
Repík aj silikón
Bežným znakom normál-
neho hojenia je svrbe-
nie a jemné začervenanie. 
Ovládnite sa, len žiadne 
škrabanie! „Odvar z repíka 
alebo rumančeka kamil-
kového vám pomôže jazvu 
vysušiť a upokojiť. Do 
odvaru namočte sterilnú 
gázu a prikladajte ju niekoľ-
kokrát denne na jazvu. 
Potierať ju môžete aj repíko-
vým olejom, ktorý podporí 
bunkovú regeneráciu, čím 
pomáha pri náhrade zjaz-
veného tkaniva,“ odporúča 
doktor Muranský. Okrem 
prírodnej však existuje 
modernejšia možnosť na 
dobré hojenie jazvy – sili-
kónový gél. „Jeho včasné 
a pravidelné používanie 
dokáže zredukovať viditeľ-
nosť jazvy. Zvýšenie účinku 
môžete docieliť použitím 
v kombinácii so silikóno-
vými náplasťami, “ radí 
lekár.

Oprava staršej jazvy
Možno máte staršiu jazvu, 
pri ktorej už žiadny bylin-
kový odvar, mastička ani 
náplasť nepomôžu. Tú 

Hoci má ľudské telo 
takmer zázračnú 
schopnosť hojiť 
rany, miesto, kde 

bola koža vážnejšie poško-
dená, už nikdy nebude rov- 
nako hladké ako predtým. 
Štruktúra kolagénových 
vlákien je tam jednoducho 
iná. V možnostiach dnešnej 
medicíny je „opraviť“ aj 
staré a nepekné jazvy tak, 
aby vás viac nešpatili. Ešte 
lepšie však je starať sa hneď 
od začiatku o ranu tak, aby 
škaredá stopa nemala šancu 
ani vzniknúť.

Ako na čerstvú ranu?
Pre čo najestetickejšie zaho-
jenie každej rany je dôležité 
chrániť ju prvých 7 až 10 dní 
pred vodou. „Odporúča sa 
krytie silikónovou náplas-
ťou. Tá chráni jazvu a zame-
dzuje jej styku s bavlnou či 
inými dráždivými látkami. 
Tým sa znižuje riziko 

vzniku hypertrofickej, teda 
viditeľne vyvýšenej jazvy. Aj 
po odstránení náplasti po 
vybratí stehov je dôležité 
ranu nedráždiť,“ zdôrazňu- 
je chirurg MUDr. Július Mu- 
ranský, MPH. Pri sprchovaní 
jazvu omyte len čistou  
vodou, bez použitia mydla  
či sprchovacieho gélu. Ná- 
sledne ju osušte jemným 
prikladaním, nie tretím 
uterákom. „Oblasť zranenia 
zbytočne nemáčajte vo vode, 
ani ju nevystavujte na dlhšiu 
dobu vlhkosti. Narušila by sa 
tým chrasta aj vznik novej 
kože pod ňou. Dôležité je 
jazvu nechať čo najviac na 
vzduchu a zbytočne ju nepre-
liepať. Náplasť je potrebná 
len ak je na  mieste dráž-
denom odevom,“ dodáva 
lekár. Chrastu na rane sa 
rozhodne nesnažte odstrá-
niť, ale počkajte, kým sama 
odpadne. Inak si spôsobíte 
na koži ďalšie zjazvenie.
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Nové ani staršie jazvy už nemusia 
špatiť vašu pokožku. Niekedy 
však musí pomôcť chirurg. 

Hladká 
a hladšia

Hojenie 
jazvy

 ▶ 1. fáza. Trvá 2 
až 4 dni, vytvorí 
sa krvná zraze-
nina, čím sa 
organizmus 
bráni infek-
cii. Poškodené 
tkanivá sa 
zničia vďaka 
špeciálnym 
bunkám, ktoré 
ich absorbujú. 

 ▶ 2. fáza. Trvá 10 
až 15 dní, počas 
ktorých telo 
vypĺňa nedo-
statky spája-
ním kolagéno-
vých vlákien. 
Rana sa sťahuje 
a jej okraje sa 
približujú až do 
úplného zatvo-
renia rany. 

