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Pâedmluva
Obvazy a obvazové techniky jsou tradi«ní sou«ástí každodenní praktické medicíny u lõžka pacienta, v ambulancích chirurgických oborõ,
ale i v ordinacích praktických lékaâõ. V dnešní dob³, díky rozšiâujícím
se službám typu domácí pé«e, se obvazová technika stále více dostává také pâímo do domácností pacientõ. S rozvojem moderních
obvazových materiálõ, které díky své pâizpõsobivosti k anatomickým
rõznorodostem t³la dovolují vytvoâit relativn³ úhledn³ vypadající
obvaz bez respektování základních pravidel obvazování, ustupuje
«asto snaha o dokonalé ovládnutí obvazové techniky do pozadí. Na
to, že je preciznost v oblasti obvazování podceÒována, si však ve své
monograƤi, zabývající se touto tématikou, st³žoval profesor Hn³vkovský již v roce 1948. Tehdy, stejn³ jako dnes tedy platí, že obvaz je
vizitkou svého tvõrce.
Kniha „Malý atlas obvazových technik“ pâináší informace o základních pravidlech správného pâikládání obvazõ a o práci s obvazovými
materiály. Hlavní dõraz je kladen na obrazovou stránku díla, tvorba
textu byla vedena snahou o stru«nost, výstižnost a pokud možno
jednoduchost. Kniha je ur«ena studentõm medicíny, studentõm stâedních a nástavbových zdravotnických škol, mladým lékaâõm, záchranáâõm a dalším zdravotnickým pracovníkõm, kteâí znalost obvazových
technik potâebují pro svou praxi.
Kniha «erpá ze soudobého sv³tového písemnictví a navazuje na odkaz obrazov³ i textov³ kvalitních d³l «eských autorõ.
Autor pokládá za milou povinnost pod³kovat svým spolupracovníkõm, kteâí svými podn³ty a doplÒky pâisp³li k výsledné podob³ knihy,
a pâedevším pak ilustrátorovi díla, PhDr. Josefu Bavorovi, za vysokou
kvalitu obrazové stránky a trp³livost a porozum³ní pâi její tvorb³.
Vysoká nad Labem, srpen 2008

Jiâí Páral
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1. Úvod
Obvaz je obecn³ deƤnován jako lé«ebné nebo preventivní ovinutí «ásti
t³la textilním materiálem nebo je kombinací tohoto materiálu s dalšími
pâedm³ty (dlaha) nebo hmotami (sádra, škrob, pryž, plast «i lepidlo).
Pruh textilie sloužící k vytvoâení obvazu se nazývá obinadlo.
Pro nauku o obvazech a obvazových technikách se dâíve používal
název desmaturgie (âecky: desmos = pouto, obvaz; -urgie = chirurgie).
Výuka obvazových technik je tradi«ní sou«ástí systematické výuky
lékaâõ, sester a dalšího zdravotnického personálu.
Správné zhotovení obvazu tak, aby byl ú«elný a zároveÒ estetický, aby
pacienta neobt³žoval, nebo dokonce nepoškozoval a aby plnil svou
funkci po celou dobu pâiložení, je um³ní, do ur«ité míry srovnatelné
s opera«ní technikou. Obvaz je mnohdy svou funkcí a významem skute«n³ rovnocenný opera«nímu výkonu, protože jeho správné pâiložení
mõže v n³kterých pâípadech vést ke stejnému lé«ebnému výsledku.
Znalost obvazových technik je v rõzné míâe dõležitá jak v chirurgických oborech, zvlášt³ pak v chirurgii pohybového ústrojí a traumatologii, tak v každodenní ambulantní nebo nemocni«ní lõžkové praxi
nebo v rámci první pomoci. Má-li obvaz pacientovi posloužit a splnit
tak svõj úkol, musí být proveden odborn³ správn³.

