Přílohy
Příloha 1
CEAP klasifikace chronické žilní nedostatečnosti (1994) (mudr.org)
Klinicky (C)
C0: bez známek žilního onemocnění
C1: teleangiektázie nebo retikulární varixy
C2: varixy
C3: otoky
C4: kožní změny při žilní insuficineci (pigmentace, atrofie, ekzém,
lipodermatoskleróza)
C5: kožní změny jako C4 + jizva po vředu
C6: kožní změny jako C4 + vřed
Etiologicky (E)
Ec: kongenitální
Ep: primární (bez známé příčiny)
Es: sekundární (posttrombotické, posttraumatické, jiné příčiny)
Anatomicky (A)
As: povrchové žíly
1. telangiektázie, retikulární varixy
2. vena saphena magna nad kolenem
3. vena saphena magna pod kolenem
4. vena saphena parva
5. mimo v. saphena
Ad: hluboké žíly
Ap: perforátory
Patologicky (P)
Pr: reflux
Po: obstrukce
Pr,o: reflux a obstrukce

Příloha 2
Fontainova klasifikace (mudr.org)
Plná definice (Bydžovský 2010)
• I – bez obtíží
• IIa – mírné klaudikace, po více než 200 metrech
• IIb – středně těžké až těžké klaudikace, pod 200 metrů
• IIc – těžké klaudikace, pod 50 metrů
• IIIa – klidová ischemická bolest, kotníkový tlak nad 50 mmHg
• IIIb – klidová ischemická bolest, kotníkový tlak pod 50 mmHg
• IVa – kožní defekt, ohraničená nekróza
• IVb – kožní defekt, šířící se nekróza

Příloha 3
Vyjádření etické komise

Příloha 4
Karty účastníků
ÚČASTNÍK 1. AA
Rok narození 1945
Dg – vřed dolní končetiny, nezařazený jinde
DM II.typu na inzulínu, kompenzovaný
Alergie neudává
Terapie : Polymen + sterilní krytí
AA

sprchování

nesprchování

velikost

10x9x0,2cm

10x9x0,2cm

lokalizace

pdk

pdk

sekrece

nízká

mírná

serózní

seropurulentí

červená,

červená,

nekróza 0,

nekróza 0,

drobná epitelizace

epitalizace redukována

zápach

není

není

okolí

klidné

kůže napnutá,

macerace 0

macerace 0

spodina

lesklá, subjektivně pnutí
okraje

mírně nad úrovní

mírně nad úrovní

bolest

není

není

mikrobiologický

sprchování

nesprchování

rozbor

Escherichia coli 30 CFU
Staphylococcus koaguláza
negativní 80 CFU
Streptococcus betahaemolyticus 25 CFU

Escherichia coli 5000 CFU
Staphylococcus koaguláza
negativní 100 CFU

------------------------------------(červená = nárůst, modrá = pokles, fialová = stagnace)
Preference:

sprcha

bez sprchy

ÚČASTNÍK 2. BB
Rok narození 1955
Dg – žilní městky dolních končetin s vředem
DM 0, ICHDKK 0,
Terapie: Actisorb, Vliwazel, bandáž
BB

sprchování

nesprchování

velikost
lokalizace

18 x 30 x 0,3cm, cirkulární
pravá dolní končetina, distální
třetina bérce

18 x 30 x 0,3cm, cirkulární
pravá dolní končetina, distální
třetina bérce

sekrece

střední

střední

mírně purulentní

purulentní

viskozita nízká

viskozita vysoká (hlen)

mírně povleklá

velmi výrazně povleklá

místy se objevuje granulace

místy granulace
epitelizační plochy jsou méně
znatelné

spodina

místy je zřetelná epitelizace
zápach

není

výrazný

okolí

klidné

začervenalé

bez známek macerace

macerace není

okraje

navalité

navalité

bolest

VAS 2, úleva při elevaci

VAS 2-3

mikrobiologický
rozbor

Preference:

sprchování

nesprchování

G- tyčky 800 CFU

G - tyčky 600 CFU

Streptococcus betahaemolyticus 100 CFU

Streptococcus betahaemolyticus 100 CFU

sprcha

bez sprchy

ÚČASTNÍK 3. CC
Rok narození 1940
Dg – vřed dolní končetiny nezařazený jinde
DM 0, ICHDKK 0,
Terapie: Mesalt, sterilní krytí.
CC

