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Σκοπός

Ο σκοπός εισαγωγής σωλήνα παροχέτευσης στο θώρακα  είναι η αφαίρεση αέρα,
αίματος ή και των δύο από την υπεζωκοτική κοιλότητα Ο ιατρός είναι υπεύθυνος για
την τοποθέτηση του θωρακικού σωλήνα παροχέτευσης και για την χρήση ή όχι
αναρρόφησης. Οι νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της
κατάλληλης λειτουργίας του σωλήνα και του συστήματος και την κλινική
αξιολόγηση του ασθενούς.

Τοποθέτηση σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης

Άσηπτη τεχνική

Πριν την τοποθέτηση

Συγκέντρωση υλικού1.

Μεγάλες κυρτές αιμοστατικές λαβίδες, νυστέρι Νο 10, ψαλίδι ραμμάτων,
βελονοκάτοχο, αντισηπτικό διάλυμα (povidone iodine 10%),  τοπικό αναισθητικό
(xylocaine ,lidocaine 1%), σύριγγες και βελόνες για τοπική αναισθησία,
αποστειρωμένες γάζες (4×4  για παιδιατρικούς ασθενείς, 2×2 για νεογνά),
κολλητικές ταινίες, αποστειρωμένο πεδίο, αποστειρωμένα γάντια, βαζελινούχες
γάζες σαν επιθέματα για εξασφάλιση στεγανότητας, κατάλληλο μέγεθος σωλήνας
θωρακικής παροχέτευσης (16- 24 French για παιδιατρικούς ασθενείς και σε μικρά
παιδιά 8-12 French), ράμμα μετάξης(2-0,3-0), συσκευή παροχέτευσης θώρακα,
αποσταγμένο ύδωρ, ταινία για τις συνδέσεις

Πληρώστε τον υδατοφραγή θάλαμο και το θάλαμο ελέγχου αναρρόφησης2.
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

Η στάθμη του θαλάμου ελέγχου αναρρόφησης καθορίζεται κατόπιν εντολής3.
ιατρού (στους παιδιατρικούς ασθενείς συνήθως συνίστανται αρνητικές πιέσεις
10- 20 cc H2O)

Επαληθεύστε την ταυτότητα του παιδιού4.

Εξηγήστε στον ασθενή την διαδικασία5.

Εκτιμήστε τα ζωτικά σημεία και την κατάσταση του αναπνευστικού του6.
παιδιού, συμπεριλαμβανόμενων της αναπνευστικής συχνότητας και
προσπάθειας και το επίπεδο κορεσμού του οξυγόνου

Χορηγείστε καταστολή και παυσίπονα σύμφωνα με τις οδηγίες7.

Τοποθετείστε τον ασθενή σε ύπτια θέση με ανυψωμένο το χέρι της8.
πάσχουσας πλευράς και ελαφρώς γυρισμένος στη μη πάσχουσα πλευρά. Αν η
κατάσταση του ασθενούς το επιτρέπει ο κορμός ανυψώνεται σε  γωνία 30-60
μοίρες
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Μετά την τοποθέτηση

Συνδέστε το σωλήνα παροχέτευσης με την συσκευή παροχέτευσης και την1.
αναρρόφηση σύμφωνα με τις οδηγίες

Εφαρμόζοντας άσηπτη τεχνική τοποθετείτε γύρω από το σημείο εισόδου2.
βαζελινούχα και έπειτα αποστειρωμένη γάζα. Ασφαλίζονται οι γάζες με
κολλητική ταινία. Επίσης ασφαλίστε έτσι ώστε ο θωρακικός σωλήνας να μην
έχει τάση στο σημείο εισαγωγής του

Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα3.
συνδεδεμένες και ότι ο σωλήνας παροχέτευσης είναι ανοιχτός και ευθύς,
χωρίς συστροφές

Εκτελέστε ακτινογραφία θώρακος4.

