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ÚTMUTATÓ AZ ELSŐSEGÉLYT NYÚJTÓK ÉS 
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZEMÉLYZET SZÁMÁRA 

A forró bitumennel dolgozó minden személynek ismernie kell az alábbi ajánlásokat, 
hogy elsősegélyt tudjon nyújtani a leforrázások áldozatainak. 

E dokumentum kísérje el a pácienst, és jól látható módon legyen elhelyezve a 
páciens orvoshoz vagy kórházba szállítása elott.

ELSŐSEGÉLY

A bitumenes forrázással keletkezett égési sérüléseket legalább 15 percig hűteni kell:először 
hideg vízzel, hogy csökkenjen a fájdalom, majd meleg vízzel a hipotermia megelőzésére, ha az 
égett testfelület tenyérnyinél nagyobb. A szem égési sérülését legalább 5 percig kell öblögetni. 

NE PRÓBÁLJA ELTÁVOLÍTANI A BITUMENT A 
LEFORRÁZOTT SZEMÉLYROL A BALESET SZÍNHELYÉN

 
ORVOSI ELLÁTÁS   
(kétség felmerülése esetén égéssérült központtól kérjen segítséget) 

A lehető leghamarabb meg kell kezdeni a bitumenréteg eltávolítását a bőrről, orvosi 
felügyelet mellett vagy kórházi körülmények között. Viszont körültekintéssel kell eljárni, mert 
a bitumen elővigyázatlan eltávolítása esetén a bőr tovább károsodhat, fennáll a fertőzés 
kockázata és a szövődmények kialakulásának lehetősége. 

Kezdetben nem fontos tudni, hogy felületi vagy mélyebb sérülésről van-e szó. A legfontosabb 
feladat a bitumen eltávolítása további károsodás okozása nélkül. 
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LEFORRÁZÁS BITUMENNEL

AZ ÉGETT TERÜLETHEZ RAGADT BITUMEN ELTÁVOLÍTÁSA 

Különféle módszerek javasolhatók:  

  A bitumen réteget rajta kell hagyni a seben, és lefedni parafinnal vagy parafin alapú, antibiotikumot 
tartalmazó krémmel átitatott vastag gézzel; ilyen kenőcs pl. a Flammazine (Sulfadiazinum 
argentum). A kezeléssel a bitumen felpuhul, és néhány nap múlva óvatosan eltávolítható.

  A másik lehetőség, hogy olívaolajat teszünk az érintett területekre, és néhány órán keresztül 
hagyjuk, hogy beszívódjon. Ezután a bitumen óvatosan gézzel dörzsölve eltávolítható. 
A maradék bitumen úgy távolítható el, ha az érintett területeket olívaolajjal átitatott 
gézzel bepólyázzuk. A kötés 4 óránként cserélendő. 24 óra elteltével a maradék bitumen 
eltávolítható, az égési sérülés fertőtleníthető és konvencionálisan kezelhető. 

ÉRLESZORÍTÓ HATÁSÚ KÖRBEFUTÓ LEFORRÁZÁSOK

Olyan esetben, ha a forró bitumen teljesen körülveszi valamelyik végtagot vagy testrészt, a lehűtött 
és megkeményedett bitumen szorító kötésként működhet az égési sérülésnél kialakuló ödéma 
(duzzanat) miatt. Ha ilyen szituáció következett be, akkor a feltapadt bitument a lehető leghamarabb 
meg kell puhítani és/vagy leválasztani a véráramlás korlátozásának megelőzése céljából.

A SZEM LEFORRÁZÁSA

Képzetlen személynek semmilyen módon nem szabad megkísérelnie a bitumen eltávolítását. 
A pácienst sürgősen speciális szemészeti vizsgálatra és megfelelő kezelésre kell irányítani. 

 

Eurobitume has made considerable efforts to compile this publication on the basis of reliable sources. More speciically this publication 
was established with the assistance of Professor Stan Monstrey, Head of Burns Unit of the Academy Hospital of Ghent (Belgium) and  
Jean-Pierre Arnould, Chief Executive oficer of the Belgian Burns Foundation and relects the prevailing opinions in medicine on 13/06/2013.
Neither Eurobitume nor any company participating in Eurobitume can accept liability for any loss, damage or injury whatsoever resulting 
from the use of this information.

Eurobitume would like to thank Professor Stan Monstrey and Jean-Pierre Arnould for their contribution in compiling this guide.
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