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POVZETEK 

Terapevtske blazinice Nursicare, ki temeljijo na tehnologiji oblog PolyMem, so zaradi svoje 

sestave  izjemno učinkovite terapevtske blazinice. Aktivno zdravijo in celijo poškodovane, 

razpokane, vnete, boleče in občutljive prsne bradavice ter s tem hitro lajšajo bolečino pri 

dojenju. 

V primerjavi z Bepanthen mazilom v prvih 24-ih urah po namestitvi Nursicare blazinice 

statistično učinkoviteje celijo poškodovane prsne bradavice (ragade, rdečino) in statistično 

učinkoviteje lajšajo bolečino pri dojenju. S pričetkom uporabe le-teh v prvih dneh po rojstvu 

se je v starosti treh mesecev izključno dojilo več kot 76% dojenčkov, ki so bili rojeni v naši 

porodnišnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Zahvala velja vsem sestram neonatalnega oddelka Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo 

Kranj za vsakodnevno prizadevanje in pomoč materam ter novorojenčkom v prvih dneh 

življenja, za skrbno beleženje protokolov in spodbujanje porodnic k dojenju. Prav tako 

iskrena hvala prijateljici Jerneji Šifrer, ki je z vso skrbnostjo in natančnostjo statistično 

obdelala podatke. 

http://trgovina.zaloker-zaloker.si/default.asp?pid=modul_it&mid=sl&wid=581&detailID=1952&ime=Terapevtske_prsne_blazinice_Nursicare
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1. UVOD 

Nepoškodovane prsne bradavice omogočajo uspešno dojenje. Pomembno poslanstvo 

zdravstvenih delavcev je lajšanje oziroma odpravljanje bolečine pri pacientih. Znano je  

dejstvo, da strah pred bolečino vpliva na zdravstveno stanje pacientov. Bolečina, prisotna ob 

dojenju zaradi poškodovanih prsnih bradavic, lahko povzroči strah pred dojenjem oziroma je 

le-to neuspešno.  

Pred izvedbo raziskave smo za hitrejše zdravljenje poškodovanih bradavic v Bolnišnici za 

ginekologijo in porodništvo Kranj uporabljali Bepanthen mazilo.  

Z raziskavo smo želeli potrditi ali ovreči našo hipotezo: 

„Nursicare blazinice omogočajo hitrejše in učinkovitejše celjenje ragad ter s hitrejšo 

omilitvijo bolečine tudi uspešnejše dojenje.“ 
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2. POTEK RAZISKAVE 

2.1. Terapevtske blazinice Nursicare  

Iz izkušenj pri zdravljenju kroničnih ran so bile za uspešno zdravljene poškodovanih prsnih 

bradavic oblikovane terapevtske blazinice Nursicare, ki temeljijo na tehnologiji oblog 

PolyMem. Njihova sestava omogoča odlične pogoje za pospešeno celjenje in regeneracijo 

bolečega ter poškodovanega tkiva.  

Z delovanjem na nocireceptorje in zmanjševanjem prenosa bolečinskih dražljajev se bolečina 

omili – obloga PolyMem z močnim kapilarnim vlekom iz kože in podkožja vleče natrijeve 

ione, ki vplivajo na številne kemijske reakcije v telesu, zlasti v živčnih in mišičnih celicah.  

Terapevtske blazinice so sterilne, dobro vpojne, mehke in upogljive. Polpropustni film na 

zunanji strani omogoča izmenjavo plinov in ohranja primerno vlažnost. Blazinice ne 

prepuščajo tekočine, kar zavira možnost okužbe in preprečujejo drgnenje obolelega mesta 

(Zaloker & Zaloker, 2017).  

 

2.2. Sestava: 

V okviru raziskave smo pri porodnicah uporabljali terapevtske blazinice Nursicare debeline 

0,3 centimetra in premera 6,5 centimetrov. V nadaljevanju je opisana sestava blazinice 

(Zaloker & Zaloker, 2017).   

1. Polprepustni poliuretanski film (0,025 mm) 

2. Matriks hidrofilne polimerne membrane vsebuje aktivne učinkovine v 

najbolj učinkovitem razmerju, absorbira tekočino.  

3. Aktivne učinkovine:  

 blago, netoksično in tkivu prijazno  čistilno sredstvo (neionska površinsko 

aktivna snov, surfaktant F68) 

 vlažilno sredstvo  (glicerol) 

 vpojno sredstvo (supervpojni kopolimer škroba) 

 
Slika 1: Nursicare terapevtska blazinica. Vir: Zaloker & Zaloker.  
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Slika 2: Delovanje blazinice. Vir: Zaloker & Zaloker.  
 

