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ВСТУП 

 

Відомо, що першими на місці надзвичайної події, 

зазвичай, опиняються люди, які не мають медичної освіти, 

при цьому саме від їх дій залежить стан здоров’я, а іноді й 

життя потерпілого. Саме тому, кожна людина повинна 

володіти навичками надання першої медичної допомоги 

при невідкладних станах. 

Перша медична допомога передбачає проведення 

комплексу екстрених медичних заходів раптово 

захворілому або постраждалому на місці події, а також у 

період транспортування його до медичного закладу.  

До невідкладних станів, з якими найчастіше 

стикається неспеціаліст, відносяться травматичні 

пошкодження. 

Травма (від грец. trаuma – рана) – пошкодження, що 

супроводжуються порушеннями цілісності й функцій 

тканин і органів, викликані впливом екзогенних 

(зовнішніх) чинників. За природою пошкоджуючого 

фактора травми класифікуються на механічні (забиття, 

розтягнення, вивихи, переломи), термічні (опіки, 

обмороження), хімічні (гострі отруєння), гіпоксичні, 

електричні, променеві (радіаційні), психічні. За ступенем 

тяжкості розрізняють легкі, середнього ступеня, тяжкі й 

украй тяжкі травми. 

Серед усіх причин інвалідності та смертності травми 

займають третє місце. За статистичними даними ВООЗ, 

лише внаслідок дорожньо-транспортних пригод щорічно  

в світі гинуть понад 250 тис. людей, а кількість 

травмованих перевищує 2 млн. осіб. У чоловіків травми 

найчастіше спостерігаються у віці 20 – 49 років,  

а у жінок – 30 – 59 років, причому в усіх вікових групах  

у чоловіків цей показник значно вищий, порівняно з 

жінками.  
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Основою першої медичної допомоги при травмах є 

вміння накладати пов’язки, що забезпечує зменшення 

болю, спрямовано на зупинку кровотечі, запобігання 

подальших ушкоджень й можливих ускладнень. 

Навчальний посібник присвячено теоретичним  

і практичним основам десмургії – науки о техніці 

правильного застосування пов’язок. У посібнику 

представлено загальні відомості про пов’язки, історію 

розвитку десмургії, а також правила й алгоритми 

накладання бинтових, косинкових, пращоподібних  

і шинних пов’язок, що найчастіше використовуються при 

травмах. 

Розділ «Основи десмургії» є складовою частиною 

курсів «Безпека життєдіяльності», «Медична підготовка», 

«Основи медичних знань з методикою викладання», 

«Долікарська медична допомога у невідкладних станах», 

«Невідкладні стани та медицина катастроф». 

 

 

_____________________________ 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕСМУРГІЇ 

 

1.1. Загальна частина. Історія пов’язки. 

Десмургія (від грец. desmos – зв’язок, пов’язка та 

ergon – робити; тобто в перекладі десмургія це «робота з 

пов’язками») – розділ медицини, який вивчає пов’язки й 

методи їх накладання або наука про техніку правильного 

застосування пов’язок при різних пошкодженнях та 

захворюваннях. 

Прийнято розрізняти поняття «пов’язка»  

і «перев’язка».  

Під пов’язкою розуміють комплекс засобів, що 

використовується з метою захисту ран і патологічно 

змінених поверхонь шкіри від дії зовнішнього середовища. 

Пов’язка перешкоджає вторинному інфікуванню ран, 

забезпечуючи дренажну й антисептичну функцію, вона 

може використовуватися для зупинки кровотечі, 

герметизації рани, фіксації або витягування частини тіла. 

Пов’язка складається з двох частин: перша – 

перев’язувальний матеріал, що накладається на рану;  

друга – частина, що фіксує перев’язувальний матеріал на 

поверхні тіла. 

У свою чергу перев’язка – це сукупність медичних 

маніпуляцій, що супроводжуються використанням 

перев’язувального матеріалу. 

Перші відомості про застосування пов’язок 

відносяться до глибокої давнини. Вже первісна людина для 

прикриття ран та інших дефектів шкіри використовувала 

листя, траву і кору дерев. 

Одні з найбільш ранніх письмових відомостей про 

лікування ран з використанням пов’язок присутні на 

глиняних дощечках древніх шумерів, датованих близько 

2500 р. до н. е., в них описується процес промивання ран 
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водою і молоком з наступним накладенням пов’язки з 

медом і смолою. 

З папірусу Ebers і Smith (1600 – 1500 до н. е.) відомо, 

що єгиптяни володіли технікою накладення пов’язок при 

різних захворюваннях і ушкодженнях. Розвитку десмургії 

у Древньому Єгипті також сприяло активне використання 

під час поховання процесу муміфікації (рис. 1.1). 

 

 

Рис. 1.1. Використання перев’язки під час муміфікації  

(XII – XIII ст. до н. е., Єгипет) 

 

Давньогрецький історик Геродот так описує 

муміфікацію: «Спочатку вони витягають через ніздрі 

залізним гачком мозок. Цим способом видаляють тільки 

частину мозку, іншу ж частину – шляхом уприскування 

розчинюючого зілля. Потім роблять гострим ефіопським 

каменем розріз у паху і очищають всю черевну порожнину 

від нутрощів. Вичистивши черевну порожнину і промивши 

її пальмовим вином, майстри знову прочищають її 

розтертими пахощами. Нарешті, наповнюють черево 

чистою розтертою миррою та іншими пахощами (крім 

ладану) і знову зашивають. Після цього тіло на 70 днів 
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кладуть у натровий луг. Більше 70 днів, однак, залишати 

тіло в лузі не можна. Після закінчення цього 70-денного 

терміну, обмивши тіло, обвивають пов’язкою з розрізаного 

на стрічки дуже тонкого полотна і намазують камеддю  

(її вживають замість клею)». 

При розкопках в Нубії (Північна Африка) на муміях 

були знайдені типові шинні пов’язки, виготовлені з 

дощечок. 

У стародавній Індії перев’язка ран здійснювалася 

лляними, вовняними і шовковими тканинами, 

просоченими маслами, а також шкірою і деревною корою. 

У Древній Греції велику увагу приділяли лікуванню 

зовнішніх пошкоджень, умінню, залежно від захворювання 

та локалізації патологічного процесу, накласти ту чи іншу 

пов’язку (рис. 1.2).  

 

  

Рис. 1.2. Десмургія у Древній Греції (J. Kuhn-Regnier, 1932) 

 

При лікуванні ран стародавні греки застосовували 

пов’язки змочені вином, рослинними оліями, розчинами 

квасців. Також є відомості про використання спеціальних 
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пристроїв і пов’язок для витягнення, що застосовувалися 

при лікуванні переломів і виправленні різних викривлень 

хребта і кінцівок. 

Вміння Ахілла накладати пов’язки описується в 

гомерівській «Іліаді» (рис. 1.3).  

 

 

Рис. 1.3. Древньогрецька чаша з зображенням Ахілла, який 

накладає пов’язку пораненому Патроклу (V ст. до н. е., 

Греція) 

 

З ім’ям давньогрецького лікаря Гіппократа  

(бл. 460 – 377 до н. е.) пов’язана одна з класичних 

бинтових пов’язок на голову – «шапочка Гіппократа».  

У своїх трактатах Гіппократ звертав увагу на чистоту і 

якість перев’язувального матеріалу, наполягав на 

використанні під час перев’язки кип’яченої води. 

Розвиток медичної справи, у тому числі десмургії, в 

період Римської імперії найбільш яскраво відобразився в 

становленні військової медицини. Так, кожному 

римському воїну, для надання першої допомоги собі й 

пораненим товаришам, належало мати при собі необхідний 

перев’язувальний матеріал (рис. 1.4). 
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Було створено військові установи для поранених  

і хворих – валетудінарії (лат. valetudinarium). Обслуговував 

їх персонал, який складався з лікарів, економів, 

інструментаріїв й молодшого персоналу. Інструментарії 

завідували інструментами, ліками й перев’язувальним 

матеріалом. 

 

 

Рис. 1.4. Легіонер, який накладає пов’язку пораненому 

товаришу (фрагмент колони Траяна, 113) 

 

У трудах видатного давньоримського науковця  

Авла Корнелія Цельса (25 р. до н. е. – 50 р. н. е.) згадується 

про бинтові пов’язки з губкою, змоченою оцтом. Для 

лікування ран А. К. Цельс застосовував гартоване залізо, 

зупинку кровотечі виконував тампонадою, для зменшення 

рубцеутворення стягував краї ран.  

Римський лікар грецького походження Клавдій  

Гален (129 або 131 – бл. 200 рр. н. е.) вперше застосував 

пов’язку при переломі ключиці. 

У Середні віки в Західній Європі рани обмивалися 

водою або вином і перев’язували. Основним 

перев’язувальним матеріалом служило полотно. 
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У творах арабських вчених IX – XI ст. згадується про 

необхідність створення спокою при лікуванні 

пошкодженої кінцівки та гіпсування при переломах, 

використання при перев’язках бавовняної вати, 

застосування різних пов’язок і хірургічного 

інструментарію. 

