
48

artyku∏ poglàdowy
P

R
A

K
T

Y
K

A

www.pzwl.pl 

SSttrreesszz  cczzee  nniiee
WWssttęępp.. W pra cy zo sta ły opi sa ne za bie gi lecz ni cze i dia gno stycz ne wy ko rzy sty wa ne w po rad nic twie lak ta cyj nym, ta kie

jak prze cię cie wę dzi deł ka pod ję zy ko we go, na kłu cie czo pa na bro daw ce, po bra nie po sie wu po kar mu oraz wy ma zu

z ra ny bro daw ki sut ko wej. Opi sa no wska za nia do wy ko na nia po szcze gól nych za bie gów, tech ni kę wy ko na nia i po trzeb ny

sprzęt. PPoodd  ssuu  mmoo  wwaa  nniiee.. Zna jo mość tych za gad nień mo że mieć w nie któ rych przy pad kach klu czo we zna cze nie

w udzie la niu po mo cy mat ce kar mią cej i jej dziec ku.

Sło wa klu czo we: kar mie nie pier sią, pro ble my lak ta cyj ne, prze cię cie wę dzi deł ka pod ję zy ko we go, na kłu cie czo pa, po -

siew po kar mu, wy maz z ra ny bro daw ki sut ko wej

SSuumm  mmaa  rryy
IInn  ttrroo  dduucc  ttiioonn.. The ra peu tic and dia gno stic pro ce du res used in the lac ta tion co un sel ling such as: fre no to my, ope ning

a bleb, ta king milk cul tu re and ta king sme ar from nip ple wo und or skin chan ges on the are ola are de scri bed in the pa per.

In di ca tions, tech ni qu es and the ne ces sa ry equ ip ment are pre sen ted. CCoonncc  lluu  ssiioonn.. The know led ge of the se is su es may

be of fun da men tal im por tan ce to pro vi ding as si stan ce to bre ast fe eding mo thers and the ir in fants.

Key words: bre ast fe eding, lac ta tion pro blems, fre no to my, ope ning a bleb, milk cul tu re, sme ar from nip ple wo und
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Wst´p

Po rad nic two lak ta cyj ne jest sto sun ko wo no wą, ale sta le roz -
wi ja ją cą się dzie dzi ną me dy cy ny. Po cząt ki po rad nic twa lak -
ta cyj ne go się ga ją lat 80. ubie głe go stu le cia, kie dy w USA
stwo rzo no pierw szy na świe cie cer ty fi kat umie jęt no ści w tym
za kre sie – IBCLC (In ter na tio naI Bo ard Cer ti fied Lac ta tion
Con sul tant). Pierw si pro fe sjo na li ści w tej dzie dzi nie wy wo -
dzi li się z ru chu grup wspar cia ma tek kar mią cych pier sią
i re pre zen to wa li na ogół za wo dy nie me dycz ne. Obec nie po -
rad nic two lak ta cyj ne, za rów no w na szym kra ju, jak i na świe -
cie, jest przede wszyst kim do me ną osób wy ko nu ją cych za -
wo dy me dycz ne: po łoż nych, le ka rzy i pie lę gnia rek. W Pol -
sce od 2007 ro ku oso by zaj mu ją ce się po rad nic twem lak ta -
cyj nym mo gą po twier dzić swo ją wie dzę i umie jęt no ści prak -
tycz ne, zdo by wa jąc cer ty fi kat CDL (Cer ty fi ko wa ny Do rad ca
Lak ta cyj ny).
Isto tą po rad nic twa lak ta cyj ne go jest oce na prze bie gu kar -
mie nia pier sią w ob rę bie pa ry mat ka –dziec ko na pod sta wie
wy wia du do ty czą ce go kar mie nia, sta nu zdro wia mat ki
i dziec ka, prze bie gu okre su oko ło po ro do we go oraz ba da nia
dziec ka, oce ny me cha ni zmu ssa nia, ba da nia pier si mat ki
i wni kli wej oce ny ak tu kar mie nia [1] Ta ka wni kli wa ana li za
po zwa la stwier dzić, czy prze bieg kar mie nia u mat ki i dziec -
ka mie ści się w gra ni cach fi zjo lo gii, a tak że wy chwy cić czyn -
ni ki ry zy ka róż nych pro ble mów lub ewi dent ną pa to lo gię
i wdro żyć od po wied nie po stę po wa nie lub le cze nie. 
Nie rzad ko mat ka lub dziec ko wy ma ga ją skie ro wa nia do in -
ne go spe cja li sty ze wzglę du na ist nie ją cy pro blem me dycz -
ny (pe dia tra przy po dej rze niu in fek cji u dziec ka, chi rurg
w przy pad ku rop nia pier si, der ma to log w przy pad ku zmian
skór nych na otocz ce bro daw ki sut ko wej, en do kry no log
przy po dej rze niu hor mo nal ne go pod ło ża nie wy dol no ści lak -
ta cyj nej).
W nie któ rych sy tu acjach nie zbęd ne jest zle ce nie lub wy ko -
na nie ba dań do dat ko wych, m.in. wy ko na nie po sie wu po kar -
mu lub po bra nie wy ma zu z ra ny bro daw ki, co umoż li wia
wdro że nie le cze nia ce lo wa ne go zgod nie z an ty bio gra mem.
Za bieg na kłu cia czo pa na bro daw ce sut ko wej od bar cza za -
tka ny prze wód mlecz ny wy pro wa dza ją cy. Po siew, wy maz
i na kłu cie czo pa mo gą być wy ko na ne przez po łoż ną, pie lę -
gniar kę i le ka rza, gdyż miesz czą się w gra ni cach kom pe ten -
cji przy pi sa nych do tych za wo dów. Za bie gi prze cię cia wę -
dzi deł ka wy ko nu ją le ka rze.

