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Kdy PP přerušit? 

Po resuscitaci (Bagellardus, 1472) 

Po dotepání – „…obyčejně 3-5 minut 
po porodu“ (Streng, 1859) 

„…když bylo dítě asi hodinu po porodu 
dýchalo a pupek až k lůžku 
zchladnul…“ (Bilz, 1901) 

10 minut po porodu – „až tepny 
pupeční přestanou tepat“ (Fischerová-
Dückelmannová, 1920) 



pokračování 

Opět po 3-5 min. – „..podváže-li se 
pupeční šňůra hned po porodu, má 
novorozenec jen 90 ccm krve na 1 kg 
váhy, kdežto počká-li se s podvázáním 
5 minut, má 120 ccm na 1 kg váhy“ 
(Teyschl, Novotňáková, 1951) 

Po dotepání, bez časového určení v 
minutách (Brachfeld, Černayová, 
1980; Rozsypalová, 1986) 



pokračování 

V závislosti na aktivním managementu 
třetí fáze porodu - pokud byl matce 
podán oxytocin a byla sledována 
trakce pupečníku, mohl být  přerušen 
časněji, pokud ne, až po dotepání nebo 
až po porození placenty (WHO, 1998). 



pokračování 

Alespoň po jedné minutě po 
ukončeném porodu fyziologického 
novorozence (ECR, Richmond, Wyllie, 
2010) 



V jaké délce PP odstřihnout? 

„V délce 4 prstů“ (Bagellardus, 1472; 
Kopp, 1536; Streng, 1859) 

„…neb tak se mudrci srovnávají, 
kterak pupek dietěti uřezán, tak také 
jazyk mieti bude - dlúze-li, tehdy 
jazyk dlúhý; pakli krátce, tehdy jazyk 
krátký mieti bude…“ (Klaudián, 1519)  

 



pokračování 

„...opodál bříška a výše ještě jednou a 
mezi obojím podvázáním jej 
přestřihneme nůžkami pečlivě 
očištěnými“  (Fischerová-
Dückelmannová, 1920)  



pokračování 

V roce 1949 – několik způsobů: 

asi 2 cm od úponu, 

těsně u pupku,  

asi 5–6 cm od úponu, ze zbytku 
vytvořit kličku, která se znovu toutéž 
tkaničkou ještě jednou podvázala 
(metoda Blummova),  

12–15 cm od úponu (metoda 
Scherbakova) (Trapl, 1949) 



Upozornění 

aby se ligatura pupečníku příliš 
neutahovala, protože by se mohla 
snadnou „proříznout“ (Voslařová-
Schnellerová, 1949) 

 



Metoda přerušení 

„na krátko“  asi 2 cm nad pupkem a 1–
2 cm nad tímto převazem se pahýl 
odstřihl, 

„na dlouho“ - asi 6–8 cm nad úponem,  
odstřihnout, poté pahýl přeložit a 
touže tkanicí znovu podvázat asi 1 cm 
nad pupkem (Poláčková, 1962; 
Poláčková, Šráčková, 1966)  



pokračování 

1 cm od úponu (Brachfeld, Černayová 
1980;  Rozsypalová, 1987) 

2–3 cm nad úponem a jeho celková 
délka měla být ponechána cca 5 cm 
(Melková, 1997) 

 

 



Čím PP podvázat? 

„...pupečním pahýlem samotným nebo 
vlněnou nebo hedvábnou tkanicí na 
uzel tak, aby to dítě nebolelo“ 

(Bagellardus, 1472) 

„…konopěmi, ale ne hedvábnými, však 
ne velmi zatáhnúti, ani také ne málo, 
než prostředně“ (Kopp, 1536)  

 



pokračování 

„Tkaničkou“ (Streng, 1859; 
Fischerová-Dückelmannová, 1920)  

„…pahýl se přestřihne as na palec od 
dítěte, aniž se převáže, zbytek jeho 
se dobře vytlačí…“ (Bilz, 1901) 



pokračování 

V roce 1949 – několik způsobů: 

sterilní tkaničkou, 

hedvábnou nebo catgutovou nití,  

kovovou svorku (metoda Frigyesiho), 
(Trapl, 1949) 



pokračování 

Tkanicí (Poláčková, 1962; Poláčková, 
Šráčková, 1966)  

5–6 mm širokou prádlovou gumou nebo 
plastovou svorku (Melková, 1997) 

 



Jak PP ošetřovat? 

