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Székletürítés

Jelen el adás keretein belül nem foglalkozunk

• az emésztés anatómiai és élettani alapjaival

• az anyagcsere folyamatok jellemz ivel

• vizsgálatokkal a bélm ködés zavarai esetén

Székletürítés

JJJJJeeeeelllllennnn eeeeell aaaddddááássss  kkkkkkeretein belül nnnnneeeeemmmmm fffffoooooglalkkkkkoooozzzzzuuuuunnnnnkkkkk

• aaaaazzzzzz eeeeeemmmmmmmééééééésssszzzzzttttééééééésss anatómiaiiiii ééééésssss élllettannnnniiiii aaaaalapjjaaaaaiiiiivval

• az anyagcsere fffffooooolllllyyyyyamatoooookkkkk jjjjjelleeeemmmmmz iiiiivel

• vizsgálattttoooookkkkkkkkkkalllll  aaaaa bbbbbééééélm ködééééésssss zavvvvaaarrraaaiii eeessseeetttééénnn

Széklet megfigyelése

• száma és mennyisége

• színe

• szaga

• állaga, konzisztenciája

• kóros összetev i

SSSSSSSzzzzzzééééééklet megfigyelése

•••• ssssszzzzááááámmmmmaaaa ééssssss  mmmmmennyiséggggeeeee

• ssssszzzzzzííííííínnnnneeeee

• szaga

• álllaaaaagggggaaaaa, kkkkkooooonziiiiissssszzzzzttttteeeeennnnnciája

• kkkkkóóóóórrrrooooosssss össsssszzzzzeeeeetev i

Székletürítés száma és mennyisége

• egyénenként változó

• naponta 1-2 VAGY hetente 3-4

• normalitását az ürítés frekvenciája dönti el

• mennyisége kb. 150–200g

SSSSSzzzzzzzéééééékkkkkkklllllleeeeeettttttttüüüüüüürrrrrítés száma és mennyisssssééééége

••• eeeegggyyyyyééééénneeeennnnnkkkééééénnnnttttt változó

• naponta 1-2 VVVVAAAAAGGGGGYYYYY hetennnnnttttteeeee 3-44444

• nooooorrrrrmmmmmaaaaallllliiiittááááásssssááááát azz üüüüürrrrrííííttttééééésssss frekvenciiájjjjjaaaaa dddddööööönnnnnntttttiiiiii eeeeeelllll

• meeeeennnnnnyisége kb. 150–200g



Széklet színe I.
Barna – élettani (szterkobilin)

Sárga – csecsem knél élettani (anyatejes táplálás miatt)

Halványszín , zsíros – zsíremésztési zavar

Sötétzöld és/vagy sárga – túlzott epeürülés, hasmenés, klorofilban

gazdag növények fogyasztása (pl. káposzta, spenót)

Világos, fehér, agyagszín , acholiás - ductus coledochus

elzáródása, obstructios ileus, epehólyag mobilitási zavar, epehólyaggyulladás

Nyálkás, átt - spasticus székrekedés, colitis ulcerosa

Széklet színe I.
BBBBBaaaarrrrrnnnnaaaa ––– éléletettatatataninininini (s(s(s(sztztztztzterererererkobilin)

SSSSááááárrrrrggggggga ––– cscsececececsesesesemmmm knknknknknélélél élettani (anyatejejejejeseseseses tátátátátáplplplplplálálálás mimimimimiatatatatatt)t)t)t)t)

Halvááányyyysssssszzzzíííín , zsírossss – z– z– z– z– zsísísísísíremésztétététésisisisisi zazazazazavar

Sötétzöld ééééésss/////vvvvvaaaagyyyy sááááárrrrrggggga – túlzott epeürülülülés, hasmemememenénénénés,s,s,s, klorofofofofilbababan

gazdag nönövévévévévénynynynynyekekekekek fofofofofogygygygygyasztásásásásása (a (a (a (a (plplplplpl. k. k. k. kápápápápáposososososzta, spenót)

Vilááááágggggooooosssss, ffffehér, aaaaagyagszín , acholiáásss - ductususususus cococoleleleleledododododochchchus

elzáródádádádádásasasasasa, obstructios ileus, epehólyag mobilitási zavavararar, e, e, e, epepepepepehólyagagagagaggygygygygyulululullalalalaladádás

Nyálkás, átt - spasticus székrekedés, colitis ulululcececerororosasasa

Széklet színe II.
- véres széklet típusai

Fekete, kátrányszer , formált széklet - fels , középs szakaszból

származó vérzés, állati bels ségek, vörösbor, fekete szeder, fogyasztása,
gyógyszerek (pl. vastartalmú készítmények, széntabletta)

Szurokszéklet (melaena): szurokfekete, híg, kocsonyás kolloid
jelleg széklet - súlyos gastrointestinalis vérzés a gyomorból vagy

magasabb anatómiai régióból

Vöröses - gastrointestinalis vérzés vagy céklafogyasztás

Vércsíkos - er ltetett székletürítés, aranyeres csomók megrepedése

Véres, nyálkás - gyulladásos bélbetegség

Friss, piros vérrel bevont széklet - a rectalis bélszakaszon malignus

tumor, intenzívebb aranyeres vérzés

Széklet színe II.
----- véres széklet típusai

FeFeFeFeFeFeFekekekekeketetete, k, k, kátátátátráráránynynynynynyszszszszszerererererer , formált széklet - felslslsls , k, k, k, k, közözözözözépépépépéps szszakaszból

szszszszszárárárármamamamamamamazózózózó vévévérzrzrzrzésésésés, á, á, á, állllllllatatatatati bi bi bi bels ségek, vörösbor, f, f, f, f, fekekekekeketetetetete se se se szedededededer, fofofofofogygygygygyasasasasasztztztztztása,
gygygygyógógógógógógógógysysysysysyszezezezererererek (k (k (plplpl. v. v. v. v. v. vasastatatatatartrtrtrtalalalalalmú készítmények, s, s, s, szézézézézéntntntntntababababableleleletttttttttta)a)a)a)a)

Szurururururokokokokokokokszszszszszékékékéklelelelelelelet (t (t (t (t (t (t (mememememelaena): szurokokokokokfefefefefekekekekeketetetetete, h, h, h, h, híg, k, k, k, k, kocococococsosososonyás kolloid
jelleg székékékékéklelet - súlylylylyososososos gagagagagastrointestststststininininalalalalalis vévérzrzrzrzés a ga ga gyomorból vagy

magasabb anatómiai régégégégégióióióióbóbóbóbóbóllll

Vöröses - gagagagagastststststrororororoininininintetetetestinalalalalalisisisisis vévévévévérzés vavavagy céklafogyaszsztátátásssss

VéVéVéVércrcrcrcrcsísísísísíkokokokokossss - erererer ltetetetetetetetetetett st st st st székletetetetetürürürürürítítítítítésésésésés, aranyeres csomókókók memememegrepedésésésésésee

Véres,s,s,s,s, nynynynynyálálálálálkás - gyululululullalaladásos bélbetegség

Friss, pipipipipirororororos vérrel bevont széklet - a rectalis bs bs bélszszszszszakakakakakasasasasaszozozozon mn mn mn mn malignusss

tumor, intenzívebb aranyeres vérzés

Széklet szaga

Jellegzetesen kellemetlen – élettani

Rothadásos, nagyon b zös – fehérje-emésztési
zavar

Erjedéses, savanyú – szénhidrát-emésztési zavar

Er sebben erjedt („cefreszag”) - nagy mennyiség
tömény alkohol pl. pálinka fogyasztása

Rendkívül b zös, édeskés - melaena

Széklet szaga

JJJJJeeelllllllleeeggzzeeetteeeesseeeeeennnn kkkkkeeeeeellemetlen – élettannnniiiii

RRRRRoooooottttthhhhhhhaaadddddááááássssssoooosssss,,,,, nnnnnnagyon b zzzzööööösssss – fehhhhhééééérrrrrjjjje-emmmmmééééésztési
zavvvvaaaaarrrrr

Erjedéses,,,, sssssaaaaavvvvvaaaaannnnnyyyyyúúúúú – ssssszénhidrrrrráááááttttt-emmmméééssszzztttééésssiii zzzaaavvvaaarrr

Errr ssssseeeeebbbbbbbbbbeeeeen errrrrjjjjjeeeeeddddt („ccccceeeeefffffreszag”) - naaagggggyyyyy mennnnnnyyyyyiiiiissééééégg
tömmmmmééééénnnnnyyyyy aaaaalkohooooolllll pppppl. pálinka fogyasztttásssssa

Rendkkkkííííívvvvvül b zös, édeskés - melaennna

Széklet állaga, konzisztenciája I.

Formált - élettani

Kemény, bogyós - kevés folyadékfogyasztás, székrekedés

Rendszeresen pépes - felszívódási zavar; túlzott táplálékbevitel; egyes
élelmiszerek, gyümölcsök (sárgabarack, szilva)

Híg - akár egyszer vagy többször ürül, hasmenésnek tekintend ; csökkent felszívódás

Véres, nyákos - nem fert zéses eredet bélgyulladások (pl. colitis ulcerosa, Crohn-

betegség)

Véres-vizes hasmenés – pl. dysenteria

SSSzzzzéééékkkkkkllllleeeeett állaga, konzisztenciájjjja I.