Prze ci´ cie w´ dzi deł ka pod j´ zy ko we go u no -
wo rod ka

Krót kie wę dzi deł ko pod ję zy ko we jest wa dą ana to micz ną,
któ ra po wo du je zmia nę wy glą du i funk cji ję zy ka z po wo du
je go skró ce nia, utra ty ela stycz no ści i obec no ści przy cze pów
obej mu ją cych du żą część ję zy ka lub się ga ją cych do wa łu
dzią sło we go [2]. 
Za zwy czaj krót kie wę dzi deł ko pod ję zy ko we wy stę pu je ja ko
wa da izo lo wa na, a cza sem współ wy stę pu je z nad mier nie
wy skle pio nym pod nie bie niem i cof nię tą żu chwą. Wa dę

stwier dza się u 1,7– 4,8% no wo rod ków, czę ściej u chłop ców
(pro por cja chłop cy/dziew czyn ki wy no si 1,5–3: 1) [3, 4].
U 21% pa cjen tów wy stę pu je ona ro dzin nie [3]. U 12,8– 44%
z nich jest przy czy ną pro ble mów z kar mie niem pier sią,
przede wszyst kim bo le sno ści i uszko dzeń bro da wek u mat -
ki z po wo du nie pra wi dło we go uchwy ce nia pier si oraz nie -
efek tyw ne go po bie ra nia po kar mu z pier si, co z ko lei skut ku -
je sła bym przy ro stem ma sy cia ła i ogra ni cze niem pro duk cji
po kar mu [5, 6, 7]. Pro ble my ze ssa niem pier si wy ni ka ją z te -
go, że ję zyk przy trzy ma ny przez zbyt krót kie wę dzi deł ko nie
mo że wy su nąć się do przo du, ob jąć pier si i sku tecz nie jej
usta bi li zo wać. Nie mow lę pró bu je kom pen so wać nie pra wi -
dło wy uchwyt nad mier nym za ci ska niem pier si lub nad mier -
nym za sy sa niem po kar mu. Oba te me cha ni zmy nie za pew -
nia ją sku tecz ne go ssa nia i są przy czy ną bo le sno ści bro da -
wek sut ko wych.
Prze ci na nie wę dzi deł ka pod ję zy ko we go (fre no to mia) u no -
wo rod ków bu dzi kon tro wer sje, ale po ja wia ją ce się sta le no -
we do nie sie nia wska zu ją, że wy ko na nie za bie gu u dziec ka
przy ist nie niu rze czy wi stych wska zań przy no si po pra wę
ja ko ści kar mie nia pier sią [3, 4, 5, 8, 9, 10]. W ba da niach
obej mu ją cych mat ki dzie ci, u któ rych wy ko na no ten za bieg,
za ob ser wo wa no lep sze uchwy ce nie pier si – mat ki opi sy wa -
ły je ja ko „ła god niej sze, bar dziej na tu ral ne, bez żu cia”. Wy -
ka zy wa no rów nież po pra wę wy ni ków w licz bo wych ska lach