 

2.3.Literatura  

Pri pregledu domače in tuje strokovne literature še ni opisanih strokovnih člankov, ki bi 

opisovali uporabo Nursicare blazinic. Nadaljna raziskava v Bolnišnici za ginekologijo in 

porodništvo Kranj predstavlja prvo izvedeno klinično študijo o učinku blazinic v primerjavi z 

že uveljavljeno metotodo zdravljenja, in sicer z Bepanthen mazilom. Dovoljenje Komisije RS 

za medicinsko etiko št. 0120-367/2016/11 je bilo pridobljeno z dnem,  21.2.2018.            

 

2.4. Zagotavljanje varnosti 

Produkti, ki vsebujejo oblogo PolyMem, so v uporabi več kot 25 let v več 60 državah. 

Terapevtske blazinice Nursicare izpolnjujejo zahteve ustreznih mednarodnih standardov za 

varnost in učinkovitost. Prestale so kontrolne preglede in imajo odobritev v vseh državah, ki 

jih tržijo, vključno s Slovenijo.  

Na podlagi pridobljenih standardov naj uporaba Nursicare blazinic torej ne bi predstavlja 

tveganja za zdravje. Pred izvedbo raziskave je bila v primeru nelagodnega občutka načrtovana 

takojšna odstranitev blazinice in nadaljevanje zdravljenja ragad ali vnetja po že utečenem  

protokolu, tj. z uporabo Bepanthen mazila.  

2.5. Načrt poteka raziskave 

Po pridobitvi dovoljena komisije RS za medicinsko etiko je bil pripravljen naslednji okvirni 

načrt poteka raziskave.  
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 V okviru raziskave želimo preveriti učinkovitost Nursicare blazinic v primerjavi z 

ustaljenim zdravljenjem poškodovanih, vnetih in razpokanih prsnih bradavic z Bepanthen 

mazilom. 

 V raziskavo bomo vključili 50 porodnic, ki so podpisale soglasje za vključitev v raziskavo 

in  pri katerih bodo prisotni znaki in simptomi poškodovane prsne bradavice.  

 Skladno z navodili proizvajalca bo zdravstveno osebje porodnicam na poškodovane 

bradavice namestilo Nursicare blazinice.  

 Ves čas raziskave bomo  po izdelanem protokolu beležili bolečino po VAS lestvici in   

opazovali ter spremljali lokalni status prsnih bradavic in učinek Nursicare blazinic na 

prsne bradavice.  

 Predviden interval spremljanja bolečine in lokalnega statusa bo pri Nursicare blazinicah 

po 6-ih, 12-ih, 24-ih urah, 48-ih urah v nadaljevanju po potrebi.  

 Kontrolna skupina je skupina 50 porodnic, katerim  bomo ob enakih znakih in simptomih 

svetovali zdravljenje z Bepanthen mazilom s prekinitvijo dojenja, tako kot to izvajamo 

sedaj.  

 V protokolu kontrolne skupine bomo spremljali bolečino in lokalni status prsnih bradavic 

v istem intervalnem obdobju.  

 V primeru, da se stanje po 24-ih urah pri teh porodnicah ne bo izboljšalo, bomo tudi tem 

porodnicam predlagali Nursicare terapevtske blazinice.  

 Protokoli  z natančnimi navodili so priloženi. 

 S statistično metodo bomo ovrednotili učinkovitost zdravljenja z Nursicare blazinicami v 

primerjavi s trenutnim zdravljenjem z Bepanthen mazilom in potrdili ali ovrgli našo 

hipotezo: „Nursicare blazinice omogočajo hitrejše in učinkovitejše celjenje ragad ter s 

hitrejšo omilitvijo bolečine tudi uspešnejše dojenje.“ 
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3. REZULTATI  RAZISKAVE 

Raziskava je potekala med marcem 2018 in junijem 2019 na porodniškem oddelku Bolnišnice 

za ginekologijo in porodništvo Kranj. 

Z odločitvijo vodilne raziskovalke je bila le-ta predčasno prekinjena – nadaljevati zdravljenje 

z Bepanthen mazilom ob klinično vidnih  boljših rezultatih ob uporabi Nursicare terapevtskih 

blazinic ni bilo etično. Tudi porodnice so ob pojasnilni dolžnosti pred podpisom soglasja za 

vključitev v Študijo zahtevale Nursicare blazinice. 

