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ZAMKNIĘCIE RANY/TECHNIKA SZYCIA
SKÓRY

Proste zeszycie rany
1. Za mknij pro ste cię cie do kład nie zbli ża jąc ży wot ne

brze gi skó ry. W ce lu unik nię cia prze miesz cze nia brze -
gów skó ry pod czas za my ka nia pro ste go cię cia, za łóż
na oba koń ce ra ny ha czy ki skór ne, tak aby asy stent
roz cią gał je de li kat nie pod czas za kła da nia szwów.

2. Pro ces go je nia nie na stę pu je, je że li mar twe, zro go wa -
cia łe ko mór ki zo sta ną wcią gnię te mię dzy za wi nię te
brze gi ra ny. Wska za ne jest szy cie z lek kim wy wi ja niem
brze gów ra ny (ryc. 6.8).

3. Zwy kle za kła da się szwy 2–3 mm od brze gów, na głę -
bo kość 2–3 mm, co 2–3 mm. Wkłu cia mo gą być więk -
sze lub mniej sze, w za le żno ści od oko li cy cia ła i wiel -
ko ści ra ny.

4. Szwy za kła daj, uży wa jąc za krzy wio nej igły, trzy ma nej
w ima dle. Sto suj igły tną ce, z wto pio ną de li kat ną ni cią.
Przez wie le lat stan dar do wym ma te ria łem szew nym był
je dwab, jed nak w ostat nich la tach za stą pio no go mo -
no fi la men to wy mi szwa mi po lia mi do wy mi i po li pro py -
le no wy mi; wy wo łu ją one mniej szy od czyn tkan ko wy,
co ma istot ne zna cze nie przy szy ciu ran twa rzy.

5. Chwyć igłę ima dłem w po ło wie jej krzy wi zny. W peł -
nym na wró ce niu rę ki wkłu waj igłę pro sto pa dle do po -
wierzch ni skó ry, od stro ny rę ki do mi nu ją cej, wy kłu -
wa jąc igłę po stro nie rę ki nie do mi nu ją cej, al bo od stro -
ny dal szej w kie run ku bli ższym. W mia rę od wra ca nia
rę ki igła po ko nu je dro gę wzdłuż swej krzy wi zny, aby
po ja wić się w ra nie. Chwyć ją i wkłuj w dru gi brzeg
skó ry do kład nie na prze ciw ko pierw sze go wkłu cia.
Stop nio wo od wra caj rę kę, tak aby igła po ko ny wa ła
dro gę w tkan kach po swej krzy wiź nie.

6. Je że li ra na jest po ło żo na w płasz czyź nie strzał ko wej
w sto sun ku do two jej po zy cji, wkłu waj igłę od stro ny
swo jej rę ki do mi nu ją cej w kie run ku rę ki nie do mi nu -
ją cej. Roz pocz nij szy cie od szczy tu dal sze go i po su waj
się w kie run ku do sie bie. Je że li ra na znaj du je się
w płasz czyź nie po przecz nej, za kła daj szwy od stro ny
rę ki nie do mi nu ją cej w kie run ku rę ki do mi nu ją cej.
Opi sa ne re gu ły mu szą być bez względ nie prze strze ga -
ne. Wa żne jest, aby za pew nić so bie wy go dę i sta łą kon -
tro lę nad wy ko ny wa ną czyn no ścią.

7. Nie kie dy igłę pro wa dzi się przez ra nę, wy kłu wa jąc
ją od ra zu na prze ciw le głym jej brze gu. W in nych
przy pad kach ko niecz ne jest wy kłu wa nie igły w ra -
nie i po now ne wkłu cie na prze ciw le głym brze gu
w tej sa mej li nii. Gdy szczyt igły po ja wi się pod po -
wierzch nią skó ry, uchwyć po now nie igłę i od wróć
rę kę aby prze bić skó rę (ryc. 6.9). Aby uła twić przej -
ście igły przez skó rę, de li kat nie uci śnij skó rę za-

mknię tym dy sek to rem lub wy wiń jej brzeg ha czy -
kiem skór nym.

8. Je że li skó ra ma skłon ność do pod wi ja nia się, za sto -
suj szew ma te ra co wy pio no wy (ryc. 6.10).

9. Rów nie wa żne jak wkłu wa nie igły jest wią za nie i umiej -
sco wia nie wę zła. Wę zeł na le ży za wią zać tak, aby je dy -
nie zbli żyć brze gi ra ny. Skó ra ule ga nie znacz ne mu
obrzę ko wi i je śli wę zeł zo sta nie za wią za ny zbyt moc no,
po zo sta nie dra bin ko wa ta bli zna. Wę zeł po wi nien zna -
leźć się po jed nej ze stron ra ny.

10. Szwy z ra ny twa rzy na le ży usu nąć po 3–4 dniach,
a szwy z ran brzu cha (oraz po dob nych miejsc) po
7–10 dniach.

Szew śródskórny
1. Zna ko mi ta al ter na ty wa dla tra dy cyj ne go szwu skó ry

to szew śród skór ny, po zwa la ją cy na unik nię cie śla dów
szy cia na po wierzch ni skó ry. Zbli że nie brze gów skór -
nych jest w tym wy pad ku trud niej sze niż przy szy ciu
kon wen cjo nal nym. Sto suj ten ro dzaj szwu tyl ko wte dy,
gdy w ra nie nie ma na pię cia, lub gdy uda ło się je
zmniej szyć po przez uprzed nie za ło że nie szwów
w głęb szych war stwach tka nek. Od po wied nim ma te -
ria łem szew nym jest nić jed now łók no wa (mo no fi la -
men to wa) nie wchła nial na, po lia mi do wa, po li pro py le -
no wa lub po li ety le no wa.

2. Za kła daj szew w li nii ra ny, roz po czy na jąc wkłu ciem
w od le gło ści 1 cm od jed ne go z koń ców ra ny, po su wa -
jąc się w kie run ku prze ciw le głe go koń ca. Wkłu waj igłę
po prze ciw nych stro nach ra ny w war stwie skó ry wła -
ści wej, na jed na ko wą głę bo kość, dba jąc aby nić krzy -
żo wa ła oś ra ny pod ką tem pro stym, co za po bie ga znie -
kształ ce niu skó ry (ryc. 6.11).

3. Na prze ciw le głym koń cu wy kłuj igłę spod skó ry w od -
le gło ści oko ło 1 cm, w li nii szy cia.
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Ryc. 6.8 A) Brzegi skórne są podwinięte, dotykają się jedynie
martwą, zrogowaciałą powierzchnią. B) Brzegi rany są
delikatnie wywinięte; żywe brzegi stykają się ze sobą, co
pozwala na uzyskanie zrostu.
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