 ▶ 3. fáza. Ide 
o obdobie od  
2 mesiacov až 
do 2 rokov, keď 
je pokožka ešte 
stále slabšia.  
V tom čase 
dochádza 
k zhusteniu  
a nárastu 
vlákien kola-
génu aj elastínu, 
ktoré vytvárajú 
novú štruktúru 
pokožky, aby 
opäť nadobudla 
svoju rovnováhu.

KOŽA



postupne rozpúšťa hyper-
trofické jazvovité tkanivo 
a stimuluje tvorbu nového 
kolagénu,“ objasňuje lekár.

Skalpel prosím
Veľké jazvy dokáže chirurg 
zúžiť či skrátiť tak, že ich 
jedoducho v lokálnej anes-
tézii celé odstráni skalpe-
lom a ranu nanovo zošije. 

„Odstraňuje sa aj podkožne 
zmenené tkanivo. Podkožie 
sa potom zošije vstrebateľ-
ným materiálom a následne 
koža materiálom, ktorý sa 
správa k telu inertne a telo 
naň nereaguje. V prípade 
nedostatku tkanív vyko-
návame posuvné plastiky, 
podkožie vyplňujeme vlast-
ným tukom, alebo kyselinou 
hyalurónovou.“ Nová jazva 
je tak podstatne menej vidi-
teľná. 

dokáže skorigovať jedine 
chirurg alebo dermatológ. 
Zákrok, pri ktorom lekár 
použije elektrický prístroj 
a odstráni vrchné vrstvy kože, 
sa nazýva dermabrázia. Pleť 
sa pri ňom vyhladí a jazvy 
sú na nej menej viditeľné. 
Pomerne často sa používa 
tiež laser. „V súčasnosti sú 
veľmi populárne injekčne 
aplikované mäkké tkanivové 
výplne, ktoré sa využívajú 
najmä pri liečbe a redukcii 
mäkkých členitých jaziev. 
Väčšinou ide o tuk, kolagén 
alebo kyselinu hyalurónovú,“ 
vraví doktor Muranský. Pri 
čerstvých, viac dráždených 
jazvách a hypertrofických 
jazvách býva účinné aj picha-
nie kortikoidov. „Novinkou 
je enzýmová terapia, keď sa 
enzýmové sérum aplikuje 
injekčne priamo pod jazvu. 
Opakovane podané sérum 
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Anthony 
William
Odhaľte tajomstvá 
záhadných chorôb 
a pomôžte sebe 
a svojim blízkym 
liečivou silou ovocia 
a zeleniny.

Liečivá sila 
esenciálnych olejov
Najlepšia 
a najdôveryhodnejšia 
vedecky podložená 
publikácia o esenciálnych 
olejoch. Naučí vás chápať 
neskutočnú moc rastlín.

Kaviareň
na konci sveta
Príbeh o zmysle života 
preložený do 41 jazykov, 
ktorý neodložíte, kým ho 
nedočítate.

preložený do 41 jazykov, 
ktorý neodložíte, kým ho 
nedočítate.
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Dale E. Bredesen
Prvý program 
s cieľom zabrániť 
kognitívnemu úpadku 
a zvrátiť ho.

Vzdelaná
Úžasná výpoveď 
o tŕnistej ceste 
tínedžerky, 
ktorá očarí a inšpiruje 
každého ćitateľa.

Buď Svetlo
Jedna z najzávažnejších kníh 
súčasnosti. Autor dokazuje, že 
dĺžka života, zdravie, prosperita, 
bezpečnosť, mier, vzdelanie 
a pocit šťastia sú na vzostupe.

Kde raky spievajú
Neuveriteľný príbeh 
o samote, zúfalstve, 
odvahe prežiť. 
Najpredávanejšia 
kniha v USA.

Snehová sestra
Adventný príbeh 
vyrozprávaný 
v 24 kapitolách. Citlivo 
a poeticky približuje 
ducha Vianoc.
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ZDRAVÁ
RADA

Čerstvú jazvu 
aspoň mesiac 
nevystavujte 

slnečným lúčom. 
Tkanivo je veľmi 

citlivé na UV 
žiarenie a hoje-

nie rany sa môže 
skomplikovať, 

predĺžiť a hrozí 
nadmerná 
pigmentá-

cia. Ak nemáte 
inú možnosť, 

použite aspoň 
opaľovací 
prípravok 

s ochranným 
faktorom 50+.

Náš
odborník

▶ MUDr. JÚLIUS 
MURANSKÝ, MPH
chirurg


