
    ساكشن تراكئوستومي چگونه است؟    
اند مكانيسم سرفه ضعيف  در بيماراني كه تراكئوستومي شده

است. اين بيماران براي دفع ترشحات دستگاه تنفس دچار 
مشكل هستند و نياز به ساكشن دارند.زماني بايد بيمار را 

طبيعي در ريه ها شنيده شود يا ساكشن كنيد كه صداي غير 
  اينكه شما ترشحات را مشاهده نماييد.

توجه داشته باشيد كه ساكشن كردن غير ضروري عالوه بر  
برد باعث آسيب به دستگاه  آنكه خطر عفونت را باال مي

  شود. تنفسي بيمار مي
  چه وسايلي جهت ساكشن تراكئوستومي مورد نيازند؟ 

 ،گاز استريل ،شو سي سي حاوي سرم شست ٥سرنگ 
سر ساكشن ، دستكش استريل،دستگاه ساكشن،ماسك

كپسول ،لوله رابط ساكشن  ،سفيد (ترجيحاً رنگ سفيد) 
  اكسيژن.

  چگونه ساكشن كنيم؟
قبل از انجام ساكشن حتماً از دستگاه بخور و فيزيوتراپي 

تر شدن و  قفسه سينه استفاده كنيد. اين كار باعث رقيق
شود و عمل  مسير راه هوايي ميكنده شدن ترشحات از 

  پذيرد. ساكشن كردن به طور موثرتري انجام مي
قبل از انجام عمليات با بيمار صحبت كنيد و بگوييد امكان 
دارد حين ساكشن كردن احساس ناخوشايندي داشته باشد. 

او را به آرامش دعوت كنيد سپس دست خود را بشوييد و 
 ١٠ر اكسيژن با غلظت دقيقه به بيما ٣-٥ماسك بزنيد. حدود 

شود بيمار حين ساكشن كردن  ليتر بدهيد اين كار باعث مي
  دچار كمبود اكسيژن نشود.

سپس دستگاه ساكشن را روشن كنيد و روي دور متوسط 
ميلي متر جيوه  ١٢٠تنظيم نماييد (دور دستگاه نبايد بيش از 

باشد) لوله رابط ساكشن را به دستگاه ساكشن وصل نماييد و 
اكشن را بدون آنكه از پوشش كامل خارج كنيد به لوله سر س

رابط ساكشن وصل كنيد سپس بيمار را در وضعيت نيمه 
نشسته قرار دهيد دستكش استريل بپوشيد و سر ساكشن را 
بدون آنكه با جايي تماس پيدا كند از پوشش خارج كنيد. سر 

وارد تراكئوستومي  سانتي متر ١٥تا  ١٠حدود ساكشن را 
درجه به آرامي بين انگشت  ٣٦٠با يك چرخش  كرده و

شست و اشاره چرخانده و آنرا از تراكئوستومي خارج 
در حالي كه ساكشن كلمپ مي توجه داشته باشيد نماييد.
  .) آن را وارد لوله تراشه بيمار كنيدبدون مكش  باشد(

   
طول بكشد بسته به ثانيه  ١٥تا  ١٠بيش از اين عمليات نبايد  .١

ميزان ترشحات بيمار اين عمل را چندين بار تكرار نماييد. 
دقيقه  ٣-٥دقت كنيد در بين هر بار ساكشن كردن به بيمار 

ليتر بدهيد و لوله ساكشن را با سرم،  ١٠اكسيژن با غلظت 
دستگاه تنفس بيمار بسيار حساس و  شستشو بشوييد.

را به دقت رعايت  آسيب پذير است پس لطفاً نكات استريل
  نماييد.

  بايد رعايت شود؟ ساكشن چه نكاتي در هنگام   
اگر ترشحات بيمار غليظ بود و يا به صورت تكه هاي خلط  .٢

جامد در آمده است بهتر است مدت زمان بيشتري از بخور 
استفاده نماييد. اگر ترشحات به خوبي خارج نشد، از يك نفر 

سي سرم شستشو سي  ٢كمك بخواهيد و نفر دوم حدود 
استريل را در تراكئوستومي بريزد سپس شما ساكشن كنيد. 

شود. اين عمل را از  اين كار باعث كنده شدن ترشحات مي
 پرسنل پرستاري بخش سؤال نماييد كه به شما آموزش دهند.