1.1 Historický úvod
Historicky je snaha o lé«bu ran a zlomenin, stav³ní krvácení a ošetâení poran³ní utrp³ných napâíklad pâi lovu vlastní pravd³podobn³
všem kulturám. Po«átky t³chto aktivit sahají až do prav³ku, o «emž
sv³d«í nálezy lidských kosterních pozõstatkõ se zhojenými (a tedy
zâejm³ ošetâovanými) zlomeninami kostí, jejichž stáâí se odhaduje
na 20 000–25 000 let, a nálezy zhojených trepanovaných lebek, které
pocházejí z období neolitu (5000–4000 let pâ. n. l.). Staâí Egypëané
používali k ošetâování ran plát³ná obinadla a ke zpevn³ní zlomenin
plátnem potažené dlahy vyrobené z kõry. Využívali znalosti balzamovacích technik a plátno napoušt³li pâírodními látkami, které m³ly

10

Úvod
pâisp³t k hojení ran a zlomenin. Vysp³lá starov³ká indická medicína
používala k lé«b³ zlomenin bambusové dlahy. Staâí aekové používali
k ošetâování ran pruhy látek, které svým tvarem pâipomínaly dnešní obvazy, o «emž sv³d«í vyobrazení zachycená na antických nádobách (obr. 1 ). K lé«b³ zlomenin používali podpõrné obvazy z vosku
a pryskyâice.
Hippokratés z Kósu (460–377 pâ. n. l.) ve spisech ozna«ovaných jako
„Corpus hippocraticum“ (Hippokratovský soubor) detailn³ popsal
lé«bu zlomenin pomocí dâev³ných dlah. Rovn³ž doporu«oval cvi«ení
jako prevenci atroƤe svalõ b³hem znehybn³ní. aíman Aulus Cornelius
Celsus (25 pâ. n. l.–50 n. l.) popsal roku 30 n. l. ve svém slavném díle
„De medicina“, které je považováno za jedno z nejv³tších klasických
d³l, použití dlah a obvazõ vyztužených škrobem. aecký lékaâ a logik Claudius Galénos (asi 129–asi 200 n. l.), osobní lékaâ âímského
císaâe Marca Aurelia, ve svém díle „De fasciis“ dokumentuje velkou
dovednost starov³kých lékaâõ a jejich znalost obvazových technik.
Galénem popsaná základní pravidla obvazování platí dodnes. Arabský lékaâ íránského põvodu Abú Alí al-Husajn ibn Abdulláh ibn Síná

