PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT
A jelen Pályázati Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) célja a HARTMANN-RICO Hungária
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul
Hartmann u. 8.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-075962; nyilvántartja: Budapest Környéki Törvényszék
Cégbírósága) által meghirdetett, „20 ÁPOLÓ - 20 NYERTES otthonápolói pályázat” elnevezésű
pályázattal kapcsolatos szabályok és feltételek meghatározása.
1.

FOGALMAK, ÉRTELMEZÉS

1.1.

Amennyiben a jelen Szabályzat kifejezetten eltérően nem rendelkezik, akkor a Szabályzat
alkalmazásában a jelen 1. fejezetben felsorolt fogalmak a következő jelentéssel bírnak:
1.1.1.

„Kiíró” vagy „Társaság” jelenti a HARTMANN-RICO Hungária Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul
Hartmann u. 8.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-075962; nyilvántartja: Budapest
Környéki Törvényszék Cégbírósága).

1.1.2.

„Pályadíj” jelenti a jelen Szabályzat alapján díjazott Pályaműveket benyújtott
Pályázók részére a Kiíró által teljesítendő díjat.

1.1.3.

„Pályamű” jelenti a Pályázó által a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően
benyújtott pályaművet.

1.1.4.

„Pályázat” jelenti a Társaság által meghirdetett, „20 ÁPOLÓ - 20 NYERTES
otthonápolói pályázat” elnevezésű pályázatot.

1.1.5.

„Pályázó” jelent bármely személyt, aki a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek
megfelelően részt vesz a Pályázaton.

1.1.6.

„Polgári Törvénykönyv” vagy „Ptk.” jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvényt.

1.1.7.

„Zsűri” jelenti a Pályaműveket elbíráló testületet.

1.2.

A jelen Szabályzat nyelve a magyar, valamint a magyar nyelv irányadó a Szabályzat
tartalmával és értelmezésével kapcsolatos valamennyi kérdésre. A Szabályzat bármely
fordítása csak tájékoztató jellegű, így a Szabályzat és a fordítás között esetleg fennálló
bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

1.3.

A Pályázattal kapcsolatos és a jelen Szabályzatban nem szereplő kérdésekben a Kiíró a
saját kizárólagos mérlegelési (diszkrecionális) jogkörében jogosult dönteni. A Szabályzatban
nem szereplő és a Kiíró ilyen döntésével nem érintett kérdésekre, valamint a jelen
Szabályzatra és annak értelmezésére a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, továbbá az
egyéb vonatkozó jogszabályok és más előírások irányadók.

2.

A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

2.1.

A Pályázat célja az egészségügy élvonalába tartozó termékekkel szerzett tapasztalatok
ellátás bármely területén dolgozókkal történő megosztására vonatkozó ötleteket tartalmazó,
a jelen Szabályzat alapján kiválasztott Pályaművek díjazása.

2.2.

A Kiíró kifejezetten fenntartja a Pályázat visszavonására vonatkozó jogát.

2.3.

Pályázó lehet bármely, Magyarországon az otthonápolás területén dolgozó természetes
személy önállóan vagy más személlyel (szerzőtárssal) együtt; utóbbi esetben a Pályaművön
valamennyi szerzőtárs nevét fel kell tüntetni.
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2.4.

A Pályamű benyújtásával a Pályázó kijelenti, hogy magára nézve kötelezőnek fogadja el a
jelen Szabályzatban foglaltakat.

2.5.

A Pályázat az alábbi témakörökben (a továbbiakban egyenként: „Témakör”; együttesen:
„Témakörök”) kerül kiírásra:
2.5.1.

Cukorbeteg lábseb kezelése;

2.5.2.

Lábszárfekély kezelése;

2.5.3.

Nyomási fekély kezelése;

2.5.4.

Egyéb krónikus seb kezelése (égés, tumoros sebek, sztóma körüli sebek stb.);

2.5.5.

Műtéti sebek ellátása, fertőzések elkerülése, kezelése

2.6.

A pályázati kiírást a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

2.7.