oce ny uchwy ce nia pier si (IB FAT, Latch) [3, 5]. Ob ser wo wa -
no tak że zna czą ce zmniej sze nie bó lu bro da wek w cza sie
kar mie nia [4, 5, 8]. 
W jed nym z ba dań oce nia no pra cę ję zy ka w ob ra zo wa niu
USG przed za bie giem i po za bie gu prze cię cia wę dzi deł ka.
Za ob ser wo wa no mniej szy sto pień kom pre sji bro daw ki po
za bie gu niż przed nim [5]. Wy ka za no rów nież zwięk sze nie
pro duk cji po kar mu u ma tek o 36–356 g w okre sie 24 h bez -
po śred nio po za bie gu fre no to mii, co po wią za no z lep szym
opróż nia niem pier si. Je śli jed nak kar mie nie pier sią prze bie -
ga pra wi dło wo, to, zgod nie z bie żą cą wie dzą, nie ma wska -
zań do prze ci na nia wę dzi deł ka. Prze cię cie wę dzi deł ka u no -
wo rod ka jest za bie giem bez piecz nym. 
Moż li we po wi kła nia obej mu ją: 

wtór ne ogra ni cze nie ru cho mo ści ję zy ka wsku tek bli zno -
wa ce nia (nie ob ser wo wa no go u no wo rod ków; po ja wia
się nie kie dy po za bie gu wy ko na nym u star szych dzie ci), 
za ka że nie, 
na si lo ne krwa wie nie.

W cy to wa nych ba da niach żad ne z wy mie nio nych po wi kłań
nie po ja wi ło się; nie ob ser wo wa ły ich rów nież au tor ki ar ty ku -
łu we wła snej prak ty ce kli nicz nej. Ssa nie pier si wie le ra zy
w cią gu do by wy mu sza wy su nię cie ję zy ka i jest pod sta wo -
wym je go ćwi cze niem, co chro ni przed po wsta niem zro stu
w miej scu na cię cia. Bia ła wy na lot w miej scu na cię cia nie jest
uwa ża ny za po wi kła nie i nie wy ma ga le cze nia [11]. Nie każ -
da oso ba zaj mu ją ca się po rad nic twem lak ta cyj nym mo że
wy ko nać za bieg prze cię cia wę dzi deł ka, każ da na to miast
mu si umieć oce nić, czy wę dzi deł ko wy ma ga za bie gu i w ra -
zie za ist nie nia wska zań skie ro wać dziec ko do spe cja li sty.
Oce nie pod le ga ją: bu do wa wę dzi deł ka, je go gru bość, ela -
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stycz ność, umiej sco wie nie przy cze pów do ję zy ka i do dna
ja my ust nej oraz ru cho mość ję zy ka – wy su wa nie do przo du,
się ga nie do pod nie bie nia i ruch na bo ki (ryc. 1).

