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GHID  INFORMATIV 

PENTRU PERSOANELE CU TRAHEOSTOMĂ 

 

    Prin această broşură, dorim să explicăm intr-un mod cât mai simplu ce 

inseamnă traheostoma şi ce schimbari va aduce aceasta in  viaţa pacientului şi a 

celor din jurul sau. Dorim să precizăm că aceste informaţii nu substituie consultul 

medical. Informaţiile primite de la cadrele medicale abilitate trebuie să fie urmate 

conform indicaţiilor. Intenţia noastră este  de a clarifica anumiţi termeni şi de a vă 

ajuta să vă faceţi o imagine asupra ingrijirii pacientului cu traheostomă. Sperăm să 

vă fie de folos!  

Cuprins: 

1. Ce este traheostoma şi in ce cazuri se face 
2. Tipuri de canule traheale 
3. Necesarul de consumabile 
4. Ingrijirea pacientului cu traheostomă 

                    - Aspirarea secreţiilor 
                    - Manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor pulmonare 
                    - Igiena pielii din jurul traheostomei 
                    - Schimbarea canulei 
                    - Prevenirea si ingrijirea escarelor 
      5.  Geanta pentru călătorii sau urgenţe 
      6.  Vorbirea cu canulă 
           De reţinut  
           Concluzii 
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1. Ce este traheostoma şi in ce cazuri se face 

Traheostomia este o procedură chirurgicală prin care se face o incizie in 

trahee, formandu-se astfel o comunicare a traheei direct cu exteriorul; ea 

poate fi ulterior menținută temorar sau permanent în funcție de gravitatea 

fiecărui caz. Această deschidere se numeste stomă. Prin stomă se introduce un 

tub care să permită circulaţia aerului şi aspirarea secreţiilor. Acest tub poarta 

numele de canulă traheală. 

Dacă până acum pacientul a respirat prin nas şi gură, de acum va respira prin 
canula traheală. 
(ca un termen de comparatie, Gastrostoma reprezintă introducerea unei 
sonde direct in stomac, pentru a permite alimentarea cu hrană a pacienţilor ce 
nu pot fi alimentaţi normal, pe gură, sau prin sonda nazo-gastrică). 
 

 
 

 Indicaţiile traheostomiei-aceasta operaţie este indicată in urmatoarele cazuri: 
A. Obstrucţia căilor respirătorii superioare  
B. Afecţiuni traheo-bronşice: 
C. Afecţiuni toraco şi pleuro-pulmonare 
D. Afecţiuni cranio-cerebrale şi vertebrale însoţite de comă şi la care intubaţia 
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orotraheală necesară ventilaţiei adecvate este contraindicată  
E. Afecţiuni neurologice care afectează ventilaţia: polimiozite, poliomielită, 
radiculonevrite, polinevrite, miastenie, boli convulsivante, come etc., la care 
ventilaţia prelungită nu se poate realiza altfel. 
F. Traheostomia ca indicaţie anestezică (pentru efectuarea anesteziei generale) 
necesară unor categorii de bolnavi chirurgicali. 

 

2. Tipuri de canule traheale 
       La ora actuală, există mai mulţi producători de canule traheale. Aşadar sunt 
mai multe tipuri de canule traheale, care prezintă diferențe ușoare, deseori 
subapreciate, dar care au indicații specifice în funcție de necesitățile fiecărui 
pacient. Aceste diferențe depind de indicația traheotomiei, respectiv 
considerațiile anatomice, vârsta pacientului, etc. 

     In general, canulele traheale sunt compuse din: canulă, obturator şi şnur. 
Obturatorul ajută la introducerea mai uşoară a canulei in traheostomă. 

