ساکشن چیست؟



سبکشي ثِ هعٌی ٍارد کردى یک لَلِ ثبریک در
راُ َّایی ثِ هٌظَر تخلیِ ترشحبت هی ثبشذ.



چه کسانی نیاز به ساکشن دارند؟
ثیوبراًی کِ ترکئَستَهی دارًذ یب ایٌکِ ترشحبت
ریَی آًْب زیبد است ًیبز ثِ سبکشي دارًذ .





مراحل ساکشن :
اثتذا عالین ٍ ًشبًِ ّبی ًیبز ثِ سبکشي در ثیوبرتبى
را ثررسی کٌیذ:
شٌیذى صذای خرخر از داخل لَلِ
تراکئَستَهی
ثبال ٍ پبییي رفتي سریع قفسِ سیٌِ ٍ
سرفِ ّبی شذیذ ٍ سیبُ ٍ کجَد شذى
رًگ ثیوبر

 اگر ثیوبر َّشیبر است قجل از سبکشي
ًحَُ کبر را ثرای اٍ شرح دّیذ.



زاٍیِ ثذى ثیوبر ثبیذ در حبلت ًیوِ
ًشستِ ثبشذ.
دستْب را قجل از سبکشي ثشَییذ ٍ
دستکش یکجبر هصرف ثپَشیذ .
ًَاحی زیر حلق ثِ پبییي استریل هحسَة
هی شًَذ ٍ الزم است ًکبت استریل را
رعبیت کردُ ٍ ّرگس ثب دست یب دستکش
غیر استریل ًَک سًَذ را ًگیریذ .
سًَذ سبکشي را کلوپ کردُ ٍ ثِ حبلت
دٍراًی ٍارد لَلِ تراکئٍستَهی کٌیذ .
هذت زهبى سبکشي ًجبیذ از  10ثبًیِ
تجبٍز کٌذ چَى سجت کوجَد اکسیژى هی
شَد.
ثْتر است قجل ٍ ثعذ از سبکشي چٌذ

دقیقِ اکسیژى دریبفت ًوبیذ.
 فبصلِ ثیي دٍ ثبر هتَالی سبکشى  20تب
 30ثبًیِ ثبشذ ٍ حذاکثر  3ثبر در دقیقِ
ثبشذ ٍ در صَرت سرفِ ٍ یب گر گرفتگی
ثبیذ دست از سبکشي کردى کشیذ.

 جْت رقیق کردى ٍجذا ًوَدى ترشحبت
از راُ َّایی هی تَاًیذ  3الی  5سی سی
سرم ًرهبل سبلیي را داخل ًبحیِ
تراکئٍستَهی ثریسیذ ٍ سپس سبکشي
کٌیذ.
ّ ویشِ اثتذا داخل لَلِ را ٍ سپس دّبى
را سبکشي کٌیذ چَى ثبکتریْبی دّبى
زیبد است.
 ثیشتریي ٍ هْوتریي عبرضِ سبکشي
عفًَت است .زخوْبی راُ َّایی کِ سجت
ایجبد خًَریسی در ٌّگبم سبکشي هی
شَد ٍ عَارض قلجی ٍ کوجَد اکسیژى از
هَارد دیگر است.
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