
1 

 

BAŃKI LEKARSKIE 

Istota i cel • Przystawienie bańki do skóry (wewnątrz której wytworzone 
zostało podciśnienie) i spowodowanie przekrwienia tętniczo-
żylnego oraz pękania powierzchownych naczyń włosowatych. 
Wynaczyniona krew odbierana jest przez system obronny 
organizmu jako obce białko i jest bodźcem do wytwarzania dużej 
ilości ciał odpornościowych 

• Podciśnienie w bańce uzyskuje się przez: 
- wprowadzenie do wnętrza bańki mniej więcej na 1s zapalonego 
kwacza 
-wypompowanie powietrza z bańki (bańki bezogniowe) 
 

Obowiązujące 
zasady 

• Zapoznanie się ze stanem pacjenta 
• Wyjaśnienie pacjentowi istoty czynności, uzyskanie zgody na jej 

wykonanie i uzgodnienie czasu 
• Dezynfekcja rąk przed przystąpieniem do wykonania czynności i 

po jej zakończeniu 
• Przystawianie baniek na plecach lub na klatce piersiowej 
• Zabezpieczenie włosów przed ogniem 
• U osób bardzo wychudzonych natłuszczenie skóry, posmarowanie 

ciepłą wodą lub namoczenie baniek w ciepłej wodzie, a po wyjęciu 
włożenie do wnętrza bańki zapalonego kwacza i natychmiastowe 
przyłożenie do skóry 

• Krótkie wypalanie bańki, tuż nad miejscem przystawienia 
• Formowany kwacz powinien być odpowiedniej długości, tj. 2-3 cm 

– zbyt mały niedostatecznie wypala bańkę, zbyt duży nadmiernie 
nagrzewa 

• Zapewnienie pacjentowi ciepła w trakcie zabiegu i po 
zakończeniu, przebywanie pacjenta w zamkniętym pomieszczeniu 
przez 24godziny 

• Omijanie zmian patologicznych na skórze 
• W przypadku pojawienia się po zdjęciu baniek drobnych 

pęcherzyków wypełnionych płynem surowiczym posypać je 
pudrem antyseptycznym 

Przygotowanie 
sprzętu 

• Rękawiczki 
• Fartuch jednorazowy 
• Bańki 20-40 sztuk – wielkość i liczba zależą od wielkości pacjenta i 

zlecenia lekarskiego 
• 70% alkohol etylowy 
• Palnik, świeczka 
• 3-6 kwaczy 
• Wazelina lub krem natłuszczający 
• Waciki 
• Miska nerkowata 
• Ręcznik/chusta do zabezpieczenia włosów 
• Naczynie z płynem odkażającym na zużyte bańki 
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Algorytm  • Przygotuj pacjenta 
• Przygotuj sprzęt, ustaw na tacy przy łóżku pacjenta 
• Zdezynfekuj ręce, załóż rękawiczki i fartuch ochronny 
• Odsłoń miejsce przystawiania baniek 
• Zabezpiecz włosy pacjenta chustą lub ręcznikiem 
• Oceń miejsce przystawiania baniek – sprawdź, czy nie występują 

zmiany patologiczne, np. brodawki, krosty, przebarwienia, czy 
pacjent nie jest wychudzony 

• Zapal palnik lub świeczkę 
• Namocz kwacz alkoholem i odciśnij nadmiar o brzegi naczynia 
• Ujmij w rękę 1-2 bańki 
• Zapal kwacz od palnika 
• Ustaw bańkę nad miejscem przystawienia i włóż na 1 s kwacz do 

bańki 
• Natychmiast przystaw bańkę, delikatnie dociskając do skóry 
• Przystawiaj bańki w odległości ok. 2 cm jedna od drugiej, w 

równych rzędach 
• Sprawdź czy wszystkie się trzymają (delikatnie nimi porusz) 
• Ponownie przystaw bańki, które odpadły 
• Przykryj pacjenta, zapewnij mu ciepło 
• Sprawdź wygodę i samopoczucie pacjenta 
• Pozostaw przystawione bańki na ok. 20 min 
• Zdejmij bańki, delikatnie uciskając skórę tuż przy obrzeżu każdej z 

nich 
• Miejsce przystawienia baniek osusz delikatnie ręcznikiem 
• Zapewnij pacjentowi wygodne ułożenie i ciepło 
• Wyrzuć do odpowiednich pojemników zużyty sprzęt 
• Zdezynfekuj ręce 
• Odnotuj wykonanie zabiegu w dokumentacji pacjenta 

 