 

 

           Exista canule care au o parte fixa, ce se schimbă o data la câteva luni, şi, in 
aceasta, o canulă internă, care se schimbă mai des. Canula poate să fie, in funcţie 
de indicaţia medicului: 
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 simpla (asigură respirația spontană și eliminarea secreţiilor) 
 cu balonaş (în cazul în care pacientul neceşită ventilație mecanică şi/ sau 

are tulburări de deglutiție) 
 fenestrată ( are o deschidere in partea superioară a canulei, pentru a 

permite ca aerul să ajungă la nas şi gură, şi astfel să uşureze vorbirea) 

Materialele din care sunt facute aceste canule pot fi: plastic, silicon, metal. 

Canulele de traheostomă sunt disponibile în diferite mărimi. Dimensiunile 
canulelor sunt date de diametrul interior, diametrul exterior, lungime şi curbare. 
    Canulele traheale pot fi angulare sau curbate astfel încât să se potrivească cât 
mai bine în trahee şi pot fi prelungite la capătul proximal sau distal (în cazul 
stenozelor). 
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5.Necesarul de consumabile 

 

APARATE NECESARE ACASĂ 

Nr. 
Crt. Denumire U.M. Cantit. Observaţii 

1 Ventilator Invaziv buc 1 trebuie cumpărăt/ inchiriat 

2 Concentrator oxigen buc 1 
decontat de Casa de 
Sănătate 

3 Aspirator pt secreţii buc 2 trebuie cumpărat 

4 Generator electricitate buc 1 trebuie cumpărat 

5 Saltea anti-escare buc 1 trebuie cumpărat 

 

NECESAR LUNAR CONSUMABILE 
Nr. 
Crt. Denumire U.M. Cantit. Observaţii 

1 Cablu / tub pt oxigen  buc 2 trebuie cumăarat 

2 Tubulatură pentru ventilator  buc 1 

se cumpără (dacă aparatul 
e inchiriat, intră in pretul 
chiriei) 

3 Canule traheale   (in functie de tipul foloşit) buc 1--4 
decontat de Casa de 
Sănătate 

4 Filtru antibacterian pt tubulatură  buc 15 

se cumpără (dacă aparatul 
e inchiriat, intră in preţul 
chiriei) 

5 Filtru umidificator pt canulă buc 30 se cumpără  

6 sonde aspiratie (marime: 8,10, 12) buc 200 se cumpără 

7 Manuşi sterile buc 60 se cumpără 

8 Manuşi nesterile 100 buc/cutie cutii  4 se cumpără 

9 Sonda nazo-gastrica buc 17 se cumpără 

10 Seringi (5, 10, 20) buc 150 se cumpără 

11 Balon Ruben pediatric buc 1 se cumpără 

12 Comprese sterile buc 70 se cumpără 

13 Leucoplast rola 1 se cumpără 

14 Sorbalgon buc 1 se cumpără 

15 Tifon rola buc 3 se cumpără 

  Solutii       

1 Ser fiziologic flacon 30 se cumpără 

2 Apa distilata 500ml buc 60 se cumpără 

3 Betadina 1l buc 0,5 se cumpără 

4 Gel cu lidocaina  buc 1 se cumpără 

  Şiropuri       
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  In functie de pacient     se cumpără 

  Supozitoare       

1 Cu glicerina cutii 1 se cumpără 

2 Paracetamol cutii 0.3 se cumpără 

3 Algocalmin cutii 0.3 se cumpără 

  Crème       

  In functie de pacient     se cumpără 

  Alimentatie       

  In functie de pacient     se cumpără 

  Dezinfectanti       

1 Pentru mâini     se cumpără 

2 Pentru suprafeţe     se cumpără 

3 Pentru sterilizare consumabile     se cumpără 

 
 

