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 راهنماي انجام صحیح ساکشن در بیماران

اساسبه بر و ها بخش در بستری بیماران اصولی و صحیح انجام ساکشن جدید،آخرینمنظور نتایج تحقیقات و راهنمامنابع

دستورالعمل صحیح ساکشنو هستندنحوه مکانیکی تهویه که تحت تراکیاستومی لوله یا و تراشه لوله دارای و بیماران

بیماران حلق و دهان گردد.همچنین ساکشن می ابالغ ها بخش کلیه به زیر صورت زیربه موارد کلیه رعایت است بدیهی

محترم پرستاران بخشتوسط باشد.هاکلیه می الزامی

ب بیماران روتین کردن نمی شودساکشن توصیه وجه هیچ وه ریوی صداهای طریق شنیدن از ارزیابی با و نیاز اساس بر بلکه ،

می انجام بیمار ساکشن ترشحات مقدار و میوضعیت توصیه ساکشن        گردد. شیفت یک طول در که بیمارانی در گردد

هرگردندنمی حداقل تراشه لوله انسداد خطر کاهش و ترشحات از تجمع جلوگیری منظور یکبار8به طول شیفتساعت در

گیرد. صورت کار این

 باشد. بدین منظور از فرمول تراکیاستومی لوله یا و تراشه لولهاندازه کاتتر ساکشن )نالتون( باید حداقل نصف قطر داخلی 

 ( برای انجام12و یا سفید ) (11سبز )استفاده کنید. به طور کلی نالتون رنگ   2× 1-ه میلی متراندازه قطر داخلی لوله تراشه ب

 (22) قرمز یا و (16) نارنجی رنگ نالتون برای ساکشن ترشحات دهان و حلق از ساکشن در بزرگساالن مناسب می باشد.

سر ساکشن های  ات بزرگ مثل مواد استفراغیحو ساکشن ترش استفاده نمایید. الزم به ذکر است که برای این منظور

 ولی می توان از خود سر لوله ساکشن استفاده نمود. وجود دارد که در حال حاضر در بخش ها موجود نیست یمخصوص

در بزرگساالن می باشد،  میلی متر جیوه 122تا  82ساکشن باید تا حد امکان در کمترین مقدار ممکن که  دستگاهفشار 

و یا کمی بیشتر ذکر شده  جیوه متر میلی 82 تا 62ین میزان در کودکان و نوزادان در منابع مختلف به اندازه ا تنظیم شود.

کنترل عفونت بیمارستان معتمدی 



دی
عتم
ت م
عفون

رل 
کنت

بسمه تعالي 

است. در صورت نیاز میتوان با احتیاط از فشارهاي باالتر استفاده نمود) این موضوع بیشتر در خصوص ترشحات دهان و 

 . حلق بیماران صدق می کند(

براي تعیین عمق و اندازه اي که باید کاتتر را وارد کنید می توانید از دو روش بهره بگیرید: یا به همان اندازه طول لوله 

تراشه که بر حسب سانتی متر روي لوله تراشه نوشته شده است، کاتتر را وارد نمایید و یا وقتی کاتتر را وارد کردید و به 

مقاومت کارینا )محل دو شاخه شدن تراشه در محاذات مهره پنجم توراسیک T5( رسیدید 1 تا 2 سانتی متر کاتتر را باال 

بکشید و سپس اقدام به ساکشن کردن نمایید. توجه کنید در بیماران داراي لوله تراکیاستومی این مقدار چندین سانتی 

متر کاهش مییابد. 

زمان انجام ساکشن در بیماران بزرگسال نباید بیش از 11 ثانیه طول بکشد، این زمان در نوزادان 1 ثانیه می باشد.

نمایید. در ضمن سوند ساکشن را به صورت دورانی خارج براي انجام ساکشن حتما از کانکشن Y شکل استفاده نموده و

از انجام ساکشن کردن متوالی پرهیز نموده و زمان حداقل یک دقیقه را در فاصله بین دو ساکشن رعایت نمایید. 

لوله تراشه و یا لوله تراکیاستومی باید حداقل 02 درجه باال آورده شود. سر بیمار براي ساکشن

پوزیشن بیماران هوشیار به هنگام ساکشن کردن دهان و حلق نیمه نشسته یا نشسته در حالیکه سر به عقب خم شده و 

بیماران بیهوش یا کاهش سطح هوشیاري در وضعیت لترال می باشد. در صورت تحمل و نداشتن رفلکس گگ می توان 

براي ساکشن بهتر ترشحات انتهاي حلق از ایروي دهانی- حلقی مناسب نیز استفاده نمایید. 

استفاده روتین از نرمال سالین براي ریختن داخل لوله بیمار قبل از انجام ساکشن به هیچ وجه توصیه نمیگردد، این کار 

تنها باعث تحریک سرفه بیمار شده و تأثیري در رقیق کردن و برداشتن ترشحات ندارد و حتی می تواند خطر ایجاد 

عفونت را تشدید نماید. توجه داشته باشیدکه توجه به دما و رطوبت محیط، هیداراسیون مناسب بیمار، انجام فیزیوتراپی 

قفسه سینه و تغییر وضعیت بیمار هر دو ساعت تأثیر فراوانی در رقیق شدن ترشحات بیمار و تسهیل خروج آنها دارد. 

به منظور جلوگیري کاهش میزان اشباع اکسیژن خون شریانی، هیپراکسیژناسیون  بیماران با اکسیژن 122 درصد 02 ثانیه 

قبل و بعد از انجام ساکشن توصیه میگردد. براي این منظور می توانید از دکمه مخصوص ونتیالتور و یا رساندن میزان 

FIO2 دستگاه به 122 درصد استفاده نمایید. انجام روتین هایپراینفالسیون )افزایش میزان حجم جاري( به علت ایجاد بارو 

تروما توصیه نمیگردد. 

شستن دست قبل و بعد از ساکشن، استفاده از دستکش استریل، استفاده از کاتتر استریل و رعایت اصول آسپتیک در 

حین ساکشن به منظور جلوگیري از ایجاد عفونت در کلیه بخشها به شدت توصیه میگردد. در ضمن استفاده از وسایل 

محافظت فردي مثل پوشیدن ماسک و عینک نیز به خصوص در بیماران مشکوك و یا قطعی داراي مارکرهاي ویروسی 

مثبت و یا بیماریهاي تنفسی واگیردار و... به شدت توصیه میگردد. 
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به منظور هر بار ساکشن تنها ار یک کاتتر مجزا و استریل استفاده و آن را دور بیندازید. براي شستن مسیر لوله ساکشن 

باالي محلول نمکی را به هیچ وجه قیچی نکنید و آن را به صورت باز روي ونتیالتور یا الکر کنار تخت قرار ندهید، بلکه یک 

محلول نمکی مخصوص شستشو را با ست سرم هواگیري کرده و بعد از هر بار ساکشن با ریختن مقداري از این محلول 

درون یک رسیور که نیازي به استریل بودن نیز ندارد، مسیر لوله ساکشن را شستشو دهید. 

استفاده از سیستم ساکشن بسته در حال حاضر برتري خاصی را در خصوص جلوگیري از عفونت، برداشتن بهتر ترشحات، 

کاهش ناپایداري قلبی- عروقی و هزینه کمتر نسبت به ساکشن باز نشان نداده است. 
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