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I.VAC là gì?
• Vacuum-assisted closure
• Điều trị vết thương bằng

phương pháp dùng ‘‘băng’’ áp
lực âm để thúc đẩy lành vết
thương.

• Là phương pháp phổ biến và
thông dụng ngày nay.

• Điều trị áp lực âm hiệu quả
trong vết thương sâu, mạn tính
(tì đè, tiểu đường…) lâu lành.

https://intermountainhealthcare.org/services/wound-care/wound-care/treatments/negative-pressure-wound-therapy/



VAC là gì?

• VAC là một phương pháp tiên tiến, ứng dụng

rộng rãi trong điều trị các tổn thương.

• Tạo một áp lực hút âm tính, hút tổn thương gián

tiếp qua miếng xốp khiến toàn bộ dịch tiết, mủ
thoát ra ngoài, tăng các mạch máu nuôi dưỡng,

tạo tổ chức hạt và giúp liền vết thương.
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II. TRÌNH CA LÂM SÀNG 



CA 1: BN. TRỊNH VĂN T. – nam – 7T 

• Nhập viện: Tháng 11/2018 bé té chống tay tại nhà, sau té cẳng
tay (T) biến dạng nhiều và có vết thương mặt trước cẳng tay (T).
ð Đến BV. bạn được nắn bó bột và cho thuốc về.

• Bé được tái khám và tháo bột sau 1 tháng, sau khi tháo bột tay bé
luôn sưng đỏ, đau và hạn chế cử động.
ð Đến BV. bạn  chụp X-quang được chẩn đoán viêm xương quay 
tay (T), điều trị kháng sinh trong 2 tháng không giảm.
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Ngày 25/02/2019 bé khám và nhập viện BV NĐTP.
• Tình trạng nhập viện: Bé than đau vùng cẳng tay (T).
• Chẩn đoán: Viêm xương quay tay (T).
• XQ: Thấy hình ảnh hủy xương vùng xương quay và xương trụ.
• 27/02/2019 bé được mổ thám sát cẳng tay (T) và đặt dẫn lưu.

Trong quá trình thám sát phát hiện đứt hoàn toàn thần kinh giữa, 
mủ chảy ra nhiều từ xương, ekip mổ quyết định khâu nối thần
kinh, khoan xương dẫn lưu, cấy mủ làm KSĐ và để hở vết mổ.

• Bé được vào phòng mổ lần 2 ngày 04/03/2019 để khâu da thứ
cấp.

• Bé được xuất viện ngày 07/03/2019.
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• 17/03/2019, bé tái nhập viện do 
vết thương sưng và đỏ nhiều.
Bé được mổ lần 3: mổ thám sát, 
cắt lọc thấy mủ nhiều, bé được
nằm tiếp tục theo dõi. 

• 22/03/2019, tay bé sưng nhiều
hơn, đỏ và cứng.
Bé được mổ khẩn trong đêm
cắt lọc triệt để.
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Sau mổ ngày 24/03/2019 bé được dùng VAC

Vết thương sau khi dùng VAC 
lần 1
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Ngày 04/04/2019 bé được mổ ghép da dày
lấy từ bụng, đặt VAC sau mổ
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Ngày 09/04/2019, sau 5 ngày ghép da phối hợp VAC, bé được mở
băng, da ghép hiện tạm ổn.
Bé được xuất viện sau 22 ngày điều trị.
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CA 2: BN. TRẦN HỮU T. – nam – 5T – AN GIANG.

• Tình trạng nhập viện: 27/04/2019 BN bị tai nạn giao thông,
đầu ma sát xuống đường.

• Chẩn đoán: Đa chấn thương, vết thương trán, gãy kín 2 xương 
cẳng chân (P).