Ry ci na 1. Oce na wy glą du i ru cho mo ści ję zy ka

Ję zyk ob ser wu je my w cza sie spon ta nicz nej ak tyw no ści
dziec ka, pod czas pła czu, jak rów nież przy sty mu la cji pal -
cem czy szpa tuł ką. Oce nia my tak że po ło że nie i pra cę ję zy -
ka, wy ko nu jąc ba da nie ję zy ka na pal cu [1, 12]. Ko niecz na
jest rów nież wni kli wa ana li za prze bie gu kar mie nia, obej mu -
ją ca: spo sób uchwy ce nia i ssa nia pier si, efek tyw ność po -
bie ra nia po kar mu, przy ro sty ma sy cia ła, a tak że obec ność
bo le sno ści i uszko dzeń bro da wek sut ko wych.
Pod sta wo wym wska za niem do prze cię cia wę dzi deł ka jest
utrud nie nie lub unie moż li wie nie kar mie nia pier sią. Naj częst -
sze pro ble my spo wo do wa ne zbyt krót kim wę dzi deł kiem to
po ra nio ne bro daw ki i sła be przy ro sty ma sy cia ła zwią za ne
z nie sku tecz nym ssa niem. Ko niecz ne jest wy klu cze nie lub
sko ry go wa nie in nych przy czyn tych pro ble mów, ta kich jak
nie pra wi dło wa tech ni ka kar mie nia, ma ła ak tyw ność dziec ka
czy nie do bór po kar mu u mat ki. 
Po moc nym na rzę dziem jest ska la Ha zel ba ker, któ ra umoż li -
wia oce nę ilo ścio wą wska zań do za bie gu [13]. Ska la
uwzględ nia kry te ria do ty czą ce wy glą du i funk cji ję zy ka.
Do kry te riów zwią za nych z wy glą dem ję zy ka na le żą: kształt
ję zy ka przy je go unie sie niu, ela stycz ność wę dzi deł ka, dłu -
gość wę dzi deł ka przy unie sie niu ję zy ka, przy czep wę dzi deł -
ka do ję zy ka i przy czep wę dzi deł ka w sto sun ku do wa łu
dzią sło we go. Do naj waż niej szych kry te riów zwią za nych
z funk cją ję zy ka na le żą: la te ra li za cja, uno sze nie ję zy ka i wy -
su wa nie do przo du. W ska li Ha zel ba ker opi su je się 7 punk -
tów do ty czą cych funk cji ję zy ka, ale, jak wy ka za ła Amir, naj -
więk sza zgod ność przy oce nie wę dzi de łek przez róż nych
ba da czy wy stę pu je przy wy mie nio nych wy żej pierw szych
trzech kry te riach, jest na to miast sła ba w od nie sie niu do po -
zo sta łych czte rech kry te riów [14]. Amir za pro po no wa ła za -
tem uprosz cze nie oce ny na pod sta wie ska li Ha zel ba ker do
pię ciu kry te riów do ty czą cych wy glą du ję zy ka i trzech do ty -
czą cych je go funk cji. 
W każ dym kry te rium moż na przy znać 0–2 punk ty. Prze cię cie

