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, průběh 

terapie, výstupní kineziologický rozbor a efekt terapie. 

Výsledky: Byla vypracována podrobná kazuistika pacienta s danou diagnózou 

spolu  

 s literární rešerší k danému tématu. Hlavní přínos práce je v možnosti 

získání nových zkušeností a poznatků o této diagnóze. 

 

Klíčová slova: popáleniny, kůže, rehabilitace, kazuistika 

 



ABSTRACT 

 

Title:  Case study of a patient with the diagnosis of burns II.–III. grade to 40% 

of body   

 

Objectives: The main goal of this bachelor thesis is to work out a detailed case study 

of rehabilitation care of a patient with burns and literature search of this 

topic. Another goal is to acquire comprehensive teoretic and practical 

knowledge about this diagnosis. 

 

Methods:  I used assay and physiotherapeutic approaches which I learned during 

the bachelor studies at FTVS UK. The general part informs about anatomy 

and physiology of the skin, about diagnostics of degree and extent 

of burns, methods of treatment, physical and psychological rehabilitation. 

Special part includes methodology of the work, anamnesis, opening 

kinesiologic analysis, individual therapies, outcoming kinesiologic 

analysis, the effect of the therapy and end. 

Results: I worked out a detailed case study of a patient with this diagnosis and 

a literature search has been worked out. The main contribution of the work 

was the possibility to gain new experiences and knowledge to this 

diagnosis. 

Keywords:  burns, skin, rehabilitation, case study



8 

 

OBSAH 

1 ÚVOD ..................................................................................................................... 13 

2 ČÁST OBECNÁ ..................................................................................................... 14 

2.1 ANATOMIE A FYZIOLOGIE KŮŽE ............................................................ 14 

2.1.1 Pokožka (Epidermis) ................................................................................ 14 

2.1.2 Škára (Dermis, Corium) ........................................................................... 15 

2.1.3 Podkožní vazivo (Tela subcutanea) .......................................................... 16 

2.1.4 Přídatná kožní ústrojí ( Kožní adnexa) ..................................................... 17 

2.1.5 Fyziologie kůže ........................................................................................ 18 

2.2 PODSTATA POPÁLENIN ............................................................................. 19 

2.2.1 Biofyzika popálení .................................................................................... 19 

2.3 PATOLOGIE POPÁLENIN ............................................................................ 21 

2.3.1 Struktura popálené plochy ........................................................................ 21 

2.3.2 Klasifikace hloubky postižení .................................................................. 21 

2.3.3 Rozsah a lokalizace postižení ................................................................... 23 

2.3.4 Vznik místního edému .............................................................................. 23 

2.3.5 Popáleninový šok ...................................................................................... 24 

2.3.6 Inhalační trauma ....................................................................................... 26 

2.3.7 Faktory určující závažnost popáleninového traumatu .............................. 27 

2.3.8 Mechanismus úrazu .................................................................................. 27 

2.3.9 Rozsah postižení ....................................................................................... 29 

2.3.10 Věk postiženého ....................................................................................... 29 

2.3.11 Osobní anamnéza ...................................................................................... 29 

2.3.12 První pomoc .............................................................................................. 29 

2.3.13 Léčebná péče ............................................................................................ 30 

2.3.14 Léčení na specializovaném pracovišti ...................................................... 31 



9 

 

2.3.15 Léčba rozsáhlého popáleninového traumatu ............................................ 32 

2.3.16 Péče o popálené plochy ............................................................................ 32 

2.3.17 Chirurgická léčba popálenin ..................................................................... 34 

2.3.18 Krytí popálených ploch ............................................................................ 37 

2.4 TRVALÉ NÁSLEDKY PO POPÁLENINÁCH ............................................. 41 

2.5 JIZVY .............................................................................................................. 42 

2.5.1 Atrofické jizvy .......................................................................................... 42 

2.5.2 Hypertrofické jizvy ................................................................................... 42 

2.5.3 Keloidní jizvy ........................................................................................... 43 

2.5.4 Hodnocení jizev ........................................................................................ 43 

2.6 KOMPLIKACE POPÁLENINOVÉHO TRAUMATU .................................. 45 

2.6.1 Nervosvalové komplikace ........................................................................ 45 

2.6.2 Kostní komplikace .................................................................................... 45 

2.6.3 Sudeckův syndrom ................................................................................... 46 

2.7 KOMPLEXNÍ FYZIOTERAPIE ..................................................................... 47 

2.7.1 Stadia popáleninového traumatu z pohledu fyzioterapeuta ...................... 48 

2.8 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA ............................................................... 50 

2.9 SPECIÁLNÍ REHABILITACE ....................................................................... 52 

2.9.1 Polohování ................................................................................................ 52 

2.9.2 Dlahování ................................................................................................. 54 

2.9.3 Kompresivní terapie ................................................................................. 55 

2.9.4 Měkké techniky ........................................................................................ 55 

2.9.5 Silikonové a polymerní materiály ............................................................ 56 

2.9.6 Vyvazování ............................................................................................... 57 

2.9.7 Fyzioterapie na operačním sále ................................................................ 57 

2.9.8 Facilitační metody .................................................................................... 58 



10 

 

2.9.9 Fyzikální terapie ....................................................................................... 58 

2.9.10 Sprchování a promašťování ...................................................................... 61 

2.10 PSYCHOLOGIE PACIENTA S ROZSÁHLÝM POPÁLENINOVÝM 

TRAUMATEM A  

             PSYCHICKÁ REHABILITACE ................................................................... 63 

2.11 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ............................................................................... 66 

3 ČÁST SPECIÁLNÍ ................................................................................................. 67 

3.1 METODIKA PRÁCE ...................................................................................... 67 

3.2 ANAMNESTICKÉ ÚDAJE ............................................................................ 68 

3.3 VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR .................................................... 71 

3.3.1 Status praesens .......................................................................................... 71 

3.3.2 Vyšetření stoje aspekcí ............................................................................. 71 

3.3.3 Vyšetření chůze aspekcí ........................................................................... 72 

3.3.4 Vyšetření aspekcí a palpací ...................................................................... 72 

3.3.5 Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti pomocí goniometru, zápis 

metodou SFTR  

                  (Janda, Pavlů 1993) ............................................................................... 73 

3.3.6 Antropometrické vyšetření ....................................................................... 74 

3.3.7 Vyšetření svalové síly (Janda, 2004) ........................................................ 75 

3.3.8 Vyšetření kloubní vůle (Rychlíková, 2002) ............................................. 77 

3.3.9 Orientační neurologické vyšetření ............................................................ 78 

3.3.10 Orientační vyšetření úchopu a jemné motoriky ........................................ 78 

3.3.11 Vyšetření samostatnosti a ADL ................................................................ 79 

3.3.12 Závěr vyšetření ......................................................................................... 80 

3.4 KRÁTKODOBÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ PLÁN ....................................... 81 

3.5 DLOUHODOBÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ PLÁN ....................................... 81 

3.6 PRŮBĚH TERAPIE ........................................................................................ 82 

3.6.1 1. terapeutická jednotka 31. 1. 2012 ......................................................... 82 



11 

 

3.6.2 2. terapeutická jednotka 2. 2. 2012 ........................................................... 84 

3.6.3 3. terapeutická jednotka 3. 2. 2012 ........................................................... 86 

3.6.4 4. terapeutická jednotka 6. 2. 2012 ........................................................... 88 

3.6.5 5. terapeutická jednotka 7. 2 .2012 ........................................................... 90 

3.6.6 6. terapeutická jednotka 8. 2. 2012 ........................................................... 92 

3.6.7 7. terapeutická jednotka 9. 2. 2012 ........................................................... 94 

3.6.8 8. terapeutická jednotka 10. 2. 2012 ......................................................... 96 

3.6.9 9. terapeutická jednotka 13. 2. 2012 ......................................................... 98 

3.6.10 10. terapeutická jednotka 14. 2. 2012 ..................................................... 100 

3.6.11 11. terapeutická jednotka 15. 2. 2012 ..................................................... 102 

3.7 VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR ............................................... 105 

3.7.1 Status praesens ........................................................................................ 105 

3.7.2 Vyšetření stoje aspekcí ........................................................................... 105 

3.7.3 Vyšetření chůze aspekcí ......................................................................... 106 

3.7.4 Vyšetření aspekcí a palpací .................................................................... 106 

3.7.5 Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti pomocí goniometru, zápis 

metodou SFTR  

                 (Janda, Pavlů 1993) .............................................................................. 107 

3.7.6 Antropometrické vyšetření ..................................................................... 108 

3.7.7 Vyšetření svalové síly (Janda, 2004) ...................................................... 109 

3.7.8 Vyšetření kloubní vůle (Rychlíková, 2002) ........................................... 111 

3.7.9 Orientační neurologické vyšetření .......................................................... 112 

3.7.10 Vyšetření úchopu a jemné motoriky ....................................................... 112 

3.7.11 Vyšetření samostatnosti a ADL .............................................................. 113 

3.7.12 Závěr výstupního kineziologického rozboru .......................................... 114 

3.8 ZHODNOCENÍ EFEKTU TERAPIE ........................................................... 115 

3.8.1 Rozsah pohybu v kloubech při aktivním pohybu ................................... 115 



12 

 

3.8.2 Rozsah pohybu v kloubech při pasivním pohybu ................................... 116 

3.8.3 Antropometrické vyšetření ..................................................................... 117 

3.8.4 Svalová síla dle Jandy (Janda, 2004) ...................................................... 117 

3.8.5 Kloubní vůle dle Rychlíkové (Rychlíková, 2002) .................................. 119 

3.8.6 Úchop ..................................................................................................... 119 

3.8.7 Samostatnost a zvládání ADL dle Barthelova testu ............................... 120 

3.8.8 Fotografické porovnání efektu terapie .................................................... 121 

4 ZÁVĚR.................................................................................................................. 123 

5 Seznam použité literatury ...................................................................................... 125 

6 Seznam tabulek ..................................................................................................... 129 

7 Seznam obrázků .................................................................................................... 130 

8 Seznam zkratek ..................................................................................................... 130 

9 Přílohy ................................................................................................................... 130 

 



13 

 

1 ÚVOD 

Popáleniny jsou velmi závažným a život ohrožujícím poraněním, kdy je 

poškozena převážně kůže, která tvoří bariéru mezi vnějším a vnitřním prostředím 

organismu a má mnoho dalších významných funkcí. Při této diagnóze hraje 

důležitou roli diagnostika hloubky a rozsahu popálenin, konzervativní 

či chirurgická léčba a rehabilitace jak fyzická tak psychická. Tyto složky mají 

primární vliv na co nejlepší výsledky. Hlavními cíli léčby a rehabilitace jsou 

udržení maximálního rozsahu kloubní pohyblivosti, zachování funkčnosti svalstva 

a reintegrace popáleného pacienta do společnosti s perspektivou pracovního 

uplatnění. K dosažení těchto cílů je nutná dlouhodobá péče a spolupráce pacienta. 

Často u těchto poranění dochází k různým deformitám a znetvoření, což má 

negativní vliv na psychiku pacienta a je nutná spolupráce psychologa 

či psychiatra. 

Tato bakalářská práce je koncipována jako kazuistika pacienta s danou 

diagnózou opírající se o literární rešerši aktuálních poznatků. Cílem práce je podat 

ucelené informace o diagnostice, léčbě a rehabilitaci pacientů po popáleninovém 

úraze. 

Speciální část práce vznikala na základě mého působení ve Fakultní 

nemocnici Královské Vinohrady ve spolupráci s pacientem, který utrpěl 

popáleniny na 40% těla. V této části je obsažena anamnéza pacienta, vstupní 

a výstupní kineziologický rozbor a jedenáct terapeutických jednotek, které se 

mnou pacient absolvoval. Na konci této speciální části je shrnut efekt terapie. 

Obecná část se zaměřuje na anatomii a fyziologii kůže, na podstatu popálenin 

a jejich patofyziologii, na diagnostiku rozsahu a hloubky popálení, na možnosti 

konzervativní či chirurgické léčby a na způsoby a metody rehabilitace fyzické 

a psychické. 
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2 ČÁST OBECNÁ 

2.1 ANATOMIE A FYZIOLOGIE KŮŽE 

Kůže (cutis, řecky derma) je významný a funkčně nesmírně složitý orgán, 

představující bariéru organismu vůči okolí. Její poškození tak představuje pro 

organismus velké riziko. (Čihák, 2004; Trojan, 1999) 

Kůže dospělého člověka dosahuje plochy asi 1,7 m
2
. Pro hodnocení rozsahu 

popálenin je důležité znát procentuální rozsah jednotlivých částí těla, kdy hlava a krk 

tvoří 11%, trup 30%, horní končetiny 23% a dolní končetiny zabírají kolem 36%. 

(Naňka a Elišková, 2009) 

Stavba kůže umožňuje přizpůsobení pohybům a tvarovým změnám těla. 

Podle krajiny těla činí tloušťka kůže od 0,5 mm do 4 mm. Obzvláště tenká kůže je 

na očních víčkách a na penisu, nejsilnější naopak na zádech. Hmotnost kůže dosahuje 

3 kg, avšak je-li ztluštěna tukovým polštářem může v extrémních případech dosáhnout 

až 20 kg hmotnosti. (Čihák, 2004; Dokládal a Páč, 2000) 

 Kůže má mnoho důležitých fyziologických funkcí a v neposlední řadě kůže 

obličeje ovládaná mimickými svaly je významným prostředníkem psychiky jedince. 

(Demling, 1989) 

2.1.1 Pokožka (Epidermis) 

Pokožka je povrchová vrstva tvořená vícevrstevnou epitelovou tkání 

ektodermového původu. Z hlediska stavby se jedná o epitel vrstevnatý dlaždicový, 

v povrchových vrstvách zrohovatělý, jehož základní buňky se nazývají keratinocyty. 

V různém stádiu jejich vývoje obsahuje i další (tzv. symbiotické) buňky melanocyty 

(tvoří pigment), Langerhansovy buňky (napomáhají imunitnímu systému organismu) 

a Merkelovy buňky (smyslová funkce). Pokožka neobsahuje žádné cévy a výživu buněk 

zajišťuje tkáňový mok v širokých mezibuněčných prostorách. (Čihák, 2004; Dokládal 

a Páč, 2000) 
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Buňky epidermis vytvářejí vrstvy: 

- Stratum germinativum (stratum basale + stratum spinosum) 

- Stratum granulosum 

- Stratum lucidum 

- Stratum corneum 

Zárodečná vrstva stratum germinativum je rozdělena na vrstvu vyšších buněk 

při bazální membráně stratum basale (cylindricum), ve které probíhá buněčné dělení 

a vznik nových buněk, a na stratum spinosum navazující na stratum basale. Stratum 

granulosum obsahuje 1-3 vrstvy buněk, kde se začínají vytvářet zrna kerathohyalinu 

(prekursor kreatinu), buňky postupují k povrchu, diferencují se a pak podléhají buněčné 

smrti a mění se ve stratum lucidum. To je tenká vrstva buněk obsahujících eleidin (další 

prekursor keratinu), která přechází v stratum corneum – vrstvu plně zrohovatělých 

buněk. Cyklus, v kterém se keratinocyty přesunují směrem k povrchu, oplošťují se 

a ztrácejí buněčné organely se nazývá keratinizace neboli rohovění a trvá přibližně 

3 až 4 týdny. (Čihák, 2004; Naňka a Elišková, 2009) 

Stratum lucidum a stratum corneum mají velký význam pro propustnost kůže a tvoří 

důležitou barieru mezi epidermis a zevním prostředím. Keratin, vyplňující buňky 

stratum corneum, je hydrofobní a velmi odolný vůči mechanickým, chemickým 

a fyzikálním noxám. Jeho odolnost ještě umocňuje kožní pot a maz. (Čihák, 2004) 

K pokožce patří i útvary, které z ní vznikají tzv. deriváty epidermis- chlupy, nehty 

a kožní žlázy. (Čihák, 2004) 

2.1.2 Škára (Dermis, Corium) 

Škára je vazivová vrstva pod epidermis, vývojově pocházející z mesodermu. 

Jedná se o fibroelastické kolagenní vazivo se dvěma vrstvami a to stratum papillare 

(povrchová vrstva, větší množství vazivových buněk, protkána sítí kapilár) a stratum 

reticulare (hlubší, hustší vrstva, méně buněk, husté svazky kolagenních fibril). Dermis 

odděluje pokožku od další vrstvy vaziva tela subcutanea (podkožní vazivo), 

které odděluje kůži od povrchové fascie nebo periostu. (Čihák, 2004; Dokládal a Páč, 

2000) 
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Tloušťka škáry činí 0,5- 2,5. Všude tam, kde je kůže vystavena častému tlaku, 

je povrch dermis nepravidelný s velkým počtem dermálních výběžků (papil), 

které zvětšují kontaktní plochu a posilují dermo-epidermální spojení. Dermis je 

protkána sítí elastických a kolagenních vláken, která zajišťují pevnost, roztažitelnost, 

pružnost a štěpitelnost kůže v určitých směrech. Elastická vlákna škáry jsou orientována 

do určitých směrů, která odpovídají směru mechanického zatížení kůže v dané oblasti.  

Těchto směrů štěpitelnosti musí být respektováno při volbě chirurgických řezů 

a plastické úpravě ran. Pokud nejsou dodrženy tyto směry štěpitelnosti, tvoří se rozsáhlé 

nepevné jizvy, deformující kožní tkáň a z kosmetického hlediska jsou nepřijatelné. 

(Čihák, 2004; Naňka a Elišková, 2009)  

Ve škáře probíhají krevní a mízní cévy. Mezi tepnami a žílami jsou četné 

anastomózy, jež hrají velkou roli v udržování tělesné teploty a krevního tlaku. Krevní 

cévy zde vytvářejí velmi bohaté cévní sítě. Kůže se tak může stát poměrně významnou 

zásobárnou krve, která je v případě potřeby poskytnuta jiným orgánům. Odhaduje se, 

že kožní cévy mohou zadržovat až 4,5 % objemu krve. (Čihák, 2004; Dokládal a Páč, 

2000;  Trojan, 1999) 

Ve škáře jsou navíc uloženy epidermální deriváty jako vlasové folikuly a jejich 

aparát (mazové žlázy, mm. erectores) a potní žlázy. Dermis je bohatě zásobena 

nervovými vlákny. Efektorové nervy kůže vznikají z paravertebrálního řetězce 

sympatiku. V kůži tak chybí parasympatické zásobení. Somatosenzitivní vlákna v kůži 

přijímají signály dotyku, bolesti, tepla a chladu. Vyskytují se zde speciální nervová 

zakončení různých typů např. Meissnerova tělíska, Krauseova, Ruffiniho  

a Vatre -Paciniho lamelosní tělíska. (Čihák, 2004) 

2.1.3  Podkožní vazivo (Tela subcutanea) 

Podkožní vazivo spojuje dermis s povrchovou fascií nebo s periostem. Obsahuje 

četné hustší vazivové pruhy retinacula cutis jdoucí k fasciím a k periostu. V místech 

těchto spojení není kůže posunlivá a nemůže se tam tvořit tak vysoký tukový polštář 

jako v okolí a tak při jejich stlačení trpí cévní sítě kůže (v těchto místech se nejsnáze 

tvoří proleženiny). (Čihák, 2004; Naňka a Elišková, 2009) 

Mimo místa fixovaná ke spodině je podkožní vazivo prorostlé lalůčky tuku 

a vzniká tzv. panniculus adiposus (tukový polštář). Podkožní tukové vazivo slouží jako 

skladiště zásobních látek, má ochrannou a izolační funkci při termoregulaci 
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a na některých místech má i význam mechanický (např. na tukové výplně na dlani 

a chodidle). Na místech, která jsou vystavena většímu namáhání (tlak, tření), se mohou 

v podkožním vazivu vytvářet podkožní tíhové váčky (bursae synoviales subcutanae). 

Váčky jsou vyplněné tekutinou s podobným složením jako má synoviální tekutina 

a jejich význam spočívá v tlumení mechanického namáhání. Z praktického hlediska je 

důležité vědět, že mohou podléhat zánětlivým změnám. (Čihák, 2004; Dokládal a Páč, 

2000) 

2.1.4  Přídatná kožní ústrojí ( Kožní adnexa) 

 Součástí kůže jsou přídatná kožní ústrojí (kožní adnexa), která jsou epidermálního 

původu a rozdělují se do dvou skupin- zrohovatělé deriváty (chlupy, vlasy, nehty) a 

kožní (mazové a potní) žlázy. (Naňka a Elišková, 2009) 

 Chlupy (Pili) jsou keratinové útvary, které vyrůstají cyklicky a nepravidelně 

z vchlípenin epidermis, označovaných jako vlasové folikuly. Pokrývají v různé hustotě 

téměř celý povrch těla s výjimkou dlaní, chodidel, palmární a plantární strany prstů, 

přechodné zóny rtů a oblasti zevních pohlavních orgánů mužů i žen. Růst chlupu je 

pomalý asi 0,30- 0,45 mm za den. Tvorba chlupů probíhá v cyklech. Růstová fáze se 

nazývá anagenní, klidová telogenní a vypadnutí vlasů je fáze regresní. Primární funkce 

ochlupení pro člověka je funkce estetická. Dále mají funkci ochrannou a sexuální. 

(Čihák, 2004; Dokládal a Páč, 2000)  

 Nehty jsou zrohovatělá ploténka na dorsální straně všech konečných článků prstů 

ruky i nohy, kterým poskytují mechanickou ochranu. Vyrůstají z nehtového lůžka a 

mají velice dobrou schopnost regenerace. Pokud není poškozena zárodečná vrstva, 

vyrůstá během 3 až 6 měsíců nehet nový.  (Naňka a Elišková, 2009) 

Kožní žlázy jsou deriváty epidermis a dělíme je na dvě hlavní skupiny. 

Na mazové žlázy a potní žlázy. (Naňka a Elišková, 2009) 

Mazové žlázy (Glandulae sebaceae) jsou žlázy připojené k pochvám chlupů 

a ústící do nich. Kromě kůže dlaní a plosek nohou se vyskytují v kůži celého těla 

s nerovnoměrnou hustotou. Vylučují kožní maz, jehož hlavní složkou jsou 

triacylglyceroly, vosky, cholesterol a jeho steroly, jež způsobují na povrchu kůže 

fyziologické kyselé prostředí, které tvoří ochranu před řadou mikrobiálních agens. 

Špatná propustnost mazu pro vodu chrání kůži před vysycháním a udržuje ji vláčnou. 
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Denní produkce mazu se pohybuje okolo 1-2 gramů. Funkce mazových žláz začíná 

v období puberty. (Čihák, 2004; Dokládal a Páč, 2000; Trojan, 1999) 

Potní žlázy (Glandulae sudoriferae) vylučují pot. Jedná se o bezbarvou čirou 

tekutinu charakteristického kyselého zápachu. Z organických látek obsahuje močovinu, 

kyselinu močovou, mastné kyseliny některé aminokyseliny a další organické látky. 

Z anorganických látek má hlavní zastoupení NaCl. Funkce potu je ochlazování kůže 

prostřednictvím odpařování z jejího povrchu. Pot je významným termoregulačním 

mechanismem a zasahuje i do vodního hospodářství těla. V klidu se za 24 hodin vyloučí 

asi 0,5 litru potu. Při fyzické námaze, nervovém vypětí a horku může být vyloučeno 

10 až 15 litrů za den. (Čihák, 2004; Dokládal a Páč, 2000; Trojan, 1999) 

2.1.5 Fyziologie kůže 

 Kůže je specializovaná hraniční vrstva tvořící ucelený zevní povrch lidského těla. 

Představuje značně velkou styčnou plochu mezi tělem a prostředím a zároveň ochranu 

proti jeho nejrůznějším vlivům. Vlivem poškození integrity kůže úrazem dochází 

k ohrožení schopnosti jedince existovat v zevním prostředí. (Trojan, 1999) 

 Funkce kůže: 

 Ochranná funkce - kůže odolává nebo minimalizuje škodlivé účinky 

mechanických, osmotických, chemických, tepelných a světelných vlivů 

prostředí. Tvoří také bariéru proti invazi mikroorganismů. 

 Zabraňuje ztrátám tekutin a tím brání dehydrataci- při poškození kůže popálením 

je pacient ohrožen hypovolemickým šokem. 

 Termoregulační funkce- vrstva podkožního tuku slouží jako tepelný izolátor, 

regulace teploty změnami průsvitu cév, pocením a odpařováním. 

 Smyslová funkce- v kůži je velké množství receptorů, zejména mechanických 

(Vater-Paciniho tělíska), tepelných (teplo- Ruffiniho, chlad- Krauseho tělíska) 

a bolesti (volná nervová zakončení) → ochrana před mechanickým a termickým 

poškozením. 

 Metabolická a skladovací funkce- obsahuje velké množství tuku. 

 Produkce vitaminu D. 

 Vylučovací funkce- prostřednictvím potních a mazových žláz. 

 Resorpční funkce- využívá se při aplikaci léčebných mastí. 
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 Estetická funkce. (Demling,1989; Trojan, 1999) 

2.2  PODSTATA POPÁLENIN 

 Popálenin jsou různě hluboká a rozsáhlá poranění, vznikající dostatečně dlouhým, 

přímým nebo nepřímým působením nad prahové hodnoty tepelné energie na tělesný 

povrch. Nejčastěji dochází k úrazům elektrickým proudem, zasažením chemickými 

látkami, přímým vedením při kontaktu s horkým materiálem, působením nízkých teplot 

a zářením pocházejícím z elektromagnetického spektra, rentgenového paprsku, 

radarových vln, infračerveného a ultrafialového záření. (Königová a Bláha, 2010) 

 Kromě místních změn na kůži působí tato poranění při větším rozsahu celková 

onemocnění a rozsáhlé popáleniny mohou být i příčinnou smrti. Tato poranění mají 

závažné tělesné i psychické následky. K nejrizikovějším skupinám patří děti do tří let, 

muži v produktivním věku, kdy dochází k průmyslovým a dopravním úrazům a starší 

osoby, převážně ženského pohlaví. (Königová, 1999; Petrová, 2006) 

2.2.1  Biofyzika popálení 

 Teplo je forma energie závisející na kinetické energii neuspořádaného pohybu 

částic. Jeho jednotkou je joule. Jedná se o stavovou veličinu určující tepelný stav těles. 

Teplo se šíří vedením, prouděním nebo sáláním. Při hoření se větší molekuly oxidací 

štěpí a vydávají svou akumulovanou energii. Část energie se vyzáří v podobě 

elektromagnetického záření a část přechází na drobné molekuly vody, oxidů uhlíku 

a ostatních prvků. Tyto molekuly jsou v podobě horkých, tedy velmi intenzivně 

kmitajících částic hmot nositelkami podstatné části uvolněné energie. Při styku s méně 

pohyblivými makromolekulami živé hmoty narážejí na jejich povrch s intenzitou 

vystřeleného projektilu a oddělují z povrchu proteinů, lipidů nebo polysacharidů větší 

či menší fragmenty, čímž je devitalizují. Na tomto principu vzniká popáleninová 

nekróza- rozbitím makromolekul na biologicky nepoužitelné fragmenty 

nebo na patologické polymeráty. Málo běžné jsou popáleniny vzniklé sáláním. Vznikají 

při velmi krátkém působení vysoké teploty (až 4000°C). Nejčastěji jsou to popáleniny 

vlivem ultrafialového záření slunečního spektra. U popálení vedením se zvětšuje teplo 

vedené horkou párou, která produkuje až 3 150 J/cm
2 

tepelné energie, kdy teplý, suchý 

vzduch o stejné teplotě vytváří teplo o hodnotě 4,1 J/cm
2
. Při popálení přímým 

kontaktem závisí množství převedeného tepla na stupni tepelné vodivosti tkání 
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a na rychlosti, jakou se v tkáních šíří. Schopnost tkání přijímat teplo závisí samozřejmě 

i na obsahu vody, proto se v opuchlých částech těla vodivost zvyšuje.(Königová 

a Bláha, 2010; Šimko a Koller, 1992) 

 Pokud tepelná energie překročí určitou hraniční mez, která je dána pevností 

a funkčností makromolekul živého organismu, dojde k popálení. U vzniku popáleniny 

není důležitá pouze teplota, ale také čas neboli délka expozice, po kterou teplo působí. 

Čím delší je působení tepelného agens, tím větší množství tepelné energie živá tkáň 

přijme a po překročení výše zmíněné hranice bude poškozeno nebo zahubeno více 

buněk.(Königová a Bláha, 2010) 

  

Proudu klade větší odpor kůže suchá než kůže vlhká a stejně tak kost je méně 

vodivá než nervová vlákna nebo krevní cévy naplněné krví. Při působení tepelného 

agens dojde k vzestupu teploty v zasažených tkáních a dle míry jejich poškození je tato 

teplota buď rozváděna do okolí, nebo vyzářena infračervenými paprsky z povrchu kůže, 

a nebo redukována vypařenou vodní parou. Při zachování kapilárního krevního oběhu 

klesá teplota poměrně rychle. Dojde-li však k mikrotrombotizaci a vzniku koagulační 

nekrózy, vysoká teplota se v místě zasažení udržuje překvapivě dlouho (až 11 minut). 

