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Koža -
Základné 
informácie

• najväčší orgán ľudského tela
• povrch 1,5 - 2 m²
• hmotnosť: 3,5 - 10 kg
• koža sa skladá z troch navzájom 

prepojených vrstiev:
- pokožka - epidermis
- zamša (dermis) 
- podkožie – subcutis (tukové tkanivo) 



 = hydrolipidový film - aktívne ho vytvára 
koža –“lipidový cement“

 je prirodzene kyslá, jej stav sa určuje 
hodnotou pH - zdravá koža má hodnotu cca 
pH 5,5

***krv a vnútro tela je mierne zásadité

 odpudzuje vodu a zároveň chráni kožu pred 
stratou vlhkosti – vodu v koži  zadržiava 
pomocou prirodzených zvlhčovacích
faktorov

 zaisťuje ochranu proti zásaditým mydlám a 
proti baktériám a infekcii - OCHRANNÝ 
PLÁŠŤ

Ochranná vrstva kože - je v epidermis 
(na povrchu)



kyselina zásada
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 kozmetika s pH kože podporuje vlastný ochranný mechanizmus, lebo 
väčšina baktérií rastie pri zásaditom pH  (….acidko sa nepokazí)

 vhodné prípravky (s pH 5,0 – 5,9) neobsahujú žiadne zásadité zložky (zložky 
ako je mydlo, ktoré by mohli porušiť rovnováhu pH kože) - udržiavajú 
normálne prostredie kože, bránia infekcii

MoliCare 
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pH kože
Neutrálne pH je 7, koža je kyslá (pH má byť trvalo kyslé – 5,5)
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Starnúca koža  (70 rokov a viac)

 chronicky poškodená 
CHORÁ štruktúra - narušená schopnosť 
ochrany

 narušená schopnosť reparácie 
(opravy)

 zvláštne nároky a potreba špeciálnych 

prípravkov



Časté ťažkosti

 svrbenie kože (64%)

 xeróza (52%) = suchosť

 zhoršovanie vekom a sezónne suchým 
vzduchom (ústredné kúrenie, suchý 
mráz)

 nedostatočná hydrolipidová bariéra 
vedie k praskaniu kože a ďalšiemu 
prieniku škodlivín

 narušenie pH ďalej olupovanie 
zhoršuje

Norman RA, 2003 and Halfens RJG, 2008



V čom je odlišná starecká koža:

 porucha epidermálnej bariéry kože (dráždivé látky sa 
dostanú dnu a vyvolávajú zápal)

 porucha (zvýšenie pH) –vznik šupín, praskanie, rast 
baktérií

 znížená produkcia kožného mazu –suchosť, svrbenie

 znížený obsah prirodzených zvlhčovacích faktorov           
(= „natural moisturizing factor“) - strata elasticity, 
praskanie 

 znížené potenie 

 spomalené hojenie



Porucha epidermálnej bariéry kože

 aktívna regenerácia „malty“ je u 
starcov pomalšia, malty je menej

 účinok detergentov (mydlá, 
organické rozpúšťadlá, 
desinficienciá) je relatívne silnejší -
odmasťujú a poškodzujú kožu u 
starých viac

 potrebné je dodávanie vhodnej 
zmesi lipidov zvonka



Dôsledky nesprávnej starostlivosti o stareckú kožu: 

 chýbajú lipidy, lebo sa netvoria

 zvyšné, čo sa tvoria, sa vyplavia pri 
umývaní nesprávnym prípravkom

 pri umývaní sa vyplavia aj prirodzené 
zvlhčovacie faktory (natural moisturizing
factors): urea, kreatín, aminokyseliny...

 koža praská, vlhkosť v nej neostáva, 
ďalej  uniká

 zapaľuje sa, páli, svrbí

 stráca odolnosť



Porucha epidermálnej bariéry kože

po odmastení acetónom (porovnanie s 
mladou kožou)

-po opakovanom umytí mydlom



Riešenie

 chrániť –vytvorenie účinnej izolačnej vrstvy, najmä u pacientov s 
inkontinenciou (poškodenie zásaditou stolicou, menej zásaditým 
močom, vlhkosťou, ktoré poškodzujú lipidový film

 ošetrovať – účinná prevencia ďalšieho poškodenia –pomocou 
vhodného prípravku vytvoriť účinnú bariéru a znova vytvoriť 
rovnováhu

 reparovať – podpora hojenia poškodenej kože –zahojenie 
mikrotrhlín, potlačenie zápalu  (to už je tak trochu liečba choroby)



Vhodné prípravky

 umývanie - jemné detergenty  
 možná len  nízka koncentrácia - musia byť účinné
 špeciálne prípravky, ktoré nevyžadujú omývanie 

vodou– napr. lauroyl sarkozinát sodný (prevencia 
„wash-out“ efektu- vyplavenia zvlhčujúcich 
faktorov)

 ošetrenie - substitúcia vhodných lipidov (zvýšené 
množstvo správnych olejov - hlavne mandľového a 
ľanového oleja s vysokým obsahom ω-3 
nenasýtených mastných kyselín - výrazný  
protizápalový efektom, výborný izolačný efekt aj pri 
inkontinencii)

 správne umývanie aj ošetrenie - normalizácia 
lipidového filmu a pH - obnovenie bariéry a 
odolnosti kože 



Dôkazy: výskum prehodnotenia účinnosti bežných prípravkov: vytvorenie 
účinnej izolačnej vrstvy - test viability buniek tkanivovej kultúry po aplikácii 
ľanového oleja vs. štandardná lipidová zmes po poškodení detergentom