Εκτιμήστε τα ζωτικά σημεία και την κατάσταση του αναπνευστικού του5.
παιδιού

Καταγράψτε την διαδικασία, την ώρα, την ημερομηνία και την κατάσταση6.
του αναπνευστικού συστήματος του παιδιού  στα νοσηλευτικά έντυπα

Καθημερινή φροντίδα

Τα επιθέματα και οι γάζες γύρω από την περιοχή δεν αλλάζονται συνήθως,1.
εκτός αν είναι υγρά ή ακάθαρτα

Σε κάθε βάρδια ελέγξετε ότι όλες οι συνδέσεις και οι ενώσεις είναι2.
στερεωμένες και ασφαλισμένες κατάλληλα

Σε κάθε βάρδια προβαίνετε σε έλεγχο του ύδατος εντός του θαλάμου3.
αναρρόφησης

Σε κάθε βάρδια ελέγξετε την ποσότητα του αποσταγμένου ύδατος εντός του4.
υδατοφραγή θαλάμου (η γραμμή του ύδατος φτάνει στα 2cm)

Η συσκευή παροχέτευσης θώρακα διατηρείται κάτω από το επίπεδο του5.
θώρακα

Παρατηρείστε την διακύμανση (αυξομείωση) του υγρού στον υδατοφραγή6.
θάλαμο (φυσιολογική διακύμανση 2-6cm). Το επίπεδο του νερού αυξάνεται
στην στήλη του υδατοφραγή θαλάμου κατά την φάση της εισπνοής και πέφτει
κατά την φάση της εκπνοής. Η αυξομείωση του υγρού γίνεται πιο έντονη
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όταν κατά την διάρκεια της αναπνοής υπάρχει μεγάλη ενδοθωρακική πίεση
όπως συμβαίνει στον βήχα ή την ατελεκτασία. Όταν ο ασθενής βρίσκεται σε
μηχανικό αερισμό το νερό στην στήλη πέφτει στην εισπνοή και ανεβαίνει
στην εκπνοή

Δεν συνίσταται το κλείσιμο του σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης για την7.
αποφυγή εμφάνισης πνευμοθώρακα υπό τάση (εκτός από την περίπτωση
αλλαγής της συσκευής παροχέτευσης)

Αξιολογήστε και καταγράψτε την ποσότητα, την ποιότητα και το χρώμα των8.
υγρών που παροχετεύονται στο θάλαμο συλλογής υγρών κάθε ώρα ή μία
φορά την βάρδια, όπως ενδείκνυνται. Σημείωσε την ώρα και την ημερομηνία
των αποβαλλόμενων με μαρκαδόρο στο θάλαμο συλλογής υγρών και έπειτα
στα νοσηλευτικά έντυπα

Αν η ποσότητα των υγρών είναι πάνω από 5ml/Kg/h καλέστε τον γιατρό9.

Αν υπάρχει μείωση των υγρών επιβεβαίωσε ότι ο σωλήνας παροχέτευσης10.
παραμένει ευθύς  χωρίς συστροφές ή δεν έχει αποφραχθεί από πήγματα και
αξιολογήστε τον ασθενή για σημεία αναπνευστικής δυσχέρειας

Όταν χρησιμοποιείται πηγή αναρρόφησης θα πρέπει πάντα να λαμβάνει χώρα11.
ήπιος σχηματισμός φυσαλίδων εντός του θαλάμου ελέγχου αναρρόφησης

Αν στο υδατοφραγή θάλαμο σχηματίζονται φυσαλίδες η διαρροή αέρα12.
προέρχεται είτε από τον ασθενή είτε από το σύστημα. Σφίξτε στιγμιαία το
θωρακικό σωλήνα. Αν ο σχηματισμός φυσαλίδων συνεχιστεί υπάρχει διαρροή
στο σύστημα, ασφαλίστε και τυλίξτε με ταινία όλες τις συνδέσεις ή αλλάξτε
το σύστημα. Σε αντίθετη περίπτωση η διαρροή προέρχεται από τον ασθενή.
Αν πρόκειται για καινούριο εύρημα ειδοποιήστε το γιατρό

Διατηρείτε δίπλα στον ασθενή λαβίδες σύγκλεισης για επείγουσα περίπτωση13.

Αν η συσκευή θωρακικής παροχέτευσης σπάσει ή αποσυνδεθεί συγκλείστε το14.
σωλήνα όσο πιο κοντά στο σημείο εισόδου του

Αλλαγή του συστήματος συλλογής υγρών

Ετοιμάστε μια καινούρια συσκευή παροχέτευσης, σύμφωνα με τις οδηγίες1.
του κατασκευαστή

Εξηγήστε στον ασθενή την διαδικασία2.