A Pályamű 5 db esetbemutatást jelent, mely esetek a szerződés 2.5. pontjában
megnevezett Témakörökbe sorolhatók.
Minden eset bemutatása két részből – egy képes esetbemutatóból és egy min. 1/2 oldalas
(A4) összefoglaló esetleírásból - áll.
2.7.1. Képes esetbemutató a szerződés 3. számú mellékletében megadott mintának
megfelelően
A képes esetbemutatónak tartalmaznia kell:
- Eset címét;
- A 2.5. pont szerinti Témakör megjelölést;
- Pályázó nevét (szerzőtársak esetén valamennyi szerzőtárs nevét);
- Település megnevezését;
- Alapinformációkat a betegről (pl. kor, nem, társbetegségek, mióta áll fenn a sebe
stb.)
- 6 db jó minőségű fotót;
- A fotók alatt a készítés pontos dátumának feltüntetését, valamint 1-2 mondatos
rövid összefoglalót a képhez kapcsolódóan
2.7.2. Fél oldalas (A4) összefoglaló esetleírás a szerződés 4. számú mellékletében megadott
mintának megfelelően: 2,5 cm-es margók, Arial betűtípus, 11-es betűméret és 1,5-es
sorköz

2.8.

A Pályázat során a következő Pályadíjak kerülnek kiosztásra:
2.8.1
2.8.2

2.9.

Fődíj: 3 db 150 ezer forint értékű wellness-utalvány
20 pályázónak 100 ezer forint értékű HARTMANN-termékcsomag, mely a nyertes
pályázók egyéni igénye szerint kerül összeállításra

A Pályaművek beküldésének határideje 2020. július 31., 23:59 óra. A Kiíró az eddig az
időpontig ténylegesen beérkezett és a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő
Pályaműveket veszi figyelembe, az esetleges kézbesítési vagy technikai problémákért
semmilyen felelősséget sem vállal. A Kiíró – saját kizárólagos mérlegelési (diszkrecionális)
jogkörében döntve – jogosult a határidőt módosítani. A Kiíró a Pályázatok beérkezéséről,
illetve befogadásáról a Pályázó részére értesítést nem küld.
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2.10.

A Pályaműveket elektronikus úton, az alábbi formátumokban kell megküldeni a Kiíró részére
a palyazat@hartmann.info e-mail címre:
-

-

A képes esetbemutatókat PowerPoint formátumban, a szerződés 2.7.1.-ban
meghatározottak szerint, valamint a www.hartmann.hu oldalon a „Híreink”
menüpont alatt, a „20 ÁPOLÓ - 20 NYERTES pályázati felhívás”-ban található
MINTA ESET PowerPoint alapot használva.
A fél oldalas összefoglaló esetleírást Word formátumban a szerződés 2.7.2 pontja
szerint elkészítve.
A beküldött fájlok mérete egyenként a 10 MB-ot nem haladhatja meg. Az ennél
nagyobb méretű pályaműveket több fájlban kell beküldeni.

A beküldött pályázati anyagnak hiánytalanul tartalmaznia kell:
-

az 5 db esethez tartozó teljes dokumentációt (minden esethez képes esetbemutató
és fél oldalas rövid esetleírás)
a jelen Szabályzat 2. számú mellékleteként csatolt Nyilatkozat hiánytalanul kitöltött
és aláírt szkennelt példányát

2.11.

A Pályázó a Kiírótól a Pályaművel kapcsolatban költségtérítésre semmilyen jogcímen sem
jogosult és a Pályázó maga viseli a Pályamű elkészítésével kapcsolatban közvetve vagy
közvetlenül felmerült valamennyi költséget és kiadást.

2.12.

A Kiíró kifejezetten fenntartja a jogát arra, hogy a Pályázatot – elsősorban a beérkezett
Pályaművek számára vagy tartalmára, jellegére, minőségére tekintettel – egészben vagy
részben eredménytelennek nyilvánítsa.

2.13.

A Pályázók teljeskörűen felelősek a Pályamű tartalmáért, így különösen a vonatkozó szerzői
jogi, illetve a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályok és más előírások
betartásáért, továbbá azért, hogy a Pályaművek ne jelentsék valamely szerzői joggal védett
alkotás, szabadalom vagy bármely más szellemi tulajdon részben vagy egészben történő
jogtalan használatát. A Kiíró a Pályaművek tartalmát sem szerzői jogi, sem más szempontból
nem vizsgálja, az esetleges jogsértésekért fennálló felelősséget az adott Pályaművet
benyújtó Pályázó viseli.