Obrázek 1: Vliv teploty na buňky (Königová a Bláha, 2010) 
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Z tohoto důvodu je jako první pomoc doporučováno okamžité a intenzivní chlazení 

proudem vody. (Königová a Bláha, 2010) 

2.3  PATOLOGIE POPÁLENIN 

  Ihned po termickém úraze se popálená kůže uspořádá do tří zón. Nekrotický střed 

zasahuje do různé hloubky škáry a podkožního vaziva. Barva je bledá, černá či hnědá a 

povrch je tvrdý. Zóna kapilární stázy se nachází mezi dvěma sousedními zónami. Je 

sytě červené barvy způsobené únikem hemoglobinu. Tato zóna se může v důsledku 

infekce, dehydratace, tlaku apod. přeměnit na nekrotickou nebo se naopak za příznivých 

podmínek může spontánně upravit. Vzdálená zóna hyperemie tvoří nejlehčí formu 

popáleniny. Vzniklé změny v této zóně jsou reverzibilní. (Petrová, 2006) 

2.3.1  Struktura popálené plochy 

 Popálená plocha prakticky není jednotně hluboká v celém rozsahu. Zvláště 

u rozsáhlých postižení jde často o kombinaci povrchních a hlubších popálenin. Základní 

struktura je miskovitá s hlubšími centrálními částmi a povrchnějšími okrajovými. 

Což znamená, že v centru je popálení III. stupně obkroužené koncentricky popáleninami 

IIb a IIa a I. Stupně. (Königová a Bláha, 2010) 

2.3.2  Klasifikace hloubky postižení 

 V České republice používáme třístupňovou klasifikaci popálenin s tím, že 

II. stupeň dělíme na povrchní IIa a na hluboký IIb. (Königová a Bláha, 2010) 

U popálenin I. stupně je zasažena tenká vnější vrstva epidermis a tento stupeň je 

charakteristický počátečním zarudnutím a místním otokem různého rozsahu. 

Na histologickém řezu je patrný jako zóna erytému, ale poškození tkáně je minimální 

a ochranné funkce kůže jsou neporušené. V dermis jsou dilatované kapiláry, epidermis 

je makroskopicky neporušená, ale mikroskopicky byly prokázány změny typu 

vakuolizace. Po odeznění počátečního období s příznaky zánětu přestane plocha pálit 

a několik dní přetrvává pouze mírný otok a zarudnutí. Bazální membrána ani k ní 

fixovaná vrstva bazálních buněk nejsou poškozeny. (Demling, 1989; Königová a Bláha, 

2010) 
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Povrchní popálenina druhého stupně je charakterizována odlučováním bazálních 

buněk epidermis od bazální membrány, vytváří se popáleninová bula tvořená všemi 

vrstvami epitelu a tekutým obsahem z lymfy a filtrátu plazmy. Ta se většinou do dvou 

týdnů spontánně vyhojí bez trvalých následků. Hluboké popáleniny druhého stupně 

patří již k popáleninám hlubokým. Je zcela zničena epidermis a kapilární síť. Nefunkční 

jsou všechna volná nervová zakončení v epitelu a svrchním koriu. Bývá zachováno 

hluboké čití s hmatovými tělísky v hlubokých vrstvách koria a podkoží. V důsledku 

infekce se snadno prohlubuje ve třetí stupeň. Trvalé následky jsou od plochých, 

nepravidelně pigmentovaných a hladkých jizev s omezenou papilární strukturou 

až po hypertrofující jizvy v nejhlubších částech popálených ploch. (Königová a Bláha, 

2010) 

Popálenina III. stupně je charkterizována nekrózou kůže v celé tloušťce, často 

i části přilehlého podkožního tuku. Na první pohled mají tyto plochy voskově bílé 

zbarvení v důsledku avaskularizace. Pokud však je kontakt s ohněm delší a je 

poškozena i tuková vrstva je barva hnědá až černá. V ojedinělých případech může dojít 

k poškození svalové fascie, svalů a vzácně i kosti. Řešením je odstranění nekrózy  

a  uzávěr defektu kožním štěpem. Trvalým následkem je nepravidelná jizva. Charakter 

jizvy je odvozen od mnoha faktorů (hloubka nekrózy, infekce, rozsah postižení, typ 

a úspěšnost operačního výkon). (Königová a Bláha, 2010; Herndon, 1996) 

K diagnostice hloubky postižení nám pomáhá tzv. test kapilárního návratu. 

Červené plochy blednoucí pod tlakem prstu a po jeho oddálení jeví reaktivní hyperemii, 

zůstalo jim zachované kapilární řečiště a jsou tedy povrchové. Červené plochy, 

u nichž kapilární návrat chybí, mají mikrocirkulaci uzavřenou mikrotrombotizací 

a to znamená ischémii a odumření sousedních vrstev kůže. Skutečnou hloubku 

termického traumatu lze přesně určit pouze retrospektivně, protože se v celém průběhu 

hojení neustále mění vlivem místního ošetření i celkové léčby. (Königová a Bláha, 

2010) 
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2.3.3  Rozsah a lokalizace postižení 

Rozsah popálení s ohledem na věk zraněného je z hlediska zahájení protišokové 

léčby nejdůležitějším faktorem. Rozsah postižení se vyjadřuje procenty celkového 

povrchu těla. U dospělých a velkých dětí dle pravidla devíti. Tělesný povrch je rozdělen 

na oblasti reprezentující 9% nebo násobek devíti. Hlava + krk = 9%, HK= 9%, 

DK=18%, přední plocha trupu= 18%, zadní plocha trupu=18%, genitál=1%. Pro určení 

rozsahu malých postižení lze použít palmární plochu ruky pacienta s prsty u sebe 

představující 1% celkového tělesného povrchu. U malých dětí se používá tabulka podle 

Lunda-Browdera. Pokud není k dispozici, používá se k určení 1% tělesného povrchu 

ruka dítěte. (Demling, 1989; Fang Zhi- yang, 1992; Königová a Bláha, 2010) 

 Spoluurčujícím faktorem pro nutnost hospitalizace a specializované chirurgické 

péče je lokalizace postižení. Nejzávažnější je popálení oblasti obličeje, krku, rukou, 

perinea, genitálu a plosky nohou. Rozvíjející se edém obličeje a hluboké cirkulární 

popálení krku, hrudníku či trupu může způsobit problémy při zajišťování dýchání. 

Z estetického hlediska jsou závažné popáleniny tváře, hlavy, okolí očí, úst, nosu a také 

sekundárních pohlavních znaků. Z funkčního hlediska mohou být rozhodující 

popáleniny rukou, prstů, dolních končetin, okolí análního otvoru a oblasti genitálu. 

(Königová a Bláha, 2010) 

2.3.4 Vznik místního edému 

 Mezi nekrózou a neporušenou tkání je tzv. zóna intermediání- zóna stázy, 

kde dochází k různým změnám, které jsou projevem odezvy na termické trauma. 

Povrchová zóna časné stázy se objevuje do 2 hodin po úrazu, spolu s tvořícím se 

edémem, a někdy odeznívá již do 2 dnů. Hlubší zóna opožděné stázy se objevuje 4-16 

hodin po úrazu, současně se stupňujícím se edémem, a může odeznít za 24 hodin. 

Klinicky se tato zóna jeví jako sytě červená. 

 Vznik edému v popálené tkáni ovlivňuje několik faktorů: 

 dilatace prekapilárních cév- zvyšuje tlak v kapilárním řečišti, trvá jen 30 minut 

 zvýšený intersticiální osmotický tlak 

 obstrukce distálních venul 

 zvýšená mikrovaskulární permeabilita pro makromolekuly- snížení onkotického 

tlaku v plazmě (Demling, 1989; Königová a Bláha, 2010) 
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2.3.5  Popáleninový šok  

 „Popáleninový šok je komplexní proces oběhové a mikrocirkulační poruchy 

s následnou hypoperfuzí tkání, kterou nelze snadno a zcela upravit náhradou tekutin.“ 

(Königová a Bláha, 2010) Dochází k neadekvátní oxygenaci tkání a neadekvátní 

utilizaci glukózy s následkem celulární dysfunkce. (Königová a Bláha, 2010) 

 Popáleninový šok se začíná rozvíjet již v okamžiku úrazu a dochází k němu 

u osob s rozsáhlými popáleninami. Tento druh šoku má své zvláštnosti, jimiž se liší 

od ostatních druhů šoku. Jedná se o poruchu propustnosti kapilár s následnými ztrátami 

tekutin, solí a bílkovin, tvorba lokalizovaných a generalizovaných edémů, vystupňovaná 

forma stresové reakce. Dle závažnosti popálenin může tento šok trvat až 72 hodin. 

(Petrová, 2006; Herndon, 1996) 

 „Popáleninová resuscitace je komplikována nejen mohutným edémem 

kolaterálním, ale také různě mohutným edémem v nepopálených tkáních, což je stav 

jedinečný pro termický úraz. Resuscitace náhradními roztoky má za cíl obnovit a udržet 

perfúzi tkání, a tím předejít orgánové ischemii. Dále má za úkol zajistit co nejmenší 

stupeň generalizovaného edému, který snižuje průchodnost dýchacích cest a zhoršuje 

prokrvení postižených ploch, při kterém tím dochází k prohloubení stupně postižení.“ 

(Kapounková, 2001) „Celkové množství náhradních roztoků je přímo závislé 

na rozsahu postiženého povrchu těla, bez ohledu na hloubku postižení. Povrchní 

i hluboká postižení mají obvykle podobné ztráty a vyžadují z hlediska množství stejnou 

náhradu. Povrchní postižení však při vnějších ztrátách do bull vyžadují v prvních 

hodinách často náhradu větší.“ (Königová a Bláha, 2010) Při náhradě tekutin je kvalita 

stejně významná jako kvantita roztoků. (Königová a Bláha, 2010) 

 Jako první byl k náhradě používán fyziologický roztok, ale jakmile byla dostupná 

plazma, dostala přednost. V posledních 40 letech se však nejčastěji používá 

Hartmannův roztok (Ringer-laktát) a to hlavně z ekonomických důvodů a možnosti 

dostupnosti. (Königová a Bláha, 2010) 

 Existují různá schémata doporučovaná pro nitrožilní náhradu tekutin, ale většina 

z nich má hlavně historickou cenu. Ztráty tekutin jsou nejrychlejší v prvních hodinách, 

proto pacientovi podáváme v prvních osmi hodinách asi 1/2 z vypočteného množství 

tekutin pro 24 hodin. (Kapounková, 2001) Pro prvních 24 hodin se nejčastěji používá 

výpočet Brooke formula update: 3 ml/kg t.hm. / % postižení. Používá krystaloidy, 
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koloidy se přidávají až v druhých 24 hodinách. Nevýhoda uvedeného a i ostatních 

schémat spočívá v tom, že jsou vypočítávány na příliš dlouhé období a je často 

nezbytné, změnit způsob infuzní léčby, protože se klinický stav horší. Individuálnímu 

přístupu k jednotlivým pacientům nejlépe vyhovuje formule z Mount Vernon hospital. 

Plánuje podávání stejných objemů plazmy v šesti obdobích podle předpokládaných 

změn v cirkulaci na základě ztrát tekutin. V praxi je vypracována předem pouze první 

dávka pro první čtyřhodinovou periodu na základě hmotnosti a rozsahu postižení:  

(% postižení x t.hm. pacienta v kg )/2 = množství plazmy. U dětí je k potřebě objemu 

tekutin nezbytného vzhledem k popálení připočtena i fyziologická denní potřeba:  

2  ml/  kg t. hm. / % postižení + hmotnost v kg x (140 – 10n), n= věk v letech ( 

Herndon, 1996; Königová a Bláha, 2010; Petrová, 2006) 

 Výpočty ke stanovení množství podávaných náhradních tekutin jsou pouze 

orientační. Je nutné zdůraznit jedinečnost každého jedince a tomu by měl odpovídat 

i individuální přístup ke každému pacientovi. (Königová a Bláha, 2010) 

 Bylo prokázáno, že neexistuje jiný úraz nebo choroba, jež by vedly k rychlejšímu 

tělesnému rozkladu a rozsáhlejší ztrátě protoplazmatické hmoty, která je nezbytná 

k hojení postižených ploch a obnově orgánových funkcí. Celková odezva je v době 

úrazu ovlivněna i psychickým stresem (neurogenním šokem). Stresové komplikace 

postihují jednotlivé orgány splanchnické oblasti již v prvních 48 hodinách. Komplikace 

v oblasti trávicího ústrojí se projevují vazokonstrikcí, hemoragickými komplikacemi 

(Curlingův vřed, hemoragická ezofagitida a gastritida), poruchy peristaltiky. Další 

komplikací je akutní renální selhání, degenerace jaterního parenchymu, poruchy plicní 

ventilace, vazokonstrikce prekapilárních sfinkterů.  

(Fang Zhi- yang, 1992; Königová a Bláha, 2010)  
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2.3.6  Inhalační trauma 

 Zraněného může bezprostředně ohrozit na životě nejen tepelná anergie, ale také 

kouř. Inhalační trauma se objevuje až u 33% pacientů přijatých s popáleninovým 

traumatem. (Fang Zhi-yang, 1992) Zejména hoření za nedostatečného přístupu kyslíku 

produkuje velké množství toxických zplodin. „Mezi nejzávažnější patří pro svoji 

systémovou toxicitu oxid uhelnatý a kyanovodík.“ (Königová a Bláha, 2010) Tyto dvě 

látky jsou z velké části zodpovědné za většinu časných úmrtí již na místě nehody. 

Druhou skupinu nebezpečných látek tvoří dráždivé substance, které přímo dráždí 

a chemicky destruují výstelku dýchacích cest. Jsou to např. aldehydy, akrolein, oxidy 

dusíku a sír, fosgen, chlorovodík. (Demling, 1989; Königová a Bláha, 2010) 

 Oxid uhelnatý je vedlejším produktem nedokonalého spalování obzvláště 

při hoření v uzavřeném prostoru. Časnou známkou otravy je nápadně růžové zbarvení 

sliznic a poruchy vědomí až bezvědomí. V takovýchto případech se rychle podává 

kyslík o vysoké koncentraci nebo se využívá hyperbaroxie a u masivních otrav je možná 

i výměnná transfuze. (Demling, 1989; Königová a Bláha, 2010) 

 Závažnější důsledky má inhalace přehřáté vodní páry, která může způsobit 

poškození až v bronchiolární oblasti na rozdíl od suchého horkého plynu, jež je rychle 

ochlazen průchodem horními cestami dýchacími a tím nedochází k závažnějšímu 

poranění dolních cest dýchacích. (Königová a Bláha, 2010) 

 Nejzávažnější je kombinace rozsáhlé popáleniny s inhalačním traumatem. 

Mortalita této kombinace se pohybuje mezi 80 a 100%. Důvodem je kombinované 

poškození alveolokapilární membrány, která je současně destruována z obou stran 

a to v důsledku poškození plicní mikrocirkulace při popáleninovém šoku a přímou 

destrukcí alveolární výstelky chemickými noxami z inhalovaného kouře. (Königová 

a Bláha, 2010) 

 Poškození horních cest dýchacích bývá důsledkem termického poškození přímým 

účinkem horkého plynu. Dochází k rychlému rozvoji otoku horních cest dýchacích, 

který se stává mechanickou překážkou v jejich průchodnosti. Toto poškození bývá 

doprovázeno laryngospazmem.  Život zachraňujícím opatřením je v tomto případě 

udržení nebo obnovení průchodnosti dýchacích cest prostřednictvím tracheální intubace 

dříve než dojde k rychlému rozvoji masivního otoku. Pokud otok znemožňuje zavedení 
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tracheální intubace využívá se urgentní tracheostomie. (Demling, 1989; Fang Zhi-yang, 

1992; Königová a Bláha, 2010) 

 Postižení dolních dýchacích cest na úroveň výměnné difúzní plicní plochy je 

charakterizováno nejčastěji přímým chemickým, zřídka termickým postižením 

alveolární výstelky s její destrukcí, obnažením bazální membrány, závažným 

poškozením produkce surfaktantu, intraalveolární transsudací a vyplněním alveolů 

buněčným detritem. Následkem toho dochází k závažné poruše alveolokapilární difuze 

až alveolokapilární blokádě, která se manifestuje rozvojem syndromu dechové tísně. 

Příznakem je excesivní produkce hlenu s příměsí sazí, kašel a expirační stridor, 

signalizující bronchospazmus a otok dýchacích cest. Jako léčebné opatření se zavádí 

umělá plicní ventilace a mukolytická léčba ke zkapalnění a odsátí hyperprodukovaného 

hlenu. (Demling, 1989; Fang Zhi-yang, 1992; Königová a Bláha, 2010) 

 Závažnou a často smrtící komplikací inhalačního traumatu je bronchopneumonie. 

Do komplexu léčení tedy nepochybně patří i antibiotická léčba, důležitou součástí léčby 

je dechová rehabilitace, polohování, fyzioterapie a co nejčasnější vertikalizace a 

mobilizace zraněného. (Königová a Bláha, 2010) 

2.3.7 Faktory určující závažnost popáleninového traumatu 

Správné poskytnutí první pomoci a neodkladné přednemocniční péče a zajištěný 

transport jsou významné faktory ovlivňující prognózu popáleninových úrazů. Závažnost 

popáleninového a chemického traumatu, elektrotraumatu a radiačního poškození je 

určena řadou dalších důležitých faktorů: (Königová a Bláha, 2010) 

 mechanismus úrazu 

 rozsah postižení 

 věk postiženého 

 hloubka postižení – viz. kapitola 2.3.2 klasifikace hloubky postižení 

 lokalizace postižení – viz. kapitola 2.3.3 rozsah a lokalizace postižení 

 choroby prodělané či probíhající (osobní anamnéza). (Petrová, 2006) 

2.3.8  Mechanismus úrazu 

 Nejčastějšími činiteli tepelných úrazů jsou opařeniny horkou tekutinou, popálení 

plamenem při manipulaci s otevřeným ohněm. Dále mezi nejčastější příčiny patří 

popálení elektrickým proudem nebo chemickou látkou. (Petrová, 2006) 
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 Při termickém traumatu opařením popáleniny zasahují často větší plochu 

a zpravidla bývají II. - III. stupně. Opaření tvoří asi 95% dětských popálenin. 

Při kontaktu s horkým tělesem dochází ke vzniku hlubokých popálenin s malým 

rozsahem. Při popálení plamenem vzniká celá škála popálenin různého rozsahu 

a závažnosti. Vliv má i hoření oděvu. (Petrová, 2006) 

 Elektrické trauma můžeme rozdělit na trauma vzniklé přímým působením proudu, 

elektrickým obloukem a na popálení od elektrické jiskry. U přímého působení proudu 

způsobuje proud v místě předpokládaného vstupu suchou, vkleslou, kráterovitou 

nekrózu a v místě předpokládaného výstupu nepravidelnou vyvýšenou nekrózu. 

V případě méně rozsáhlého postižení se za několik hodin od poranění v okolí nekrózy 

rozvijí erytém a edém. Při rozsáhlejším poranění vzniká v příčné svalovině 

tzv. myonekróza. Elektrický oblouk může běžet směrem k zemi buď uvnitř, 

nebo po povrchu těla oběti. U vysokého napětí se vytvoří místní léze. V případě nízkého 

napětí mohou být osoby postižené elektrošokem v místě vstupu oblouku bez zjevných 

známek na kůži. Elektrická jiskra může způsobit vznícení oděvu nebo požár prostředí. 

(Fang Zhi-yang, 1992; Königová a Bláha, 2010; Petrová, 2006) 

 Chemické trauma je výsledkem kontaktu kůže s chemickou látkou způsobující až 

nekrózu tkáně. Některé chemikálie způsobují pouze lokální lézi, jiné mohou být 

absorbovány a vyvolávají systémové otravy. Nejčastější lokalizací jsou končetiny, 

obličej a oči. Poleptání kyselinou je jedním z nejčastějších chemických zranění. 

Výsledkem působení kyseliny je suchá koagulační nekróza. Zásady způsobují 

kolikvační nekrózu kůže, na kterou často nasedá vlhká sněť. Tyto rány mají tendenci 

k prohlubování a jsou bolestivější než při zasažení kyselinou. (Fang Zhi-yang, 1992; 

Petrová, 2006) 

 U vývoje chladového poranění rozhodují dva faktory - absolutní stupeň teploty 

okolí a doba působení chladu. Bodem mrazu pro živé tkáně jsou -3 °C. Při ponoření 

končetin do vody o teplotě 0° C nemohou zmrznout, ale nastávají hluboké a často trvalé 

změny. (Petrová, 2006) 
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2.3.9 Rozsah postižení 

 Hodnocení rozsahu postižení jsme popsali v kapitole 2.3.3 rozsah a lokalizace 

postižení. Toto hodnocení hraje důležitou roli v prognóze pacienta, 

kdy pravděpodobnost úmrtí se určuje metodou sečtení věku pacienta a procenta 

postižení. Jestliže se věk postiženého a procento rozsahu popálení rovná 100 jedná se 

o smrtelné popálení. V posledních letech se podařilo zachránit mnoho pacientů, u nichž 

byl součet větší než 100. Tito pacienti se však nevyhnou trvalým následkům. (Chiburis 

a kol. 1997; Königová a Bláha, 2010) 

2.3.10 Věk postiženého 

 Věk se jeví jako jeden z nejzávažnějších faktorů popálenin. Jednou 

z nejrizikovějších skupin jsou děti mladší 2 let a dospělí nad 60 let. Kůže dětí do 2 let je 

velmi tenká a jemná, u lidí starších 60 let je kůže málo elastická. V této věkové skupině 

mohou být komplikací systémová onemocnění zejména aterosklerózou. U těchto 

pacientů se i postižení malého rozsahu může stát letální a to obvykle v důsledku 

exacerbace dosud skrytě probíhajícího chronického onemocnění nejrůznějších orgánů. 

(Šimko a Koller, 1992) 

2.3.11  Osobní anamnéza 

 Choroby proběhlé či probíhající mohou podstatně ovlivnit průběh systémové 

zánětlivé reakce při rozsáhlém postižení i odpověď na léčbu. Je nutné zdůraznit 

dynamičnost popáleninového traumatu při rozvoji místních i celkových změn, 

kdy komplikace jsou spíše pravidlem než výjimkou a proto je nutné dobře znát 

anamnézu postiženého. (Königová a Bláha, 2010) 

2.3.12 První pomoc 

 U popáleninového traumatu je správné poskytnutí první pomoci, neodkladná 

přednemocniční péče a transport velmi významnými faktory ovlivňující prognózu 

popáleninových úrazů. Důležitá je snaha poškození zabránit nebo ho co nejvíce 

minimalizovat. (Königová a Bláha, 2010) 

  Zásady: 

 uhasit oheň 

 zastavit oběti při útěku 

 horizontální poloha 
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 vzdálit se z dosahu plamenů i kouře 

 zabalit do přírodních materiálů nebo polít vodou – např. vlna (nehoří rychle se 

šířícími plameny), ideální teplota vody je 8°C, pozor na prochlazení! 

 podání analgetik a sedativ – nitrožilně 

 zajištění volných dýchacích cest 

Chlazení absorbuje tepelnou noxu pronikající do hloubky a pravděpodobně 

omezuje i narůstání kolaterálního edému. Poskytuje také subjektivní pocit úlevy 

od bolesti a tím redukuje poplachovou reakci. Je důležité vědět, že chlazení se týká 

jen nerozsáhlých postižení a postižení lokalizovaných na obličeji, krku a rukou. 

U rozsáhlých postižení, kde hrozí rozvoj popáleninového šoku, je nutné pacienta 

před prochlazením chránit. Zásadně nebalíme do mokrých prostěradel trup a stehna. 

Hypotermie může být příčinou bradykardie, komorové fibrilace a asystolie. Dalším 

nebezpečím při celkovém prochlazení je vazokonstrikce v kapilárním řečišti 

a s ní spojená ischémie v kůži, parenchymatózích orgánech a hlavně 

v gastrointestinálním traktu. Vazokonstrikce může být tedy příčinou prohloubení 

léze popálených ploch ale také příčinou rozvoje stresových komplikací. (Demling, 

1989; Herndon, 1996; Königová a Bláha, 2010) 

2.3.13 Léčebná péče 

Léčebnou péči lze poskytovat ambulantně nebo na lůžkovém oddělení většinou 

na specializovaném pracovišti. První kontakt pacienta se zdravotníky probíhá 

na ambulanci. Dochází zde ke klasifikaci potíží, k primárnímu ošetření, návrhu další 

terapie a rozhodnutí o hospitalizaci. Na ambulanci musí být každému pacientovi 

s termickým úrazem poskytnuta úleva od bolesti a strachu. Podávají se sedativa, 

narkotika, analgetika a také chladné obklady s optimální teplotou 8 - 12°C. Dále je 

nutno provést toaletu popálených ploch. Nakonec se poranění zakryje obvazem se 

separačním mastným tylem, antiseptickým obkladem a suchým mulem pro odsávání 

ranného transsudátu. Polytraumata jsou přijímána traumacentrem. Specializovaná 

místnost má vybavení jako operační sál, kde se v celkové anestezii provádí akutní 

výkony jako uvolňující nářezy, endotracheální intubace, centrální kanylace, katetrizace 

atd. (Herndon,1996; Königová a Bláha, 2010) 
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2.3.14 Léčení na specializovaném pracovišti 

 U dospělých má definitivní přijetí na specializované pracoviště skončit do 6 hodin 

od úrazu, u dětí do 2 let do jedné hodiny. Jakékoliv opoždění v léčbě může vést ke 

smrti. (Königová a Bláha, 2010) 

Popálené plochy jsou při příjmu na specializované pracoviště nejvýraznějším 

patologickým jevem a hodnocení jejich rozsahu je určujícím faktorem zahájení 

resuscitace, přesto není jejich ošetřování nejnaléhavějším úkolem. Z hlediska 

popálených ploch je v tomto období nezbytné zachování všech principů asepse. 

(Petrová, 2006) 

Léčebné výkony se řídí podle příčiny a komplikace. Vždy je však nutno zajistit 

Fowlerovu polohu a oxygenaci přes zvlhčovač. (Königová, 1990) 
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2.3.15 Léčba rozsáhlého popáleninového traumatu 

 Léčení rozsáhlého popáleninového traumatu můžeme rozdělit do tří hlavních 

období. První neodkladné období (období popáleninového šoku) trvá 24 hodin 

až 14 dní. Je nutno zajistit dýchání, zastavení krvácení, primární, neurogenní 

nebo psychogenní šok, včasnou a adekvátní náhradu tekutin a zajistit léčení celkové 

odpovědi na úraz. Toto období končí, začne-li pacient ztrácet počáteční přírůstek 

hmotnosti. (Königová a Bláha, 2010) 

 Druhé období (akutní) trvá řadu týdnů až měsíců a pacient je v neustálém 

nebezpečí kritických zvratů a komplikací. Toto období končí, jsou-li všechny plochy 

zhojeny. (Königová a Bláha, 2010) 

 Třetí období je rehabilitační a rekonstrukční a trvá řadu let. U některých 

závažných případů i doživotně. Je třeba zajistit systematickou a cílevědomě vedenou 

rehabilitaci (fyzickou i psychickou), rekonstrukční a reparační výkony a dispenziarizaci 

následků. (Königová a Bláha, 2010) 

2.3.16 Péče o popálené plochy 

  Péče o popálené plochy je hlavním úkolem druhého období péče o popálené, 

které trvá, dokud se všechny plochy nezhojí buď spontánní epitelizací, 

nebo nekrektomií a autotransplantací. Přesahuje-li rozsah hlubokých popálenin určitou 

hranici, nemůže se nový kožní kryt vytvořit spontánní epitelizací a snaha organismu 

o zhojení plochy je marná a vytváří se permanentní stres. (Herndon, 1996; Königová 

a Bláha, 2010) 

 Je třeba dodržovat několik principů v celém průběhu ošetřování: 

 zabránit prohloubení postižených ploch 

 zabránit celkové infekci 

 odlišit mrtvé tkáně a včas je odstranit 

 co nejdříve autotransplantovat  

 zabránit kontrakturám vhodným polohováním (Königová, 1999) 

Je nutné rozlišovat částečnou ztrátu kůže u povrchového postižení a úplnou 

ztrátu kůže při hlubokém postižení. Částečná ztráta je schopna se zhojit spontánní 

epitelizací a není známo žádné ošetření, které by mohlo výrazně zlepšit toto hojení. 

Naopak vážně ohrozit a přeměnit částečnou ztrátu na úplnou může infekce. Hlavním 
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úkolem je tedy prevence infekce. Musíme také rozlišit povrchní částečnou ztrátu, 

která se hojí bez zanechání jizev a hlubokou částečnou ztrátu hojící se závažným 

hypertrofickým jizvením. (Königová, 1990) 

Jsou udávány tři základní přístupy k léčbě popálených ploch. Otevřená metoda, 

polootevřená a zavřená metoda. (Königová a Bláha, 2010) 

Původem nejstarší a nejpřirozenější je otevřená metoda. Popálená plocha je 

po ošetření ponechána bez krytí, exsudát zaschne a vytvoří se příškvar (krusta). Příškvar 

chrání spodní vrstvy před kontaminací a dalším vysycháním a tím umožňuje hojení. 

