
 

IMPETIGO 

Impetigo imenujemo gnojno okužbo vrhnjega sloja kože. Impetigo povzročajo 

stafilokoki in/ali streptokoki. Je bolezen otrok in najpogostejša okužba kože pri otrocih 

v predšolskem obdobju. Redko se pojavi pri otrocih, mlajših od dveh let. 

 

Znaki in simptomi: Impetigo prepoznamo po pojavu mehurčkov in krast na koži, ki se 

lahko razširijo na različne dele telesa in na ljudi, s katerimi je oboleli v bližnjem, 

tesnejšem stiku. 

Potek: Inkubacijska doba traja 7-10 dni. Kužnost upade po približno 24 urah po 

začetku sistemskega antibiotičnega zdravljenja. Če impetiga ne zdravimo z antibiotiki, 

se kužnost lahko podaljša na 10-21 dni. Na koži se najprej pojavijo kroglaste izboklinice 

nad ravnjo kože, iz katerih nastanejo mehurčki, ki so delno zagnojeni. Kasneje 

nastanejo debele kraste medene barve, ki lahko ostanejo več tednov. Spremembe 

se širijo z enega mesta kože na drugega, redko srbijo ali bolijo. Pri večini bolnikov so 

povečane bezgavke, ki so najbližje kožnim spremembam. Redko pa se pojavi vročina, 

glavobol in slabego počutje. 

Zdravljenje: Glede zdravljenja impetiga se vedno posvetujte z osebnim zdravnikom. 

Zdravimo ga tako, da čistimo spremembe na koži in odstranjujemo kraste z uporabo 

obkladkov s fiziološko raztopino. Lahko pa uporabimo še antibiotično mazilo, ki se ga 

na spremenjene dele kože nanese 3-krat dnevno, 7 dni. Pri bolnikih, pri katerih se je 

impetigo zelo razširil ali je prišlo do zapleta, je potrebno zdravljenje z antibiotiki v obliki 

tablet. Antibiotično zdravljenje je pomembno, da se prepreči možni kasnejši zaplet 

(vnetje ledvičnih čašic) in da preprečimo širjenje v ožjih skupnostih (vrtci, šole, družine). 

Preprečevanje širjenja bolezni:  Okužbe preprečujemo z upoštevanjem splošnih 

higienskih ukrepov. Otroci z nezdravljenim impetigom ne smejo v vrtec ali šolo. V 

kolektiv se lahko vrnejo, ko se spremembe na koži zasušijo oz. 48 ur po uvedbi 

sistemskega antibiotičnega zdravljenja, tudi če spremembe na koži še niso zasušene. 

V tem primeru svetujemo, da so kožne spremembe pokrite. 

 

OPZHR, 

Eva Gorup, mag. dietet. 
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