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PODTLAKOVÁ TERAPIA 

 Podtlaková terapia je neinvazívna procedúra, ktorá
podporuje a urýchľuje hojenie rán.

 NPWT (Negativ Pressure Wound Therapy) znamená liečbu
rán pomocou negatívneho resp. riadeného podtlaku.

 Princípom NPWT je udržiavanie kontrolovaného podtlaku,
ktorý má priaznivé účinky na spodinu rany, a tým dochádza
k urýchleniu jej hojenia.

 Špeciálne prístroje vytvoria na mieste rany subatmosférický
podtlak aplikovaný moderným ultratenkým portom. Ten
spôsobuje dekompresiu penového obväzu. Jednorazové
krytia z polyuretánovej peny pomáhajú stimulovať tvorbu
granulácie.

 Na našom oddelení aplikujeme túto terapiu v spolupráci s
lekárom z oddelenia kardiochirurgie.



HISTÓRIA PODTLAKOVEJ 

TERAPIE
 Prvopočiatky môžeme nájsť v roku 1950, kedy bol

do rany zavedený Redonov drén, ktorý odsával sekrét do 
sklenenej  fľašky.

 V roku 1989 publikoval Chariker svoje skúsenosti  s TNP
(Topical negative pressure) u 7 pacientov s jazvou, kde
aplikoval na ranu vlhkú gázu a cez ňu nepriepustné krytie.

 Prvá zmienka o podtlakovom uzatváraní rán pochádza z 
roku 1992 od autorov Davydov et al.

 V nasledujúcich piatich rokoch táto metóda bola v 
literatúre uvádzaná len sporadicky.

 Do pozornosti odbornej verejnosti sa dostala až v roku 
1997, vďaka nemeckým autorom Morykwasovi a Argentovi, 
publikovali dvojicu štúdií, kde sa zameriavali na výsledky 
experimentálnej práce, ako aj prvé klinické poznatky.

 V Českej republike je od roku 2005 známe zariadenie V.A.C, 
ktoré využíva podtlak - 125 mm Hg a polyuretánovu penu. 





Aplikácia VAC terapie

 Metóda liečby hlavne u rán, ktoré sa hoja per secundam.

 Pacient sa informuje o všetkých aspektoch liečebného 
postupu a následne podpíše informovaný súhlas. 

 Pred zahájením podtlakovej terapie by mala byť z rany 
odstránená nekróza a v okolí rany i v rane nemá pôsobiť 
tlakový bod (pôsobenie tlaku odevom alebo obväzom).

 Umiestnenie špongie – čierna polyuretánová (upraví sa 
podľa veľkosti rany) priamo do rany, následne sa prelepí 
nepriedušnou fóliou (prekrýva 3 až 5 cm zdravej, očistenej, 
oholenej kože).

 Drenáž rany je zabezpečená odsávacou hadičkou (vloženou 
do špongie rovnobežne s kožou) spojenou s VAC pumpou, 
produkujúcou podtlak (120mmHg, individuálne).

 Z rany sa odstraňuje výpotok, zvyšuje sa teplota rany a 
spodina rany je mechanicky stimulovaná, čo zlepšuje 
proliferáciu buniek a rast neokapilár.



KLINICKÉ VÝHODY 

PODTLAKOVEJ TERAPIE:

 1. Poskytuje uzavreté prostredie
Uzavreté prostredie vlhkého hojenia rán stimuluje rast 
granulačného tkaniva a zabraňuje sekundárnu infekciu.

 2. Zmenšuje objem rany
Liečba negatívnym tlakom sťahuje okraje rany a zmenšuje tak 
jej objem.

 3. Odvádza exsudát
Pomáha redukovať kolonizáciu miesta rany nežiaducimi 
baktériami, ktoré môžu spomaľovať proces hojenia rany.

 4. Pomáha odvádzať tkanivový mok
Odvádzanie tkanivového moku môže pozitívne ovplyvňovať 
redukciu opuchov, a tým pomáha zlepšiť prekrvovanie rany.

 5. Podporuje granuláciu
Riadený lokálny podtlak pomáha rovnomerne sťahovať ranu. 
Výsledkom mechanického napínania buniek môže byť zvýšená 
mitóza (reprodukcia buniek).



INDIKÁCIE, KONTRAINDIKÁCIE
Indikácie

 Urýchlenie hojenia chronických, subakútnych a akútnych rán

s nevyhnutnosťou odvádzať exsudát (preležaniny stupňa 2 – 4,

syndróm diabetickej nohy, neuzatvárajúce sa rany, traumatické

rany, sekundárne sa hojace rany, komplikovane sa hojace

chirurgické rany, transplantácia kožných lalokov a tkanív,

popáleniny a kožné transplantácie).

Kontraindikácie

 Kontraindikované pre pacientov s malignitou v rane,

neliečenou osteomyelitídou, črevnými a nevyšetrenými

fistulami alebo nekrotickým tkanivom s chrastou. Krytie sa

nesmie prikladať na obnažené krvné cievy alebo orgány.

Zvláštne opatrenia

 Pri aktívnom krvácaní, ťažkých hemostázach alebo u pacientov

s antikoagulačnou liečbou treba dbať na bezpečnostné

opatrenia. Zvláštnu starostlivosť treba venovať oslabeným,

ožiareným alebo zošitým krvným cievam a orgánom. Úlomky

kostí či ostré hrany môžu preniknúť bariérami, cievami alebo

orgánmi. Rany s krvnou fistulou vyžadujú na optimalizáciu

liečenia pomocou podtlakovej terapie špeciálne ochranné

opatrenia.