Tento způsob využíváme při postižení obličeje a perinea, při ojedinělých popálených 

plochách trupu a při rozsáhlých těžko zavazujících se plochách. Nevýhodou je zde 

nebezpečí infekce a větší náchylnost pacienta k prochlazení. (Königová a Bláha, 2010) 

Polootevřená metoda zahrnuje krytí raných ploch místními antibakteriálními 

prostředky s aplikací obvazu nebo bez. Polootevřený způsob s použitím 

antibakteriálních prostředků je indikován u rozsáhlých postižení. (Königová a Bláha, 

2010) 

Zavřená metoda spočívá v krytí obvazem, jehož úkolem je chránit proti infekci, 

odsávat exsudát z rány a působit jako vehikulum pro antibakteriální léčiva. Plochy se 

kryjí mnohovrstevným obvazem, který je ponechán bez výměny 3-4 dny podle 

charakteru rány. Výhodou je ochrana poraněné plochy před dalším poškozením a větší 

pohodlí. (Königová a Bláha, 2010)  

Za zmínku v péči o popálené plochy, zejména u rozsáhlých popáleninových 

traumat stojí využívání speciálních lůžek. Resuscitační lůžka dokáží zajistit 

Trendelenburgerovu a Fowlerovu polohu a setkáme se s nimi na jednotkách intenzivní 

péče a v prostorách resuscitace. Na popáleninových odděleních se využívají vzdušná 

lůžka, která mají řadu výhod. Napomáhají rychlejšímu hojení popálené plochy, udržují 

teplou dle potřeb pacienta, brání rozvoji proleženin a snižují bolest při ošetřovatelských 

manipulacích. Jejich nevýhodou je omezené polohování s následným vznikem 

kontraktur a svalových atrofií. V zahraničí se využívají i lůžka otáčecí umožňující 

jakoukoli polohu. (Petrová, 2006) 
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2.3.17 Chirurgická léčba popálenin 

Včasné rozpoznání, excize a překrytí hlubokých ran mění přirozený průběh 

popálenin, protože brání jejich neodvratitelnému zánětu a sepsi. Součástí úspěšné léčby 

je zhodnocení stavu zkušeným lékařem, který dokáže rozpoznat hloubku popálených 

ploch, posoudit vliv lokalizace rány, tloušťky kůže a hustoty kožních adnex. Léčba dále 

závisí na kvalitě poskytované intenziví péče, věku pacienta a stavu výživy. (Sheridan, 

2004) 

2.3.17.1 Uvolňující nářezy 

 Při termickém poškození dochází k porušení integrity živé tkáně a k úniku 

tekutiny do intersticia. Vzniká edém jednotlivých buněk s jejich následným rozpadem. 

V důsledku toho je tkáň hůře prokrvena, prodlužuje se transportní dráha pro kyslík 

a poškozená tkáň trpí tkáňovou hypoxií, což má za následek prohlubování původně 

povrchnějších ploch. Působením vysoké teploty dochází ke koagulaci kolagenu kůže 

a jejímu smršťování. Při rozsáhlém popálení nebo u cirkulárních popálenin vznikající 

edém může mechanicky utlačovat cévy a bránit tak dostatečnému prokrvení. V těchto 

případech se provádějí uvolňující nářezy. U popálenin s menším rozsahem, kde nehrozí 

utlačení, volíme konzervativní přístup. (Herndon, 1996; Petrová, 2006) 

 Důležitou zásadou u provedení nářezů je, že začátek i konec vlastního řezu by 

měly začínat a končit ve zdravé a nepostižené tkáni nebo alespoň v ploše s povrchním 

popálením. Na končetinách provádíme uvolňující nářezy v případě cirkulárního 

popálení. Hloubka nářezu musí zasahovat celé podkoží až k podkožnímu tuku. Nářez je 

veden místy, kde nervově cévní svazky procházejí nejblíže kůži, aby došlo k jejich 

uvolnění. Řez nesmí být veden lineárně, ale „zig-zag“, abychom dosáhli maximálního 

uvolnění tkáně. (Brož, 2001; Petrová, 2006) 

 V oblasti hrudníku se nářezy provádějí při hlubokém popálení přední plochy, kdy 

hrozí respirační insuficience. Na břiše se uvolňující nářezy obvykle neprovádějí, pouze 

při rozsáhlém popálení přední plochy těla se provádějí pokračující nářezy od hrudníku a 

při cirkulární nekróze v pase. Dále se nářezy provádějí v oblasti horních víček. Důležité 

je uvolnění při hlubokém cirkulárním postižení krku nebo popálení jeho přední plochy. 

(Brož, 2001; Demling, 1989; Königová a Bláha, 2010) 
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 Cílem uvolňujících nářezů je snížení tlaku v edematózní tkáni podkoží a zlepšení 

jejího prokrvení. Jsou prováděny skalpelem, kterým se protne tuhá nekróza 

až do podkoží a pomocí preparačních nůžek se rozvolňuje podkoží a tuková tkáň 

dle potřebného rozestupu. Rozestup bývá po nářezu v závislosti na lokalitě přibližně  

2-5 cm. Vzhledem ke kompresi podkožních cév narůstajícím edémem a vzhledem 

k jejich trombotizaci nejsou krevní ztráty při těchto výkonech významné. (Brož, 2001; 

Königová a Bláha, 2010) 

  Při zasažení elektrickým proudem je nutné provést uvolňující nářezy vždy 

i při nepřítomnosti zjevného edému a při intaktní kůži, abychom zabránili její pozdější 

ischemizaci. Při tomto postižení je patrný vstup a výstup proudu, kůže nad cestou 

proudu je napjatá a podkoží tuhé, i když se zdá být intaktní. Kromě již zmíněných 

vrstev se zde protíná také svalová fascie. (Brož, 2001; Königová a Bláha, 2010) 

2.3.17.2 Nekrektomie – časná excize 

  Jedná se o chirurgické odstranění devitalizované tkáně, čímž je aktivně urychlen 

postup hojení kožního defektu. Často je tento výkon spojen s okamžitou 

autotransplantací excidovaných ploch dermoepidermálním štěpem. Snahou je dosáhnout 

co nejlepšího funkčního a kosmetického výsledku. (Brož, 2001; Königová a Bláha, 

2010) 

 Nekrózy přítomné na popálené ráně zpomalují hojení a představují živnou půdu 

pro mikrobiální působení. U velmi rozsáhlých kožních nekróz může docházet 

ke vstřebávání katabolitů z poškozené tkáně, a ty pak mohou vystupňovat celkové 

zhoršení stavu pacienta. Odumřelá tkáň se proto odstraňuje v celém rozsahu 

až ke hranici zdravé tkáně. (Königová a Pondělíček, 1983) 

 Časná excize se provádí do pátého dne po úrazu, nejvhodnější je den třetí, kdy je 

již zřejmé, jak je popálenina hluboká. Výkon je indikován u hlubokých popálenin 

IIb a III. stupně, u kterých předpokládáme dobu hojení delší než 3 týdny a trvalé 

následky v podobě jizev a nepravidelných plošných depigmentací. (Brož, 2001) 

 Výhodou časné excize je provádění výkonu na vrcholu poúrazového otoku a tím 

dochází k menším ztrátám krve. Plochy jsou dosud sterilní nebo jen velmi málo 

kontaminované mikroby a pokud je pacientův stav stabilizovaný a nekrektomie správně 

provedena, lze plochu krýt přímo autotransplantátem. Hojení je pak velmi dobré 
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a prognóza trvalých následků příznivá. Statistiky objasnily, že správně indikovaná 

a správně provedená časná excize a transplantace vedou ke zkrácení hospitalizace 

ze 32 na 16 dnů, ke snížení výskytu rané sepse jako příčiny smrti ze 40 na 18%. 

(Königová a Bláha, 2010; Petrová 2006) 

 K provedení nekrektomie používáme transplantační nože (Watsonův nůž, 

Braithwaiteův nůž), dermatomy k odebírání štěpů např. elektodermatom a airdermatom 

a další nástroje jako elektrokauter umožňující incizi, excizi i koagulaci za minimálních 

krevních ztrát, plazmový skalpel či laserový skalpel. (Königová a Bláha, 2010) 

 Rozlišujeme tangenciální a fasciální nekrektomii. Tangenciální neboli také 

laminální excize odstraňuje devitalizovanou tkáň po vrstvách. Je indikována u částečně 

hluboké ztráty kůže (IIb stupeň). Postupně se seřezávají tenké vrstvy popálené plochy, 

až se dosáhne živé tkáně. Optimální úroveň správně excidované popáleniny je hranice 

dolní poloviny zóny kapilarostázy pod nekrózou. (Herndon, 1996; Königová 

a Pondělíček, 1983; Petrová, 2006) „Nezbytná je pečlivá kontrola spodiny. Při nalezení 

ztrombotizovaných cév je nutno excizi prohloubit do vrstvy, kde jsou patrné krvácející 

cévy.“ (Brož, 2001). Vzhledem k množství krevních ztrát se doporučuje v jedné 

operační době odstranit maximálně 20% nekrotické tkáně. Fasciální nekrektomie 

odstraňuje odumřelé tkáně „en-bloc“ – kůži, podkoží a tuk až k fascii někdy včetně 

svalové fascie. Využívána je u velmi hlubokých popálenin a u velmi rozsáhlých 

postižení. Tato metoda má nesporné výhody- operační doba je kratší, menší krevní 

ztráty v porovnání s tangenciální excizí, snížení možnosti vzniku infekce 

na nekrotických plochách a možnost okamžitého provedení transplantace. Nevýhodou 

jsou kosmetické deformace v místě přechodu ve zdravou tkáň, distální edémy vznikající 

při cirkulární excizi, kožní denervace (může, ale nemusí být reverzibilní). Fasciální 

nekrektomii lze provádět formou ostré disekce nebo formou tupé avulze. Při tupé avulzi 

se na rozmezí zdravé tkáně a okraje nekrózy provede hluboký nářez až k fascii. 

Následně se nekrotická tkáň uchopí pomocí nástroje nebo ruky a tahem se odstraní. 

Při ostré disekci se k odstranění tukové vrstvy od fascie používají tupé preparační nůžky 

a skalpel. Výhodné je kombinovat oba způsoby. (Brož, 2001; Fang Zhi- yang, 1992; 

Königová a Bláha, 2010; Petrová, 2006) 
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2.3.17.3 Odstranění mrtvých tkání (Débridement) 

 Pokud nelze provést radikální excizi nekrotické tkáně je možné provést 

chemickou nebo enzymatickou nekrolýzu tzv. débridement. Pro tento výraz nemá český 

jazyk ekvivalent. Je odvozeno od francouzského slova „debris“ (zbytek) a používá se 

pro vše, co je potřeba z popálených ploch očistit a odstranit jako např. porušené 

devitalizované okraje měkkých tkání, příškvary, uvolněné cáry puchýřů apod. (Petrová, 

2006) 

 Tuto metodu používáme u pacientů, kteří nemohou podstoupit operační výkon 

z důvodů vysokého operačního rizika např. kvůli vysokému věku nebo množství 

přidružených chorob. Débridement je indikováno u popáleninových traumat 

způsobených plamenem, opařením, chemikáliemi i elektřinou. Kontraindikací je 

těhotenství a lokalizace obličeje, nad velkými cévami, šlachami, ligamenty a kostmi 

a na živých tkáních. Na plochy o rozsahu větším než 10% se nedoporučuje aplikovat 

enzymatická nebo chemická nekrolytika z důvodu rizika ztráty tekutin s následným 

rozvratem metabolismu a nebezpečí mikrobiální kontaminace do spodiny a sousedních 

tkání. (Petrová, 2006) 

2.3.18 Krytí popálených ploch 

 Kožní defekt, který nelze uzavřít přímou suturou nebo místním posunem můžeme 

krýt buď provizorně dočasným krytem, nebo definitivním uzávěrem – 

autotransplantátem. Po nekrektomii je dalším nezbytným úkolem v péči o popálené 

plochy co nejdříve zajistit definitivní kryt - uzávěr. U pacientů s rozsáhlými 

popáleninami není možné v důsledku nedostatku odběrových ploch využít ke krytí 

nekrektomované plochy autotransplantáty. Využíváme tedy dočasné kožní náhrady 

(kryty), které nahradí po různě dlouhou dobu ztracený kožní povrch. (Petrová, 2006; 

Königová a Bláha, 2010) 

2.3.18.1 Dočasné kožní náhrady 

 „Pod dočasnou kožní náhradou se rozumí přirozený materiál biologického 

původu nebo uměle vyrobený syntetický materiál, který je přechodně schopný nahradit 

vlastnosti kůže ztracené popálením.“ (Šimko a Koller, 1992) Úlohami dočasného krytí 

jsou čištění granulace, zabránění ztrátám tekutin a bílkovin z poraněné plochy, 

analgetické účinky, zlepšení pohyblivosti pacienta, snížení rizika bakteriální infekce, 
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podpora spontánní epitalizace a zamezení sekundárnímu prohlubování změn 

při popáleninách. (Petrová, 2006) 

 Dočasné kožní náhrady dělíme podle použitého materiálu na syntetické, 

polosyntetické a biologické kryty. Odběrem, ošetřením, skladováním, evidencí 

a distribucí biologických kožních štěpů se zabývá kožní banka. Tkáně je možné 

dlouhodobě uchovávat hluboce zmražené, lyofilizované, nebo bez použití fyzikálních 

procedur v určitých médiích. (Herndon, 1996; Petrová, 2006) 

 „Pod pojmem biologický kryt se v posledních letech řadí kromě aloštěpů 

a xenoštěpů jakýkoli materiál, který rychle přilne k ranné ploše a podporuje hojení, to 

znamená reepitelizaci u povrchových defektů, nebo připraví rannou plochu 

k autotransplantaci, tedy vytvoří pro autotransplantát v lůžku fyziologické prostředí.“ 

(Konigová, 1999). Optimálním biologickým dočasným krytem je kůže lidská z živého 

dárce nebo kadaverózní alotransplantáty. Tyto kryty se odebírají spíše výjimečně, 

kdy se jedná o jediné možné řešení. Dárcem obvykle bývá blízký příbuzný eventuálně 

vyšetřený zemřelý dárce z centrálního pracoviště dárců orgánů (IKEM, Praha). 

Xenotransplantáty jsou viabilní dermoepidermální štěpy získávané z čerstvých 

vepřových jatečních kruponů. Jejich hlavní funkcí je tvořit bariéru pro vstup infekce, 

zabránit vysychání, stimulovat spontánní epitelizace z výstelky adnex (pokud jsou 

přítomna) a jejich výhodou je snadné přikládání a modelace. (Fang Zhi- yang, 1992; 

Königová, 1999; Königová a Bláha, 2010; Petrová, 2006) 

 Jsou určena kritéria, která musí splňovat všechny druhy krytí. Syntetické kryty 

nemají vlastnosti „živé tkáně“ jako kryty biologické. Jejich hlavními výhodami jsou 

dlouhodobá skladovatelnost a možnost je mít trvale připravené. Díky tomu jsou 

nejdůležitější v oboru válečné chirurgie. Jsou používány při krytí popálenin 

II.a a II.b stupně a odběrových ploch. Z hlediska struktury se dělí na filmy, gely, pěny 

a složené lamináty. Zlom v hledání umělé dermální náhrady způsobil objev Integry- 

Arteficial skin. „ Integra je biosyntetická náhrada kožního krytu, kdy vrstva pokožky je 

nahrazena tenkou silikonovou fólií a vrstva škáry je suplována vlákny hovězího 

kolagenu a chondotinsulfátu, uspořádanými v trojrozměrné síti.“ (Zajíček, 2003) 

„Materiál umožňuje vznik dobře vaskularizované neodermis, po 21 dnech je silikonová 

membrána odstraněna a povrch je transplantován tenkým štěpem.“ (Brychta a Franců, 

2000). Výhody aplikace integry spočívá v nevyvolávání imunitní odpovědi organismu 
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a v možnosti překrytí velké popálené plochy, kdy nemáme vhodná odběrová místa 

pro odběr kožních štěpů. Dále chrání organismus před ztrátami energie a tekutin, vytváří 

ochranu před průnikem infekce, a jelikož integru transplantujeme tenkými štěpy kůže, 

snižuje riziko jizvení odběrového místa a zkracuje dobu hojení odběru. „Integra byla 

v České republice poprvé použita na Klinice popáleninové medicíny v Praze v roce 

2002.“ (Zajíček, 2003) Na popálené plochy lékaři aplikovali Integru devítiletému 

chlapci s hlubokými popáleninami na 70% těla. Integra svými specifickými vlastnostmi 

pomohla lékařům získat potřebný čas k postupným transplantacím kožních štěpů. 

Dříve by byl tento rozsáhlý úraz chirurgicky neřešitelný, ale díky objevu Integry může 

dnes chlapec žít plnohodnotný život. (Petrová, 2006; Zajíček, 2003; Brychta a Franců, 

2000) 

 Polosyntetické kryty tvoří určitý přechodný stupeň mezi kryty syntetickými 

a biologickými. Vyrábějí se na bázi kolagenu v kombinaci se syntetickým materiálem. 

Nevýhodou je jejich vysoká cena, a proto se s nimi v praxi setkáváme jen výjimečně. 

(Petrová, 2006) 

2.3.18.2 Definitivní kožní kryt 

 Po zvládnutí nekrektomie je důležité co nejdříve zajistit definitivní kryt- uzávěr. 

Nezbytnou podmínkou je přiložení autotransplantátu na dostatečně excidovanou 

a správně připravenou plochu, aby nedošlo k jeho ztrátě. Ideální podmínky ke krytí jsou 

za 24-48 hodin, ale nejsme-li si jisti adekvátností excize, je vhodnější nejprve přiložit 

provizorní kryt a autotransplantovat až po 2- 4 dnech. (Königová a Bláha, 2010) 

 Štěpy rozdělujeme na tenké a středně silné dermoepidermální a štěpy v plné 

tloušťce kůže. „U většiny plošných, granulujících defektů je nejvýhodnější použít tenké 

dermoepidermální štěp. Jsou nejméně náročné na kvalitu spodiny a snáze přečkávají 

období, než dojde k cévnímu spojení lůžka a transplantátu se zajištěnou trvalou výživou 

štěpu.“ (Brož, 2001). Nejvhodnějšími místy pro odběr dermoepidermálních štěpů jsou 

velké a rovné plochy např. záda, stehna, lýtka, hýždě, paže a předloktí. Je také možné 

odebrat kůži z vlasaté části hlavy, která má mimořádně dobrou schopnost hojení a lze ji 

tedy jako odběrovou plochu použít opakovaně. Výhodou je i minimální rozsah 

viditelných poškození jizvením odběrového místa. (Brož, 2001; Königová a Bláha, 

2010; Petrová, 2006) 
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 Štěp v plné tloušťce kůže (epitel s koriem bez tukové vrstvy) je využíván při krytí 

nerozsáhlých defektů do několika cm
2
. Většinou se tento typ autotransplantátu aplikuje 

při rekonstrukčních operacích pro zrušení kontrahujících se jizevnatých pruhů. (Petrová, 

2006) „Od této metody očekáváme funkčně i kosmeticky maximální výsledný efekt. 

Rozsah pozdního smršťování pod transplantátem v celé tloušťce kůže je podstatně menší 

než pod štěpem dermoepidermálním, klademe jej proto na plochy s měkkými 

posunlivými tkáněmi, jako jsou oční víčka, tváře a rty.“ (Königová a Bláha, 2010) 

 Po odebrání štěpu kůže se přistupuje k síťování transplantátu (mesh grafting). 

Používá se k tomu speciální přístroj mesh- dermatom, kdy je transplantát rozprostřený 

na rastrované folii, protažen mezi jeho válci. Horní válec je opatřen ostře broušeným 

závitem, který prořezává štěp na určených místech a tím jej rozsíťuje. Podle sklonu 

mřížky rastru na fólii se vytvoří různě velká oka v poměru 1:1,5- 1:3-1:6 nebo 1:9. Díky 

této technice lze získat transplantát až pětkrát větší než původní plát. Okénka 

v transplantátu zajišťují dobrou drenáž a je tak podpořena prevence hematomu. Můstky 

rozsíťovaného transplanátu poskytují mnohem rozsáhlejší okraj ke spontánní epitelizaci. 

Meshované transplantáty by se neměly přikládat na přední plochu krku, do axily 

nebo na nárty. Z důvodu pomalé epiteliazce je zde riziko vzniku hypertrofických 

granulací, které jsou pak příčinou následného vzniku kontraktur. (Brož, 2001; Herndon, 

1996; Königová a Pondělíček, 1983)  

 Pooperační péče o transplantáty je buď zavřenou metodou, tedy pod obvazem, 

nebo otevřenou metodou s neustálou kontrolou. Obvaz by měl být vlhký a teplý, 

aby nedocházelo k vysychání a energetickým ztrátám u pacienta. U nás jsou používány 

obvazy s ohřátým furantoinem nebo borovou vodou. Otevřenou metodu ošetřování 

(bez obvazu) lze praktikovat jen u dobře spolupracujících pacientů. Obvykle je 

vyloučena u dětí a gerontů. (Königová a Pondělíček, 1983; Königová a Bláha, 2010) 
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2.4 TRVALÉ NÁSLEDKY PO POPÁLENINÁCH 

 Epidermis se po zranění zcela zahojí, pokud ale poranění poškodí škáru a hlubší 

vrstvy hojí se kůže jizvou. Hluboké popáleniny mají často za následek nepříznivý 

proces jizvení se vznikem hlubokých jizevnatých pruhů omezujících pohyblivost 

kloubů. V místě jizvy se nenacházejí potní a mazové žlázky, ani vlasy. Jizevnatá tkáň 

nemá elasticitu normální kůže. (Königová a Bláha, 2010) 

 „ Pro mnoho lidí jsou jizvy trvalým estetickým a psychickým problémem. Mohou 

člověka funkčně omezovat a limitovat i pracovní zařazení nebo společenské uplatnění.“ 

(Zelenková, 1998) 

 Povrchní popáleniny většinou nezanechávají trvalé následky. Záleží však 

na správném ošetření a léčbě ploch, u kterých byl porušen epiteliální kryt. Je-li popálená 

plocha ihned po úraze dostatečně a správně chlazena, zůstane popálenina povrchní. 

(Königová a Bláha, 2010) 

 U středně hlubokých popálenin je také důležité, aby nedošlo k prohloubení rány. 

Prohloubení II b plochy má za následek přítomnost trvalé stopy po úraze, a jaká bude 

výsledná jizva, závisí na typu infekce, délce jejího trvání, míře mechanického 

a chemického dráždění a na době, která uplyne k epitelizaci kožního defektu.  

(Königová a Bláha, 2010) 

 Hluboké popáleniny III. stupně se zhojí spontánní epitelizací jen do průměru asi 3 

cm. U větších defektů je terapie zdlouhavá s nebrzděným růstem granulační tkáně, která 

brání epitelizaci z okrajů defektů. Hlavním negativním faktorem dobrých pooperačních 

výsledků je nedostatečně provedená nekrektomie a poúrazová nebo pooperační infekce. 

(Königová a Bláha, 2010) 

  Dočasným následkem popáleninového traumatu jsou specifické deformace 

nehtových plotének. Nehty na prstech rukou mají příčný zářez, který postupně odrůstá. 

(Königová a Bláha, 2010) 
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2.5 JIZVY  

 „Jizva je vazivová náhrada defektu a vzniká vazivovou přeměnou granulační 

tkáně v průběhu hojení. Čerstvá jizva je hodně vaskularizovaná, a proto má růžovou 

barvu a je měkká. Stará jizva je bělavá a většinou tuhá. Byla-li vazivová náhrada 

nedostatečná, je jizva vkleslá oproti okolí (atrofická jizva), vytvořilo-li se naopak 

mnoho vaziva, prominuje jizva nad okolím (hypertrofická jizva), případně zbují tak, 

že má až vzhled nádoru (keloidní jizva).“ (Čapková, 2002) 

 Transplantované plochy vyzrávají o 100% dříve než plochy ponechané spontánní 

epitelizaci a jsou kosmeticky daleko příznivější. V jizvách spontánně epitelizovaných 

hlubokých ploch se vytvářejí pouze vlákna kolagenní, což se projevuje vrásčitým 

povrchem jizvy jako u starých lidí. (Königová a Pondělíček, 1983) 

 Příčiny poruch jizvení mohou být vrozené dispozice, okolnosti prenatálního 

a postnatálního vývoje a okolnosti vlastního úrazu, první pomoc a následná terapie, 

hloubka a rozsah postižení, infekce, operační postupy a zdatnost lékařů, rehabilitace, 

následná péče v domácím prostředí. (Königová a Pondělíček, 1983) 

2.5.1 Atrofické jizvy 

 Atrofická jizva vzniká následkem malého množství vaziva. Kůže je v konkrétních 

místech velmi tenká až pergamenová, jizva je měkká. Drobné cévy mohou prosvítat z 

podkoží. Tento typ jizvy se vyskytuje u starších lidí jako následek nutričních, 

hormonálních a vaskulárních příčin a dále u osob s oslabenou imunitou. (Petrová, 2006) 

2.5.2 Hypertrofické jizvy 

 Hypertrofické jizvy jsou způsobené nahromaděním kolagenního vaziva. Zdá se, 

že příčinou hypertrofických jizev je nepřiměřeně dlouhé přežívání vysokého počtu 

fibroblastů následkem snížené hladiny apoptotických proteinů zodpovědných 

za optimálně naprogramovanou buněčnou smrt a odpovídající fibroprodukci 

kolagenních vláken. (Königová a Bláha, 2010; Petrová, 2006) 

Jizva se vyvyšuje nad úroveň kůže, ale zůstává na ploše původní léze. První 

známkou před vyvýšením je intenzivní zarudnutí, někdy také parestezie a svědění. 

Jizevnatá plocha se ještě více ztlušťuje, stává se palpačně tuhou a nepoddajnou. 

Tyto jizvy jsou často hyperpigmentované a bohatě vaskularizované, což způsobuje 

jejich růžovou až purpurovou barvu. (Königová a Ponděliček,1983; Petrová, 2006) 
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 Společně s vývojem jizvy může vznikat kontraktura závisející na lokalizaci léze. 

Kontraktury způsobují nebezpečí omezení fyziologického rozsahu pohybu v kloubech 

až deformity. Dále může být negativně ovlivněna statika a dynamika kloubu až statika 

celé končetiny. V těchto případech je funkční dopad závažný, je omezen nejen 

fyziologický rozsah pohybu v kloubu, ale také motorika končetiny až např. stereotyp 

chůze, na který mohou navazovat posturální problémy. (Demling, 1989; Königová 

a Pondělíček, 1983; McHugh a kol., 1997) 

 Důležitou roli v prevenci tvorby hypertrofických jizev hraje adekvátní léčebná 

rehabilitace. Specifické metody v rámci léčebné rehabilitace jsou elastické kompresivní 

návleky, tlakové masáže, silikonové a polymerní gely. (Petrová, 2006) 

2.5.3 Keloidní jizvy 

 Popálené plochy se u některých pacientů hojí keloidními jizvami. Ty vznikají 

nekontrolovatelnou proliferací kolagenních struktur kůže u disponovaných osob. Přesná 

příčina vzniku však není známá. Keloid proliferuje i za hranice původní léze.  

(Čapková, 2002) 

  Keloid je z histologického hlediska tvořen hrubými hyalinními pruhy silných 

kolagenních vláken a podobá se fibromu. S určitostí ho lze diagnostikovat jen pomocí 

imunohistochemických metod. Na rozdíl od hypertorfické jizvy, jejíž proces je omezený 

na určitou dobu, keloid v růstu pokračuje. Keloidy jsou také více bolestivé. Nejčastěji se 

vyskytuje na ramenou, šíji, sternu a ušním boltci. Postižení jsou většinou mladší lidé, 

častěji ženy. (Königová a Pondělíček, 1983; Petrová, 2006) 

 Za 3-4 týdny se v místech hlubokého traumatu tvoří až tumoroidní formace 

(několik cm velké). Keloidní jizvy jsou sytě červené a postupem času mění barvu 

na porcelánově bílou. Jsou tuhé, plastické a často svědí. Jejich léčba spadá plně do péče 

specialistů. Po chirurgické excizi se keloid často znovu objeví. (Königová a Pondělíček, 

1983; Petrová, 2006) 

 

2.5.4 Hodnocení jizev 

 Jednou z možností, které se u nás v současné době používá k hodnocení jizev je 

Vancouver Scar Scale. Pomocí této metody hodnotíme více vlastností dané jizvy. 

Při hodnocení jizvy si vybereme malý okrsek jizevnatého povrchu (2x2 cm) a číselně 
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klasifikujeme pružnost, výšku, pigmentaci, vaskularizaci, bolestivost a svědivost jizvy. 

Bohužel ne všechny parametry lze objektivizovat. Vyšetřující jen těžko odhadne 

např. cévní zásobení (barvu) nebo pružnost jizevnaté plochy. Hodnocení se provádí 

opakovaně s odstupem času, aby bylo možné sledovat viditelné rozdíly. (Petrová, 2006) 
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2.6 KOMPLIKACE POPÁLENINOVÉHO TRAUMATU 

2.6.1 Nervosvalové komplikace 

 U popálenin rozsáhlejších než 20% celkového povrchu těla mohou nastat 

nervosvalové komplikace. Nejčastěji se jedná o polyneuropatii, jež se projeví 

jako zpomalené vedení dvou nebo více periferních motorických nervů. Parézy 

periferních nervů jsou obvykle způsoben edémem, který způsobuje kompresi nervů. 

