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7  POPÁLENINY A POLEPTANIA 

Popáleniny a poleptania sú poranenia spôsobené vysokými teplotami alebo žieravinami. 

Podľa spôsobu, ako k nim prišlo, rozoznávame niekoľko druhov popálenín (Masár et al., 2007): 

 Suché – plameň, kontakt s horúcim predmetom, trenie (lano), popálenie kože nadmerným 

slnečným žiarením 

 Mokré (tzv. obareniny) – para, horúce tekutiny (káva, čaj, horúca masť atď.) 

 Chemické popáleniny alebo poleptania – priemyselné chemikálie, vdychovanie dymu 

a leptavých plynov, chemikálie a prípravky v domácnosti (rozpúšťadlá, farby, žieraviny, 

herbicídy alebo iné silné kyseliny a lúhy).  

 

Vždy treba mať na pamäti, že bez ohľadu na pôvod popáleniny, je poskytnutie prvej pomoci 

viac menej rovnaké. V niektorých prípadoch, napríklad pri vdýchnutí horúceho dymu, vzniká na 

slizniciach dýchacích ciest opuch s následnou obštrukciou dýchacích ciest. 

 

Stupeň popálenia (Lee et al., 2003; Masár et al., 2007;Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 

2012): 

I. Začervenanie – postihnutá je iba vrchná koža. Môže sa prejavovať pálčivou bolesťou. 

Popáleniny prvého stupňa sa zvyčajne zahoja za týždeň. 

II. Pľuzgiere – prenikajú hlbšie do podkožia (pálčivá bolesť s tvorbou pľuzgiera). Pľuzgier sa 

môže tvoriť aj niekoľko hodín po popálení. Takéto popáleniny taktiež ohrozujú organizmus 

stratou plazmy a infekciou. Zhojenie trvá dva až tri týždne. 

III. Poškodenie v celej hrúbke (podkožného tkaniva a hlbších štruktúr – svaly a kosti). Koža 

môže byť sčernetá, tuhá alebo suchá, bledá až sivá atď. Popáleniny III. stupňa zvyčajne 

nebolia, pretože sú pri nich zničené nervové zakončenia. Takýto stupeň je vždy spojený 

s veľkou stratou tekutín (predpokladáme vždy vznik šoku a rovnako tak veľké riziko 

infekcie). 

IV. Zuhoľnatenie. 

 

Pre poskytnutie prvej pomoci nie je dôležité rozdelenie popálenia podľa stupňa, ani podľa 

príčiny, ktorá daný stav vyvolala. Prvú pomoc treba poskytnúť okamžite, bez ohľadu na to, či je 

popálenina mokrá, suchá alebo ide o poleptanie.  

Na zistenie rozsahu popálenej alebo poleptanej plochy tela slúži orientačný výpočet podľa 

veľkosti dlane s prstami postihnutej osoby, a to tak, že táto dlaň predstavuje 1% povrchu tela.  

 

Popáleniny, ktoré si vyžadujú nemocničnú liečbu: 

 ak sa popáli dieťa (aj pri malých popáleninách) 

 všetky hlboké popáleniny 

 všetky popáleniny na tvári, pažiach a dolných končatinách 

 všetky popáleniny v oblasti pohlavných orgánov 

 všetky popáleniny stredného stupňa väčšie ako dlaň postihnutého 

 všetky povrchové popáleniny väčšie ako 5 % povrchu tela 

 ak neviete dobre zhodnotiť závažnosť popáleniny 
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Zhodnotenie stavu pri popáleninách – bolesť, začervenanie kože, objavenie sa pľuzgierov, 

znaky šoku (ak je popálenina väčšia ako 5 % z povrchu tela). 

Zhodnotenie stavu pri poleptaní – intenzívna bolesť a štípanie, neskôr zmena farby kože, 

pľuzgiere, olupovanie a opuch postihnutého miesta, pri poleptaní očí nemožno otvoriť oko, po 

vypití- bolesť a pálenie v ústach, pažeráku a žalúdku, zmeny farby perí a okolia úst. 

 

Cieľom poskytnutia prvej pomoci je zastaviť šírenie popáleniny (chemikálie), 

minimalizovať riziko infekcie, zmierniť bolesť, minimalizovať rozvoj šoku, zariadiť prevoz do 

zdravotníckeho zariadenia 

 

Postup pri popálení 

1. Ak je to potrebné, pomôžte postihnutej osobe ľahnúť si. 

2. Okamžite začnite chladiť studenou vodou 10-20 min, a to aj popáleniny s rozsahom do 50% 

povrchu tela. Čím skôr po začatí chladenia dať dole prstene, prívesky, topánky, odev, pokiaľ 

nie je priškvarený. 

3. V ochladzovaní postihnutej oblasti pokračujte, kým bolesť neustúpi. 

4. Po ochladení oblasť prekryte sterilnou gázou, aby ste zabránili infekcii. Ak nemáte sterilnú 

gázu, tak môžete použiť čistú tkaninu, mikroténové vrecko resp. fóliu na potraviny. 

5. Zariaďte prevoz do zdravotníckeho zariadenia (Lee et al., 2003; Masár et al., 2007; Dobiáš, 

2006; 2007; Dobiáš et al., 2012). 

 

Dbajte na to, aby ste postihnutú osobu nepodchladili. To treba mať na pamäti najmä 

u starých ľudí a detí. Neodstraňujte všetko, čo je prilepené na popáleninu  (môžete spôsobiť ďalšie 

rany). Nedotýkajte sa popálenej oblasti a pľuzgiere neprepichujte. Ak utrpela postihnutá osoba 

popálenie tváre, ranu neprekrývajte. Popálenú oblasť iba ochladzujte.  

 

Postup pri poleptaní 

1. Presvedčte sa, či je prostredie bezpečné, ak nie, postihnutého presuňte na iné miesto. 

2. Práškové a tuhé (suché) žieraviny najprv odstráňte na sucho. Tekuté žieraviny odstraňujte 

aspoň 20 min jemným prúdom čistej vody. Ak ošetrujete postihnutého v ľahu, presvedčte sa, 

či sa voda nehromadí pod jeho telom. 

3. Počas oplachovania opatrne odstráňte kontaminovaný odev.  

4. Ak sú postihnuté oči, vyplachujte ich väčším množstvom vody než je potrebné (odstráňte 

kontaktné šošovky).  

5. Ak postihnutá osoba vypila žieravinu,  podávajte jej iba malé množstvo čistej vody, 

nevyvolávajte vracanie (mlieko, ani živočíšne uhlie nie sú vhodné, neutralizačné roztoky sú 

kontraindikované) (Lee et al., 2003; Masár et al., 2007; Dobiáš, 2006; 2007; Dobiáš et al., 

2012).  

 

Chráňte sa pred pofŕkaním. Do zdravotníckeho zariadenia prineste obal alebo vzorky látky 

na identifikáciu. Pri vyplachovaní oka nechajte vodu tiecť od vnútorného kútika oka k vonkajšiemu, 

aby neprišlo k poškodeniu druhého oka. Počas vyplachovania držte oko otvorené (v prípade 

potreby, aj za pomoci prstov). 

  


