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Giai Đoạn I Giai Đoạn II Giai Đoạn III Giai Đoạn IV 
Sự biến đổi vùng da nguyên 
vẹn liên quan đến tỳ đè có thể 
quan sát qua các chỉ số khi 
được so sánh với vùng kế cận 
hoặc đối diện trên cơ thể. Các 
chỉ số này có thể bao gồm 
những thay đổi trong một hoặc 
nhiều mục sau đây: nhiệt độ 
da, độ cứng mô, và/hoặc cảm 
giác. Trong vùng da có sắc tố 
nhẹ, loét xuất hiện là một vùng 
xác định có màu đỏ tồn tại lâu 
dài. Trong vùng da tối hơn, 
loét có thể xuất hiện các màu 
đỏ, xanh hoặc tím tồn tại lâu 
dài. 

Hiện tượng mất da sâu 
một phần bao gồm biểu 
bì, hạ bì, hoặc cả hai. 
Loét trên bề mặt và 
biểu hiện lâm sàng là 
một chỗ bị trầy da, vết 
bỏng giộp, hoặc hố 
nông. 

Hiện tượng mất da toàn bộ 
liên quan đến tổn hại hoặc 
hoại tử mô dưới da có thể 
mở rộng xuống, nhưng 
không xuyên qua, ở dưới 
cân cơ. Loét biểu hiện lâm 
sàng như là một hố sâu có 
hoặc không hủy hoại mô kế 
cận. 

Hiện tượng mất da toàn 
bộ với sự phá hủy trên 
diện rộng, hoại tử mô, 
hoặc tổn hại cơ, xương, 
hoặc các cấu trúc nâng đỡ 
(ví dụ: bao gân, khớp). Sự 
hủy hoại và các ống nang 
có thể được kết hợp với 
loét ở Giai Đoạn IV. 

 
 Loét Giai Đoạn 1 lúc nào cũng không thể chẩn đoán xác thực được các bệnh 

nhân có vùng da bị sắc tố đen. 
 Khi vảy lộ ra,  loét tỳ không thể ở giai đoạn cấp cho đến khi vảy được cắt bỏ. 
 Cảnh giác cơn đau do tỳ đè gây ra ở các bệnh nhân bó bột hoặc mang vớ nâng. 
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