
NEGATÍVNYOMÁS-TERÁPIA 
Korszerű és hatékony módszer a sebkezelésben 

„Vulnera sanentur”: a sebek varázslatos 
gyó gyu lá sa – gyógyíthatósága – évez re-
des ál ma sé rült nek, gyógyítónak, hi va-
tá sunk atyjától, Hi p pok ra tész től ko runk 
első számú me sehőséig, Harry Pot terig. 
Se be min den kin ek volt, van, vagy lesz: 
minél gyor sabb és minél tökéletesebb 
gyó gyu lá suk ban min dannyi an re mény-
ked tünk, re mény kedünk vagy remény-
ked  ni fogunk. 

Az elmúlt bő két évtizedben „for ra-
dalom” zaj lott a sebkezelésben: innovatív 
tech ni kák jelentek meg és terjedtek el a 
sebellátásban. Ezek közül jelenleg az ún. 
intelli gens kötszerek feltűnése és a ne ga-
tív nyomású sebkezelés (negative pressure 
wound therapy – NPWT) módszere tűnik 
a leg je len tősebbnek. Noha a vákuum-
hatást az orvos tu   do mány évezredek óta 
alkalmazza, és kez det le ges technikái 
elsősorban a hadisebészeti seb el látásban 
már évszázados hagyományokkal rendel-
kez nek, bi zonyítékalapú, kór élet tani is me-
retekkel alá tá ma sz  tott formában rö vid, 
ám annál sikeresebb múlt ra te kint het 
vissza. Hatékonysága alapján ere de té től 
függetlenül szinte valamennyi sebtípus 
ke zelésére ajánlható. Alkalmazása a seb -
alap oxi gén el lá tá sá nak javítása, bak té ri-
um-ter he lésének csök kentése, a vála dék-

pangás meg  szüntetése, a kóros szöveti 
nyo mást fenn tartó ödéma mér sék lé se és 
fel te he tő en még szám ta la n, eddig fel de-
rí tetlen mecha niz mus révén segíti elő, 
gyor sítja fel a seb gyó gyu lást. 

A módszer Magyarországon is hozzá-
fér hető, szá mos szakember szerzett már 
gyakorlatot a ne ga tív nyomás-terápia hasz-
 nálatát illetően. Így egy re több érintett 
beteg számára érhető el ez az innovatív 
sebkezelési megoldás. 

Forrás: www.npwt.hu

Az NPWT gyakori alkalmazási 
te rü letei:
•  Nehezen gyógyuló, krónikus sebek 

pl. dia bé teszes lábseb, láb szár fe-
kély, fel fek vés (nyomási fekély) 

•  Traumás és akut sebek 
•  Szétnyílt műtéti sebek 
•  Bőrátültetés 
•  Prevenciós kezelés
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