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KILKA SŁÓW O OBRZĘKU 

POURAZOWYM 

Obrzęk pourazowy rozwija się w 

dwóch mechanizmach zachodzących w 

ciele: zwiększonej produkcji chłonki 

oraz uszkodzenia naczyń 

limfatycznych.  

Po pierwsze – zaraz po urazie 

następuje odpowiedź układu 

immunologicznego. Uruchamiany jest 

cały szereg fizjologicznych procesów 

mających na celu jak najszybsze 

wygojenie się uszkodzonych tkanek. 

Konieczne jest do tego zwiększone 

wydzielanie chłonki, ponieważ to właśnie ten płyn krążący w tkankach naszego ciała transportuje komórki 

odpornościowe i substancje biorące udział w zwalczaniu drobnoustrojów, jakie mogły wniknąć do organizmu w 

trakcie urazu, oraz w procesie gojenia. Opuchlizna, jaką obserwujemy wokół rany czy przy zwichniętej kostce to 

właśnie naturalna i pożądana odpowiedź organizmu na uraz.  

Po drugie – każde przerwanie ciągłości tkanek powoduje uszkodzenie naczyń krwionośnych – co uwidacznia się 

krwawieniem, oraz naczyń chłonnych, które ujawniać się może jako opuchlizna.  

W wielu przypadkach organizm potrafi poradzić sobie dość szybko z tak powstałym obrzękiem. Szczególnie u 

młodych, zdrowych osób już kilka dni czy tygodni po urazie nie pozostaje po nim śladu, a do walki z obrzękiem 

wystarczą zimne okłady i uniesienie kończyny. Jednak często zdarza się, że jeszcze wiele tygodni, a nawet miesięcy po 

urazie obrzęk wciąż utrzymuje się powodując ból, hamując gojenie i ograniczając ruchomość kończyny. W takich 

przypadkach konieczne jest, aby wspomóc odpływ chłonki. Niezbędna jest Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa. 

Często już po pierwszym zabiegu pacjenci odczuwają ulgę, a kilka zabiegów połączone z dobraniem odpowiedniej 

odzieży uciskowej w doskonałej większości przypadków pozwala zwalczyć obrzęk i wrócić znacznie szybciej do pełnej 

sprawności. KTP powinna być wprowadzona tak szybko, na ile pozwala stan wygojenia się uszkodzenia tkanek.  

Należy pamiętać, że każdy zabieg operacyjny możemy traktować również jako uraz. Obrzęk niezwykle często pojawia 

się po operacjach, szczególnie z dziedziny ortopedii. Nie należy go lekceważyć, ponieważ wcześnie wdrożona 

Kompleksowa Terapia Przeciwobrzękowa znacznie skraca czas gojenia się ran pooperacyjnych, pozwala zwiększyć 

komfort pacjenta w trakcie usprawniania i zmniejsza dolegliwości bólowe. 

 

 

 


