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Diegu veidi
Absorbējamās- zaudē  izturības mazāk kā 60 dienu laikā. Tos parasti izmanto 
iekšējām s. zemādas šuvēm, un tie nav jānoņem.
Neabsorbējamās-saglabā lielāko daļu stiepes izturības vairāk nekā 60 dienas. 
Tos parasti izmanto ādas virsmas šuvēm, un tie pēc operācijas ir jānoņem.



Šūšanas tehnikas izvēle ir atkarīga no:
● Brūces veida un anatomiskās atrašanās vietas
● Ādas biezuma
● Sasprindzinājuma pakāpes, lai audi nav nostiepti, audus ir jāmobilizē
● Vēlamā kosmētiskā efekta



Diegu izmēri pa zonām



Šuvju veidi

● zemādas šuves
● ādas atsevišķās;
● Donati s. matračveida šuve
● intradermālas s. kosmētiskās šuves



Zemādas šuves
● nodrošina kosmētisko efektu
● var būt pārtrauktas un nepārtrauktas šuves
● lieto uzsūcošos diegus
● bieži šuj vairākās kārtās pa slāņiem un pakāpeniski samazina diega izmēru, piemēram, no 2/0 

līdz 4/0 atkarībā no ķermeņa zonas audu biezuma un brūces dziļuma
● mazina spriegumu brūcei dzīšanas laikā



Zemādas šuves 

● ātrākā laikā var slēgt brūci
● trūkumi ietver šuvju plīsuma risku.



Ādas atsevišķās šuves

● Pielieto, kad audi ir traumēti, tādēļ tos svarīgi pielāgot un sakļaut brūces malas un audus 
saspiest pēc iespējas mazāk.

● Visbiežāk lietotā brūces aizvēršanas metode. Tiek veiktas atsevišķas šuves, kas turēs kopā 
brūces malas.

● Ir ļoti svarīgi, lai pēc pirmā mezgla veikšanas tas būtu novietots vienā pusē tā, lai tas 
neatrodas tieši uz brūces malas un netraucētu dzīšanas procesu.

● Šīs šuves ir viegli novietojamas, nodrošina lielu stiepes izturību un retāk apdraud asins 
cirkulāciju.

● No otras puses, to izvietošanai nepieciešams 
ilgāks laiks, un tiem ir lielāks risks radīt tā 
dēvētās rētas  "dzelzceļa sliedes" .



Matračveida šuve
Šajā gadījumā šuve šķērso ādu 4 punktos katram 
dūrienam. Tāpēc, lai tas nodrošina stingrāku 
noturību, palielinās arī kosmētiskais defekts.

1)Vertikālas matračveida šuves

2) Horizontālas matračveida šuves



Intradermāla šuve

● Kosmētisks efekts.
● Slikti uzlikta  vai neprecīzi sakļautas malas, var radīt pretējo efektu.
● Šo paņēmienu drīkst izmantot tikai vietās ar minimālu nostiepumu, piemēram, vietās, kur spriedze ir novērsta ar 

zemādas šuvēm.
● Kad dzīstošā brūce ir pietiekami izturīga, šuves jānoņem, velkot vienu no tās galiem. Monopavedienu diegi ir gludi, 

līdz ar to tā viegli slīd attiecībā pret ādu.
● Var lietot uzsūcošos un neuzsūcošos diegus
● Mazina dūrienu pēdas (uz sejas un citās atklātajās 

zonās, ja nav iestiepuma)



Steri-strip

Indicēta pie maza sprieguma brūcēm kā 
palīgs pie liela sprieguma brūcēm.

Kontraindicēts- inficētām brūcēm, vietās 
kur āda stipri kustās, piemēram, locītavu 
rajonos



Langera līnijas



Z-plastika

Z-plastika ir ķirurģiska metode, ko plaši izmanto 
plastikas ķirurģijā, lai pagarinātu lineārās rētas un 
tādējādi labotu brūces deformācijas. 
- iŠī metode novērš  uz rētu radītos stiepes spēkus, 
mainot brūces virzienu tādā veidā uzlabo kosmētisko 
izskatu.
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