
–  Неушкоджена шкіра з появою ділянки почервоніння, яке не зникає і не блідне 
після натискання на шкіру; це почервоніння на темно пігментованій шкірі може 
виглядати по-різному. 
–  Наявність почервоніння, яке блідне або зміна чутливості і температури, а також 
поява щільності можуть вказувати на очевидні зміни у тканині.
–  Зміни забарвлення не включають фіолетовий або темно-бордовий кольори (така 
зміна забарвлення може вказувати на ушкодження пролежнем глибоких тканин).
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– Часткова втрата поверхневого шару шкіри з оголенням дерми.
– Поверхня рани життєздатна, волога, рожевого чи червоного кольору, а також 
може бути у вигляді ушкодженого чи розірваного міхура, заповненого 
сироваткою.
– Жирову тканину (жирові клітини), як і глибокі тканини не видно.
– Грануляційної тканини, запальних тканин і струпів не спостерігається.
– Таке ушкодження зазвичай є результатом несприятливого мікроклімату та впливу 
зсуваючої сили на шкіру у ділянках тазу та п'ят.

3-тя стадія: 3-тя стадія: 
втрата усіх шарів шкіривтрата усіх шарів шкіри
3-тя стадія: 
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– Втрата усіх шарів шкіри, коли видно жирову тканину (жирові клітини) у ділянці 
пролежня.
– Часто видно грануляційну тканину та загорнуті краї рани, які потрібно видаляти 
для її загоєння.
– Ушкодження глибоких тканин залежить від їх анатомічного розташування; 
у ділянках, де є багато жирової тканини, можуть утворитись глибокі рани.
– Можуть утворюватись кишені та тунелі.
– Фасції, м'язи, сухожилля, зв'язки, суглобові хрящі та/або кістки не оголюються.
– Якщо некротичні маси або струп заваджають встановити ступінь втрати тканини, 
це визначається як некласифікований пролежень.

4-та стадія: 4-та стадія: 
втрата підшкірної тканинивтрата підшкірної тканини
4-та стадія: 
втрата підшкірної тканини

– Втрата підшкірної тканин з оголенням або можливістю безпосередньо пальпувати 
фасції, м'язи, сухожилля, зв'язки, суглобові хрящі або кістку у ділянці виразки.
– Може бути видимим струп або запалена тканина.
– Часто спостерігаються загорнуті краї рани, кишені та/або тунелі.
– Величина глибини пролежня залежить від анатомічного розташування; у ділянках, 
де є багато жирової тканини, можуть утворитись глибокі рани.
– Якщо некротичні маси або струп заваджають визначити ступінь втрати тканини, 
це визначається як некласифікований пролежень.

Некласифікований пролежень: Некласифікований пролежень: 
неясна ступінь втрати шкіри та тканининеясна ступінь втрати шкіри та тканини
Некласифікований пролежень: 
неясна ступінь втрати шкіри та тканини

– Втрата підшкірної тканини з оголенням, яке всередині виразки не може бути 
визначеним, оскільки огляд утруднюється некротичними масами або струпом.
– Якщо видалити некротичні маси або струп, можна побачити 3-тю або 4-ту 
стадію пролежня.
– Сформований струп (тобто сухий, щільний, неушкоджений без еритеми) на 
п'яті або кінцівці з ішемією не потрібно пом'якшувати або видаляти.

Глибоке ушкодження тканин: Глибоке ушкодження тканин: 
стійка еритема темно-бордового стійка еритема темно-бордового 
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Глибоке ушкодження тканин: 
стійка еритема темно-бордового 
або фіолетового кольору,  яка не блідне

– Ділянка неушкодженої або ушкодженої шкіри, яка має пляму, дно якої є 
червоного, темно-бордового або фіолетового кольорів або має відшарування 
епідерми з темною поверхнею або міхур наповнений кров'ю.
– Поява болю чи зміна температури часто вказують на зміну забарвлення шкіри.
– Таке ушкодження виникає унаслідок інтенсивної та/або тривалої дії зсуваючих 
сил або тиску у ділянці, де шкіра знаходиться близько до кістки.
– Рана може швидко прогресувати, показуючи свій справжній ступінь 
ушкодження тканин.
– Якщо некротичні маси, підшкірні тканини, грануляційні тканини, м'язи чи інші 
глибокі структури є видимими, це вказує на втрату підшкірної тканини 
(некласифікований, 3-тя або 4-та стадії).
– Не використовуйте цю стадію для опису судинних, травматичних, 
невропатичних або дерматологічних станів.
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1-ша стадія: 1-ша стадія: 
стійка еритема неушкодженої шкіри, яка не бліднестійка еритема неушкодженої шкіри, яка не блідне
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 Пролежень – локалізоване ушкодження/травма шкіри та/або глибше розташованих м'яких тканин 
переважно у ділянках кісткових виступів або у місцях розміщення медичного чи іншого обладнання. 
Пролежень утворюється у результаті інтенсивного тривалого тиску або тиску у поєднанні із зсувом. 
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