4. Ingrijirea pacientului cu traheostomă (aspirare, fizioterapie, igiena, 
schimbarea canulei, escare) 
 Aspirarea secreţiilor 
          Căile aeriene superioare (nas, gura) incalzesc, curăţă şi umidifică aerul pe 
care noi il respirăm. In cazul traheostomei, aceste etape sunt sărite, astfel incat 
aerul ce intra pe aceasta cale este mai rece, uscat şi  plin de bacterii.  Ca răspuns 
la aceste schimbări, organismul produce mai mult mucus. Traheostoma trebuie 
aspirată pentru a elimina acest mucus din canulă şi de pe trahee, pentru ca 
respiraţia să fie mai uşoară. 
            In general, un copil  trebuie aspirat la 4 sau 6 ore, sau când e nevoie. In 

cazul unei traheostome noi, e posibil ca mucusul să fie mai abundent. Este o 

reactie normala a organismului la un factor iritant ( canula traheală) existent in 

căile respiratorii. Cantitatea de secreţii ar trebui să scadă in câteva săptămâni. Cât 

timp copilul este in spital, aspirarea secreţiilor se face cu tehnici sterile, insă, 

pentru copiii ingrijiţi acasă, o tehnică curată este, de obicei, suficientă. Dacă 

copilul dumneavoastră are infecţii respiratorii frecvente, ingrijirea canulei 

traheale şi tehnica de aspirare a secreţiilor trebuie facute in steril. Frecvenţa cu 

care se aspiră secreţiile variază de la copil la copil şi va creşte in cazurile de infecţii 

respiratorii. Incercaţi să evitaţi aspirarea foarte frecventă. Cu cât aspiraţi mai 

mult, cu atât se vor produce mai multe secreţii. 
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Necesar pentru aspirare 
1. Aspirator de secreţii 
2. Tubul de aspirare al aspiratorului 
3. Sonde de aspirare sterile 
4. Soluţie salină (ser fiziologic) 
5. Fiole sau seringă cu ser fiziologic 
6. Cană sterilă sau curată 
7. Pungă de gunoi 
8. Serveţele 
9. Mănuşi (opţionale, pentru acasă folosiţi mănuşi nepudrate) 

Tehnici de aspirare 

 Tehnica Sterilă: sonde de aspirare sterile şi manuşi sterile 
 Tehnica Sterilă Modificată: sonde de aspirare sterile şi manuşi curate 
 Tehnica Curată: sonde curate şi mâini curate 

       Dimenşiunea sondei de aspirare depinde de mărimea canulei traheale.Cele cu 
numerele 6,8 sau 10 (Franceze) sunt dimensiunile normale folosite pentru canule 
traheale neonatale şi pediatrice. Cu cât numărul sondei de aspirare este mai 
mare, cu atât creşte şi diametrul sondei. Folositi o sondă cu diametrul exterior 
care este de aproximativ jumătate din diametrul interior al canulei, astfel va 
permite aerului să intre în jurul lui în timpul aspirării. 

Copiii mai mari pot fi invăţaţi să se aspire singuri, dacă starea lor fizica permite 
efectuarea acesor mişcări. 

         In tabelul de mai jos găsiţi dimensiunea sondei de aspiratţe ce trebuie 
folosită, in funcţie de numărul canulei traheale şi in funcţie de tipul canulei: Bivona 

sau Shiley: (tabel preluat de pe http://tracheostomy.com/resources/more/table.htm) 

                            
Număr 
Canula 

Diam 
Interior 

Diam. 
Ext. 

Lungime  
mm 

Sonde 
de  

Aspiratie 

Număr  
canula 

D.I.. D.E. 
Lungime  

mm 

Sonda 
de  

Apiratie 

2.5 NEO 2.5 4.0 30 6   

3.0 NEO  3.0 4.7 32 6 or 8 3.0 3.0 4.5 30 6 

http://tracheostomy.com/resources/more/table.htm
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NEO 