FFFFFFFooooorrrrmmmmmmááálllttttt -- éléléléletetetetettatatatatanininini

KKKKeeeeeemmmmmmééénnnnnyyyy,, bbbbbbooooggyyyyyóóóóóósss - kevés folyadékfogogogogogyayayayayaszszszsztátátátátás, székrererererekekekekekedés

Rendszeresen péppppeeeeesssss - felszívódásisisisisi zazazazazavar; tútútútútúlzlzlzlzlzott táplálékbevitel; egyes
élelmiszerek, gyümölcsösösök (k (k (k (k (sásásásásárgabarack, szilva)

Híg - akáakáakáakáakár egr egr egr egr egyszer ver ver ver ver vagyagyagyagyagy többször üör üör üör üör ürülrülrülrülrül, ha, ha, ha, ha, hasmesmesmesmesmenésnek tekintendendend ; cs; cs; cs; cs; csökkökkökkökkökkententententent felfelfelfelfelfelszíszíszíszíszívódvódvódvódvódásásásásás

Véreeeeesssss, nnnnnyyyyyákos - nem fert zéses eredet bélgyulladásdások (ok (ok (pl.pl.pl.pl. colitis uls uls ulcercercercercerosaosaosaosaosa, Cr, Cr, Cr, Cr, Crohnohnohn---

betegség)ég)ég)ég)ég)

Véres-vizes hasmenés – pl. dysenteria



Széklet állaga, 
konzisztenciája II.

- Bristol Stool Form
Scale

Széklet állaga, 
konziiiissssszzzzzteeeeennnnnciája II.

- BBBBBrrrrriiiiissssstttttolllll SSSSStttttoooooooooolllll Form
SSSSScale

Széklet kóros összetev i I.
• Túl sok víz

• Nagy mennyiség zsír Emésztett vagy friss vér

• Idegen test

• Genny

• Nyák

• Egyes baktériumok 

• Emésztetlen ételek

• Bélférgek 

SSSSSSSSzzzzzzzéééééééékkkkkllllleeet kóros összetev i IIIII.....
• TTTTTúúúúllllll sssoookk vvvííízzz

• NNNNNNNNaaaaaaggyyyy mmmeeennnnnnyyyyyiiiiisssséééééég zsír Emészttttteeeeetttttttttt vvvvvaaagyyyyy fffffrrrrriiiiss vééééérrrrr

• IIIdddddeeeeeggggggeeeeeeennnn tttttteeeeeeessssstttttt

• Genny

• Nyák

• Egyes bbbbbaaaaakkkkkttttééééérrrrriiiiiumokkkkk 

• EEEEEmmmmméééészzzztttteeeeetlen éééééttttteeeeelek

• Bééééélllllfffééééérrrrrgggggek 

Székletvizsgálat célja

laboratóriumi tesztsorozat:
• kémiai és mikrobiológiai tesztek,

• mikroszkópos vizsgálat

a széklet alábbi jellemz it vizsgálják:
– színe, szaga, alakja, s sége, összetétele, pH-ja,

váladék-, nyálka-, vér-, zsír-, húsrost-, fehérvérsejt,
epe- és cukortartalma

SSSSSzzzzzzékletvizsgálat célja

llllllaaabbbbboooorraaaatttttóóórrrrrriiuuuuummmmmmmi tesztsorozat:
••• kkkkkémmmmmiiiaaaaii éééésssss mmmiiiiikkkkrrrrroooobiológiai teszteeeeekkkk,,,,,

• mmmmmmmiiiiiikkkkkrrrrrrooooossszzzkkkkóóóóóóppppppoooooosssss vizsgálat

a széklettttt aaaaalllllááááábbbbbbbbbbiiiii jjjjjeeeeellllllemz iiiiittttt vvvvizssssgggááállljjjááákkkk::::
– sssszzzzzíííínnnnneeeee, ssszzzzzaaaaaggggga, alllllaaaakkkkkjjjjjaaaaa,,,,, sssss sége, ööösszzzzzeeeeetttttééééétttttteeeeeellllleeeeee,,,,, ppppppHHHHH-jjjja,,,

vááállllladddddék-, nnnnyyyyyálka-, vér-, zsír-, húsrrooossssttttt-, fehérrrrrvvvvvééééérssseeeeejtt,,,
eeeeepppppeeee- és cukkkkkooooortartalma

A székletminta vétele 

Mintavételi eszközök:

• 20 cm3 rtartalmú széklettartály („F tartály”), két tokban -
baktériumtenyésztés, toxin-, parazita-, vírusantigén
kimutatására alkalmas

• „Ty-tartály” - tífuszgyanús vér- és székletminták beküldésére
használatos

• Perianális területr l történ mintavétel (anorectalis kaparék
minta) celluxcsíkkal vagy celofánsapkás vattapálcával
történik, célja az enterobius vermicularis peték kimutatása.

AAAAAAAA  sssssszzékletminta vétele 

MiMiMiMiMiMintntntntntntntavavavavétététételeleli ei ei ei eszszszszkökököközözözözözök:

••• 20202020202020 cmcmcmcmcm33 rtrtrtararararartatatatatatatalmlmlmlmlmlmú széklettartátátátátálylylylyly („(„(„(„(„F tF tartátátátátálylylylyly”), kététététét tototototokban -
babababababababaktktktktktktktérérérérérérériuiuiuiuiuiumtmtmtmtmtmtmtenenenenenenenyéyéyéyésztés, toxin-n-n-n-n-, p, p, p, p, parazita-a-a-a-a-, v, v, v, v, vírírírusantigén
kimumumutatatatatatátátátásásásásásására alkalmasasasasas

• „Ty-tartálálálálály”y”y”y”y” - t- t- t- t- tífusususususzgzgzgzgzgyayayayayanúnúnúnúnús vér- és székletetetminták bebebebeküküküküldéséréreee
használalalalalatototototosss

• PePePePePeriririririanananananálálálálális terüleleleleletrtrtrtrtr l történ mintavétel (a(a(anononononorectalisisisisis kakakakakapapapapaparékkk
mintntntntnta)a)a)a)a) celluxcsíkkal vagy celofánsapkpkpkásásásásás vavavavavattttttttttapapapapapálálálálálcácávavalll
történénénénénikikikikik, célja az enterobius vermicularis pepepeték kk kk kk kk kimimimimimututututatatatatása.



A székletminta vétele 

Mikrobiológiai vizsgálatra:

Amennyiben a beteg képes rá maga is elvégezheti

– a székletet lehet ség szerint ágytálba kell üríteni, mert a WC-
csésze kórokozókkal telített

– otthoni mintavétel esetén a mintát a wc csészével nem
érintkez részr l kell venni

3 különböz székletb l, általában 3 egymást követ
napon kell mintát gy jteni

AAAAAAA  sszékletminta vétele 

MMMMMiiikkkkrrrroooobbbiiioollllóóóggggiiiiiiaaaaiiii vvviiiiiizsgálatra:

AAAAmmmmmmmeeeeennnnnnnnyyyyiibbeeeennnnnn aaaa bbbbeeeeeteg képes rá mmmmmaaaaagggggaaaaa iiiiiss eeeeellvvvvvégezhhhhheeeeettttti

––––– a sa sa sa sa sa szézézézézézéklklklklkletetetetetetetetetet lelelelelehet ség szerintntntntnt ágágágágágytálálálálba kellllllllll ürürürürüríteni, mememememert a WC-
cscscscsésésésésésészezezezezeze kókókókókórokozókkalalalal tetetetelített

– otthoni mintatatatatavévévévévétetetetetel el el el el esetén a mimimimimintntntntntátátátátát a wc csészével nem
érintkezezez rérérérérészszszszszr l kl kl kl kl kelelelelell vl vl vl vl venni

3 kkkkküüüüülllllööööönnnnnbbbbböööööz ssssszzzzzéééékletttttbbbbb lllll, általában 333 eeeeeggggymássssttttt kkkkööööövvvvettt
napppppooooonnnnn kkkkkeeeellllll mintáááááttttt ggy jteni

A székletminta vétele

„F” tartály (Magyarországon)

baktérium, toxin, parazita, vírusantigén
kimutatására

a tartályhoz tartozó kanállal venni a mintát,
kétharmadig tölteni

4 órán belül laborba

tárolás h szekrényben

„TY” tartály – tífuszgyanú esetén + vérminta

AAAAAAAA   sssssszzékletminta vétele

„„„„FFFFF””” tttttaaaarrrrrttáááálllyyyyyyy (((MMMMaaaagyarországonn)))))

bbbbbbbaaaaaaakkkkkktttttéééééérrrriiiiuuuummmmm,,,, toxin, pppppaaaaarazita, víruuuuusssssaaaaantigén
kkkkiiiiimmmmmmuuuuuttttttaaaaaattttáááásssááára

a tartályhoooz tttttaaaaartozó kannnnááááálllllllllaaaaalllll vvvvvenni a mintát,
kétharmmmmmaaaadddddiiiiigggg tööööölllllttttteeeeennnnniiii

44444 óóóóórrrrrááááánnnn belllllüüüüülllll laborrrrrbbbbbaaaaa

tttááááárollllláááásssss h sssszzzzzeeeeekrényben

„TY” tttaaaaartály – tífuszgyanú esetén +++ vééééérrrrrmmmmmiiiinnnttttta

Székletvér kimutatása I.

Humán vér kimutatása:

• pseudoperoxidáz reakción alapuló guaiac próba 
(gFOBT)

• antihumán haemoglobint használó 
immunokémiai módszerek (iFOBT, FIT)

• hematoporphyrin kimutatásán alapuló eljárások

• széklet DNS-teszt

SSSSSSSSzzzzzzééééééékletvér kimutatása I.

