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Odmrożenie 

 

Z łacioskiego congelatio. 

Jest to uszkodzenie tkanek, powstające 
 w wyniku działania na nią niskiej 

temperatury i nadmiernej wilgotności 
powietrza. 

 



 

Odmrożeniom ulegają palce rąk i nóg, nos, 
policzki, małżowiny uszne .  

Podatne na nie są osoby noszące obcisłe ubranie 
i obuwie oraz wszelkiego rodzaju bandaże  

i opatrunki. 



Stopnie 

odmrożeń  

 



Odmrożenia I stopnia 

   Objawem jest  zaczerwienienie skóry, która 
następnie staje się blada lub woskowa.  

Po około 3 godzinach pojawia się obrzęk, który 
utrzymuje się do 10 dni.  

Od 5 dnia towarzyszy mu złuszczanie skóry. 
Przez wiele miesięcy może utrzymywad się 

nadmierne pocenie i mrowienie  
odmrożonych części ciała. 

 











Odmrożenia II stopnia 

Pierwszymi objawami  

są przekrwienie i obrzęk.  

Po 2 tygodniach powstają pęcherze, 

które odpadają po 3 tygodniach.  

Przez kilka miesięcy utrzymują się 

parestezje i nadwrażliwośd skóry. 
 









Odmrożenia III stopnia 

    Uszkodzenie dotyczy całej skóry.  
Powstają pęcherze i strupy, a po ich 

odpadnięciu ubytki tkanek gojące się 
przez ziarninowanie i naskórkowanie.  

Po wygojeniu powstają trwałe 
przebarwienia skóry. Przez szereg tygodni 
mogą utrzymywad się bóle i mrowienie. 

 





Odmrożenia IV stopnia 

    Odmrożenie obejmuje skórę, tkankę 
podskórną, mięśnie ,a nawet kości. Tkanki te 

ulegają martwicy suchej lub rozpływowej. 
Potem następuje proces demarkacji. Powstają 

trudne do leczenia owrzodzenia. Martwica 
głęboka, której ulegają np. palce, uszy lub nos. 

Leczenia tego rodzaju zmian polega na 
chirurgicznym usunięciu martwych tkanek. 

 









Pierwsza pomoc w odmrożeniach 

• Poszkodowanego należy niezwłocznie 
przenieśd do ciepłego pomieszczenia, 

• Przy powierzchownych odmrożeniach 
pierwszą czynnością jest rozluźnienie obcisłej 
odzieży i rozsznurowanie butów, co zmniejszy 
ucisk na odmrożone okolice ciała i poprawi ich 
ukrwienie. 

• Odmrożone obszary należy stopniowo 
ogrzewad. 

  
  
 



• Najkorzystniejsze jest ogrzewanie ciepłem 
własnym człowieka, zmarznięte dłonie można 
wsunąd np. pod pachy. 

• Należy zadbad o dodatkowe okrycie 
poszkodowanego. 

• Można zanurzyd odmrożone kooczyny  
w wodzie o temperaturze nie wyższej niż  
40-42°C, wyższa temperatura może 
spowodowad oparzenie. 

 



 

• Poszkodowanemu należy podawad ciepłe 
napoje z dużą zawartością cukru. 

• Powierzchnie odmrożeo należy 
zaopatrzyd jałowym opatrunkiem. 

• Pacjenta należy ułożyd w pozycji 
zapobiegającej uciskowi na nerwy 
obwodowe kooczyn. 

 





Zapobieganie 

    

Podczas intensywnych opadów śniegu, 
porywistych wiatrów i bardzo niskich 
temperatur warto pozostad w domu. 

 



 

Jeśli wyjście z domu jest konieczne ,  
należy założyd kilka warstw ciepłej 

odzieży  
i powiadomid kogoś o celu wyjścia, 

przewidywanej trasie  
i przybliżonej porze powrotu. 



 

 

Należy pamiętad, aby zachowad 
szczególną ostrożnośd – śnieg 
może maskowad przeszkody. 





Pamiętaj 

1.Jeśli masz do czynienia z odmrożeniem , 
przede wszystkim wezwij na pomoc osobę 
dorosłą. 

2.Jeśli istnieje ryzyko kolejnego narażenia 
poszkodowanego na niską temperaturę,  
to odmrożeo nie należy ogrzewad. 

3.Folia NRC ( koc ratunkowy, folia termiczna)  
w sytuacjach ekstremalnych zapobiega 
wychłodzeniom i odmrożeniom.  



Prezentację wykonała Danuta Rauza. 
 
 

W prezentacji zostały wykorzystane fotografie  zamieszczone na stronach 
internetpwych. 


