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FAQ ošetření ran polyhexanidem 

 

Jaké koncentrace polyhexanidu se doporučují pro ošetření ran? 

Dle doporučení konsensu z roku 2004 je pro ošetření ran běžná koncentrace od 0,02 % do 0,04 % 

polyhexanidu [1]. Koncentrace nad 0,04 % byly vyhodnoceny jako toxické [3]. 

 

Existují rozdílná doporučení pro použití obou koncentrací polyhexanidu? 

Pro počáteční ošetření akutních a silně znečištěných ran, jakož i infikovaných ran se přednostně používá 

vyšší koncentrace polyhexanidu 0,04 %. Po započatém hojení a pro dlouhodobější léčbu je možné přejít 

na nižší koncentraci polyhexanidu 0,02 %. Pro obě koncentrace je doložena velmi dobrá snášenlivost 

tkání. 

 

Z jakého důvodu se koncentrace polyhexanidu omezuje na 0,04 %? 

Koncentrace polyhexanidu nad 0,04 % vykazovaly v tkáňových kulturách a v experimentech na zvířatech 

negativní účinky na průběh hojení rány. To dokazují klinické zkušenosti u citlivých, špatně se hojících 

ran. Omezení koncentrace polyhexanidu na 0,04 % odpovídá také doporučením expertů ohledně 

ošetřování ran [1-4].  

 

Co je důvodem pro použití Ringerova roztoku jako základního roztoku? 

Ringerův roztok je fyziologický, izotonický elektrolytický roztok s velmi dobrou tkáňovou snášenlivostí. 

Použitím izotonického roztoku se zabrání bobtnání pokožky a dráždění rány, neboť nedochází k žádným 

přesunům tekutin popř. elektrolytů s tělu vlastními sekrety.  

 

Jaká je snášenlivost na ráně?  

U kombinace Ringerova roztoku s polyhexanidem v koncentraci od 0,02 % do 0,04 % byla v 

experimentálních a klinických vyšetřeních prokázána velmi dobrá tkáňová snášenlivost. Tvorba nové 

zdravé tkáně není omezena. Použití je pro pacienta bezbolestné.  

 

Jaká je doba účinnosti polyhexanidu?  

Dle doporučení konsensu se doporučená doba působení při dostatečném zvlhčení rány pohybuje od 15-20 

minut [1, 2]. Ze studií vyplývá, že při oplachu mohou již kratší aplikace v délce cca 3 minut zřetelně 

redukovat kontaminaci rány [5]. Díky snížení povrchového napětí, které výrobku propůjčuje vlastnosti 

podobné tenzidům, je při omývání rány dosaženo optimálního mechanického čistícího efektu. Z důvodu 

velmi dobré tkáňové snášenlivosti není nutný žádný další oplach. Zbytky substance na ráně, resp. na kůži 

prodlužují účinek polyhexanidu. 

 

Lze přípravek používat delší dobu?  

Kombinace Ringerova roztoku s 0,02 % až 0,04 % polyhexanidem vykazuje velmi dobrou tkáňovou 

snášenlivost a je proto možné ji použít i pro dlouhodobější léčbu rány. Při léčbě chronických ran byla v 

praxi zaznamenána aplikace polyhexanidu po dobu několika měsíců. 
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Jak často je nutné provádět převazy? 

Četnost převazů závisí na stavu rány a způsobu ošetření rány. Důležité je, aby byla rány vždy dobře 

zvlhčená. Vlhká krytí na rány je nutné v případě potřeby několikrát denně zvlhčovat roztokem na oplach 

ran. Při použití gelu na rány je zvlhčovací efekt optimální díky vlastnostem gelu. Dle množství 

naneseného gelu je možné prodloužit intervaly převazů. 

Obecně platí: převazy mohou hojení rány významně zpomalit. Proto platí: čím méně zbytečných převazů, 

tím lépe. 

 

Jsou tyto roztoky vhodné při podtlakové instilační terapii? 

Ano. Roztoky s polyhexanidem se již mnoho let úspěšně používají při podtlakové instilační terapii.  

 

Je možné je použít při infekci MRSA? 

Polyhexanit má široké spektrum antimikrobiálního účinku, které zahrnuje i MRSA. Dosud nebyly popsány 

žádné bakteriální rezistence. Použití je možné i u ran infikovaných MRSA, jakož i k omývání celého těla.  

 

Je možné použití u biofilmů? 

Biofilmy narušují hojení ran a nejlépe se dají odstranit mechanickým způsobem (např. pečlivým vytřením 

rány). Zbylé pozůstatky biofilmu lze odstranit důkladným výplachem rány. Následně je vhodné použít 

ochranné obvazy s obsahem polyhexanidu, které zamezují opakované kontaminaci rány a opětovné 

tvorbě biofilmů. 

 

Je možná kombinace s algináty nebo s krytím s obsahem stříbra? 

Kombinace s algináty: Z našeho vlastního výzkumu vyplývá, že algináty mají schopnost vázat 

polyhexanid. To však nijak signifikantně neomezuje účinnost.  

Kombinace s krytím ran s obsahem stříbra: U polyhexanidových roztoků na bázi Ringerova roztoku může 

docházet k vysrážení chloridu stříbrného. V zásadě je nutno zvážit, zda je ošetření rány polyhexanidem 

dostatečné.  Použití dalších antimikrobiálně účinných látek (např. stříbra) není nutné.    
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