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Κλειστό Σύστημα Παροχέτευσης Θώρακα 

• Ανατομία και φυσιολογία Θώρακα 

• Ενδείξεις τοποθέτησης θωρακικής παροχέτευσης 

• Τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα – Ρόλος Νοσηλευτή  

• Πιθανές Επιπλοκές 

• Είδη παροχέτευσης 

• Κλειστό Σύστημα Παροχέτευσης Θώρακα μίας χρήσης 

• Τρόπος λειτουργείας 

• Αξιολόγηση λειτουργείας 

• Ειδικές νοσηλευτικές παρεμβάσεις σε ασθενείς με 
Κλειστό Σύστημα Παροχέτευσης Θώρακα 

 

 

 

1 



Κλειστό Σύστημα Παροχέτευσης Θώρακα 

• Under Water Seal Drainage (UWSD) 

• Bülau (Gotthard Bülau,1836-1900) 

 

• ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ: 

Όταν πρέπει να αφαιρεθεί ενδοϋπεζωκοτικό 

υγρό ή αέρας επιτρέποντας έτσι την επέκταση 

των πνευμόνων και την αποκατάσταση της 

αρνητικής πίεσης στη θωρακική κοιλότητα 
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Θωρακική Κοιλότητα 

Ορίζεται ο χώρος ανάμεσα 

• Στέρνο 

• Θωρακικούς Σπονδύλους 

• Πλευρές 

• Διάφραγμα 

Θωρακικό τοίχωμα  

• Πλευρές 

• Στέρνο 

• Θωρακικούς σπονδύλους συνυφασμένους με τον μεσοπλεύριο μυ 
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Θωρακική Κοιλότητα 

• Δεξιό Πνεύμονα 

• Αριστερό Πνεύμονα 

•Μεσοθωράκιο 
• Καρδία 
• Αορτή και μεγάλα αγγεία 

ανιούσα και κατιούσα αορτή 

αορτικό τόξο 

πνευμονική αρτηρία 

άπω τμήματα των πνευμονικών φλεβών 

άνω κοίλη φλέβα 

• Τμήμα τραχείας και οισοφάγου 
• Θύμος αδένας 
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Υπεζωκοτικός Χώρος 

• Τοιχωματικός Υπεζωκότας 
(θωρακικό τοίχωμα) 

• Σπλαχνικός Υπεζωκότας 
(πνεύμονες) 
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Ενδοϋπεζωκοτικός Χώρος 

• O χώρος ανάμεσα στα δύο στρώματα υπεζωκότα 
• Περιέχει 20-25 ml υγρού 

• Η ενδοϋπεζωκοτική πίεση κυμαίνεται από -4 μέχρι -8 της 
ατμοσφαιρικής κατά την εισπνοή και εκπνοή 

• Επιπρόσθετο υγρό ή αέρας εμποδίζει 

την επέκταση των πνευμόνων και την 

αναπνοή οδηγώντας σε κατάρρευση 

των πνευμόνων 
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Ενδείξεις Τοποθέτησης Κλειστής 
Παροχέτευσης Θώρακα 

• Πνευμοθώρακας 
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Ενδείξεις Τοποθέτησης Κλειστής 
Παροχέτευσης Θώρακα 

• Πνευμοθώρακας 
• Αυτόματος 

 

7 



Ενδείξεις Τοποθέτησης Κλειστής 
Παροχέτευσης Θώρακα 

• Πνευμοθώρακας 
• Αυτόματος 

• Τραυματικός 

(ανοικτός ή κλειστός) 
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Ενδείξεις Τοποθέτησης Κλειστής 
Παροχέτευσης Θώρακα 

• Πνευμοθώρακας 
• Αυτόματος 

• Τραυματικός 

(ανοικτός ή κλειστός) 

 

• Πνευμοθώρακας υπό τάση 
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Ενδείξεις Τοποθέτησης Κλειστής 
Παροχέτευσης Θώρακα 

