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Discharging instructions for Tracheostomy Tube Care

3. Use gauze to catch any secretion that comes from the
stoma and can make skin sore .
4. Do suction of the tracheostomy if mucus can not be
coughed out and it is blocking the wind pipe .
5. If possible ,use the humidifier to loosen secretions
6. If breathing difficulty occurs or stoma looks swollen ,
red and if there is fever immediately go to the nearest
emergency room .

1. Always

wash hands before and after each care , and if
possible use hand gloves .
2. Clean the inner cannula at least once a day to prevent
infection


soak the cannula in liquid soap and water



Scrub the cannula with small brush



If the cannula is very dirty ,soak in 3 % hydrogen peroxide



Clean the cannula with brush when the bubbling of
hydrogen peroxide stops then rinse the cannula under running water
make sure that all soap and hydrogen peroxide
have been rinsed off well

7. If the tube accidentally blocked or there is an inability to breath , remove the tube and go to the emergency
room .
you should go to the emergency if you have :


fever more than 38.5 C .



difficulty of breathing .



tube is blocked .



Readiness or swelling in the area around tube .

مستشفى الملك عبد العزٌز الجامعً
قسم األوف واألذن والحىجرة

 .٦فً حالة انسداد األنبوب وصعوبة التنفس ٌمكنك إزالة األنبوب
والذهاب إلً الطوارئ .

قسم التمرٌض ( التثقٍف الصحً )

يجب عليك زيارة الطوارئ في حالة شعورك باآلتي :

تعلٍماث الخروج مه المستشفى للعىاٌت
بأوبوبت التىفس الحىجري



حرارة مرتفعه أكثر من  ٣٣درجة مئوٌة .



صعوبة فً التنفس وانسداد األنبوب .



.١البد من غسل الٌدٌن قبل وبعد تنظٌف األنبوب ولبس القفازات .
.٢البد من تنظٌف األنبوب الداخلً كل ٌوم لمنع حدوث العدوى وااللتهابات
بالطرٌقة التالٌة


وضع األنبوب الداخلً فً الماء والصابون وغسله



استخدام فرشاة لتنظٌفها من الداخل



ٌمكن وضع األنبوب فً ماء أكسجٌن تركٌز  ٪٣فً حالة االتساخ الشدٌد ,
ثم غسله بالفرشاة وبعد ذالك ٌجب غسله جٌداً تحت الماء الجاري حتى
ٌزول أثار ماء األكسجٌن بالكامل .

ٌ .٣مكنك وضع شاش حول األنبوب فً حاالت وجود إفرازات تلتصق
بالجلد .
ٌ .٤مكنك استخدام جهاز الشفط لتنظٌف األنبوب من اإلفرازات الثقٌلة التً ال
ٌمكنك التخلص منها عن طرٌق السعال .

احمرار وانتفاخ شدٌد فً منطقة ما حول األنبوب .