Kazuistika č.1 

 67-ročný pacient, diabetik s art. hypertenziou, 

dislipidémiou s paroxyzmálnou fibriláciou predsiení.

 Prijatý na oddelenie s nehojacou sa amputačnou ranou 

za účelom perkutánnej vaskulárnej intervencie 

(PVI)l.sin.

 Pacient mal nočné kľudové bolesti s potrebou analgetík, 

sledovaný chirurgom, preväzy realizovala ADOS.

 Podávaná ATB terapia(CRP 72,6mg/l, ster z K+C pozit).

 Pacientovi v spolupráci s cievnym chirurgom  ranu 

ošetrujeme aj  podtlakovým systémom uzatvárania rany 

V.A.C systém.

 Zákrok a priebeh hospitalizácie bol bez komplikácii.



APLIKÁCIA V.A.C. 

 25.10.21 – cievnochirurgické konzílium – indikovaná 
aplikácia NPWT.

 Po i.v. analgéze aplikované na ranu Octenilin 10 min., 
necrectomia podľa tolerancie, na okolie rany Hydriocoll, 
aplikovaná V.A.C. malá špongia, malá nádobka, podtlak 
120mm.

 Výkon prebehol bez komplikácii.

 28.10.21 výmena V.A.C systém, odber z rany na K+C (do 
liečby pridané ATB).

 2.11.21 odstraňujeme podtlakový systém.

 Rana z 80% granuluje, okraje rany povlečené, prítomná 
suchá nekróza, aplikovaný Hydrosorb gel+ Atrauman Ag
+ sterilné krytie a na okolie kože masť.

 Pacient bol prepustený do ambulantnej starostlivosti, 
preväzy cestou chir. ambulancie alebo ADOS.



Pri príjme na angio odd.(pred 

naložením V.A.C)



Naloženie podtlakovej terapie









1. Kontrola (bezprostredne po 

zložení VAC systému a 

chirurgickom ošetrení)



2. Kontrola po zložení VAC 

systému a po PVI 



POROVNANIE



Kazuistika č.2
 56-ročná pacientka, diabetička, preložená z chir. oddelenia 

Veľký Krtíš, kde bola hospitalizovaná 2 týždne pre vlhkú 
gangrénu pravého chodidla so septickými hodnotami 
zápalových parametrov.

 Po amputácii II-IV prsta, pre zlé hojenie aj amputácia palca a 
malíčka, rana po amputácii nekrotická, zahnisaná.

 Podávaná trojkombinačná ATB liečba 2 týždne (vysoké CRP, 
nález K+C).

 Pac. udávala, že noha mierne bolí, najmä večer a v noci.

 Bola preložená za účelom PVI PDK.

 Po prehodnotení DSA nálezu z chirurgického hľadiska nie je 
možná revaskularizácia.

 22.2.2022 bol na amputačnú ranu naložený chirurgom 
podtlakový systém.

 25.2.2022 zloženie NPWT, neevidovala sa žiadna drenáž rany, 
prítomné granulácie z oblasti rany, okraj rany nekróza –
necrektómia, aplikovaný Hydrogel + Atraumant AG, ATB.

 1.3.2022 prepustená do domácej starostlivosti, preväzy cestou 
ADOS.









Kazuistika č.3

 64-ročný pacient (po PVI 12/2021) prijatý na oddelenie 
pre nehojaci sa defekt na ľavom predkolení za účelom 
nekrektómie v celkovej anestéze a aplikácie V.A.C 
systém.

 Pacient udával mierne bolesti v rane.

 Výkon prebehol bez komplikácii.

 4.2.2022 naložený VAC systém.

 7.2.2022 a 11.2.2022 sa realizovala kontrola a výmena 
VAC systému.

 Realizovaný ster z rany, čo potvrdilo prítomnosť 
Streptococcus viridans, podávali sa ATB p.o.

 13.2. 2022 bol pacient preložený na kliniku Plastickej 
chirurgie, pri preklade KP kompenzovaný.



Pri prijatí pacienta na angio

odd.



Naloženie V.A.C systém





Po plastike



Záver – VAC terapia

 VAC terapia je efektívny, bezpečný a cenovo výhodný 

spôsob ošetrovania rán u diabetických pacientov, pri 

vaskulárnej insuficiencii, či rany u geriatrických 

pacientov všeobecne.

 Doporučuje sa ako podporná terapia pri chronicite

ochorenia.

 Treba zdôrazniť individuálny prístup pri indikácii a pri 

voľbe jednotlivých parametrov jej aplikácie.



ZDROJE

 Internet - www.hojenieran.sk/produkty/kategorie/podtlakova-

terapia

 Toporcer T., Radoňák J.: Podtlakové uzatváranie rán – nové 

poznatky a možnosti aplikácie, Časopis lékařů českých, (ISSN 

0008 – 7335), 2006, 145 (9), 702-707.

 Dokumentácia angiologické oddelenie

 Fotografie pacientov angiologické oddelenie                           

(so súhlasom pacientov)

http://www.hojenieran.sk/produkty/kategorie/podtlakova-terapia


Ďakujem za pozornosť !