Nejvíce bývá ohrožen n. medianus v karpálním tunelu, n. ulnaris v ulnárním kanálu 

u mediálního epikondylu a n.fibularis za hlavičkou fibuly. Pokud nedáme otoku prostor 

uvolňujícími nářezy, vzniká v průběhu třetího až čtvrtého týdne paréza, která může 

přetrvávat někdy až dva roky i déle. Tato postižení mají za následek oslabení svalové 

síly, poruchy čití, hybnosti a funkčnosti končetin. Léčení pak spočívá v intenzivní 

rehabilitaci, kdy využíváme stimulaci dle sestry Kenny a exteroreceptivní facilitaci 

(např. míčkování) a elektrostimulaci. (Königová a Pondělíček, 1983) 

 Po traumatu způsobeným průchodem elektrického proudu může vzniknout 

centrální paréza. V těchto případech je opět velmi důležitá rehabilitace s využitím 

technik dle Kabata, Bobatha a Vojtova metoda reflexní lokomoce. (Petrová, 2006) 

2.6.2 Kostní komplikace 

 Rozsáhlé popáleniny mohou být v průběhu také komplikovány hnisavým zánětem 

kloubů (pyarthros). Přestupem infekce z popálených ploch bývá obvykle postižen pouze 

jeden sousední kloub, postižení více kloubů bývá zapříčiněno hematogenním rozsevem 

hlavně při stafylokokové sepsi. Vzácně se může objevit nekróza hlavice kosti stehenní 

jako individuální reakce na stres. Další kostní komplikací je vznik heterotopické kosti 

neboli periartikulární osifikace, která nemusí být vždy spojena s lokalizací popáleniny 

v okolí kloubu. Její příčina není známá, zpravidla se vyskytuje v souvislosti se 

závažností popáleniny, s délkou pobytu na lůžku, s individuální idiosynkrazií 

(přecitlivělostí) a familiární predispozicí. Nejčastěji se vyskytují v krajině lokte, ramene 

a kyčelních kloubů. Kost se ukládá do ligament, jež může nahrazovat. Řešení je 

chirurgické a je vhodné operaci odložit do doby, než se zahojí všechny plochy, kdy 

periartikulární osifikace mají definitivní podobu a nezvětšují se. Pokud heterotopická 

kost přemosťuje kloub pouze v jedné rovině, je zde možnost obnovení plného rozsahu 

pohybu. Pokud je však heterotopická kost ve všech rovinách, pak i po chirurgickém 
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zákroku zůstává pohyb omezený. Důležitá je prevence v podobě časné mobilizace 

pacienta. (Königová a Pondělíček, 1983; Petrová, 2006) 

2.6.3 Sudeckův syndrom 

 Další komplikací je tzv. algodystrofický syndrom neboli Sudeckův syndrom.  

Jde o komplikaci některých úrazů horních končetin jako následek znehybnění 

končetiny. Jedná se o kombinaci poškození autonomního zásobení a následné poruchy 

trofiky i motoriky s demineralizací. Typická je neuropatická bolestivost (alodynie) 

a zánětlivé postižení ramena nebo ruky. Ruka je zprvu prosáklá a vlhká, časem naopak 

chladná a svraštělá. Rameno je bolestivé a později dochází k výraznému omezení 

hybnosti. Může se objevit i řídnutí kosti a rozvoj osteoporózy. Důležité je začít s léčbou 

spočívající v obnově hybnosti končetiny co nejdříve. (Petrová, 2006) 
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2.7 KOMPLEXNÍ FYZIOTERAPIE 

 Trvalým následkům popálenin se dá zcela zabránit nebo je alespoň omezit 

na přijatelnou míru správným použitím rehabilitačních technik. Rehabilitace je tak 

nedílnou součástí komplexní péče o popálené. U takto postižených osob se snažíme 

ovlivnit jak fyzický tak psychický stav pacienta a hlavním úkolem je dosažení fyzické, 

emocionální, sociální a duševní pohody. Při popáleninovém úrazu může docházet 

k drastickému postižení nebo až znetvoření některých částí těla, což je pro pacienta 

závažnou psychickou zátěží. (Petrová, 2006; Staley a Richard, 1996) 

 Rehabilitační období trvá podstatně déle než samotná léčba popálenin. 

Jelikož fyzioterapie začíná bezprostředně po úraze, nesmí narušovat průběh operační 

fáze léčby pacienta. Neodborně provedená rehabilitace v období po nekrektomii může 

způsobit krvácení, u transplantovací kůže pohyb způsobí nemožnost napojení cév 

na přenesený kožní štěp a krvácení z odběrových ploch. Rehabilitace bývá často velmi 

bolestivá a pro pacienta náročná jak fyzicky tak psychicky. Je proto nutná spolupráce 

a konzultace mezi pracovníky popáleninové chirurgie, fyzioterapeuty a psychology. 

(Petrová, 2006) 

 Rozlišujeme rehabilitaci fyzickou, která má zajistit maximální možné udržení 

rozsahu pohyblivosti kloubů pacienta, zachování funkčnosti svalstva a co nejpříznivěji 

ovlivnit případný rozvoj hypertrofických jizev a rehabilitaci psychickou zaměřenou 

na co nejlepší reintegraci popáleného pacienta do společnosti s jasnou perspektivou 

dalšího pracovního a společenského uplatnění. (Königová a Bláha, 2010; Petrová, 2006) 

 Kontraindikací fyzioterapie jsou celkově špatný stav popáleného pacienta, období 

bezprostředně po nekrektomii nebo autotransplantaci (obvykle 5-7 dní) a přítomnost 

svalových a šlachových poranění. Naopak bolest se mezi kontraindikace neřadí. 

(Demling, 1989; Petrová, 2006) 
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2.7.1 Stadia popáleninového traumatu z pohledu fyzioterapeuta 

 Stadium akutní 

 U popálenin menšího rozsahu se začíná s rehabilitací brzy po úraze ihned 

po odeznění akutní bolesti. U rozsáhlých popálenin v období akutního 

popáleninového šoku, ale její rozsah je závislý na lokalizaci popálenin a závažnosti 

celkového stavu pacienta.  Od prvního dne pobytu v nemocnici v období 

popáleninového šoku se snažíme předcházet vzniku:  

 tromboembolické nemoci – bandážování, pasivní pohyby 

 dechových obtíží- respirační fyzioterapie 

 svalových a šlachových kontraktur- polohování 

 omezení kloubních rozsahů- pasivní pohyby, mobilizace kloubů, 

dlahování 

 otoků- polohování 

 depresí a zhoršení psychického stavu- psychická podpora a motivace 

(Königová a Bláha, 2010; Petrová, 2006) 

 

 Stadium postakutní 

Toto období nastupuje po zvládnutí akutního stadia, kdy je již stav pacienta 

stabilizovaný. Může trvat několik týdnů až měsíců. Hospitalizace se ukončuje 

ve chvíli, kdy se zhojí veškeré postižené plochy. Fyzioterapeut se zaměřuje 

na nežádoucí důsledky vzniklé imobilizaci na lůžku. Cíle rehabilitace jsou:  

 prevence tromboembolické nemoci- bandážování, pasivní a aktivní 

pohyby, vertikalizace 

 prevence dechových obtíží- dechová gymnastika 

 zvýšení svalové síly a zabránění zkrácených svalů – kondiční cvičení, 

aktivní pohyby, PIR, izometrické kontrakce, protahování svalů 

 udržet či zvýšit kloubní rozsahy – kondiční cvičení, pasivní a aktivní 

pohyby, mobilizace kloubů, dlahování 

 zlepšení pacientovy kondice- kondiční cvičení, vertikalizace 

 prevence vzniku obtíží vznikající hojícím se procesem (vznik hypertrofií 

a rozvoj kontraktur)- tlakové masáže, aplikace elastických návleků 
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a silikonových gelů na popálené plochy, dlahování, přikládání krčního 

límce 

 odstranění otoku- tlakové masáže, manuální lymfodrenáž, polohování 

 nácvik jemné motoriky 

 psychická podpora a motivace pacienta 

 obnovení pacientovi samostatnosti 

 naučit pacienta péči o jizvu. (Demling, 1989; Königová a Bláha, 2010; 

Petrová, 2006) 

 

 Stadium chronické 

Popálené plochy jsou zhojeny, začíná se však rozvíjet proces retrakce 

a hypertrofie jizev, kterému nelze zcela zabránit, ale snažíme se ho co nejvíce 

minimalizovat. Toto stádium trvá i několik let a pacient v něm může podstoupit 

rekonstrukční plastické výkony. Zaměřujeme se na: 

 péči o hypertrofické jizvy a kontraktury- tlakové masáže, stretching, 

aplikace elastických návleků a silikonových gelů na popálené plochy, 

dahování, přikládání krčního límce 

 úpravu funkčních a kosmetických deformací – fyzikální terapie (laser, 

biolampa) 

 terapii pozdních ortopedických a neurologických komplikací – 

fyzikální terapie, facilitační metody 

 psychickou podporu a aktivní zapojení pacienta do společnosti 

a zaměstnání 

 lázeňské pobyty. (Petrová, 2006) 

Při rehabilitaci je ideální spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta, který se 

zaměřuje na obnovu normálních funkcí pohybového systému, kompenzaci 

chybějících funkcí a nácvik správného používání kompenzačních pomůcek. 

(Königová a Bláha, 2010) 
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2.8 LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Do léčebné tělesné výchovy řadíme respirační fyzioterapii, pasivní a aktivní 

pohyby, kondiční cvičení a vertikalizaci. (Haladová, 1997) 

Respirační fyzioterapie je součástí každého cvičení. U popáleninového traumatu 

je jejím účelem vykašlání zbytků toxických plynů, vydýchání narkotik po výkonu 

v celkové anestezii, prevence bronchopneumonie, zlepšení dechových parametrů, 

posílení a rozvoj svalstva hrudního koše, pro zvýšení plicní ventilace pacienta po delší 

imobilizaci či delším bezvědomí a na konci cvičební jednotky ke zklidnění a snížení 

tepové frekvence. V rehabilitaci využíváme především lokalizované dýchání a dechová 

cvičení proti odporu. (Haladová, 1997; Petrová, 2006) 

Pasivní pohyby vykonává za relaxace svalstva pacienta terapeut nebo přístroj. 

Využíváme je pro udržení nebo zvýšení kloubního rozsahu, k protažení zkrácených 

svalů a k předcházení vzniku kontraktur. U popálených pacientů je nutné brát zřetel 

na poraněné plochy převázané obvazy, které mu brání v pohybech do maximálních 

rozsahů. Pasivní pohyby působí také facilitační - aktivují aferentaci proprioceptivní 

a nociceptivní k vypracování pohybové představy a k reedukaci aktivního pohybu. 

(Haladová, 1997; Petrová, 2006) 

Aktivní pohyby jsou důležité pro posílení svalů a zlepšení celkové kondice. 

Při nedostatečné svalové síle využíváme aktivní pohyby s dopomocí, naopak 

pro podpoření posilovacího účinku při třetím stupni svalové síly můžeme dávat 

pacientovi přiměřený odpor. (Haladová, 1997) 

Nejdostupnější formou individuálního cvičení v nemocnicích je kondiční 

cvičení. Cílem je aktivace svalstva nemocného a udržení určité trénovanosti organismu. 

Ležící pacienti jsou vždy ohroženi vznikem imobilizačního syndromu a proto je nutná 

prevence sekundárních komplikací pomocí kondičního cvičení. Kondiční cvičení 

pomáhá udržovat stávající kloubní pohyblivost, svalovou sílu, svalový tonus, správnou 

funkci vnitřních orgánů a nervosvalovou koordinaci, pomáhá urychlení regeneračních 

a reparačních pochodů a má i pozitivní dopad na psychiku pacienta. Je nutné dodržovat 

kontraindikace, jako jsou velké ztráty krve, nebezpečí krvácení z popálených 

nebo odběrových ploch, nebezpečí poškození či posunu transplantátu, nebezpečí 

embolie, šokový stav, vysoké teploty. (Haladová, 1997; Petrová, 2006) 
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Po zlepšení stavu pacienta, kdy se hojí transplantované a odběrové plochy se 

na základě lékařské indikace začíná s nácvikem sedu, stoje a chůze. Před vertikalizací je 

nutné dodržet prevenci tromboembolické nemoci (aktivní pohyby aker končetin, 

bandáže dolních končetin). Náhlá změna polohy zvláště u dlouhodobě ležících pacientů 

může vyvolat nepříjemné pocity a komplikace (závratě, slabost) a proto je důležité ptát 

se pacienta, jak se cítí, sledovat barvu rtů, zvýšené pocení a nespěchat na něj. 

(Haladová, 1997; Petrová, 2006) 

Při nácviku stoje a chůze se zpočátku využívá chodítko. S postupným 

zlepšováním zdravotního stavu pacienta se chodítko odkládá a pacient chodí 

s dopomocí terapeutů, poté bez dopomoci. Součástí nácviku chůze je také chůze 

ze schodů a do schodů. (Petrová, 2006) 
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2.9 SPECIÁLNÍ REHABILITACE 

 Speciální rehabilitace spočívá v polohování a dlahování a speciálních technikách 

jako kompresivní terapie, vyvazování, využití silikonových a polymerních materiálů 

a měkkých technik jako tlaková masáž a stretching jizev, manuální lymfodrenáž, 

a kloubní mobilizace. (Königová a Bláha, 2010) 

2.9.1 Polohování  

 S polohováním začínáme u pacientů bezprostředně po úraze v období 

popáleninového šoku. Hlavním cílem polohování je prevence kontraktur 

a protiedémové působení. Pokud už se kontraktury vytvořily, používá se korekční 

polohování, které má však význam jen do té doby, než se vyvine jizva, poté už se 

kontraktura polohováním ovlivnit nedá. (Königová a Pondělíček, 1983) 

 K polohování využíváme fixační závaží, pytlíky s pískem, pružné materiály, 

pěnové, sádrové, kovové a manžetové dlahy, závěsy z prostěradel a molitanové polštáře. 

(Petrová, 2006) 

 Nejčastějšími místy vzniku kontraktur jsou přední plocha krku, axila a kubitální 

oblast, popliteální a inguinální oblast, dorsum a dlaň ruky, palcový val, malíkový val 

a prsty. Kontraktura přední plochy krku vzniká u hlubokých popálenin krku. Dochází 

k přitažení brady k hrudníku, kdy dolní čelist je fixována a dolní ret evertován. 

Pro prevenci podkládáme trup pacienta polyuretanovou matrací sahající od ramen 

po hýždě. Hlava se tak dostává do záklonu (hyperextenze). U popálenin krku se 

nedávají pod hlavu polštáře pro riziko vzniku deformit a následné chondritidy 

popálených boltců. (Bláha, 2001; Herndon, 1996; Königová a Pondělíček, 1983) 

 Z důvodu prevence edému bývají horní končetiny dlouhodobě uloženy 

v závěsech, které může mít za následek addukční kontraktury přední axilární řasy. 

Pacienti často v závěsech připažují, což podporuje zkrácení přední axilární čáry. Horní 

končetiny se polohují do širokých závěsů z roušek na molitanové hranoly do 90°. 

Využívá se také jejich upevnění na dlahy odstupující od lůžka ve výši ramen v pravých 

úhlech. Redukci edému zajišťuje vzestupná poloha končetiny od proximálních částí 

distálně. Končetiny jsou tedy nad úrovní srdce. (Königová a Pondělíček, 1983; Petrová, 

2006) 
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 Pro prevenci flekční kontraktury loketních kloubů používáme trvalé dlahy 

udržující loket v plné extenzi a předloktí v neutrální poloze. Tyto dlahy odkládáme jen 

při jídle nebo cvičení. (Herndon, 1996) 

 U kyčelních kloubů hrozí flekční a addukční kontraktura. Příčinou flekční 

kontraktury bývá antalgické držení. Addukční kontraktura se nejčastěji vyvíjí u pacienta 

uloženého na vzdušné lůžko po dobu delší jak 10 dní. Dolní končetiny se zavěšují 

v mírně zvýšené poloze s abdukcí nejméně 20° od střední čáry se zachováním extenze. 

Takovéto polohování má příznivý vliv i na odtok lymfy a žilní krve z dolních končetin. 

(Königová a Pondělíček, 1983; Petrová, 2006) 

  Dalším rizikem je vznik flekční kontraktury kolenních kloubů. Kolena a bérce 

nad průběhem Achillových šlach podkládáme polyuretanovými hranoly v mírné 

semiflexi asi 5°. (Bláha, 2001) 

 Při popálení nohou je důležité předcházet zkrácení trojhlavého svalu lýtkového, 

která by způsobila  trvalou plantární flexi. Vznikla by tak závažná komplikace nácviku 

chůze. Do lůžka se vkládá pevná podložka zajišťující pozici stojící nohy. Ideální je však 

možnost časné vertikalizace a rehabilitace chůzí. (Petrová, 2006) 

Nepolohovaná a nedlahovaná popálená ruka zaujme polohu ve flexi zápěstí, 

v hyperextenzi metakarpofalangeálních kloubů a ve flexi proximálních 

interfalangeálních kloubů s addukcí palce. Tuto kontrakturu také nazýváme „drápovitá 

ruka“. Pokud se drápovitá ruka jednou vytvoří, je její korekce velmi obtížná. Prevencí je 

dlahování v poloze s fyziologickým neutrálním postavením zápěstí, s lehkou flexí 

metakarpofalangeálních kloubů, s extenzí proximálních interfalangeálních kloubů 

a palcem v abdukci a lehké flexi. (Herndon, 1996; Königová a Pondělíček, 1983; 

Petrová, 2006) 

U ambulantně léčených popálenin je nutné pacienta poučit o vhodném 

polohování. Základním pravidlem je zvýšená poloha končetin nad úrovní srdce, 

pro lepší odtok lymfy a žilní krve. (Petrová, 2006) 
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2.9.2 Dlahování 

 Zabránit vzniku kontraktur může včasné a správné dlahování. Využívá se 

k udržení rozsahu pohybu kloubů. Pro vyrovnání kontraktury se musí dlaha přikládat 

až do stabilizace jizvy. Vhodně tvarované kompresivní dlahy slouží nejen k zabránění 

vzniku kontraktur, ale dávají se také na tvarově komplikované oblasti nebo místa 

s tuhými a vysokými jizvami, které jsou odolné vůči elastické kompresi pružným 

materiálem. (Petrová, 2006) 

 V dřívějších dobách se používali dlahy sádrové a kovové s nastavitelnými klouby. 

V současné době se aplikují vhodně tvarované kompresivní dlahy z nealergizujících 

termoplastů (akrylátů, propylenu nebo polyuretanu). Využívány jsou také Kramerovy 

dlahy. (Petrová, 2006) 

 Dlahy přikládáme po cvičení, při kterém se jizvy aktivně a pasivně protahují. 

Končetin se fixují v maximálním natažení jizvy a fixace se odstraňuje jen při následném 

cvičení. Dlahy se k postiženým oblastem fixují šetrně, ale pevně, pomocí elastických 

obinadel. (Brychta a Franců, 2000) 

 Při popálení laterálních stran prstů ruky může dojít k flekční kontraktuře 

interfalangeálních kloubů. Je proto nutné udržet tyto klouby v extenzi, ale umožnit 

pohyb v metakarpofalangealních kloubech. K takovéto fixaci se používají dlahy 

vytvořené například z dřevěné špátle. (Petrová, 2006) 

 K podobnému účelu jako slouží dlahy, se používají také molitanové či plastové 

límce na oblast krku. Nepřetržitě působí jemnou kompresí, čímž zabraňují hypertrofii 

a vzniku kontraktury. (Herndon, 1996) 

 U popálenin v oblasti ústní dutiny se používá speciální pomůcka- rozvěrák úst. 

Oba jeho konce se vkládají do úst a tím se předchází vzniku mikrostomatu.  

(Petrová, 2006) 

  Dlahy slouží k prevenci již zmiňovaných komplikací, ale také zajišťují určitou 

ochranu před mechanickým poškozením transplantátu, čehož se využívá především 

u dětí. (Petrová, 2006) 
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2.9.3 Kompresivní terapie 

 Kompresivní terapie v podobě elastických návleků se stejně tak jako tlaková 

masáž využívají k léčebně preventivnímu postupu zaměřenému proti vzniku 

hypertrofických jizev. Léčbu touto metodou je nutné zahájit co nejdříve, jakmile to stav 

dovolí. Transplantáty musí být zhojené a s nově vytvořenou kůží se musí zacházet 

velmi opatrně, aby nevznikaly puchýře. (Fang Zhi-yang, 1992; Königová, 2010) 

 Speciální elastické pomůcky se zhotovují z pružných prodyšných nedráždivých 

materiálů, které lze snadno vyprat. Ke kompresi se používají elastické bandáže, 

elastické trubkové návleky v šíři odpovídající komprimované oblasti (Lastrogrip) 

nebo se používají individuálně zhotovené elastické návleky, trička, kalhoty a rukavice 

šité na míru protetikem. (Bláha, 2001) 

 „Trvalý tlak na jizevnaté plochy musí být nepřetržitý po dobu nejméně 6 měsíců, i 

když zrání jizev může trvat i několik let.“ (Petrová, 2006) Elastické návleky by měl 

pacient nosit alespoň 23 hodin denně. Je nutné počítat s opotřebením, uvolněním 

a vytaháním materiálu, a proto je třeba jejich kontrola a případná výměna. (Bláha, 2001) 

2.9.4 Měkké techniky 

 Pomocí měkkých technik ovlivňujeme kůži, podkoží a fascii, v případě kloubních 

mobilizací i kloubní vůli, neboli joint play. Z měkkých technik používáme u popálených 

pacientů převážně tlakovou masáž a stretching jizev, kloubní mobilizace a manuální 

lymfodrenáž. (Königová a Bláha, 2010) 

 Tlakové masáže patří mezi velmi účinné, avšak časově náročné techniky, takže se 

používají jen na oblasti s mimořádně nepříznivým průběhem jizvení a na místech, kde 

nemůžeme použít elastické návleky například v meziprstí, na očních víčkách, na krku 

atd. Jsou základním léčebně preventivním postupem zaměřeným proti vzniku 

hypertrofické jizvy a pomáhají usnadnit evakuaci hlubokého poúrazového otoku 

z oblasti kloubů. Provádějí se, co nejdříve to stav pacienta umožňuje, což znamená hned 

jak je obnovena integrita epiteliálního kožního krytu. Zpravidla to bývá 5. - 10. den 

po autotransplantaci. I když se nová kůže může zdát pevná, je důležité dávat pozor, aby 

se nám nesmekla ruka a nedošlo k poškození povrchu a k následnému vzniku puchýřů. 

Technika spočívá ve stlačení určitého místa špičkou prstu (nejlépe palcem) po dobu asi 

30 vteřin. Po tom se prst posouvá do vedlejší oblasti a stlačení opakujeme stejným 

způsobem. Tlak prstů nesmí způsobit bolest. Na větší jizvy lze působit patkou dlaně, 
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popřípadě celou rukou i předloktím, pokud je to vhodné. Při tlakové masáži 

postupujeme vždy od periferie k srdci, čímž se docílí odsunu otoku zpět do krevního 

oběhu. Tlakovou masáž bychom měli během dne provádět 5-7x. K zvýšení účinku 

tlakové masáže uvedeme postiženou oblast do takové polohy, v které je jizva protažena. 

Při protažení dochází v místě tahu k probělání. (Königová a Bláha, 2010; Petrová, 2006; 

Šamudovský a Singerová, 1998)  

 Kloubní mobilizace používáme za účelem obnovy blokované kloubní vůle, 

která nepříznivě ovlivňuje funkčnost kloubu a může působit bolest. Po dlouhodobé 

imobilizaci a fixaci popálených pacientů mohou vznikat tyto blokády a k jejich uvolnění 

používáme techniku kloubní mobilizace. Nejčastěji se mobilizace provádějí u drobných 

kloubů rukou a nohou, ale věnujeme pozornost i kloubům nad popřípadě pod postiženou 

oblastí. Mobilizace provádíme nenásilnými opakovanými pohyby ve směru kloubní 

blokády. U kloubů popálených ploch se vynechává trakce, při které by mohlo dojít 

k poranění křehké zhojené plochy s následným vytvořením puchýřů. (Rychlíková, 2002; 

Petrová, 2006) 

 U popálených pacientů se může vlivem edému zhoršit funkce lymfatického 

a cévního systému. Lékař proto může naordinovat manuální lymfodrenáž, jejiž cílem je 

podpora a posílení původní dosud zachovalé vstřebávací a transportní funkce mízního 

systému. Stimulace lymfatického systému podporuje hojení, má protiedematózní, 

sedativní a analgetické účinky. (Petrová, 2006) 

2.9.5 Silikonové a polymerní materiály 

 Silikonové gely se využívají za účelem optimalizace výsledné jizvy. Jsou 

vhodnou terapií středně těžkých hypertrofických a keloidních jizev. Tyto gely se 

používají již od roku 1981 a v budoucnu by mohly nahradit konvenční tlakový způsob 

léčby jizev. (Němcová, 1998; Petrová, 2006) 

 „Pod vlivem silikonového gelu se kožní štěpy nekontrahují, jizvy nehypertrofují 

a rychleji vyblednou. Silikonové gely působí bezbolestně a nepotřebují k účinku 

mechanický tlak.“ (Němcová, 1998). Gely jsou z pružné rosolovité hmoty s obsahem 

minerálních olejů, které zklidňují kožní povrch a zmírňující zánětlivou reparativní 

reakci. Gely jsou pohodlné, omyvatelné, finančně dostupné a kosmeticky přijatelné. 

(Němcová, 1998; Petrová, 2006)  



57 

 

 Silikonové materiály přikládáme na velmi mladé jizvy krátce po epitelizaci 

popáleniny. Nesmějí se aplikovat na otevřené rány, protože nepropouštějí sekret z rány 

a eventuální infekce by se mohla opouzdřit a mohly by vznikat nové defekty až rozpad 

transplantátu. (Petrová, 2006) 

 Manipulace se silikonovými gely je jednoduchá. Vystřihne se potřebný kus podle 

tvaru a velikosti jizvy a připevní se nedráždivou náplastí. Gel se přikládá na suché 

léčené místo a neměl by se kombinovat s žádnými zevními léky či kosmetickými 

přípravky. Naopak mohou být kombinované s elastickou kompresí, čímž je výsledný 

efekt výrazně lepší. Doporučená délka aplikace je podle typu 12-18 hodin denně. 

(Němcová, 1998) 

 U nás se používají např. gely SIL-K, jejichž výhodou je průhlednost, 

která umožňuje kontrolu stavu jizvy. Gel je nepropustný pro agresivní bakterie 

a můžeme ho sterilizovat. Další používané gely jsou Topigel, Silipos, Medigel Z. 

(Petrová, 2006) 

2.9.6 Vyvazování 

 Na problematických místech, kde se nedají použít dlahy nebo elastické návleky 

užíváme u popálených pacientů vyvazování. Je k tomu zapotřebí obvazový materiál 

a znalost obvazové techniky. (Petrová, 2006) 

 Vyvazuje se především meziprstí ruky, axilla a při popálení dorsální strany ruky 

vyvazujeme ruku v pěst. Pokud popálení přechází i na dorsální stranu prstů, hrozí 

zkracování meziprstní řasy, a to zejména mezi palcem a ukazovákem, abychom tomu 

zabránili, provádí se vyvazování meziprstí. Mezi prsty se většinou vkládají tampónky 

pro separaci meziprstní řasy. Extendovaný  palec se ukládá pomocí dlahy do maximální 

abdukce. U vyvazování axilly do podpaží vkládáme velké mulové čtverce a přivazujeme 

je tzv. osmičkovým tahem kolem hrudníku a zad pro zvětšení abdukce ramenního 

kloubu. (Petrová, 2006) 

2.9.7 Fyzioterapie na operačním sále 

 Pacienti během hospitalizace postupují odběry štěpů, autotransplantace a převazy 

v celkové anestezii na operačním sále. Fyzioterapeut pravidelně pečující o pacienta by 

měl dobře znát stav jeho pohybového aparátu, a proto je výhodná jeho přítomnost při 

těchto výkonech na operačním sále. Fyzioterapeut tak získá přehled o postižených 
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místech a odběrových plochách a může také sledovat průběh léčení možné nasedající 

infekce. Fyzioterapeut se může sám aktivně zapojit do procesu rehabilitace na 

operačním sále. U pacienta v narkóze lze šetrně a v maximální možné míře pasivně 

uvolňovat a procvičovat klouby tam, kde to normálně bolestivost nebo objem 

obvazového materiálu nedovolí. Na operačním sále můžeme provádět také mobilizace, 

tlakové masáže a stretching jizev. (Petrová, 2006) 

2.9.8 Facilitační metody 

 Jsou to metody, při nichž se během individuálního cvičení používá reflexních 

vlivů, které facilitují (usnadňují) aktivní hybnost, ale současně ihibují (tlumí) 

patologicky zvýšené svalové napětí. (Petrová, 2006) 

 Je nutné zvážit, zda se tyto metody pro konkrétního popáleného pacienta hodí, 

budou pro něj prospěšné a zda mu naopak při celkové léčbě neuškodí. Na prvním místě 

musíme brát ohled na stav hojících se transplantovaných a odběrových ploch. (Petrová, 

2006) 

 Mezi tyto metody můžeme zařadit postizometrickou relaxaci pro uvolnění 

svalových spasmů, míčkovou facilitaci neboli míčkování, kterou však lze využít 

až ve stádiu, kdy jsou postižené plochy absolutně zhojeny. (Lewit, 1994; Petrová, 2006) 

 U popálených pacientů mohou být komplikací i neurologické problémy. 

