
كیف تعتني بأنابیب اإلفراغ الجراحیة الخاصة بك

یجب علیك أن تفرغ المضخات. لغایةإن العنایة الجیدة بأنابیب االفراغ الجراحیة ضروریة ل
. لتتمكن من سحب السوائل المتراكمة في مكان الجراحة

) b(الشفاف أما االنبوب الطویل , من انبوب الصرف یقع داخل الجسم) a(إن الجزء األبیض 
. فھو الجزء الذي یخرج من الجسم ویبقى متصالً بالجلد بواسطة بضعة قطب

ق القطب .وبالتالي الشعور باأللم, ال یجب أن تحاول نزعھ أو سحبھ ألن ذلك سیؤدي الى تمزّ

تفوم بسحب السوائل من مكان الجراحة إلى خزان ) c(إن عملیة الشفط التي تنتج عن المضخة 
لحصول على أفضل نتیجة یجب الضغط على المضخة من الوسط لتبو وكأنھا و ل, المضخة

. وعندما یتجمّع السائل تتمدد المضخة و تستعید شكلھا الكروي, كرة مفرغة من الھواء

أي قد تحتوي (مویة أو دمویة مصلیة تكون السوائل د, األربعة األولىخالل األیام الثالثة أو
.عيوھذا شیئ طبی, )على دم و مصل

یشبھ لون (بعد خمس إلى سبع أیام تبدأ كمیة السوائل بالتراجع تدریجیاً ویصبح لونھا بني فاتح 
).القش

...یتبع

انبوب إفراغ جراحي

یمكن مشاھة فیدیو الشرح المفصل 
على الموقع األلكتروني 

www.mastheadpink.com

:نصائح مفیدة

یمكنك طباعة تفاصیل االنبوب والمضخة الموجودة على الموقع 
.م دائماّ بتدوین كمیات السوائل المفرغةوق,األلكتروني

.أحضر معك جمیع التفاصیل خالل زیارتك الطبیب بعد الجراحة

أو لمس السدادة إذا لم تقتضي ال تقوم بغسل األنابیب والمضخة 
.الضرورة

ثم إضغط , إفتح سدادة المضخة, تفریغھاإلعادة ضغط األنابیب بعد 
.على المضخة بشدة و أعد السدادة مرة اخرى إلى الفتحة

بحبل قصیر أو من حمالة , األنابیب یجب أن تتدلى من مالبسك
.أو یمكن أن توضع في محفظة صفیرة تحت الصدر, الصدر

.الجاذبیة األرضیة تساعد في عملیة إفراغ السوائل

استشر , طباء باإلستحمام أثناء وجود األنابیبال ینصح معظم األ
.طبیبك قبل القیام بلك

یجب إفراغ محتوى األنابیب مرتین إلى أربع مرات في , مثالیاً 
.الیوم قبل إفراغ و قیاس المضخات

إن إفراغ األنابیب یحتاج إلى بعض التمرین ولكنھ ضروري 
.جداً للحصول على أفضل نتائج

ّ األنابیب خالیة بعد خروجھا من الجسم عن طریق  تأكّد أوالً أن
ثم أمسك قطعة قطن , وضعھا بین اصبعي اإلبھام و السبابة

وقم , مبللة بالكحول بواسطة إبھام و سبابة الید األخرى
. بالضغط على األنبوب ثم اسحب بلطف بإتجاه المضخة

ك دفعة لن تكون قادراً على سحب أصابعك بعیداً عن جسم
.لذلك اجعلھا بضعة دفعات صغیرة باتجاه المضخة, واحدة

.بعد اإلنتھاء من إفراغ األنابیب ستبقى األنابیب مضغوطة

عندما تتجمع السوائل في األنابیب تمتلئ المضخات وتفقد قوة 
.الشفط

یجب , عندما تكون المضخات قد امتألت إلى النصف أو أكثر
ادة في األعلى وعصر إفراغ المضخات عن طریق فتح ا لسدّ

.المحتوى إلى الخارج

.حاول أن تتجنب لمس سدادة المضخة

تأكد من قیاس و تسجیل كمیة السائل المفرغ من كل انبوب و 
.مضخة