V raziskavi je sicer skupno sodelovalo 77 porodnic. V 6-ih primerih smo po 24-ih urah 

skladno z uvodnimi navodili študije Bepanthen mazilo zamenjali z Nursicare blazinicami 

(med le-temi šestimi sta lista aplikacije Bepanthena pod št. 16 in 59 izginila - zaradi rdečine 

smo namestili Nursicare blazinice).  

Za vzorec smo zato vzeli 71 porodnic. Od tega jih je 22 prejemalo mazilo Bepanthen (B), 49 

Nursicare (NC) blazinice. Nekatere porodnice, vključene v raziskavo, so predčasno odšle iz 

porodnišnice, zato v nadaljevanju prikazujemo podatke za 63 porodnic, za katere imamo 

podatke za vseh 24 ur. 

3.1. Vrednotenje bolečine  

Bolečino so porodnice vrednotile po mednarodno priznani VAS lestvici. Lestvica je dolga 10 

enot, od 0 do 10, na kateri lahko med točkama 0 – ni bolečine – in 10 – najhujša možna 

bolečina. Blage bolečine po VAS opredeljujemo z enotami od 1–3, srednje močne od 4–7 in 

močne od 8–9. Predviden interval spremljanja bolečine je bil pri porodnicah, kot je razvidno 

iz naslednje tabele, po 6-ih, 12-ih, 24-ih urah. 

VAS 
VAS 0h VAS 6h VAS 12h VAS 24h 

M SD M SD M SD M SD 

B 

(n=21) 

5,81 1,99 4,90 2,32 4,10 2,30 2,95 2,48 

NC 

(n=42) 

6,76 1,91 4,88 2,14 3,83 1,81 2,43 2,07 

Skupaj 6,44 1,97 4,89 2,19 3,92 1,97 2,60 2,21 

M – povprečna vrednost; SD – standardni odklon 

 

H0: Stopnja bolečine se v 24 urah v primeru uporabe Nursicare blazinic zmanjša enako kot 

ob uporabi Bepanthen mazila (𝜇𝐵 = 𝜇𝑁𝐶). 

H1: Stopnja bolečine se v 24 urah v primeru uporabe Nursicare blazinic zmanjša bolj kot ob 

uporabi Bepanthen mazila (𝜇𝐵 < 𝜇𝑁𝐶). 
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Najprej smo izračunali novo spremenljivko – razlika med ocena VAS in VAS po 24h (za 

koliko stopenj se je bolečina zmanjšala v 24h) in dobili povprečni vrednosti in standardna 

odklona: 

 

 Povprečje Standardni 

odklon 

Asimetrija Sploščenost 

B (n=21) 2,86 1,88 0,28 -0,79 
NC (n=42) 4,33 2,38 0,35 0,40 
t-test p = 0,008 

(enostranski) 

t = -2,48   

 

Preverili smo še predpostavko o normalni porazdelitvi (vrednosti sploščenosti in asimetrije 

ne smeta preseči 2 oziroma -2). 

Statistična značilnost Levenovega testa enakosti varianc je 0,490 (torej lahko 

predpostavljamo enakost varianc). 

Pri stopnji značilnosti p < 0,05 H0 zavrnemo (ker je 0,008 < 0,05) in zaključimo, da se 

stopnja bolečine ob uporabi Nursicare terapevtskih blazinic v primerjavi z uporabo 

Bepanthen mazila bolj zmanjša. 

 

3.2. Rdečina 

Rdečino smo v okviru raziskave vrednotili kot rdeče zabarvano bradavico. V predvidenih 

intervalih je zdravstveno osebje v protokol beležilo prisotnost oziroma odsotnost rdečine. 

Podatki in ugotovitve so prikazani v spodnjih tabelah.  

 

Rdečina 

 - 

skupaj 

0h 6h 12h 24h 

f % f % f % f % 

DA 57 90,48 54 85,71 48 76,19 39 61,90 

NE 6 9,52 9 14,29 15 23,81 24 38,10 
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 Rdečina 0 Rdečina 

24 

Učinkovitost 

B 20 17 (3 primeri) 15,0 % 

NC 37 22 (15 primerov) 

40,5 % 

 
Test deležev 

H0: Zdravilo je uspešno v 15 % (p=0,15) 

H1: Zdravilo je uspešno v več kot 15 % (p>0,15) 

z > zα  H0 zavrnemo 

n=37 

x=15 

p0=0,15 

np0=37*0,15=5,55 (x>np0  - v formulo) 

 