- percento preživších buniek olejom a bez neho



Vhodná zostava lipidov
- napr. NUTRISKIN KOMPLEX

 Obsahuje esenciálne mastné kyseliny – výživa nutná pre ochranu kožných 
buniek - majú priamy protizápalový vplyv

 Aminokyseliny - dôležité na hydratáciu kože

 Mandľový a ľanový olej - na silnú hydratáciu, ochranu  a regeneráciu pokožky

 Kreatín - na ochranu kože (prirodzený zvlhčovač) 
dá sa použiť urea: lacnejšia, na poškodenej koži páli a svrbí a pri    
dlhodobom používaní spôsobuje na citlivej koži olupovanie/pri hrubej koži ju  
zmäkčí. 



 starostlivosť o inkontinentných pacientov, ktorá ďalej nevysušuje a 
nepoškodzuje ich namáhanú, už dosť zaťaženú kožu, starostlivosť o okolie 
chronických rán 

 starostlivosť o imobilných pacientov –koža vystavená tlaku, navyše často 
pri inkontinencii

 starostlivosť o personál...zvýšené nároky pri dezinfekcii, vyšší výskyt 
ekzému rúk –účinné šetrné prípravky znižujú zaťaženie personálu

TEWL
Využitie prípravkov - náročné situácie:



Na čom ušetríme?

 lacný produkt s nízkou účinnosťou: budú dekubity a plienkové dermatitídy

 lacný produkt, ktorého treba veľa (teda má nízku účinnosť) -
problematická ekológia obalov, potrebujete sklad alebo často 
objednávať... vyššie náklady a časová strata

 potrebujeme úsporný intenzívne účinný prostriedok: málo substancie, 
dostatočný efekt chrániacu pred dekubitmi a zápalom



 roztriediť pacientov podľa typu kože/problémov - optimalizujete voľbu 
prípravku

 vylúčiť nevhodných, ktorí vyžadujú zásah lekára - vyhnete sa sťažnostiam 
a nezdaru 

 prihliadnite na inko - pomôcky: nekvalitný ochranný prípravok dokáže 
rýchlo znehodnotiť kvalitnú inko - pomôcku: POTREBUJETE KVALITNÚ 
BARIÉRU NA KOŽI, NIE NA PLIENKE

 kľúčová vlastnosť plienky a podložky je rýchlosť absorpcie a absorpčná 
kapacita

TEWL
Algoritmus voľby:



Algoritmus voľby: vylúčte nevhodných, ktorí 
vyžadujú zásah lekára, zistite: symetria:

• na akom mieste sa prejav vyskytuje
• kde je zvýraznený

• konvexity –vypukliny
• konkavity –záhyby (príp. intertrigo –kde sa koža šúcha o seba) 
• aktivita okraja

• stranová symetria



 golieriky

 satelity

 pustuly (hnisavé 
pľuzgieriky)

 svrbenie

 = KANDIDÓZA

TEWLAlgoritmus voľby: vylúčte nevhodných, ktorí 
vyžadujú liečbu- alebo ju dajte



Problematickí pacienti:

• dekubity bez liečby lekára

• erózie (veľmi plytké defekty) s masívnou secernáciou



• umývanie, čistenie: všetci starí pacienti  majú a priori poškodenú bariéru 
kože:
• vyberajte vždy jemný saponát (nenarúša bariéru), lepšie emulzia ako 

šampón
• keď sa dá, najmä ak je pacient imobilný, použite na čistenie penu bez 

potreby oplachu (nerobí wash out efekt)
• nepoužívajte mydlo - je zásadité

• na bežne suchú kožu používajte emulzie (lócia, krémy)
• na extrémne suchú kožu môžete použiť olej- má dlhší účinok

*** nepoužívajte oleje na infikovanú kožu
• na krehkú kožu používajte ľahšie aplikovateľné prípravky - trhá sa (forma 

sprejov, peny, oleje s riedkou  konzistenciou)   

TEWLAlgoritmus voľby: roztriediť pacientov podľa typu 
kože/problémov - optimalizujete voľbu prípravku



Komplikovaný  pacient môže pri akejkoľvek starostlivosti 
dostať zapareninu alebo dekubit – kvalitný prípravok 

= maximalizácia prevencie

 medicínske ošetrovanie a liečba  pri negatívnom výsledku (dekubit, smrť) 
nie sú hodnotené ako správne a nesprávne podľa výsledku, ale podľa 
postupu



Odporučte ku každému poukazu na ťažkú inkontinenciu svojim 
zákazníkom špeciálnu kozmetiku:

 produkty, ktoré podporujú prirodzenú funkciu pokožky 
a zdravie zrelej a namáhanej pokožky:

• čistia a chránia pred poškodením
• hydratujú
• reparujú narušenú kožu

 produkty, ktoré nevysušujú a neobsahujú žiadne mydlo

 produkty obsahujúce účinné olejové zložky s kreatínom
s vysokou bariérovou schopnosťou 

 majú voči pokožke neutrálnu hodnotu pH (pH 5,0 - 5,9)

 sú dermatologicky testované na citlivú pokožku a 
neobsahujú parabény, farbivá a živočíšne zložky

 nenarúšajú absorpčné schopnosti inko – pomôcok

Zdravá pokožka = správna voľba kozmetiky



Správnou starostlivosťou o kožu môžeme predísť až 66 % 
prípadom ochorenia kože, objavujúcich sa u starších osôb.

Zrelá koža



Ďakujem za pozornosť
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