HHHHHuuuuummmáánnn vvvvéérrrrr    kkkkkiiiimmmmmmmuutatása:

•••• pppppsseeeeeuuuddddoopppppeerrroooooxxxxxiiiiidáz reakción aallllaaaaapppppuuuuulllllóóóóó ggggguaiaaaccccc pppppróóóóóbbbbbaaaaa   
((((gggggggFFFFFFFOOOOOOBBBBBTTTTTT))))

• antihumánnnnn hhhhhaaaaaeeeeemmmmmooooggggglobint haaaaasssszzzzznnnnnááááállóó 
immuuuunnnnnooookkkkkééééémmiai mmmmmóóóóódszeeeeerek (iFOBTTT,,, FFFFFIIIIITTTTT)))))

• hhhhheeeemmmmmaaaatttttoporpppphhhhhyyyyrin kimutatásán alaaapppuuuuuló eljááááárrrrááááásoooookkkkk

• széklet DNS-teszt

Székletvér kimutatása II.

A guaiac teszt sz papírra itatott, postázható
formája a Haemoccult teszt

1. a székletmintát a reagenssel átitatott tesztpapírra
juttatni,

2. majd hidrogén-peroxidot rácseppenteni

3. 1-2 mp múlva eredmény (kék elszínez dés pozitív)

az álpozitív eredmények elkerüléséhez speciális 
diéta  

SSSSSSSSzzzzzzzééééééékletvér kimutatása II.

AAAAAA ggggguuuuuaaaiiiaacccc tttttteeeessssssszzzzztttttt sz papírra itatttttoooootttttttttt,, pppppooooossssstttttáááázzzzzható
ffffforrrrrmmmmáájjjjaaa a HHHHHHaaaaaemoccult tesssszzzzzttttt

1. a székletmintáttttt aaa reagensssssseeeeel átttttiiiittttatotttttt tesztpapírra
juttatni,

2. majd hhhhhiiiiidddddrrrroooooggggén-pppppeeeeerrrrroooooxidottttt rácseppentteeennnnniii

3. 1111-22222 mmmmmppp múúúúúlllvvvvvaaaaa eredddddmmmmmééééénnnnnyyyyy (kék elszínezzz dééééééssss ppppooooozzzzziiiiittttííííívvvvv)))))

az ááálllllpppppooooozitív eredmények elkerülééséhhhhhez sssssppppeeeeccccciiiiális 
diéta  



Székletvér kimutatása III.

Az immunkémiai módszer (pl. MEDI-FEC)

• lényege a humán globin kimutatása

• guaiacos módszernél korszer bb

• diétás megszorításra nem kell

Kétfázisú eljárás

• guaiac- és immunológiai módszer kombinációja

• az emberi hemoglobinra fajlagos

• érzékenyebb

SSSSSSSzzzzzzéééééééékkkkkkllllletvér kimutatása IIII.

AAAAAzzzzzzz iiiimmmmmmmmmmmuunnnnkkkkkkkééééémmmmiiiaaaai módszer (pl.. MMMMMEEEEEDDDDDI-FECCCCC))))

• llllééééénnnnnnyyyyyeeeeeggggggeeeee aaaaa hhhhhhhuuuuuuumán globinnnnn kkkkkiiiiimmmmmutatááááásssssaaaaa

• guaaaiiiiaaaaaaccccccoooossss módszeeeeerrrrnnnnnél korrrrrssssszzeeeeerrrrr bb

• diétás megggggssssszzzzooooorííííítttttáásssssrrrrra nem kkkkkeeeellllllll

Kééééétttttfffffááááázzzzziiiisssssúúúúú eljááááárrrrááááás

• guuuuuaaaaaiiiiiaaaaaccccc-- és immmmmmmmmmunológiai módszeeer kkkkkombinnnnnááááációóóóójaa

• az eeeeemmmmmberi hemoglobinra fajlagosss

• érzékenyebb

Székletvér kimutatása IV.

A széklet porfirin-mennyiségének kimutatása

(HemoQuant)

• meghatározható a hemoglobin mennyisége

A székletben lév  DNS kimutatása

• még nincsenek pozitív klinikai tapasztalatok

SSSSSSSzzzzzéééééééékkkkkllletvér kimutatása IVVVVV.

AAAAAA sssszééééékkkkllllleeettt ppppppporrrrfffffiiiiirrrin-mennyiségggggééééénnnnneeeeekkkkk kkkkkimuuuuutttttaaaaatttttááááásssssaaaaa

(HHHHHeeeeeeemmmmmmmoooooQQQQQQuuuuuaaaaaannnntttttt)))))

• meghhhhhhatározhatttttóóóóó aaaaa hemoooooggggglllllooobinnnn mennnnyisége

A szééééékkkkklllleeeeetttttbbbbeeeeennnnn    lév   DDDDDNNNNNSSSSS kkkkkimutatásssa

• mmmmméééééggggg niincseeeeennnnneeeeek pozitív klinikai taaapppppasztalaaaattoooook

A széklet jelölése a lázlapon

• függ leges vonal - formált széklet

• lt vonal - hasmenéses széklet

• piros vonal - a véres széklet

• piros „M” bet – melaena

• nulla vagy áthúzott nulla – a széklet

kimaradása

• „B”bet – beöntés

AAAAAA ssssszzzzzzzééééééééékkkkkklet jelölése a lázlapooooonnnnn

••••• fffffffüüüüggggggggggg llleeeeeegggggggeeeeeesssss vonal - forrrrrmmmmmááááálllllttttt ssszzzzzééééékkkkklet

• lllllttttttt vvvvvvoooooonnnnnnnaaal - hasmenéssseeeeessss ssssszzzzzééééékkkkklet

• piros vonnnnnaaaaalllll ---- a va va va va véres széklelelelelettt

• pirrrrooooosssss „MMMMM” beeeeettttt ––––– mmmmelaena

• nnnnnuuuuullllllaaaaa vagggggyyyyy áthúzott nuullaaaaa – a sa sa sa sa szézéklklklklkletetet

kimamamamamarararararadása

• „B”””””bbbbbet – beöntés

Hasmenés – diarrhoea I.

• folyós, laza vagy híg széklet

• több mint háromszor

• és/vagy mennyisége >200 g 24 óra alatt

Tenesmus: gyakori vagy állandó székelési inger,
kevés széklet, vagy ürítés nélkül

HHHHHHHHaaaaaaassssssmmmmmmenés – diarrhoea I.....

••• fffffolllyyyyyóóóóóss,, llaaaaazaaaaa vvvaagy híg széklettttt

• tttttttöööööööbbbbbbbbbbbb mmmmmmmiiiinnnnnttttt hhhhhháromszor

• és//vagy mennnyyyyyiiiiisssssééééége >20000000000 ggggg 244444 óóóóra alatt

Teeeeennnnneeeeesmmmmmuuuuus: gyyyyyaaaaakori vagy állandó szzzzéékelésiiii iiiinnnnngggggeeerrr,,,
kevééééés sssszéklet, vagy ürítés nélkül



A széklet felfogására alkalmas eszközök

• Alátét: elnyeli a széklet folyékony komponenseit, de a
szilárdak a b rön maradnak és irritálják azt.

• rápolás:

– kerülni a száraz wc papírt, szappant, alkohol tartalmú
készítményeket és a hint port

– Preferálandók a hipoallergén krémek, nedves törl kend k

• Széklet-gy jt k (faecal collector):
– a megtisztított, száraz gáttájékra helyezhet fel

– immobilis, mozdulatlan betegek esetén optimális

– szivárgás kialakulhat

A sssszzzzzéééééékkkkklllllleeeeeeetttttt    fffffelfogására alkalmas eszzzzzkkközök

• AAAAllllááátttttééttt:: eeeelllnnyyyyeeeeelllliii aaaaaa széklet folyékony kooooommmmmpppppooooonnnnneeeeennnnnssssseeeeeiiiiittttt,,,,, de a
ssssszzzzzziilááááárrrrdddaaaakkkk aaaaa bb rrrröööööönnnn maradnak és iiiiirrrrrrrrrriiiiitttttááááállljjjjjááááákkkkk azt.

• ráááppppppoooooollllláááássss:

– kerülni a szszszszszárárárárárazazazazaz wc papírt, s, s, s, s, szazazazazappppppppppananananant, alkohol tartalmú
készítméméméméménynynynynyekekekekeketetetet ésésésésés a ha ha ha ha hininininint port

– PrPrPrPrPrefefefefeferererererálálálálálanandódódódódók ak ak ak a hipopopopopoalalalalallelelelelergrgrgrgrgénénénénén krémek, nedededveveveveves ts ts ts ts törörörörörlllll kekekekekekendndndndnd kkkkk

• Szééééékkkkllllleeeeettttt-gy jt kkkkk ((((faecal collector):
– a ma ma ma ma megegegegegtisztított, száraz gáttájékra helyezhet fel

– immobilis, mozdulatlan betegek esetén optimámámális

– szivárgás kialakulhat

Hasmenés – diarrhoea V.
- széklet felfogására alkalmas eszközök

• Anális dugók (anal plug):

– Habszivacs szer  anyagból készülnek

– Végbélbe fölhelyezhet

– Krónikus hasmenés esetén megakadályozza a szivárgást

Hasmenés – diarrhoea V.
--- sssssszzzzéééééékkkkklllleeetttttt  ffffffffeeeelfogására alkalmas esssszkkkkkööööözök

••• AnAnAnAnAnálálisisis d d d dugugugugókókókókókók (a(a(a(a(a(a(ananananananal plug):

