
ALIPAINEIMUHOITO 

 

 

Negative Pressure Wound 

Therapy (NPWT) 



KÄYTTÖAIHEET 
 

 Firmoilla eri nimisiä laitteita esim. monikäyttöiset VAC, 
Renasys, kertakäyttöiset Pico, Avelle, myös 
huuhtelevat laitteet  

 Perustuu haavapinnalle aiheutettuun alipaineeseen 

->vähentää kudosturvotusta 

->imee haavaeritteen, bakteerien määrä vähenee 

->lisää uudisverisuonien ja  granulaatiokudoksen kasvua, 
verenkierto paranee 

->puhdistaa ja pienentää haavapohjaa edellä 
mainituista asioista johtuen 

->vähentää haavanhoitoon liittyvää työtä 

->sidos suojaa haavaa kontaminaatioilta 

  

 



KÄYTTÖKOHTEITA 

 painehaavat, akuutit ja 
krooniset 

 diabeetikon jalkahaavat 

 alaraajahaavat 

 avautuneet 
leikkaushaavat 

 traumahaavat 

 palovammat 

 nekrotisoiva faskiitti 

 open abdomen 

 ihonsiirteet ja kielekkeet 

 Suljetut leikkaushaavat 

 



KONTRAINDIKAATIOT 

 negroottinen kudos haavassa 

 runsas vuoto haavalta 

 maligniteetti haavassa 

 hoitamaton osteomyeliitti 

 Suolistofisteli, fisteli  

 Yhteistyökyvytön potilas 

 Infektio haavassa 

 



HOIDON ALOITUS 

 lääkäri määrä hoidon aloituksen, 

haavahoitaja/sairaanhoitaja voi myös ehdottaa sitä 

->valitaan käytettävä alipainelaite ja sidosmateriaalit 

->kuvat, mitat haavalta, kipulääkitys! 

->ennen hoidon aloitusta haava puhdistetaan 

mekaanisesti joko bed side tai leikkaussalissa 

 haavaympäristön suojaaminen tarvittaessa 

ihonsuojakalvolla (esim Cavilon) tai hydrokolloidilla; 

haavareunat on syytä suojata, jos iho ei ole ehyt tai 

iho on herkkä  

 haavassa olevan verisuonen, jänteen, hermon tai luun 

suojaaminen silikoniverkkosidoksella (esim Mepitel) 

 



 haavaan asetetaan valittu sidos, sen päälle kalvo, johon 

leikataan 2 euron kolikon kokoinen reikä, sen päälle imututti, 

josta lähtee letkusto->letkusto yhdistetään kanisterin letkuun -

>säädöt asetetaan alipainelaitteeseen ja laite käynnistetään -

>seurataan mahdollisia ohivuotoja, ne paikataan 

kalvottamalla 

 Haavanpohjalle voidaan laittaa erilaisia haavanhoitotuotteita 

 Haastavia haavoja: käytetään tiivisteitä, pastoja ennen 

kalvottamista estämään vuotoa  

 käytettävä alipaineimu voi olla jatkuva tai syklinen, OYS:ssa 

yleisimmin käytetään jatkuvaa imua 

 jos imu aiheuttaa kipua, imua vähennetään 

 Imuteho 60-125 elohopeamillimetriä 

 Tarkoituksena helpottaa työtä: ei aina toimi, silloin lopetus 

 



HOIDON JATKAMINEN 
 haavaeritteen määrää ja laatua tulee seurata useita 

kertoja päivässä, samoin laitteen toimivuutta 

-> laitteen pitää olla päällä väh. 22 tuntia/vrk 

-> jos laite on pois päältä yli 2 tuntia, sidokset pitää 
vaihtaa 

-> sidokset vaihdetaan (1)2-3 kertaa/viikko, Pohjois- ja 
Etelä-Suomessa eri käytäntöjä 

->sammuta laite 30 min ennen sidosten irrottamista 

->kipulääkitys, puudutteet+nacl:n käyttö irrotuksessa 

 mikäli haava hyötyy hoidosta, sitä jatketaan (lääkärin 
ohjeen mukaan), ARVIOI haavaa: eritys, haju, 
haavaympäristö 

-> jos hoidosta ei tule minkäänlaista vastetta 1-2 viikossa, 
se on syytä lopettaa 

 hoidon pituus vaihtelee muutamasta päivästä jopa 
kuukausiin riippuen haavasta ja hoidon tavoitteesta 

 
 



 hoito voidaan toteuttaa sairaalassa tai kotona 

-> sairaalassa/terveyskeskuksissa voi olla omia alipainelaitteita 

tai vuokralaitteita 

 potilaan lähtiessä jatkohoitoon firmat vuokraavat laitteita 

terveyskeskuksiin ja myös kotikäyttöön ->alipainelaitteen 

käyttö kotona harkitaan potilaskohtaisesti  

->kotisairaanhoito/kotisairaala/ potilas itse huolehtii laitteen 

käytön ja haavanhoidon 

 



HUOMIOITAVIA ASIOITA 

 haavanhoidolliset perusasiat oltava kunnossa 

(verenkierto, asentohoito, ravitsemus, kivun hoito, 

haavan puhdistus, infektion hoito …) 

 suhtauduttava avoimella uteliaisuudella, mutta 

samalla kriittisesti uusiin laitteisiin ja hoitoihin 

 tutkimusten perusteella alipainehoito on joissain 

tapauksissa tehokkaampaa kuin muu nykyaikainen 

haavan paikallishoito 

 alipainelaitteen käyttö mahdollistaa harvat 

sidosvaihdot vähentäen hoitajan käyttämää työaikaa 

= kustannustehokas 

 


