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INTENSYVIOJI PULMONOLOGIJA I: 
tracheostominio vamzdelio ištraukimas
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Tracheostomija ir tracheostominis vamz-
delis naudojami dėl įvairių priežasčių: už-
trukus dirbtinei plaučių ventiliacijai (DPV), 
kvėpavimo takų apsaugai sutrikus sąmonei, 
dėl kvėpavimo takų sekreto susikaupimo 
ar viršutinių kvėpavimo takų obstrukcijos. 
Tracheostomija reikalinga maždaug 10 proc. 
ligonių, kuriems skiriama DPV. Tačiau trache-
ostominio vamzdelio buvimas gali sukelti ir 
įvairių komplikacijų: trachėjos stenozę, krau-
javimą, infekciją, aspiracinę pneumoniją, 
jungtis tarp trachėjos ir stemplės. Dėl išpūs-
tos tracheostominio vamzdelio manžetės 
ligonis negali kalbėti, todėl tai apsunkina li-
gonio bendravimą su aplinkiniais. Tracheos-
tominio vamzdelio ištraukimas laiku yra svar-
bus žingsnis sveikstantiems kritinių būklių 
ligoniams. Kvėpavimo raumenų silpnumas, 
lėtinės ligos su daugelio organų pažeidimu, 
lėtinė mažakraujystė ar širdies nepakanka-
mumas, padidėjusi bronchų sekreto gamy-
ba – tai veiksniai, dėl kurių tracheostominio 
vamzdelio ištraukimo procesas gali būti il-
gesnis ir laipsniškas.

Dekanuliacija – procesas, kurio metu ištrau-
kiamas tracheostominis vamzdelis. Ištrau-
kus tracheostominį vamzdelį pagerėja balso 
klosčių funkcija ir rijimas, be to, tai pagerina 
ligonio komfortą, nes jis gali kalbėti ir akty-
viai bendrauti su aplinkiniais. Tracheostomi-
nio vamzdelio ištraukimo procedūrą reikėtų 
atlikti ligoninėje, geriausia pradėti ryte, nes 
tuomet ligonio būklę galima stebėti visą 
dieną. Visiems ligoniams, kuriems šalinamas 
tracheostominis vamzdelis, reikia stebėti 
pulsoksimetrijos rodiklius. Toliau nurody-

ti tracheostominio vamzdelio ištraukimo 
žingsniai.

Pirmas žingsnis. Ligonis turi būti mažiausiai 
24 val. nepriklausomas nuo DPV, ligonio he-
modinamikos rodikliai turi būti stabilūs. Krū-
tinės ląstos rentgenogramoje neturėtų būti 
išplitusios infi ltracijos plaučiuose ar didesnio 
skysčio kiekio pleuros ertmėse. Saturacija 
turėtų būti > 92 proc. kvėpuojant aplinkos 
oru ar kvėpuojant deguonimi (geriausia per 
tracheostominę kaukę) ligoniams, sergan-
tiems lėtinėmis plaučių ligomis (pvz., lėtine 
obstrukcine plaučių liga).

Antras žingsnis. Reikia įvertinti kvėpavimo 
takų apsaugos galimybes, t. y. rijimas turi 
būti bent patenkinamas, kvėpavimo takų se-
kretas šviesus, kosulys pakankamas sekretui 
iš kvėpavimo takų iškosėti arba sekretas ne-
sunkiai išsiurbiamas. Hipersekrecija ir dažnas 
poreikis išsiurbti sekretą iš kvėpavimo takų, 
ypač jei jis yra klampus, arba jei spontaninis 
ar indukuotas siurbiant sekretą kateteriu ko-
sulio pajėgumas yra nepakankamas, yra san-
tykinės kontraindikacijos tracheostominio 
vamzdelio ištraukimui.