• XQ: Gãy xương cẳng chân (P).
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TRƯỚC ĐẶT VAC: Vết thương lõm, nhiều dịch tiết.
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SAU 5 NGÀY ĐẶT VAC:
• Vết thương sạch, lên mô hạt đỏ đầy, hết dịch tiết.
• Ngưng VAC, để vết thương tự lành.
• Xuất viện 27/05/2019 sau 1 tháng điều trị.
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TỔNG HỢP MỘT SỐ CA ĐẶT VAC TẠI BV NHI ĐỒNG TP 

1.BN NGUYỄN NGỌC V.2011
Chẩn đoán: Viêm xương cẳng tay (P)
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2. CB. NGUYỄN THỊ HỒNG Đ.– 2019
Chẩn đoán: Viêm phổi – Tim bẩm sinh

15



3. NGUYỄN ĐỨC A. – 2012
Chẩn đoán: Vết thương gót chân (T) do căm xe
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4. PHAN THỊ ANH T.– 2017
Chẩn đoán: Vết thương phức tạp bàn chân trái
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5.HUỲNH MINH P.– 2007
Chẩn đoán: Vết thương phức tạp bàn chân trái
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III. CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG 
BỆNH NHÂN ĐẶT VAC



1.VAC là gì?
• VAC là một phương pháp tiên tiến, ứng dụng rộng rãi

trong điều trị các tổn thương.

• Tạo một áp lực hút âm tính, hút tổn thương gián tiếp

qua miếng xốp khiến toàn bộ dịch tiết, mủ thoát ra

ngoài, tăng các mạch máu nuôi dưỡng, tạo tổ chức

hạt và giúp liền vết thương

• Lưu ý khi cho chỉ định VAC : Khó cầm máu vết

thương, chống đông máu, chảy máu nhiều …
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CHỈ ĐỊNH CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Vết thương hở cấp (chấn
thương, bỏng…), bán cấp (vết
mổ nhiễm trùng) hay mạn tính
(loét do tiểu đường, tỳ đè…)

Viêm tủy xương chưa được
điều trị.

Loét thành ngực. Vết thương lộ gân, động mạch
hoặc tĩnh mạch.

Áp xe. Vết thương lộ nội tạng.

Loét bàn chân do đái tháo
đường. Vết thương ác tính.

Trước phẫu thuật ghép da. Đường dò chưa bộc lộ hết.

Sau phẫu thuật ghép da. 21



• Theo dõi tình trạng chảy máu trong quá trình đặt VAC. Lưu ý
đến các trường hợp đang điều trị thuốc chống đông máu.

• Mức độ hút dịch phải không làm bệnh nhân có cảm giác
đau. Nếu thấy bệnh nhân khó chịu, cân nhắc giảm áp lực

hút.

• Kiểm tra thường xuyên thiết bị và tình trạng vết thương để
đảm bảo hiệu quả điều trị và cảm giác dễ chịu.
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2. THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG VAC



vDỤNG CỤ: Dụng cụ thay băng vết thương,miếng bột 
xốp vô khuẩn,hệ thống hút và bình chứa dịch.

3. KỸ THUẬT ĐẶT VAC 
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vCÁC BƯỚC THỰC HIỆN:
• Rửa sạch vết thương. 
• Đặt một miếng bọt xốp vô khuẩn lên bề mặt vết

thương cắt sao cho vừa khít.
• Đặt đầu nối với máy hút lên trên miếng xốp rồi băng

kín lại.
• Bật công tắc máy hút,chỉnh theo áp lực, có thể hút

liên tục hoặc ngắt quãng.
• Theo dõi: Số lượng, màu sắc, tính chất dịch, áp lực

hút; tình trạng bệnh nhân

4. KỸ THUẬT ĐẶT VAC (tt) 
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Loại VT Mục đích sử
dụng

Chu kỳ
đầu

Chu kỳ
tiếp theo

Thay
băng

Loét mãn
tính ( loét
tì đè, loét
bàn chân
ĐTĐ)

Giảm phù nề, kích
thích mô hạt, tăng
di chuyển tế bào
biểu mô, giữ ấm, 
chống nhiễm
khuẩn