Nejčastěji periferní paréza a centrální paréze, která může vzniknout zasažením 

elektrickým proudem. V těchto případech lze využít metody jako Vojtova metoda 

reflexní lokomoce, Kabatova metoda a metoda sestry Kenny. (Haladová, 1997; 

Königová a Bláha, 2010) 

2.9.9 Fyzikální terapie 

  Vhodnou, účinnou a doplňkovou terapií u popáleninových úrazů je fyzikální 

terapie. Využíváme především jejích analgetických účinků, pozitivního vlivu na hojení 

a preventivního působení proti vzniku hypertrofických a keloidních jizev. (Petrová, 

2006) 

 Jednou z nejvyužívanějších forem fyzikální terapie u popálenin je laseroterapie. 

Laser slouží k biostimulaci organismu a jeho účinky jsou prokazatelné na několika 

úrovních. Na úrovni buňky je ovlivněna mikrocirkulace, dochází k urychlení dělení 

buněk a celkovému zlepšení metabolismu buňky. Na úrovni tkáně je urychleno hojení. 
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dochází k regeneraci poškozené tkáně cévního a lymfatického systému a nervových 

vláken. Je také podpořen ústup otoku. Vlivem laseroterapie je pozitivně ovlivněna 

elasticita jizvy, mizí hluboký tkáňový otok a hyperpigmentace.  Redukují se 

hypertrofické valy, jizva se stabilizuje a normalizuje, získává charakteristiky 

srovnatelné s okolní nepostiženou tkání. Léčba laserem by měla být zahájena co 

nejdříve po reepitalizaci popálených ploch a být aplikována několikrát za týden. 

(Hamanová a Vykouřil, 2001; Keck a kol., 1999; Moskalyková, 2003; Poděbradský 

a Vařeka, 1998) 

 Dále lze indikovat k podpoře hojení biolampu. Účinky biolampy pracují 

na principu polarizovaného světla vyzařovaného halogenovou žárovkou. Výborných 

výsledků této terapie bylo dosaženo při aplikaci na jizvy mladé, starší i keloidní. Vlivem 

působení biolampy dochází ke zvýšení aktivity makrofágů, které podněcují činnost 

fibroblastů. Ty jsou základem pro hojivé pochody kožních štěpů a jizev. Délka aplikace 

bývá 4-6 minut, 1x denně. Celkový počet sezení je individuální, ale pohybuje se 

přibližně mezi 15-30 aplikacemi. (Petrová, 2006; Poděbradský, 1998) 

 K ovlivnění Südeckovy algodystrofie, jedné z komplikací popáleninového 

traumatu, se využívá účinku ultrazvuku, který umožňuje ošetření hlubokých 

i povrchních struktur. Ultrazvuk aplikovaný na tkáň se v konečném účinku projeví 

jako mikromasáž tkání se současným prohříváním. Tím vzniká výrazná hyperemie se 

všemi důsledky - zvýšení permeability tkání, zvýšení vazodilatace, zlepšení lokální 

cirkulace, analgezie. Po aplikaci dochází k přeměně fibrinogenu na fibrin, což je 

základem hojení. Délka aplikace a počet procedur je individuální, obvykle se začíná 

na 5 minutách a formou pozitivního stepu se aplikace prodlužuje. Horní hranicí bývá 

10 minut. Aplikujeme většinou 3x týdně v chronickém období léčby nemoci z popálení. 

(Petrová, 2006; Poděbradský, 1998) 

 Metoda transkutánní elektrické neurostimulace (TENS) zmírňuje, až potlačuje 

vedení bolestivých vzruchů a vnímání bolesti drážděním nervů na různých úrovních 

nervového systému. TENS ovlivňuje bolest aktivací aferentních drah a vlivem 

na mozkové endorfiny, ale ovlivňuje i hypertonus či svalová ztuhnutí, což je velice 

pozitivní při léčbě popáleninových komplikací v podobě chorob pohybového ústrojí. 

Metodu TENS využíváme opět až v chronickém období léčby. (Poděbradský, 1998) 
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 Součástí komplexní péče o popáleného pacienta jsou také léčebné koupele. 

Popálené plochy lze ošetřovat i ve vodním prostředí. Výhodou je lehčí odloučení 

poškozeného epitelu, bezbolestné odstranění obvazu a urychlení hojivého procesu 

zejména při koupeli s přídavkem mořské soli. Koupele pozitivně působí na psychický 

stav, pomáhají ovlivnit místní změny jako jsou bolesti, zánětlivé exudáty, svalový 

hypertonus a kontraktury.(Petrová, 2006; Poděbradský, 1998) „Při ošetřování 

a odstraňování přilepených obvazů se používá celková vlažná koupel (34-35° C) 

nebo částečné koupele o teplotě 37° C. Jizevnaté tkáně a praskající kůže dobře reagují 

na uhličité koupele o teplotě 32-33°C. Vhodné jsou i radonové koupele.“ (Baniari 

a Zanická, 1995)  

 V rámci hydroterapie je možno provádět i skotské střiky, kdy střídáme chladnou a 

převažující teplou vodu. Metodu aplikujeme buď na celé tělo, nebo např. jen na dolní 

končetiny. Jedná se o silně stimulující metodu, která výrazně přispívá ke snížení otoku. 

Využít se mohou také vířivé koupele. A to buď v podobě částečné lázně pro horní 

a dolní končetiny, nebo celkové vířivé koupele. Zvyšuje se tak prokrvení končetin, 

místní metabolismus a současně se aktivují kožní receptory. U popálenin využíváme 

vířivé koupele za účelem zlepšení trofiky a při periferních parézách. Vhodné může být 

také využití hydrokinezioterapie. Spontánní aktivita ve vodním prostředí působí 

na pacienta příjemně, zlepšení funkce se dosahuje bez bolestí, nenásilně se vytváří 

svalový korzet a zvětšuje se tak i rozsah pohybu. (Baniari a Zaniacká, 1995; Petrová, 

2006; Poděbradský, 1998) 

 U pacientů s již zhojenými popálenými plochami můžeme použít termoterapii. 

Pro její myorelaxanční, analgetický a antispastický účinek ji využíváme za účelem 

změknutí kontrahujících jizev před individuální léčebnou tělesnou výchovou 

či protahováním zkrácených svalů, šlach a fascií. Konkrétně aplikujeme vlhké horké 

obklady nebo parafín. Nesmíme však zapomenout, že takto postižená kůže má vyšší 

citlivost. (Petrová, 2006; Poděbradský, 1998) 

 Velmi efektivní metodou v léčbě hypertrofických a keloidních jizev vzniklých 

popálením je kryoterapie. Velmi dobrých výsledků se dosahuje při kryodestrukci 

do jednoho roku stáří jizvy. Ke kryodestrukci keloidní jizvy se používá kryokauter. 

„Zákrok se provádí kontaktní plošnou koncovkou při aplikační teplotě minus 110-120° 

C a časovou expozicí 60-90 sekund.“ (Jaroš, Příborský a Klein, 1999) Komplikace jsou 
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minimální, ale může nastat lokální hypopigmentace kůže přetrvávající i několik let. 

Recidivy se po kryodestrukci objevují jen výjimečně. (Jaroš, Příborský a Klein, 1999; 

Petrová, 2006) 

2.9.10 Sprchování a promašťování 

 U popáleninových traumat III. stupně nejsou v transplantovaných plochách 

přítomny mazové žlázky a proto promašťování postižených ploch patří k základním 

režimovým opatřením pro zachování pružnosti, vláčnosti a poddajnosti kůže. (Petrová, 

2006) 

 Sprchování a promašťování jizevnatých ploch se indikuje v pozdní rehabilitaci. Se 

sprchováním začínáme kolem 5. - 10. dne po přihojení transplantátů a mělo by se 

provádět ráno a večer. Sprchováním dochází k mikromasáži a lepšímu prokrvení 

a zároveň se odplavují odumřelé buňky epitelu a zbylé krusty. (Königová a Pondělíček, 

1983) 

 Po sprchování by mělo následovat promaštění hojících se ploch, s kterým se může 

začít až po dokonalém zhojení transplantátů. Pokud by se toto pravidlo nedodrželo, 

docházelo by působením krémů ke špatnému hojení.  Speciální gely nebo krémy 

používáme kromě samotného promaštění také při působení na tkáň pomocí tlakových 

masáží. Lze také promašťovat vepřovým čerstvě přeškvařeným nesoleným 

sádlem.(Königová a Pondělíček, 1983) 

Gely a krémy se liší obsahem složek a jejich aplikací lze vývoj jizev výrazně 

ovlivnit. Mezi nejčastější přípravky k ošetřování jizev patří Indulona a Zinkové emulze. 

(Petrová, 2006) 

Dále se používají heparoidy mající při lokální aplikaci výrazný podíl 

na stabilizaci jizvy. Snižují aktivitu buněk, které produkují vazivo, mají vliv 

na koagulaci drobných cév a protizánětlivé účinky. (Moskalyková, 2003) 

Od 70. let se používá s úspěchem Contratubex. Tento gel se hodí k ošetřování 

hypertrofických i keloidních pohyb omezujících a kosmeticky rušivých jizev a je účinný 

i při léčbě kontraktur. Lze ho použít při léčbě jak čerstvých tak i starších jizev. Příznivě 

ovlivňuje hojení ran a vznik vzhledných jizev, urychluje vyblednutí jizvy, zlepšuje 

pohyblivost v oblasti kloubů a zmenšuje velikost jizvy. Jeho účinnými látkami jsou 

heparin natrium a Allantoin. (Čapková, 2002; Zelenková, 1998) 
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Allantoin je složkou i dalších přípravků sloužících k ošetřování jizev. Při jeho 

používání dochází nejen k vylepšení vzhledu jizev, ale také jejich vlastností jako je 

pružnost, tah a bolestivost. Je to dáno lepší hydratací, díky které dochází k výraznému 

zjemnění. (Moskalyková, 2003; Petrová, 2006)  

Na jizvy lze díky jejím příznivým účinkům a složení použít i cibuli. Její výtažky 

obsahují množství vitamínů (A,B1,C) a flavonoidy a mezi hlavní účinky patří podpora 

regenerace, omezení podráždění, protizánětlivé účinky a omezení nežádoucí produkce 

vaziva. (Moskalyková, 2003) 
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2.10 PSYCHOLOGIE PACIENTA S ROZSÁHLÝM 

POPÁLENINOVÝM TRAUMATEM A PSYCHICKÁ 

REHABILITACE 

 Dlouhodobá hospitalizace, bolest, strach ze znetvoření, z reakce nejbližších 

příbuzných a lidí kolem sebe, velký počet převazů pod narkózou jsou pro každého těžce 

popáleného pacienta nesmírným fyzickým, ale hlavně psychickým stresem. 

(Dvořáková, 2000) 

 Nejnovější výzkum prokázaly, že emoce je základní a nedílnou složkou každého 

zážitku, zvláště pak traumatizujících zážitků. Kůže je prostřednictvím množství volných 

nervových zakončení a specializovaných senzorů úzce spjata s centrálním nervovým 

systémem. Kůže je první a klíčový nárazník chránící tělo před nepříznivými vnějšími 

vlivy a masivní devastování termickým úrazem je extrémní zážitek i pro celou CNS. 

Emoční doprovod je sledován pomocí pozitronové emisní tomografie (PET). U závažně 

popálených pacientů je možné i po mnoha letech vysledovat, že popálenina byla v jejich 

životě mimořádnou událostí. (Königová a Bláha, 2010) 

 Psychická rehabilitace spolu s fyzickou má v léčbě své místo již od počátku úrazu 

pacienta. „Léčba popálenin je chirurgickým oborem s vysokými nároky 

na mezioborovou spolupráci. V týmu pečujícím o popálené má místo psychiatr, 

který formou konziliární péče přispívá ke zvládání duševních poruch vzniklých 

následkem popálení.“ (Potribná, 2002) psychologické problémy často komplikují 

a prodlužují léčbu pacienta. (Petrová, 2006; Potribná, 2002) 

 Od počátku je nutné pacienta sledovat. Zaměřujeme se na změny vědomí, 

vnímání, stav myšlení, řeči, senzorických procesů, afektivních projevů 

a psychomotorického tempa. Změny v jednotlivých kvalitách pomáhají psychologovi 

určit diagnózu a zvolit odpovídající psychoterapii. (Königová, 2010; Petrová, 2006) 

 Zvláštní péči vyžadují pacienti s postižením viditelných a komunikačně 

dominantních partií těla (obličeje, krku a rukou). Tito pacienti jsou ohrožení rozvojem 

DF-syndromu (dysfigured - face syndrome) a v některých případech se rozhodnou 

pro sebevraždu. U osob s DF- syndromem musí být psychická léčba stejně intenzivně 

jako chirurgická, a to převážně v rehabilitačním období terapie. (Königová 

a Pondělíček, 1983) 
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Pojmy psychoterapie a psychická rehabilitace spolu úzce souvisí a jejich cíle se 

i překrývají. Psychoterapeutickými prostředky přispíváme k psychické rehabilitaci. 

Cílem psychoterapie je odstranění chorobných příznaků a úprava narušené, 

dekompenzované činnosti organismu psychologickými prostředky. Cílem psychické 

rehabilitace je upravení narušené a dekompenzované osobnosti pacienta, kompenzace 

a odstranění negativních psychických příznaků. Psychická rehabilitace u popálených je 

proces dlouhodobý a je-li úspěšná, představuje u pacientů s DF-syndromem readaptaci 

k novým poměrům, obnovení jejich pracovní schopnosti i možnosti sociální 

komunikace, dokonce i znovuobjevení smyslu života a radost z něho.  

U těžce popálených pacientů s jizevnatými deformacemi se k těmto cílům dospívá velmi 

obtížně a pomalu. Bohužel dosti často se jejich adaptace nedosáhne vůbec. (Dvořáková, 

2000; Königová a Pondělíček, 1983) 

V psychoterapii se musí brát vždy v úvahu také období před popálením, jelikož 

úraz často nebývá jen náhodou, ale často navazuje na krize a konflikty. (Königová 

a Bláha, 2010) 

Klíčovou emocí je strach ze smrti. Nemožnost sám řešit vzniklou situaci vede 

k depresím. V akutní fázi léčby je důležitým úkolem psychologa zvládání úzkostných 

a depresivních poruch. Pokud je pacient schopný a přístupný komunikaci, pak je 

efektivní se v psychoterapii zaměřit na vybavení si podrobností úrazového děje, poznání 

příčin úrazu a na konečné zhodnocení formou poznání, což může provést sám pacient. 

(Bláha, 1999; Königová a Bláha, 2010; Petrová, 2006) 

V dalším rehabilitačním období už není dominantní myšlenkou smrt, ale pacienti 

si začínají uvědomovat znetvoření jizvami a svoje sociální omezení. U jedné třetiny 

popálených osob vzniká posttraumatický stresový syndrom. Nejčastěji se projevuje 

zvýšením sociální izolace od společnosti, změnou hodnotového systému a životního 

stylu. Cílem psychoterapie v tomto období je navrácení sebevědomí a vytvoření 

rovnoprávného vztahu s okolím. (Petrová, 2006) 

Hlavními prioritami psychoterapie je odstranění sociální deprivace, izolace 

a dezintegrace pacienta. Psycholog se také zaměřuje na prognózu sociálního 

a pracovního zaměření. Kromě individuálních konzultací a podpůrné psychoterapie se 

ve velké míře využívá spolupráce s rodinou či blízkými osobami pacienta. 
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Během komunikace s rodinou se sledují reakce pacienta a příbuzných a nevhodně 

působící návštěvy se omezují nebo zcela vylučují. (Königová a Bláha, 2010) 

Zvýšenou pozornost je nutné věnovat pacientům, kteří se pokusili o sebevraždu 

hořlavinou, nelze totiž vyloučit, že svůj pokus zopakují jinou technikou. U psychotiků 

nebo dekompenzovaných delirujících alkoholiků je nutná intervence psychiatra 

a příslušná medikamentózní léčba. (Königová a Bláha, 2010) 



66 

 

2.11 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 

Z uvedených skutečností je patrné, že popáleninové trauma je  

psycho-somato-psychické postižení. Následky po hlubokých popáleninách budou patrné 

vždycky, ale lze je vhodnou chirurgickou léčbou a rehabilitací minimalizovat. Stále jsou 

objevovány nové materiály a metody s pozitivním působením na novotvořené jizvy 

a spolu s kombinací kompresivní terapie se jejich účinek zvětšuje.  

(Königová a Bláha, 2010) 

Je nutné zdůraznit, že dobrých výsledků lze dosáhnout jen tehdy, pokud pacient 

spolupracuje a má dostatek trpělivosti. Pokud spolupráce vázne, výsledky nejsou 

optimální. (Königová a Bláha, 2010) 

Hlavním cílem je zajistit dobrou pohyblivost a samoobslužnost pacienta, teprve 

pak se řeší kosmetický stav jizev a vzhled. (Königová a Bláha, 2010) 
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3 ČÁST SPECIÁLNÍ 

3.1  METODIKA PRÁCE 

Speciální část této bakalářské práce jsem zpracovala na základě souvislé 

odborné měsíční praxe, která probíhala ve Fakultní nemocnici Královské 

Vinohrady v Praze od 23. 1. do 17. 2. 2012 pod vedením zkušeného 

fyzioterapeuta. 

Obsahem této práce je kazuistika pacienta po popáleninovém traumatu 

na 40% těla. Pacient ležel na lůžkovém oddělení popálenin ve FNKV v Praze, 

které jsem v rámci své praxe každodenně navštěvovala. Harmonogram 

pacientovy rehabilitace se přizpůsoboval operacím a převazům, 

které podstupoval. Při mém nástupu na praxi byl pacient už měsíc hospitalizován 

(viz. výpis ze zdravotní dokumentace) a byl rehabilitován fyzioterapeuty 

z FNKV. Pacient absolvoval od 28. 1. 2012 jedenáct mnou vedených 

terapeutických jednotek uskutečněných na lůžku a v prostorách lůžkového 

oddělení popálenin a vstupní a výstupní kineziologický rozbor. 

Před začátkem vyšetření byl pacient seznámen se všemi důležitými 

informacemi týkající se mé bakalářské práce a následně podepsal informovaný 

souhlas. V příloze přikládám souhlas Etické komise Fakulty tělesné výchovy 

a sportu Univerzity Karlovy. 

Před každou terapeutickou jednotkou bylo provedeno krátké kontrolní 

vyšetření. Samotná terapie pak trvala přibližně 45 minut. Na konci každé 

terapeutické jednotky byl pacient zainstruován k autoterapii (cvičení jemné 

motoriky, posilovací a protahovací cviky). 

Byly použity tyto pomůcky: metr, goniometr, neurologické kladívko, 

předměty pro vyšetření úchopu (např. míček, láhev, list papíru), vyšetřovací 

rukavice, ladička, zkumavky s teplou a studenou vodou, dynamometr. 

Během terapií byly praktikovány metody: mobilizace kloubů dle Lewita, 

techniky měkkých tkání dle Lewita, postizometrická relaxace s následným 

protažením dle Jandy, respirační fyzioterapie, léčebná tělesná výchova. 
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3.2 ANAMNESTICKÉ ÚDAJE 

Vyšetřovaná osoba: Z. T. 

Pohlaví: muž 

Ročník: 1951 

Diagnóza:  

X00.0 - Vystavení nekontrolovanému ohni (požáru) v budově nebo konstrukci – domov 

T29.3 - Popáleniny více částí těla‚ alespoň u jedné popáleniny uveden třetí stupeň 

T27.3- Popálenina dýchacího ústrojí‚ část NS 

 

Status praesent: pacient orientovaný časem i místem, v dobré náladě, stěžuje si na 

špatné usínání a bolesti při aktivním a pasivním protažení jizev, klidové bolesti neguje  

Výška: 175 cm 

Váha: 75 kg 

BMI: 24,5 (normální váha) 

Pomůcky: brýle na čtení 

Rodinná anamnéza: matka zemřela na rakovinu (79 let) 

otec bez zdravotních komplikací (83 let) 

2 sestry bez zdravotních komplikací 
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Osobní anamnéza: 

 Předchorobí: prodělal běžné dětské nemoci, v mládí časté záněty středního ucha 

Vrozená valgosita malíčků na obou DKK (v 10 letech operace-  

bez efektu) 

operace slepého střeva (v 6 letech) 

zánět močových cest (r. 1990) 

operace pupeční kýly (r. 2002) 

operace prasklých hemeroidů (r. 2004) 

anemie (r. 2009)  

drobné úrazy prstů HKK (bez trvalých následků) 

 Nynější onemocnění: Dne 19. 12. 2011 kolem 14:00 došlo k popálení, kdy 

pravděpodobně vzplanul benzín uložený v blízkosti ohně. Pacient utrpěl popáleniny 

 II. - III. stupně na 40% těla. Nejvíce byly zasaženy DKK bilaterálně, L bérec 

cirkulárně, L paže a dorzální strana obou rukou (III. stupeň). Došlo i k popálení 

obličeje, skalpu a palmární strany dlaně (II. stupeň). U pacienta bylo provedeno 

primární ošetření v terénu a intubace kvůli podezření inhalačního traumatu. Po měsíci 

hospitalizace jsou stále kryty DKK a L paže. Jizvy na rukou omezují pohyb a jsou při 

snaze o flexi drobných kloubů ruky bolestivé. Popáleniny na obličeji, skalpu a dlaních 

obou HKK jsou zahojené. 

 

Abusus: kávu nepije, alkohol příležitostně, dříve kouřil nyní už 20 let nekuřák 

Alergická anamnéza: pacient alergie neguje 

Pracovní anamnéza: nyní 1 rok pracuje v gumárnách, dříve v autoopravně, kuchař, 

montér 

Sociální anamnéza: žije sám v bytě v přízemí, nikdy nebyl ženatý, děti nemá, 

navštěvují ho sestry  

Farmakologická anamnéza: léky podávány personálem FNKV 

 

 Předchozí RHB: pacient jakoukoliv předchozí RHB s výjimkou hospitalizace 

ve FNKV neguje 

 Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: 

 19. 12. 2012 přijat pro rozsáhlé popáleniny obličeje, hlavy, zad, LHK, obou rukou, 

bilaterálně bérců a nohou  II-III. stupně na 40% těla. Transport leteckou záchrannou 
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službou. Na místě provedeny uvolňující nářezy L bérce, orotracheální intubace (známky 

inhalačního traumatu). 

Celkový stav: pacient intubován, sedován, saze lpící na obličeji a patře, sklípkové 

dýchání, srdeční akce pravidelná, břicho bez hmatných rezistencí, peristaltika +, 

končetiny popálené, počínající edém 

Status localis: obličej a skalp erytematozní, po mytí sazí, výbledy na čele a nose, saze 

lpící v ústech, popáleny obě ruce, L paže, oba bérce, L bérec cirkulárně 

Terapie: toileta a umytí všech ploch, nářezy L bérce, aplikovány tyly s dermazinem, 

obklady s furantoinem, suché sterilní krytí, přijat na JIP 

Grafické znázornění rozsahu popálenin: viz. příloha č.7 

 

20. 12. 2012: převaz, bronchoskopie 

21. 12. 2012: převaz, bronchoskopie, necrectomie DKK bilaterálně 12%  

23. 12. 2012: převaz, bronchoskopie, necrectomie 5% BSA na obou DKK 

25. 12. 2012: převaz  

27. 12. 2012: převaz, bronchoskopie, necrectomie 2% TBSA na rukou 

29. 12. 2012: bronchoskopie 

30. 12. 2012: necrectomie 10% na prstech P ruky, autotransplantace obou bérců 15%   

2. 1., 4. 1., 6. 1. 2012: převaz 

9. 1. 2012: autotransplantace 10% 

11. 1., 13. 1., 16. 1., 18. 1., 20. 1., 23 .1., 25. 1. 2012: převaz 

27. 1. 2012: převaz, toaleta PDK 

30. 1. 2012: převaz, exkochleace zbytkových plošek cca 1%, toaleta plochy na L paži, 

toaleta PDK 

1. 2. 2012 : autotransplantace 1,5%, převaz 

3. 2. 2012: pooperační převaz, doplnění autotransplantace (10 cm
2
) 

6. 2., 8. 2., 10. 2. 2012: převaz 

13. 2. 2012: převaz, patrný defekt nad P achillovou šlachou 

15. 2. 2012: převaz, toaleta 

 

Indikace k rehabilitaci: LTV, respirační fyzioterapie, kondiční cvičení, mobilizace 

drobných kloubů ruky, techniky měkkých tkání na HKK, LTV na neurofyziologickém 

podkladě, vertikalizace – sed, stoj, chůze 
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3.3 VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR  

3.3.1 Status praesens 

28. 1. 2012 

Subjektivně: pacient se cítí dobře, klidové bolesti neguje, jizvy na obou rukou bolestivé 

při palmární flexi (visuální analogová škála 9 z 10), stěžuje si na mírné svědění jizev 

na rukou, jiné zdravotní problémy neguje 

Objektivně: pacient orientovaný místem, časem i osobou, spolupracuje, veselý 

a komunikativní, patrný otok v oblasti prstů a zápěstí obou HKK, obě DKK od chodidel 

až po kolena a L paže od loketního kloubu po ramenní kryty obvazem 

Výška: 175 cm 

Váha:  67 kg 

BMI: 21,8 (normální váha) 

Pomůcky: brýle na čtení 

3.3.2 Vyšetření stoje aspekcí 

Pacient stojí pouze s dopomocí, obě DKK jsou od prstů až po kolena krytá obvazem, 

stejně tak L paže od loketního kloubu až po rameno. Vyšetření bylo částečně limitováno 

bolestí a vedeno s ohledem na aktuální stav pacienta. 

 Pohled zezadu 

- báze zúžena 

- mírná varosita kolenních kloubů 

- hrudní hyperkyfóza 

 

 Pohled z boku (pravého i levého) 

- hrudní hyperkyfóza 

- předsunuté držení krční páteře 

- vnitřní rotace ramenních kloubů 

 

 Pohled zepředu 

- mírně vtočené špičky 

- mírná varosita kolenních kloubů 
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3.3.3 Vyšetření chůze aspekcí 

Pacient je schopný chůze v nízkém chodítku a dopomocí 2 osob. Při chůzi je patrné 

inversní postavení chodidel, úzká báze, výrazná flexe v kolenních kloubech a s tím 

spojené špatné odvíjení chodidla, kdy pacient našlapuje přes špičku na celé chodidlo. 

Výrazná je hrudní hyperkyfóza a předsunuté držení hlavy. Pacient využívá zrakové 

kontroly pozice chodidel. Rytmus chůze je pravidelný, délka kroku symetrická. Chůzi 

po schodech nezvládá. 

 Chůze ovlivněna obvazy a bolestivostí DKK.  

3.3.4 Vyšetření aspekcí a palpací 

-  HKK (dorzální strana obou rukou)- na pohled patrný mírný otok, jizvy jsou kryty 

na některých místech drobnými strupy, větším pak na MP kloubu 3. prstu obou HKK, 

bez puchýřů, na tlak reagují jizvy zběláním, povrch jizev zdrsnělý se suchými 

šupinkami, nehty jsou hnědé, roztřepené a zbytnělé 

- Vancouver scar scale (viz. příloha č. 8) 

- dechová vlna a stereotyp dýchání- distoproximální, horní hrudní typ dýchání 

- dechová frekvence- 18 dechů za minutu 

- popáleniny na DKK a L paži jsou kryty obvazem 

- povrchové popáleniny na obličeji a palmární straně obou rukou jsou zhojené 

s občasnými odlupujícími se stroupky, barva kůže je růžová, na pohmat hladká 

- hypotrofie svalů HKK i DKK 
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3.3.5 Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti pomocí goniometru, zápis metodou 

SFTR (Janda, Pavlů 1993) 

Tabulka 1- Vstupní vyšetření kloubní pohyblivosti dle Jandy a Pavlů, zápis metodou 

SFTR 

Úsek Aktivně Pasivně 

Krční páteř S 45-0-40 S 45-0-45 

 T 75-0-75 T 80-0-80 

 F 30-0-30 F 30-0-30 

 P L P L 

Ramenní kloub S 45-0-95 S 45-0-90 S 45-0-95 S 45-0-90 

 F 85-0-0 F 60-0-0 F 90-0-0 F 65-0-0 

 T 10-0-20 T 10-0-20 T 15-0-25 T 15-0-25 

 R 75-0-80 R 70-0-80 R 80-0-85 R 75-0-80 

Loketní kloub S (-5)-5-120 x S (-5)-5-120 X 

Předloktí R 80-0-90 R 80-0-90 R 90-0-90 R 90-0-90 

Zápěstí S 30-0-80 S 30-0-80 S 35-0-80 S 35-0-80 

 F 30-0-30 F 30-0-25 F 35-0-30 F 35-0-30 

Karpometakarpový kloub palce F 40-0-10 F 40-0-10 F 40-0-10 F 40-0-10 

 S 22-0-20 S 30-0-20 S 35-0-25 S 35-0-25 

Opozice 1 cm 0 cm X X 

Metakarpofalangové klouby prstů 

(MP) 
    

MP 1. Prstu S 0-0-30 S 0-0-20 S 0-0-35 S 0-0-25 

MP 2. Prstu S 0-0-60 S 0-0-60 S 30-0-65 S 20-0-70 

MP 3. Prstu S 0-0-50 S 0-0-60 S 25-0-65 S 25-0- 65 

MP 4. Prstu S 0-0-60 S 0-0-55 S 25-0-65 S 25-0-60 

MP 5. Prstu S 0-0-65 S 0-0-60 S 15-0-70 S 20-0-65 

Proximální mezičlánkové klouby 

prstů (IP1) 
    

IP1 1.prstu S 0-0-35 S 0-0-25 S 5-0-40 S 5-0-35 

IP1 2.prstu S 0-0-60 S 0-0-55 S 5-0-75 S 5-0-70 

IP1 3.prstu S 0-0-65 S 0-0-65 S 5-0-75 S 5-0-85 

IP1 4.prstu S 0-0-75 S 0-0-65 S 0-0-80 S 0-0-80 

IP1 5.prstu S 0-0-65 S 0-0-75 S 0-0-90 S 5-0-85 
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Distální mezičlánkové klouby prstů 

(IP2) 
    

IP2 2. Prstu S 0-0-20 S 0-0-15 S 10-0-40 S10-0-35 

IP2 3. Prstu S 0-0-15 S 0-0-15 S 0-0-35 S 5-0-35 

IP2 4. Prstu S 0-0-10 S 0-0-15 S 5-0-35 S 5-0-30 

IP2 5. prstu S 0-0-15 S 0-0-20 S 5-0-40 S 5-0-35 

 

Poznámka: Nebyly měřeny rozsahy v levém loketním kloubu z důvodu množství 

obvazového materiálu a tím omezením pohybu. 

