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مزاقبت اس 

  (چست تیوب )لوله سینه ای

 
 

لوله سینه ای چیست؟ 

لَلِ سیٌِ ای یا چست تیَب  یه لَلِ پالستیىی اًؼغاف پذیز است وِ جْت تخلیِ 

 . وِ تِ آى جٌة هی گَیین ،گذاضتِ  هی ضَدتیي ریِ ّا ٍ لفسِ سیٌِ ی  فضاتزضحات در

چزا اس چست تیوب  استفاده می شود؟ 

تِ حزوت ریِ ّا تذٍى ایي هایغ . در ایي فضا ٍجَد دارد  ووی هایغ در حالت هؼوَل همذار 

 ًاضی اس آسیة ٍ یا ػول  ٍ غیزُ  چزن، اها ٍرٍد ووی اس َّا، خَى .سایص در حیي تٌفس ووه هی وٌذ

واهل ٍ یا ًسثی ریِ ّا رٍی ّن خَاتیذى .تَاًذ اس اتساع واهل ریِ ّا جلَگیزی ًوایذ جزاحی  تِ فضای جٌة، هی

 داًطگاُ ػلَم پشضىی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هؼاًٍت درهاى 
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لَلِ سیٌِ ای در فضای جٌة  لزار دادى یه . تٌفسی ضَد ایست تَاًذ هٌجز تِ  تٌفس را تا هطىل هَاجِ وزدُ ٍ هی

.  ووه هی وٌذ در تٌفس راحتی تیواروِ تِ  آى چست تیَب گفتِ هی ضَد،  تاػث تخلیِ تزضحات ضذُ ٍ تِ 

چست تیوب  چگونه  داخل قفسه سینه گذاشته می شود؟ 

 .  ضَد  هی ٍلی اصَالً ایي وار در اتاق ػول اًجامصَرت گیزد تیوارتز تالیي گذاضتي چست تیَب هوىي است 

هٌغمِ هَردًظز در لفسِ سیٌِ را تی حس ٍ ، پشضه تا استفادُ اس دارٍی تی حسی هَضؼی ،در ضزایظ تذٍى تیَْضی

ٍدُ ٍ تالفاصلِ تِ سیستن تخلیِ ٍصل           را ٍارد فضای جٌة ًنچست تیَب تا استفادُ اس یه تزش وَچه، 

ضَد  گاس ٍاسلیي در هحل لزار گزفتي چست تیَب لزار دادُ هی.ضَد   جای خَد تخیِ هیدر لَلِ سپس.هی وٌذ

. گزدد  پاًسواى هی"تا گاسّای استزیل ٍ لَوَپالست واهالٍ

 :مددجوی گزامی، جهت کمک به فزایند درمانی خود به  توصیه های سیز توجه نمایید

 آراهص خَد را در حیي گذاضتي چست تیَب حفظ وٌیذ. 

 اس حزوتْای ًاگْاًی ٍ سزفِ پزّیش وٌیذ. 

  تِ .  هوىي است  ًیاس تاضذ تِ پْلَ خَاتیذُ  ٍیا درٍضؼیت خاصی  لزار گیزیذ

 .تَضیحات پشضه تَجِ ًوَدُ ٍ تا ٍی ّوىاری ًواییذ

 در صَرت لشٍم  پس اسگذاضتي چست تیَب تِ ضوا  هسىي ٍ آًتی تیَتیه تا تجَیش پشضه دادُ خَاّذ ضذ. 

 جْت تزرسی هحل لزارگیزی چست تیَب لثل ٍتؼذ اس گذاضتي آى یه ػىس رادیَگزافی گزفتِ هی ضَد. 

 ٌّگام استزاحت هزالة گزفتگی ٍ خن ضذى لَلِ  تاضیذ ٍ تزرٍی آى دراسًىطیذ. 

  ِدرصَرت هطاّذُ ّزگًَِ ًطت َّا ٍیا خزٍج تزضحات اس لَلِ تِ خارج اسسیستن تخلیِ ت

 .پزستار خَد اعالع دّیذ

  ِدرصَرت هطاّذُ حثاتْای َّا داخل هخشى تزضحات وِ تِ آى چست تاتل گفتِ هی ضَد ت

 .پزستار خَد اعالع دّیذ
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 راتا استفادُ اس گیزُ هخصَظ وِ تِ آى  لَلِتالفاصلِ  لَلِ اس سیستن تخلیِ  ًاگْاًی درصَرت جذا ضذى 

 .والهپ گفتِ هیطَد تستِ ٍ تِ پزستار اعالع دّیذ

  ِاگز ولوپ ٍجَد ًذاضت لَلِ را تادست تِ گًَِ ای  خن وزدُ ٍ تا تشًیذوِ َّاٍارد آى ًطَد ٍتالفاصلِ ت

 .پزستار خَد اعالع دّیذ

  ولوپ ضَد تَسظ پزستار ٍیا فزد آهَسش دیذُ چست تیَب  تیطتز،اًتمال ٍ جاتجایی تزای احتیاط در ٌّگام. 

 در صَرتیىِ چست تاتل دستِ دارد اس آى جْت جاتجایی استفادُ وٌیذ. 

 اس لَلِ ّا تِ ػٌَاى دستگیزُ چست تاتل در ٌّگام جاتجایی استفادُ ًىٌیذ. 

  اگز  چست تاتل دستِ ًذارد، چست تاتل را داخل ویسِ هخصَظ گذاضتِ ٍ حول 

 .وٌیذ

  پس اس تاسگطت تِ تخت خَد ،والهپ تایذ تاس ضَد تا

 .خزٍج تزضحات اداهِ یافتِ ٍ دچار هطىل تٌفسی ًطَیذ

  تَجِ وٌیذوِ چست تاتل تایذ ّویطِ پاییي تز اس سغح

 .چست تیَب تاضذ

  تِ عَرهؼوَل سغح هایغ هَجَد در

هسیز لَلِ تا ّزًفس تاال ٍ پاییي          

هی رٍدوِ ًطاى دٌّذُ ی وار وزدى 

 .چست تیَب هی تاضذ

  تار در ساػت سزفِ وٌیذ ٍ 7-8ٌّگاهی وِ تیذار ّستیذ 

ایي وار تِ خزٍج تزضحات . ًفسْای ػویك اًجام دّیذ

 .وٌذووه فزاٍاًی هی 

 تیوب چگونه خارج می شود؟چست 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 

(ره)بیمارستان امام خمینی   

  گروه آموزش سالمت دفتر پرستاری 

: کد محتوی R-5 
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  تیَب فمظ چٌذ ثاًیِ سهاى هی تزدخزٍج چست. 

 در صَرت لشٍم تزای ضوا هسىي تجَیش هی ضَد. 

  در ٍضؼیت هَرد ًظز پشضه لزار تگیزیذ. 

  پس اس آى پشضه اس ضواهی خَاّذ وِ یه ًفس ػویك وطیذُ ًٍفس خَد را .اتتذا تخیِ ّا وطیذُ هی ضَد

 .تاسهاى خزٍج لَلِ اس لفسِ سیٌِ ًگْذاریذ

 تِ تَصیِ ّای پشضه تَجِ فزهاییذ. 

 چست تیَب خارج ضذُ ًٍاحیِ پاًسواى هی ضَد. 

  ًىٌیذپاًسواى هحل چست تیَب را تا هؼایٌِ هجذد تَسظ پشضه تاس. 

  دّیذخزٍج ّز ًَع هایغ چزوی ٍ خیس ضذى پاًسواى را گشارش. 

 

 

 

 چست تیوب چیست و چگونه اس آن مزاقبت کنیم ؟


