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  مركز آموزشي،تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجائي

 (چست تيوبآموزش لوله سينه ای)

 

ه پالستيكي انعاف پذير است كه جهت تخليه ترشحات در فضاي بين ريه لوله سينه اي يا چست تيوب يك لول

 ها و قفسه سينه كه به آن جنب مي گوييم گذاشته مي شود.

 

 چرا از چست تيوب استفاده مي شود؟

درحالت معمول مقدر كمي مايع در اين فضا وجود دارد اين مايع به حركت ريه ها بدون سايش در حين تنفس 

ا ورود كمي از هوا ، خون ، چرك و غيره ناشي ازآسيب و يا عمل جراحي بهه فضهاي جنهب    كمك مي كند ، ام

ميتواند از اتساع كامل ريه ها جلو گيري نمايد . روي ههم خوابيدن كامل و يا نسبي ريه ها تنفس را با مشهكل  

جنهب كهه بهه آن    مواجه كرده و مي تواند منجر به ايست تنفسي شود . قرار دادن يك لوله سينه اي درفضهاي  

 چست تيوب گفته مي شود باعث تخليه ترشحات شده وبه راحتي بيماركمك مي كند.

 

 چست تيوب چگونه داخل قفسه سينه گذاشته مي شود؟

 گذاشتن چست تيوب ممكن است بربالين بيمار صورت گيرد ولي اصوال اين كار در اتاق عمل انجام مي شود. 

فاده از داروي بي حسي موضعي ، منطقه مورد نظر در قفسه سينه را بي درشرايط بدون بيهوشي ، پزشك با است

حس و با استفاده از يك برش كوچك چست تيوب را وارد فضاي جنب نموده و بالفاصهله بهه سيسهتم تخليهه     

وصل مي كند . سپس لوله به جاي خود بخيه ميشود. گاز وازلين در محل قرار گرفتن چست تيهوب قهرار داده   

 گازهاي استريل كامالً پانسمان مي گردد. ميشود . وبا

 

 مدد جوي گرامي جهت كمك به فرايند درماني خود به توصيه هاي زير توجه نماييد:

 آرامش خود را در حين گذاشتن چست تيوب حفظ كنيد. 

 ازحركتهاي ناگهاني و سرفه پرهيز كنيد. 

يريد به توضيحات پزشك توجه ممكن است نياز باشد به پهلو خوابيده و يا در وضعيت خاصي قرار گ 

 نموده و با وي همكاري نماييد.

درصورت لزوم پس ازگذاشتن چست تيوب به شما مسكن و آنتي بيوتيك با تجويز پزشك داده خواهد  

 شد.

جهت بررسي محل قرارگيري چست تيوب قبل و بعد از گذاشتن آن يك عكس راديو گرافي گرفته مي  

 شود.

 هنگام استراحت مراقب گرفتگي و خم شدن لوله باشيد و برروي آن دراز نكشيد 

از سيستم تخليه به پرستار درصورت مشاهده هرگونه نشت هوا و يا خروج ترشحات ازلوله به خارج  
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 خود اطالع دهيد.

به  –كه به آن چست باتل گفته مي شود  –در صورت مشاهده حبابهاي هوا داخل مخزن ترشحات  

 ار خود اطالع دهيد.پرست

درصورت جدا شدن ناگهاني لوله از سيستم تخليه بالفاصله لوله رابا استفاده از گيره مخصوص كه به  

 آن كلمپ گفته مي شود بسته و به پرستار اطالع دهيد.

اگر كلمپ وجود نداشت لوله را با دست به گونه اي خم كرده و تا بزنيد كه هوا وارد آن نشود و  

 پرستار خود اطالع دهيد. بالفاصله به

درهنگام انتقال و جابجايي براي احتياط بيشتر چست تيوب توسط پرستار و يا فرد آموزش ديده  

 كلمپ شود.

 جابجايي استفاده كنيد.درصورتيكه چست باتل دسته دارد از آن جهت  

 ازلوله ها به عنوان دستگيره چست باتل در هنگام جابجايي استفاده نكنيد. 

 اتل دسته ندارد ، چست باتل را داخل كيسه مخصوص گذاشته و حمل كنيد.اگر چست ب 

پس از بازگشت به تخت خود ، كلمپ بايد باز شود تا خروج ترشحات ادامه يافته و دچارمشكل تنفسي  

 نشويد.

 ايينتر ازسطح چست تيوب باشد.توجه كنيد كه چست باتل بايد هميشه پ 

لوله با هرنفس باال و پايين مي رود كه نشان دهنده ي به طور معمول سطح مايع موجود درمسير  

 كاركردن چست تيوب است .

بار درساعت سرفه كنيد و نفسهاي عميق انجام دهيد اين كار به خروج  7-8هنگامي كه بيدار هستيد  

 ترشحات كمك فراواني مي كند.

 

 چست تيوب چگونه خارج مي شود؟

 .خروج چست تيوب فقط چند ثانيه زمان مي برد 

 درصورت لزوم براي شما مسكن تجويز مي شد. 

 به پهلو خوابيده و در وضعيت مورد نظر پزشك قرار بگيريد 

ابتدا بخيه ها كشيده مي شود . پس از آن پزشك از شما مي خواهد كه يك نفس عميق كشيده و  

 نفس خود را تا زمان خروج لوله از قفسه سينه نگهداريد.

 نسمان مي شودچست تيوب خارج شده و ناحيه پا 

 پانسمان محل جست تيوب را تا معاينه مجدد توسط پزشك باز نكنيد. 

 خروج هر نوع مايع چركي و خيس شدن پانسمان را گزارش دهيد. 

 

 