Liên tục
125mmHg

Chu kỳ
50 – 75 
mmHg

Mỗi 48h

Vạt da mới Dẫn lưu giúp cho
vạt da bám vào
đáy VT cố định
vạt, chống nhiễm
khuẩn

Liên tục
125mmHg

Liên tục
125mmHg

Mỗi 72h

Vạt da 
thương tổn

Giảm phù nề, kích
thích mô hạt, 
miếng ghép bám

Liên tục
125mmHg

Liên tục
125mmHg

Mỗi 48h 

Bảng hướng dẫn cài đặt áp lực âm



Loại VT Mục đích
sử dụng Chu kỳ đầu Chu kỳ

tiếp theo
Thay
băng

Vết
thương
cấp
tính/chấn
thương

Giảm phù, thu
nhỏ VT, kích
thích mô hạt, 
chống nhiễm
khuẩn

Liên tục
48h đầu
125mmHg

Chu kỳ
50 -125mmHg

Mỗi 48h

Vết
thương
không
đóng sau
phẫu
thuật

Giảm phù, thu
nhỏ VT, kích
thích mô hạt, 
chống nhiễm
khuẩn

Liên tục
48h đầu
125mmHg

Chu kỳ
50 -125mmHg

Mỗi 48h

Ghép da 
mất lưới

Giảm phù nề, 
giúp mảnh da 
ghép dính tốt, 
chống lực
căng

Liên tục
125mmHg

Chu kỳ
50 -125mmHg

Mỗi 72h



IV. KẾT LUẬN 



1. LỢI ÍCH VAC MANG LẠI

¶ NHỮNG LỢI ÍCH CHO NHÂN VIÊN
• Giảm số lần thay băng vết thương .
• Cung cấp một môi trường làm lành vết thương.
• Giảm thể tích và mô chết của vết thương.
• Tập hợp và xác định lượng dịch vết thương.
• Kích thích mô hạt và sửa soạn nền vết thương.

¶ NHỮNG LỢI ÍCH CHO BỆNH NHÂN

• Giảm tối đa thời gian nằm viện.

• Giảm số lần thay băng.

• Cho phép điều trị vết thương cho bệnh nhân ngoại trú.
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2. KHUYẾT ĐIỂM VAC

• Máy đặt liên tục , gây khó khăn cho bệnh nhân trong lúc
di chuyển, cũng như sinh hoạt hàng ngày.

• Đau khi lần đầu chạy VAC do không quen vói áp lực
hút" hút áp lực thấp và tăng dần.

• Sau 3-5 ngày hút,miếng xốp hút dịch thấm chặt,gây đau
đớn khi tháo băng " ngưng hút trước vài giờ và tưới
rửa nhiều nước khi lấy miếng xốp .



3. PHÒNG CHỐNG TAI BIẾN-
BIẾN CHỨNG

• Chỉ định đúng.

• Chú ý chống chỉ định,nhóm nguy cơ.

• Theo dõi , giám sát bởi nhân viên được huấn luyện.

• Chú ý áp lực sau khi cắt lọc.

• Kỹ thuật đặt: tránh để lại các vụn xốp, đảm bảo vô
trùng….

• Giải thích cho bệnh nhân,người nhà về phương pháp, 
dấu hiệu nguy hiểm.



4.KẾT LUẬN

• Điều trị áp lực âm là phương pháp mang lại nhiều lợi ích trong

điều trị vết thương.

• Là loại băng chủ động.

• Là phương pháp điều trị hiện đại.

• Thao tác, lắp đặt đơn giản.

• Cần triển khai rộng rãi trong điều trị.



VẾT THƯƠNG 
LÀNH
TỐT

Chỉ định
đúng thời

điểm

Theo dõi
điều trị và
chăm sóc

tốt

Hạn chế
thời gian
nằm viện

Đánh giá
chính xác

vết
thương
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