– HaHaHaHaHabsbsbszizizizivavavavavacscscscs s s szezezezezer  anyagból készülülülülülnenenenenekkkkk

––– VéVéVéVéVégbgbgbgbgbgbgbélélélélélélbebebebe f f f f f fölölölölölölhehehelyezhet

–– KrKrKrKrKrKrónónónónónikikikikikikikususus h h hasmenés s esetén m m m m megegegegegakakakakakadadadadadályozzzzzzzza a a a a a a a a a szivárgást

Hasmenés – diarrhoea V.
- széklet felfogására alkalmas eszközök

• Fekál rendszerek:

– Immobilitás és székletinkontinencia esetén

– Akár öblítésre is használható

– Rectális ballon, ami egy szilikon katéterben folytatódik

HHHHHHHasmenés – diarrhoea V.
--- ssssszzzéééékkkkllleeeeettttttt fffffffeeeeelfogására alkalmas eeeeessssszzzkkkkkööööözök

••• FeFeFeFeFekákákákákákál l l rererendndndndszszszszszerererererekekekekekek:

––––– ImImImImImImmomomomomomobibibibililililitátátátátátás s s s s ésésésés székletinkontntntntinininininenenenenencicicicicia eseteteteteténénénénén

––– AkAkAkAkAkAkárárárárár ö ö ö ö öblblblblblblítítítítítítítésésésésésre is használhatatatóóóóó

– Rectális ballon,n,n,n,n, a a a a amimimimimi e e e e egy szilikokokokokon n n n n kakakakakatététeteteteterbrbrbrbrben folytatódik

Székrekedés – obstipatio I.

• száraz, kemény állagú, bogyós, csomós széklet
• ürítése nehéz
• túlzott er lködés, fájdalom, diszkomfort érzés,
• az egyén nem érzi, hogy teljesen kiürült volna

bélrendszere,
• a székletürítés három napnál ritkábban történik,
• ürítés ideje a 10 percet meghaladja
• kísérheti: gyomorfájdalom, görcsök, étvágytalanság,

csökkent bélhangok
• facialis impaktációhoz, aranyérhez vezethet
• ritkán életveszélyes
• szorongást okozhat
• csökkenti a beteg életmin ségét

SSSSSSzzzzzzzééééééékkkkrekedés – obstipatio I.

••••• ssssszzzáááááraaaazz,, kkkemmmmmmééééénnnnyyyyyy állagú, bogyós, csomóósssss sszzzzzééééékkkkkleeeeettttt
••• üüürrrrrrríííítttéééssseee nnnneeeehhhhéééézzzz
•••• tttttúúúúlzzzooooottttt eeeeerrr lllkkkkkööööödddddés, fájdalom,,,,, dddddiiiiissssszzzzzkkkkkommmmfffffooooorrrrrt érzééééésssss,,,,
• aaaaaazzzzzz eeeeeeegggggyyyyyyééééééénnn nnnnnem érzi, hooooogggggyyyyy ttttteeeeeljesennnn kkkkkiürülllttttt volna

bééééélllrrrreeeeennnnddddddssssszzzere,
• a székletürítééésss hhhhhááááárrrrrom napnállll rrriiiiittttkkkkkááááábbbbbbbbbban történik,
• ürítés idddddeeeeejjjjeeeee aaaaa 100000 pppppeeeeerrrrrccccceet meghallllaaadja
• kísééééérrrrrhhhhheeeeetttttiiii: gggggyyyyyomorrrrrfffffááááájjjjjdddddaaaaallllooooom, görcsökkk, ééééétttttvvvvvááááágggggyyyyyytttttaaaaalllllaaaaannnnnsssssááááág,,,

cccccsssssöööökkkkkkkkkeeeeennnnt béééééllllhhhhhaangoookkkkk
• fffffaaaaaccccciiiiaaaaalllliiisssss impakkkkktttttááááációhoz, aranyérhez vvveeezzzzzeeeethet
• ritttttkkkkkááááánnnn életveszélyes
• szorrrooooonnnngást okozhat
• csökkenti a beteg életmin ségét



Székrekedés – obstipatio II.
- Róma II. kritériumrendszer 

székrekedés, ha az alábbiak közül legalább kett az elmúlt 12
hónap során összesen legalább 12 hétig fennállt (Drossman et
al 1999):

1. A székletürítések több mint 25%-ban jellemz az er lködés
2. A székletürítések több mint 25%-ban jellemz a kemény,

bogyós széklet
3. A székletürítések több mint 25%-ban jellemz elégtelen

kiürülés érzés székelés után
4. A székletürítések több mint 25%-ban jellemz széklet

elakadásának érzése
5. A székletürítések több mint 25%-nál manuális segítség

szükséges a kiürüléshez
6. A heti székletürítések száma, kevesebb, mint három

SSSSzzzzzzzéééééééékkkkkkrrrekedés – obstipatio IIIIII.
-- RRRRóóóóóóóómmmmmmmaaaa II. kritériumrendddddssssszzzzzeeeeerrrrr 

szszszszszékékékékékékékékrererererekekekekekedédédédés,s,s,s, hahahahahaha azazazazaz alalalalábbiak közül legalálálálálábbbbbbbbbb kekekekekett azazazazaz elelelelelmúmúmúmúmúltltltltlt 12
hóhóhóhóhóhóhónanananap sp sp sp sp sororánánánán ösösösösösösszszszszszszesesen legalább 12121212 héhéhéhéhétititititig fg fg fg fg fenenenenennánánánánállt (DrDrDrDrDrosososossmsmananananan et
alalalalal 191919191919199999999999):):):):):

1. A székletürítések tötötötötöbbbbbbbbbb mimimimimint 25%-%-%-%-%-bababababan jellelelelelemz az er lködés
2. A székletürítésésésésésekekekekek tötötötötöbbbbbbbbbb mint 2525252525%-%-%-%-%-bababababan jn jn jn jn jellemz a kemény,

bogyós szszékékékékéklelelelelettttt
3. A széklklklklkletetetetetürürürürürítítítítítésésésésések tötötötötöbbbbbbbbbb mimimimimint 25%-ban jn jn jelelelelellelelelelemzmzmzmzmz elelelelelégégégégégtetetetetelelelelelennn

kikikikikiürürürürürülülülülülésésésésés érzézézézézés ss ss ss ss székelélélélélés us us us us utátátátátánnnnn
4. A sA sA sA sA szézézézézéklklklklkletürítítítítítésésésésésekekekekek tötöbbbbbb mint 25%-baban jn jn jn jn jellemz szszszszszékékékékéklettt

elelelelelakakakakakadadadadadásásásásásának érérérérérzézézézézése
5. A sA sA sA sA szézézézézékletürítések több mint 25%-nál ml ml ml ml manananananuálililililis ss ss ss ss segegegegegítséggg

szükükükükükséséséséségeges a kiürüléshez
6. A heti székletürítések száma, kevesebb, m, m, minint ht háráromom

Obstipació kialakulását provokáló állapotok (pl.)

életmódbeli tényez k
helytelen étkezési szokások pl. alacsony élelmi rost bevitel, 

kevés teljes ki rlés  gabonából készült termékek fogyasztása

elégtelen folyadék bevitel

túlsúly

testmozgás hiánya

rendszeres beöntések

pszichés tényez k
szorongás, depresszió

székelési inger akaratlagos elnyomása

gyógyszerek 

mellékhatásai

antidepresszánsok

antiepileptikumok

antipszichotikumok

Morphin, opioidok

élettani változások
terhesség

id s kór

kórállapotok
neurológiai betegségek (Parkinson kór, sclerosis multiplex, 

izomdystrophia, gerincvel  sérülés)

hypothyreosis

Addison kór

analis repedések, aranyeres csomók

vastagbél daganat

gyulladásos bélbetegségek

környezetváltozás
utazás, nyaralás, kórházi környezet

Obstipppppaaaaccccciióóó kialakulását provokáló állapotok (pl.)

életttmmmmmmóóóóóóóddddddbbbbbbeeeeellllliiiii tttttééééééénnnnnyyyyyyez k
helytelen étkezési szokások pl. alacsony élellellellelmi mi mi mi mi rost bevitel, 

kevés teljes ki rlés  gabonából készült termérmérmérmérmékekkekkekkekkek fogyasztása

elégtelen folyadék bevitel

túlsúly

testmozgás hiánya

rendszeres beöneöneöneöneöntéstéstéstéstésekekekekek

pszziiiicccccchhhhhhhéééééésssss   ttttttéééééénnnnnnyyyyyyeeeezzzzzz k
szorongásgásgásgásgás, d, d, d, d, depreprepreprepressessessessesszió

székelési in in in in ingergergergerger akaraaraaraaraaratlagos elnyonyonyonyonyomásmásmásmásmása

gyógyszzzeeeeerrrrrreeeeekkkkkk 

mellékhatásai

antidepresszsszsszsszsszánsánsánsánsánsokokokokok

antiepileptikumkumkumkumkumokokokokok

antipszichotikuikuikuikumokmokmokmokmok

MorMorMorMorMorphin, opioidokokokokok

élettani vááááállllltttttooooozzzzzááááások
terheshességségségségség

ididididid s ks ks ks ks kórórórórór

kórááááállllllaaaapooootttttoooook
neuneuneuneuneurológiai betegségek (ParParParkinsonsonsonson kó kó kó kór, scleroeroeroeroerosissississis mu mu mu mu multiltiltiltiltiplex, x, x, 

izomdystrophia, gerincvel  sé sé sérülrülrülrülrülés)

