
 
Первинна хірургічна обробка 

опіків 



 
 
 
 

Опіки - це пошкодження тканин, 
викликаних під впливом термічної, 

хімічної, електричної або 
променевої енергії 

 



Класифікація опіків  (за етіологією) 

 

 

 

 

 

 

 

           - термічні                                             - хімічні 



Класифікація опіків  (за етіологією) 

 
 
 
 
 
 
 
        - променеві                             - електротравма 



Класифікація опіків  (за глибиною 
ураження) 

• І ступінь - поверхневий опік, проявляється гіперемією, легкою 
набряклістю шкіри 

• II ступінь - опік верхнього шару шкіри, проявляється гіперемією, 
серозними пухирцями, набряклістю шкіри, больова чутливість 
збережена 

• III а ступінь - опік усіх шарів шкіри, рана вкрита струпом, у країв рани 
- пухирі з мутною рідиною, больова чутливість знижена 

• III б ступінь - опік всіх шарів шкіри з переходом на підшкірну 
клітковину, рана вкрита товстим шаром темно-коричневого струпу 

• IV ступінь - опік глибоких тканин: сухожилля, м'язи, кістки; дно рани 
нечутливе до болю 



Класифікація опіків  (за глибиною 
ураження) 

  1 

 2 

 3 

4 





Визначення поверхні тіла, ураженої 
опіком 

• 1 - правило «долоні» - поверхня долоні людини приблизно дорівнює 

1% площі тіла 

• 2 - правило «дев'ятки» - ділянки тіла людини кратні дев'яти: 
головка і шия складають 9% площі тіла; верхні кінцівки - по 9%; 
гомілка і стопа - 9%; стегно - 9%; грудна клітина спереду - 9%; 
грудна клітина ззаду - 9%; живіт - 9%; поперекова і сіднична 
області - 9% і ще 1% складає промежина 

• 3 - метод Вілявіна - за допомогою спеціальних вимірювальних 
сіток 



Перша допомога 

  Перша допомога, це винос потерпілого із зони полум'я, 

погасити вогонь на одягу. Опікову поверхню можна обробити 

спиртом. За можливості опікову поверхню охолодити 

струменем холодної води до зникнення болю. Накласти 

стерильні пов'язки. Для профілактики шоку ввести 

наркотичні анальгетики. При опіках II-IV ступеня 

проводиться екстрена профілактика правця 

 



Перша допомога 



Первинний туалет опікової рани 
включає:  

• 1. гігієнічне миття шкіри навколо опіку милом, шампунями, 
антисептичними розчинами 

• 2. видалення з обпаленої поверхні сторонніх тіл, обривків 
відшарованому епідермісу з дотриманням правил асептики 

• 3. розтин міхурів; напружені великі бульбашки надрізають і 
випускають їх вміст; дрібні і середні бульбашки можна не 
розкривати 

• 4. промивання опікової поверхні 3% розчином пероксиду водню та 
висушування стерильними серветками 

• 5. обробку шкіри навколо опіку спиртом, а рани - антисептиком 

• 6. накладання лікувальної пов'язки 

 



 

 Подальше лікування проводять або під періодично 

змінюваною пов'язкою (закритий метод), або без пов'язок 

(відкритий метод). У деяких хворих при множинних опіках 

різних локалізацій поєднують обидва ці методи 



Основний закритий метод має ряд 
переваг: 

• 1. він є єдино можливим при амбулаторному лікуванні 

• 2. пов'язка захищає обпалену область від забруднення і 
зовнішнього впливу (механічна травма, охолодження і т. п.) 

• 3. пов'язка добре всмоктує гнійне виділення, зменшує 
випаровування води з поверхні рани 

• 4. пов'язка необхідна при ураженнях дотичних поверхонь тіла, 
циркулярних опіках тулуба і кінцівок 

• 5. без накладення пов'язок неможливе транспортування 
потерпілого 

• 6. створюються сприятливі умови для місцевого 
медикаментозного лікування опікових ран 



Недоліки закритого методу лікування: 

 
- трудомісткість 

 

- велика витрата перев’язувального матеріалу 

 

- болючість перев’язок 

 

  



  При традиційному методі лікування опіків II ступеня 
використовують переважно емульсії і мазі, які мають 
бактерицидну та знеболюючу дії: 

 

 -       5-10% синтоміцинова емульсія  

 -       15% прополісна мазь  

 -       0,5% фурацилінова мазь 

 -       0,1% гентаміцинова мазь 

 -       10% анестезінова мазь 

 -       олійно-бальзамічна емульсія А. В. Вишневського  

  



  Перев'язки роблять рідко - 1-2 рази на тиждень. При 

обмежених поверхневих опіках первинна пов'язка може 

виявитися остаточної, якщо в рані не розвинеться 

інфекційне запалення. Надалі, в разі нагноєння вмісту 

бульбашок, відшарований епідерміс видаляють 

  Опіки II ступеня зазвичай гояться через 1-2 тижні 

після травми 



   

 

  Опіки III-А ступеня зазвичай гояться в терміни від 4 
до 6 тижнів 

 

  Більш глибокі опікові пошкодження шкіри, як 
правило, потребують її пересадки 

 

   