• Πνευμοθώρακας 
• Αυτόματος 

• Τραυματικός 

(ανοικτός ή κλειστός) 

 

• Πνευμοθώρακας υπό τάση 

 

• Αιμοθώρακας 

 

7 



Ενδείξεις Τοποθέτησης Κλειστής 
Παροχέτευσης Θώρακα 

• Πνευμοθώρακας 
• Αυτόματος 

• Τραυματικός 

(ανοικτός ή κλειστός) 

 

• Πνευμοθώρακας υπό τάση 

 

• Αιμοθώρακας 

 

• Πλευριτικές Συλλογές (Χυλοθώρακας – Πυοθώρακας) 
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Ενδείξεις Τοποθέτησης Κλειστής 
Παροχέτευσης Θώρακα 

• Πνευμοθώρακας 
• Αυτόματος 

• Τραυματικός 

(ανοικτός ή κλειστός) 

 

• Πνευμοθώρακας υπό τάση 

 

• Αιμοθώρακας 

 

• Πλευριτικές Συλλογές (Χυλοθώρακας – Πυοθώρακας) 
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Τοποθέτηση Θωρακικού Σωλήνα 

 

• Χειρουργείο ή ΤΑΕΠ 

• Καταστολή ή Τοπική Αναισθησία 

• Για παροχέτευση αέρα, πρόσθια 2 μεσοπλεύριο διάστημα 

• Για παροχέτευση υγρού ή  αίματος, οπίσθια 8 ή 9 
μεσοπλεύριο διάστημα 
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Τοποθέτηση Θωρακικού Σωλήνα 
Ρόλος Νοσηλευτή 

O γιατρός εκτελεί χειρουργικό 
πλύσιμο των χεριών, φορά 
αποστειρωμένη ποδιά και 
αποστειρωμένα γάντια 

Βοηθήστε στην εφαρμογή 

Αντισηψία 
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Τοποθέτηση Θωρακικού Σωλήνα 
Ρόλος Νοσηλευτή 

Εφαρμόζεται τοπική αντισηψία 
στο σημείο εισόδου του καθετήρα 
και τοποθετούνται 
αποστειρωμένα πεδία 

Ανοίξτε το σετ εργαλείων και 
τα πεδία, παραδώστε τα 
υλικά με άσηπτη τεχνική 
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Τοποθέτηση Θωρακικού Σωλήνα 
Ρόλος Νοσηλευτή 

Διηθείται η περιοχή με τοπικό 
αναισθητικό, αν ο ασθενής έχει 
επίπεδο συνείδησης 

Παρατηρείτε τον ασθενή για σημεία 
δυσφορίας ή αναπνευστικής 
δυσχέρειας 

Πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης 
ή έντονου στρες 
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Τοποθέτηση Θωρακικού Σωλήνα 
Ρόλος Νοσηλευτή 

Γίνεται τομή 2-4cm στο θωρακικό 
τοίχωμα παράλληλά με τις πλευρές 

Παρακολουθήστε αναπνευστικό 
ρυθμό και αντιδράσεις από το 
καρδιαγγειακό 

Έγκαιρη αναγνώριση επιπλοκών 
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Τοποθέτηση Θωρακικού Σωλήνα 
Ρόλος Νοσηλευτή 

Η είσοδος στην υπεζωκοτική 
κοιλότητα επιτυγχάνεται με μία κυρτή 
αιμοστατική λαβίδα ή οποία εξέρχεται 
έλκοντας με ανοιχτά τα σκέλη. Με το 
δάχτυλο του χεριού γίνεται 
ψηλάφηση της τομής.  