sprchování

nesprchování

velikost
lokalizace

4x 9cm a hloubka 0,2cm
levá dolní končetina nad
vnitřním kotníkem

4x 9cm a hloubka 0,2cm
levá dolní končetina nad vnitřním
kotníkem

sekrece

velmi mírná

mírná

serózního charakteru

serózního vzhledu

červená granulující, ve spodní
polovině
v dolní polovině je žlutobílý
povlak

v dolní polovině žlutavý povlak

zápach

není

není

okolí

klidné
bez známek macerace

podrážděné
na pravé části defektu je
viditelná krusta

v úrovni

v úrovni

neudává

neudává, zvýšená kontaktní
citlivost v defektu

spodina

okraje
bolest

mikrobiologický
rozbor
Preference:

sprchování
Staphylococcus aureus 70
CFU

sprcha

bez sprchy

temně červená

nesprchování
Staphylococcus aureus 1500
CFU

ÚČASTNÍK 4. DD
Rok narození 1972
Dg – vřed dolní končetiny nezařazený jinde
DM II.typu na inzulínu, st.p. extirpaci inguinálních uzlin – zánětlivého charakteru
pro lymphadenopathii inguinalis l.dx. – Castelmannova choroba, st.p. strippingu
VSM l.dx.
Terapie : Mesalt, sterilní krytí, bandáž
DD

sprchování

nesprchování

velikost

20x60cm, hloubka 0,4-0,6cm
pdk, nad vnitř. kotníkem,
lymfedém

20x60cm, hloubka 0,4-0,6cm
pdk, nad vnitř. kotníkem,
lymfedém

terén v lymfedému

terén v lymfedému

profúzní

profúzní

serózního charakteru

seropurulentní

viskozita nízká

viskozita vyšší (hlen)

povleklá

velmi povleklá

místy granulace

místy granulace

zápach

není

mírný

okolí

klidné

kontaktně citlivé

bez známek zarudnutí

začervenalé

okraje

nad úrovní

nad úrovní

bolest

neudává

neudává

lokalizace

sekrece

spodina

mikrobiologický sprchování
Pseudomonas aeruginosa
3000 CFU
rozbor

nesprchování
Pseudomonas aeruginosa 3200
CFU

Klebsiella species 80 CFU Klebsiella species 100 CFU
Preference:

sprcha

bez sprchy

ÚČASTNÍK 5. EE
Rok narození 1946
Dg – DM2.typu na PAD, st.p bandáži žaludku, obezita permagna, alergie na
Peruánský balzám
Terapie : Lomatuel, Kendal AMD, sterilní krytí, nízká bandáž
EE

sprchování

nesprchování

velikost

9 x 9cm, hloubka 0,3cm

9 x 9cm, hloubka 0,3cm

lokalizace

pravá dolní končetina
nad vnějším kotníkem,
střední část

pravá dolní končetina
nad vnějším kotníkem, střední
část

sekrece

střední

střední až profúzní

serózního charakteru

serózního charakteru

spodina

žlutě povleklá

žlutě povleklá

zápach

není

není

okolí

klidné

lehce začervenalé

bez známek macerace

kontaktně citlivé
četné krusty

okraje

mírně navalité

navalité

bolest

neudává

VAS 2-3

mikrobiologický sprchování
rozbor

G- tyčky 100 CFU
Staphylococcus aureus
70CFU

nesprchování
G- tyčky 1000 CFU

Staphylococcus aureus 500
CFU
Staphylococcus koaguláza
---------------------------------- negativní 1000 CFU
Streptococcus betahaemolyticus
---------------------------------- 5 CFU
Preference:

sprcha

bez sprchy

ÚČASTNÍK 6. FF
Rok narození 1932
Dg – DM 2.typu na PAD,
Terapie : Lomatuel, sterilux
FF

sprchování

nesprchování

velikost

9x4x0,2 cm

9x4x0,2 cm

lokalizace

levá dolní končetnina
střední část přední strany
bérce

levá dolní končetnina
střední část přední strany bérce

mírná

mírná

serózního charakteru

lehce zakalená

červená

červená

s granulační tkání

granuluje

sekrece

spodina

u okrajů je zřetelný žlutý povlak
zápach

není

není

okolí

klidné

klidné

okraje

nad úrovní

nad úrovní

klidné

klidné

neudává

neudává

bolest

mikrobiologický sprchování
rozbor

Preference:

nesprchování

G- tyčky 600 CFU

G- tyčky 80 CFU

-------------------------------

Staphylococcus koaguláza
negativní 50 CFU

sprcha

bez sprchy

ÚČASTNÍK 7. GG
Rok narození - 1953
Dg – ICHDKK, dle Fonteinovy klasifikace č.IV, DM II.typu na PAD, provedena
nekrektromie
Terapie : Lomatuel a sterilní krytí
GG

