
A1. MODUL - Az aszepszis és a sebész
A2. MODUL - A sebészi instrumentárium
A3. MODUL – Műtétek
A4. MODUL – Műtétek, vérzések
A5. MODUL – Sebek

steril kötéscsere, varratszedés
nyitott sebkezelés
kötözéstan

A6. MODUL – Kis műtétek

Sebészeti Műtéttani Intézet
Sebészeti Műtéttan – A5. gyakorlati modul
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Mellüreg
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Kemény agyburok áthatoló sérülés
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Nyílt sebkezelés



Sebzárás formái
- Cél: sebfedés a fertőzés megelőzéséreIdeiglenes sebellIdeiglenes sebellááttáás: elss: elsőősegsegéélynylynyúújtjtááss

NyNyíílt sebkezellt sebkezeléés uts utááni kni kééssőőbbi zbbi záárrááss

AAzonnalizonnali sebsebéésziszi szszöövetegyesvetegyesííttééss

- Elsődleges halasztott varrat (3-8 nap)
- Korai másodlagos varrat (> 14 nap )
- Késői másodlagos varrat (4 - 6 hét )

- Elsődleges varrat  (6 órán belül)

LÉPÉSEK:LÉPÉSEK:
Érzéstelenítés
Sebkimetszés

Kivéve: arc, kéz
Elsődleges varrat
Drain

Érzéstelenítés Sebkimetszés



GYAKORLAT

Gyulladt seb, tályog ellátása

Cél: a purulens folyamat lokalizálása és felszín fele való ürülésének elősegítése

Eszközei: 

1. Párakötés
- Kenőcs: (Burow kenőcs, segíti a necrotikus réteg demarkációját)
- Steril mull-lap 
- Szintetikus réteg (pára és hő izolálás biztosítása)
- Fedő/rögzítő réteg
Eredmény: a genny kifele ürül

2. Már demarkált folyamat: tályog
MEGNYITÁS lokális érzéstelenítésben



1. A sebbel érintkező réteg:
- egyszerű lap (pl mull lap: jó nedvszívó, de könnyen a sebbe tapad)
- impregnált lap (a testnedvek hatására oldódnak és segítenek a seb

feltisztításában pl. Mesalt.)

2. Abszorbeáló réteg: (feladata a vér, váladék felszívása, tárolása)

3. Rögzítő réteg: feladata a kötés helyben tartása (ragasztó szalagok)

GYAKORLAT: SEBKÖTÖZÉS

A kötöző anyagok rétegei:



1. Műtéti sebek – steril kötéscsere, varratszedés

NEM STERIL
ASSZISZTENS
1. A régi kötés levétele

(oldatok ráöntése a bucira)

6. Rögzítés

STERIL ESZKÖZÖKKEL
OPERATŐR

2. Steril kesztyű felvétele
3. Dezinficiálás (Betadine oldattal)
4. Varratszedés
5. Steril fedés (steril mull lappal)

2. Szennyezett sebek – nyitott sebkezelés

STERIL ESZKÖZÖKKEL
OPERATŐR

2. Steril kesztyű felvétele
3. Sebtoalett (H2O2-vel való kezelés)
4. Öblítés fiziológiás sóoldattal
5. Dezinficiálás (Betadine oldattal)
6. Steril fedés (steril mull lappal)

NEM STERIL
ASSZISZTENS
1. A régi kötés levétele

(ráöntése közvetlenül a sebre)
(ráöntése közvetlenül a sebre)
(oldatok ráöntése a bucira)

7. Rögzítés

GYAKORLAT: SEBKEZELÉS



A feladattól függően:
- tapadó kötés: (a fedőkötések helyben tartására, a sebszélek 
összetartására) (pl. ragtapasz)

- sebfedő kötés: (feladata a seb védelme fertőzéstől, a secretum felszívása.)

- nyomókötés: (ideiglenes vérzéscsillapításra alkalmas, csak kapillárisok 
és vénák összenyomására elegendő; 40-60 Hgmm nyomás)

- szorítókötés: (artériás vagy vénás vérzések csillapítására a vérvesztés 
megakadályozása céljából a sebészi ellátásig. 2 óránként fel kell engedni) 

- compressiós kötés: (célja a posztoperatív vérzés prophylaxisa
végtagokon, thrombosis prophylaxis, chronicus lymphoedema
csökkentése), mindig distaltól proximal fele haladva

- rögzítő kötés: (retenciós kötés; feladata a sérült testrész nyugalomba
helyezése, illetve repositio utáni helyben tartása).

Kötéstípusok:



Speciális retenciós kötések:

a hátizsákkötés

a Desault-kötés



MŰTŐ:
Nyitott 
sebkezelés,
Kötéscsere

MŰTŐ: 
Varratszedés, 
Steril 
kötéscsere

Sebkötözés
Párakötés

Kalászkötés
Retenciós 
kötések

4.csop
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Párakötés

3.csop

Kalászkötés
Retenciós 
kötések

Sebkötözés
Párakötés
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MŰTŐ
Varratszedés, 
Steril 
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Sebkötözés
Párakötés

Kalászkötés
Retenciós 
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MŰTŐ: 
Nyitott 
sebkezelés,
kötéscsere

MŰTŐ:
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Sebkezelés
Sebkötözés

9055--55200-20Idő
(perc)

GYAKORLATI TEMATIKA 