hypothyreosis

Addison kór

analis repedések, aranyeres es es csomókmókmókmókmók

vastagbél daganat

gyulladásos bélbetegségek

környezetváltozás
utazás, nyaralás, kórházi környezet

Obstipatio kezelése

gyógyszeres kezelés

• hashajtók

(nem ezen el adás

keretében)

konzervatív kezelés, 

életmódbeli tanácsok

beöntés

skyballum eltávolítása

OOOOOOOObstipatio kezelése

gygygygygyógógógógógógysysysysysysyszezezezezeres kezelés

••• hashajtók

(nem ezen elelelelel adadadadadásásásásás

kerererereretététététébebebebeben)n)n)n)n)

kokokokokonznznznznzervatív kekekekekezezezezezelés, 

éléléléléletetetetetmómómómómódbeli tatatatanánánánánácscscscsok

bebebebebeönönönönöntés

skskskskskybybybybybalalalalallululululum em em em em eltávolítása

Életmódbeli tanácsok a székrekedés megel zésére 
és nem-gyógyszeres kezelésére

• magas rosttartalmú ételek fogyasztása

• naponta 1,5-2 liter folyadék elfogyasztása 

• fizikai aktivitás 

• székelési napló vezetése

• székelési testhelyzet

• medencefenék izmainak er sítése

• biofeedback-kezelés

• székelési ingert ne nyomják el

Életmódbeli tanácsok a székrekedés megel zésére 
éééééééésssssss  nnnnneeem-gyógyszeres kezelésére

• mamamamamagagagagagas s s rorororoststststtatatatatartrtalalalalalalalmúmúmúmúmúmú ételek fogyasztása

• nananananananapopopontntntntnta a 1,1,1,1,1,5-5-5-2 2 2 lilililiteteteteter folyadék elfogogogyayayayayaszszszszsztátátátátásasasa 

• fifizizizizikakakakakakai i i akakakakakaktitititititivivivivivivitátátátátátátás s s s s 

• székelési napló vevevevezezezezezetététététésese

• székelésésésési i i i tetetetetestststststhehehehehelyzetttt

• mememememededededencncncncefefefefefenékékékékék izmzmzmzmzmainak k k k k ererererer sítése

• biofofofofofeeeeeeeeeedbdbdbdbdback-kezelélélés

• székelelelelelésésésésési ingert ne nyomják el



Székrekedés – megfelel
testhelyzet

SSSSSSSzzzzzzzéééékrekedés – megfelel
testhelyzet

Beöntés típusai

oldat ozmolalitása:

• hypotoniás

• hypertoniás

• isotoniás oldat

csoportok:

tisztító/kiürítéses

retenciós

Beöntés típusai

oldat ot ot ot ot ot ozmzmzmzmzmzmzmololololololololalalalalalalalitititititásásásásásásása:a:a:a:a:a:

• hyhyhyhyhyhypopopopopopototototototonininininiásásásás

• hyhyhypepepepehyhyhyhyhyhypepepepepertrtrtrtrtrtrtonononiáiáiáiásssshyhyhyhyhypepepepepe

• isisisisototototototononononiáiáiáiás os os os oldldldldldldatatatatat

csopopopopoportok:

tititititiszszszszsztítótótótótó/kiürítéses

rereretetetetetencncncncncióióióióióssss

Beöntés  

Tisztító beöntés (evacuant enema)
Indikációi: székrekedés, vizsgálatok, m tétek, szülés el tt

Csoportosítása:
• Mennyiség alapján

• nagy volumen beöntés (500-1000 ml),
• kis volumen beöntés (50-200 ml)

• Osmolalitás alapján: hypotoniás, isotoniás, hypertoniás

• Érintett bél alapján:
• magas
• alacsony

Beöntés  

Tissssszzztttííííttttóóóó bbbeeeeööönntééééésss (((eeeeevvvvvvacuant enema)
Innnndddddddiiiiiikkkkááááccccccciiióóii:: sszzééékkkkkrrrrreeekkkkkeeeedés, vizsgálatok, m tttttéééééteeeeekkkk, szzzzüüüüüllllééééésssss eeeeellll tttttt

Csooppppppooooooorrrrtttttoooooossssíííííttttááááássssaaaaa:::::
• Mennnnnyyyyyyiiiisssséééééégggggg alapján

• nagy volumen bebebebebeönönönönöntétés (500-101010100000000000 mlmlmlmlml),),),),),
• kis volumenenenenen bebebebebeönönönönöntététététés (s (s (s (s (5050505050-200 ml))

• OOOOsssssmmmmmooooollllaaaaallllliiiiittttás aaaalllllaaaapppppján: hhhhhyyyyypppppootoniás, isotonnniáásssss, hhhhhypeerrrrrtttttooooonnnniiiiiááááás

• Érinntttttettttttttt bél alapján:
• magagagagagasssss
• alacsony

Beöntés 

Szappanos beöntés / soapsuds enema, SSPA

• szappan(hab)os víz,

• bélirritáló hatás miatt ritka

• speciális szappan (Castile szappan) használható,
növényi összetétel , kevésbé irritál

Hashajtó beöntés / purgative enema

• hipertóniás oldat: glicerines beöntés, glicerin és víz
(1:2), valamint a glicerin és ricinusolaj (1:1) keveréke

Beöntés 

SSSSSSzzzzaaaaapppppaannnooooss  bbbbbbeeeööööönnnnnnttttttés / soapsuds enema,,,,, SSSSSSSSSSPPPPPAAAAA

••• sssszaaaapppppppppaannn(((hhhhabbbbb))))ooos víz,

• bbbbbbbééééééllliiiirrrrrrriiiittttááááááálllóóóóó hhhhhaaaaaattttttáás miatt ritkkkkkaaaaa

• speeeecccciiiiááááálllliiiiiissssss szappannnnn (Castileeeee ssssszzzzzappan) hhhhasználható,
növényi összeeetttttééééétttteeeeelllll , kevésbééééé irrrrrrrrrriiiiitttttááááálllll

Hassssshhhhhaaaaajjjjjtttttóóóóó beööööönnntttttés / pppppuuuuurrrrrgggggaaaaatttttiiiive enema

• hhhhhiiiiippppperrrrrtttttóóóóóniás oooooldddddat: glicerines beöntéééssss,,,,, glicerinnnnn ééééés vvvízzz
(11111:::::2))))),,,,, valamint a glicerin és ricinusollaaaj (((((111:1) kkkkkeeeeevvvvveerrrrréééééke



Beöntés 

Hideg beöntés (cold enema)

Indikáció:

• Lázcsillapítás (láz, h guta)

• Gyulladáscsökkentés (pl. colitis ulcerosa,
vérhas, hasmenés és aranyér)

• 10-20 oC-os (vagy 27-32 oC-os) vízzel

Beöntés 

HHHHHHHiiidddddeeeeeggggg bbbbbeeeeööööööönnntttééééésssss  (cold enema)))))

Innnnddddddiiiiiikkkkkkkáááááácccccciiióóóóóóó::::

• Lázcsiiiillllllllapítás (((((llllááááázzzz,,,,, h gutaaaaa)

• Gyulladáááássssscccccsssssööööökkkkkkkkkkeeeeennnnntttttéés (pl. coooollliiitttiiisss uuulllccceeerrrooosssaaa,,,
vérhaaaaasssss, hhhhhaaaaasssssmennnnnééééésssss ééééésssss aaaaaranyér)

• 111100000-22200000 oC-ooooosssss (((((vagyyy 227-32 oC-os) vvvízzzzzzzzel

Beöntés 
gyógyszeres beöntés (medicated enema)

• retenciós beöntés

• a végbélben kell tartani (általában 30-60 perc)

• steroid-oldatos (bélgyulladás csökkentésére colitis
ulcerosa esetén)

• antibiotikum-oldatos (helyi bakteriális fert zés
esetén)

• hypertoniás oldatos beöntés

Beöntés 
gggggyyyyyyóóóóóóóóggggyyysszzzeeeeeerrrrrrreeeeeeeess beöntés (medicatedddd  ennnnneeeeema)

• rrrrrreeeeeettteeeeeeeennncciióóóss bbbbeeeeööööönnnnnnttttés

• a vvvvvééééééééggggggbbbbbbbéééééélllbbbbbeeeeeennnnnnn kkkkkell tartani (ááááállllltttttaaaaaláábbbbbaaaaan 30000-----6666600000 perrc)

• steroid-oldaatttttooooossss (((((bbbbbééééllllgggggyulladásssss cccccsssssööööökkkeenttééssééree ccoolittis
ulcerosaaa eeeeessseeeeetttttééééén)

• annnnntttttiiiiibbbbbioooootikkum--ooooolllllddddatos (helyi bakkkteeeeeriális feeeeertt zééés
eseeeeetttttééééénnnnn))))

• hypertoniás oldatos beöntés

Beöntés 
Nyugtató beöntés / sedative enema

• már nem alkalmazzák

• alvás el segítés érdekében

Érzéstelenít beöntés / anesthetic enema

• már nem alkalmazzák

• sok szöv dménnyel járt (halál)

Beöntés 
NNNNNNNyyyuuuuuuggggtttaaaaatttóóóó bbbbbbbeeeeeöööööönnnnnntés / sedative enemaaa

••••• mmmmmmáááááárrr nnneeeemmmmmmm aaaaalllllkkkkkaaaalmazzák

• aaaaalllllllvvvvvvvááááásssss eeeeelllll ssssseeeeeeggggggggíííítés érdekééééébbbbbeeeeennnnn