1 pav. Tracheostominis vamzdelis su manžete.
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Trečias žingsnis. Jei ligonis atitinka pir-
miau išvardytus kriterijus, iš tracheostominio 
vamzdelio išleidžiamas oras. Prieš išleidžiant 
orą iš tracheostominio vamzdelio manžetės, 
reikia išsiurbti sekretą iš burnos ir nosiary-
klės. Ligonis turi būti toliau stebimas: reikia 
stebėti saturaciją (optimalus rodiklis virš > 
92 proc.), kvėpavimo dažnį, kvėpavimo rau-
menų darbą, kosulį, ar neatsirado bronchų 
obstrukcijos požymių, stridoras, ligonio bai-
mė. Jei šie simptomai atsiranda, tracheosto-
minio vamzdelio manžetę reikia vėl išpūsti. 
Jei švirkštu išsiurbus orą iš tracheostominio 
vamzdelio ligonio būklė lieka stabili, trache-
ostominio vamzdelio anga užkemšama 
pirštu, ligonio prašoma kalbėti. Tai padeda 
nustatyti, ar ligonis galės lengvai toleruo-
ti tracheostominio vamzdelio užkimšimą, 
ar bus naudingas esamo tracheostominio 
vamzdelio pakeitimas mažesnio išorinio 
skersmens vamzdeliu be manžetės, ar nėra 
viršutinių kvėpavimo takų obstrukcijos po-
žymių. Jei ligonis negali kalbėti (fonuoti) ar 
atsiranda stridoras, trūkčiojantis kvėpavimas 
ar bet koks kvėpavimo apsunkinimas, reko-
menduojamas kvėpavimo takų, įskaitant 
balso klostes ir poklostinį tarpą, endoskopi-
nis ištyrimas. Tiriant endoskopu gali būti nu-
statytos įvairios sutrikusios fonacijos priežas-
tys: kvėpavimo takų stenozė, granuliacinio 
audinio išviešėjimas, balso klosčių parezė 
ar paralyžius. Reikėtų nepamiršti, jog bron-
choskopijai atlikti reikalingas bent 8 mm vi-
dinio skersmens tracheostominis vamzdelis. 
Jei patologijos endoskopiškai nerandama, 
galima pakeisti tracheostominį vamzdelį vie-
nu numeriu mažesniu ir visiškai išsiurbti orą 
iš manžetės.

 

Ketvirtas žingsnis. Praėjus bent 24 val. po 
oro iš manžetės išleidimo reikėtų esamą 
tracheostominį vamzdelį pakeisti tracheos-
tominiu vamzdeliu be manžetės.

Penktas žingsnis. Praėjus bent 24 val. ir 
išliekant stabiliai ligonio būklei galima at-
likti tracheostominio vamzdelio užkimšimo 
mėginį. Nerekomenduojama kamšteliu už-
kimšti tracheostominio vamzdelio su man-
žete, nors iš jos oras yra išleistas, nes susikau-
pus sekretui aplink manžetę gali užsikimšti 
kvėpavimo takai. Jei yra poreikis, deguonis 
paprastai skiriamas per nosines kaniules. Jei 
ligonis tracheostominio vamzdelio užkim-
šimo netoleruoja, blogėja saturacija, reikia 
kamštelį nuo tracheostominio vamzdelio 
nuimti ir iš kvėpavimo takų išsiurbti sekre-
tą. Kitos alternatyvos: galima bandyti nau-
doti mažesnio skersmens tracheostominį 
vamzdelį be manžetės ar tracheostominio 
vamzdelio kalbos vožtuvą. Vienos krypties 
kalbos vožtuvas uždedamas ant tracheos-
tominio vamzdelio, būtinai išleidus orą iš 
tracheostominio vamzdelio manžetės. Šiuo 
atveju ligonis orą įkvepia per tracheosto-
minį vamzdelį, o iškvepia įprastai, per bur-
ną, todėl jis gali kalbėti. Naudojant kalbos 
vožtuvą deguonis (sudrėkintas) skiriamas 
per tracheostominę kaukę. Tracheostomi-
nių vamzdelių gamintojai naudoja skirtin-
gus vamzdelių dydžių žymėjimus. Reikia 
atsiminti tris svarbiausius tracheostominio 
vamzdelio parametrus: jo išorinį skersmenį, 
vidinį skersmenį bei vamzdelio ilgį. Vidinis 
skersmuo žymimas I. D., mm, o išorinis – O. 
D., mm. Kai ligonis kvėpuoja per tracheos-
tominį vamzdelį su išpūsta manžete, svar-
biausias yra vidinis vamzdelio skersmuo. 
Kai oras iš manžetės yra išleistas ir trache-
ostominis vamzdelis užkimštas dangteliu, 
svarbiausias yra išorinis vamzdelio skers-
muo (geriau kuo mažesnis). Tačiau suau-
gusiesiems nerekomenduojama naudoti 
mažesnio nei 4 numerio tracheostominio 
vamzdelio be manžetės, nes gali būti sun-2 pav. Tracheostominis vamzdelis be manžetės.
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ku iš trachėjos išsiurbti tirštą sekretą. Ligo-
niams, kurių trachėjos ir bronchų sekretas 
tirštas, gali būti naudingas tracheostomi-
nis vamzdelis su išimama vidine kaniule. 
Tirštu sekretu užsikimšus vidinei kanulei, ji 
ištraukiama, išplaunama ir vėl įkišama. Jei 
šie alternatyvūs metodai neefektyvūs, indi-
kuotinas kvėpavimo takų endoskopinis iš-
tyrimas, įvertinant balso klostes ir viršutinių 
kvėpavimo takų būklę.