2.14.

A Pályázó a Pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Pályázattal
kapcsolatban a Pályázó személyes adatait (teljes név, születéskori név, születési helye és
ideje, lakcíme, adóazonosító jele, anyja neve, e-mail címe, telefonszáma) rögzítse és 5 (öt)
évig kezelje.

3.

A PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA

3.1.

A Pályaműveket elbíráló Zsűri az adott terület szakértőiből áll, akiket a Kiíró a saját
kizárólagos mérlegelési (diszkrecionális) jogkörében döntve jelöl ki.

3.2.

A Pályaművek elbírálása pontozásos rendszerben történik, az egyes Pályaművek közötti
esetleges pontszámegyezés esetén a Zsűri elnöke dönt a Pályaművek közötti sorrendről.

3.3.

A Pályadíj átadására a Kiíró által – a saját kizárólagos mérlegelési (diszkrecionális)
jogkörében – meghatározott helyen és időpontban kerül sor.

3.4.

A Pályadíj után a mindenkor hatályos jogszabályok alapján esetlegesen fizetendő adókat és
egyéb járulékokat a Társaság fizeti meg.
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3.5.

A Pályadíj átadásának feltétele a jelen Szabályzathoz mellékelten csatolt szövegű
Nyilatkozatnak a Pályázó általi hiánytalan és pontos kitöltése, aláírása és eredetiben történő
átadása.

3.6.

A Kiíró nem felelős semmilyen késedelemért, költségért vagy kárért, amely abból ered, hogy
a díjazott Pályázó nem vagy késedelmesen veszi át a Pályadíjat.

4.

FELHASZNÁLÁSI JOG

4.1.

A Pályázó a Pályamű, valamint a Pályaműben leírt bármely szerzői joggal védett alkotás
vagy más szellemi termék (a továbbiakban együtt: „Szellemi Termék”) vonatkozásában a
Kiíró részére teljes és kizárólagos, bármely korlátozástól mentes (így különösen, de nem
kizárólag célját, időbeli és/vagy földrajzi felhasználását érintő korlátozástól mentes) és
valamennyi vagyoni jogra kiterjedő felhasználási engedélyt, felhasználási jogot (a
továbbiakban: „Felhasználási Jog”) biztosít.

4.2.

A Pályázó teljes körű szavatosságot és kártérítési felelősséget vállal arra nézve, hogy:
4.2.1.

a Szellemi Termékek vonatkozásában kizárólagosan és teljeskörűen jogosult
rendelkezni valamennyi szerzői joggal, illetve a szellemi tulajdon védelméhez
kapcsolódó bármely egyéb jogokkal kapcsolatban, valamint

4.2.2.

harmadik személynek nincs és nem lesz olyan joga, amely a Kiírót a Felhasználási
Jog gyakorlásában, a Szellemi Termékek felhasználásában akadályozná vagy
korlátozná.

4.3.

A Pályázó kijelenti és szavatolja, hogy a Pályamű elkészítése során messzemenően betartja
a szerzői jogok, illetve a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó jogszabályokat és más
előírásokat. A Pályázó kifejezetten vállalja, hogy mentesíti a Kiírót minden olyan felelősség
alól, amely valamely szerzői joggal védett alkotás, szabadalom vagy bármely más szellemi
tulajdon jogtalan használatával kapcsolatban esetlegesen felmerül, ideértve különösen azt
az esetet, ha a Kiírónak mindezekkel kapcsolatban bármely személy részére – akár bármely
bíróság vagy hatóság határozata alapján, akár egyezség keretében vagy más jogcímen –
kártérítést vagy más kifizetést kell teljesítenie.

4.4.

A Felek megállapodnak, hogy a Felhasználási Jog mentes bármely korlátozástól, így
különösen a Felhasználási Jog nem korlátozott sem valamely területre, sem időtartamra,
sem felhasználási módra vagy a felhasználás meghatározott mértékére.

4.5.