3.5 NEO 3.5 5.3 34 6 or 8 
3.5 

NEO 
3.5 5.2 32 6 or 8 

4.0 NEO 4.0 6.0 36 6 or 8 
4.0 

NEO 
4.0 5.9 34 6 or 8 

  
4.5 

NEO 
4.5 6.5 36 6 or 8 

2.5 PED 2.5 4.0 38 6   

3.0 PED 3.0 4.7 39 6 or 8 
3.0 
PED 

3.0 4.5 39 6 

3.5 PED 3.5 5.3 40 6 or 8 
3.5 
PED 

3.5 5.2 40 6 or 8 

4.0 PED 4.0 6.0 41 6 or 8 
4.0 
PED 

4.0 5.9 41 6 or 8 

4.5 PED 4.5 6.7 42 6 or 8 
4.5 
PED 

4.5 6.5 42 6 or 8 

5.0 PED 5.0 7.3 44 8 or 10 
5.0 
PED 

5.0 7.1 44 8 or 10 

5.5 PED 5.5 8.0 46 10 or 12 
5.5 
PED 

5.5 7.7 46 10 or 12 

  

Adâncimea aspirării: 

 Aspirarea superficială:  Aspirăm secreţiile de la deschiderea canulei 
traheale,  secreţii pe care copilul a reuşit să le scoată prin tuse. 

  Aspirarea pre-măsurată: Aspirăm pe toată lungimea canulei traheale. 
Adâncimea aspirării depinde de dimensiunea canulei traheale, de lungimea 
ei. Ca ghid de măsurare putem folosi obturatorul canulei. 

 Aspirarea adâncă: Introducem sonda de aspiraţie până când simţim 
rezistenţă ( de obicei, aspirarea adâncă nu este necesară. Trebuie să fiţi 
atenţi şi să evitaţi aspirările puternice, pentru a evita mici leziuni in caile 
respiratorii). 
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Semne ce ne indică faptul că pacientul are nevoie să fie aspirat  

 Zgomote in canula, produse de mucus 

 Respiraţia mai rapida (respiraţii mai frecvente) 

 Bule de mucus la deschiderea canulei 

 Respirație aspră, uscată sau un zgomot fluierat din trahee 

 Copiii mai mari pot să vă spună sau să va arate că au nevoie să fie aspiraţi. 
 Semne de detresă respirătorie in cazuri de Complicaţii ale traheostomei  

 
Ilustratie a Spitalului    de copii, Cincinnati, Ohio  
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Procedura 
 Explicaţi procedura copilului, intr-un mod potrivit vârstei şi capacităţii lui 

de intelegere 
 Spălaţi mâinile 
 Pregătiţi necesarul şi conectaţi sonda de aspirare la tubul aspiratorului 
 Turnati soluţie salină (ser fiziologic) in cană. 
 Puneţi-vă mănuşile (opţional). 
 Porniţi aspiratorul de secreţii (pentru copiii mici, e nevoie de o presiune 

intre 50-100 mm /hg, pentru copiii mai mari/ adulţi intre 100-120mm/hg) 
 Introduceti capătul sondei de aspirare in soluţia salină pentru a o umezi şi 

pt a verifica dacă aspiră. 
 Picurati ser fiziologic din fiola sterilă in canula traheală, dacă e nevoie, 

pentru a fluidifica secreţiile uscate. Folosirea in exces a serului fiziologic nu 
este recomandată. Folosiţi-o doar dacă mucusul este gros, nu poate fi scos 
prin tuse sau prin aspiraţie. Serul fiziologic poate fi pus şi cu o seringă sau o 
pipetă. Doza de ser recomandată pentru a fi folosita la o aspirare este de 
aproximativ 1 ml. 

 Introduceţi cu blândeţe sonda de aspirare in canula traheală fără a aspira. 
(Aspiraţi doar pe lungimea canulei traheale-aspiraţie pre-masurată. Poate 
să fie nevoie de  introducerea mai in adâncime a sondei , in cazul in care 
copilul are o tuse ineficientă). 