𝑧 =
(𝑥 ∓ 0,5) − 𝑛𝑝0

√𝑛𝑝0(1 − 𝑝0)
=
(15 − 0,5) − 5,55

√5,55(1 − 0,15)
=

8,95

2,171981
= 4,121 

 

zα = 2,576 (α = 0,005) 

 

Zaključimo lahko, da so Nursicare blazinice v primerjavi z Bepanthen mazilom 

učinkovitejše pri zdravljenju pordelih prsnih bradavic. 
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3.3. Ragade 

V okviru raziskave smo spremljali prisotnost krvavih poškodb oziroma razpok na prsni 

bradavici v predvidenih časovnih intervalih. Podatki in ugotovitve so prikazani v spodnjih 

tabelah.  

 

Ragade 

- skupaj 

0h 6h 12h (n = 69) 24h (n = 63) 

f % f % f % f % 

DA 47 66,2 33 46,48 33 47,83 18 28,57 

NE 24 33,8 38 53,52 36 52,17 45 71,43 

 

  

  
 

 Ragade 0 Ragade 24 Učinkovitost 

B 9 5 (4 primeri) 44,4 % 

NC 33 13 (20 primerov) 

60,6 % 

 
Test deležev 

H0: Zdravilo je uspešno v 44,4 % (p=0,44) 

H1: Zdravilo je uspešno v več kot 44,4 % (p>0,44) 

z > zα  H0 zavrnemo 

n=33 

x=20 
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p0=0,44 

np0=33*0,44=14,52 (x>np0  - v formulo) 

𝑧 =
(𝑥 ∓ 0,5) − 𝑛𝑝0

√𝑛𝑝0(1 − 𝑝0)
=
(20 − 0,5) − 14,52

√14,52(1 − 0,44)
=

4,98

2,8515
= 1,746 

 

zα = 1,645 (α = 0,05) 

 

Zaključimo lahko, da so Nursicare blazinice v procesu celjenja ragad učinkovitejše. 

 

 

3.4. Drugo 

V prvih dneh po porodu se prične proizvajati večja količina mleka (naval mleka), dojke so 

ob tem lahko trde in napete. Ločevati moramo zastojno dojko od vnetja tkiva dojke 

(mastitisa), kjer so pridruženi tudi splošni znaki slabega počutja ob povišani telesni 

temperaturi, katerega v porodnišnici izjemoma srečamo. 

Podatki v kategoriji »drugo«, ki vključujejo termine trda dojka, pordela koža dojke, na otip 

topla dojka niso primerni za testiranje, saj so preveč raztreseni – preveč je kategorij in 

znotraj le-teh pa so frekvence prenizke, zato so prikazani samo rezultati.  

 

Drugo 
0h 6h 12h 24h 

f % f % f % f % 

NE 52 82,54 56 88,9 58 92,06 54 85,71 

Topla 4 6,35 3 4,76 / / / / 

Trda 4 6,35 2 3,17 4 6,35 4 6,35 

Topla, 

trda 

3 4,76 / / 1 1,59 4 6,35 

Topla, 

rdeča 

/ / 1 1,59 / / / / 

Rdeča, 

topla, 

trda 

/ / 1 1,59 / / 1 1,59 

 

 

 

V nadaljevanju so prikazani podatki v študiji predvidenih časovnih intervalih.  
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3.5. Dojenje 

Zaradi velike osveščenosti o pomenu dojenja za zdrav razvoj dojenčka so porodnice na 

vkljub prisotnosti poškodb prsnih bradavic nadaljevale z dojenjem. Zaradi težav, ki so se 

pojavile pri novorojenčkih (bruhanje sveže krvi zaradi ragad) je 3,17% otročnic ni dojilo.  

 

Drugo 
0h 6h 12h 24h 

f % f % f % f % 

DA 54 85,71 51 80,95 50 79,37 49 77,78 

Da *n 9 14,29 10 15,87 12 19,05 12 19,05 

NE / / 2 3,17 1 1,59 2 3,17 

*n dojenje z nastavkom 

 

V spodnjih tabelah so podatki prikazani po predvidenih časovnih intervalih. Razlika med DA 

in NE je premajhna, zato statistična obdelava ni smiselna. V nekaterih primerih doječe 

mamice ob uporabi nastavka za dojenje sicer opisujejo manjšo bolečino. 
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4. RAZPRAVA 

V prvih dneh po porodu so prsne bradavice bolj občutljive in boleče zaradi raztezanja 

kolagenskih vlaken. Najpogostejši vzrok za poškodbe je nepravilno pristavljanje in 

odstavljanje novorojenčka. Poškodovane bradavice so boleče, razpokane in lahko tudi 

zakrvavijo. Ob le-teh moramo pomisliti tudi na možnost glivične okužbe. 

