
ĐẶT VÀ CHĂM SÓC DẪN LƯU MÀNG 
PHỔI 

 
I. MỤC ĐÍCH: 

Đặt ống dẫn lưu màng phổi (DLMP) để dẫn lưu khí, dịch, máu từ 
khoang màng phổi một cách hiệu quả. 
II. MỤC TIÊU: 

• Duy trì sự dãn nở của nhu mô phổi. 
• Phòng ngừa tổn thương bệnh nhân. 

III. NGUYÊN TẮC AN TOÀN: 
• Bác sĩ phải ghi y lệnh hút áp lực âm bao nhiêu (ví dụ – 20 cmH2O). 
• Bác sĩ phải cho chụp X quang ngực sau khi đặt ống DLMP. 
• Bác sĩ phải cho y lệnh bóp hay vuốt ống DLMP, bao nhiêu lần/ngày. 
• Hệ thống dẫn lưu luôn kín, một chiều. 
• Bình dẫn lưu treo ở vị trí an toàn, không cao hơn mức đặt ống DLMP. 
• khi nâng hệ thống dẫn lưu cao hơn mức đặt ống hoặc khi tuột, hở 

trong hệ thống hút thì phải khóa ống DLMP. 
• Theo dõi sát lượng dịch dẫn lưu. 

 
ĐẶT ỐNG DẪN LƯU MÀNG PHỔI 

I. DỤNG CỤ: 
• Bộ dẫn lưu màng phổi 1 đến 3 bình. 
• Máy hút. 
• Nước cất vô trùng. 
• Bộ đặt dẫn lưu màng phổi. 
• Ống dẫn lưu màng phổi cản quang. 
• Dung dịch sát trùng, găng vô trùng, áo mổ, mask, thuốc tê. 

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 
1. Giải thích bệnh nhân và gia đình. Dùng thuốc an thần hoặc tiền mê 

nếu có chỉ định. 
2. Mang khẩu trang, rửa tay. 
3. Chuẩn bị dụng cụ. 
4. Khám tình trạng hô hấp của trẻ. 
5. Lắp đặt hệ thống dẫn lưu: 

• Lắp ráp hệ thống 3 bình như hình vẽ.  
• Bình 1: chứa khoảng 250 ml dung dịch Clorox 0,5%, đánh dấu 

mức nước ban đầu.  



• Bình 2: đổ nước vô trùng ngập hơn đầu cuối của ống khoảng 2 cm.  
• Bình 3: đổ nước cất vô trùng đến mức 20 cm đã đánh dấu ở ống 

kiểm soát áp lực. 
• Nối vào nguồn hút áp lực âm trung tâm. 

6. Giúp Bác sĩ mặc áo mổ, mang găng vô trùng. 
7. Hổ trợ Bác sĩ đặt ống dẫn lưu. 
8. Sau khi đặt xong: nối ống dẫn lưu với hệ thống hút áp lực âm 3 bình. 
9. Hổ trợ BS băng nơi đặt với gạc vô trùng.  
10. Quấn băng keo các chổ nối bảo đảm chắc chắn. 
11. Cố định ống dẫn lưu lên drap giường hoặc áo choàng của trẻ. 
12.  Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay. 
13.  Tái thăm khám lại tình trạng hô hấp của trẻ. 
14.  Ghi chú điều dưỡng: 

• Thuốc tê, tiền mê. 
• Loại hệ thống dẫn lưu. 
• Kích cở ống dẫn lưu. 
• Thăm khám tình trạng hô hấp và các dấu sinh tồn trước và sau khi 

đặt DLMP. 
• Số lượng màu sắc, tính chất dịch. 
• Phản ứng bệnh nhân (nếu có). 

 



 
BẢNG KIỂM: 

 Chuẩn bị bệnh nhân và gia đình. Giấy cam kết. 
 Mang khẩu trang, rửa tay. 
 Chuẩn bị dụng cụ. 
 Chuẩn bị hệ thống dẫn lưu. 
 Khám tình trạng hô hấp. 
 Thuốc tiền mê, tê. 
 Hổ trợ BS đặt ống dẫn lưu. 
 Nối ống dẫn lưu với hệ thống hút đã lắp đặt. 
 Giúp BS băng ép nơi đặt. 
 Dán băng keo các chổ nối. 
 Cố định chai dây an toàn. 
 Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay. 
 Khám lại tình trạng bệnh nhân. 
 Ghi chú điều dưỡng. 

 
 

CHĂM SÓC ỐNG DẪN LƯU MÀNG PHỔI 
I. DỤNG CỤ: 

• Nước cất vô trùng. 
• Chất làm trơn. 

