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rozó szempontjából költséghatékony 
kezelést tesz lehetővé (5, 6).
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nulációt. A kötszerben megkötött 
anyagok nyomásra nem távoznak, 
így a kötszer kompressziós kezelés-
sel is biztonságosan alkalmazható. 
A seb feltisztulását követően nedves 
sebkörnyezetet az AquaClear tech-
nológia biztosíthatja. A magas víz-
tartalmú géllel hálózatosan borított 
adaptív habkötszer szükség szerint 
bocsát rendelkezésre nedvességet, 
optimalizálja a növekedési faktorok 
szintjét, segíti a stabil granulációs 
szövet kialakulását, és a jó ütemű há-
mosodást. A két technológiát magába 
foglaló hidroterápia a sebgyógyulás 
teljes spektrumában alkalmazható. 
A puha, kényelmes kötszerek felszí-
nét borító szilikoncsíkok minimali-
zálják a kötéscsere okozta szöveti sé-
rülést, és lehetővé teszik a kötszerek 
fájdalmatlan eltávolítását. Az akár 72 
óránkénti kötéscsere a beteg és a ke-
zelő számára is kényelmes, a finanszí-

izotóniás folyadékkal (Ringer oldat) 
aktivált szuperabszorbens poliakrilát 
részecskék alkotják. A  mátrixból 
kiváló folyadék a sebfelszín gyors 
és folyamatos öblítését biztosítja, 
a szabaddá váló adszorbens kapa-
citás pedig megköti a sebfelszínről 
leváló anyagokat (nekrózis, fibrines 
lepedék, baktériumok, sebváladék). 
A  mátrixhoz kötött széles hatás-
spektrumú antiszeptikum (PHMB) 
a baktériumokat elpusztítja. A fo-
lyamatos szívó-öblítő hatás 72 órán 
keresztül támogatja a seb öntisztu-
lását, optimalizálja a proteolitikus 
enzimek szintjét, és segíti a  gra-

biológiailag aktív, szövetkárosító ha-
tású komponenseinek (proteolitikus 
enzimek) tulajdonítanak elsődleges 
szerepet, melyeket a gyulladásos folya-
matokban részt vevő sejtek és a sebet 
kolonizáló baktériumok bocsátanak 
ki. A sebkezelés során tehát elsősorban 
a gyulladásos és fertőzéses folyamatok 
kontrollján keresztül optimalizálható 
a sebváladék összetétele és biztosítható 
a sebkörnyék védelme (5).

Új terápiás lehetőségek

Az elmúlt évtizedek fejlesztései a be-
tegek számára kíméletes és hatékony 
kezelést tesznek lehetővé. A sebtisz-
tításban új eszközök (mechanikus és 
fizikai módszerek), a sebgyógyulás 
számos pontján kedvező hatást biz-
tosító negatívnyomás-terápia mellett 
a gyógyítók legszélesebb körében el-

érhetők a modern, interaktív köt-
szerek. A sebgyógyulás gyulladásos 
szakaszában alkalmazandó kötsze-
reknek biztosítani kell a seb öntisz-
tulási folyamatainak (autolitikus 
debridement) támogatását, az eset-
leges fertőzés és biofilm kezelését, 
a  sebváladékban túlsúlyba kerülő 
szövetkárosító anyagok kontrollját. 
Mindezek olyan anyagok és rend-
szerek segítségével érhetők el, ame-
lyek anyagukban képesek megkötni 
a gyulladást támogató, szövetkárosító 
anyagokat (elhalt szövetek, lepedék-
baktériumok, proteázok) és elpusztí-
tani a kórokozókat. Az ezüstion szé-
les spektrumú antiszeptikus hatásán 
túl a kórosan magas proteázszint nor-
malizálásán keresztül ideális kompo-
nense ezen kötszereknek. Hydrofiber 
technológiával készült kötszerekben, 
illetve a felületaktív anyaggal átita-
tott, glicerintartalmú, komplex poliu-
retán alapú kötszerekben alkalmazva 
a fertőzött, biofilmmel borított sebek 
aktív kezelésére is alkalmasak.