Iz podatkov raziskave je razvidno, da je bila bolečina ob dojenju zaradi poškodovanih prsnih 

bradavic, vrednotena po VAS lestvici, srednje močna bolečina (VAS lestvica 4 do 7), doječe 

mamice pa so jo po namestitvi terapevtskih blazinic po 12-ih urah vrednotile kot blago (VAS 

lestvica 1 do 3). V skupini, kjer so poškodovane prsne bradavice porodnice mazale z že 

uveljavljeno metodo tj. Bepanthen mazilom, so le-te čutile blago bolečino šele po 24-ih urah.  

V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj omogočamo 24-urno lajšanje porodne 

bolečine, za kar se odloči več kot 60% porodnic. Več porodnic je v individualnem razgovoru 

dejalo, da je bolečina ob dojenju zaradi poškodovanih prsnih bradavic prva bolečina, s katero 

se soočijo ob rojstvu otroka. 

V prvih dneh po porodu je zelo pomembno, da porodnice oziroma doječe mamice naučimo 

pravilnega pristavljanja otroka k dojki in pravilnega odstavljanja. Prav nepravilno 

pristavljanje je najpogostejši razlog nastanka poškodb prsnih bradavic. V raziskavi nismo 

upoštevali, ali gre za  prvorodnico ali večrodnico, ki ima že izkušnjo z dojenjem. 

Upoštevanje navodil za pravilno uporabo terapevtskih blazinic Nursicare je pomembno. Glede 

na dejstvo, da v porodnišnici še nismo imeli izkušenj z uporabo Nursicare blazinic, jih od 

začetka nismo »navlažili«. Ob kasnejšem opozorilu proizvajalca, da se blažilne sestavine v 

Nursicare blazinicah sprostijo, ko blazinica vpije tekočino (mleko oziroma vodo, s katero je 

potrebno bradavico navlažiti) – predvidevam, da bi bili rezultati uporabe terapevtskih blazinic 

še boljši. 

Raziskava je potrdila tudi tisti del hipoteze, ki se nanaša na učinkovitejše celjenje 

poškodovanih prsnih bradavic. Mehanizem delovanja terapevtskih blazinic Nursicare 

(kombinacija čistilnega, vlažilnega in supervpojnega sredstva) ustvarja optimalne pogoje za  

zdravljenje poškodovanega tkiva in s tem bolj zmanjšuje bolečino v primerjavi z Bepanthen 

mazilom, kjer dekspantenol pospešuje epitelizacijo. 
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Opozoriti velja tudi, da Nursicare  blazinic ne smemo uporabljati v kombinaciji z mazili, ker 

obloge v tem primeru ne morejo delovati. 

Izredno visok odstotek dojenih otrok (več kot 96% otrok, katerih mamice so bile vključene v 

raziskavo) je posledica osveščenosti staršev kot tudi prizadevanj osebja Oddelka za 

novorojenčke, ki z individualnim pristopom in številnimi nasveti pomaga  porodnicam  v času 

vzpostavljanja dojenja. 

S pričetkom uporabe terapevtskih Nursicare blazinic na porodniškem oddelku Bolnišnice za 

ginekologijo in porodništvo Kranj v prvih dneh po porodu  ugotavljamo višji odstotek (več 

kot 76%) izključno dojenih otrok v starosti treh mesecev. 
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5. ZAKLJUČEK 

S študijo Učinek Nursicare blazinic smo potrdili našo hipotezo: „Nursicare blazinice 

omogočajo hitrejše in učinkovitejše celjenje ragad in s hitrejšo omilitvijo bolečine tudi 

uspešnejše dojenje.“ Na osnovi opravljene raziskave in statistične obdelave podatkov lahko 

zaključimo, da: 

 se stopnja bolečine znotraj 24-ih ur po namestitvi Nursicare terapevtskih blazinic v 

primerjavi z uporabo Bepanthen mazila bolj zmanjša, 

 so Nursicare blazinice v primerjavi z Bepanthen mazilom učinkovitejše pri 

zdravljenju pordelih prsnih bradavic, 

 so Nursicare blazinice v procesu celjenja ragad učinkovitejše kot  Bepanthen mazilo, 

 je več kot 76% otrok, rojenih v  Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, v 

starosti treh mesecev izključno dojenih. 
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7. PRILOGE: 

1. Protokoli (3x) 
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