در رقيق شدن تواند  نيز مي به بيمار مايعات گرم دننانوش
  موثر باشد.ترشحات 

به حد الزم پر از هوا نباشد تنفس مي تراكئوستووقتي كاف  .٣
ر بودن كاف پس از پدهد.  بيمار صدايي خرخر مانند مي

 مطمئن شويد
در صورتي كه ترشحات مسير تراكئوستومي را مسدود كند  .٤

شود. پس در  بيمار دچار كمبود اكسيژن و نهايتاً خفگي مي
 اين رابطه دقت كافي داشته باشيد.

تراكئوستومي به هر دليلي از جاي خود در صورتي كه لوله  .٥
خارج شد براي جاگذاري آن اقدام نكنيد. بلكه بالفاصله به 
بيمار از مسير تراكئوستومي اكسيژن بدهيد و با پزشك 

 معالجتان تماس حاصل نماييد.



در صورتي كه سر ساكشن به راحتي وارد تراكئوستومي   .٦
تشوي توانيد آن را با مقدار كمي سرم شس شود مي نمي

استريل و يا ژل لوبريكانت آغشته نماييد و مجدداً براي انجام 
ها  عمليات ساكشن اقدام نماييد (ژل لوبريكانت در داروخانه

 باشد). موجود مي
 ،در صورت مشاهده ترشحات خوني همراه با عمليات ساكشن .٧

سي سي آب مقطر استريل وارد تراكئوستومي نماييد با  ٢
شود در اين صورت از ادامه  كنترل ميانجام اين كار خونريزي 

ساكشن خودداري نماييد زيرا بافت سيستم تنفسي آسيب 
ديده است. در صورت تكرار خونريزي حتماً با پزشك 

 معالجتان مشورت نماييد.
دقيقه به بيمار اكسيژن با  ١٠بعد از اتمام عمليات ساكشن  .٨

درصد باال بدهيد. بعد از آنكه متوجه شديد وضعيت تنفس 
 قطع كنيد. كم  توانيد اكسيژن را بيمار كامالً مطلوب است مي

بار مصرف هستند بعد از هر بار استفاده  سر ساكشن ها يك .٩
 بايد دور انداخته شوند.

ساكشن را ترجيحاً بهتر است قبل از وعده غذايي، قبل از  .١٠
خواب و بعد از خواب انجام دهيد. اما دقت داشته باشيد كه 

مشخصي ندارد و در واقع بر حسب عمليات ساكشن زمان 
 نياز بيمار است.

ايد را وارد  هرگز سر ساكشني كه وارد دهان بيمار كرده .١١
تراكئوستومي نكنيد زيرا بالفاصله باعث انتشار عفونت 

 شود. مي
بعد از هر بار ساكشن مقداري سرم شستشو وارد لوله رابط  .١٢

اه ساكشن كنيد تا ترشحات كامالً از لوله پاك شود و دستگ
 ساكشن براي استفاده مجدد آماده گردد.

سرفه نماييد. اين كار در حين ساكشن بيمار را تشويق به  .١٣
باعث كنده شدن ترشحات انباشته شده در انتهاي راه هوايي 

 گردد. مي
بار ظرف جمع كننده ترشحات را خارج كرده  ٣حداقل روزي  .١٤

نور و به خوبي با آب و مايع سفيد كننده بشوييد و در معرض 
 خورشيد آن را خشك نماييد.

ها را با آب و صابون  بعد از اتمام عمليات ساكشن دست .١٥
 بشوييد و خشك كنيد.

هنگام ساكشن كردن به آرامي لوله تراكئوستومي را بادست  .١٦
 نگه داريد تا از بيرون آمدن آن ممانعت كنيد.

 لوله رابط ساكشن را روزانه تعويض كنيد. .١٧
كليه وسايل آلوده را در كيسه  بعد از اتمام عمليات ساكشن .١٨

نايلوني بريزد و سپس آنرا در سطل زباله بيندازيد. با اين 
 نماييد. اقدام از انتشار آلودگي پيشگيري مي

  در صورت بروز هر يك از موارد زير به پزشك اطالع دهيد:
  قرمزي و دردناك بودن و وجود ترشحات اطراف محل

 تراكئوستومي
 سبز يا زرد بد بو درون محل  وجود ترشحات سفت و غليظ ،

 تراكئوستومي
  درجه سانتيگراد ٣٨تب باالي 
  وجود اشكال در ساكشن كردن و عدم ورود سوند ساكشن به

 داخل لوله
 تنفس صدادار كه با انجام ساكشن برطرف نمي شود 
 وجود مواد غذايي بلعيده شده در اطراف محل تراكئوستومي 
 اختالل در تنفس يا كوتاه شدن تنفس  

    

ماران در منزليب ساكشنِ اصولِ    
 

 آدرس سايت بيمارستان:
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 واحد آموزش


