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… K léčení popálenin popel ze spálené psí 

hlavy stejně jako popel ze spáleného plcha 

nebo směs lejna ovčího s včelím voskem či 

popel ze spálených šneků s tak vynikajícím 

účinkem jsou užívány, že po zhojení ran 

žádné jizvy patrny nejsou. Také hadí tuk je 

užíván právě tak jako popel z lejna holubího 

s olejem smíšený … 

          Plinius Starší: Historie přírody A.D. 77 

 



Proti spálení ohněm anebo vodou: 

… Vezmi lejno ovčí a mouku ječnou a list 

vysokého slézu anebo od lilium anebo 

jitrocelový, ztluc to dobře a pak rozpusť 

másla neslaného na rendlíku s dřevními 

věcmi. To vše pak vydav skrze šat a maž se, 

kdež jest spálenina … 

 

          Magister Christianus de Prachatitz (1336-1439) 

                  Lékařské knížky 



Rozsáhlé popáleninové trauma 

Epidemiologie: 

1% obyvatelstva ročně 

97% ambulantně 3% hospitalizováno 

40% děti 

61% opařeniny 

24% popálení plamenem 

3,4% elektrický proud 

3,9% chemické poranění (poleptání) 

  



Faktory určující závažnost 

popáleninového traumatu 

 

Mechanismus úrazu 

Rozsah postižení 

Věk zraněného 

Hloubka poranění 

Lokalizace poranění 

Komplikující onemocnění 



Mechanismus úrazu 

(popáleniny v užším slova smyslu) 

• plamen (ožehnutí) 

• horké solidní předměty (kontaktní 

popáleniny) 

• tekutiny a páry (opaření) 

• hořící plyny ( BLEVE – boiling liquid 

expanding vapors explosion – např. 

hořící páry propanbutanu) 

 



Mechanismus úrazu 

(spadají do péče popáleninové medicíny) 

 

• nízká teplota (omrzliny) 

• elektrický proud (elektrotrauma) 

• účinky chemikálií (poleptání) 

• ionizující záření (kožní radiační poranění 

– CRI – Cutaneous Radiation Injury) 
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Klasifikace popálenin podle rozsahu 

popálené plochy 

 

A) Středně těžké popáleniny 

                 VĚK                                ROZSAH 

              do 15 let                                  5% 

              dospělí                                20%  povrchní stupeň 

                                                       10%  hluboký stupeň 



Klasifikace popálenin podle rozsahu 

popálené plochy 
 

B) Těžké popáleniny 

                       VĚK                                ROZSAH 

                       0 - 2                                     5% 

                       3 - 10                                 10% 

                     11 - 15                                 15% 

                     dospělí                                 30% 
 

nebo rozsah menší ale + lokalizace obličej, krk, ruce, 

nohy perineum, genitál 



Klasifikace popálenin podle rozsahu 

popálené plochy 
 

C) kritické popáleniny 

                       VĚK                                ROZSAH 

                       0 - 2                                    15% 

                       3 - 10                                  20% 

                11 - 15                                  30% 

 dospělí                                  40% 
 

nebo rozsah menší, ale + lokalizace v obličeji, na krku, 

inhalační trauma, průchod elektrického proudu, 

komplikace. 



Popáleninová centra 

Dospělí: 

 

• elektrický proud nebo radiace 

• > 50% I. stupeň 

• > 20% II. stupeň 

• > 5%   II stupeň 

• obličej, dýchací cesty, ruce, nohy, genitál 



Popáleninová centra 

Děti: 

 

• 0-2 roky >5% I. až II. stupně 

• 2-8 let     >10% II. stupeň 

• jakýkoliv rozsah III. stupně 



Rozsáhlé popáleninové trauma 

Patofyziologie 

 - vystupňovaná poplachová reakce 

 - hypovolemický šok 

   generalizovaná porucha kapilární permeability 

 - periferní oběhové selhání (interleukin - 6) 

 - kombinace hypovolémie a periferního selhání 

 - ztráta bakteriální bariéry 

 - závažná porucha termoregulace 

 - sepse 

 - inhalační postižení 



Charakteristické rysy  

popáleninového traumatu 
  

 1. Protrahovaný šok 

 2. Multiorgánové poškození 

 3. Protrahovaná sepse 

 4. Excesivní katabolie 

 5. Oběhová instabilita 

 6. Rozvrat vnitřního prostředí 

 7. Poruchy hemokoagulace 



Průběh popáleninové nemoci 
 

1. OBDOBÍ NEODKLADNÉ (ŠOKOVÉ) 

     trvání: dny 

 

2. OBDOBÍ AKUTNÍ 

    trvání: týdny až měsíce 

 