Šeštas žingsnis. Jei ligonis toleruoja trache-
ostominio vamzdelio užkimšimą, jo būklė 
išlieka stabili bent 24–48 val., tracheostomi-
nį vamzdelį galima ištraukti. Jei ligonio bū-
klė pablogėja, tracheostominio vamzdelio 
kamštelis nuimamas ir iš kvėpavimo takų 
išsiurbiamas sekretas. Ištraukus tracheosto-
minį vamzdelį trachėjos stoma uždengiama 
steriliu tvarsčiu. Paprastai trachėjos stoma 
sugyja antriniu būdu per 1–2 savaites. Ištrau-
kus tracheostominį vamzdelį ligonio oksi-
metrija stebima mažiausiai 24 val. Pradžioje 
ligonio balsas ar kosulys gali būti silpnesnis. 
Todėl ligoniui galima rekomenduoti dviem 
pirštais prispausti tvarstį prie trachėjos sto-
mos angos, visiškai ją uždarant, taip sumaži-
nant oro nuotėkį iškvepiant orą ir pagerinant 
balso klosčių veiklą, o tuo pačiu sustiprinant 
balsą ar kosulio pajėgumą.

3 pav. Kalbos vožtuvas.

Ligoniams, kuriems reikalinga intermituo-
janti DPV, dažniausiai naktinė, gali būti nau-
dingas mažo tūrio didelio slėgio manžetę 
turintis tracheostominis vamzdelis, nes ją 
išleidus manžetė mažai trukdo kvėpuoti 
dieną. Tokio tracheostominio vamzdelio 
manžetę siūloma išpūsti naudojant sterilų 
fi ziologinį tirpalą, bet ne orą, nes taip slė-
gis į trachėjos sieneles pasiskirsto tolygiau. 
Rekomenduotina naudoti minimalų slėgį 
tracheostominio vamzdelio manžetėje, ku-
ris užtikrintų, kad nebūtų oro nuotėkio. Tam 
ant kaklo virš trachėjos uždedamas ste-
toskopas, manžetė laipsniškai išpučiama fi -
ziologiniu tirpalu, kol išnyksta oro nuotėkio 
garsas trachėjoje ir ligonis gali kalbėti. Po to 
reikia ištraukti 0,5 ml fi ziologinio tirpalo iš 
tracheostominio vamzdelio manžetės.

Sekretui išsiurbti iš kvėpavimo takų per 
tracheostominį vamzdelį reikia naudoti tin-
kamo skersmens siurbimo kateterį. Sekreto 
siurbimo kateterio skersmuo neturėtų būti 
didesnis nei pusė vamzdelio vidinio skers-
mens. Norint teisingai apskaičiuoti galima 
naudoti formulę: siurbimo kateterio skers-
muo (Fr) = 2 x (tracheostominio vamzdelio 
vidinis skersmuo - 2), pvz., jei tracheostomi-
nio vamzdelio numeris yra 8, tai reikalingas 
12 dydžio (Fr) siurbimo kateteris.

4 pav. Trachėjos stomos kaniulė.
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Nesėkminga dekanuliacija, kai reikia pakar-
totinai įkišti tracheostominį vamzdelį 48–96 
val. laikotarpyje, pasitaiko 2–5 proc. atvejų. 
Todėl ligoniams, kuriems gali būti reikalin-
ga pakartotinė tracheostomija, sergantie-
siems miastenija, neuromuskulinėmis ligo-
mis, esant nugaros smegenų pažeidimui, 
sunkiai miego apnėjai, ištraukus tracheos-
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tominį vamzdelį į trachėją rekomenduotina 
įkišti trachėjos stomos kaniulę. Ji taip pat 
naudinga ligoniams, kuriems yra padidėjusi 
bronchų sekreto gamyba ir nepakankamas 
kosulio pajėgumas reabilitacijos etape. Pa-
gerėjus ar išliekant stabiliai ligonio būklei 
stomos kaniulę galima ištraukti po kelių ar 
keliolikos dienų.