wę dzi deł ka na le ży roz wa żyć, gdy uzy sku je się wy ni ki wy no -
szą ce ! 8 punk tów dla wy glą du ję zy ka oraz wy ni ki wy no -
szą ce �4 punk ty dla je go funk cji.
Dys ku syj ny i nie prze ba da ny jest wpływ krót kie go wę dzi deł -
ka utrud nia ją ce go kar mie nie pier sią na wy stą pie nie w póź -
niej szym okre sie wad wy mo wy. A za tem nie mo że my stwier -
dzić, że od stę pu jąc od za bie gu w okre sie no wo rod ko wym,
na ra ża my dziec ko na po ja wie nie się wad wy mo wy. Więk -
szość spe cja li stów zaj mu ją cych się wa da mi wy mo wy
u dzie ci uwa ża, że ko rek ta wę dzi deł ka (po za skraj ny mi przy -
pad ka mi przy ro śnię cia ję zy ka) nie jest ko niecz na do uzy ska -
nia pra wi dło we go gło sko wa nia [15, 16, 17]. Ję zyk jest zbu -
do wa ny z sil nych mię śni, któ rych ćwi cze nie roz cią ga wę dzi -
deł ko. Ta kie ćwi cze nia za le ca się star szym dzie ciom
i po pew nym cza sie ob ser wu je się u nich po stęp w roz wo ju
mo wy.
W przy pad ku no wo rod ka, któ ry nie jest w sta nie po bie rać
po kar mu z pier si, trud no jest przez dłuż szy czas cze kać na
po pra wę ela stycz no ści wę dzi deł ka. Ba da nia kli nicz ne wska -
zu ją, że prze cię cie zbyt krót kie go wę dzi deł ka u no wo rod ka
roz wią zu je pro ble my i po zwa la mat ce i dziec ku czer pać licz -
ne ko rzy ści zdro wot ne z na tu ral ne go kar mie nia. Za da niem
do rad cy/kon sul tan ta lak ta cyj ne go jest za tem oce na wska -
zań do za bie gu pod ką tem po pra wy ja ko ści kar mie nia, bez
od no sze nia się do wpły wu na póź niej szy roz wój mo wy.
Za bieg prze cię cia wę dzi deł ka utrud nia ją ce go kar mie nie jest
za zwy czaj wy ko ny wa ny w okre sie no wo rod ko wym, śred nio
w 6.–10. do bie ży cia [4, 9]. Za bieg po wi nien być wy ko na ny
moż li wie jak naj szyb ciej po roz po zna niu pro ble mu, czy li już
w pierw szym ty go dniu po po ro dzie, a na wet jesz cze w cza -
sie po by tu dziec ka na od dzia le.
Za bieg fre no to mii, czy li pro ste go prze cię cia wę dzi deł ka, jest
wy ko ny wa ny w wa run kach od dzia łów no wo rod ko wych lub
po rad ni lak ta cyj nych przez le ka rzy neo na to lo gów i pe dia trów.
Prze cię cie gru be go wę dzi deł ka, wy cię cie wę dzi deł ka (fre nu -
lo to mia) i fre nu lo pla sty ka są wy ko ny wa ne u star szych dzie ci
przez spe cja li stę la ryn go lo ga, chi rur ga lub sto ma to lo ga [11].

Tech ni ka za bie gu fre no to mii 
Przed za bie giem na le ży uzy skać pi sem ną zgo dę ro dzi ca.

Po trzeb ny sprzęt: 
no życz ki pro ste, 
ma łe ja ło we ga zi ki,
ja ło we rę ka wicz ki. 

Więk szość osób wy ko nu ją cych za bieg nie sto su je znie czu -
le nia. Wę dzi deł ko w okre sie no wo rod ko wym jest cien ką, sła -
bo uner wio ną bło ną, któ rej prze cię cie wią że się z mi ni mal -
nym dys kom for tem dla dziec ka [3]. Nie któ rzy au to rzy pro -
po nu ją za sto so wa nie znie czu le nia. Dok tor To masz Sio da,
au tor pio nier skiej pra cy w ję zy ku pol skim na te mat prze ci na -
nia wę dzi deł ka, sto su je 2% li gno ka inę do znie czu le nia miej -
sca prze cię cia [11]. 

Przy go to wa nie po le ga na:
hi gie nicz nym umy ciu i de zyn fek cji rąk,
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roz ło że niu ja ło we go sprzę tu,
po now nej de zyn fek cji rąk i za ło że niu ja ło wych rę ka wi czek.

Za bieg skła da się z na stę pu ją cych eta pów:
od po wied nie uło że nie i przy trzy ma nie dziec ka przez oso -
bę asy stu ją cą, 
pod nie sie nie ję zy ka tak, że by wę dzi deł ko by ło na pię te
(pod czas pła czu lub przy po mo cy lek ko roz chy lo nych,
za gię tych klesz czy ków) [11],
prze cię cie wę dzi deł ka,
de li kat ne uci śnię cie ga zi kiem na cię te go miej sca (zwy kle
krwa wie nie jest zni ko me),
przy sta wie nie dziec ka do pier si.

Po znie czu le niu wę dzi deł ka li gno ka iną no wo ro dek bę dzie
miał pro blem z pod ję ciem ssa nia tuż po za bie gu, na le ży za -
tem od cze kać ja kiś czas.