Érzéstelenítttt bbbbbeeeeeööööönnntttttééééés / anessssstttthhhhheeeeettttiiicccc eeennneeemmmaaa

• már nnnnneeeeemmmmm aaaaallllkalmmmmmaaaaazzzzzzzzááááákkkkk

• sssssoooookkkkk szzzzzöööööv ddddmmmmmééééénnyyyyeeeel járt (halál)

Beöntés 

Féreghajtó beöntés (antihelmintic enema):

• cél: férgek elpusztítása és eltávolítása

• el ször tisztító beöntést kell adni

• Speciális féreghajtó gyógyszeres oldat (250 ml)

Összehúzó / vérzéscsillapító beöntés (astringent enema):

• indikáció: colitis ulcerosa és vérhas

• beönt folyadék hatóanyaga: tannin, timsó és ezüstnitrát 

Beöntés 

FFFFéééééérrrreeeeeggggggghhhaaajjjttóóóó   bbbeeeeööönnnntttttéééés (antihelmintic eeeeennnnneeeeemmmmma):

• ccccccééééééélllll:: ffffééééérrggggeeeeeeekkk eeeellllpppppppuuuuuusztítása és elllltttttááááávvvvvooooollllítása

• elll sssszzzzzöööööörrrr  ttttttiiissssszzztttttíííítttó beöntést kelllllllll  aaaaadddddnnnnniiiii

• Speciális féreghhhhhaaaaajjjjjtttttóóóóó gyógyszerrrreeeeesssss   ooooollllldddddaaaaattttt (250 ml)

Összzeeeeehhhhúúúúúzzzzzóóóóó // vvvvvééééérrrrrzzzéscsssssiiiiillllllaaaaapppppííííítttttóóóóó beöntés (aaastttttrrrrriiiiinnnnngggggeeeeeennnnnntttttt eeeeeennnnnneeeeemmmmmaaa):

• iinnnnndddddiiiiikácccccióóóóó: coliiiitttttiiisssss  ulcerosa és vérhas

• beööööönnttttt folyadék hatóanyaga: tannin, tttimmmmmsssó ésssss    eeeeezzzzzüüüssssstttttnitrrrát 



Beöntés
Báriumos beöntés / barium enema
• kontrasztanyagos röntgen vizsgálat el tt 
• bárium-szulfátot alkalmaznak

Olajos beöntés / oil enema
• kisebb mennyiség  oldat
• 30-60 percig a bélben tartani 
• Indikáció: obstipatio kezelése, gát- és rectumm tétet követ en
• felhasználható: olívaolaj (180 ml), ricinusolaj (60-120 ml), 

gingelly olaj (150-180 ml), ricinusolaj és olívaolaj 1:2 arányú 
keveréke

• gyakran követi a nagy volumen  tisztító beöntés

Beöntés
Bááááárrrriiiiuuuuummmmmoss bbbeeeööönnnnnttéééééésssss  ////// barium enema
• kkkkkkoooooonnntttttttrrrrraaasszzttaannnyyyyyyaaaaggggooooossss  röntgen vizsgálat el tttttttttt 
• bbbbáááááárrrrrriummmmm---sszzzuuulllllffffátttttoooootttt aaaalkalmaznak

Olajos bbbbeeeeöööööönnnnnnttttttééééésss /// oil enemmmmma
• kisebb mennyiséggggg  ooooollllldddddat
• 30-60 perciggggg aaaaa bbbbbééééélbbbbbeeeennnnn tttttaaaaarrrrrtani 
• Indikációóóóó:::  ooooobbbbbsssssttttiiiiipatio kkkkeeeeezeléééééssssseeeee, gát- és recctttuuuuummmmmmmmmm ttéééétttteeeettttt kkkkkööööövvvvveeeeet en
• feeeelllllhhhhhaaaaassssszzzznnnnnááááállhatóóóóó: ooooolívaolllllaaaaajjjjj (((((11111888880 ml), ricinusssolaaajjjjj ((((((666666000000-111112222200000 mmmmmlllll))))), 

giiinnnnngggggeeeeellyyyy ollllaj (15555500000-----111180 ml), ricinusolaj és ooolívvvvaolaj 1:22222 aaaaaránnnnnyúúú 
kevvvveeeeerrrrééééékkkkkeeeee

• gyakrrrrraaaaannnnn követi a nagy volumen  tisztító bbbeööönnnnntés

Beöntés 
Keményít s beöntés / Emollient beöntés / starch enema
• Indikáció: hasmenés miatti nyálkahártya-irritáció enyhítése
• Beönt -folyadék: keményít , ópium és keményít -nyálkás víz,

mérséklete 37,8- 40,5 C.

Stimuláló beöntés / stimulating enema
• Indikáció: levertség kezelésére, folyadékveszteség vagy collapsus,

ópiummérgezés kezelésére
• Beönt -folyadék: használható feketekávé oldat (1 ev kanál rölt

feketekávé, 300 ml víz, 1 csipetnyi só), h mérséklete 42-43 C.
• Speciális kávés beöntést alkalmazhatnak rák kezelésére,

méregtelenít hatása miatt

Szélhajtó beöntés / carminativ enema
• Kis volumen beöntés adása hypertoniás oldattal (pl.: MGV oldat:

30 ml magnézium, 60 ml glicerin, és 90 ml víz).

Beöntés 
KeKeKeKeméméméméméméménynynynynyítítít s bs bs bs bs beöeöeöeöeöntntntntntntésésésésésés / E/ E/ E/ E/ Emollient beöntés / starchchchchch enenenenenemememememaaaaa
• InInInInInIndididididikákákákákákákákácicicició:ó: hahahahasmsmsmsmenenenenenésésésés miatti nyálkahártya-i-irrrrrrrrrritititititácácácácációióióióió enenenenenyhyhyhyhyhítítítítéséséséséseeee
• BeBeBeBeBeBeönönönönöntttt -f-f-f-fololyayayayayayadédédédék:k:k:k:k: kekekekekeményít , ópiumumumumum ésésésésés kekekekekeméméméméményítít -n-n-n-n-nyáyáyáyálklklklklkásásásásás víz,

mémémémémémémérsrsrsrsrsékékékékleleleleleletetetete 373737373737,8,8,8,8,8,8,8,8- 40,5 C.

Stimuláló bó bó bó bó bó beöeöeöeöeöeöntés / stimumumumumulalalalalating enemememememaaaaa
• Indikáció: levertséséséséség kg kg kg kg kezezezezezelésére, folylylylyadadadadadékékékékékveveveveveszszszszszteség vagy collapsus,

ópiummérgegegegegezézézézézés ks ks ks ks kezezezezezeleleleleléséséséséséréréréréreeeee
• Beönt -folololololyayayayayadédédédédék:k:k:k:k: haszszszszsznánánánánálhatatatató fó fó fó fó feketekávé oé oldldldatatatatat (1(1(1(1(1 evevevev kakakakakanánánánánálllll rörörölt

fekekekekeketetetetetekákákákákávévévévévé, 30000000000 mlmlmlmlml víz, 1 c1 c1 c1 c1 csisisisisipepepepepetntntntnyi só), h mémémérsékékékékékleleleleleletetetetetete 424242424242-4-4-4-4-4-43 C3 C3 C3 C3 C3 C.
• SpSpSpSpSpecececececiáiális ks ks ks ks kávésésésésés beöntététététést alkalmazhatntntnakakakakak rák kk kk kk kk kezezezezezelésésésésésérérére,

mémémémémérererereregtgtgtgtgtelelelelelenenenenenít hatátátátátásasasasasa miatt

Szélhajtó bó bó bó bó beöeöeöeöeöntés / carminativ enema
• Kis volumen beöntés adása hypertoniás oldldldatatattatatal (l (l (plplpl.:.:.: MGMGMGV oV oV oldldldatatatat:

30 ml magnézium, 60 ml glicerin, és 90 ml víz).

Beöntés 
Tápláló beöntés / nourishing enema
• Indikáció: sorvadásos betegségek, eszméletlenség esetén tápanyagok végbélen

keresztüli bejuttatása
• Adagolása lehet: 4 óra alatt 180-270 ml, vagy 24 óra alatt 1100-1700 ml,

mérséklete 38 C

Visszaáramlásos beöntés / return-flow enema (másnéven Harris flush)
• Indikáció: a flatus eltávolítása és a perisztaltika fokozása, hasi m tétek után,

bélm ködés újraindításának el segítésére
• Beönt -folyadék: 200 ml oldat, h mérséklete feln tteknél 40,5-43C,

gyermekeknél kb. 38 C
• a folyadékot a 35-40 cm-rel a rectum szintje fölé emelt tartályból (gyermeknél

7,5 cm) kell bejuttatni a rectumba, majd a csövet el kell zárni, ezt követ en le
kell engedni a tartályt 30,5-45,5 cm-rel a beteg rectumának magassága alá és
meg kell nyitni a csövet. A folyadék ürülésének megsz nését követ en
ismételten el kell zárni a csövet és a tartályt fel kell emelni.