Új, innovatív megközelítésen, 
a hi per hid ráció elvén alapul a hidro-
reszponzív kötszer hatása. A kötszer 
magját (hidro-reszponzív mátrix) 

A sebkezelésben 1970-es évek óta 
el fogadott, hogy a sebgyógyulás op-
timális közege a nedves sebkörnye-
zet, mely a sebváladék („a természet 
balzsama” − Paracelsus) gyógyulást 
támogató bioaktív anyagainak hasz-
nosulását segíti, ideális közeget bizto-
sít az immunológiailag aktív sejteknek 
a kórokozók elpusztításához, az ide-
gen anyagok és a nekrotikus szöve-
tek eltávolításához, megakadályozza 
a hámsejtek migrációját gátló pörk 
képződését, és elősegíti a fájdalom-
kontrollt (1). 

A krónikus sebek kezelésének 
holisztikus megközelítése a sebágy-
előkészítés koncepciója, ami a gyógy-
ulást gátló faktorok kiküszöbölésével 
az egészséges granulációs szövettel 
és jól vaszkularizált sebággyal bíró 
stabil sebállapot biztosítását célozza 
(1. táblázat) (2).

A sebágy előkészítése

A sebágy-előkészítés első lépése a deb-
ride ment, melynek során az elhalt 
szövetek és a bakteriálisan terhelt 
lepedék eltávolításra kerül. A króni-
kus sebek kezelésében nagy kihívást 
jelent a seb felszínén kialakuló biofilm. 
A biofilmet olyan − felülethez tapadó 
− baktériumkolóniák alkotják, me-
lyek egy általuk termelt 3 dimenziójú 
extracelluláris polimeranyagba ágya-
zódnak. A szoros kontaktus sejt-sejt 
szintű információáramlást, ezen ke-
resztül összehangolt viselkedést tesz 
lehetővé a különféle baktériumfajok 
között, így a gazdaszervezet immun-
válasza és a szisztémás antibiotikumok 
hatástalanok, mechanikus eltávolítá-
suk szükséges (3). A debridement és 
a szükség esetén alkalmazott lokális 
antiszeptikumok és szisztémás anti-
biotikumok segítségével a gyulladásos 
folyamatok kontrollálhatók (4).

A sebágy-előkészítés másik hang-
súlyos eleme a sebfelszín és sebkör-
nyéki bőr optimális nedvességegyen-
súlyának a biztosítása. A sebkörnyéki 
maceráció kialakulásában napjaink 
kutatási eredményei a  sebváladék 

Akár 72 óránkénti kötéscsere

Az innovatív kötszerek szerepe a sebágy-előkészítésben
A sebgyógyulás komplex, jól szabályozott folyamat. A seb gyulladásos, granulációs, hámosodási 
fázisai optimális esetben a sebgyógyulásban részt vevő sejtek és szolubilis faktorok (citokinek, 
növekedési faktorok, mátrix metalloproteinázok és azok szabályozói) segítségével programozottan 
haladnak. A krónikus, nehezen gyógyuló sebek a sebgyógyulás különböző szakaszaiban (általában 
a gyulladásos fázisban) megakadnak.

1. táblázat. TIME: A sebágy-előkészítés koncepciója 

TIME elemei Beavatkozások

T Tissue Életképtelen szövetek eltávolítása

I Infection or inflammation Fertőzés és túlzott gyulladás kontrollja

M Moisture imbalance Nedvességegyensúly biztosítása

E Epithelial (edge) advancement Hámosodásra képes sebszél biztosítása
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*A HydroClean® plus a Journal of Wound Care (JWC) „leginnovatívabb kötszer 2017” díj nyertese.
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