
Atvirų lūžių gydymo algoritmas 

 
Atviras lūžis- odos ir paodinio sluoksnio pažeidimas siekianatis lūžį  ir hematomą. 

 
 

Gustilo ir Andersono atvirų lužių klasifikacija. Klasifikuoti operacinėje po debridemento. 
 

I 
Žaizda padaryta iš vidaus 
Švari žaizda 
Nedidelė minkštųjų audinių trauma 
Neatsluoksniuotas antkaulis 

II 
Vidutinė minkštųjų audinių trauma 
Oda pažeista iš išorės 
Didelės kinetinės energijos 
Raumenų nekrozė 
Nedidelis antkaulio atsluoksniavimas 
 

IIIA 
Didelė kinetinė energija 
Iš išorės pažeista oda 
Daug traiškytų raumenų 
Kaulą galima padengti aplinkiniais 
minkštaisiais audiniais 

IIIB 
Didelė kinetinė energija 
Iš vidaus pažeista oda 
Daug traiškytų raumenų 
Kaului padengti reikalinga 
transplantuoti minkštųjų audinių 
lopą 
Plačiai atsluoksniuotas antkaulis 

IIIC 
Didelė kinetinė energija 
Didelė amputacijos ir infekcijos 
rizika 
Magistralinių kraujagyslių 
pažeidimas 

 

  



Algoritmo schema 

 

Atviras lūžis

ATLS

Ligonio apžiūra.
Esant galimybėms vaizdinė 

dokumentacija?
Galūnės kraujotakos įvertinimas

Operacinis gydymas
Gustilo Andersono klasifikacija

I ir II ° III C °

Žaizdos plovimas 3-6 litrai sterilaus 
skysčio

Debridementas

III A ° III B°

Žaizdos plovimas 9 litrai sterilaus 
skysčio ± muilas
Debridementas

Žaizdos plovimas 9 litrai sterilaus 
skysčio ± muilas
Debridementas

Plastinio ir rekonstrukcinio chirurgo
konsultacija

Žaizdos plovimas 9 litrai sterilaus skysčio ± muilas
Debridementas

Angiochirurgo, plastinio ir rekonstrukcinio 
chirurgo konsultacija

Bendra ligonio būklė (šokas)
Išemijos laikas (>6val.)

Amžius (>30 m.)
Pjautinis ar traiškytas sužalojimas

Naudoti vieną iš galūnės išsaugojimo
skalių

Amputacija

Galūnės išsaugojimasGalūnės išsaugojimas

Užteršta žaizdaŠvari  žaizda

Pirminis žaizdos užsiuvimas
Pirminė galutinė osteosintezė
Profilaktika antibiotikais 24val.

Sekti dėl raumenų guolių sindromo

Laikina lūžgalių fiksacija
Profilaktika antibiotikais 24val.

Sekti dėl raumenų guolių sindromo
Kartoti debridementą 48-72 val. 

laikotarpyje

Kraujotakos atstatymas
Laikina išorinė osteosintezė

Fasciotomijos
Profilaktika antibiotikais 24val.

Kartoti debridementą 48-72 val. laikotarpyje

Užteršta žaizdaŠvari  žaizda

Pirminė minkštųjų audinių plastika
Laikina išorinė osteosintezė

Profilaktika antibiotikais 24val.
Sekti dėl raumenų guolių sindromo

Kartoti debridementą 48-72 val. laikotarpyje

Laikina išorinė osteosintezė
Profilaktika antibiotikais 24val.

Sekti dėl raumenų guolių sindromo
Kartoti debridementą 48-72 val. laikotarpyje

Švari  žaizda

Antrinis cirurginis žaizdos sutvarkymas ar galutinė
minkštųjų audinių plastika per 7 paras

Atidėta  galutinė osteosintezė per 10 parų
Profilaktika antibiotikais 24val.

Antrinis cirurginis žaizdos sutvarkymas per 7 paras
Atidėta  galutinė osteosintezė per 10 parų

Profilaktika antibiotikais 24val.

Būklės stabilizavimas
Žaizdos praplovimas steriliais skysčiais

Sterilūs tvarsčiai
Imobilizacija

Antibiotikai (I kartos cefalospurinai) + 
24val. profilaktika

Stabligės profilaktia
Radiologinis ištyrimas