Obr. 1
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âe«ený Avicenna (asi 980–1037 n. l.), autor spisu „Al-Kánún Ƥ ttibb“
(Kánon lékaâství), který se až tém³â do 18. století používal jako jedna
ze základních u«ebnice medicínských oborõ, zmiÒuje použití sm³si
vápence z drcených ulit moâských mlžõ a vaje«ného bílku, kterou
k vyztužení obvazõ používali arabští lékaâi.
S nástupem kâesëanství došlo (pâedevším v Evrop³) k úpadku lékaâských v³d, který vrcholil ve tâetím a «tvrtém století a trval tém³â
1000 let.
V šestnáctém století Paracelsus, vlastním jménem Philippus Aureolus
Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493–1541), alchymista,
astrolog a lékaâ, pâedznamenal vznik novodobého lékaâství. Jméno
Paracelsus pâijal proto, aby vyjádâil své pâesv³d«ení, že má v³tší (para)
schopnosti než uznávaný starov³ký âímský lékaâ Celsus. Paracelsus
sepsal a v roce 1536 vydal pozoruhodnou knihu „Grosse Wundarznei“
(Velké ranhoji«ství). V tomto díle, mimo jiné, prosazuje krytí a ochranu
ran obvazy a lé«bu ran drenáží jako prevenci proti infekci a následné
amputaci. Slavný francouzský chirurg Ambroise Paré (1510–1590) používal k znehybn³ní zlomenin dlahy ze sm³si vosku, lepenky, plátna
a pergamenu.
O vývoj moderních obvazõ a obvazových technik se v historii zna«nou
m³rou zasloužili vojenští chirurgové, kteâí byli v dobách válek nuceni
ošetâovat velké množství ran³ných. K nejvýznamn³jším z nich patâili
Dominique Jean Larrey, Louis Seutin, Antonius Mathijsen a Nikolaj
Ivanovi« Pirogov.
Dominique Jean Larrey (1766–1842) studoval medicínu u svého strýce, chirurga v Toulouse, a pozd³ji v Paâíži, kde byl jeho u«itelem Pierre
Joseph Desault. Jako námoâní chirurg byl pâítomen dobytí Bastily.
V chirurgické kariéâe pokra«oval ve službách francouzských revolucionáâõ a v Napoleonov³ armád³. Po bitv³ u Borodina v roce 1812
patâil mezi jeho pacienty také dõstojník p³choty, jehož paže musela
být amputována v rameni. Pacient byl po bitv³ z Ruska evakuován do
Francie, kde mu byl poprvé od doby ošetâení zran³ní z pahýlu paže
sejmut obvaz. Ukázalo se, že se rána za dlouhou dobu pâesunu zcela
zhojila. Larrey z tohoto pâípadu vydedukoval, že ponechání rány v klidu pomáhá k urychlení hojení. Pâi naprosté neznalosti bakterií, natož
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pak asepse a antisepse si všiml, že rány «asto pâevazované se snáze
zanítí a mohou být zdrojem septického stavu. Rány proto pâevazoval velmi zâídka. Larrey rovn³ž vyztužoval obvazy pomocí kafrového
oleje, octanu olovnatého a vaje«ných bílkõ rozšlehaných ve vod³.
Belgický chirurg Louis Joseph Seutin (1793–1862), ú«astník bitvy
u Waterloo v armád³ spojencõ a pozd³jší hlavní chirurg belgické
armády, vyvinul škrobovou zpevÒující dlahu „bandage amidonnee“,
která se skládala z lepenky a obvazu namo«eného do roztoku škrobu. Tyto obvazy vysychaly, v závislosti na teplot³ a vlhkosti vzduchu,
2 až 3 dny. Kon«etiny byly nejprve zabaleny do vlny. Lepenka byla
nastâíhána do požadovaného tvaru dlahy, navlh«ena a pâimodelována
ke kon«etin³. Kon«etina pak byla zabalena do obvazu, na který byl
nanesen nát³r škrobu. Seutinova technika dala teoretický i praktický
základ metodám moderního sádrování. Francouzský chirurg Alfred
Armand Velpeau (1795–1867) pozd³ji nahradil škrob dextrinem a tím
zkrátil «as potâebný k vyschnutí obvazu na 6 hodin. Znamenalo to
obrovské zlepšení, avšak stále pâíliš dlouhou dobu zejména v podmínkách bitevního pole.
Za zakladatele novodobé sádrovací techniky je považován holandský
vojenský lékaâ Antonius Mathijsen (1805–1878), který dal sádrovému
obvazu jeho dnešní podobu. Mathijsen byl celou svoji lékaâskou kariéru dõstojníkem zdravotnické služby holandské armády. V dob³ pobytu v Haarlemu, v roce 1851, vyvinul a následn³ v krátké práci („Nieuwe
wijze van aanwending van het gips-verband bij beenbreuken. Eene
bijdrage tot de militaire chirurgie“) publikoval 30. ledna 1852 metodu
pâípravy a použití sádrových obvazõ. K pâíprav³ obvazu používal hrubou tkaninu, obvykle ln³né plátno, které bylo prosypáváno práškovou
sádrou. Obvaz byl následn³ zvlh«en mokrou houbi«kou, pâiložen na
kon«etinu a dotvarován do požadované podoby.
Vynikající ruský chirurg, anatom, Ƥlozof, zakladatel vále«né chirurgie a vojenského zdravotnictví Nikolaj Ivanovi« Pirogov (1810–1881)
používal sádrové obvazy pâi lé«b³ poran³ní b³hem Krymské války
(1853 –1856). Pirogov získal inspiraci pâi sledování použití sádry v sochaâském ateliéru, kde byly pruhy látky namo«ené v sádâe používány
k tvarování modelõ. Pâestože byl Pirogov obeznámen s prací Mathij-
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senovou, vyvíjel vlastní metodu sádrování, která spo«ívala v namá«ení
hrubé tkaniny v tekuté sádâe t³sn³ pâed pâiložením na kon«etinu.
Kon«etina byla chrán³na pun«ochou nebo bavln³nou vycpávkou,
obvazy byly zesíleny dâev³nými dlahami.
Mathijsenova technika prosypávání obvazõ byla v tém³â nezm³n³né
podob³ používána až do dvacátého století. První komer«ní výroba
sádrových obvazõ a jejich distribuce pod názvem Cellona® za«ala
v N³mecku až v roce 1931.
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2. Rozd³lení obvazõ
Obvazy lze obecn³ rozd³lit podle ú«elu, ke kterému slouží, a materiálu, ze kterého jsou vyrobeny.

