
É gési sérüléseknél elsősorban 
kerüljük a különböző szerek 
használatát. A sérült testrész-

re kenőcsöt, olajat, vajat vagy tejet 
sose kenjünk, mert ezek irritálhatják 
a bőrt és az égés helyén felmeleged-
ve további károsodást okozhatnak. 
Az égett bőrfelszínt mindenekelőtt 
vízzel és szappannal vagy egyéb 
antiszeptikus szerrel sterilizáljuk. 
Ne használjunk színes fertőtlení-
tőt, mert az megakadályozza, hogy 
észrevegyük a fertőzésre utaló piros 
foltokat. Kisebb sérülések esetén, mi-
előtt a gyógyszertárba vagy az orvos-
hoz mennénk, tartsuk a sebet hideg 
folyó víz alá mindaddig, amíg nem 
csökken a fájdalom (ez akár 15 perc-
be is telhet). Így megelőzhetjük, hogy 
a sérülés belsőbb szövetekre is átter-
jedjen, ugyanakkor ezzel csökkent-
hetjük a bőrfelületek gyulladásának 
mértékét is. Azonban semmiképp ne 
használjunk jeget, mivel ez túlzott 
lehűléshez vezethet és megnehezíti 
az égési sebek kezelését. Miután a 
bőrfelületet kellően lehűtöttük, al-
kalmazzunk steril kötést. Komolyabb 

sebeknél a legsürgősebb teendőnk a 
ruházat, cipő, ékszer stb. óvatos eltá-
volítása az égett testrészről. Ilyenkor 
az égett testfelületet kézzel lehetőleg 
ne érintsük, hogy a további fertő-
zést elkerüljük. Másodfokú felületi 
sérüléseknél legtöbbször hólyagok 
keletkeznek, ezeket viszont nem ta-
nácsos felnyitni, ugyanis a bennük 

lévő steril folyadék fontos fi ziológiai 
védőhatást jelenthet. Ugyanez érvé-
nyes akkor is, ha a hólyagok később 
kiszáradnak. Amennyiben az égés 
tenyérnél nagyobb vagy másodfo-
kúnál súlyosabb, azonnal hívjunk 
orvost, illetve szállítsuk az illetőt 
kórházba. Az orvosi beavatkozásig a 
sebet teljes terjedelmében lássuk el 

védőkötéssel. Kevésbé súlyos állapo-
toknál gyógyító eredményt érhetünk 
el a fekete nadálytőből készült főzet 
borogatásával, amely bőrregeneráló, 
illetve gyulladáscsökkentő hatással 
rendelkezik.
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Nagy zaj volt
Szomszédok beszélgetnek:
– Mondja, mi volt az a nagy lárma maguknál?
– A feleségem kidobta az ablakon 
a ruháimat.
– És az csapott akkora zajt?
– Igen, mert... (poén a rejtvényben).
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Sofőrsuli
Gazsi tanul autót vezetni. 
Elmennek egy tábla mellett.
– Ez milyen tábla volt? – kérdi az oktató.
– Hát, alumínium... (poén a rejtvényben)?
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Égési sebek házilagos orvoslása

A lapunk tegnapi számában megjelent rejtvények megfejtései: Irigység – Mert őt mindig simogatják.  Őrület! – Minden nap kamillateát iszom.

• Kisebb égési sérülé-
sek esetén mi magunk 
is elláthatjuk a sebet, 
de nem árt néhány 
hasznos tanácsot be-
tartani.

Vízzel és szappannal 
sterilizálhatjuk az égett sebet, 
jeget ne használjunk
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