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 
1. Chuẩn bị bệnh nhân và gia đình. 
2. Mang khẩu trang, rửa tay. 
3. Chuẩn bị dụng cụ. 
4. Xem lại nơi đặt ống, các chổ nối, và mức nước trong các bình ít nhất 

mỗi 4 giờ, thay băng vô trùng khi cần. 
5. Đổ thêm nước cất vô trùng vào bình kiểm soát áp lực hút cho ngang 

mức 20 cm H2O, nếu cần. Khi đổ nước phải kẹp ống DLMP trước khi 
mở nắp để đổ nước vào bình. 

6. Mang găng sạch thay thế bình chứa dịch, nếu cần. 
7. Bóp hoặc vuốt ống: chỉ áp dụng cho ống loại bằng latex (màu vàng): 

• Bóp: tay trái gập và giử chặt ống gần nơi đặt vào thành ngực, tay 
phải bóp ống bằng ngón cái và ngón trỏ, di chuyển dần xuống theo 
chiều dài ống. So sánh mức dịch dẫn lưu trước và sau thủ thuật. 

• Vuốt: tay trái gập và giử chặt ống gần nơi đặt vào thành ngực, tay 
phải ép ống giữa ngón cái và ngón trỏ, vuốt ống từng đoạn khoảng 



10 cm, di chuyển dần xuống theo chiều dài ống. So sánh mức dịch 
dẫn lưu trước và sau thủ thuật. 

8. Khám lại phế âm và các dấu sinh hiệu sau mỗi lần bóp hoặc vuốt ống. 
9. Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay. 
10. Ghi chú điều dưỡng: 

• Số lượng, màu sắc, tính chất dịch dẫn lưu. 
• Tình trạng hô hấp của trẻ. 
• Có hay không có bọt khí dẫn lưu ra. Nếu chỉ 4 –5 bọt khí trong 1 

phút, tìm xem có chổ nào hở không. 
• Thủ thuật vuốt hoặc bóp ống nếu có thực hiện. 

 
BẢNG KIỂM 

 Chuẩn bị bệnh nhân và gia đình. 
 Mang khẩu trang, rửa tay. 
 Chuẩn bị dụng cụ. 
 Khám nơi đặt ống, các chổ nối và mức dịch, thay băng vô trùng khi 

cần. 
 Thêm nước vào bình an toàn và bình kiểm soát áp lực, nếu cần. 
 Đổ bớt dịch hoặc thay bình chứa, nếu cần. 
 Bóp hoặc vuốt ống nếu có y lệnh. 
 Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay. 
 Ghi chú điều dưỡng. 

 
RÚT ỐNG DẪN LƯU MÀNG PHỔI 

I. DỤNG CỤ: 
• Găng sạch. 
• Kéo cắt chỉ. 
• Gạc vô trùng. Dung dịch sát trùng. 
• Băng keo. 

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 
1. Chuẩn bị bệnh nhân và gia đình. 
2. Mang khẩu trang, rửa tay. 
3. Mang găng. 
4. Chuẩn bị dụng cụ. 
5. Tư thế trẻ với nơi đặt dẫn lưu ở trên, hoặc theo y lệnh Bác sĩ. 
6. Bảo trẻ hít sâu và nín lại. Hướng dẫn trẻ la to trong khi Bác sĩ rút ống 

DLMP, điều này phòng ngừa khí vào khoang màng phổi khi rút ống 
ra. Dùng gạc tẩm povidone-iodine ép chặt ngay vào nơi vừa rút ống. 



7. Hổ trợ Bác sĩ băng nơi vừa rút ống. 
8. Ước lượng thể tích dịch trong bình chứa. 
9. Dọn dẹp dụng cụ, rửa tay. 
10. Khám lại bệnh nhân, lấy dấu hiệu sinh tồn. 
11.  Chụp phim X quang phổi kiểm tra. 
12.  Ghi chú điều dưỡng: 

• Ngày giờ rút ống. 
• Thể tích dịch trong bình chứa. 
• Đánh giá tình trạng hô hấp, phản ứng bệnh nhân, nếu có. 

 
BẢNG KIỂM 

 Chuẩn bị bệnh nhân và gia đình. 
 Mang khẩu trang, rửa tay 
 Mang găng. 
 Chuẩn bị dụng cụ. 
 Tư thế bệnh nhân. 
 Chuẩn bị gạc vô trùng tẩm povidone-iodine. 
 Hổ trợ Bác sĩ rút ống. 
 Đánh giá lại tình trạng bệnh nhân. 
 Ghi chú điều dưỡng. 
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