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Magdeburg Hemispheres





Akhilleusz kötözi Patroklosz sebét.
Illusztráció egy vázáról ie 500-ból 

Középkor, a „dicséretes genny” időszaka





Bakteriális előfordulás

73%-ban Gram.pozitív: Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epydermis, Streptococcus 
faecalis, MRSA



Versajet



Versajet





- Megőrizze az egészséges szöveteket és 
csökkentse a sebfeltisztítási beavatkozások 
számát.

- Megfelelő sebalapot biztosít a graft
kitapadásához és a zárás elősegítéséhez.

- A baktériumok eltávolításával csökkenti a 
fertőzések kockázatát.

- Csökkenti a sebzárási időt, mely lerövidíti a 
kórházi tartózkodást és járóbeteg-ellátást.











Hydrotul Kliniderm FilmOp-site









Reverdin plasztika









PolyMem Silver







Ultrahangos sebtisztítás

• opció: oktenidin-dihidroklorid alkalmazása







Besorolás

Bár a jelenlegi útmutatók diabetes lábfekélyek gyógyulását
elősegítő beavatkozások elsősorban a nem műtéti módszerekre
koncentrál, továbbra is az a feltételezésünk, hogy az összes
beavatkozás közül a műtét kulcsszerepet játszik.

Ennek megfelelően több szerző kockázat alapú sémát javasolt a
cukorbetegeknél végzett lábműtétek osztályozására.
Legelterjedtebb a Wágner osztályozás, amelynél a penetráció
mélysége osteomyelitis, gangrena, a szöveti osteomyelitis értéke
szerepel. A Wágner osztályozás hátránya: nem foglalkozik az
ischaemiával és a fertőzéssel. A Texasi beosztás ugyanakkor
felméri a mélységet, a fertőzést és az ischaemiát.



Wagner osztályozás



Wagner szerinti osztályozás

• 0. fokozat: ép bőr, előfordulhatnak 
deformitások (görbe lábujjak, süllyedt 
lábközépcsontok, kalapácsujjak, hallux valgus, 
süllyedt hosszanti lábboltozat és a lábközép 
torzulásai)



Wagner szerinti osztályozás

• 1. fokozat: a bőr teljes mélységére kiterjedő 
laesio mélyebb szövetekbe nem terjed, 
csontkidudorodás előfordulhat



Wagner szerinti osztályozás

• 2. fokozat: a nyílt bőr laesio behatol a mélyebb 
anatómiai képletekbe (pl. ín, csont, izom)



Wagner szerinti osztályozás

• 3. fokozat: a seb okozta gyulladás infiltrálja a 
fenti képleteket



Wagner szerinti osztályozás

• 4. fokozat: száraz vagy nedves necrosis
észlelhető a lábujj bizonyos részein vagy az 
előlábon



Wagner szerinti osztályozás

• 5. fokozat. a necrosis átterjed a láb nagy 
részére, majd egészére

• ebben a stádiumban a láb már menthetetlen



Wagner hátránya

Nem foglalkozik az ischemiával és a fertőzéssel!





Texasi Egyetem



A Texasi Egyetem osztályozása

• mélység
– 0. fokozat: gyógyult seb vagy veszélyeztetett láb

– 1. fokozat: felületi seb

– 2. fokozat: a seb eléri az ínhüvelyt és az ínakat

– 3. fokozat: a seb eléri az ízületeket és a csontokat

• ischaemia/infectio
– A stádium: jó vérellátású, nem fertőzött seb

– B stádium: jó vérellátású, fertőzött seb

– C stádium: ischaemiás, nem fertőzött seb

– D stádium: ischaemiás, fertőzött seb



Texasi Egyetem

Felméri a mélységet, a fertőzést és az ischaemiat is!





























Negatív nyomású kezelés



Vákumterápia decubitus esetén















Negatív nyomású kötszer + negatív 
nyomású sebkezelés













































Vivano Med
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Bőrátütetés







Mesh Graft
Bőrátültető készülék



























3-4 nap elteltével





Kriszdom sütemény
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Sebkezelő Centrum



Köszönöm
megtisztelő figyelmüket!


