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Megjegyzés a gyulladásgátló, vagy antibiotikumos kenőcsök, fertőtlenítő szerek, modern 
kötszerek alkalmazásához: 

Mindig törekedjünk az oki terápia alkalmazására, tehát a gyulladást kiváltó ok megszüntetésére! 

Minden gyulladáscsökkentő szer, kenőcs, gél alkalmazása csak tüneti terápia! Fertőtlenítésre 
természetesen szükség van! Elengedhetetlen az általunk alkalmazott szerek alapos ismerete!  

Szemléletváltásra van szükség a gyulladások és a granulációs szövet (nehezen gyógyuló, vagy krónikus 
seb) kezelésében! Szakítani kell a régi elavult kezelési sémákkal és nyitni a modern sebkezelési terápiák 
felé! 

A szemlélet megváltoztatása rögtön a seb fertőtlenítésével kezdődik. A régi, elavult, hatásában és 
biztonságában töredékét hozó készítményeket el kell távolítani az eszköztárunkból! 

Fertőtlenítő szerek: 

A Mercurochrom, piros színű oldat elszínezi a sebalapot, sebkörnyéket, a kezdődő sebgyulladás, 
fertőzés, bőrpír felismerését nehezíti, ráadásul a készítmény antimikrobiális hatékonysága sem jó. A 
nagyobb probléma, hogy higanyt tartalmaz, ez a mérgező szer pedig bőrön át felszívódhat. 

A Hidrogén-peroxid gyenge sav, erélyes oxidálószer, esetenként redukáló szer. 3%-os oldatát a 
granulációs szövet, sarjszövet kezelésében sokszor alkalmazzák, mert olyan „szépen kipezsegteti” a 
sebet. Szövetroncsoló, sejtölő, kiszárítja a sebalapot és csípő kellemetlen érzés a vendégnek. Pontosan 
azokat a fehérjesejteket roncsolja, amelyek a seb gyógyulását segítenék. De ma, amikor korszerű, nem 
citotoxikus sebfertőtlenítők állnak rendelkezésre, semmiképpen nem javasolt! 

(Régebben is csak úgy lehetett volna alkalmazni, hogy „pezsegtetés” után fiziológiás sóoldattal 
leöblítjük a területet!) 

A Neomagnol klóros fertőtlenítőszer a bőrt károsíthatja, irritációt és bőrgyulladást okozhat. 

A Betadine oldat, kiváló sebfertőtlenítő, de az elsődlegesen gyógyuló kisebb banális sérülésekre 
alkalmazandó. A modern sebkezelésben alkalmazott kötszerekkel sokszor inkompatibilis. Elsősorban az 
ezüst tartalmú kötszerekkel, (Atrauman Ag) de a Calcium-Alginat (Sorbalgon, Kaltostat) –tal is. 

Az Octenisept újabb, több komponensű, jódmentes szer, baktériumok, vírusok és gombák ellen is hat. 
Színtelen, nem csíp, a nemzetközi szakirodalom is ajánlja használatát. A modern sebkezelésben 
kifejezetten ajánljuk, nincs kedvezőtlen reakció, bőr és szövetbarát. 

A Prontosan seböblítő oldat Polyhexanidot is tartalmaz, ami a seben létrejött biofilm eltávolítására is 
alkalmas. Transzparens, nem csíp, nem citotoxikus. Használható akut és krónikus sebek öblítésére, 
hidratálására és fertőtlenítésre. 

Tisztításra, -a hiedelmekkel ellentétben-, az ivóvíz-minőségű csapvíz is megfelel, ugyanis ma 
Magyarországon a vezetékes ivóvíz nem tartalmazhat kórokozókat és egészségre káros anyagokat. 
Vérző sebet ne mossunk, mert az rontja a véralvadás folyamatát.  