 Puneţi degetul mare pe deschizătura sondei de aspiraţie pentru a crea vid şi 
a aspira şi folosiţi o mişcare circulara (rotiţi sonda intre degetul mare şi cel 
arătător) in timp ce scoateţi sonda, astfel incât mucusul să fie aspirat din 
toate zonele. Evitaţi să aspiraţi mai mult de 10 secunde, din cauza 
pierderilor de oxigen. Nota: Unele studii au arătat că, dacă aspirăm şi când 
introducem sonda de aspirare, şi când o scoatem, durata de aspirare a 
secreţiilor este mai mică, şi, prin urmare, rezultă o perioadă mai scurta de 
hipoxie. De asemenea, acum există sonde de aspirare cu găuri pe toate 
parţile, deci rotirea acesteia nu mai este necesară. 

 Aspiraţi soluţie salină din cană pe sonda de aspiraţie, pentru a curăta 
sonda. 

 Pentru canulele cu balonaş, poate fi necesar să dezumflaţi  periodic 
balonaşul pentru aspirare, pentru a preveni impingerea secreţiilor deasupra 
balonaşului. 

 Lăsaţi copilul să se odihnească şi să respire, apoi repetaţi aspirarea 
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secreţiilor, dacă e nevoie, până când e curat ( lăsaţi cel putin 30 secunde 
intre două aspirări). 

 Oxigenaţi  asa cum vi s-a prescris (oxigenul suplimentar poate fi administrat 
atât inainte, cât şi după aspirare, pentru a preveni hipoxia). 

 Unii copii au nevoie de respiraţii suplimentare cu un balon de resuscitare     
( aproximativ 3-5 respiraţii). Scopul balonului : hiperoxigenarea, 
hiperinflamarea şi  hiperventilarea plămânilor. De obicei, copiii care nu au 
probleme respiratorii adiţionale, nu au nevoie de această procedură. 

 

 Nasul şi gura copilului pot, de asemena, să fie aspirate, dacă e nevoie, după 
ce aspirăm traheea, apoi aruncăm sonda (nu puneţi aceeaşi sondă inapoi 
in trahee după ce aţi aspirat nasul sau gura!) 

 Opriţi aspiratorul, aruncaţi sonda de aspirare, soluţia salină şi mănuşile. In 
ingrijirea la domiciliu, sondele de aspirare pot fi folosite, uneori, de mai 
multe ori, inainte de a fi aruncate, dacă copilul are nevoie de aspirări dese. 
Tineţi capătul sondei curat, şi pastraţi-l in ambalajul original. Unele sonde 
au invelis protector care le păstrează curate. 
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Sonda de aspiratie 

 Intre aspirari, dacă copilul reuşeşte să tuşeasca şi să elimine singur o parte 
din secreţii, puteţi folosi o seringă sterilă pentru a le scoate. 
 Fiţi atenţi la culoarea, mirosul, cantitatea şi consistenţa secreţiilor şi 

anunţaţi medicul dacă apare vreo modificare a acestora.

 
sursa ilustratiei: http://www.cpem.org/html/giflist.html 

http://www.cpem.org/html/giflist.html
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Alte aparate folosite in aspirare 

 O tehnică mai nouă de aspirare a secreţiilor, ce e folosită mai des in 
spitalele pentru copiii ce au nevoie de ventilaţie, este  un sistem de cateter 
multiuse închis ,  numit un cateter " in-line " Acest sistem inchis permite 
aspirarea fără deconectare de la ventilator. Sonda este protejată şi se 
schimbă, de obicei, doar o data pe zi. 

 

Ballard® sonda de aspirare in-line 

 Pe lângă aspiratorul de secreţii uzual, puteţi folosi şi unul mai mic, portabil, 
cu baterii, in special pentru deplasări. Bateriile pot fi reincărcabile sau 
aspiratorul poate fi cuplat la incărcătorul de ţigara al maşinii. 