Відомий представник східної медицини, вчений-

енциклопедист Авіценна (Абу Алі аль-Хусейн ібн 

Абдаллах ібн Сіна, 980 – 1037) у праці «Канон лікарської 

науки», яка була основним підручником для вивчення 

медицини у багатьох середньовічних університетах, виклав 

вчення про рани, опіки і переломи, рекомендував 

користуватися гемостатичними пов’язками, а також 

пов’язками, що твердіють, надав рекомендації, спрямовані 

на прискорення загоєння ран. 

В епоху Відродження (XIV – XV ст.), поряд з 

методами, що існували з часів середньовіччя (припікання 

розпеченим залізом і киплячим маслом), почали активно 

використовувати дренування і тампонування ран, пов’язки  

з антисептичними розчинами (скипидар, дьоготь, алое, 

спирт та ін.), мазеві пов’язки, пов’язки з витяжінням. Так у 

XIV в. був описаний метод лікування вивихів і переломів 

створенням постійного витягнення вантажем. З цією 

метою у XVI ст. французькі хірурги застосовували 

різноманітні апарати і протези (рис. 1.5).  

У 1851 р. голландськими лікарями Матіссеном і 

Вандерлоо вперше для лікування переломів була 

застосована гіпсова пов’язка («plaster of Paris bandages»),  

а у 1854 р. були опубліковані труди російського хірурга 

і анатома М. І. Пирогова про використання гіпсових 

пов’язок при наданні допомоги пораненим у військово-

польових умовах.  
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Рис. 1.5. Протези сконструйовані Амбруазом Паре 

(Франція, XVI ст.) 

 

Поява марлевих бинтів (Дж. Лістер, 1871), які добре 

«дихали» і усмоктували рановий секрет, значно спростило 

процес накладення пов’язок й сприяло розвитку десмургії  

(рис. 1.6 – 1.8).  

Наприкінці XIX в. виникає вчення про асептику і 

антисептику (Л. Пастер, Р. Кох, П. Ерліх та ін.), були 

відкриті збудники інфекції, розроблені методи 

бактеріологічного контролю, запропоновано понад  

20 антисептичних препаратів, найефективнішими з них 

виявилися йод, йодоформ, спирт, сулема, перманганат 

калію, нітрат срібла, ксероформ та ін. 

До застосування антисептики рану покривали 

корпією (розщепленим на окремі нитки полотняним або 

бавовняним ганчір’ям), яка утримувалася на рані за 

допомогою бинта, переважно матерчатого. Однак корпія, в 

процесі виготовлення, забруднювалася мікроорганізмами, 

що призводило до інфікування ран. 
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Рис. 1.6. Методи накладання пов’язок (A. Reid, S. Mihles, 

1764) 

 

 

 

Рис. 1.7. Заняття з накладання пов’язок (M. A. Nutting, 

1858) 
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Рис. 1.8. Методи накладання трикутної (косинкової)  

й бинтових пов’язок (J. F. A. von Esmarch, 1882) 

 

Родоначальником антисептичного лікування став 

англійський хірург Дж. Лістер (1827 – 1912), який у своїй 

статті «Про новий спосіб лікування переломів і гнійників із 

зауваженням причин нагноєння» вперше запропонував 

комплексний метод боротьби з рановою інфекцією, 

основою якого була багатошарова «лістеровська карболова 

пов’язка». Вона складалася з шару шовку, що прилягав до 

рани, просоченого 5% розчином карболової кислоти. 

Поверх нього накладали 8 шарів марлі, просочених тим же 

розчином з додаванням каніфолі. Все це покривалося 

прогумованою тканиною і фіксувалося бинтами, 

просоченими карболової кислотою.  

Незважаючи на те, що пов’язка не набула поширення 

через суттєві недоліки (складність і важкість виконання, 

отруєння хворих і медичного персоналу, дратівна дія, 

мацерація навколишніх тканин) вона послужила основою 

для розвитку нових методів боротьби із зараженням ран. 
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У 1882 р. німецькій фармацевт Пауль Карл 

Бойерсдорф винайшов липкопластир, нанісши на 

шматочок лляної ганчірочки природний каучук, соснову 

смолу і окис цинку. 

Надалі все більш широкий розвиток отримало 

використання вати і марлі, як основних перев’язувальних 

матеріалів, клейових і сітчастих пов’язок, а також 

нерухомих пов’язок і пов’язок з витяжінням, як основних 

методів лікування переломів.  

 

  
 

Рис. 1.9. Сигаретні карточки з методами накладання 

пов’язок (Великобританія, 1913) 

 

У 1954 р. J. T. Scales було сформульовано властивості 

«ідеальної» багатоцільової пов’язки, що є актуальними  

і сьогодні: 

– висока проникність для водяної пари; 

– низька адгезія до рани; 

– наявність сорбційної здатності; 

– бар’єрні функції для мікроорганізмів; 

– відсутність подразнюючої та алергічної дії; 

– низька займистість; 
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– здатність фіксації до шкіри; 

– можливість стерилізації; 

– невисока вартість. 

Подальший розвиток десмургії відбувався у 

напрямку створення більш ефективних антисептичних 

засобів і перев’язувальних матеріалів, у тому числі на 

полімерній основі, а також розробці атравматичних 

пов’язок.  

 

 

 

1.2. Перев’язувальний матеріал  

і перев’язувальний засіб. 

Перев’язувальний матеріал – бавовняні, віскозні, 

синтетичні тканини, полотна, стрічки, волокнисті 

структури, нитки та інші покриття, які використовуються 

для виготовлення перев’язувальних засобів. 

Перев’язувальні матеріали ділять на три групи: 

– тканини; 

– волокнисті матеріали; 

– пластикатні матеріали. 

Тканини являють собою текстильні вироби, 

виготовлені з бавовни, льону, коноплі, джуту, шерсті, 

шовку або штучного волокна. Окремі нитки в тканині 

переплітаються між собою певним чином (рис. 1.10), при 

цьому м’якість тканини залежить від площі яку займають її 

волокна – чим вона менше (при однаковій густоті 

переплетення ниток в тканині) тім м’якіше тканина.  

До волокнистих матеріалів відносять вату, яку 

найчастіше виготовляють з хлопку й використовують для 

створення прокладок при накладенні пов’язок. 

Пластикатні матеріали після нанесення їх на 

поверхню шкіри утворюють тонкі, прозорі та гнучкі 

плівки. Пластикатні матеріали випускаються у вигляді 
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плівкоутворюючих аерозолів (Ліфузоль, Наксол, Статізоль, 

Акутол, Аэропласт, Nobecutan, Opsite Spray та ін.). 

Аерозольні плівкоутворюючі суміші поряд з полімером 

можуть містити знеболюючі, протизапальні, антимікробні 

та інші лікарські речовини.  

Пластикатні матеріали у вигляді аерозолів мають 

істотний недолік, а саме низьку гідрофільність, що не 

забезпечує достатню осмотичну дію та вивільнення і 

транспортування лікарської речовини в тканини. 

 

 
А. 

 
Б. В. 

Рис. 1.10. Тканинний перев’язувальний матеріал: А – 

структура тканини; Б – тканини з полотняним типом 

плетіння; В – тканини з саржевим типом плетіння 

 

Перев’язувальний засіб – медичний виріб, 

виготовлений з одного або декількох перев’язувальних 

матеріалів і призначений для профілактики інфікування та 

лікування ран. 
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Перев’язувальні засоби мають такі цілі застосування: 

– захист рани від впливу факторів зовнішнього 

середовища (холоду, спеки, забруднення, надмірного 

зволоження або висихання); 

– попередження попадання в рану мікроорганізмів; 

– видалення з рани продуктів розпаду тканин, 

мікробів, мікробних токсинів та ін.; 

– забезпечення лікувальної дії (протимікробної, 

протизапальної, протинабрякової, знеболюючої, 

гемостатичної, регенеруючої та ін.); 

– фіксація перев’язувального матеріалу на ураженій 

частині тіла. 

Отже, перев’язувальний засіб повинен бути 

стерильним, таким, що не травмує, міцним, пластичним, 

проникним для повітря і патологічного субстрату й 

непроникним для мікроорганізмів. 

У якості перев’язувального засобу найчастіше 

використовують бинти і вату. 

Бинт (від нем. binde – тасьма, пов’язка) – довга 

смужка матерії, яка призначена для фіксації 

перев’язувального матеріалу, а також для створення 

іммобілізуючих пов’язок при пошкодженнях  

і захворюваннях опорно-рухового апарату.  

Найчастіше бинти виготовляють з марлі.  

Марля – тонка, сіткоподібна тканина, що 

виготовляється з льняного, бавовняного і віскозного 

волокна. Вона легко вбирає воду, має достатню міцність  

і еластичність. 

Марлеві (гідрофільні) бинти готують різної ширини 

(від 5 до 20 см) і довжини (від 5 до 7 м), вони можуть бути 

стерильними або нестерильними. 