Antibiotikumos kenőcsök: 

Benőtt köröm esetében a gyulladást leginkább a Staphylococcus aureus (gyakran MRSA), Streptococcus 
pyogenes baktériumok okozzák. A baktériumok szaporodása, annak biokémiai folyamata igen 
bonyolult. Fehérjeburokkal veszik körül magukat és nagyon rövid idő alatt kialakul a biofilmnek 
nevezett kocsonyás sárgás-fehér vastag lepedék A biofilmet képző baktérium kolóniák nemcsak a 
gazdaszervezet immunválaszával dacolnak, antibiotikum és helyi kezelések is hatástalanok ellenük. 
Vény nélkül kapható antibiotikumos kenőcsöt nem javasolhatunk, mert fölösleges antibiotikum-
expozíciónak tesszük ki a vendéget, valamint hosszú távú alkalmazás esetén a baktériumok rezisztenssé 
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válnak ezekre a készítményekre. Maszkírozzák, azaz ellepik, befedik a sebet, megakadályozva, vagy 
legalábbis késleltetve annak gyógyulását. (Ebrimycin, Gentamycin, Tetran) 

Ne használjunk cink-oxidos kenőcsöket a sebbe, maximum a seb szélére. Ennek oka, hogy a cink-oxid-
szemcsék apró szigeteket hoznak létre, amelyek növelhetik a felülfertőződés kockázatát. A sebszélen 
viszont csökkentik a sebváladék maró hatását, s így védő funkciót látnak el. (Neogranormon, 
Sudocrem) 

Modern kötszerek: 

- Alginátok: e kötszerek magukba szívják a sebváladékot, és a sebre való felhelyezéskor géllé alakulnak. 
A mikroorganizmusokat a keletkező gél magába zárja.  Vérzéscsillapító hatással is rendelkeznek. Benőtt 
köröm kezelése során kiváló tamponáló anyag, minden más szer alkalmazása nélkül is kifejtik 
gyulladáscsökkentő és sebgyógyító hatásukat. (Sorbalgon, Kaltostad) 

- Hidrokolloid kötszer: (Hydrocoll, Suprasorb H, Comfeel, Granuflex, Combiderm, Aquacell): két 
rétegből állnak. Az egyik réteg poliuretán, ami nem ereszti át az egyéb folyadékokat és a 
baktériumokat, a vizet viszont igen. A másik réteg segíti a seb öntisztító folyamatait. Támogatják a 
hámosodást, használatukkal csökkent hegképződés tapasztalható. Benőtt köröm kezelésben akkor 
alkalmazzuk, amikor nagy (pl.borsónyi méretű) garnulációs szövet/sarjszövet (vadhús) alakult ki a 
vendégnek. A nagy méretű granulációs szövet/sarjszövet (vadhús) gyakran megakadályozza, hogy 
hozzáférjünk a köröm széléhez, annak érdekében, hogy a gyulladást kiváltó okot, azaz a 
sáncba/körömágyba nyomult körömszélt eltávolítsuk. 

- Antibakteriális hatású ezüsttartalmú kenőcsös sebfedőháló 

Az Atrauman Ag kenőcsös sebfedőlap felületén a nedves sebmiliőben felszabaduló ezüst ionok a 
baktériumokat megsemmisítik. Előnye, hogy könnyen vághatunk kicsi darabkát belőle, alkalmazkodva 
a kezelt felület méretéhez. Nem ragad a sebbe, viszont átereszti a nedvességet, ezért másodlagos 
nedvszívó sebfedő (Cosmopor) és rögzítő kötés (Peha Haft) alaklmazása szükséges. Szintén a 
granulációs szövet/sarjszövet (vadhús) kezelésében lehet segítségünkre, illetve a körömsánc enyhébb 
gyulladása esetén tamponálóanyagként használhatjuk. 

Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy minden esetben törekedjünk az oki terápiára! Ez azt jelenti, 
hogy amennyiben nagy kiterjedésű granulációs szövet/sarjszövet (vadhús) nem akadályozza, akkor 
távolítsuk el a gyulladást okozó körömszélt, körömtüskét! 
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A sikeres kezelés érdekében elengedhetetlen a kötszerek helyes használatának elsajátítása!  

www.hartmann.info   oldalon sok hasznos információ található. 
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