Vietnamese
Dịch Vụ Cấp Cứu Emergency Services

Sau Khi Tháo Ống Luồn Ngực
After a Chest Tube is Removed
Quý vị đã được tháo ống luồn ngực để thoát
không khí từ một chỗ rò khí hay phổi tràn khí
(pneumothorax).
Hình chụp quang tuyến x ngực quý vị mới đây
nhất cho thấy chỗ rò khí đã ngưng và phổi quý
vị đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, chứng
phổi tràn khí có thể tái phát. Ngoài ra, nay quý
vị dễ có thể bị phổi tràn khí trong tương lai.
Cách tự chăm sóc ở nhà


Quấn băng sạch, khô ở chỗ này trong 2 đến
3 ngày sau khi tháo ống.



Thay băng mới khi bị ướt hoặc dơ bẩn.



Tiếp tục tập hít thở sâu.

Để giữ an toàn cho quý vị



Đừng đi máy bay trong 14 ngày (2 tuần)
sau khi tháo ống luồn ngực.
Nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị
nếu có bất cứ lúc nào sau này quý vị muốn
tham gia các sinh hoạt sau đây:
- Lặn sâu dưới biển.

Khi nào nhờ giúp
Hãy hẹn đến bác sĩ gia đình nếu:
 Vết thương của quý vị tấy đỏ, chảy mủ (có
màu vàng hoặc xanh), hoặc có mùi hôi.
 Quý vị bị sốt hơn 38.5C (101.3F).
Hãy đến Phòng Cấp Cứu gần nhất nếu:
 Quý vị khó thở.
 Quý vị đau ngực.
 Quý vị chảy máu thấm qua băng trên ngực.
Hãy cho y tá và bác sĩ trong Phòng Cấp Cứu
biết trước đây quý vị đã từng bị xẹp phổi và
luồn ống thoát khí ở ngực.

Muốn biết thêm, nên hỏi:


Bác sĩ gia đình của quý vị



HealthLinkBC ‐ gọi số 8‐1‐1 (7‐1‐1 cho
người điếc hoặc lãng tai) hoặc đến
www.HealthLinkBC.ca.

- Leo lên những nơi cao.
Nếu phổi quý vị bị xẹp lại thì có thể rất
nguy hiểm.
Ống luồn ngực của quý vị được tháo ra vào:
Your chest tube was removed on:

www.fraserhealth.ca
Chi tiết này không thay thế lời dặn của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.
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