2.1 Druhy obvazõ podle ú«elu použití
Krycí obvazy
Krycí obvazy kryjí traumatické rány, popáleniny, opera«ní rány, odb³rové kožní plochy apod. Jejich úkolem je chránit a izolovat ránu
pâed infekcí a ostatními vn³jšími vlivy (mechanickými, fyzikálními
a chemickými). Krycí obvaz se zpravidla skládá z vrstvy kryjící ránu
a vrstvy Ƥxa«ní. ,ást obvazu, která pâichází do bezprostâedního kontaktu s ránou, je nej«ast³ji tvoâena mulovou vrstvou. Jejím hlavním
úkolem je ránu mechanický chránit a sou«asn³ absorbovat ranné
sekrety. Mulová vrstva je k povrchu t³la nej«ast³ji pâipevn³na obinadlem, náplasëovou Ƥxací nebo obinadlem z pružné síëoviny. Sou«ástí
krycího obvazu mohou být další složky zabraÒující adhezi rány k obvazu (sterilní vazelína, mastné tyly), põsobící lokáln³ asepticky nebo
zvyšující absorp«ní schopnosti obvazu.

Tlakové obvazy
Tlakový (kompresivní) obvaz je v principu krycí obvaz, který põsobí
zvýšeným tlakem na ránu nebo kon«etinu. Pâímé põsobení zvýšeného
tlaku na ránu se používá pâedevším v rámci první pomoci k zástav³
krvácení. Tlaku je dosaženo pevným dotažením obinadla a pâekrytím
rány v³tší vrstvou skládaného mulu, vložením nerozvinutého sterilního obinadla nebo pevného pâedm³tu mezi mulové vrstvy.
Jiným pâíkladem tlakového obvazu je použití elastických obinadel na
dolní kon«etiny pâi prevenci hluboké žilní trombózy (u dlouhotrvajících opera«ních výkonõ) nebo pâi podpõrné lé«b³ povrchové žilní
nedostate«nosti dolních kon«etin.
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ZnehybÒující obvazy
ZnehybÒující (imobiliza«ní) obvazy zamezují úpln³ nebo «áste«n³
pohybu n³které «ásti t³la. Úkolem t³chto obvazõ je umožnit klidné
hojení (rány, zlomeniny) a snížit bolesti omezením pohybu (poran³ného kloubu, inƤkované rány). Obvazy jsou tvoâeny pevnými materiály
(sádra, polyuretanová pryskyâice, termoplastický obvaz) nebo kombinací m³kkých obvazových materiálõ a zpevÒujících dlah (kovových,
plastových, sádrových).
,áste«n³ znehybÒující obvazy charakteru elastických bandáží se používají ke zpevn³ní kloubõ pâi podvrtnutích (distorzích) a m³kkých
tkání pâi jejich zhmožd³ní. V sou«asné dob³ jsou v t³chto indikacích
do zna«né míry nahrazeny prõmyslov³ vyráb³nými ortézami (Ƥxa«ními podporami nahrazujícími porušenou funkci stability vazivového
kloubního aparátu).