„…pokud nedochází k jeho zhojení, je 
vhodné použít myrhu nebo aloe 
v prášku, nejlépe pak myrtu...“ 
(Bagellardus, 1472)  



pokračování 

„…nejprve vezmi sanguinem draconis, 
sacocollam, krámský kmín, ufneam a 
míru jednoho, jako druhého, a ztluc to 
dobře na prach a prosej skrze malé 
sítko a směs v hromadu. Potom syp na 
ten uřezaný pupček… a uvaž to 
v čistou, dobře zmykanou bavlnu a 
omočiž šátek v dřevěném oleji, uvaž 
na to…“ (Kopp, 1536) 



pokračování 

„Credé-Prophylaxe“ - použití 
dusičnanu stříbrného při velmi 
rozšířeném zánětu „zakončení pupeční 
šňůry novorozence“ (Credé, 1881)  



pokračování 

„…při péči o pupek je nejlépe dělati 
pokud možno nejméně, když jsme jej 
napřed byli přikryli, což má být zcela 
jednoduché…“ (MacFadden, 1924) 



pokračování 

„…překrýt kouskem plátna vyvařeného 
a zase usušeného, přes něj tenkou 
vrstvu obvazové vaty, to vše upevnit 
pupečním nebo zavinovacím 
obvazem…“ (Ambrož, 1930) 

 



pokračování 

Důraz byl kladem hlavně na to, aby byl 
pupečník stále v suchu, mohl se i 
zapudrovat sterilním pudrem, a to i 
přes mulový zábal (Trapl, 1949) 



pokračování 

„…aby pahýl mohl dobře vysychat a 
aby pevný obvaz dítěti nebránil 
v dýchání a zažívání…“  (Poláčková, 
1962) 



pokračování 

Otřít alkoholem, zasypat sterilním 
zásypem (bez specifikace), podložit a 
překrýt mulem, poté ještě převázat 
pružným obinadlem (Brachfeld, 
Černayová, 1980;  Rozsypalová, 1987)  



pokračování 

Nejprve dezinfikovat Cutaseptem F, 
Octeniseptem, zabalit do sterilního 
mulového čtverce na 24 hod., dále pak 
ponechat volný a 1-2 denně potírat 
60% alkoholem nebo chir. zelení 
(Melková, 1997). 



pokračování 

Ponechat volný, zakrývat 
jednoduchým šatem, dezinfikovat 
pouze v indikovaných případech, 
nepoužívat líh, povidone-iodine, 
antibakteriální zásypy, barviva, apod. 
(WHO, 1998; AWHONN, 2001, 2007) 



Proč ne alkohol? 

Prodlužuje dobu zasychání a nijak 
nesnižuje kolonizaci pupečního 
pahýlu mikroorganizmy (Dore et al., 
1998).  

 



Proč ne povidon-iodine? 

(Betadine) může u nezralých 
novorozenců ovlivnit činnost štítné 
žlázy (Linder et al., 1997).  

 



Proč ne antibakteriální zásypy? 

Mohou vyvolat alergii, dermatitidy 
nebo dokonce i anafylaktickou reakci 
(Pezzati et al., 2003).  



Proč ne barviva? 

Chirurgická zeleň nebo gentiánová 
violeť mohou při nadměrném použití 
způsobit nekrózu kůže a opět zpomalí 
zasychání pupečního pahýlu, a to ještě 
ve větší míře než samotný alkohol 
(Chamnanvanakij et al., 2005). 

 



Děkuji za pozornost 

http://pennhealth.com/health_info/pregnancy/000159.htm