• Maximum 3 alkalommal ismételhet

Beöntés 
Táplplplplpláláláláláláló bó bó bó bó bó beöeöeöntntntésésés / n/ n/ nouououououririririririshshshshshing enema
• InInIndididididikákákácició:ó: sosososorvrvadadadadadadásásásásosososososos bebebebebebetegségek, eszméletlenség esesesesetététététén tn tn tn tn tápápápápápanananananyayayayayagogogogogok végbélen

kekekekekekekererererereszszszszszszsztütütülili bebejujuttttttttatatatatatatatásásásásásásaaaa
• AdAdAdAdAdAdagagagagagolololololásásása la la la lehehehetetetetet: 4: 4: 4: 4: 4 óróróróróróra alatt 180-270 ml, vavavavavagygygygygy 2424242424 óróróróróra alatttttttttt 111111111100000000-1-1-1-1-170707070700 m0 m0 m0 m0 ml,

mémémémémémémérsrsékékékékleletetetetete 383838 CCCCC

Visszaáráráramamamamamlálálálálásososososos bs bs bs bs bs bs beöeöeöeöntés / return-n-flow enememememema (a (a (a (a (mámámámámásnéven HaHaHaHaHarrrrrrrrrris flush)
• Indikáció: a flatus eltávolololololítítítítításásásásása éa éa éa éa és a periszszszszsztatatatataltltltltika fa fa fa fokokokokokozozozása, hasi m tétek után,

bélm ködés újraindításásásásásánánánánánakakakakak el segítésére
• Beönt -folyadék:k:k:k:k: 20202020200 m0 m0 m0 m0 ml ol ol ol ol oldldat, h mémémérsrsrsrsrsékékékékékletetete fefefelnlnln ttttttekekeknénénél 4l 4l 40,0,0,5-5-5-434343C,

gyermekeknknknknknélélélélél kbkbkbkbkb. 3. 3. 3. 3. 38 C
• a folyayayayadédédédédékokokokokot at at at at a 3535353535-4-4-4-4-40 c0 c0 c0 c0 cm-rererel al al al al a rererererectctctctctumumumumum szintje fölé emememeltltltltlt tatatatatartrtrtrtrtálálálálálybybybybybólólólólól (g(g(g(g(gyeyeyeyeyermrmrmrmrmekekekeknénénél

7,7,5 c5 c5 c5 c5 cm)m)m)m)m) kekekekekellllllllll bejuttttttttatatatatatninininini a rectututututumbmbmbmbmba,a,a,a, majd a csövet el kl kl kell zl zl zl zl zárárárárárninininini, e, e, e, eztztztztzt kökökökökövevevevevetttt enen le
kekekekellllllllll enenenenengedndndndndni ai ai ai ai a tartálálálálálytytytytyt 30,5-45,5,5,5,5 cm-rel a beteg rectututumámámámámának magasasasasassásásásásága alalalá éá éá és
meg kg kg kg kg kelelell nl nl nl nl nyiyiyiyiyitni a cscscscscsövövövövövet. A folyadék ürülésénekekek mememememegsz nésésésésését kt kt kt kt kövövövövövetet en
isméméméteteteteteltltltenenenenen elelel kell zárni ai ai ai a csövet és a tartályt fel kell emememelelninininini.

• Maximumumumumum 3m 3m 3m 3m 3 alkalommal ismételhet

Beöntés kontraindikációi
• nem a székrekedés els dleges kezelése

• hasmenés

• ritmuszavar vagy a közelmúltban lezajlott szívinfarktus

• nem diagnosztizált eredet hasi fájdalom esetén (perforációt okozhat)

• közelmúltban lezajlott végbél, bél, prosztata m tét

• rectum vérzése vagy prolapsusa esetén (a vérzéscsillapító beöntés
viszont indikált lehet)

• kockázatos továbbá: hasi sérv esetén, hasi m tétek utáni 12 héten
belül, súlyos puffadás, súlyos anaemia, akut májelégtelenség,
aneurisma és colon carcinoma, Crohn-syndroma (kivétel: pl. steroidos,
vérzéscsillapító beöntés), colitis ulcerosa (kivétel: pl. steroidos-,
vérzéscsillapító beöntés), kezeletlen hypertonia, súlyos pangásos
szívelégtelenség esetén.

• dializált betegnél fontos figyelembe venni a folyadékbeviteli
megszorítást.

BBBBBBBBeeeeeeööööööööönnnnnntés kontraindikációóiiiii
• nenenenenenenem am am am a szszszékékékékrekekekekekedédédédédés es es es es es els dleges kezelése

• hahahahahasmsmsmsmsmsmsmenenésés

• riririririritmtmtmtmtmtmususususzazazavavavar vr vr vr vagagagagagy ay ay ay ay ay a kököközelmúltban lezazazazajljljljljlototototott st st st st szízízízívinfnfnfnfnfarararararktktktktktus

• nenenenenenem dm dm dm dm dm dm dm diaiaiaiaiaiagngngngngnososososososztztztztztztizizizizizizálálálálált eredet hasi fáfáfáfáfájdjdjdjdjdalalalalomomomom eseténénénénén (p(p(p(p(perererererforáráráráciciciciciótótót okozhat)

• közelmlmlmlmúlúlúlúltbtbtbtbanananananan lezajlott vévévévévégbgbgbgbgbél, bél, p, p, p, prororororoszszszszsztatatatatata m tétttt

• rectum vérzése vagagagagagy py py py py prolapsusa eseseseseteteteteténénénénén (a(a(a(a(a vérzéscsillapító beöntés
viszont indikálálálált lt lt lt lt lehehehehehetetetet)))))

• kockázatatatatatososososos tototototovávávávávábbá: hahahahahasisisisi sésérvrvrvrvrv esetén, hasi mmm tétététététetetetetekkkkk ututututánánánánáni 1i 1i 1i 1i 12 h2 h2 h2 h2 hétététen
bebebebebelülülülülül,l,l,l, súsúsúsúsúlyos pupupupupuffadásásásásás, s, s, s, s, súlúlúlúlúlyoyoyoyos anaemia, a, a, akukukukukut mt mt mt mt mt májájájájájelelelelelégégégégégtetetetetelensnségégég,
anananananeueueueueurismsmsmsmaaaaa és cocolololololon cn cn cn cn carcinoma, Crohn-syndromamamama (kivétel: p: p: p: p: pl. stststststererereroioioidododos,
vévévévérzrzrzrzéséséséséscscscscscsililililillalalalapító bebebebebeönönönönöntés), colitis ulcerosa (kivivivivivétel: pl.l.l.l.l. ststststerererereroioioioioidododos-,
vérzrzrzéséséséséscscscscscsillapító beöntés), kezeletlen hypertrtrtoniaiaiaiaia, súlúlúlúlyoyoyoyoyos ps ps ps ps pangásososos
szívelégégégégégtetetetetelenség esetén.

• dializált betegnél fontos figyelembe vevennnnnni ai ai a fofofolylylyadadadékékékbebebeviviviteteteteli
megszorítást.



Beöntés kockázatai

• hozzászokás, folyadék-túlterhelés, bél-irritáció, a belek és a végbél-záróizom
izomtónusának csökkenése (gyakori beöntés)

• a nervus vagus stimulálása, ami ritmuszavart válthat ki (bradycardia)

• sérülés

• allergiás reakció (pl. latex beönt cs miatt)

• perforáció

• fájdalom, görcs, vastagbél-irritáció

• felboríthatja az elektrolit-háztartást (pl. foszfátos beöntés)

• károsítja a vastagbelet (pl. csapvíz - klór, kórokozók)

• bélfóra kiírtása (pl. szappanos beöntés - antibakteriális hatóanyagok)

• májkárosodás (olajos beöntés , vazelin– k olajszármazék)

• hozzászokás

• hemolysis, veseelégteleség és rectumfekély (glicerines beöntés)

• hyponatraemia (napi több, mint 1 beöntés adása, 10 éves kor alatt)

• anaemia (kávés és glicerines beöntés hosszú távú alkalmazása (4-6 hétnél tovább)

BBBBBeeeeeöntés kockázatai

•••• hohohohohozzzzzzzzzzzzásásászozokákás,s,s,s, fofofofolylylylyadadadadadékékékék-túlterhelés, bél-irritáció, a, a, a, a, a bebebebebelelelelelek ék ék ék ék és a vévévévévégbgbgbgbgbélélélélél-z-záráráráráróióióióióizom
izizizizizizomomtótótótónununusásánananananak ck ck ck csösösösösökkkkkkkkenenenenenése (gyakori beöntés)

• a na na na na na nererererererervuvuvus vs vs vs vs vs vagagagagagus stststststimimimimimimimulululululululálálálása, ami ritmuszazazazazavavavavavartrtrtrtrt váváváváváltlthat ki (brbrbrbrbradadadadadycycycycycardia)

• sésésésésérürürürürülélélélélésss

• allergiáiáiáiás reakckckckció (pl. latex beöeöeöeöeöntntntntnt cs miatt)t)t)t)t)

• perforáció

• fájdalom, görcs, v, v, v, v, vasasasasastatatatatagbgbgbgbélélélélél-i-i-i-i-irrrrrrrrrritititititácácácácációióióióió

• felboríthahahatjtjtjtjtja aa aa aa aa az ez ez ez ez elelelelelektrolit-t-háháháháháztztztztztartást (p(p(p(p(pl. foszfátos beöntésésés)))))

• kárororororosísísísísítjtjtjtjtja aa aa aa aa a vastagagagagagbebebebebelelelelelet (pl. cscscscscsapapapapapvívívívívíz -z - klklklklklórórórórór, kórokozók)

• bébébébébélflflflflfóróróróróra ka ka ka ka kiíiíiíiíiírtrtrtrtrtásása (pl.l.l.l.l. szszszszszapapapapappanos bs bs bs bs beöeöeöeöntés - antibakteriális hahahatótótótótóananananyagok)