Tahové obvazy
Tahové (exten«ní) obvazy vyrovnávají zkrácení kon«etin zpõsobená
zlomeninami nebo vykloubeními (luxacemi). Závaží, pružina nebo
guma zajišëují trvalý tah za kon«etinu znehybn³nou ve správném
postavení sádrovým nebo, pâedevším u d³tí, náplasëovým obvazem.
Tahové obvazy se v³tšinou používají jen krátkodob³, pro pâeklenutí
doby do nápravy zlomeniny nebo luxace opera«ním výkonem.

Korek«ní obvazy
Korek«ní obvazy jsou používány pâedevším v d³tské ortopedii. Mají
charakter pevných sádrových obvazõ nebo obvazõ z polyuretanových
pryskyâic a slouží k postupné náprav³ (tlakem a tahem) vrozených
deformit nebo nedostate«ností skeletu.

2.2 Druhy obvazového materiálu
Materiály, které tvoâí sou«ásti obvazõ, lze rozd³lit na tkaniny, vlákniny a impregnované obvazové materiály. Sou«ástí obvazõ mohou být
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i tuhé zpevÒující materiály. Zvláštní skupiny tvoâí náplasëové obvazy
a tekuté obvazové materiály.

Obvazové tkaniny
Tkaniny jsou látky vyrobené tkaním z rõzného, pâevážn³ pâírodního
materiálu (bavlny, lnu) nebo z um³lých vláken. Alternativou ke tkaninám jsou tzv. netkané textilie. V praxi je nej«ast³ji používaným tkaným
obvazovým materiálem hydroƤlní gáza (mul), mén³ se používá kaliko.
Zvláštním druhem úpletové tkaniny jsou obinadla z pružné síëoviny.
Pro všechny látky používané k obvazovým ú«elõm platí lékopisné normy, které ur«ují jejich kvalitu, zpõsob skladování a možnosti použití.
HydroƤlní gáza (synonymum – hydroƤlní mul) je âídká tkanina vyrobená z bavln³né pâíze nebo z bavln³né pâíze s pâím³sí viskózy. HydroƤlní
gáza je základem pro výrobu obinadel, elastických obinadel, krycích
«tvercõ, longet, bâišních roušek a tamponõ.
• HydroƤlní obinadla jsou pruhy gázy se zpevn³nými okraji. Podle
ú«elu použití jsou vyráb³na v rõzné šíâce a délce. Dodávána jsou
v nesterilní i sterilní podob³.
• Elastická obinadla s menší pružností jsou vyráb³na tak, že vlákna
bavln³né pâíze jdoucí v podélné ose obinadla jsou chemickým procesem (louhováním) zkroucena a naâasena. Vlákna v pâí«né ose obinadla jsou pâímá, nekroucená a udržují tvar obinadla. Vysoké pružnosti
obinadel se dosahuje vetkáním pryžových nití. Tím dojde k zkrácení
obinadla asi o jednu tâetinu a zvyšení pružnost až o 200 %.
• HydroƤlní mulové «tverce slouží ke sterilnímu krytí ran. Jsou vyráb³ny v rõzných velikostech, ve tvaru «tverce nebo obdélníku. Dodávány jsou steriln³ balené jednotliv³ nebo po n³kolika kusech.
• Longety jsou skládané pruhy hydroƤlního mulu dlouhé pâibližn³ 1 m
a široké 7 cm. Pâi operacích se používájí k sušení v opera«ním poli.
• Bâišní roušky jsou vyrobeny z n³kolika vrstev hydroƤlní gázy, které
jsou po stranách obroubeny tak, aby nedocházelo k jejich tâepení.
Velikost bâišní roušky je pâibližn³ 20 x 20 cm. Roušky jsou používány k izolaci operovaných orgánõ od okolí, sušení a stav³ní závažného krvácení (tamponád³).
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• Tampony rõzné velikosti slouží k sušení rány a opera«ního pole
a k preparaci tkání, polité dezinfek«ními prostâedky k dezinfekci
kožního krytu pâed a po operaci.
Kaliko je tkanina z bavln³né pâíze, která se od gázy liší tím, že je odtu«n³ná louhem a není b³lená, je rovn³ž pevn³jší. Barva kalika je žlutohn³dá, «ím je kvalitn³jší, tím je sv³tlejší. Tradi«n³ se kaliko používá
k výrob³ trojcípého šátku. V sou«asné dob³ jsou však trojcípé šátky
vyráb³ny pâevážn³ z netkaných textilií. ,išt³né obvazové kaliko se
používá v podobných indikacích jako hydroƤlní gáza.
Obinadla z pružné síëoviny (pun«ošková obinadla) mají za základ
bavln³nou pâízi s pâím³sí elastických vláken. Jsou vyráb³na jako úpletové bezešvé tkaniny s rõznou velikostí ok. Mají tvar „nekone«né“
pun«ochy kruhového prõm³ru rõzné velikosti. Vzhledem k jejich tvaru
se také n³kdy používá název hadicová obinadla. Jejich použití je univerzální, snadno se s nimi pracuje a lze je použít k upevn³ní krycích
obvazových materiálõ i tam, kde klasické obinadlové obvazy (z dõvodõ anatomických) špatn³ drží a sklouzávají (hlava, rameno, ky«el,
perineum apod.).