3. OBDOBÍ REKONVALESCENCE 

    trvání: měsíce až roky 



 

Přednemocniční péče 

místo nehody 

  

  

Období šokové 

• bezpečnost zachránců 

• odpojení zdroje, uhašení 

• vyproštění 

• zajištění základních 

životních funkcí 

• žilní přístup 

• objemová náhrada 

• analgézie 

• chlazení 

• transport 



Objemová náhrada 

Parklandská formule:  

užívá Ringer laktát 

prvních 24 hodin: 

4 ml/kg thm/% TBSA 

(6 - 8 ml/kg/% TBSA u popálení elektrickým proudem)  
 

timing: 

prvních 8 hodin:  2 ml/kg/% TBSA 

dalších 16 hodin: 2 ml/kg/% TBSA 

dalších 24 hodin: přidáno 0,3 - 0,5 ml/kg/% TBSA plasmy 

 

!!!  KONSTANTNÍ RYCHLOST PODÁNÍ !!! 



Objemová náhrada 

Mount Vernon formule:  

užívá albumin 5% 

časové úseky: 4 - 4 - 4 - 6 - 6 - 12 

celkem 36 hodin 

 

v každém časovém úseku:  0,5 ml/kg/% TBSA 

insensibilní ztráty: 2 ml/kg/hod (G 5%) 

 
 

 

 

!!! KONSTANTNÍ RYCHLOST PODÁNÍ !!! 



Boston Shriners Burns Institute formula - děti 

2 ml/kg/% TBSA Ringer laktát 

2 ml/kg/% TBSA zmrazená čerstvá plasma 

timing: 

prvních 8 hod polovina 

dalších 16 hod polovina 

dalších 24 hod 1/2 množství z prvních 24 hodin ve stejném 

složení 

během prvních 24 hod NPO 

hladina CB udržována na 5 g% (50 g/l) 

po 48 hodinách: 1500 ml/m2 TBSA/24 hod  

!!!  KONSTANTNÍ RYCHLOST PODÁNÍ  !!! 



Objektivní kritéria úspěšné                  

objemové resuscitace 

 

- tepová frekvence   120/min 

- MAP  60 mmHg 

- diuréza  0,5 ml/kg/hod 

- hematokrit 30 - 40 % 

- osmolalita moči 400 - 600 mOsm/l 

 



Objektivní kritéria úspěšné                  

objemové resuscitace 

 

- plasmatické Na+ 135 - 145 mmol/l 

- Base Excess  - 5 mmol/l 

- PAWP 8 - 15 mmHg 

- SaO2  95 % 

- SvO2  60 % 

 



OBDOBÍ ŠOKOVÉ 

Nemocniční zařízení 

anamnéza 

základní životní funkce 

markery inhalačního postižení  

 bronchorrhoe, chrapot, spastické dýchání, vykašlávání 

karbonovaného sputa, spálené nosní ochlupení, popáleniny 

obličeje, krku a přední strany hrudníku 

bezpečný žilní přístup 
 objemová náhrada 
 analgézie 
 monitorace 



OBDOBÍ ŠOKOVÉ 

Nemocniční zařízení 

- odběry 

•  biochemie 

•  toxikologie 

•  bakteriologie 

- permanentní katetr 

- žaludeční sonda 

- prevence tetanu 

- primární péče o popálené plochy 



Důležité zásady 

 

- schémata objemové náhrady mají jen orientační 

význam 

- pozor na nadbytečný přívod tekutin během 

neodkladné fáze  

- tmavá moč signalizuje hemoglobinurii a /nebo 

myoglobinurii 

- zvažte nekrektomii při rozvoji ARDS a MOSF 

 



CHIRURGICKÁ    STRATEGIE 

metoda otevřená  x  zavřená 

Konzervativní postupy: 
 - antibakteriální krémy 
 - desinfekční roztoky 

Radikální postupy: 

 - Primární ošetření - Transplantace  - auto 

 - Uvolňující nářezy  - homo 

 - Nekrektomie  -  časná  - hetero 
   -  odložená 
   -  pozdní - Rekonstrukční výkony 

  - tangenciální exscise 
  - exscise v plné tloušťce 
  - avulse  



Definitivní náhrada kůže: 

 

Autotransplantát 

Kultivované keratinocyty 

Integra (bovinní kolagen + silikon → 
autotransplantát 

      cena cca 20US $/1cm2 

Kompozity:  allogenní acelulární dermis + 
              autotransplantát 

Cutometrie (viscoelastometrie) 

 