Ο ασθενής είναι δυνατόν να 
αισθανθεί πόνο κατά την είσοδο 

Εξηγείστε κάθε βήμα στον ασθενή 
προκειμένου να είναι ενήμερος και 
να μην αιφνιδιαστεί 
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Τοποθέτηση Θωρακικού Σωλήνα 
Ρόλος Νοσηλευτή 

Κατευθύνεται ο σωλήνας μέσω της 
τομής  προς τα πάνω, 
χρησιμοποιώντας αιμοστατική λαβίδα 

Συνδέστε τον σωλήνα με τη συσκευή 
παροχέτευσης και κλείστε τον με τις 
λαβίδες 

Προκειμένου να προληφθεί 
περαιτέρω ατελεκτασία. 
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Τοποθέτηση Θωρακικού Σωλήνα 
Ρόλος Νοσηλευτή 

Ο σωλήνας καθηλώνεται με ράμμα 
δέρματος και μπαίνει ένα 
περισφιγκτικό ράμμα γύρω  

Αφαιρείτε τις λαβίδες που συνδέουν 
το σωλήνα με τη συσκευή 
παροχέτευσης οποία πρέπει να 
παραμένει πάντα κάτω από το 
επίπεδο του θώρακα 

Αποφυγή επιστροφής  υγρού ή αέρα 
πίσω στην υπεζωκοτική  κοιλότητα 
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Τοποθέτηση Θωρακικού Σωλήνα 
Ρόλος Νοσηλευτή 

Τοποθετείται υδατοαεροστεγής 
επίδεση στο σημείο εισόδου του 
σωλήνα (βαζελινούχος γάζα). 
Τοποθετούνται γάζες και 
επιθέματα 

Η σωστή επίδεση εξασφαλίζει 
άνεση στον ασθενή αλλά και 
ασφάλεια της παροχέτευσης  
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Τοποθέτηση Θωρακικού Σωλήνα 

• Σύνδεση Κλειστής Παροχέτευσης 

• Ακτινογραφία Θώρακα 
• Επιβεβαίωση θέσης του σωλήνα 

• Αξιολόγηση κατάστασης του 

αρρώστου 
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Πιθανές Επιπλοκές 

• Κύριες επιπλοκές κατά την τοποθέτηση θωρακικού καθετήρα: 
• Αιμορραγία 
• Επιμόλυνση 
• Πνευμονικό οίδημα 
• Τραυματισμός ήπατος, σπλήνας ή διαφράγματος 
• Τραυματισμός αορτής και μυοκαρδίου 

• Δευτερεύουσες επιπλοκές: 
• Αιμάτωμα ή οίδημα 
• Ανησυχία 
• Δύσπνοια 
• Βήχας 
• Χρόνιος πόνος 
• Εμφύσημα 
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Είδη Κλειστής Παροχέτευσης Θώρακα 

• Σύστημα μίας φιάλης με υδάτινη βαλβίδα 
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Είδη Κλειστής Παροχέτευσης Θώρακα 

• Σύστημα μίας φιάλης με υδάτινη βαλβίδα 

• Σύστημα δύο φιαλών: 

• με βαρύτητα 
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Είδη Κλειστής Παροχέτευσης Θώρακα 

• Σύστημα μίας φιάλης με υδάτινη βαλβίδα 

• Σύστημα δύο φιαλών: 

• με βαρύτητα 

• με αναρρόφηση 
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Είδη Κλειστής Παροχέτευσης Θώρακα 

• Σύστημα μίας φιάλης με υδάτινη βαλβίδα 

• Σύστημα δύο φιαλών: 

• με βαρύτητα 

• με αναρρόφηση 

• Σύστημα τριών φιαλών 
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Είδη Κλειστής Παροχέτευσης Θώρακα 

• Σύστημα μίας φιάλης με υδάτινη βαλβίδα 

• Σύστημα δύο φιαλών: 

• με βαρύτητα 

• με αναρρόφηση 

• Σύστημα τριών φιαλών 

• Σύστημα παροχέτευσης  μιας χρήσης 
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Κλειστό Σύστημα Παροχέτευσης Θώρακα 

• Το σύστημα αποτελείτε από: 