Obvazové vlákniny
Vlákniny jsou látky tvoâené sm³sí jednotlivých vláken navzájem zpevn³ných nebo nezpevn³ných, které se v obvazové technice používají
pâedevším jako podkladové vrstvy. Jsou vyráb³ny z bavlny a celulózy
nebo z jejich syntetických náhrad.
Obvazová vata se vyrábí z vláken semen rõzných druhõ bavlníkových
keâõ (Gossypium sp.). Ze surové pâírodní vaty se obvazová vata vyrábí
složitým procesem zahrnujícím odtu«n³ní, louhování, b³lení, odvodn³ní, sušení a pro«esávání. Takto upravená vata je výrazn³ hydroƤlní
(vodu absorbující), m³kká a hebká. Ve form³ vatového svitku se používá k podkládání obvazõ a sádrových Ƥxací.
Buni«itá vata je vyrobena z dâevní celulózy a je tvoâena n³kolika vrstvami tenkých, hrub³ strukturovaných listõ papírového charakteru,
které jako celek vytváâejí tzv. rouno buni«ité vaty. Buni«itá vata se
v obvazových technikách rovn³ž používá pâedevším k podkládání
pevných (sádrových) obvazõ.
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Viskózová stâiž se svým charakterem podobá bavln³né obvazové
vat³. Vyrábí se z dâevní celulózy složitým chemicko-fyzikálním procesem jako levn³jší polosyntetická náhrada bavlníkové vaty. Použití je stejné jako u obvazové vaty, od které se liší menší pevností
a hebkostí.

