
GARÔ 3 CHI LUÂN PHIÊN 
 
I. MỤC ĐÍCH: 
Cản trở lượng máu tĩnh mạch ngoại biện về tim, làm giảm tiền tải tim trong 
xử trí phù phổi cấp. 
II. MỤC TIÊU: 

• Cản trở lượng máu từ tĩnh mạch về tim. 
• Phòng ngừa tổn thương bệnh nhân. 

III. DỤNG CỤ: 
• 3 huyết áp kế, hoặc 
• 3 dây garô, 3 khăn nhỏ. 
• Bảng theo dõi garô 3 chi luân phiên. 
• Đồng hồ. 

IV. NGUYÊN TẮC AN TOÀN: 
• Không buộc quá chặt gây thiếu máu, tím đầu chi. 
• Buộc và tháo đúng thời gian, theo 1 chiều. 
• Không tháo bỏ garô đột ngột. 

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 
1. Giải thích bệnh nhân và gia đình. 
2. Chuẩn bị dụng cụ. 
3. Cột garô:  

• Dùng huyết áp kế: bơm huyết áp kế đến mức trên huyết áp tối 
thiểu 10 mmHg. 

• Dùng dây garô: buộc dây garô trên khăn nhỏ, lực xiết vừa phải để 
còn bắt được mạch quay và mạch mu chân. 

4. Bắt đầu cột 3 chi gồm cánh tay (T), đùi (T) và (P). 
5. Sau 15 phút, tháo dây garô (T), cột qua cánh tay (P). 
6. 15 phút kế, tháo dây garô đùi (T) cột lên cánh tay (T). 
7. 15 phút kế, tháo dây garô đùi (P) cột qua đùi (T) 
8. Lặp lại các bước 4,5,6 mỗi 15 phút đến khi có chỉ định ngưng garô. 
9. Mỗi khi tháo garô ở 1 chi, phải khám lại màu da, độ ấm của chi và độ 

nẩy của mạch quay hoặc mạch mu chân.  
10. Đo mạch, huyết áp, nhịp tim mỗi 15-30 phút trong khi garô. 
11. Ngưng garô: bắt đầu tháo dây garô cánh tay T, 15 phút kế, tháo dây 

garô đùi T, 15 phút kế, tháo dây garô đùi P. 
12. Ghi chú điều dưỡng: 

• giờ bắt đầu garô, giờ kết thúc garô 
• bảng theo dõi garô 3 chi luân phiên 



 
BẢNG KIỂM: 

 Giải thích cho bệnh nhân và gia đình. 
 Chuẩn bị dụng cụ. 
 Garô 3 chi luân phiên mỗi 15 phút. 
 Khám màu da, dộ ấm chi, mạch của chi đó mỗi khi tháo garô. 
 Theo dõi mạch, huyết áp, nhịp tim mỗi 15-30 phút trong khi garô. 
 Ngưng garô theo trình tự nếu có. 
 Ghi chú điều dưỡng. 

 
 
 
 
 
 
 