За шириною розрізняють: вузькі бинти – 5 – 7 см 

(застосовують для перев’язки пальців); середні бинти – 

10 – 12 см (застосовують для перев’язки голови, кисті, 
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передпліччя, стопи, гомілки); широкі бинти – 14 – 20 см 

(застосовують для перев’язки грудної клітки, стегна, 

молочної залози). 

Бинт має головку (скатана частина) і вільну частину 

(початок бинта). Найчастіше бинти мають одну головку 

(одноглаві бинти), рідше – дві (двоголові бинти; рис. 1.11). 

Внутрішня поверхня бинта називається черевце, 

зовнішня – спинка. 

 

  
А. Б. 

Рис. 1.11. Одноглавий (А) і двоголовий (Б) бинти: а – 

головка або скатана частина бинта, б – вільна частина 

або початок бинта 

 

Окрім марлевих бинтів при перев’язках також 

використовують бинти з вибіленого і суворого полотна, 

накрохмалені, гіпсові, еластичні, трубчасті та сітчасті 

бинти. 

Бинти з суворого і вибіленого полотна, порівняно зі 

звичайними марлевими, мають більшу щільність і 

міцність. Зазвичай вони використовуються для тугих 

пов’язок у нестерильному вигляді. 

Накрохмалені бинти виготовляються з 

накрохмаленої марлі або органді (тонка жорстка прозора 

матова шовкова тканина); використовуються як 

зміцнювальний матеріал для перев’язок, виконаних 

звичайними гідрофільними бинтами.  

Гіпсові бинти являють собою марлеві бинти 

«пересипані» медичним гіпсом. Медичний гіпс – 
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напівводяна сірчанокисла сіль кальцію, випускається у 

вигляді порошку. При поєднанні з водою через 5 – 7 хв. 

починається процес затвердіння гіпсу, який закінчується 

через 10 – 15 хв. Повну міцність гіпс набуває після 

висихання всієї пов’язки. 

Еластичні бинти виготовляються з суворої 

бавовняної пряжі, зітканою за полотняним типом плетіння, 

в основу якої вплетені гумові нитки, що різко підвищують 

еластичність бинта. Еластичні бинти не стерилізуються і 

використовуються для нежорсткого стягування м’яких 

тканин. 

Трубчасті бинти являють собою безшовну трубку з 

гідрофільного матеріалу, еластичність якої забезпечується 

за рахунок трикотажного типу плетіння. Бинти мають 

різний діаметр для застосування на різних частинах тіла. 

Сітчасті бинти використовуються для фіксації 

пов’язок на різних частинах тіла. За діаметром розрізняють 

(рис. 1.12): 

– бинт № 1 – для пальців кисті у дорослих; кисті і 

стопи у дітей;  

– бинт № 2 – для кисті, передпліччя, стопи, 

ліктьового, променево-зап’ястного, гомілковостопного 

суглобів у дорослих; плеча, гомілки, колінного суглоба у 

дітей;  

– бинт № 3 – 4 – для передпліччя, плеча, гомілки, 

колінного суглоба у дорослих; для стегна і голови у дітей;  

– бинт № 5 – 6 – для голови і стегна у дорослих; 

грудей, живота, таза, промежини у дітей;  

– бинт № 7 – для грудей, живота, таза і промежини у 

дорослих.  

Вата – пухнаста маса волокон, слабко переплетених 

між собою в різних напрямках. За способом отримання 

розрізняють природну (шерстяну, шовкову, пухову, 
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бавовняну, лляну, конопляну та ін.) і штучну вату 

(целюлозну). 

Для невибіленої перев’язочної вати вихідним 

матеріалом служить бавовняне волокно, яке не 

знежирюється, тому цю вату в основному використовують 

для підкладок при гіпсуванні або накладанні шин. 

 

 

Рис. 1.12. Сітчасті бинти (цифрами позначено діаметр 

бинта) 

 

Очищена перев’язочна вата виготовляється з 

невибіленої шляхом її знежирення, що робить вату 

гідрофільною, тобто здатною вбирати воду. Очищену 

перев’язочну вату вибілюють, розчісують, формують в 

пухкі пучки, які згортають у тугий рулончик і упаковують 

в обгортковий папір.  

Целюлозна вата – лігнін, складається з чистої 

целюлози.; випускається у вигляді складених серветок або 

смужок, згорнутих у рулон. 
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Віскозна вата виготовляється з целюлози шляхом її 

хімічної обробки. Вона нагадує очищену бавовняну вату, 

але менш міцна, особливо у вологому вигляді.  

Вата виготовлена з інших матеріалів (шовкова, лляна, 

конопляна та ін.) не знайшла широкого застосування в 

медицині. 

Окрім бинтів і вати, до перев’язувальних засобів 

також відносять індивідуальні перев’язувальні пакети 

першої допомоги. 

Перев’язувальний пакет – укладена в захисну 

оболонку стерильна пов’язка, призначена для надання 

першої медичної допомоги при пораненнях і опіках  

(рис. 1.13).  

 

 

Рис. 1.13. Індивідуальний перев’язувальний пакет першої 

допомоги 

 

До перев’язувального пакета входить стерильний 

гідрофільний бинт, який становить основу пов’язки,  
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і дві ватні подушечки: одна пришита до бинта, друга – 

надіта на бинт, таким чином, що її можна переміщати. 

Методика використання перев’язувального пакету 

(рис. 1.14):  

– пакет беруть у ліву руку; потягнув за нитку на 

верхньому краю пакету, розкривають прогумовану 

оболонку і дістають пакет з пергаментного паперу;  

– розгортають паперову оболонку; у ліву руку 

обережно беруть стерильну ватно-марлеву подушечку на 

кінці бинта, в праву руку – згорнутий бинт, при розтяганні 

бинта звільняється друга подушечка;  

– цими подушечками накривають рану, фіксують їх 

бинтом, кінець якого закріплюють. 

 

 

Рис. 1.14. Методика використання індивідуального 

перев’язувального пакету 

 

Прогумовану оболонку індивідуального 

перев’язувального пакету першої допомоги можна 

використовувати для герметизації проникаючої рани 

грудної клітки. 
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1.3. Класифікація пов’язок. 

Пов’язки класифікуються за різними ознаками.  

За механічними властивостями пов’язки поділяють 

на три групи: м’які, тверді та пов’язки, що твердіють  

(схема 1.1). 

Класифікація пов’язок за призначенням пов’язана з 

функцією, яку вони виконують (схема 1.2):  

– захисна або асептична пов’язка – профілактика 

вторинного інфікування рани; 

– лікарська пов’язка – забезпечення постійного 

доступу до рани лікарської речовини; 

– гемостатична пов’язка – зупинка кровотечі; 

– пов’язка з витяжінням – витягування кісткових 

відламків; 

– іммобілізуюча (знерухомлююча) пов’язка – 

знерухомлення кінцівки або її сегмента; 

– коригуюча пов’язка – усунення деформацій;  

– оклюзійна пов’язка – герметизація рани. 

За локалізацією пов’язки класифікуються на такі 

групи: пов’язки на верхню кінцівку, пов’язки на тазову 

область і нижню кінцівку, пов’язки на грудну клітку і 

шию, пов’язки на область голови. 

За способом фіксації перев’язувального матеріалу 

існують бинтові, клейові, косинкові, пращоподібні,  

Т-подібні та ліпкопластирні пов’язки (схема 1.3). 

Бинтові пов’язки за способом накладання 

поділяються на кругові (циркулярні), спіральні, повзучі, 

хрестоподібні, колосоподібні, «черепашачі» (рис. 1.15).  

Кругова або циркулярна пов’язка – одна з самих 

простих, використовується на частинах тіла, що мають 

циліндричну форму. При накладанні кругової пов’язки 

кожний наступний тур бинта лягає поверх попереднього, 

повністю його перекриваючи. 

 



 

 

 

Схема 1.1. Класифікація пов’язок за механічними властивостями 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Схема 1.2. Класифікація пов’язок за призначенням 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Схема 1.3. Класифікація пов’язок за способом фіксації перев’язувального матеріалу 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Схема 1.4. Різновиди гіпсових пов’язок 
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Спіральну пов’язку використовують на тулубі та 

кінцівках. При накладанні спіральної пов’язки тури бинта 

ідуть знизу нагору, кожний наступний тур закриває 

попередній на 
1
/2 його ширини.  

На частинах тіла, що мають конусоподібну форму 

(грудна клітка, стегно, гомілка, передпліччя) 

використовують спіральну пов’язку з перегинами (при 

накладанні пов’язки бинт перегинають у напрямку до себе 

так, щоб його верхній край став нижнім). 

Повзуча пов’язка застосовується для закріплення 

перев’язувального матеріалу; при її накладанні тури бинта 

ведуть косо догори так, щоб кожен наступний тур бинта не 

стикався з попереднім. 

 

 

Рис. 1.15. Типи бинтових пов’язок: А – кругова 

(циркулярна) пов’язка, Б – спіральна пов’язка з перегинами, 

В – повзуча пов’язка, Г – «черепашача» пов’язка,  

Д – колосоподібна пов’язка 
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При накладанні хрестоподібної або вісімкоподібної 

пов’язки тури бинта перехрещуються формуючи вісімку. 