Strategie intenzivní péče 

 - hemodynamika 

 - ventilace 

 - prevence a léčba MODS 

 - výživa 
 uhlohydráty:  5 - 7 g/kg/den 

 tuky:  2 g/kg/den 

 proteiny: 1 g/kg/den + 2 g/% TBSA (40% VEAK) 

 vitaminy 

 stopové prvky 

 - inhalační trauma 

 suchý plyn 

 vodní pára 

 dráždivé látky 



Hlavní zásady péče o rozsáhle popálené 
 

SOUHRN 

1. Neodkladná 

resuscitace 

2. Dostatečný žilní 

přístup 

3. Analgézie 

4. Objemová náhrada 

5. Zajištěný transport 

 

  6. Chirurgické primární  

ošetření 

  7. Prevence a léčení sepse 

  8. Prevence a léčení MOSF 

  9. Definitivní chirurgické 

řešení 

10. Fyzická a psychosociální 

rehabilitace 



Typy operačních výkonů 

krátké: do 60 min. 

 převazy do 20% TP 

 koupele 

 autotransplantace do 10% TP 

 nekrektomie do 20% TP 

 tracheo a bronchoskopie 

dlouhé: nad 60 min. 

 převazy nad 20% TP 

 nekrektomie a avulse nad 20% TP 

 autotransplantace nad 10% TP 

 velké rekonstrukční výkony 



Požadavky na anestezii 

 

 - bezpečnost 

 - možnost opakovaného podání 

 - minimální toxicita 

 - minimální ovlivnění oběhového systému 

 - snadná řiditelnost 

 - minimální narušení nutričního režimu  



Inhalační trauma 

Nebezpečí požáru  

pro biologický objekt 

 

 

      plamen                                        kouř 



                                požár 

 

            plamen                                kouř 
 

poškození kožního krytu        inhalační trauma 
 

        šoková plíce                     inhalační plíce 
 

                  alveolokapilární blokáda 
 

                   dechová nedostatečnost 

 



                                        TEPLO 

 

             SUCHÝ PLYN                PÁRA  H2O 

 

 

HORKÝ VZDUCH            BLEVE 
                                                        (HOŘÍCÍ PLYN) 

 
BLEVE – boiling liquid expanding vapours explosion 

 

požár STARDUST DISCO – teplota 849oC za 5 – 6 min  



               INHALAČNÍ TRAUMA 

 

 

     CELKOVÉ                   PLICNÍ 

     (TOXICKÉ) 

        CO, CN 

 

                              TEPELNÁ      DRÁŽDIVÉ 

                               ENERGIE          LÁTKY 

 

   ČASNÁ SMRT            POZDNÍ SMRT 

 



             DRÁŽDIVÉ A TOXICKÉ LÁTKY 
 

ASI 75 DRUHŮ SLOUČENIN 
 

     CO + CN 
 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ:  ALDEHYDY 

     AKROLEIN 

     OXIDY DUSÍKU A SÍRY 

     FOSGEN 

     HCl 

     SAZE – NOSIČ 
STARDUST DISCO: 1 550 m3 kouře za minutu 

 

 



DIAGNÓZA INHALAČNÍHO POSTIŽENÍ 

 
ZNÁMKY PŘÍMÉ             ZNÁMKY NEPŘÍMÉ 

 

BRONCHOSKOPIE   POŽÁR V UZAVŘENÉM 

                                                          PROSTORU 
133XENON LUNG SCAN   POPÁLENINY OBLIČEJE, KRKU, 

                                                    HRUDNÍKU 

 

SPIROMETRIE                  KARBONOVÉ SPUTUM 

FEV1, VC 

 

RTG PLIC – POZDĚ  CHRAPOT 

 

     SPÁLENÉ NOSNÍ OCHLUPENÍ 



                 KLINICKÝ PRŮBĚH 

 

• AKUTNÍ DECHOVÁ NEDOSTATEČNOST 

 ÚMRTNOST  80 – 100 % 

 

• PLICNÍ EDÉM 

 ÚMRTNOST 60 – 70 % 

 

• BRONCHOPNEUMONIE 

 ÚMRTNOST 50 – 80 % 

 



                          NÁSLEDKY 

 

 

• SUBGLOTICKÉ STENÓZY 

 

• BRONCHIEKTÁZIE 

 

• SPASTICKÁ CHOROBA BRONCHOPULMONÁLNÍ 

 

 Následky nelze spolehlivě hodnotit pro vysokou úmrtnost 

inhalačního traumatu 

 



 

Kasuistiky 























































Poleptání koncentrovanou kyselinou sírovou a dusičnou.   

Autohavarie. Řidička – rozsah 35% III. stupně. 



Poleptání obličeje koncentrovanou kyselinou sírovou a dusičnou.  

Táž pacientka. 



Táž pacientka za 48 hod. po úraze – časná nekrektomie. Ztráta 

pravého boltce a oka. 
