Na kłu cie czo pa na bro daw ce sut ko wej

Czop jest to bia ły lub żół ta wy pę che rzyk na bro daw ce sut -
ko wej w miej scu za tka ne go zgęst nia łą tre ścią mlecz ną prze -
wo du wy pro wa dza ją ce go [18]. Czop mo że (nie za wsze tak
jest) blo ko wać wy pływ mle ka z pła ta gru czo ło we go, po wo -
du jąc miej sco wy za stój po kar mu lub za pa le nie pier si. Mo że
po wo do wać sil ne do le gli wo ści bó lo we – kłu ją cy, pro mie niu -
ją cy ból bro daw ki [19]. Mo że też nie da wać żad nych do le -
gli wo ści. 

Wska za niem do na kłu cia czo pa są do le gli wo ści bó lo we lub
za stój po kar mu. Na le ży uzy skać pi sem ną zgo dę pa cjent ki.

Po trzeb ny sprzęt:
ja ło we rę ka wicz ki,
ja ło we ga zi ki,
ste ryl na igła do wkłuć, np. 0,8,
śro dek do de zyn fek cji skó ry.
ma te ria ły do ob ło że nia pier si (czy sta pie lu cha, li gni na,
ser we ta).

Za bieg skła da się z na stę pu ją cych eta pów (ryc. 2): 
ob ło że nie pier si i de zyn fek cja skó ry, 
przy go to wa nie ja ło we go sprzę tu, de zyn fek cja rąk, na ło -
że nie rę ka wi czek,
uchwy ce nie bro daw ki pal ca mi w ce lu na pię cia po włocz ki
czo pa,
po wierz chow ne na kłu cie po włocz ki czo pa (igła jest usta -
wio na stycz nie do po wierzch ni skó ry),
po now na de zyn fek cja skó ry, na ło że nie ja ło we go ga zi ka.

Po na kłu ciu czo pa nie kie dy uda je się uzy skać wy pływ mle -
ka z za sto jo we go pła ta. Cza sem wy do sta je się gę sta, lep ka
treść, cza sem treść su cha, nie kie dy nie po ja wia się żad na
treść. Mo że po ja wić się de li kat ne krwa wie nie z miej sca na -
kłu cia.
Po za bie gu za le ca się prze my wa nie bro daw ki po kar mie -
niach, np. na pa rem z szał wii, lub miej sco we sto so wa nie an -
ty sep ty ku przez kil ka dni. Ja ko pre wen cję na wro tów pro po -

nu je się na wil ża nie skó ry bro daw ki kom pre sa mi z oli wy z oli -
wek oraz mo dy fi ka cję die ty po le ga ją cą na ogra ni cze niu
spo ży cia tłusz czów na sy co nych i zwięk sze niu spo ży cia
tłusz czów nie na sy co nych. Do dat ko wo moż na za le cić przyj -
mo wa nie pre pa ra tu le cy ty ny [20, 21].

Ry ci na 2. Na kłu cie czo pa na bro daw ce sut ko wej 

Po bra nie po kar mu na po siew

Wska za nia do po bra nia po kar mu na po siew to cięż ki prze -
bieg za pa le nia pier si, brak po pra wy po za sto so wa niu an ty -
bio ty ku I rzu tu, na wrót za pa le nia piers i głę bo ki ból pier si
przy bra ku uchwyt nych zmian w ba da niu pier si [22]
Po karm po wi nien po cho dzić z głę bi pier si i nie mo że być za -
nie czysz czo ny flo rą skór ną pa cjent ki ani oso by po bie ra ją -
cej. 

Po trzeb ny sprzęt:
ja ło wy za my ka ny po jem nik lub po sie wów kę do trans por -
tu po kar mu do la bo ra to rium, 
ja ło wy po jem nik do po bra nia po kar mu (ku be czek),
strzy kaw ka, 
ja ło we rę ka wicz ki,
śro dek do de zyn fek cji skó ry,
ma te ria ły do ob ło że nia pier si (czy sta pie lu cha, li gni na,
ser we ta).