Пов’язку застосовують для бинтування суглобів 

(променево-зап’ястковий, гомілковостопний), задньої 

поверхні шиї, потилиці, грудної клітки, спини. 

«Черепашачу» пов’язку накладають на колінний, 

гомілковостопний, ліктьовий суглоби. Пов’язка є 

різновидом вісімкоподібної – тури бинта перехрещуються 

на згинальних поверхнях суглоба і віялоподібно 

розходяться на розгинальній стороні.  

Колосоподібну пов’язку використовують для 

бинтування плечового і кульшового суглобів. 

Шинні пов’язки, за принципом дії поділяють на прості 

(фіксаційні або транспортні) і екстензійні (дистракційні, 

лікувальні або апарати для витягування) (див. розділ 2.3).  

Гіпсові пов’язки (схема 1.4, рис. 1.16), які широко 

використовуються в травматології для лікування 

переломів, бувають: 

– кругові (циркулярні); 

– лонгетні – у вигляді довгих вузьких смуг в кілька 

шарів гіпсового бинта; 

 

 

Рис. 1.16. Типи гіпсових пов’язок: А – кругова (циркулярна) 

пов’язка, Б – вікончаста пов’язка, В – містоподібна 

пов’язка, Г – шарнірна пов’язка, Д – лонгетна пов’язка 
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– вікончасті – з вікнами в пов’язці для здійснення 

перев’язки рани; 

– містоподібні, або переривчасті; 

– шарнірні – складаються з двох частин, пов’язаних 

між собою металевими шинами з шарнірами; 

– стулчасті – у вигляді двох поздовжніх половин; 

– гіпсові ліжечка; 

– гіпсові корсети – кругова гіпсова пов’язка на тулуб. 

 

 

 

1.4. Правила накладання пов’язок. 

При накладенні пов’язок необхідно дотримуватися 

таких правил: 

1. Перед накладенням пов’язки необхідно 

переконатися в наявності достатньої кількості 

перев’язувальних матеріалів належної якості. 

2. Пов’язка повинна відповідати поставленій меті, 

певним естетичним вимогам, бути зручною для хворого, 

міцно триматися, не порушувати крово- і лімфообіг. 

3. Перед накладанням пов’язки необхідно пояснити 

потерпілому призначення пов’язки, це дозволяє 

контролювати стан хворого і полегшує процес перев’язки. 

4. Під час накладення пов’язки треба стояти 

обличчям до хворого (наскільки це можливо), при його 

горизонтальному положенні – з боку пошкодженої частини 

тіла. Горизонтальне положення більш вигідно тільки при 

бинтуванні живота, тазу і верхньої третини стегна. 

5. Частині тіла, яку перев’язують, необхідно надати 

правильне фізіологічне положення. Правильне фізіологічне 

положення кінцівок: стопу встановлюють під прямим 

кутом до гомілки; гомілку злегка згинають у колінному 

суглобі під кутом 140 – 160°; стегно відводять в 
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кульшовому суглобі; пальці кисті злегка згинають; 

ліктьовий суглоб згинають під кутом 90°; плече відводять 

від тулуба за допомогою валика, поміщеного в пахвову 

западину (рис. 1.17). 

 

 

Рис. 1.17. Правильне фізіологічне положення кінцівок  

 

6. Частина тіла, на яку накладають пов’язку, повинна 

бути нерухомою. 

7. Ширину бинта обирають відповідно до діаметру 

частини тіла, яку перев’язують. Вузький бинт збільшує час 

перев’язки й призводить до того, що пов’язка «врізається» 

в тіло; широкий бинт ускладнює процес перев’язки. 

8. Пов’язку слід починати з вузького місця, 

поступово переходячи до більш широкого. 

9. Бинт беруть в руки так, щоб вільний його кінець 

становив прямий кут з рукою, в якій знаходиться рулон 

бинта; головку бинта тримають у правій руці, а вільний 

кінець у лівій (рис. 1.18). 

10. Бинтування починають з накладення простого 

туру, при цьому один кінчик бинта повинен злегка 

виступати, підігнувши і перекривши його наступним 

туром, здійснюють фіксацію місця початку, що істотно 

полегшує процес перев’язки. 

11. Перші 2 – 3 тура бинта є закріплюючими. 
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12. Подальший напрямок витків повинен відповідати 

рельєфу поверхні тіла. Зміна напрямку ходу бинта 

призводить до зміщення частини пов’язки або утворенню 

складок, що знижує якість пов’язки.  

13. Під час бинтування слід накладати таку кількість 

витків бинта, яка необхідна для забезпечення функції 

пов’язки. Зайва кількість бинта завдає незручності 

хворому, а також порушує вбираючі та вентиляційні 

властивості пов’язки. 

14. Закінчують пов’язку круговими турами і 

фіксацією кінця бинта. 

 

 
Рис. 1.18. Правильне положення кінцівок рук при 

бинтуванні 

 

15. Фіксація пов’язки здійснюється розщепленим 

кінцем бинта, який зав’язується вузлом в найменш 

рухомому місці. Вузол, фіксуючий пов’язку, не повинен 

розташовуватися над раною,а також на потилиці й задній 

поверхні кінцівок і тулуба, так як це може викликати 

місцевий тиск на тканини. 

16. Останні тури бинта можуть бути закріплені 

ліпкопластиром, який сам безпосередньо з шкірою не 

стикається, забезпечуючи механічну міцність пов’язки. 
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Питання для самоконтролю 
1. Десмургія як наука, визначення десмургії. Місце десмургії  

у перший медичній допомозі. 

2. Історія розвитку десмургії. Використання пов’язок у давнину. 

3. Що таке «пов’язка»? Властивості багатоцільової пов’язки. 

4. Що таке «перев’язувальний матеріал» і «перев’язувальний засіб»? 

Яка між ними різниця? 

5. На які групи ділять перев’язувальні матеріали? 

6. Які цілі застосування перев’язувальних засобів? 

7. Що найчастіше використовують у якості перев’язувального 

засобу?  

8. Методика використання індивідуального перев’язувального 

пакету першої допомоги. 

9. За якими ознаками та як класифікуються пов’язки? 

10. Правила накладання пов’язок. 
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ГЛАВА 2 

ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ДЕСМУРГІЇ 

 

2.1. Бинтові пов’язки. 

Бинтові пов’язки найчастіше використовуються при 

наданні медичної допомоги. Вони достатньо прості, 

надійні, міцно тримаються на поверхні тіла, особливо на 

рухомих частинах (область суглобів), не викликають 

алергічних реакцій, легко змінюються. 

Нижче представлено техніки накладання бинтових 

пов’язок на різні частини тіла.  

 

 

2.1.1. Пов’язки на верхню кінцівку 

Спіральна пов’язка на один палець (рис. 2.1): 

– виконують закріплюючі тури бинта навколо 

променево-зап’ясткового суглоба; 

– ведуть бинт по тильній поверхні кисті косо вниз  

до кінця хворого пальця (дистальної фаланги); 

– накладають спіральну пов’язку на палець (зверху  

до низу); 

– по тилу кисті бинт ведуть вгору до променево-

зап’ясткового суглобу; 

– 2 – 3 круговими вітками закріплюють бинт в області 

зап’ястка. 

Колосоподібна пов’язка на великий палець кисті  

(рис. 2.2): 

– виконують закріплюючі тури бинта навколо 

променево-зап’ясткового суглоба; 

– ведуть бинт до кінця великого пальця (дистальної 

фаланги) через перший міжпальцевий проміжок; 
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Рис. 2.1. Спіральна пов’язка на один палець (цифрами 

позначено тури бинта) 

 

 

Рис. 2.2. Колосоподібна пов’язка на великий палець кисті 

 

– обводять бинт навколо пальця й повертають його по 

тильній поверхні кисті до зап’ястка; 



 

38 

 

– виконують закріплюючий тур бинта навколо 

променево-зап’ясткового суглоба; 

– повторюють тури бинта, поки палець не буде 

закритий повністю; 

– закріплюють бинт круговими вітками в області 

зап’ястка. 

Пов’язка на всі пальці кісті («лицарська рукавичка», 

рис. 2.3): 

В основі пов’язки лежить принцип бинтування 

одного пальця. Використовуючи цей метод по черзі 

бинтують усі пальці кисті. 

 

 

Рис. 2.3. Пов’язка на всі пальці кісті («лицарська 

рукавичка») 

 

Пов’язка на кисть і пальці («рукавиця», рис. 2.4): 

– виконують закріплюючі тури бинта навколо 

променево-зап’ясткового суглоба; 

– перегинають бинт під прямим кутом і ведуть по 

тильній поверхні кисті; 
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– огинають пальці і ведуть бинт по долонній поверхні 

кисті до зап’ястка; 

– виконують закріплюючий тур бинта навколо 

променево-зап’ясткового суглоба; 

– знову ведуть бинт в поздовжньому напрямку  

і закріплюють круговим ходом навколо зап’ястка; 

– повторюють поздовжні і кругові вітки бинта, поки 

не буде закрита вся кисть; 

– потім поперечними вітками бинта закривають 

пальці й кисть; 

– закріплюють бинт круговими вітками в області 

зап’ястка. 

