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HÀNH TRANG CỦA BỆNH NHÂN CÓ ĐẶT ỐNG MỞ THÔNG KHÍ QUẢN

NHỮNG THỨ cần mang trong hành trang hàng ngày
• Ống thông khí quản:

o Kích cỡ hiện thời là:
o Kích cỡ nhỏ hơn:

• Ống hút chất nhầy DeLee (1) 
• Ống hút dịch xuất tiết (2) vừa khớp với kích cỡ hiện thời của ống thông khí quản
• Cái nơ/vòng cổ ống thông khí quản 
• Gối có dung dịch nước muối (5) 
• Kéo cắt an toàn lưỡi cong (1) 
• Ambu túi và mặt nạ
• Dung dịch khử trùng tay

* Luôn luôn mang theo ống hút sách tay mỗi khi đi xa

CHO NHỮNG LÚC ĐI XA QUA ĐÊM:
• Tất cả các thứ nêu trên (đủ nhu liệu cho suốt cuộc hành trình)

o bình sạc điện và máy biến áp cho bộ kiểm tra ống hút 
o thêm thiết bị/nước cất cho máy phun sương

CHO NHỮNG LÚC ĐI XA TRONG THỜI GIAN DÀI:
• Tất cả các thứ nêu trên + nhu liệu lau chùi trang thiết bị
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o Kích cỡ nhỏ hơn:

• Ống hút chất nhầy DeLee (1) 
• Ống hút dịch xuất tiết (2) vừa khớp với kích cỡ hiện thời của ống thông khí quản
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NHỮNG THỨ cần mang trong hành trang hàng ngày
n Ống thông khí quản:

• Kích cỡ hiện thời là:
• Kích cỡ nhỏ hơn:

n Ống hút chất nhầy DeLee (1)
n Ống hút dịch xuất tiết (2) vừa khớp với kích cỡ hiện thời của  

ống thông khí quản
n Cái nơ/vòng cổ ống thông khí quản
n Gối có dung dịch nước muối (5)
n Kéo cắt an toàn lưỡi cong (1)
n Ambu túi và mặt nạ
n Dung dịch khử trùng tay
n Ống tiêm để làm xẹp bóng nhỏ (nếu thích hợp)

* Luôn luôn mang theo ống hút sách tay mỗi khi đi xa
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