Αφαιρέστε την αναρρόφηση3.

Κλείστε το θωρακικό σωλήνα με λαβίδα σύγκλεισης4.

Φορέστε καθαρά γάντια5.

Αποσυνδέστε το σωλήνα από το παλιά συσκευή παροχέτευσης και6.
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τοποθετήστε την καινούρια διατηρώντας το άκρο του σωλήνα θώρακα  και
της συσκευής παροχέτευσης στείρα

Αφαιρέστε την λαβίδα σύγκλεισης και συνδέστε την συσκευή με την7.
αναρρόφηση σύμφωνα με τις οδηγίες

Έλεγξε και ασφαλίστε τις καινούριες συνδέσεις8.

Εκτιμήστε την αναπνευστική λειτουργία του παιδιού και καταγράψτε την9.
διαδικασία

Πριν την αφαίρεση

Συγκέντρωση υλικού: αποστειρωμένα γάντια, καθαρά γάντια, σετ1.
αφαίρεσης ραμμάτων ή ψαλίδι, αντιμικροβική αλοιφή, αποστειρωμένο
επίθεμα, ταινία για κλειστή περίδεση, υποσέντονα

Επαληθεύστε την ταυτότητα του παιδιού2.

Εξηγήστε στον ασθενή την διαδικασία3.

Ο σωλήνας μπορεί να παραμείνει κλειστός (3.5 έως 6cm από το σημείο4.
εισαγωγής) ή εκτός αναρρόφησης για αρκετές ώρες ώστε να αξιολογηθεί
η κατάσταση του αναπνευστικού του παιδιού

Εκτιμήστε τα ζωτικά σημεία και την κατάσταση του αναπνευστικού του5.
παιδιού, συμπεριλαμβανόμενων της αναπνευστικής συχνότητας και
προσπάθειας και το επίπεδο κορεσμού του οξυγόνου

Χορηγείστε καταστολή και παυσίπονα σύμφωνα με τις οδηγίες6.

Ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση σε  γωνία 30-60 μοίρες με7.
ανυψωμένο το χέρι της πάσχουσας πλευράς και ελαφρά γυρισμένος στην
μη προσβεβλημένη περιοχή

Τοποθετήστε τα υποσέντονα κάτω από την πάσχουσα πλευρά8.

Σε μη διασωληνωμένους ασθενείς ο σωλήνας παροχέτευσης θώρακα9.
αφαιρείται σε φάση εκπνοής ενώ σε διασωληνωμένα παιδιά αφαιρείται σε
φάση εισπνοής

Μετά την αφαίρεση

Εκτιμήστε τα ζωτικά σημεία και την κατάσταση του αναπνευστικού του1.
παιδιού, συμπεραλαμβανόμενων της αναπνευστικής συχνότητας και
προσπάθειας και το επίπεδο κορεσμού του οξυγόνου

Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο υλικό2.

Εκτελέστε ακτινογραφία θώρακα σύμφωνα με τις οδηγίες3.
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Ατυχηματική αφαίρεση

Μη σπρώχνετε το θωρακικό σωλήνα πάλι μέσα στον ασθενή1.

Τοποθετήστε άμεσα βαζελινούχο επίθεμα, αποστειρωμένη γάζα και2.
κολλητικές ταινίες για την εξασφάλιση στεγανότητας

Καλέστε τον γιατρό3.

Εκτιμήστε τα ζωτικά σημεία και την κατάσταση του αναπνευστικού του4.
παιδιού. Αναζητήστε σημεία και συμπτώματα πνευμοθώρακα υπό τάση
(υπόταση, αδύναμο και γρήγορο σφυγμό, δύσπνοια, ταχύπνοια, υποξαιμία,
θωρακικό πόνο, διάταση των σφαγίτιδων, μετατόπιση της τραχείας,
εφίδρωση)

Για οποιαδήποτε παρέμβαση: πριν και μετά την επαφή με το σύστημα και τον
θωρακικό σωλήνα απαιτείται υγιεινή των χεριών.
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