Хрестоподібна пов’язка на променево-зап’ястковий 

суглоб (рис. 2.5): 

– пов’язку починають з закріплюючих турів бинта в 

області нижньої частини передпліччя; 

– ведуть бинт через тильну поверхню кисті на 

долоню; 

– проводять бинт через долоню в поперечному 

напрямку; 

– направляють бинт на область променево-

зап’ясткового суглоба; 

– виконують круговий тур навколо нижньої треті 

передпліччя; 

– повторюють тури бинта, закріплюють бинт 

круговими вітками в області зап’ястка. 

«Черепашача» пов’язка на ліктьовий суглоб,  

що сходиться (рис. 2.6 – А): 

– надають кінцівки фізіологічне положення (руку 

згинають у ліктьовому суглобі під прямим кутом, долоня 

повинна бути повернута до живота); 
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Рис. 2.4. Пов’язка на кисть і пальці («рукавиця») 

 

 

 

Рис. 2.5. Хрестоподібна пов’язка на променево-

зап’ястковий суглоб 

 

– виконують закріплюючи тури бинта в області 

верхньої треті передпліччя; 



 

41 

 

– ведуть бинт до нижньої треті плеча через ліктьовий 

суглоб; 

– виконують закріплюючи тури в області плеча; 

– знову ведуть бинт до верхньої треті передпліччя, 

закриваючи попередній тур наполовину; 

– виконують закріплюючи тури бинта в області 

верхньої треті передпліччя; 

– тури бинта поступово з’єднують в середині 

ліктьового суглоба, повністю його закриваючи; 

– закріплюють бинт круговими вітками в області 

плеча або передпліччя. 

 

  
А Б 

Рис. 2.6. «Черепашача» пов’язка на ліктьовий суглоб, що 

сходиться (А) й розходиться (Б) 

 

«Черепашача» пов’язка на ліктьовий суглоб,  

що розходиться (рис. 2.6 – Б): 

– надають кінцівки фізіологічне положення (руку 

згинають у ліктьовому суглобі під прямим кутом, долоня 

повинна бути повернута до живота); 

– виконують закріплюючі тури бинта навколо 

ліктьового суглоба; 

– ведуть бинт на плече; 
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– виконують закріплюючи тури бинта навколо плеча; 

– спускають бинт на передпліччя, змінюючи 

напрямок бинта в області ліктьового згину; 

– після виконання закріплюючих турів навколо 

передпліччя бинт знову направляють через ліктьовий 

суглоб на плече, кожен раз перекриваючи попередній тур 

бинта наполовину; 

– поступово повністю закривають ліктьовий суглоб, 

фіксуючи його в зігнутому положенні; 

– закріплюють бинт круговими вітками в області 

плеча або передпліччя. 

Колосоподібна пов’язка на плечовий суглоб (рис. 2.7): 

– надають кінцівки середнє фізіологічне положення; 

– виконують 2 – 3 закріплюючих тури бинта навколо 

верхнього відділу плеча; 

 

 

Рис. 2.7. Колосоподібна пов’язка на плечовий суглоб 

 

– ведуть бинт по задній поверхні грудної клітки  

в протилежну пахвову западину; 
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– з пахвової западини бинт направляють косо вгору 

на плече, перекриваючи попередній тур бинта наполовину; 

– знову ведуть бинт по задній поверхні грудної клітки 

в пахвову западину; 

– потім бинт по передній поверхні грудної клітки  

і плечового суглоба направляють на плече й виконують тур 

бинта навколо плеча, перекриваючи попередній 

наполовину; 

– повторюють тури бинта, поки не буде закрита 

область плечового суглоба; 

– закріплюють пов’язку на передній поверхні грудної 

клітки. 

 

 

2.1.2. Пов’язки на тазову область  

і нижню кінцівку 

Пов’язка на стопу без захоплення пальців (рис. 2.8): 

– виконують закріплюючи тури бинта навколо стопи; 

– ведуть бинт по внутрішній боковій поверхні стопи 

на п’ятку; 

– охопивши п’ятку, бинт по зовнішній боковій 

поверхні стопи переводять на тил стопи й виконують 

навколо неї круговий хід; 

– повторюють поперечні й поздовжні тури бинта; 

– закріплюють бинт на гомілці. 

Пов’язка на стопу із захопленням пальців (рис. 2.9): 

– виконують закріплюючи тури бинта навколо 

щиколотки; 

– ведуть бинт поздовжньо по бічній поверхні через 

всю стопу – від пальців до п’ятки; 

– потім спіральними вітками бинта від пальців стопи 

до п’ятки закривають стопу; 

– закріплюють бинт на гомілці. 
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Рис. 2.8. Пов’язка на стопу без захоплення пальців 

 

 

Рис. 2.9. Пов’язка на стопу із захопленням пальців 

 

Хрестоподібна пов’язка на гомілковостопний суглоб 

(рис. 2.10): 

– встановлюють стопу під прямим кутом до гомілки; 

– виконують закріплюючи тури бинта навколо 

нижньої частини гомілки; 

– направляють бинт через тил стопи на підошву; 

– виходять на тильну поверхню стопи і ведуть бинт 

на область нижньої частини гомілки; 

– повторюють тури бинта й закріплюють його в 

області гомілковостопного суглоба. 
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Рис. 2.10. Хрестоподібна пов’язка на гомілковостопний 

суглоб 

 

«Черепашачу» пов’язку на область колінного суглоба 

накладають за аналогією з верхньою кінцівкою (рис. 2.11). 

Колосоподібна пов’язка на область кульшового 

суглоба (рис. 2.12): 

– надають кінцівки фізіологічне положення; 

– виконують 2 – 3 закріплюючих тури бинта навколо 

живота; 

– ведуть бинт по спіні косо вниз на передню 

поверхню верхньої треті стегна; 

– охопивши стегно по внутрішній боковій поверхні, 

виходять на його зовнішню бічну поверхню; 

– піднімають бинт косо вгору через пахову область на 

бічну поверхню тулуба;  

– виконують закріплюючий тур навколо живота;  

– повторюють попередні тури – кожен тур проходить 

нижче попереднього, покриваючи його на половину  

або 
2
/3 ширини бинта;  
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– пов’язку закінчують круговими турами навколо 

живота. 

 

 

 
Рис. 2.11. «Черепашача» пов’язка на колінний суглоб 

 

 

 

Рис. 2.12. Колосоподібна пов’язка на область кульшового 

суглоба 
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2.1.3. Пов’язки на грудну клітку і шию 

Спіральна пов’язка на грудну клітку (рис. 2.13): 

– смужку бинта завдовжки 100 – 120 см кладуть на 

ліве або праве надпліччя так, щоб кінці бинта звисали вниз 

спереду і ззаду по середній лінії; 

– поверх зав’язки навколо грудної клітини виконують  

2 – 3 закріплюючих тура бинта; 

– накладають спіральну пов’язку, що закриває грудну 

клітку до пахвових западин; 

– кінцями зав’язки фіксують спіральні тури бинта. 

 

 

2.13. Спіральна пов’язка на грудну клітку  

 

Хрестоподібна пов’язка на грудну клітку (рис. 2.14): 

– пов’язку починають круговими турами бинта 

навколо нижнього відділу грудної клітки; 

– бинт ведуть спереду вгору на надпліччя, а потім на 

спину; 

– після цього знову виконують круговий тур навколо 

грудної клітки; 
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– на спині бинт направляють до протилежного 

надпліччя, переводять його на передню поверхню грудної 

клітки і ведуть вниз; 

– після перехрещення знову повторюють круговий 

тур бинта; 

– повторюють попередні тури бинта; 

– фіксують пов’язку. 

 

 

2.14. Хрестоподібна пов’язка на грудну клітку 

 

Пов’язка на молочну залозу (рис. 2.15) 

– виконують закріплюючи тури бинта навколо 

живота; 

– після закріплюючих турів бинт проводять під 

молочною залозою, підтримуючи її знизу; 

– направляють бинт верх на надпліччя протилежного 

боку, а потім косо вниз по спині в пахвову область; 

– повторюють попередні тури бинта; 

– закріплюють пов’язку 
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Рис. 2.15. Пов’язка на молочну залозу 

 

Пов’язка Дезо (рис. 2.16) 

– перед накладанням пов’язки кінцівку встановлюють 

у фізіологічне положення – руку згинають під прямим 

кутом і притискають до тулуба, в пахвову западину 

поміщають ватно-марлевий валик;  

– виконують закріплюючи тури бинта фіксуючи руку 

до тулуба; 

– з пахвовій області здорової сторони бинт 

направляють косо вгору на надпліччя хворої сторони; 

– опускають бинт по задній поверхні плеча до 

ліктьового суглоба; 

– охоплюють лікоть знизу й ведуть бинт косо вгору в 

пахвову область здорової сторони; 

– по спині бинт піднімають косо вверх на надпліччя 

хворої сторони; 

– опускають бинт по передній поверхні плеча до 

ліктя, обходячи його спереду назад по спині проводять 

бинт в пахвову область здорової сторони; 
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– повторюють попередні тури бинта і закріплюють 

пов’язку. 