sprchování

nesprchování

velikost

12x10cm a hloubka 0,2cm
dolní polovina přední strany
bérce

12x10cm a hloubka 0,2cm
dolní polovina přední
strany bérce

pravá dolní končetina

pravá dolní končetina

mírná až střední

mírná až střední

serózního charakteru

serózního charakteru

zřetelné oblasti granulace
místy žlutý povlak

zřetelné oblasti granulace
místy žlutý povlak, mírně v
regresi

zápach

není

není

okolí

klidné

mírně začervenalé

bez macerace a podráždění

bez známek macerace

okraje

v úrovni

v úrovni

bolest

při převazu VAS 2-3

při převazu VAS 2-3

mikrobiologický

sprchování

lokalizace

sekrece

spodina

rozbor

Preference:

nesprchování
Acinetobacter species
Acinetobacter species 150 CFU
3000 CFU
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus 20 CFU
200 CFU

sprcha

bez sprchy

ÚČASTNÍK 8. HH
Rok narození 1946
Dg – CEAP 6, žilní nedostatečnost, DM0
Terapie : Mezalt, sterilní krytí, bandáž pod koleno
HH

sprchování

nesprchování

velikost

20x13x0,3cm

20x13x0,3cm

lokalizace

pravá dolní končetina

pravá dolní končetina

nad vnitřním kotníkem

nad vnitřním kotníkem

střední

spíše profúzní

serózního charakteru

serózního charakteru

mírně povleklá
místy drobné epitelizace

zřetelné povlaky
redukce některých
epitelizačních ploch

granulace

granulace

zápach

není

mírný zápach

okolí

klidné

lokálně krusty

místy mírná macerace

macerované

lehce nad úrovní

nad úrovní

s epitelizačními plochami

značně macerované

neudává

neudává

sekrece

spodina

okraje

bolest

mikrobiologický sprchování
rozbor

G- tyčky 30 CFU
Staphylococcus betahaemolyticus 20 CFU

nesprchování
G- tyčky 150 CFU

Staphylococcus betahaemolyticus 20 CFU
Staphylococcus aureus 300
--------------------------------- CFU
Preference:

sprcha

bez sprchy

ÚČASTNÍK 9. II
Rok narození 1948
Dg – CEAP 6, DM0,
Terapie : Lomatuel, sterilní krytí, bandáž ke koleni
II

sprchování

nesprchování

velikost

11x 12cm a hloubka 0,2 cm

11x 12cm a hloubka 0,2 cm

lokalizace

levá dolní končetina

levá dolní končetina

nad vnějším kotníkem
přesahující do přední části
bérce

nad vnějším kotníkem
přesahující do přední části
bérce

mírná

střední

serózního vzhledu

serózního charakteru

viskozita nízká

vyšší viskozita sekretu

spodina

žlutý povlak

žlutý povlak

zápach

není

není

okolí

klidné

klidné

začervenání není

začervenání není

macerace není

macerace není

v horní části spíše navalité
v ostatních částech jsou
v úrovni,

v úrovni

sekrece

okraje

při horním okraji mírně krvácí

bolest

macerace není

místy jsou lehce
macerované

neudává

neudává

mikrobiologický sprchování
rozbor

G- tyčky 1000 CFU
Stap. koag. neg. 3000 CFU
------------------------------

Preference:

sprcha

bez sprchy

nesprchování
G- tyček 500 CFU
Stap. Koag. Neg. 200 CFU
Staphylococcus aureus 200
CFU

ÚČASTNÍK 10. JJ
Rok narození 1953
Dg – CEAP 6
Terapie : Mesalt, sterilní krytí, bandáže ke koleni
JJ

sprchování

nesprchování

velikost

18 x 18 x 0,2cm

18 x 18 x 0,2cm

lokalizace

levá dolní končetina

levá dolní končetina

přední strana bérce

přední strana bérce

mírná až střední

střední až profúzní

serózního charakteru

serózního charakteru

viskozita nízká

vyšší viskozita sekretu (hlen)

lehce granuluje

granulace

lehce žlutý povlak

žlutý povlak

naznačení epitelizační fáze

epitalizace není

zápach

není

mírný

okolí

klidné

klidné

okraje

mírně nad úrovní

mírně nad úrovní

v dolní části je patrná

macerace při dolním okraji

lehká macerace okrajů

je zvýrazněná

neudává

neudává

sekrece

spodina

bolest

mikrobiologický sprchování
Acinetobacter species 150
CFU
rozbor
-------------------------------Preference:

sprcha

bez sprchy

nesprchování
Acinetobacter species 3000
CFU
Staphylococcus aureus 200
CFU