A Felhasználási Jog alapján a Kiíró jogosult különösen arra, hogy ellenszolgáltatási és/vagy
tájékoztatási kötelezettség nélkül a Szellemi Termékeket részben vagy egészben (i)
többszörözze (ezen belül különösen kép-vagy hangfelvételen rögzítse, illetve számítógéppel
vagy elektronikus adathordozóra másolja), (ii) nyilvánosságra hozza, (iii) terjessze, (iv)
átdolgozza, vagy (v) ezeket harmadik személyekkel végeztesse el.

4.6.

A Kiíró önállóan is felléphet a Felhasználási Jog, illetve a Szellemi Termékek védelmében.

4.7.

A Pályázó a Felhasználási Jog ellenértékeként járó díjazásról kifejezetten és
visszavonhatatlanul lemond, és az erről rendelkező „Nyilatkozatot” eljuttatja a Kiíró részére
(2.sz. melléklet). Az ennek elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő
felelősséget és következményeket a Pályázó viseli. A Pályázó kijelenti és szavatolja, hogy a
Felhasználási Jog vonatkozásában a Kiírót fizetési kötelezettség sem a Pályázó, sem más
személy felé nem terheli.
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4.8.

A Felhasználási Jog megilleti a Kiíró jogutódját, valamint a Kiíró a Felhasználási Jogot
és/vagy az ahhoz kapcsolódó bármely jogát harmadik személy részére szabadon, bármilyen
jogcímen átruházhatja, illetve annak gyakorlására harmadik személyt kijelölhet.

4.9.

A teljes egyértelműség kedvéért és a fenti rendelkezések korlátozása nélkül a Felek rögzítik,
hogy a Kiíró jogosult különösen arra, hogy a Pályaművet a honlapján közzé tegye.

5.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1.

A jelen Szabályzat és a Pályázattal kapcsolatban közzétett hirdetmények vagy más anyagok
közötti esetleges eltérések esetén a jelen Szabályzat szövege irányadó. A Kiíró – saját
kizárólagos mérlegelési (diszkrecionális) jogkörében döntve – jogosult a Szabályzatban
foglaltakat bármikor módosítani és a Pályázatra a módosított Szabályzat szövege irányadó.

5.2.

A Pályázó a Pályázatból eredő jogait, követeléseit a Kiíró kifejezett, előzetes, írásbeli
jóváhagyása nélkül nem engedményezheti és más jogcímen sem ruházhatja át.

5.3.

A Pályázó köteles megőrizni Pályázattal kapcsolatban megszerzett vagy bármilyen módon
tudomására jutott bármely üzleti, kereskedelmi vagy egyéb titkot, valamint a Kiíróra és/vagy
a Kiíró partnereire, üzletfeleire közvetlenül vagy közvetetten vonatkozó bármely olyan tényt,
információt, adatot vagy megoldást, amelynek bizalmas kezeléséhez a Kiírónak érdeke
fűződik vagy amelyet a Kiíró bizalmas adatként határoz meg.

5.4.

Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése bármikor érvénytelen vagy azzá válik,
az nem érinti a Szabályzat többi rendelkezésének érvényességét. A Szabályzat
érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak, kivéve, ha az érvénytelenné
minősített rendelkezés nélkül a Kiíró a Pályázatot egyáltalán nem írta volna ki: ezzel
kapcsolatban a Kiíró nyilatkozata irányadó.

5.5.

A jelen Szabályzat mellékletei
1.
2.
3.
4.

5.6.

számú melléklet: a Pályázati Felhívás szövege;
számú melléklet: a Pályázó Nyilatkozatának szövege;
számú melléklet: Képes esetbemutató minta
számú melléklet: Esetleírás minta

A jelen Szabályzat az aláírásával egyidejűleg lép hatályba.

MINDEZEK TANÚSÍTÁSÁUL a Kiíró jelen Szabályzatot elolvasás és értelmezés után, mint
akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírta.

Biatorbágy, 2020. január 1.