• mámámámámájkjkjkjkjkárárárárosososososodododododás (olajos bs bs bs bs beöeöeöeöeöntés , vazelin– k olajszármazék)k)k)

• hozzzzzzzzzzásászozozozozokás

• hemomomomomolylylylylysisisisisis,s,s,s, veseelégteleség és rectumfekély (glicerines bs bs beöntntésésésésés)

• hyponanatrtrtrtrtraemia (napi több, mint 1 beöntés adása, 10 évéveseses kor ar alalalalalatttttttt))))

• anaemia (kávés és glicerines beöntés hosszú távú alkalmazázása (4(4-6-6 héhétntnélél totovávábbbb))

Széklet-beékel dés terápiája

• esetenként beöntéssel is el lehet távolítani

• általában az ujjal történ széklet-eltávolítás (digital
removal of faeces, DRF)

• a beteg pozícionálása Sims-helyzetben

• körkörösen körüljárni a skyballumot, majd óvatosan
leválasztani a bélfalról, és belefúrni az ujjat

SSSSSSzzzzzzzzéééééééékkkkkkkkllllleeeeettttt-beékel dés teráppppiááááájjjjja

•••• eeeesseeeeetttteeeeennkkkéééénnntt bbbbbeeeööööntéssel is el leheeeeettttt tttttááááávvvvooooolítaniiiii

• állltttttaaallllllááááábbbbbbaaaaannnn az ujjal tttttöörtén szzzzzééééékkkkklllllet-eltááááávvvvvooooolítás (digital
removal of faeeeeeccccceeeeesssss, DDDRF)

• aaaa bbbbbeeeeettttteeeeeggggg pooooozzzzzííííícccccionálllllááááásssssaaaaa SSSSSiiiiimmmms-helyzetbbben

• kööööörrrkkkkkööööörösen körüljárni a skyballumooot, mmmmmajd óóóóóvvvvvaatttttooooosannn
levááááálllllaaaaassssztani a bélfalról, és belefúrni aaaz ujjjjjjjjjjaaaaattttt

Stomaellátás
• a gasztointesztinális rendszer egyes megbetegedései

szükségessé tehetik az enterostoma képzését - vendégnyílás

Az enterostomák felosztása:

• fajták (mely bélszakasz került kivezetésre)
– colostoma

• coecostoma

• transversostoma

• sigmoideostoma

– ileostoma és kontinens ileostoma

• id tartamát (végleges, átmeneti)

• formája szerint (egynyílású, kétnyílású)

• célját tekintve:
– input

– output

Stomaellátás
• a ga ga ga ga ga gasasasasztztztztoioiointntntntntntntntesesesesesesesztztztztztinális rendszer egyes ms ms ms ms megegegegegbebebebebetetetetetegedései

szszszszükükükükükséséségegegegessssssé té té té té té tehehehehehetetetetetetik az enterostoma képzézézézézésésésésését -t -t -t -t - vevevevevendndndndndégégégégégnynynynynyílás

AzAzAzAz enenenenenenenteteteteterororostststomomomomákákákákákákák fefefefefelolosztása:

• fafafafafafajtjtjtjtjtjtjtjtákákákákákákák (m(m(m(m(melelelelely by by by by by by bélélélélélélszakasz került kt kt kt kt kivivivivezezezezezetetésésésésre)
– cococololololololoststststomomomomomomaa

• coecostoma

• transversososososostststststomomomomomaaaaa

• sigmgmgmgmgmoioioioioidededededeosososostoma

– ileoeoeoeoeoststststomomomomoma és ks ks ks ks kononononontinens ililililileoeoeoeoeoststststomomomomomaaa

• ididididid tatatatatartrtrtrtrtamamamamamát (v(v(v(v(végégégégégleleleleleges, átátátátátmeneti)

• fofofofoformrmrmrmrmájájájájája sa sa sa sa szerint (e(e(e(e(egygygygygynyílású, kétnyílású)

• céljljátátátátát t t t t tekintve:
– inpupupupuputtttt

– output

Stomaellátás segédeszközei 

Egyrészes zárt eszköz

SSSSSSSStttttoooooooommmmmmmmaaaaaaellátás segédeszközzzzzeeeeei 

EgEgEgEgEgEgyryryryrésésésésészezezezezes s s zázázázártrtrtrtrt eszszszszszkökökökököz



Stomaellátás segédeszközei 

Egyrészes nyitott eszköz

SSSSSSttttttooooooommmmmmmaellátás segédeszközeeeeei 

EgEgEgEgyryryryrésésésésészezezes ns ns nyiyiyitotototototttttttttttt eseseseseszköz

Stomaellátás segédeszközei 

kétrészes rendszerek

SSSSSSSSttttttoooooooommmmmmmmaaaaaaellátás segédeszközzzzzeeeeei 

kkkkkééééééttttrrrééééésssszzzzzeeessss rrrennnndddddsszerek

Stomaellátás segédeszközei 
Kiegészít k

• Övek

• Paszták, ragasztócsíkok, gy k

• Porok

SSSSttttttoooooommmmmaellátás segédeszközei 
KiKiKiKiKiegegegegegésésésészízízízíttttt kkkkkk

•••• ÖvÖvÖvÖvÖvÖvÖvekekekek

••• PaPaPaPaPaPaszszszszsztátátáták,k, rarararagagagaszszszszszszsztótótótótócsíkok, gy k

• PoPoPoPoPoPoPororororororokkkkk

Stomás beteg ellátásának vezérelvei
(Ostomy Care and Management (guideline), Toronto, 2009)

• átfogó felmérés

• interdiszciplináris együttm ködés

• egyénre szabott ellátási terv alkalmazása

• terápiás kapcsolat kialakítása

• a beteg pszichés és fizikai el készítése (stoma ideális helyének
kijelölése)

• a m tét után el forduló lehetséges szöv dmények kivédése,
valamint ellátása, a székletürítés habitusának szabályozása.

• a beteg és családtagjainak oktatása a stoma ellátására

• stomaterápiás ápolóval történ folyamatos konzultáció

• a megváltozott környezethez, életvitelhez való alkalmazkodás
el segítése

Sttoooommmmmmáááááásssss  beteg ellátásának vezérelvei
(O(O(O(O(O(Oststststomomomy y y y CaCaCaCaCarererererererere a a a a andndndnd Management (guideline), T T Torororororonononontototototo, , , , 2009)

• átátátátátátátfofofofofogógógógógó fefefelmlmlmlmérérérérérésésésés

• ininininininteteteteteterdrdrdisisisisiszczcipipipipipipiplilinánánánánáriririririris es es es es es es együttm ködédédésssss

• egegegyéyéyéyéyéyénrnrnrnrnrnre se se se se se szazazazazazazabobobobobobobotttttttttt ellátási terv alkakakakakalmlmlmlmlmazazazazazásásásásása

• terápiás kapcsolat kt kt kt kiaiaiaiaialalalalalakíkíkíkíkítátátátátása

• a beteg pszichchchchchésésésésés ésésésésés fififififizizizizizikakakakakai el készítítítítítésésésésése (e (e (e (e (ststststomomoma ia ia idededeálálálisisis hehehelylylyénénénének
kijelölésesesese)))))

• a ma ma ma ma m tététététét ut ut ut ut után en en en en el fordrdrdrdrdulululululó ló ló ló ló lehehehehehetséges szözözöv dmdmdmdmdmdménénénénénényeyeyeyeyek kk kk kk kk kk kivivivivivivédésésése,
vavavavavalalalalalamimimimintntntntnt elelelelellátásasasasa, a, a, a, a, a székleleleleletürítés habitusánakakak szszszszszabályozázázázázásasasasasa.

• a betetetetetegegegegeg ésésésés családtatatatatagjainak oktatása a stoma ea ea ellllllllllátátátátására

• stomatatatataterererererápiás ápolóval történ folyamatos konznznznznzultátátátátácicicicicióóó

• a megváltozott környezethez, életvitelhezezez vavalóló alalalalkakakakalmlmazazkokodádádás
el segítése



Stomás beteg ellátása
tét el tt:

• stoma ideális helyének a kijelölése

tét után

Megfigyelés:

• stoma (színe, nyílása, mérete, vérb sége)

• a rögzít varrat

• a peristomális b r állapotának nyomon követése,

• kétnyílású stomák esetében a híd helyzete

• a széklet ürülésének és jellegének ellen rzése

Necrosis jelei (fekete,hideg tapintatú)

Vérellátási zavar (lilás, vagy sötét vörös)

SSSSSSStttttoomás beteg ellátása
tttéééét eeelll ttt:::::

•••• sssstttttoooooommmmaaaa iiiddddeeeeeeeáááálliiiisss hhhhelyének a kijelölééééssssseeeee

ttttéééééttttt uuuuuttttttáááááánnnn

Megfigyelés:

• stoma (színíníníníne,e,e,e,e, nynynynynyílásásásásása,a,a,a,a, mémémémémérete, vérb sésésésésége)

• a rögögögögögzízíttttt varrrrrrrrrratatatatat

• a pa pa pa pa perisisisisistototototomális bs bs bs bs b r állapapapapapotototototának nyomon kökökövevevevetététététése,

• kékékékékétntntntntnyíyíyíyíyílálálálálásúsúsú stomomákákákákák esetében a híd helyzetetete

• a szézézézézéklklklklklet ürülésének és jellegének ellen rzrzrzéseeee

Necrosisisisisis jejejelei (fekete,hideg tapintatú)

Vérellátási zavar (lilás, vagy sötét vörös)

A stomazsák cseréje  AAAAAAAA  stomazsák cseréje  