3.3.6 Antropometrické vyšetření 

Tabulka 2- Vstupní antropometrické vyšetření 

Délky: P HK L HK 

Acromion- daktylion 73 cm 73 cm 

Acromion- processus 

styloideus ulnae 
59 cm 59 cm 

Acromion- epicondylus 

lateralis humeri 
32 cm 32 cm 

Olecranon- processus 

styloideus ulnae 
27 cm 27 cm 

Spojnice processi styloidei- 

daktylion 
20,5 cm 20,5 cm 

Obvody: P HK L HK 

Paže 25 cm X 

Loketní kloub (30° flexe) 26 cm X 

Předloktí 23 cm 24,5 cm 

Zápěstí 18 cm 19 cm 

Obvod přes hlavičky 

metakarpů 
23 cm 23 cm 

Obvod prstů přes proximální 

intephalangeální kloub : 
  

1.prst 8 cm 8,5 cm 

2. prst 8 cm 8 cm 

3. prst 8 cm 8,5 cm 

4. prst 7,5 cm 8 cm 

5. prst 6,5 cm 7 cm 
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 Poznámka: Nebyl měřen obvod paže a loketního kloubu levé HKK z důvodu množství 

obvazového materiálu. 

 

3.3.7 Vyšetření svalové síly (Janda, 2004) 

Tabulka 3- Vstupní vyšetření svalové síly dle Jandy 

Kloub Pohyb Sval P L 

Ramenní 

kloub 

Flexe m.deltoideus pars anterior, 

m.coracobrachialis 
4+ op 3+ op 

 extenze m.latissimus dorsi 4 3+ 

 abdukce m. deltoideus pars medialis, 

m. supraspinatus 
4 4 

 Horizontální 

Abdukce 

m. deltoideus pars posterior 
4 3* 

 Horizontální 

addukce 

m. pectoralis major 
4 3* 

 Vnitřní rotace m. subscapularis, 

m. teres major 
4+ 4+ 

 Zevní rotace m. infraspinatus, 

m. teres minor 
4+ 4+ 

Loketní 

kloub 

flexe m. biceps brachii, 

m. brachialis, 

m.brachioradialis 

5 3 

 extenze m. triceps brachii 5 op 4 op 

Předloktí supinace m.supinator, m.biceps brachii 4 3+ 

 pronace m. pronator teres, 

m. pronator quadratus 

 

4 3+ 

Zápěstí Flexe s radální 

dukcí 

m. flexor carpi radialis 
4 4 

 Flexe s ulnární 

dukcí 

m. flexor carpi ulnaris 
4+ 4+ 

 Extenze s radiální 

dukcí 

m. extenzor carpi radialis longus et 

brevis 
4 op 4 op 

 Extenze s ulnární 

dukcí 

m. extenzor carpi ulnaris 
4 op 3+ op 

Prsty Flexe MP kloubů mm. lumbricales II,III,IV,V 3+ op 3+ op 
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(II-V. Prstu) 

 Flexe IP1 kloubů 

(II-V. Prstu) 

m. flexor digitorum superficialis 
3 op 3 op 

 Flexe IP2 kloubů 

(II-V. Prstu) 

m. flexor digitorum profundus 
3 op 3 op 

 Extenze (II-V. 

Prstu) 

m. extenzor digitorum 
1 1 

 abdukce mm. interossei dorsales, m. 

abduktor digiti minimi 
3+ 3+ 

 addukce mm. interossei palmares 3+ 3+ 

 Opozice V. prstu m.opponens digiti minimi 3+ 3+ 

Palec Flexe MP kloubu m. flexor pollicis brevis 3+ op 3+ op 

 Extenze MP kloubu m. extenzor pollicis brevis 3+ 3+ 

 Flexe IP kloubu m. flexor pollicis longus 3+ op 3+ op 

 Extenze IP kloubu m. exenzor pollicis longus 2 2 

 abdukce m. abduktor pollicis longus et 

brevis 
4 4 

 addukce m. adductor pollicis 3+ 3+ 

 opozice m. opponens pollicis 3 op 3 op 

 

Poznámka: * nebylo možno dát pohybu odpor z důvodu poškozené kůže 

op- omezený rozsah pohybu 
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3.3.8 Vyšetření kloubní vůle (Rychlíková, 2002) 

Tabulka 4- Vstupní vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové 

Kloub Směr P HK L HK 

Radioulnární kloub 

proximální 

ulnárním směrem bpn bpn 

radiálním směrem bpn bpn 

Radioulnární kloub 

distální 

dorzálním směrem omezené pružení omezené pružení 

palmárím směrem bpn bpn 

Radiokarpální kloub Radiálním směrem bpn bpn 

Dorzálním směrem bpn bpn 

Karpometakarpální 

kloub 

Dorzálním směrem Omezené pružení Omezené pružení 

Palmárním směrem Omezené pružení Omezené pružení 

Interkarpální kloub Palmárním směrem Omezené pružení Omezené pružení 

Hlavičky metakarpů 

vůči sobě 

Dorzálním směrem Omezené pružení 

mezi II a III. 

metakarpem 

Omezené pružení 

mezi II a III. 

metakarpem Palmárním směrem 

Metakarpofalangeální 

klouby (I-V.) 

Dorzopalmárním 

směrem 
bpn bpn 

Laterolaterálním 

směrem 
bpn bpn 

Interfalangeální 

klouby proximální (I-

V.) 

dorzopalmárně bpn bpn 

laterolaterálně Omezené pružení Omezené pružení 

Rotace bpn bpn 

Interfalangeální 

klouby distální (II-V.) 

dorzopalmárně bpn bpn 

laterolaterálně bpn bpn 

rotace bpn bpn 

  

Poznámka: Mobilizace i vyšetření kloubní vůle se provádí bez trakce, aby nedošlo 

k poškození citlivé hojící se kůže. 
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3.3.9 Orientační neurologické vyšetření 

- čití- vyšetřeno na jizvách dorzální strany ruky obou HKK 

povrchové (taktilní) – symetrické na obou HKK, normostezie 

termické – bpn na obou HKK 

hluboké (polohocit a pohybocit) – bpn na obou HKK 

vibrační - bpn 

- šlachookosticové reflexy- bicipitový – P i L HK…normoreflexie 

                                       - tricipitový – P i L HK…normoreflexie 

                                       - flexorů prstů – P i L HK…hyporeflexie 

- taxe (prst- nos): bpn 

3.3.10 Orientační vyšetření úchopu a jemné motoriky 

- dominantní HK je pravá 

Tabulka 5-Vstupní vyšetření úchopu a jemné motoriky 

Úchop Poznámka P HK L HK 

Špetka  1 1 

Štipec bříškový 1. a 2. prst 2 1 

 1. a 3. prst 2 1 

 1. a 4. Prst 1 0 

 1. a 5. prst 0 0 

Štipec nehtový  0 0 

Laterální úchop  2 2 

Pěst (střídavé pohyby prstů) Zmačkat papír do kuličky 2 1 

Válcový  2 2 

Kulový (nadhmatem)  2 2 

Hákový  2 2 

 

Poznámka: 0…neprovede, 1…provede neúplně, 2…provede dobře 

- dynamometrie (stisk pěstí)…P ruka 24 N, L ruka 22 N 
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3.3.11 Vyšetření samostatnosti a ADL 

- Barthelův test  

Tabulka 6- Vstupní Barthelův test 

 Činnost Provedení činnosti Bodové skóre* 

1. Příjem potravy a tekutin samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

2. Oblékání samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

3. Koupání samostatně nebo s pomocí 

neprovede 

5 

0 

4. Osobní hygiena samostatně nebo s pomocí 

neprovede 

5 

0 

5. Kontinence moči plně inkontinentní 

občas inkontinentní 

trvale inkontinentní 

10 

5 

0 

6. Kontinence stolice plně inkontinentní 

občas inkontinentní 

trvale inkontinentní 

10 

5 

0 

7. Použití WC samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

8. Přesun lůžko – židle samostatně bez pomoci 

s malou pomocí 

vydrží sedět 

neprovede 

15 

10 

5 

0 

9. Chůze po rovině samostatně nad 50 m 

s pomocí 50 m 

na vozíku 50 m 

neprovede 

15 

10 

5 

0 

10. Chůze po schodech samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

Celkem 70 
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ADL 4  0 – 40 bodů  vysoce závislý 

ADL 3  45 – 60 bodů  závislost středního stupně 

ADL 2  65 – 95 bodů  lehká závislost 

ADL 1  96 – 100 bodů nezávislý 

→ pacient je lehce závislý 

 

3.3.12 Závěr vyšetření 

Pacient prodělal popáleninové trauma na 40 procentech těla, kdy nejvíce byla zasažena 

dorzální strana rukou obou HKK a bérce obou DKK. DKK nebyly vyšetřeny pro krytí 

obvazem. Ruce jsou již po autotransplantaci zahojené, jen s občasnými strupy. 

Z vyšetření je patrné, že došlo převážně k omezení pohybu do palmární flexe ve všech 

drobných kloubech ruky, což brání provedení kvalitního úchopu, kdy pacient vůbec 

neprovede nehtový úchop a problémy má i se špetkou. Jizvy na rukou tuhé. Patrný otok 

prstů a zápěstí. Omezen je však i kloubní rozsah v ramenním kloubu a to výrazně 

do flexe. Dále je výrazně omezena dorzální flexe zápěstí. Pacient tvrdí, že takto 

omezený rozsah pohybu měl i před úrazem a příčinu neuvádí. 

Chůze a stoj byly vyšetřeny orientačně a byly z velké části ovlivněny bolestivostí 

citlivých plosek nohou, které byly také zasaženy popálením. Patrná výrazná 

hyperkyfóza hrudní páteře. 

Dechová vlna distoproximální, převažuje horní hrudní dýchání. 

Antropometrické vyšetření odhalilo otok distálních částí obou HKK, kdy více oteklá je 

L HKK. 

Svalová síla obou HKK je celkově oslabena, což dokazuje, že žádná svalová skupina 

HKK nebyla ohodnocena nejvyšším stupněm. L HKK je více oslabena než pravá, 

kdy se rozdíl nejvíce projevil při flexi lokte a příčinou je pravděpodobně opět popálení 

L paže. Sníženou svalovou sílu mají flexorové skupiny svalů zajišťující flexi prstů, 

která je omezena jizvou. Výrazně je oslaben m. extenzor digitorum obou HKK. 
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Pohyblivost distálních částí HKK je také limitováná omezenou kloubní vůlí 

v radioulnárním kloubu distálním, v karpometakarpálním kloubu palce a interkarpálním 

kloubu. Omezen je i pohyb hlaviček metakarpů druhého a třetího vůči sobě. 

Laterolaterálním směrem je omezena kloubní vůle interfalangeálních kloubů 

proximálních. 

Orientační neurologické vyšetření neprokázalo žádné patologie. 

Pacient je dle Barthelova testu lehce závislý. 

3.4 KRÁTKODOBÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ PLÁN 

- převážně zaměřen na HKK  

- působit proti vzniku kontraktur jizev a snížit otok, zlepšit rozsah pohybu do palmární 

flexe v MP, IP1 a IP2 kloubech HKK 

- působit proti vzniku hypertrofických a keloidních jizev 

- zlepšit jemnou motoriku  

- posílit oslabené svalové skupiny (viz. vyšetření svalové síly) a celkově zlepšit 

fyzickou kondici 

- vertikalizovat pacienta, aby zvládal chůzi bez dopomoci 

- zlepšit stereotyp dýchání a podpořit vydýchání anestetik 

3.5 DLOUHODOBÝ FYZIOTERAPEUTICKÝ PLÁN 

- navázání na krátkodobý rehabilitační plán obzvláště v péči o jizvy 

- působit proti vzniku kontraktur jizev na bércích 

- působit proti vzniku hypertrofických a keloidních jizev  

- posílit svaly DKK a zlepšit stereotyp chůze   

- zmírnění hyperkyfózy 

- pokračovat v nácviku stereotypu dýchání 

- zlepšit celkovou kondici pacienta 

- návrat pacienta do zaměstnání 
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3.6 PRŮBĚH TERAPIE 

3.6.1  1. terapeutická jednotka 31. 1. 2012 

Status praesens: 

subjektivně: Pacient se cítí dobře, ale mírně unavený, klidové bolesti neguje, intenzitu 

bolesti při stretchingu jizev hodnotí st. 9 z 10. 

objektivně: Pacient 1. den po převazu v anestezii, je orientovaný, spolupracuje, v dobré 

náladě, otok v oblasti prstů a zápěstí obou HKK, na dorzálních stranách rukou jsou 

patrné drobné strupy, obě DKK od chodidel až po kolena a L paže od loketního kloubu 

po ramenní kryty obvazem, sevření do pěsti P ruka chybí 2 cm, L ruka chybí 4 cm. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- podpořit vydýchání anestetik 

- nácvik břišního a dolního hrudního dýchání 

- obnova joint play drobných kloubů ruky bilaterálně dle kineziologického 

rozboru  

- prevence vzniku kontraktur jizev protažením 

- prevence vzniku hypertrofických a keloidních jizev tlakovou masáží 

- nácvik jemné motoriky 

- vertikalizace do stoje, nácvik chůze ve vysokém chodítku 

Provedení terapie: 

- respirační fyzioterapie dle Haladové (Haladová a kol., 1997) 

dechová cvičení proti odporu- nádech nosem, výdech přes vyceněné zuby 

 lokalizované dýchání břišní a dolní hrudní vleže na břiše 

- mobilizační techniky dle Rychlíkové (Rychlíková, 2002): 

mobilizace distálního radioulnárního kloubu bilaterálně směrem dorzálním 

mobilizace karpometakarpálního kloubu bilaterálně směrem dorzálním 

i palmárním 

mobilizace interkarpálního kloubu bilaterálně směrem palmárním 

mobilizace hlaviček metakarpů II. a III. metatarsu bilaterálně směrem 

dorzálním i palmárním 

mobilizace PIP (I. - V.) kloubů bilaterálně směrem laterolaterálním 
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- stretching jizev izolovaným pohybem MP kloubů, PIP a DIP kloubů  

I. - V. prstu bilaterálně do palmární flexe- v pozici protažení setrváme 30s  

- stretching jizev trojflexí MP kloubů, PIP a DIP kloubů I. - V. prstu 

bilaterálně – v pozici protažení setrváme 30s 

- tlaková masáž v oblasti meziprstní řasy všech prstů po dobu 30s 

- protažení jizev technikou „place and hold“ – pacientovi dopomůžeme 

nastavit maximální palmární flexi v MP, PIP a DIP kloubech všech prstů 

jedné ruky současně a dáváme mu pokyn k udržení této pozice, cvik 

provádíme na obou HKK 

- aktivní nácvik jemné motoriky bilaterálně 

nácvik cirkumdukce I. prstu  

nácvik opozice I. prstu  

nácvik „kružítka“ dle Jandy (Janda, 2004) – sunutí špičky palce 

po hlavičkách metakarpů  

nácvik izolované flexe posledních článků prstů 

nácvik „kroužků“- pacient palcem uchopuje poslední flektované články 

svých prstů  

- vertikalizace do stoje 

- nácvik chůze v nízkém chodítku 

Autoterapie: 

- dechová cvičení proti odporu a nácvik břišního dýchání (viz. terapie) 

- aktivní nácvik jemné motoriky (viz. terapie) 

- stretching jizev s dopomocí druhé ruky (viz. terapie) 

- provádět alespoň 2x v průběhu dne 

Závěr jednotky: 

objektivní: Po terapii došlo k uvolnění omezené kloubní vůle kloubů HKK a došlo 

k protažení jizev na dorzální ploše obou rukou (sevření do pěsti P ruka chybí 1,8 cm, 

L ruka chybí 3,8 cm), podpořeno vydýchání anestetik. 

subjektivní: Pacient se po terapii cítil unavený, udával zlepšenou citlivost 

a pohyblivost obou rukou. 
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3.6.2 2. terapeutická jednotka 2. 2. 2012 

Status praesens: 

subjektivně: Pacient se cítí unavený a nevyspalý, klidové bolesti neguje, intenzitu 

bolesti při stretchingu hodnotí st. 9 z 10. 

objektivně: Pacient je 1. den po autotransplantaci, zapolohován (P i L DK a P HK 

v závěsu), kontraindikována chůze i sed, pacient orientovaný, spolupracuje, oproti 

předchozí terapii je zamlklý, otok v oblasti prstů a zápěstí obou HKK, na dorzálních 

stranách rukou jsou patrné drobné strupy, obě DKK od chodidel až po kolena,  

L i P paže od loketního kloubu po ramenní kryty obvazem, puchýř na proximálním 

článku III. prstu P ruky, sevření do pěsti P ruka chybí 2 cm, L ruka chybí 4 cm. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- podpořit vydýchání anestetik 

- nácvik břišního a dolního hrudního dýchání 

- obnova joint play drobných kloubů ruky bilaterálně dle kineziologického 

rozboru  

- prevence vzniku kontraktur jizev protažením 

- prevence vzniku hypertrofických a keloidních jizev tlakovou masáží 

- nácvik jemné motoriky 

 

Provedení terapie: 

- respirační fyzioterapie dle Haladové: (Haladová a kol., 1997) 

dechová cvičení proti odporu- nádech nosem, výdech přes vyceněné zuby 

 lokalizované dýchání břišní a dolní hrudní vleže na břiše 

- mobilizační techniky dle Rychlíkové (Rychlíková, 2002): 

mobilizace distálního radioulnárního kloubu bilaterálně směrem dorzálním 

mobilizace karpometakarpálního kloubu bilaterálně směrem dorzálním 

i palmárním 

mobilizace interkarpálního kloubu bilaterálně směrem palmárním 

mobilizace hlaviček metakarpů II. a III. metatarsu bilaterálně směrem 

dorzálním i palmárním 

mobilizace PIP (I. -V.) kloubů bilaterálně směrem laterolaterálním 
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- stretching jizev izolovaným pohybem MP kloubů, PIP a DIP I. - V. prstu 

bilaterálně do palmární flexe- v pozici protažení setrváme 30s  

- stretching jizev trojflexí MP kloubů, PIP a DIP kloubů I. – V. prstu 

bilaterálně – v pozici protažení setrváme 30s 

- tlaková masáž v oblasti meziprstní řasy všech prstů po dobu 30s 

- protažení jizev technikou „place and hold“.(viz. 1.terapeutická jednotka) 

- aktivní nácvik jemné motoriky bilaterálně 

nácvik cirkumdukce I. prstu  

nácvik opozice I. prstu  

nácvik „kružítka“ dle Jandy (Janda, 2004) – sunutí špičky palce 

po hlavičkách metakarpů  

nácvik izolované flexe posledních článků prstů 

nácvik „kroužků“- pacient palcem uchopuje poslední flektované články 

svých prstů  

nácvik uchopení hrnku 

mačkání molitanového míčku 

 

Autoterapie: 

- dechová cvičení proti odporu a nácvik břišního dýchání (viz. terapie) 

- aktivní nácvik jemné motoriky (viz.terapie) 

- stretching jizev s dopomocí druhé ruky (viz. terapie) 

- provádět alespoň 2x v průběhu dne 

-  

Závěr jednotky: 

objektivní: Terapií jsme uvolnily omezenou kloubní vůli kloubů HKK a došlo 

k protažení jizev na dorzální ploše obou rukou (sevření do pěsti P ruka chybí 1,8 cm, 

L ruka chybí 3,8 cm), podpořeno vydýchání anestetik, byl procvičen válcový úchop, 

pacient byl po terapii komunikativnější a veselejší. 

subjektivní: Pacient se po terapii cítil unavený, udával zlepšenou citlivost 

a pohyblivost obou rukou. 
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3.6.3 3. terapeutická jednotka 3. 2. 2012 

Status praesens:  

subjektivně: Pacient se cítí dobře, klidové bolesti neguje, intenzitu bolesti při stretchingu 

hodnotí st. 9 z 10. 

objektivně: Pacient je 0. den po pooperačním převaze a doplnění autotransplantace, 

zapolohován (P i L DK a P HK v závěsu), kontraindikována chůze i sed,  pacient 

orientovaný, spolupracuje, ale skleslý, otok v oblasti prstů a zápěstí obou HKK, 

na dorzálních stranách rukou jsou patrné drobné pomalu se odlupující strupy, obě DKK 

od chodidel až po kolena, L i P paže od loketního kloubu po ramenní kryty obvazem, 

puchýř na proximálním článku III. prstu a na distálním článku II.prstu P ruky, sevření 

do pěsti P ruka chybí 2,2 cm, L ruka chybí 4,2 cm. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- podpořit vydýchání anestetik 

- nácvik břišního a dolního hrudního dýchání 

- obnova joint play drobných kloubů ruky bilaterálně dle kineziologického 

rozboru  

- prevence vzniku kontraktur jizev protažením 

- prevence vzniku hypertrofických a keloidních jizev tlakovou masáží 

- nácvik jemné motoriky 

 

Provedení terapie: 

- respirační fyzioterapie dle Haladové: (Haladová a kol., 1997) 

dechová cvičení proti odporu- nádech nosem, výdech přes vyceněné zuby 

 lokalizované dýchání břišní a dolní hrudní vleže na břiše 

- mobilizační techniky dle Rychlíkové (Rychlíková, 2002): 

mobilizace distálního radioulnárního kloubu bilaterálně směrem dorzálním 

mobilizace karpometakarpálního kloubu bilaterálně směrem dorzálním i 

palmárním 

mobilizace interkarpálního kloubu bilaterálně směrem palmárním 

mobilizace hlaviček metakarpů II. a III. metatarsu bilaterálně směrem 

dorzálním i palmárním 
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mobilizace PIP (I. -V.) kloubů bilaterálně směrem laterolaterálním 

- stretching jizev izolovaným pohybem MP kloubů, PIP a DIP kloubů všech 

prstů do palmární flexe- v pozici protažení setrváme 30s  

- stretching jizev trojflexí MP kloubu, PIP a DIP kloubu – v pozici protažení 

setrváme 30s 

- tlaková masáž v oblasti meziprstní řasy všech prstů po dobu 30s 

- protažení jizev technikou „place and hold“ (viz. 1.terapeutická jednotka) 

- aktivní nácvik jemné motoriky bilaterálně 

nácvik cirkumdukce I. prstu  

nácvik opozice I. prstu  

nácvik „kružítka“ dle Jandy (Janda, 2004) – sunutí špičky palce po 

hlavičkách metakarpů  

nácvik izolované flexe posledních článků prstů 

nácvik „kroužků“- pacient palcem uchopuje poslední flektované články 

svých prstů  

mačkání molitanového míčku se snahou maximální flexe v posledních 

článcích prstů (zarývat se nehty do míčku) 

nácvik úchopu příboru 

Autoterapie: 

- dechová cvičení proti odporu a nácvik břišního dýchání (viz. terapie) 

- aktivní nácvik jemné motoriky (viz. terapie) 

- stretching jizev s dopomocí druhé ruky (viz. terapie) 

- provádět alespoň 2x v průběhu dne 

Závěr jednotky: 

objektivní: Po terapii došlo k protažení jizev na dorzální ploše obou rukou (sevření do 

pěsti P ruka chybí 2 cm, L ruka chybí 4 cm), došlo k uvolnění kloubní vůle kloubů 

HKK, podpořeno vydýchání anestetik, posílen úchop. 

subjektivní: Pacient se po terapii cítil dobře, udával zlepšenou citlivost a 

pohyblivost obou rukou.  
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3.6.4 4. terapeutická jednotka 6. 2. 2012 

Status praesens:  

subjektivně: Pacient se cítí dobře, klidové bolesti neguje, intenzitu bolesti při stretchingu 

hodnotí st. 8 z 10. 

objektivně: Pacient zapolohován (P i L DK a P HK v závěsu), kontraindikována chůze, 

pacient orientovaný, spolupracuje, v dobré náladě, otok v oblasti prstů a zápěstí obou 

HKK, na dorzálních stranách rukou jsou patrné drobné pomalu se odlupující strupy, 

kůže vysušená, jizvy růžové, obě DKK od chodidel až po kolena, L i P paže od 

loketního kloubu po ramenní kryty obvazem, puchýře na proximálním článku III. prstu 

a na distálním článku II. prstu P ruky bez náplně a hojí se, sevření do pěsti P ruka chybí 

2,2 cm, L ruka chybí 4,2 cm. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- nácvik břišního a dolního hrudního dýchání 

- obnova joint play drobných kloubů ruky bilaterálně dle kineziologického 

rozboru  

- prevence vzniku kontraktur jizev protažením 

- prevence vzniku hypertrofických a keloidních jizev tlakovou masáží 

- nácvik jemné motoriky 

- udžení kloubního rozsahu HKK aktivními pohyby 

- vertikalizace do sedu 

 

Provedení terapie: 

- respirační fyzioterapie dle Haladové: (Haladová a kol., 1997) 

lokalizované dýchání břišní v leže na břiše a dolní hrudní v sedě 

- mobilizační techniky dle Rychlíkové (Rychlíková, 2002): 

mobilizace distálního radioulnárního kloubu bilaterálně směrem dorzálním 

mobilizace karpometakarpálního kloubu bilaterálně směrem dorzálním i 

palmárním 

mobilizace interkarpálního kloubu bilaterálně směrem palmárním 

mobilizace hlaviček metakarpů II. a III. metatarsu bilaterálně směrem 

dorzálním i palmárním 
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mobilizace PIP (I. - V.) kloubů bilaterálně směrem laterolaterálním 

- stretching jizev izolovaným pohybem MP kloubů, PIP a DIP kloubů a 

trojflexí MP, PIP a DIP kloubů I.- V. prstu bilaterálně (viz. předchozí 

terapie) 

- tlaková masáž v oblasti meziprstní řasy všech prstů po dobu 30s 

- protažení jizev technikou „place and hold“ (viz. 1.terapeutická jednotka) 

- aktivní nácvik jemné motoriky 

nácvik cirkumdukce I. prstu  

nácvik opozice I. prstu  

nácvik „kružítka“ dle Jandy (Janda, 2004) – sunutí špičky palce po 

hlavičkách metakarpů  

nácvik izolované flexe posledních článků prstů 

nácvik „kroužků“- pacient palcem uchopuje poslední flektované články 

svých prstů  

mačkání molitanového míčku se zarýváním posledních článků prstů 

nácvik úchopu tužky 

- aktivní pohyby HKK dle Haladové (Haladová a kol., 1997)- v sedě na lůžku 

se spuštěnými bérci –  10x dorzální a palmární flexe zápěstí 

10x pronace a supinace bilaterálně 

10x flexe a extenze v loketním kloubu 

10x flexe a extenze v ramenním kloubu 

10x abdukce a addukce v ramenním kloubu 

(pohyby jsou prováděny do maximálních rozsahů, které pacient zvládne) 

- vertikalizace do sedu  

 

Autoterapie: 

-  nácvik břišního a dolního hrudního dýchání (viz. terapie) 

- aktivní nácvik jemné motoriky (viz. terapie) 

- stretching jizev s dopomocí druhé ruky (viz. terapie) 

- aktivní pohyby HKK (viz. terapie) 

- provádět alespoň 2x v průběhu dne 
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Závěr jednotky: 

objektivní: Po terapii došlo k uvolnění kloubní vůle kloubů HKK a došlo k protažení 

jizev na dorzální ploše obou rukou (sevření do pěsti P ruka chybí 2 cm, L ruka chybí 4 

cm), byl udržen kloubní rozsah HKK, došlo k posílení úchopu. 

subjektivní: Pacient se po terapii cítil dobře a udával zlepšenou citlivost obou rukou.  