 

 

Рис. 2.16. Пов’язка Дезо 

 

Пов’язка Вельпо (рис. 2.17): 

– руку згинають в ліктьовому суглобі під гострим 

кутом так, щоб кисть знаходилася на надпліччі здорової 

сторони, а в пахвову западину поміщають ватно-марлевий 

валик; 

– виконують закріплюючи тури бинта фіксуючи руку 

до тулуба; 

– з пахвовій западини здорової сторони бинт ведуть 

через спину в косому напрямку на надпліччя хворої 

сторони; 

– спускають бинт вертикально вниз, охоплюючи 

лікоть знизу; 

– ведуть бинт в горизонтальному напрямку у пахвову 

западину здорової сторони; 

– повторюють тури, перекриваючи попередні  

на 
1
/3 ширини; 
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– наклавши необхідну кількість турів, кінцівку міцно 

фіксують. 

 

 

Рис. 2.17. Пов’язка Вельпо  

 

Хрестоподібна пов’язка на шию (рис. 2.18): 

– виконують закріплюючи тури бинта навколо шиї; 

– по задній поверхні шиї направляють бинт вгору; 

 

  

Рис. 2.18. Хрестоподібна пов’язка на шию 
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– виконують циркулярний хід бинта навколо голови 

(через лобову і потиличну області); 

– спускають бинт ззаду на шию й знову роблять 

круговий тур; 

– закріплюють бинт на бічній або передній поверхні 

шиї. 

 

 

2.1.4. Пов’язки на голову 

Пов’язка «чепчик» (рис. 2.19): 

– смужку бинта (рекомендується бинт шириною 7 см) 

завдовжки близько 1 м кладуть на середній відділ тім’яної 

ділянки так, щоб кінці зав’язок спускалися попереду 

вушних раковин; 

 

 

Рис. 2.19. Пов’язка «чепчик» 
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– потерпілий або помічник утримує кінці зав’язок в 

натягнутому положенні; 

– виконують 2 – 3 закріплюючих бинта через лобову і 

потиличну ділянки; 

– дійшовши до натягнутих зав’язок, обертають бинт 

навколо них й направляють його по черзі на потиличну і 

лобову ділянки; 

– бинтують, поки не буде закрита вся голова; 

– кінець бинта прив’язують до однієї з зав’язок; 

– зав’язку закріплюють під підборіддям. 

Пов’язка «шапочка Гіппократа» (рис. 2.20): 

– накладають 1 – 2 закріплюючих тура бинта через 

лобові й потиличні ділянки; 

– спереду виконують перегин бинта й ведуть його до 

потилиці, перекриваючи закріплюючий тур бинта  

на 
1
/2 або 

2
/3; 

 

 

Рис. 2.20. Пов’язка «шапочка Гіппократа» 
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– на потилиці знову роблять перегин й ведуть бинт з 

іншого боку голови до лобової ділянки; 

– виконують круговий тур бинта; 

– поки повністю не закриють волосяну частину 

голови повторюють тури бинта; 

– закріплюють бинт. 

Неаполітанська пов’язка (пов’язка на вухо, рис. 2.21): 

– виконують закріплюючи тури бинта навколо голови 

через лобову і потиличну ділянки; 

– у лобовій області бинт спускають вниз на хворе 

вухо, перекриваючи на 
2
/3 попередній тур; 

– знову виконують закріплюючий тур бинта навколо 

голови; 

– повторюють тури, перекриваючи попередні  

на 
2
/3 ширини; 

– закріплюють бинт. 

 

 

Рис. 2.21. Неаполітанська пов’язка на вухо (цифрами 

позначено тури бинта) 
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Пов’язка на ліве око (рис. 2.22): 

– виконують 2 – 3 закріпляючих тура бинта навколо 

голови; 

– бинт по задній поверхні голови спускають вниз  

і ведуть під мочкою лівого вуха через щоку на ліве око; 

– виконують закріплюючий тур бинта навколо 

голови; 

– повторюють тури бинта кілька разів; 

– закріплюють бинт. 

 

 

Рис. 2.22. Пов’язка на ліве й обидва ока 

 

Пов’язка на праве око (рис. 2.22): 

– виконують 2 – 3 закріпляючих тура бинта навколо 

голови; 

– з області чола бинт спускають на праве око, ведуть 

під мочку правого вуха; 

– виконують закріплюючий тур бинта навколо 

голови; 

– повторюють тури бинта кілька разів; 

– закріплюють бинт на голові. 
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Пов’язка на обидва ока (рис. 2.22): 

– виконують 2 – 3 закріпляючих тура бинта навколо 

голови; 

– бинт по задній поверхні голови спускають вниз і 

ведуть під мочкою правого вуха через щоку на праве око; 

– виконують закріплюючий тур бинта навколо 

голови; 

– з області чола бинт спускають вниз, закриваючи 

ліве око, ведуть через ліву щоку під мочку лівого вуха; 

– виконують закріплюючий тур бинта навколо 

голови; 

– повторюють тури бинта кілька разів; 

– закріплюють бинт на голові (вушні раковини після 

накладання пов’язки повинні бути відкриті). 

 

 

 

2.2. Косинкові й пращоподібні пов’язки. 

2.2.1. Косинкові пов’язки 

Косинка для створення пов’язок має форму 

рівнобедреного трикутника (рис. 2.23, 2.24).  

 

 
Рис. 2.23. Косинка для створення пов’язок 
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Довгий край косинки називають основою, 

протилежний основі кут – верхівкою, два інших кута – 

кінцями косинки.  

Косинкові пов’язки застосовують для тимчасової 

іммобілізації суглобів, при переломах ключиці, для 

фіксації перев’язувального матеріалу на голові та інших 

ділянках тіла. 

 

 

Рис. 2.24. Косинка із зображенням способів накладення 

косинкових пов’язок (F. von Esmarch, 1905) 

 

Косинкова пов’язка на кисть (рис. 2.25): 

– укладають косинку так, щоб основа 

розташовувалася в нижній третині передпліччя над 

областю променево-зап’ясткового суглоба; 

– кисть укладають долонею на косинку; 

– верхівку косинки загинають на тил кисті; 

– кінці косинки кілька разів обводять навколо 

передпліччя над зап’ястям і зв’язують.  

Косинкова пов’язка на ліктьовий суглоб (рис. 2.26): 

– середину косинки укладають під лікоть таким 

чином, щоб її основа знаходилася на середині плеча,  

а верхівка на нижній третини плеча; 
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– кінці косинки перехрещують на передній поверхні 

суглоба й обійшовши плече зав’язують; 

– загортають верхівку косинки і фіксують до пов’язці. 

 

 

Рис. 2.25 Косинкова пов’язка на кисть 

 

 

Рис. 2.26. Косинкова пов’язка на ліктьовий суглоб 

 

Косинкова пов’язка на плече (рис. 2.27): 

– косинку укладають на зовнішню бічну поверхню 

плеча; 
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– верхівка косинки спрямовують до шиї, а кінці 

обводять навколо плеча, перехрещують, виводять на 

зовнішню поверхню плеча і зав’язують; 

– для запобігання зісковзування пов’язки верхівку 

косинки фіксують за допомогою бинта або другої косинки, 

що проведені через протилежну пахвову западину. 

 

 

Рис. 2.27. Косинкова пов’язка на плече 

 

Косинкова пов’язка на плечовий суглоб (рис. 2.28): 

– косинку складають краваткою й укладають 

серединою в пахвову ямку; 

– кінці пов’язки перехрещують над плечовим 

суглобом, проводять по передній і задній поверхнях 

грудної клітини і зав’язують в пахвовій області здорової 

сторони. 

Іммобілізаційна косинкова пов’язка на верхню 

кінцівку (рис. 2.29): 

– косинку укладають так, щоб основа 

розташовувалася вертикально по середині грудної клітки,  

а верхівка була направлена в сторону ліктя хворої сторони; 

– хвору руку згинають у лікті під кутом 90°  

і укладають спереду косинки; 
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– нижній кінець косинки піднімають, проводять над 

ключицею хворої сторони за шию, де зав’язують з іншим 

кінцем, який протягають через надпліччя здорової сторони; 

– верхівку косинки витягають через лікоть і плече на 

передню поверхню пов’язки и закріплюють булавкою; 

– поверх пов’язки роблять кілька кругових турів 

бинта. 

 

 

Рис. 2.28. Косинкова пов’язка на плечовий суглоб  

 

 

 

Рис. 2.29. Іммобілізаційна косинкова пов’язка на верхню 

кінцівку 
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Косинкова пов’язка на стопу (рис. 2.30): 

– підошвову область закривають серединою косинки, 

верхівку косинки загортають, укриваючи пальці й тил 

стопи; 

– кінці заводять на тил стопи, перехрещують, а потім 

обвивають навколо гомілки над щиколотками і зав’язують. 