_______________________________________________________________________________

HARTMANN-RICO Hungária Kft.
Hornyák László János
ügyvezető, vezető tisztségviselő
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1. sz. melléklet
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

20 ÁPOLÓ - 20 NYERTES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A HARTMANN-RICO Hungária Kft. otthonápolói pályázata
Hogyan segítenek a HARTMANN termékei az otthoni szakápolás során?
Pályázat kiírása:

2020. január

Pályázat célcsoportja: Otthonápolásban aktívan tevékenykedő szakdolgozók
Pályázat célja:
Az egészségügy élvonalába tartozó sebkezelési termékekkel szerzett pozitív tapasztalatok
– képes esetbemutató útján történő – megosztása az ellátás bármely területén dolgozókkal,
valamint edukáció céljából a lakossági érintettekkel.
Pályázat feltételei:
▪ A HARTMANN-RICO Hungária Kft. termékválasztékába tartozó modern
sebkezelési termékek használatával kapcsolatos esetek, tapasztalatok,
eredmények stb. bemutatása.
▪ Az otthonápolás keretein belül ellátott betegekkel kapcsolatos esetek beadása.
▪ A pályázati szabályzatban található „Nyilatkozat” – aláírással hitelesített –
elfogadása és visszaküldése.
▪ Pályázati anyag beküldése, azaz 5 eset bemutatása a pályázati szabályzatban
megadott feltételeknek megfelelően dokumentálva.
A dokumentáció minden eset ismertetésénél két részből áll:
- 1. anyag: A pályázati szabályzat 3. számú mellékletében található minta alapján
elkészített, jó minőségű képekkel illusztrált és a képek alatt rövid leírást
tartalmazó képes esetbemutató.
(A képes esetbemutató elkészítéséhez kérjük, hogy a www.hartmann.hu
oldalon a „Híreink” menüpont alatt, a „20 ÁPOLÓ - 20 NYERTES pályázati
felhívás”-ban található MINTA ESET PowerPoint alapot használják.)
- 2. anyag: Min. fél oldalas (A4) összefoglaló esetleírás készítése a pályázati
szabályzat 4. számú mellékletében található minta alapján.
Pályázati szabályzat:
A pályázati szabályzat a pályázattal kapcsolatos információkat részletesen tartalmazza.
Megtalálható a www.hartmann.hu oldalon a „Híreink” menüpont alatt, a „20 ÁPOLÓ – 20
NYERTES pályázati felhívás”-ban.
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Pályázat beadási határideje:

2020. július 31.

Pályázat beküldés helye:

palyazat@hartmann.info e-mail címre

Pályázat eredményhirdetése: 2020. október
Magyarországi Otthonápolási és Hospice Kongresszus
Szakmai Bíráló Bizottság:
Elnöke: Majerné Horváth Anita, MOHE elnöke
Tagjai: A szakma elismert képviselői
Pályázati díjak:
ÖSSZDÍJ: Közel 2,5 millió Ft értékű ajándék az alábbiak szerint:
▪ Fődíj: 3 db 150 ezer forint értékű wellness-utalvány
▪ 20 pályázónak 100 ezer forint értékű HARTMANN termékcsomag
Témakörök:
▪
▪
▪
▪
▪

Cukorbeteg lábseb kezelése
Lábszárfekély kezelése
Nyomási fekély kezelése
Egyéb krónikus seb kezelése (égés, tumoros seb, sztóma körüli seb stb.)
Műtéti seb ellátása, fertőzések elkerülése, kezelése

Amennyiben a pályázattal kapcsolatban kérdése van, kérjük keresse a HARTMANN-RICO
Hungária Kft. területi képviselőit vagy írjon a palyazat@hartmann.info e-mail címre.
Szakmai főtámogató:

Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület

Támogatók:
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2. sz. melléklet
NYILATKOZAT
Alulírott __________________________________________________________________
Születési név: ______________________________________________________________
Lakcím: ___________________________________________________________________
Anyja neve: ________________________________________________________________
Születési hely és idő: _________________________________________________________
Adóazonosító jele: ___________________________________________________________
E-mail cím: _________________________________________
Telefonszám: ________________________________________
(a továbbiakban: „Pályázó”) a jelen Nyilatkozat aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul
kijelentem,
hogy a HARTMANN-RICO Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann u. 8.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-075962) (a
továbbiakban: „Társaság” vagy „Kiíró”) által meghirdetett, „20 ÁPOLÓ - 20 NYERTES otthonápolói
pályázat” elnevezésű pályázat feltételeit tartalmazó Pályázati Szabályzat (a továbbiakban:
„Szabályzat”) rendelkezéseit megismertem és magamra nézve mindenben kötelezőnek fogadom
el, így különösen a Pályázat keretében benyújtott „Pályamű” vonatkozásában a Szabályzatban
meghatározott tartalmú kizárólagos és bármilyen korlátozástól mentes felhasználási jogot a Kiíró
számára biztosítom, valamint a Felhasználási Jog vonatkozásában a díjazásról kifejezetten és
visszavonhatatlanul lemondok.
A „Pályamű” az alábbi eseteket tartalmazza:
1. eset címe: _______________________________________________________________
2. eset címe: _______________________________________________________________
3. eset címe: ________________________________________________________________
4. eset címe: ________________________________________________________________
5. eset címe: ________________________________________________________________
A jelen Nyilatkozatban szereplő nagybetűs kifejezések a Szabályzatban meghatározott tartalommal
bírnak.
A FENTIEK TANÚSÍTÁSÁUL a Pályázó a jelen Nyilatkozatot elolvasás és értelmezés után, mint
akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírta.
Kelt …………………………….n, …………………………… napján
______________________________
Pályázó
Előttünk, mint tanúk előtt:
1.
Aláírás: ……………………………………...........

2.
Aláírás: ………………...………………………...

Név: ……………………………………...……….

Név: ………………………...……………………

Lakcím: …………………………..………………

Lakcím: ……..…………………………………...
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3. sz. melléklet- KÉPES ESETBEMUTATÓ MINTA
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4. sz. melléklet: ESETLEÍRÁS MINTA
Artériás keringési probléma okozta krónikus sebek gyógyítása HydroTerápiával
Eset: 62 éves férfi beteg, artériás keringési problémával. Jobb lábszárán krónikus fekélyek, melyeket
fél éve kezelnek. Sebei nem gyógyulnak, méretük nő.
Anamnézis: A beteg elmondja, hogy hosszú évek óta fennálló cukorbetegségét megfelelő
gyógyszerekkel és diétával jól tudja karban tartani. Érszűkületéről is tud, sebei kb. 1 éve keletkeztek
és folyamatosan nőnek. Fél éve jár rendszeresen sebészeti szakrendelőbe, állapota nem javul. Az
eddig használt kötszer hosszú távon csípte, irritálta a sebeit. Megállás nélkül kb. 200 métert tud
gyalogolni. (claudicatio intermittens)
Státusz: A jobb lábszár alsó és kp. harmadában a hátsó laterális és részben ventrális felszínekre
kiterjedő több mint 3 férfitenyérnyi, elhanyagolt küllemű, legnagyobb részben nyákos és nekrotikus
lepedékkel fedett, enyhén bűzös ulcus cruris. A distalis seb mélysége olyan jelentős, hogy az
izompólya látótérbe került.

A sebszélek duzzadtak és felmaceráltak, helyenként cinkpaszta

maradványait láthatjuk, a seb környéke enyhén vörös. A lábszáron és lábháton ödéma nem
észlelhető.
A kezelést a megfelelő sebfertőtlenítő használatával és minden alkalommal eszközös feltisztítással
végezzük.
A kezelést a sebalapot alaposan feltisztító és a nekrotikus sebszéleket felpuhító, kíméletesen
feloldó, speciális, szívó-öblítő, hidroaktív, antibakteriális kötszerrel kezdjük (HydroClean plus).
A betegnek részletesen elmagyaráztuk, hogyan kötözze a sebét, a megfelelő sebfertőtlenítéstől a
kötszerváltásig, ezen kívül járás tréningeket javasoltunk, melyek a perifériás artériás betegségeknél
fontosak és elengedhetetlenek.
A fekélyek hétről hétre tisztulnak, nagyságuk szűkül, így géllel impregnált habszivaccsal folytatjuk a
kezelést. (HydroTac)
4

hónap

múlva

a

proximalis

fekély

behámosodott,

6

hónap

múlva

a

distalis

is.

A teljes sebzáródást a hámsejtek ráhúzódásáig a HydroTac kötszerrel értük el.
A gyógyulás a gondos sebkezelés utasítások pontos betartásának és a rendszeres járás tréningek
hatásának köszönhető.
Artériás

keringési

problémájának

műtéti

megoldása

már előjegyzésben van.
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érdekében

a

beteg

érsebésznél