3.6.5 5. terapeutická jednotka 7. 2 .2012 

Status praesens:  

subjektivně: Pacient se cítí dobře, klidové bolesti neguje, intenzitu bolesti při stretchingu 

hodnotí st. 8 z 10. 

objektivně: Pacient zapolohován (P i L DK a P HK v závěsu), pacient orientovaný, 

spolupracuje, v dobré náladě, veselý a komunikativní, otok v oblasti prstů a zápěstí 

obou HKK, na dorzálních stranách rukou je jen pár drobných  stroupků, kůže 

promazaná, jizvy červené, obě DKK od chodidel až po kolena, L i P paže od loketního 

kloubu po ramenní kryty obvazem, puchýře na proximálním článku III. prstu a na 

distálním článku II.prstu P ruky bez náplně a hojí se, nový puchýř na MP kloubu II. 

prstu L ruky, sevření do pěsti P ruka chybí 2,2 cm, L ruka chybí  4,4 cm. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- obnova joint play drobných kloubů ruky bilaterálně dle kineziologického 

rozboru  

- prevence vzniku kontraktur jizev protažením a vyvázáním do pěsti 

- prevence vzniku hypertrofických a keloidních jizev tlakovou masáží 

- nácvik jemné motoriky 

- udržení a zvětšení kloubního rozsahu HKK aktivními pohyby 

- posílení hýžďových a stehenních svalů  

- vertikalizace do stoje  

- nácvik chůze s dopomocí 

 

Provedení terapie: 

- mobilizační techniky dle Rychlíkové (Rychlíková, 2002): 
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mobilizace distálního radioulnárního kloubu bilaterálně směrem dorzálním 

mobilizace karpometakarpálního kloubu bilaterálně směrem dorzálním i 

palmárním 

mobilizace interkarpálního kloubu bilaterálně směrem palmárním 

mobilizace hlaviček metakarpů II. a III. metatarsu bilaterálně směrem 

dorzálním i palmárním 

mobilizace PIP (I. -V.) kloubů bilaterálně směrem laterolaterálním 

- stretching jizev izolovaným pohybem MP kloubů, PIP a DIP kloubů všech 

prstů do palmární flexe a stretching jizev trojflexí (viz. předchozí terapie)  

- tlaková masáž v oblasti meziprstní řasy všech prstů po dobu 30s 

- protažení jizev technikou „place and hold“ (viz. 1.terapeutická jednotka) 

- aktivní nácvik jemné motoriky (viz. předchozí terapie) 

- aktivní pohyby HKK dle Haladové (Haladová a kol., 1997) – viz. předchozí 

terapie, počet opakování každého cviku 12x 

- izometrické posilování DKK- v leže na zádech izometrická kontrakce 

hýžďových svalů a svalů přední strany stehna po dobu 15 sekund, 15 sekund 

relaxace, počet opakování 10x 

- vertikalizace do stoje a nácvik chůze s dopomocí 2 terapeutů 

- vyvázání P ruky obvazem do pěsti na 15 minut 

Autoterapie: 

- aktivní nácvik jemné motoriky (viz. terapie) 

- stretching jizev s dopomocí druhé ruky (viz. terapie) 

- aktivní pohyby HKK (viz. terapie) 

- izometrické posilování (viz. terapie) 

- provádět alespoň 2x v průběhu dne 

Závěr jednotky: 

objektivní: Po terapie došlo k uvolnění kloubní vůle kloubů HKK a došlo k protažení 

jizev na dorzální ploše obou rukou (sevření do pěsti P ruka chybí 2,3 cm, L ruka chybí 

4,2 cm), došlo k udržení rozsahu v kloubech a posílení HKK a k posílení úchopu, 

hýžďových svalů a svalů přední strany stehna. 

subjektivní: Pacient se po terapii cítil unavený, udával zlepšenou citlivost obou rukou. 
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3.6.6 6. terapeutická jednotka 8. 2. 2012 

Status praesens:  

subjektivně: Pacient se cítí unavený, stěžoval si na špatné spaní, klidové bolesti neguje, 

intenzitu bolesti při stretchingu hodnotí st. 8 z 10. 

objektivně: Pacient při mém příchodu spal, DKK zapolohovány v závěsech, pacient 

orientovaný, spolupracuje, v depresivní náladě, zamlklý, otok v oblasti prstů a zápěstí 

obou HKK přetrvává, na dorzálních stranách rukou je jen pár drobných stroupků, kůže 

promazaná a lesklá, jizvy červené, obě DKK od chodidel až po kolena, L i P paže 

od loketního kloubu po ramenní kryty obvazem, puchýře na proximálním článku 

III. prstu a na distálním článku II. prstu P ruky zhojeny, hojící se puchýř na MP kloubu 

II. prstu L ruky, nové puchýře na MP kloubu II. a IV. prstu P ruky a na MP kloubu 

III. prstu L ruky, sevření do pěsti P ruka chybí 2,4 cm, L ruka chybí 4,4 cm. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- obnova joint play drobných kloubů ruky bilaterálně dle kineziologického 

rozboru  

- prevence vzniku kontraktur jizev protažením a vyvázáním do pěsti 

- prevence vzniku hypertrofických a keloidních jizev tlakovou masáží 

- nácvik jemné motoriky 

- posílení HKK a DKK 

- vertikalizace do stoje  

- nácvik chůze s dopomocí 

 

Provedení terapie: 

- mobilizační techniky dle Rychlíkové (Rychlíková, 2002): 

mobilizace distálního radioulnárního kloubu bilaterálně směrem dorzálním 

mobilizace karpometakarpálního kloubu bilaterálně směrem dorzálním i 

palmárním 

mobilizace interkarpálního kloubu bilaterálně směrem palmárním 

mobilizace hlaviček metakarpů II. a III. metatarsu bilaterálně směrem 

dorzálním i palmárním 

mobilizace PIP (I. -V.) kloubů bilaterálně směrem laterolaterálním 
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- stretching jizev izolovaným pohybem MP kloubů, PIP a DIP kloubů všech 

prstů do palmární flexe a stretching jizev trojflexí MP kloubu, PIP a DIP 

kloubů – v pozici protažení setrváme 30s 

- tlaková masáž v oblasti meziprstní řasy všech prstů po dobu 30s 

- protažení jizev technikou „place and hold“ (viz. 1.terapeutická jednotka) 

- aktivní nácvik jemné motoriky (viz. předchozí terapie) 

- aktivní pohyby HKK dle Haladové (Haladová a kol., 1997)-viz. předchozí 

terapie 

- kondiční cvičení HKK dle Haladové (Haladová a kol., 1997)- v sedě na 

lůžku se spuštěnými bérci-  10x s nádech vzpažit 

10x s nádechem rozpažit, s výdechem 

zkřížit ruce na hrudník 

předpažit a svírat a rozvírat prsty 

- aktivní pohyby DKK dle Haladové (Haladová a kol., 2003)- v leže na 

zádech- flexe, abdukce, addukce v kyčelních kloubech,každý pohyb provést 

10x, pohyby jsou prováděny do maximálních rozsahů, které pacient zvládne 

- izometrické posilování hýžďových svalů a svalů přední strany stehna v leže 

na zádech - viz. předchozí terapie 

- vertikalizace do stoje a nácvik chůze s dopomocí 2 fyzioterapeutů 

- vyvázání L ruky do pěsti na 15 minut 

Autoterapie 

- aktivní nácvik jemné motoriky (viz. terapie) 

- stretching jizev s dopomocí druhé ruky (viz. terapie) 

- kondiční cvičení HKK a posilování DKK (viz. terapie) 

- provádět alespoň 2x v průběhu dne 

Závěr jednotky: 

objektivní: Terapií jsme uvolnily omezenou kloubní vůli kloubů HKK a došlo 

k protažení jizev na dorzální ploše obou rukou (sevření do pěsti P ruka chybí 2,3 cm, 

L ruka chybí 4,3 cm), je patrné zpevňování jizvy a její zkracování, což je pro toto 

období typické a je nutné v terapii nadále pokračovat. 

subjektivní: Pacient se po terapii cítil dobře a udával zlepšenou citlivost obou rukou. 
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3.6.7 7. terapeutická jednotka 9. 2. 2012 

Status praesens:  

subjektivně: Pacient se cítí dobře, klidové bolesti neguje, intenzitu bolesti při stretchingu 

hodnotí st. 9 z 10. 

objektivně: DKK zapolohovány v závěsech, pacient orientovaný, spolupracuje, v dobré 

náladě, otok v oblasti prstů a zápěstí obou HKK přetrvává, jizvy na dorzální straně 

rukou jsou bez stroupků, kůže promazaná a lesklá, jizvy červené, obě DKK od chodidel 

až po kolena, L i P paže od loketního kloubu po ramenní kryty obvazem, hojící se 

puchýře na MP kloubu II. a III. prstu L ruky, na MP kloubu II. a IV. prstu P ruky, 

sevření do pěsti P ruka chybí 2,6 cm, L ruka chybí 4,5 cm. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- obnova joint play drobných kloubů ruky bilaterálně dle kineziologického 

rozboru  

- prevence vzniku kontraktur jizev protažením  

- prevence vzniku hypertrofických a keloidních jizev tlakovou masáží 

- nácvik jemné motoriky 

- posílení HKK a DKK 

- vertikalizace do stoje  

- nácvik chůze bez dopomoci 

 

Provedení terapie: 

- mobilizační techniky dle Rychlíkové (Rychlíková 2002): 

mobilizace distálního radioulnárního kloubu bilaterálně směrem dorzálním 

mobilizace karpometakarpálního kloubu bilaterálně směrem dorzálním i 

palmárním 

mobilizace interkarpálního kloubu bilaterálně směrem palmárním 

mobilizace hlaviček metakarpů II. a III. metatarsu bilaterálně směrem 

dorzálním i palmárním 

mobilizace PIP (I. -V.) kloubů bilaterálně směrem laterolaterálním 
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- stretching jizev izolovaným pohybem MP kloubů, PIP a DIP kloubů všech 

prstů do palmární flexe- a stretching jizev trojflexí MP, PIP a DIP kloubů – 

v pozici protažení setrváme 30s 

- tlaková masáž v oblasti meziprstní řasy všech prstů po dobu 30s 

- protažení jizev technikou „place and hold“ (viz. 1.terapeutická jednotka) 

-  aktivní nácvik jemné motoriky (viz. předchozí terapie) 

- aktivní pohyby HKK dle Haladové (Haladová a kol., 1997)-viz. předchozí 

terapie 

- kondiční cvičení HKK dle Haladové (Haladová a kol., 1997)- v sedě na 

lůžku se spuštěnými bérci-  10x s nádech vzpažit 

10x s nádechem rozpažit, s výdechem 

zkřížit ruce na hrudník 

vzpažit a střídavě vytahovat do dálky 

předpažit a svírat a rozvírat prsty 

10x flexe lokte se zátěží v ruce bilaterálně 

- aktivní pohyby DKK dle Haladové (Haladová a kol., 1997)- v leže na 

zádech- flexe, abdukce, addukce v kyčelních kloubech,každý pohyb provést 

10x, pohyby jsou prováděny do maximálních rozsahů, které pacient zvládne 

- izometrické posilování hýžďových svalů a svalů přední strany stehna v leže 

na zádech- viz. předchozí terapie 

- vertikalizace do stoje a nácvik chůze bez dopomoci 

Autoterapie 

- aktivní nácvik jemné motoriky (viz. terapie) 

- stretching jizev s dopomocí druhé ruky (viz. terapie) 

- kondiční cvičení HKK a posilování DKK (viz. terapie) 

- provádět alespoň 2x v průběhu dne 

Závěr jednotky: 

objektivní: Po terapii došlo k uvolnění kloubní vůle kloubů HKK a došlo k protažení 

jizev na dorzální ploše obou rukou (sevření do pěsti P ruka chybí 2,5 cm, L ruka chybí 

4,3 cm), došlo k posílení HKK a DKK, je patrné zpevňování jizvy a její zkracování, což 

je pro toto období typické a je nutné v terapii nadále pokračovat, dnes se do pěsti 

nevyvazovalo z důvodu vznikajících puchýřů. 
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subjektivní: Pacient se po terapii cítil unaven a neudával pocit zlepšené hybnosti 

a citlivosti prstů, má pocit že je pohyb omezenější než v předchozích dnech. 

3.6.8 8. terapeutická jednotka 10. 2. 2012 

Status praesens:  

subjektivně: Pacient se cítí dobře, klidové bolesti neguje, intenzitu bolesti při stretchingu 

hodnotí st. 9 z 10. 

objektivně: Terapeutická jednotka částečně probíhala na převazovně během převazu 

DKK, pacient orientovaný, spolupracuje, v dobré náladě, veselý a komunikativní, otok 

v oblasti prstů a zápěstí obou HKK přetrvává, jizvy na dorzální straně rukou jsou 

bez stroupků, kůže promazaná a lesklá, jizvy červené, obě DKK od chodidel 

až po kolena, L i P paže od loketního kloubu po ramenní kryty obvazem, hojící se 

puchýře na MP kloubu II. a III. prstu L ruky, na MP kloubu II. a IV. prstu P ruky, 

sevření do pěsti P ruka chybí 2,8 cm, L ruka chybí 4,7 cm. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- obnova joint play drobných kloubů ruky bilaterálně dle kineziologického 

rozboru  

- prevence vzniku kontraktur jizev protažením  

- prevence vzniku hypertrofických a keloidních jizev tlakovou masáží 

- nácvik jemné motoriky 

- posílení HKK a DKK 

- vertikalizace do stoje  

- nácvik chůze bez dopomoci 

 

Provedení terapie: 

- mobilizační techniky dle Rychlíkové (Rychlíková, 2002): 

mobilizace distálního radioulnárního kloubu bilaterálně směrem dorzálním 

mobilizace karpometakarpálního kloubu bilaterálně směrem dorzálním i 

palmárním 

mobilizace interkarpálního kloubu bilaterálně směrem palmárním 

mobilizace hlaviček metakarpů II. a III. metatarsu bilaterálně směrem 

dorzálním i palmárním 
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mobilizace PIP (I. -V.) kloubů bilaterálně směrem laterolaterálním 

- stretching jizev izolovaným pohybem MP kloubů, PIP a DIP kloubů všech 

prstů do palmární flexe a stretching jizev trojflexí MP, PIP a DIP kloubů – 

v pozici protažení setrváme 30s 

- tlaková masáž v oblasti meziprstní řasy všech prstů po dobu 30s 

- protažení jizev technikou „place and hold“ (viz. 1.terapeutická jednotka) 

- aktivní nácvik jemné motoriky (viz. předchozí terapie) 

- kondiční cvičení HKK dle Haladové (Haladová a kol., 1997)- v sedě na 

lůžku se spuštěnými bérci-  10x s nádech vzpažit 

10x s nádechem rozpažit 

předpažit a svírat a rozvírat prsty 

předpažit a pohyby do pronace a supinace 

10x flexe lokte se zátěží v ruce bilaterálně 

- aktivní pohyby DKK dle Haladové (Haladová a kol., 1997)- vleže 

na zádech- flexe, vleže na boku abdukce a addukce v kyčelních kloubech, 

každý pohyb provést 15x, pohyby jsou prováděny v maximálním rozsahu, 

který pacient zvládne 

- izometrické posilování hýžďových svalů a svalů přední strany stehna v leže 

na zádech- viz. předchozí terapie 

- vertikalizace do stoje a nácvik chůze bez dopomoci 

Autoterapie: 

- aktivní nácvik jemné motoriky (viz. terapie) 

- stretching jizev s dopomocí druhé ruky (viz. terapie) 

- kondiční cvičení HKK a posílení DKK (viz. terapie) 

- provádět alespoň 2x v průběhu dne 

Závěr jednotky: 

objektivní: Po terapii došlo k protažení jizev na dorzální ploše obou rukou (sevření do 

pěsti P ruka chybí 2,6 cm, L ruka chybí 4,5 cm), došlo k uvolnění kloubní vůle kloubů 

HKK, došlo k posílení HKK a DKK, je patrné zpevňování jizvy a její zkracování, což je 

pro toto období typické a je nutné v terapii nadále pokračovat, dnes se do pěsti 

nevyvazovalo z důvodu přetrvávajících puchýřů. 
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subjektivní: Pacient se po terapii cítil dobře, ale neudával pocit zlepšené hybnosti 

a citlivosti prstů, má pocit že je pohyb omezenější než v předchozích dnech. 

3.6.9 9. terapeutická jednotka 13. 2. 2012 

Status praesens:  

subjektivně: Pacient se cítí dobře, stěžuje si na bolesti chodidel při prvním ranním 

postavení, intenzitu bolesti při stretchingu hodnotí st. 9 z 10. 

objektivně: Terapeutická jednotka částečně probíhala na převazovně během převazu 

DKK, pacient orientovaný, spolupracuje, v dobré náladě, otok v oblasti prstů a zápěstí 

obou HKK přetrvává, jizvy na dorzální straně rukou jsou bez stroupků, kůže hladká 

a lesklá, jizvy červené, obě DKK od chodidel až po kolena a P paže od loketního kloubu 

po ramenní kryty obvazem, hojící se puchýře na MP kloubu II. a III. prstu L ruky, 

na MP kloubu II. a IV. prstu P ruky, sevření do pěsti P ruka chybí 3 cm, L ruka chybí 

4,9 cm. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- nácvik břišního a dolního hrudního dýchání 

- obnova joint play drobných kloubů ruky bilaterálně dle kineziologického 

rozboru  

- prevence vzniku kontraktur jizev protažením a vyvázáním 

- prevence vzniku hypertrofických a keloidních jizev tlakovou masáží 

- nácvik jemné motoriky 

- posílení HKK a DKK  

- vertikalizace do stoje  

- nácvik chůze bez dopomoci 

 

Provedení terapie: 

- respirační fyzioterapie dle Haladové: (Haladová, 1997) 

lokalizované dýchání břišní a dolní hrudní vleže na zádech 

- mobilizační techniky dle Rychlíkové (Rychlíková, 2002): 

mobilizace distálního radioulnárního kloubu bilaterálně směrem dorzálním 

mobilizace karpometakarpálního kloubu bilaterálně směrem dorzálním i 

palmárním 
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mobilizace interkarpálního kloubu bilaterálně směrem palmárním 

mobilizace hlaviček metakarpů II. a III. metatarsu bilaterálně směrem 

dorzálním i palmárním 

mobilizace PIP (I. - V.) kloubů bilaterálně směrem laterolaterálním 

- stretching jizev izolovaným pohybem MP kloubů, PIP a DIP kloubů všech 

prstů do palmární flexe a stretching jizev trojflexí MP, PIP a DIP kloubů – 

v pozici protažení setrváme 30s 

- tlaková masáž v oblasti meziprstní řasy všech prstů po dobu 30s 

- protažení jizev technikou „place and hold“ (viz. 1.terapeutická jednotka) 

- aktivní nácvik jemné motoriky (viz. předchozí terapie) 

- kondiční cvičení HKK dle Haladové (Haladová a kol., 1997)- v leže na 

lůžku- 10x s nádechem rozpažit, s výdechem složit ruce na hrudník 

předpažit a pohyby do pronace a supinace 

10x flexe lokte se zátěží v ruce bilaterálně 

10x rozpažit a s výdech předpažit se zátěží v obou rukou 

- aktivní pohyby DKK dle Haladové (Haladová a kol., 1997)- vleže na 

zádech- flexe, vleže na boku abdukce, addukce v kyčelních kloubech (každý 

pohyb provést 15x) 

- izometrické posilování hýžďových svalů a svalů přední strany stehna vleže 

na zádech - viz. předchozí terapie 

- vertikalizace do stoje a nácvik chůze bez dopomoci 

- vyvázání L ruky obvazem do pěsti na 15 minut 

Autoterapie: 

-  nácvik břišního a dolního hrudního dýchání (viz. terapie) 

- aktivní nácvik jemné motoriky (viz. terapie) 

- stretching jizev s dopomocí druhé ruky (viz. terapie) 

- kondiční cvičení HKK a posílení DKK (viz. terapie) 

- provádět alespoň 2x v průběhu dne 

Závěr jednotky: 

objektivní: Terapií jsme uvolnily omezenou kloubní vůli kloubů HKK a došlo 

k protažení jizev na dorzální ploše obou rukou (sevření do pěsti P ruka chybí 2,8 cm, 

L ruka chybí 4,8 cm), došlo ke zlepšení stereotypu dýchání, posílení HKK a DKK, je 



100 

 

patrné zpevňování jizvy a její zkracování, což je pro toto období typické a je nutné 

v terapii nadále pokračovat. 

subjektivní: Pacient se po terapii cítil unavený, chodidla bolestivá při chůzi nebyla, 

neudával pocit zlepšené hybnosti a citlivosti prstů, má pocit že je pohyb omezenější než 

v předchozích dnech. 

3.6.10 10. terapeutická jednotka 14. 2. 2012 

Status praesens:  

subjektivně: Pacient se cítí dobře, klidové bolesti neguje, intenzitu bolesti při stretchingu 

hodnotí st. 9 z 10. 

objektivně: DKK zapolohovány v závěsech, pacient orientovaný, spolupracuje, 

v depresivním rozpoložení, má strach že se jeho stav nezlepší, otok v oblasti prstů 

a zápěstí obou HKK přetrvává, jizvy na dorzální straně rukou jsou bez stroupků, kůže 

hladká a lesklá, jizvy červené, obě DKK od chodidel až po kolena a P paže od loketního 

kloubu po ramenní kryty obvazem, puchýře na MP kloubu II. a III. prstu L ruky, na MP 

kloubu II. a IV. prstu P ruky zhojeny, nové na laterální straně proximálního článku 

IV. prstu P ruky a na MP kloubu a z mediální strany proximálního článku II. prstu 

L ruky, sevření do pěsti P ruka chybí 3 cm, L ruka chybí 5 cm. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- obnova joint play drobných kloubů ruky bilaterálně dle kineziologického 

rozboru  

- prevence vzniku kontraktur jizev protažením a vyvázáním 

- prevence vzniku hypertrofických a keloidních jizev tlakovou masáží 

- nácvik jemné motoriky 

- vertikalizace do stoje  

- posílení HKK a DKK 

- nácvik chůze bez dopomoci 

 

Provedení terapie: 

- mobilizační techniky dle Rychlíkové (Rychlíková, 2002): 

mobilizace distálního radioulnárního kloubu bilaterálně směrem dorzálním 
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mobilizace karpometakarpálního kloubu bilaterálně směrem dorzálním 

i palmárním 

mobilizace interkarpálního kloubu bilaterálně směrem palmárním 

mobilizace hlaviček metakarpů II. a III. metatarsu bilaterálně směrem 

dorzálním i palmárním 

mobilizace PIP (I. -V.) kloubů bilaterálně směrem laterolaterálním 

- stretching jizev izolovaným pohybem MP kloubů, PIP a DIP kloubů všech 

prstů do palmární flexe a stretching jizev trojflexí MP kloubu, PIP a DIP 

kloubu – v pozici protažení setrváme 30s 

- tlaková masáž v oblasti meziprstní řasy všech prstů po dobu 30s 

- protažení jizev technikou „place and hold“ (viz. 1.terapeutická jednotka) 

- aktivní nácvik jemné motoriky- viz. předchozí terapie, přidán nácvik 

otevírání láhve 

- kondiční cvičení HKK dle Haladové (Haladová a kol., 1997)- v leže na 

lůžku  10x s nádech vzpažit 

10x s nádechem rozpažit, s výdechem překřížit ruce přes hrudník 

předpažit a svírat a rozvírat prsty 

předpažit a pohyby do pronace a supinace 

10x flexe lokte se zátěží v ruce bilaterálně 

10x rozpažit a s výdechem předpažit se zátěží v obou rukách 

- aktivní pohyby DKK dle Haladové (Haladová a kol., 1997)- v leže na 

zádech- flexe, abdukce, addukce v kyčelních kloubech,každý pohyb provést 

15x, pohyby jsou prováděny do maximálních rozsahů, které pacient zvládne 

- izometrické posilování hýžďových svalů a svalů přední strany stehna v leže 

na zádech- viz. předchozí terapie, počet opakování 15x 

- vertikalizace do stoje a nácvik chůze bez dopomoci 

- vyvázání P ruky obvazem do pěsti na 15 minut 

Autoterapie 

- aktivní nácvik jemné motoriky (viz. terapie) 

- stretching jizev s dopomocí druhé ruky (viz. terapie) 

- kondiční cvičení HKK a posílení DKK (viz. terapie) 

- provádět alespoň 2x v průběhu dne 
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Závěr jednotky: 

objektivní: Po terapii došlo k uvolnění kloubní vůle kloubů HKK a došlo k protažení 

jizev na dorzální ploše obou rukou (sevření do pěsti P ruka chybí 2,8 cm, L ruka chybí 

4,8cm), došlo k posílení DKK a HKK, zdkonalení úchopu, je patrné zpevňování jizvy 

a její zkracování, což je pro toto období typické a je nutné v terapii nadále pokračovat. 

subjektivní: Pacient se po terapii cítil dobře, ale neudával pocit zlepšené hybnosti 

a citlivosti prstů, má pocit že je pohyb omezenější než v předchozích dnech. 

3.6.11 11. terapeutická jednotka 15. 2. 2012 

Status praesens:  

subjektivně: Pacient se cítí unavený, klidové bolesti neguje, intenzitu bolesti při 

stretchingu hodnotí st. 9 z 10. 

objektivně: DKK zapolohovány v závěsech, pacient orientovaný, spolupracuje, dnes 

v lepší náladě než 14. 2. 2012, otok v oblasti prstů a zápěstí obou HKK přetrvává ale je 

patrné jeho zmenšení, jizvy na dorzální straně rukou jsou bez stroupků, kůže hladká 

a lesklá, jizvy červené, obě DKK od chodidel až po kolena a P paže od loketního kloubu 

po ramenní kryty obvazem, puchýře na MP kloubu II. a III. prstu L ruky, na MP kloubu 

II. a IV. prstu P ruky zhojeny, naplněné puchýře na laterální straně proximálního článku 

IV. prstu P ruky a na MP kloubu a z mediální strany proximálního článku II. prstu 

L ruky, sevření do pěsti P ruka chybí 3 cm, L ruka chybí 5 cm. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

- obnova joint play drobných kloubů ruky bilaterálně dle kineziologického 

rozboru  

- prevence vzniku kontraktur jizev protažením a vyvázáním 

- prevence vzniku hypertrofických a keloidních jizev tlakovou masáží 

- nácvik jemné motoriky 

- posílení HKK a DKK 

- vertikalizace do stoje  

- nácvik chůze bez dopomoci 
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Provedení terapie: 

- mobilizační techniky dle Rychlíkové (Rychlíková, 2002): 

mobilizace distálního radioulnárního kloubu bilaterálně směrem dorzálním 

mobilizace karpometakarpálního kloubu bilaterálně směrem dorzálním 

i palmárním 

mobilizace interkarpálního kloubu bilaterálně směrem palmárním 

mobilizace hlaviček metakarpů II. a III. metatarsu bilaterálně směrem 

dorzálním i palmárním 

mobilizace PIP (I. -V.) kloubů bilaterálně směrem laterolaterálním 

- stretching jizev izolovaným pohybem MP kloubů, PIP a DIP kloubů všech 

prstů do palmární flexe a stretching jizev trojflexí MP, PIP a DIP kloubů – 

v pozici protažení setrváme 30s 

- tlaková masáž v oblasti meziprstní řasy všech prstů po dobu 30s 

- protažení jizev technikou „place and hold“ (viz 1.terapeutická jednotka) 

- aktivní nácvik jemné motoriky (viz. předchozí terapie) 

- kondiční cvičení HKK dle Haladové (Haladová a kol., 1997)- v leže na 

lůžku- 10x s nádechem rozpažit, s výdechem překřížit ruce přes hrudník 

předpažit a pohyby do pronace a supinace 

10x flexe lokte se zátěží v ruce bilaterálně 

10x rozpažit a s výdechem předpažit se zátěží v obou rukou 

- aktivní pohyby DKK dle Haladové (Haladová a kol., 1997)- v leže na boku- 

abdukce, každý pohyb provést 15x, pohyby jsou prováděny do maximálních 

rozsahů, které pacient zvládne 

- izometrické posilování hýžďových svalů a svalů přední strany stehna vleže 

na zádech- viz. předchozí terapie 

- vertikalizace do stoje a nácvik chůze bez dopomoci 

- vyvázání L ruky obvazem do pěsti na 15 minut 
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Autoterapie 

- aktivní nácvik jemné motoriky (viz.terapie) 

- stretching jizev s dopomocí druhé ruky (viz. terapie) 

- kondiční cvičení HKK a DKK (viz. terapie) 

- provádět alespoň 2x v průběhu dne 

Závěr jednotky: 

objektivní: Po terapii došlo k uvolnění kloubní vůle kloubů HKK a došlo k protažení 

jizev na dorzální ploše obou rukou (sevření do pěsti P ruka chybí 2,8 cm, L ruka chybí 

4,8cm), došlo k posílení HKK a DKK, k zdokonalení úchopu, je patrné zpevňování 

jizvy a její zkracování, což je pro toto období typické a je nutné v terapii nadále 

pokračovat. 

subjektivní: Pacient se po terapii cítil dobře, ale neudával pocit zlepšené hybnosti 

a citlivosti prstů, má pocit že je pohyb omezenější než v předchozích dnech, udává pocit 

lepší stability a síly v DKK. 
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3.7 VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR 

3.7.1 Status praesens 

15. 2. 2012 

Subjektivně: pacient se cítí dobře, klidové bolesti neguje, jizvy na obou rukou bolestivé 

při palmární flexi (visuální analogová škála 10 z 10), na svědění jizev si nestěžuje, jiné 

zdravotní problémy neguje 

Objektivně: pacient orientovaný místem, časem i osobou, spolupracuje, posmutnělý 

a vypadá unaveně, patrný otok v oblasti prstů a zápěstí obou HKK přetrvává, obě DKK 

od chodidel až po kolena a P paže kryty obvazem 

Výška: 175 cm 

Váha:  70 kg 

BMI: 22 (normální váha) 

Pomůcky: brýle na čtení 

3.7.2 Vyšetření stoje aspekcí 

Pacient stojí bez dopomoci, obě DKK jsou od prstů až po kolena krytá obvazem, stejně 

tak P paže od loketního kloubu až po rameno. L paže bez obvazu. Vyšetření bylo 

částečně limitováno bolestí a vedeno s ohledem na aktuální stav pacienta. 