 

 

Рис. 2.30. Косинкова пов’язка на стопу 

 

Косинкова пов’язка на область п’ятки (рис. 2.31): 

– косинку укладають на підошвову поверхню стопи; 

– основу косинки розташовують поперек стопи; 

– верхівку розташовують по задній поверхні 

гомілковостопного суглоба; 

– кінці косинки перехрещують спочатку на тилу 

стопи, а потім над верхівкою, що заведена на задню 

поверхню гомілковостопного суглоба; 

– зав’язують кінці на передній поверхні гомілки. 

Косинкова пов’язка на гомілку (рис. 2.32 – А): 

– основу косинки обводять навколо гомілки; 

– нижній кінець косинки ведуть над нижньою 

третиною голені й направляють вгору, де фіксують 

булавкою; 
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– іншим кінцем косинки зверху круговим ходом 

вкривають верхню частину гомілки і фіксують булавкою. 

 

 

Рис. 2.31. Косинкова пов’язка на область п’ятки  

 

 

  
А Б 

Рис. 2.32. Косинкові пов’язки на гомілку (А) та на область 

кульшового суглоба і сідничну область (Б) 
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Косинкова пов’язка на область кульшового суглоба  

і сідничну область (рис. 2.32 – Б): 

– серединою косинки покривають зовнішню 

поверхню сідниці, розташовуючи основу косинки  

у верхній третині стегна; 

– верхівку косинки фіксують до пояса або до другої 

косинці складеної за довжиною і проведеної навколо 

тулуба; 

– кінці косинки обводять навколо стегна і зав’язують 

на його зовнішній поверхні. 

Косинкова пов’язка на молочну залозу (рис. 2.33): 

– косинку розташовують так, щоб основа 

знаходилося під молочною залозою;  

– верхівку косинки розташовують над надпліччям 

з хворої сторони; 

– кінець косинки направляють через пахвову 

западину хворого боку на спину, де зав’язують з іншим 

кінцем, проведеним через здорове надпліччя. 

 

 

Рис. 2.33. Косинкова пов’язка на молочну залозу 

 

Косинкова пов’язка на голову (рис. 2.34): 

– основу косинки поміщають вище вушних раковин в 

області потилиці, а верхівку опускають на обличчя; 
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– кінці косинки загортають на лоб, де зав’язують;  

– верхівку загортають над зв’язаними кінцями догори 

і фіксують. 

 

 

Рис. 2.34. Косинкова пов’язка на голову  

 

 

 

2.2.2. Пращоподібні пов’язки 

Пращоподібні пов’язки накладаються за допомогою 

пращі. 

Праща – довга смужка марлі або бинта (довжина – 

1,0 – 1,2 м, ширина – 10 – 15 см), обидва кінці якої 

надрізають в поздовжньому напрямку на рівній відстані від 

країв, дещо не доходячи до середини. Таким чином 

утворюється 4 кінця і середня частина, яка призначена  

для прикриття ушкодженої ділянки і закріплення 

перев’язувального матеріалу. 

Пращоподібна пов’язка відноситься до пов’язок 

спрощеного типу, – як і косинкова, вона не герметична  

й не міцна. 

Пращоподібні пов’язки накладають на область носа, 

підборіддя, лоба, потиличну і тім’яну області, промежину. 
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Рис. 2.35. Праща для накладання пращоподібної пов’язки 

 

Пращоподібна пов’язка на ніс (рис. 2.36 – А): 

– середину пращі кладуть на ніс у поперечному 

напрямку; 

– верхні кінці проводять нижче вушних раковин  

і зав’язують на задній поверхні шиї; 

– нижні кінці розташовують вище вушних раковин  

і зав’язують на потилиці. 

Пращоподібна пов’язка на підборіддя (рис. 2.36 – Б): 

– середину пращі укладають на підборіддя  

в поперечному напрямку таким чином, щоб її верхня 

частина охоплювала підборіддя, а нижня – підщелепну 

ділянку; 

– верхні кінці проводять нижче вушних раковин  

і зав’язують на шиї; 

– нижні кінці проводять спереду від вушних раковин  

і зав’язують на тім’яній ділянці. 

Пращоподібна пов’язка на потиличну ділянку  

(рис. 2.36 – А): 

– середину пращі кладуть на потиличну ділянку; 

– верхні кінці ведуть донизу і зав’язують у ділянці 

підборіддя; 

– нижні кінці ведуть уперед догори і зав’язують на 

чолі, вище надбрівних дуг. 

Пращоподібна пов’язка на лобово-тім’яну ділянку  

(рис. 2.37 – Б): 

– середину пращі кладуть на лобну або тім’яну 

ділянку; 
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– передні кінці ведуть донизу і назад й зав’язують на 

шиї, нижче потиличного горба; 

– задні кінці ведуть донизу вперед і зав’язують  

у ділянці підборіддя. 

 

  
А Б 

Рис. 2.36. Пращоподібні пов’язки на ніс (А) і підборіддя (Б) 

 

  
А Б 

Рис. 2.37. Пращоподібні пов’язки на потиличну (А)  

і лобово-тім’яну ділянки (Б) 

 

Пращоподібна пов’язка на промежину (рис. 2.38): 

– бинт зав’язують навколо тулуба у вигляді пояса; 

– середину пращі поміщають на промежину; 
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– дві передніх кінця прив’язують до пояса на деякій 

відстані один від одного; 

– два задніх кінці ідентичним способом закріплюють 

на поясі позаду. 

 

 

Рис. 2.38. Пращоподібна пов’язка на промежину 

 

 

 

2.3. Іммобілізаційні (шинні) пов’язки. 

Іммобілізація (від лат. immobilis – нерухомий) – 

створення нерухомості (спокою) у будь-який частини тіла 

при різних пошкодженнях або захворюваннях. 

Розрізняють лікувальну і транспортну іммобілізацію. 

Лікувальна іммобілізація – здійснюється на термін 

необхідний для зцілення (зрощення перелому, загоєння 

рани тощо). Лікувальна іммобілізація може бути тривалою 

або постійною. 

Транспортна іммобілізація – здійснюється на термін 

необхідний для транспортування потерпілого до 

лікувального закладу (тимчасова іммобілізація). 

Транспортна іммобілізація проводиться потерпілому на 

місці події. 
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Для забезпечення транспортної іммобілізації 

найчастіше застосовують бинтові (Дезо, Вельпо, 

спіралеподібна пов’язка на грудну клітку) або шинні 

пов’язки (класифікацію шинних пов’язок дивись  

у розділі 1.3).  

Для створення шинних пов’язок використовують 

стандартні, нестандартні й імпровізовані шини. 

Стандартні шини (рис. 2.39) виробляють в 

промислових умовах, вони можуть бути виготовлені з 

дерева, фанери, металевого дроту, пластмаси, гуми та 

інших матеріалів (Крамера, Дітеріхса та ін.). 

 

 

Рис. 2.39. Стандартні й нестандартні транспортні шини: 

А – Дітеріхса, Б – Кузьмінського, В – Єланського,  

Г – Томаса  
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Нестандартні шини (рис. 2.39) – засоби 

іммобілізації, що застосовуються в окремих установах, але 

не випускаються медичною промисловістю (Єланського). 

Імпровізовані або примітивні шини (рис. 2.40, 2.41) 

виготовляють на місці з підручних матеріалів (палиць, 

дощок, дерева, тростин, парасоль та ін.). 

 

 

Рис. 2.40. Матеріали для виготовлення імпровізованих шин 

 

 

Рис. 2.41. Використання імпровізованих шин для 

іммобілізації кисті 
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Застосування сучасних шин для транспортної 

іммобілізації пов’язано з ім’ям німецького хірурга 

Ф. Крамера (1847 – 1903), який у 1887 р. запропонував 

металеву шину, що отримала його ім’я.  

Шина Крамера (1887 р.) була виготовлена з товстого 

дроту, зігнутого у вигляді букви «П», між бічними 

частинами якого в косому напрямку був натягнутий більш 

тонкий дріт (рис. 2.42). Сьогодні шини Крамера 

виготовляються із сталевого обпаленого дроту і мають 

форму сходів розміром 110 × 10 і 60 × 10 см. 

 

 
А 

 
Б 

Рис. 2.42. Шини Крамера: А – класичний варіант  

(1887 р.); Б – сучасна модифікація (1934 р.) 

 

Транспортна іммобілізація показана при переломах 

кісток, пошкодженнях суглобів, пораненні великих 

кровоносних судин і нервів, пошкодженні м’яких тканин, 

опіках, гострих запальних процесах на кінцівках та інших 

пошкодженнях. Вона запобігає розвитку травматичного 

шоку, можливості перетворення закритого перелому  

у відкритий, розвитку інфекції в рані, пошкодженню 
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великих кровоносних судин з розвитком первинної або 

вторинної кровотечі. 

При виконанні транспортної іммобілізації 

дотримуються двох основних принципів. 