Impregnované obvazové materiály
Klasickým impregnovaným obvazovým materiálem je sádrové obinadlo. V menší míâe se používají obvazy impregnované zinkoklihem.
Z obou typõ obinadel se vytváâejí pevné obvazy sloužící k znehybn³ní
rõzných «ástí t³la, pâedevším kostí a kloubõ. Moderním typem impregnovaného obvazového materiálu jsou Ƥxa«ní obinadla vyrobená
z polyuretanových pryskyâic a termoplastické obvazy. V pâevážné
míâe se používají ve stejných indikacích jako obvazy sádrové.
Sádrové obinadlo je nejdéle používaným tuhnoucím obvazovým
materiálem. Sádrový obvaz lze snadno tvarovat, rychle tuhne, má
relativn³ nízkou hmotnost a pacient jej zpravidla dobâe toleruje. Stále
zõstává, v porovnání s moderními Ƥxa«ními materiály, ekonomicky
nejvýhodn³jším materiálem. Sádrové obvazy jsou vyráb³ny prõmyslov³, nosná tkanina je sádrou a vhodným, ve vod³ rozpustným pojivem
impregnována za horka. Takto vyrobené obvazové sádrové pruhy
rõzné délky a šíâky jsou baleny a distribuovány v obalech nepropustných pro vodu. Prosypávání gázy práškovou sádrou se již nepoužívá.
Podrobn³ji je sádrové obinadlo a jeho použití popsáno v kapitole
pojednávající o sádrových obvazech.
Zinkoklihové obinadlo se používá k znehybn³ní menších kloubních
poran³ní. Zinkoklihová obinadla se vyráb³jí prõmyslov³. HydroƤlní
obvazová tkanina je impregnovaná sm³sí, jejímž základem je želatina,
glycerin, oxid zine«natý a chlorid sodný. Obvazové pruhy rõzné délky
a šíâky jsou baleny a distribuovány v obalech vylu«ujících absorpci
vody. Použití zinkoklihových obvazõ bylo do zna«né míry nahrazeno
používáním m³kkých Ƥxa«ních ortéz.
Pryskyâi«né syntetické obinadlo je obvazový materiál vyrobený z polyuretanových pryskyâic. Základem obvazu je syntetická pâíze, jejíž po-
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vrch je pokrytý pryskyâi«nou vrstvou. Samotuhnoucí pryskyâi«ná sm³s
se aktivuje vodou, «ímž dochází k mâížkové polymerizaci a ztuhnutí
obvazu. Obinadla se snadno pâizpõsobují tvaru t³la, jsou lehká a dobâe
tvarovatelná. Protože se pryskyâice lepí na kõži, musí být zpevÒovaná
«ást t³la podložena pun«oškovým úpletem, pracovat s obinadlem lze
pouze v rukavicích. Obvazové pruhy, rõzné délky a šíâky, jsou baleny
a distribuovány v obalech vylu«ujících absorpci vody.
Termoplastické obinadlo je bavln³ná nebo syntetická tkanina impregnovaná termoplastickým materiálem. Tento materiál se po ponoâení
do vody teplé pâibližn³ 70 °C stává snadno tvarovatelným. Po pâiložení
a modelaci na obvazované «ásti t³la po vychladnutí ztuhne v požadovaném tvaru. Výhodou materiálu je možná opakovaná aktivace
a remodelace po novém zahâátí. Termoplastické obinadlo nevyžaduje
zvláštní ochranné balení nebo skladování. Nelepí se na kõži, na kterou
se pâikládá pâímo, není nutné pracovat v rukavicích.

Materiály zpevÒující obvazy
Materiály zpevÒující obvazy se používají v t³ch pâípadech, kdy je nutné, aby krycí funkce obvazu byla dopln³na jeho pevností. Nej«ast³ji
se používají kovové nebo plastové výztuhy a dlahy.
Kovové drát³né dlahy (Kramerovy dlahy) jsou pro zpevn³ní obvazu
«asto používaným materiálem. Jsou jednoduché, pevné, dobâe tvarovatelné a relativn³ lehké. Dlaha má tvar jednoduchého žebâí«ku,
vyrobeného z pozinkovaných ocelových drátõ. Šíâka dlahy se pohybuje od dvou do deseti centimetrõ. Pâí«né dráty jsou od sebe vzdáleny
pâibližn³ jeden centimetr. Tyto dlahy jsou používány pâedevším pro
do«asné a krátkodobé znehybn³ní a jako podpõrný materiál pâi konstrukci n³kterých složit³jších sádrových obvazõ.
Hliníkové dlahy jsou vyrobeny z tenkého hliníkového plechu a slouží
pâedevším pro znehybn³ní prstõ. Vyráb³jí se v rõzných velikostech
a tvarech pâizpõsobených anatomicky prstõm. Mohou být jednoduché nebo dopln³né zm³k«ující výstelkou, nej«ast³ji molitanem vlepeným na stranu pâiléhající ke kõži. Hliníkový plech lze dobâe tvarovat,
a je proto možné dlahy na prstech domodelovávat.
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