 Pohled zezadu   

- báze zúžena 

- mírná varosita kolenních kloubů 

- hrudní hyperkyfóza 

 

 Pohled z boku (pravého i levého) 

- hrudní hyperkyfóza 

- předsunuté držení krční páteře 

- vnitřní rotace ramenních kloubů 

 

 Pohled zepředu 

- mírně vtočené špičky 

- mírná varosita kolenních kloubů 
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3.7.3 Vyšetření chůze aspekcí 

Pacient chodí bez dopomoci. Při chůzi je patrné inversní postavení chodidel, úzká báze, 

výrazná flexe v kolenních kloubech a s tím spojené špatné odvíjení chodidla, 

kdy pacient našlapuje přes špičku na celé chodidlo. Výrazná je hrudní hyperkyfóza 

a předsunuté držení hlavy. Pouze občasná zraková kontrola pozice chodidel.  

Rytmus chůze je pravidelný, délka kroku symetrická. Chůzi po schodech nezvládá. 

 Chůze ovlivněna obvazy a bolestivostí DKK.  

3.7.4 Vyšetření aspekcí a palpací 

- HKK (dorzální strana obou rukou)- na pohled patrný mírný otok, jizvy jsou 

bez strupů, malé puchýře na laterální straně proximálního článku 4. prstu P ruky, 

nad MP kloubem 2.prstu a z mediální strany proximálního článku 2. Prstu L ruky, 

patrný hojící se puchýř nad MP kloubem 2.prstu P ruky, na tlak reagují jizvy zběláním, 

povrch jizev hladký a růžový, nehty hnědé v distální třetině.  

- Vancouver scar scale (viz. příloha č. 8) 

- dechová vlna a stereotyp dýchání- distoproximální, horní hrudní typ dýchání 

- dechová frekvence- 18 dechů za minutu 

- popáleniny na DKK a odběrová plocha P paže kryty obvazem 

- povrchové popáleniny na obličeji a palmární straně obou rukou jsou zhojené bez 

strupů, barva kůže je růžová, na pohmat hladká 

- hypotrofie svalů HKK i DKK 
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3.7.5 Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti pomocí goniometru, zápis metodou 

SFTR (Janda, Pavlů 1993) 

Tabulka 7- Výstupní vyšetření kloubní pohyblivosti dle Jandy a Pavlů, zápis metodou 

SFTR 

Úsek Aktivně Pasivně 

Krční páteř S 45-0-40 S 45-0-45 

 T 75-0-75 T 80-0-80 

 F 30-0-30 F 30-0-30 

 P L P L 

Ramenní kloub S 45-0-95 S 45-0-90 S 45-0-95 S 45-0-90 

 F 85-0-0 F 60-0-0 F 90-0-0 F 65-0-0 

 T 10-0-20 T 10-0-20 T 15-0-25 T 15-0-25 

 R 75-0-80 R 70-0-80 R 80-0-85 R 75-0-80 

Loketní kloub S (-5)-5-120 x S (-5)-5-120 X 

Předloktí R 80-0-90 R 80-0-90 R 90-0-90 R 90-0-90 

Zápěstí S 30-0-80 S 30-0-80 S 35-0-80 S 35-0-80 

 F 30-0-30 F 30-0-25 F 35-0-30 F 35-0-30 

Karpometakarpový kloub palce F 40-0-10 F 40-0-10 F 40-0-10 F 40-0-10 

 S 22-0-20 S 30-0-20 S 35-0-25 S 35-0-25 

Opozice 1 cm 0 cm X X 

Metakarpofalangové klouby prstů 

(MP) 
    

MP 1. prstu S 0-0-25 S 0-0-20 S 0-0-30 S 0-0-25 

MP 2. prstu S 0-0-65 S 0-0-65 S 30-0-70 S 20-0-75 

MP 3. prstu S 0-0-50 S 0-0-65 S 25-0-65 S 25-0- 70 

MP 4. prstu S 0-0-60 S 0-0-60 S 25-0-65 S 25-0-65 

MP 5. prstu S 0-0-65 S 0-0-60 S 15-0-70 S 20-0-65 

Proximální mezičlánkové klouby 

prstů (IP1) 
    

IP1 1.prstu S 0-0-30 S 0-0-25 S 5-0-35 S 5-0-35 

IP1 2.prstu S 0-0-55 S 0-0-60 S 5-0-70 S 5-0-65 

IP1 3.prstu S 0-0-60 S 0-0-60 S 5-0-70 S 5-0-80 

IP1 4.prstu S 0-0-70 S 0-0-65 S 0-0-75 S 0-0-70 

IP1 5.prstu S 0-0-65 S 0-0-75 S 0-0-80 S 5-0-80 



108 

 

 

Distální mezičlánkové klouby prstů 

(IP2) 
    

IP2 2. Prstu S 0-0-20 S 0-0-15 S 10-0-55 S10-0-45 

IP2 3. Prstu S 0-0-15 S 0-0-15 S 0-0-40 S 5-0-40 

IP2 4. Prstu S 0-0-10 S 0-0-15 S 5-0-40 S 5-0-35 

IP2 5. prstu S 0-0-15 S 0-0-20 S 5-0-45 S 5-0-40 

 

3.7.6 Antropometrické vyšetření 

Tabulka 8 – Výstupní antropometrické vyšetření 

Délky: P HK L HK 

Acromion- daktylion 73 cm 73 cm 

Acromion- processus 

styloideus ulnae 
59 cm 59 cm 

Acromion- epicondylus 

lateralis humeri 
32 cm 32 cm 

Olecranon- processus 

styloideus ulnae 
27 cm 27 cm 

Spojnice processi styloidei- 

daktylion 
20,5 cm 20,5 cm 

Obvody: P HK L HK 

Paže x x 

Loketní kloub (30° flexe) 25 cm 24cm 

Předloktí 24 cm 22 cm 

Zápěstí 17,5 cm 17,5 cm 

Obvod přes hlavičky 

metakarpů 
23 cm 22 cm 
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Obvod prstů přes proximální 

intephalangeální kloub : 
  

1.prst 7,9 cm 7,7 cm 

2. prst 7,5 cm 7,6 cm 

3. prst 7,8 cm 7,8 cm 

4. prst 7 cm 7,4 cm 

5. prst 6,4 cm 6,5 cm 

 

Poznámka: Nebyly měřeny obvody paží obou HKK z důvodu množství obvazového 

materiálu. 

3.7.7 Vyšetření svalové síly (Janda, 2004) 

Tabulka 9 – Výstupní vyšetření svalové síly dle Jandy 

Kloub Pohyb Sval P L 

Ramenní 

kloub 

Flexe m.deltoideus pars anterior, 

m.coracobrachialis 
4+ op 4 op 

 extenze m.latissimus dorsi 4 4 

 abdukce m. deltoideus pars medialis, 

m. supraspinatus 
4 4 

 Horizontální 

Abdukce 

m. deltoideus pars posterior 
4 3* 

 Horizontální 

addukce 

m. pectoralis major 
4 3* 

 Vnitřní rotace m. subscapularis, 

m. teres major 
4+ 4+ 

 Zevní rotace m. infraspinatus, 

m. teres minor 
4+ 4+ 

Loketní 

kloub 

flexe m. biceps brachii, 

m. brachialis, 

m.brachioradialis 

5 4 

 extenze m. triceps brachii 5 op 4+ op 

Předloktí supinace m.supinator, m.biceps brachii 4 4 

 pronace m. pronator teres, 

m. pronator quadratus 

 

4 4 
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Zápěstí Flexe s radální 

dukcí 

m. flexor carpi radialis 
4 4 

 Flexe s ulnární 

dukcí 

m. flexor carpi ulnaris 
4+ 4+ 

 Extenze s radiální 

dukcí 

m. extenzor carpi radialis longus et 

brevis 
4 op 4 op 

 Extenze s ulnární 

dukcí 

m. extenzor carpi ulnaris 
4 op 4 op 

Prsty Flexe MP kloubů 

(II-V. Prstu) 

mm. lumbricales II,III,IV,V 
4 op 4 op 

 Flexe IP1 kloubů 

(II-V. Prstu) 

m. flexor digitorum superficialis 
3 op 3 op 

 Flexe IP2 kloubů 

(II-V. Prstu) 

m. flexor digitorum profundus 
3+ op 3+ op 

 Extenze (II-V. 

Prstu) 

m. extenzor digitorum 
1 1 

 abdukce mm. interossei dorsales, m. 

abduktor digiti minimi 
4 4 

 addukce mm. interossei palmares 4+ 4+ 

 Opozice V. prstu m.opponens digiti minimi 4+ 4+ 

Palec Flexe MP kloubu m. flexor pollicis brevis 4 op 4 op 

 Extenze MP kloubu m. extenzor pollicis brevis 3+ 3+ 

 Flexe IP kloubu m. flexor pollicis longus 4 op 4 op 

 Extenze IP kloubu m. exenzor pollicis longus 2 2 

 abdukce m. abduktor pollicis longus et 

brevis 
5 5 

 addukce m. adductor pollicis 5 5 

 opozice m. opponens pollicis 4 op 4 op 

 

Poznámka: * nebylo možno dát pohybu odpor z důvodu poškozené kůže 

op- omezený rozsah pohybu 
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3.7.8 Vyšetření kloubní vůle (Rychlíková, 2002) 

Tabulka 10- Výstupní vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové 

Kloub Směr P HK L HK 

Radioulnární kloub 

proximální 

ulnárním směrem bpn bpn 

radiálním směrem bpn bpn 

Radioulnární kloub 

distální 

dorzálním směrem bpn bpn 

palmárím směrem bpn bpn 

Radiokarpální kloub Radiálním směrem bpn bpn 

Dorzálním směrem bpn bpn 

Karpometakarpální 

kloub 

Dorzálním směrem bpn bpn 

Palmárním směrem bpn bpn 

Interkarpální kloub Palmárním směrem bpn bpn 

Hlavičky metakarpů 

vůči sobě 

Dorzálním směrem 
bpn bpn 

Palmárním směrem 

Metakarpofalangeální 

klouby (I-V.) 

Dorzopalmárním 

směrem 
bpn bpn 

Laterolaterálním 

směrem 
bpn bpn 

Interfalangeální 

klouby proximální (I-

V.) 

dorzopalmárně bpn bpn 

laterolaterálně Omezené pružení Omezené pružení 

Rotace bpn bpn 

Interfalangeální 

klouby distální (II-V.) 

dorzopalmárně bpn bpn 

laterolaterálně bpn bpn 

rotace bpn bpn 

  

Poznámka: mobilizace i vyšetření kloubní vůle se provádí bez trakce, aby nedošlo 

k poškození citlivé hojící se kůže. 
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3.7.9 Orientační neurologické vyšetření 

- čití- vyšetřeno na jizvách dorzální strany ruky obou HKK 

-povrchové (taktilní) – symetrické na obou HKK, normostezie 

-termické – bpn na obou HKK 

-hluboké (polohocit a pohybocit) – bpn na obou HKK 

-vibrační -  bpn      

- šlachookosticové reflexy -bicipitový – P i L HK…normoreflexie 

-tricipitový – P i L HK…normoreflexie 

-flexorů prstů – P i L HK…hyporeflexie 

- taxe (prst- nos): bpn 

3.7.10 Vyšetření úchopu a jemné motoriky 

- dominantní HK je pravá 

Tabulka 11- Výstupní vyšetření úchopu a jemné motoriky 

Úchop Poznámka P HK L HK 

Špetka  2 2 

Štipec bříškový 1. a 2. Prst 2 2 

 1. a 3. Prst 2 2 

 1. a 4. Prst 2 2 

 1. a 5. Prst 1 1 

Štipec nehtový  0 0 

Laterální úchop  2 2 

Pěst (střídavé pohyby prstů) Zmačkat papír do kuličky 2 1 

Válcový  2 2 

Kulový (nadhmatem)  2 2 

Hákový  2 2 

 

Poznámka: 0…neprovede, 1…provede neúplně, 2…provede dobře 

- dynamometrie (stisk pěstí)…P ruka 32 N, L ruka 30 N 
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3.7.11 Vyšetření samostatnosti a ADL 

- Barthelův test  

Tabulka 12- Výstupní Barthelův test 

 Činnost Provedení činnosti Bodové skóre* 

1. Příjem potravy a tekutin samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

2. Oblékání samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

3. Koupání samostatně nebo s pomocí 

neprovede 

5 

0 

4. Osobní hygiena samostatně nebo s pomocí 

neprovede 

5 

0 

5. Kontinence moči plně inkontinentní 

občas inkontinentní 

trvale inkontinentní 

10 

5 

0 

6. Kontinence stolice plně inkontinentní 

občas inkontinentní 

trvale inkontinentní 

10 

5 

0 

7. Použití WC samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

8. Přesun lůžko – židle samostatně bez pomoci 

s malou pomocí 

vydrží sedět 

neprovede 

15 

10 

5 

0 

9. Chůze po rovině samostatně nad 50 m 

s pomocí 50 m 

na vozíku 50 m 

neprovede 

15 

10 

5 

0 

10. Chůze po schodech samostatně bez pomoci 

s pomocí 

neprovede 

10 

5 

0 

Celkem 90 
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ADL 4   0 – 40 bodů  vysoce závislý 

ADL 3   45 – 60 bodů  závislost středního stupně 

ADL 2   65 – 95 bodů  lehká závislost 

ADL 1   96 – 100 bodů nezávislý 

→ pacient je lehce závislý 

3.7.12 Závěr výstupního kineziologického rozboru 

Výstupní vyšetření ukázalo řadu změn. Na pohled je patrné, že se jizvy hojí a popálené 

nehty odrůstají. Otok zápěstí, ruky a prstů je stále přítomen, ale dle antropometrického 

vyšetření je patrné jeho zmenšení. Zůstal omezený rozsah pohybu do flexe v kloubu 

ramenním a do dorzální flexe v zápěstí. Pozitivní změny kloubního rozsahu nastaly 

v aktivním i pasivním pohybu do palmární flexe v MP kloubu 2. prstu P i L ruky, kdy se 

rozsah zvýšil o 5°. U MP kloubu 3. prstu došlo ke zvýšení rozsahu pouze u L ruky. 

Rozsah pohybu se zvýšil i u DIP kloubů všech prstů P i L ruky při pasivním pohybu 

do flexe, kdy nejvýraznější zlepšení je u DIP kloubu 2. prstů. Naopak ke snížení 

rozsahu pohybu o 5° došlo nejvíce u PIP kloubů P i L ruky při aktivním i pasivním 

provedení pohybu do flexe. Ke snížení došlo i u MP kloubu 1. prstu P i L ruky. Ostatní 

rozsahy zůstaly nezměněny. Pacient dobře zvládne špetkový úchop, bříškový štipec  

I. - IV. prstu a částečně i I. a V. prstu, nehtový štipec stále nezvládá. Zvýšila se síla 

stisku P ruky o 10 N a L ruky o 8 N. 

Pacient je schopen chodit bez dopomoci, stereotyp chůze je však nadále ovlivněn bolestí 

a obvazy DKK. 

Dechová vlna je distoproximální, dále převládá horní hrudní typ dýchání, ale je došlo 

k rozvoji dolního hrudního a břišního dýchání. 

Svalová síla HKK je stále celkově oslabena, vyrovnán rozdíl mezi svalovou sílou P a L 

HK. Výrazně oslaben zůstává m. extenzor digitorum a flexory prstů obou HKK. 

Kloubní vůle distálních částí HKK je téměř bez omezení. Omezené pružení přetrvává 

v proximálních interfalangeálních kloubech I .- V. prstu laterolaterálně. 

Dle Barthelova testu je pacient stále lehce závislý.  
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3.8 ZHODNOCENÍ EFEKTU TERAPIE 

Subjektivně: 

  Pacient se po terapii cítil samostatnější a udával zlepšení v oblasti sebeobsluhy. 

K závěru terapie cítil zhoršení v rozsahu pohyblivosti drobných kloubů ruky. 

Při protahování jizev stretchingem a vyvazováním udával intenzitu bolesti stupně 

9 z 10, která se v průběhu terapie měnila jen minimálně.  

Objektivně:  

Pacient po terapii byl schopen samostatné chůze, dojít si na záchod, provést základní 

hygienu, obléci se, najíst a napít, čímž jsme splnili jeden z nejdůležitějších cílů terapie. 

Jizvy na konci terapie byly bez strupů, hladké a růžové. Otok prstů po terapii mírně 

ustoupil. Negativem byla tvorba puchýřů po mechanickém namáhání jizev, což brzdilo 

terapii vyvazováním. Jizvy se dostávají do stádia, kdy se zpevňují a hypertrofují, což je 

pravděpodobná příčina snížení rozsahu pohybu v některých kloubech (viz. tabulka č.13 

a 14). Svalová síla se po terapii zvýšila. S pacientem se spolupracovalo dobře, byl 

chápavý a uvědomělý si možných následků při nedodržování autoterapie a měl chuť 

na sobě stále pracovat. 

3.8.1 Rozsah pohybu v kloubech při aktivním pohybu 

Tabulka 13- Porovnání kloubního rozsahu při aktivním pohybu před a po terapii 

Úsek Před terapií Po terapii 

 P HK L HK P HK L HK 

Opozice 1 cm 0 cm X X 

Metakarpofalangové 

klouby prstů (MP) 
    

MP 1. prstu S 0-0-30 S 0-0-20 S 0-0-25 S 0-0-20 

MP 2. prstu S 0-0-60 S 0-0-60 S 0-0-65 S 0-0-65 

MP 3. prstu S 0-0-50 S 0-0-60 S 0-0-50 S 0-0-65 

MP 4. prstu S 0-0-60 S 0-0-55 S 0-0-60 S 0-0-60 

MP 5. prstu S 0-0-65 S 0-0-60 S 0-0-65 S 0-0-60 
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Proximální mezičlánkové 

klouby prstů (IP1) 
    

IP1 1.prstu S 0-0-35 S 0-0-25 S 0-0-30 S 0-0-25 

IP1 2.prstu S 0-0-60 S 0-0-55 S 0-0-55 S 0-0-60 

IP1 3.prstu S 0-0-65 S 0-0-65 S 0-0-60 S 0-0-60 

IP1 4.prstu S 0-0-75 S 0-0-65 S 0-0-70 S 0-0-65 

IP1 5.prstu S 0-0-65 S 0-0-75 S 0-0-65 S 0-0-75 

 

3.8.2 Rozsah pohybu v kloubech při pasivním pohybu 

Tabulka 14- Porovnání kloubního rozsahu při pasivním pohybu před a po terapii 

Úsek Před terapií Po terapii 

 P HK L HK P HK L HK 

Opozice 1 cm 0 cm X X 

Metakarpofalangové klouby 

prstů (MP) 
    

MP 1. prstu S 0-0-35 S 0-0-25 S 0-0-30 S 0-0-25 

MP 2. prstu S 30-0-65 S 20-0-70 S 30-0-70 S 20-0-75 

MP 3. prstu S 25-0-65 S 25-0- 65 S 25-0-65 S 25-0-70 

MP 4. prstu S 25-0-65 S 25-0-60 S 25-0-65 S 25-0-65 

MP 5. prstu S 15-0-70 S 20-0-65 S 15-0-70 S 20-0-65 

Proximální mezičlánkové 

klouby prstů (IP1) 
    

IP1 1.prstu S 5-0-40 S 5-0-35 S 5-0-35 S 5-0-35 

IP1 2.prstu S 5-0-75 S 5-0-70 S 5-0-70 S 5-0-65 

IP1 3.prstu S 5-0-75 S 5-0-85 S 5-0-70 S 5-0-80 

IP1 4.prstu S 0-0-80 S 0-0-80 S 0-0-75 S 0-0-70 

IP1 5.prstu S 0-0-90 S 5-0-85 S 0-0-80 S 5-0-80 

Distální mezičlánkové klouby 

prstů (IP2) 
    

IP2 2. Prstu S 10-0-40 S10-0-35 S 10-0-55 S10-0-45 

IP2 3. Prstu S 0-0-35 S 5-0-35 S 0-0-40 S 5-0-40 

IP2 4. Prstu S 5-0-35 S 5-0-30 S 5-0-40 S 5-0-35 

IP2 5. prstu S 5-0-40 S 5-0-35 S 5-0-45 S 5-0-40 
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3.8.3 Antropometrické vyšetření 

Tabulka 15-Porovnání antropometrický výsledků před a po terapii 

Obvody: 
Před terapií Po terapii 

P HK L HK P HK L HK 

Paže 25 cm X X X 

Loketní kloub (30° flexe) 26 cm X 25 cm 24cm 

Předloktí 23 cm 24,5 cm 24 cm 22 cm 

Zápěstí 18 cm 19 cm 17,5 cm 17,5 cm 

Obvod přes hlavičky metakarpů 23 cm 23 cm 23 cm 22 cm 

Obvod prstů přes proximální 

intephalangeální kloub : 
  

1.prst 8 cm 8,5 cm 7,7 cm 7,7 cm 

2. prst 8 cm 8 cm 7,6 cm 7,6 cm 

3. prst 8 cm 8,5 cm 7,8 cm 7,8 cm 

4. prst 7,5 cm 8 cm 7 cm 7,4 cm 

5. prst 6,5 cm 7 cm 6,4 cm 6,5 cm 

 

3.8.4 Svalová síla dle Jandy (Janda, 2004) 

Tabulka 16-Porovnání svalové síly před a po terapii 

Kloub Pohyb Před terapíí Po terapii 

P HK L HK P HK L HK 

Ramenní kloub Flexe 
4+ op 3+ op 4+ op 4 op 

 extenze 
4 3+ 4 4 

Loketní kloub flexe 5 3 5 4 

 extenze 
5 op 4 op 5 op 4+ op 

předloktí supinace 4 3+ 4 4 

 pronace 4 3+ 4 4 

 Extenze s ulnární dukcí 
4 op 3+ op 4 op 4 op 
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prsty Flexe MP kloubů (II-V. Prstu) 
3+ op 3+ op 4 op 4 op 

 Flexe IP2 kloubů (II-V. Prstu) 
3 op 3 op 3+ op 3+ op 

 abdukce 
3+ 3+ 4 4 

 addukce 
3+ 3+ 4+ 4+ 

 Opozice V. prstu 
3+ 3+ 4+ 4+ 

palec Flexe MP kloubu 
3+ op 3+ op 4 op 4 op 

 Flexe IP kloubu 
3+ op 3+ op 4 op 4 op 

 abdukce 
4 4 5 5 

 addukce 
3+ 3+ 5 5 

 opozice 
3 op 3 op 4 op 4 op 

 

Poznámka: op- omezený rozsah pohybu 
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3.8.5 Kloubní vůle dle Rychlíkové (Rychlíková, 2002) 

Tabulka 17- Porovnání kloubní vůle před a po terapii 

Kloub Směr 
Před terapií Po terapii 

P HK L HK P HK L HK 

Radioulnární kloub 

distální 

dorzálním 

směrem 

omezené 

pružení 

omezené 

pružení 
bpn bpn 

Karpometakarpální 

kloub 

Dorzálním 

směrem 

Omezené 

pružení 

Omezené 

pružení 
bpn bpn 

Palmárním 

směrem 

omezené 

pružení 

Omezené 

pružení 
bpn bpn 

Interkarpální kloub Palmárním 

směrem 

Omezené 

pružení 

Omezené 

pružení 
bpn bpn 

Hlavičky metakarpů 

vůči sobě 

Dorzálním 

směrem 
Omezené 

pružení mezi 

II a III. 

metakarpem 

Omezené 

pružení mezi 

II a III. 

metakarpem 

bpn bpn 
Palmárním 

směrem 

Interfalangeální 

klouby proximální 

(I-V.) 
laterolaterálně 

Omezené 

pružení 

Omezené 

pružení 

Omezené 

pružení 

Omezené 

pružení 

 

3.8.6 Úchop  

Tabulka 18-Porovnání provedení úchopu před a po terapii 

Úchop poznámka Před terapií Po terapii 

P HK L HK P HK L HK 

Špetka  1 1 2 2 

Štipec bříškový 1. a 2. prst 2 1 2 2 

 1. a 3. prst 2 1 2 2 

 1. a 4. Prst 1 0 2 2 

 1. a 5. prst 0 0 1 1 

 

Poznámka: 0…neprovede, 1…provede neúplně, 2…provede dobře 
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 dynamometrie (stisk pěstí):  

- Před terapií: P ruka 24 N, L ruka 22 N 

- Po terapii: P ruka 32 N, L ruka 30 N 

3.8.7 Samostatnost a zvládání ADL dle Barthelova testu 

- Před terapií: pacient byl lehce závislý ( Barthelův test 70 bodů) 

- Po terapii: pacient dosáhl 90 bodů, dle hodnocení je stále lehce závislý 

 Poznámka:  ADL 4  0 – 40 bodů vysoce závislý 

ADL 3  45 – 60 bodů závislost středního stupně 

ADL 2  65 – 95 bodů lehká závislost 

ADL 1  96 – 100 bodů nezávislý 
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3.8.8 Fotografické porovnání efektu terapie 

Tabulka 19- Fotografické porovnání HKK před a po terapii 

Před terapií Po terapii 
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4 ZÁVĚR 

Absolvování měsíční souvislé praxe na oddělení popálenin ve FNKV 

a zpracování této bakalářské práce mi umožnilo prakticky aplikovat poznatky získané 

během bakalářského studia fyzioterapie a přineslo mi celou řadu nových zkušenosti.  

 S pacienty po popáleninách jsem se v rámci praxe setkala poprvé. Rehabilitace 

takto postižených pacientů má svá specifika a pro fyzioterapeuta je mnohdy emočně 

náročná. Bolest je zde pouze informativním ukazatelem nikoliv kontraindikací. 

Málokterý pacient snáší terapii bez bolestných vzdechů a nářků. Pacienti jsou často 

v depresivní náladě, mají obavy o svou sebeobsluhu, návrat do zaměstnání, finanční 

zabezpečení a v neposlední řadě o svůj vzhled. Většina z nich si však uvědomí 

důležitost rehabilitace a ve snaze o co nejrychlejší návrat k běžnému životu a i přes 

bolestivost terapie spolupracují a dodržují rady fyzioterapeutů. 

 Popáleninová medicína je v současné době na vysoké úrovni. Jsou využívány 

moderní přístroje, nové materiály a léčiva, ale i osvědčené metodiky, nejnovější 

poznatky o této problematice z praxe u nás i ze zahraničí. Dříve lidé s rozsáhlými 

popáleninami (např. 70-80% těla) umírali, dnes díky odborné a moderní péči bývají 

zachráněni, bohužel často s trvalými doživotními následky ať už fyzickými 

či psychickými. 

 Snaha zdravotníků o zlepšení kvality života a reintegraci pacienta do společnosti 

by neměla končit propuštěním z nemocničního ústavu. Pacient by i nadále měl 

ambulantně docházet na rehabilitaci či podstoupit lázeňskou léčbu. Stav jizev pacienta 

by se měl nadále dlouhodobě sledovat a v případě nutnosti by se měly provést reparační 

plastické operace. 

Celkově bych praxi hodnotila jako velmi přínosnou a zajímavou. Díky ochotě 

vedoucích fyzioterapeutů jsem získala spoustu nových poznatků o této diagnóze 

a způsobu její rehabilitace. A i když u mého pacienta došlo k zhoršení některých 

rozsahů pohybu, lze terapii hodnotit jako úspěšnou, protože jsme dosáhli 

nejdůležitějšího cíle – sebeobsluhy pacienta. V navrhované terapii by se i přes 

pravděpodobně dočasná zhoršení některých rozsahů mělo pokračovat. Pacient se 

nachází ve stádiu, kdy jizva hypertrofuje a zpevňuje se, což negativně ovlivnilo 



124 

 

výsledný rozsah kloubů, ale tento průběh je typický a pouze důslednou rehabilitací 

a dodržováním autoterapie můžeme dlouhodobě dosáhnout výraznějších úspěchů.  
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