Po bra nie po kar mu na po siew skła da się z na stę pu ją -
cych eta pów:

ob ło że nie i de zyn fek cja pier si (sze ro ko wy cho dząc po za
otocz kę),
przy go to wa nie ja ło we go sprzę tu, de zyn fek cja rąk, za ło że -
nie rę ka wi czek, 
wy wo ła nie wy pły wu po kar mu przez od cią gnię cie ręcz ne,
spusz cze nie pierw szych stru mie ni mle ka, po bra nie do
po jem ni ka try ska ją cych stru my ków „ze środ ko we go stru -
mie nia” (nie wol no do ty kać skó ry po jem ni kiem) [23],
prze la nie po kar mu do po jem ni ka trans por to we go (moż na
wy ko rzy stać strzy kaw kę),
opi sa nie po jem ni ka trans por to we go.

W cza sie po bie ra nia po kar mu stru mie nie po kar mu mo gą
za nie czy ścić po jem nik od ze wnątrz. Dla te go le piej jest po -
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brać po karm do ku becz ka, a na stęp nie prze lać go do czy -
stej po sie wów ki. Spo sób prze cho wy wa nia i trans por tu po -
bra ne go ma te ria łu do la bo ra to rium, a nie kie dy tak że pew ne
szcze gó ły do ty czą ce po bie ra nia prób ki, re gu lu ją we wnętrz -
ne prze pi sy pla ców ki służ by zdro wia.

Wy maz z ra ny bro daw ki sut ko wej lub zmian
na otocz ce

Wska za niem do po bra nia wy ma zu ze zmian na bro daw ce
sut ko wej są głę bo kie, roz le głe, trud no go ją ce się ra ny lub
stwier dze nie ob ja wów za ka że nia bak te ryj ne go ra ny (obrzęk,
za czer wie nie nie bro daw ki, sil na bo le sność, są cze nie rop nej
wy dzie li ny). Wy maz z otocz ki po bie ra my w przy pad ku zmian
pa to lo gicz nych skó ry otocz ki (np. po dej rze nie za ka że nia
grzy bi cze go).

Po trzeb ny sprzęt:
wy ma zów ka,
ja ło we rę ka wicz ki,
sól fi zjo lo gicz na, 
ja ło wa pę se ta, 
ja ło we ga zi ki. 

Po bra nie wy ma zu z ra ny skła da się z na stę pu ją cych eta -
pów:

przy go to wa nie ja ło we go sprzę tu,
zwil że nie wy ma zów ki kro plą so li fi zjo lo gicz nej w ra zie po -
trze by (ewen tu al nie ra ny),
zde zyn fe ko wa nie rąk, za ło że nie rę ka wi czek,
usu nię cie pę se tą za schnię tej wy dzie li ny, je śli ra na jest nią
po kry ta (bar dzo rzad ko jest to ko niecz ne, zwy kle ra ny są
otwar te, są czą ce) [24],
po bra nie wy ma zu ja ło wą wy ma zów ką (po cie ra jąc ru chem
ob ro to wym przez 5 se kund, po brać ma te riał z jak naj -
głęb szych warstw ra ny) [25],
opi sa nie wy ma zów ki.

Po bra nie wy ma zu ze zmian na otocz ce skła da się z na -
stę pu ją cych eta pów:

zwil że nie wy ma zów ki kro plą so li fi zjo lo gicz nej,
po bra nie wy ma zu ru chem zyg za ko wym po otocz ce (10
ru chów po cię ci wach otocz ki) [25],
opi sa nie wy ma zów ki.

Przy wszyst kich za bie gach wy ko ny wa nych ja ło wo na le ży
oczy wi ście prze strze gać za sad pra wi dło we go my cia i de -
zyn fek cji rąk oraz za sad ja ło we go otwie ra nia sprzę tu.

Pod su mo wa nie

Opi sa ne w ar ty ku le za bie gi lecz ni cze i dia gno stycz ne są wy -
ko ny wa ne w co dzien nej prak ty ce do rad cy/kon sul tan ta lak ta -
cyj ne go sto sun ko wo rzad ko. Zna jo mość wska zań i tech ni ki
wy ko na nia mo że w nie któ rych przy pad kach mieć klu czo we
zna cze nie w udzie la niu po mo cy mat ce kar mią cej i jej dziec -
ku.
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