• ΘΑΛΑΜΟ ΠΕΡΙΣΥΛΟΓΗΣ  

 – CHAMBER COLLECTION 

• υποδιαιρείται σε τρείς υποχώρους 

• ΘΑΛΑΜΟ ΝΕΡΟΥ 

 – WATER SEAL CHAMBER 

  Φυσαλίδες – Bubbling 

  Διακύμανση νερού – Tidaling 

  (εισπνοή αυξάνεται) 

  (εκπνοή μειώνεται) 

• ΘΑΛΑΜΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

 - SUCTION CONTROL CHAMBER 
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Κλειστό Σύστημα Παροχέτευσης Θώρακα 
Ετοιμασία και Λειτουργεία 22 



Κλειστό Σύστημα Παροχέτευσης Θώρακα 
Αξιολόγηση Λειτουργείας 

• Φυσαλίδες και διακύμανση νερού στο θάλαμο νερού 

Υποδηλώνει ότι υπάρχει διαρροή αέρα ενώ οι πνεύμονες δεν έχουν 
επανεπτιχθεί. 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός σχηματισμού φυσαλίδων & διακύμανσης, 
τόσο μεγαλύτερη είναι η έκταση της βλάβης (πνευμοθώρακας) και τόσο 
μεγαλύτερος ο βαθμός της πνευμονικής κατάρρευσης. 

• Απουσία φυσαλίδων και διακύμανσης νερού στο θάλαμο νερού 

Υποδηλώνει  υποχώρηση της διαρροής αέρα και πνευμονική επαναδιαστολή. 

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχέτευσης δεν έχει στρεβλώσει ή 

αποφραχθεί. 
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Κλειστό Σύστημα Παροχέτευσης Θώρακα 
Αξιολόγηση Λειτουργείας 

• Απουσία διακύμανσης νερού με φυσαλίδες στο θάλαμο νερού 

Υποδηλώνει πιθανή διαρροή αέρα στο σύστημα ή την σύνδεση. Σφίξτε 

στιγμιαία το θωρακικό σωλήνα. Αν ο σχηματισμός φυσαλίδων συνεχιστεί 

υπάρχει διαρροή στις συνδέσεις. 

• Απουσία φυσαλίδων με διακύμανση νερού στο θάλαμο νερού 

Μπορεί να παρατηρηθεί σε περιστατικά μερικής ή ολικής πνευμονεκτομής, 

καθώς και σε περιπτώσεις που σχετίζονται με ελαττωμένη πνευμονική 

ευενδοτότητα (διατασιμότητα) 
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Κλειστό Σύστημα Παροχέτευσης Θώρακα 
Νοσηλευτικές Παρεμβάσεις 

 

• Έλεγχος βατότητας και λειτουργείας του συστήματος 

• Εφαρμογή αναρρόφησης στο θάλαμο ελέγχου αναρρόφησης στα 20cm 
εκτός σε περίπτωση άλλων ιατρικών οδηγιών 

• Έλεγχος στάθμης νερού στο θάλαμο ελέγχου αναρρόφησης (εξάτμιση) 

• Έλεγχος διαρροής αέρα 

• Αξιολόγηση φυσαλίδων και διακύμανσης νερού (bubbling & tidaling) 

• Έλεγχος τομής (στεγνή, χωρίς επιμόλυνση, σωλήνας κατάλληλα 
στερεωμένος) 
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Κλειστό Σύστημα Παροχέτευσης Θώρακα 
Νοσηλευτικές Παρεμβάσεις 

 

• Έλεγχος ποσότητας και είδος παροχέτευσης (100 ml/h) 

• Διατήρηση συστήματος κάτω από το επίπεδο του θώρακα 

• Έλεγχος θωρακικού σωλήνα(χωρίς τσακίσεις για αποφυγή πηγμάτων) 

• Αξιολόγηση πόνου και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής 

• Αξιολόγηση αναπνοής  

• Έλεγχος για υποδόριο εμφύσημα 

• Ζωτικά σημεία 
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Τ Ε Λ Ο Σ 
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 