Перший – принцип фіксації, полягає у створенні 

нерухомості в сегменті кінцівки, з обов’язковим 

знерухомленням двох – трьох суглобів, що прилягають до 

місця пошкодження. 

Другий – забезпечення витягування пошкодженого 

сегмента кінцівки. На цьому принципі засновані шини 

Томаса і Дітеріхса. 

При накладанні шинних пов’язок для забезпечення 

транспортної іммобілізації дотримуються таких правил: 

1. Іммобілізація пошкодженої частини тіла 

проводиться в ранні терміни після травми. 

2. По можливості необхідно знеболити місце 

пошкодження (введення знеболюючих засобів, холод на 

місце пошкодження тощо). 

3. Усі маніпуляції повинні бути обережними і 

щадними. 

4. Перед накладенням пов’язки проводять попереднє 

моделювання шини за здоровою кінцівкою; потім шину 

обертають ватою, яку фіксують циркулярними турами 

бинта. 

5. Транспортні шини накладають поверх одягу. 

6. Шину фіксують до кінцівки бинтами, при 

необхідності в області кісткових виступів розміщують 

ватяні прокладки. 

7. При наявності відкритої рани спочатку накладають 

асептичну пов’язку. 

8. При необхідності зупинки кровотечі джгут 

накладають таким чином, щоб його можна було зняти не 

порушуючи шинної пов’язки. 
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Шинна пов’язка при пошкодженнях передпліччя  

(рис. 2.43): 

– руку згинають у ліктьовому суглобі під прямим 

кутом, долоню повертають до живота в положенні 

невеликого розгинання, передпліччя розташовують  

в положенні середньому між пронацією і супінацією;  

– шину Крамера розташовують по зовнішньому краю 

кінцівки від середини плеча до п’ястково-фалангового 

зчленування; 

– фіксують шину до кінцівки циркулярними турами 

бинта. 

 

 

Рис. 2.43. Транспортна іммобілізація передпліччя за 

допомогою стандартної (Крамера) й імпровізованої шин 

 

Шинна пов’язка при пошкодженнях плеча (рис. 2.44): 

– руку згинають у ліктьовому суглобі під прямим 

кутом, передпліччя розташовують в положенні середньому 

між пронацією і супінацією, кисть – в положенні 

невеликого розгинання; 
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– шину Крамера верхнім кінцем укладають на 

протилежну від травми лопатку, потім перегинають над 

дельтоподібним м’язом хворої сторони і розташовують по 

зовнішньому краю плеча огинаючи лікоть; на передпліччі 

шину опускають по задній поверхні до рівня п’ястково-

фалангового зчленування; 

– шину обертають ватою, яку фіксують 

циркулярними турами бинта; 

– фіксують шину до кінцівки циркулярними турами 

бинта. 

 

 

Рис. 2.44. Транспортна іммобілізація плеча за допомогою 

стандартної (Крамера) й імпровізованої шин 

 

Шинна пов’язка при пошкодженнях гомілки  

(рис. 2.45): 

– стопу встановлюють під прямим кутом до гомілки; 

– шину Крамера розташовують по задній поверхні 

кінцівки, від верхньої третини стегна до кінчиків пальців; 
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– по бокам кінцівки укладають окремі шини, 

загинаючи їх кінці під стопою, моделюючи «стремено»,  

що підтримуватиме стопу; 

– фіксують шину до кінцівки циркулярними турами 

бинта. 

 

 
 

А Б 

Рис. 2.45. Транспортна іммобілізація гомілки за допомогою 

стандартної шини Крамера (А) й імпровізованої шини (Б) 

 

Шинна пов’язка при пошкодженнях стегна  

(рис. 2.46): 

– першу шину Крамера розташовують по задній 

поверхні кінцівки, від кута лопатки до кінчиків пальців; 

– другу шину укладають уздовж зовнішнього краю 

тулуба і кінцівки – від пахвової западини до стопи; 

– третю шину – уздовж внутрішньої поверхні 

кінцівки від промежини до щиколотки; 

– на виступаючі частини колінного і 

гомілковостопного суглобів кладуть ватно-марлеві 

прокладки; 

– фіксують шину до кінцівки циркулярними турами 

бинта. 
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При відсутності стандартних шин і підручних засобів 

для забезпечення транспортної іммобілізації застосовують 

метод фіксації кінцівки «нога до ноги» (рис. 2.47).  

 

 
А 

 
Б 

Рис. 2.46. Транспортна іммобілізація стегна за допомогою 

стандартної шини Крамера (А) й імпровізованої шини (Б) 
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Рис. 2.47. Транспортна іммобілізація стегна методом 

«нога до ноги» 

 

Транспортна іммобілізація при пошкодженнях шиї 

(рис. 2.48):  

– шию обгортають товстим шаром вати  

і закріплюють циркулярним турами бинта або 

використовують стандартний комір Шанца; 

– для транспортної іммобілізації також 

використовують шини Крамера, Єланського, стандартні 

пластмасові шини тощо. 
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Рис. 2.48. Засоби транспортної іммобілізація при 

пошкодженнях шиї – ватно-марлева пов’язка і комір 

Шанца 

 

Транспортна іммобілізація при переломі ключиці 

(рис. 2.16, 2.17). 

Пошкодження ключиці зустрічаються в 10 – 15% 

випадків. Фіксацію при переломах ключиці здійснюють 

м’якими пов’язками; найчастіше використовують бинтові 

пов’язки Дезо і Вельпо (розділ 2.1.3, рис. 2.16, 2.17). 

 

 

Питання для самоконтролю 
1. Бинтові пов’язки на верхню кінцівку. 

2. Бинтові пов’язки на тазову область і нижню кінцівку. 

3. Бинтові пов’язки на грудну клітку і шию. 

4. Бинтові пов’язки на голову. 

5. Косинкові пов’язки. 

6. Пращоподібні пов’язки. 

7. Загальна характеристика іммобілізаційних пов’язок. Принципи  

і правила транспортної іммобілізації. 

8. Шинні пов’язки при різних пошкодженнях. 
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– на праве око 55 

– неаполітанська 54 

– спіральна на грудну клітку 47 

– спіральна на один палець 36 

– на стопу без захоплення 

пальців 43 

– на стопу із захопленням 

пальців 43 

– на тазову область і нижню 

кінцівку 43 

– хрестоподібна на 

гомілковостопний суглоб 44 

– хрестоподібна на променево-

зап’ястковий суглоб 39 

– «чепчик» 52 

– «черепашача» на ліктьовий 

суглоб, що розходиться 41 

– «черепашача» на ліктьовий 

суглоб, що сходиться 39 

– «черепашача» на область 

колінного суглоба 45 

– хрестоподібна на грудну 

клітку 47 

– хрестоподібна на шию 51 

– «шапочка Гіппократа» 53 

Вата 21 

– віскозна 23 

– невибілена 22 

– очищена 22 

– целюлозна 22 

Гален, Клавдій 11 

Гіппократ 10 

Десмургія 7 

Іммобілізація 67 

– лікувальна 67 

– правила 71 

– принципи 71 

– транспортна 67, 70 

Перев’язка 7 

Перев’язувальний засіб 18 

Перев’язувальний пакет 23 

– методика використання 24 

Перев’язувальний матеріал 17 

– волокнистий 17 

– пластикатний 17 

Пов’язка 7 

– гіпсова 29, 31 

– «ідеальна» 16 



 

80 

 

– колосоподібна 30, 31, 36, 42, 

45 

– кругова або циркулярна 25, 

30 

– Лістера 15 

– правила накладання 32 

– повзуча 30  

– спіральна 30, 36, 47 

– хрестоподібна або 

вісімкоподібна 30, 31, 39, 44, 

47, 51 

– «черепашача» 30, 31, 39, 41, 

45 

Пращоподібні пов’язки 64 

– на лобово-тім’яну ділянку 65 

– на ніс 65 

– на підборіддя 65 

– на потиличну ділянку 65 

– на промежину 66 

Класифікація пов’язок 25 

– за локалізацією 25 

– за механічними 

властивостями 25, 26 

– за призначенням 25, 27 

– за способом фіксації 

перев’язувального  

матеріалу 25, 28 

Косинкові пов’язки 56 

– на верхню кінцівку 59 

– на голову 63 

– на гомілку 61 

– на кисть 57 

– на ліктьовий суглоб 57 

– на молочну залозу 63 

– на область кульшового 

суглоба і сідничну область 63 

– на область п’ятки 61 

– на плече 58 

– на плечовий суглоб 59 

– на стопу 61 

Марля 19 

Тканини 17 

Цельс, Авл Корнелій 11 

Шини 68 

– імпровізовані 69 

– Крамера 70 

– нестандартні 69 

– примітивні 69 

– стандартні 68 

Шинні пов’язки 31, 68 

– при переломі ключиці 77 

– при пошкодженнях  

гомілки 73 

– при пошкодженнях 

передпліччя 72 

– при пошкодженнях плеча 72 

– при пошкодженнях стегна 74 

– при пошкодженнях шиї 76 
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