 Sonda de aspirare The DeLee este un mic dispozitiv din plastic pt aspirarea 
secreţiilor. Cel care are grija de copil trage secreţiile printr-un tub in care se 
crează o presiune negativă de aspirare. (Secreţiile sunt colectate intr-o mică 
capcană, fără a intra in contact cu cel care il utilizează). 

DeLee Suction Trap 
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 Seringa (Luer lock syringe) cu sonda de aspirare ataşată. Scoateţi sonda de 
aspirare din plasticul colorat şi ataşaţi capătul sondei la seringă.( Folosiţi 
sonde de aspirare nr. 8 sau 10) 

 Seringile bulb (pompita folosită la curăţarea nasului bebeluşilor, denumita 
şi “batista sugarului”) pot fi folosite pentru a indeparta mucusul de la 
deschiderea canulei, dar nu poate inlocui aspirarea canulei pe toată 
lungimea ei 

 Seringa bulb poate fi modificată prin tăierea vârfului şi introducerea in 
gaura acestuia a sondei de aspirare. Pentru a o folosi, strângeţi pompiţa, 
introduceţi sonda in trahee, apoi daţi drumul pompiţei. (Scoateţi 
intotdeauna sonda inainte de a strange pompiţa din nou). 

 Aparatul CoughAsşist este o alternativă la aspiratorul de secreţii şi este 
folosit mai ales de cei care nu pot să tuşească eficient. Aparatul ajută 
pacienţii să inlăture secreţiile bronhiale din tractul respirator. Aceasta este 
o tehnica nouă, non-invazivă. (Vedeţi: Respironics, Inc.) 

 

CoughAsşist 

http://coughassist.respironics.com/
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  Aspiratoarele manuale, ca RES-Q-VAC permite aspirarea oriunde şi oricând 

şi este total portabil 

!!! Incurajaţi-vă copilul să tuşească; aceasta ajută atât la curăţarea căilor 
respiratorii, cât şi a plămânilor. Folosiţi tapotajul pieptului şi a spatelui pentru a 
maximiza curăţarea căilor respiratorii.  

Manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor pulmonare: schimbarea 
poziției, tapotaj, fizioterapie respiratorie 

   Schimbarea pozitiei in care sta copilul/pacientul se face din doua in doua ore, 
pentru pacientii care stau la pat, sau, dacă stim exact segmentul de plașan 
implicat, medicul recomanda o anumita pozitie care favorizeaza drenajul 
secretiilor din segmentul respectiv. Pentru mai multe detalii, vorbiti cu medicul 
copilului. 

   Tapotajul şi vibraţiile toracice se utilizează ca metode adjuvante pentru drenajul 
postural, ajutând la mobilizarea secreţiilor din căile aeriene mici spre cele de 
calibru mai mare, de unde sunt aspirate sau eliminate prin tuse. Tapotajul se 
efectuează cu mâna ţinută sub formă de cupă şi determină compresia prin 
intermediul aerului captat între mână şi piele a segmentului pulmonar adiacent 
fară lezarea peretelui toracic. 



Asociatia Raul-Sebastian                                                                                                                                                                  
e-mail: asociatiaraulsebastian@gmail.com     www.asociatiaraulsebastian.wordpress.com 

 

Asociatia Raul-Sebastian 
CUI:33121521, Sediul:Str. Libertatii nr. 319E, ap.61, com. Apahida, jud. Cluj tel. 0753066042, 

  Page 16 
 

 
Poziţia mâinii pentru tapotaj 

       Se recomandă mişcări blânde, dar ferme, sigure (pentru copil este esential să 
se poată baza pe dvs., să vă simtă siguri pe dvs., pt ca el la rândul su să se simtă in 
siguranţă, protejat).     Folosiţi-vă căuşul palmelor, pentru a face tapotaj toracic 
(bătăi uşoare la nivelul spatelui , mai ales). Este zgomotos şi pare că "baţi" copilul. 
Nu este deloc asa - tapotajul reprezintă o mişcare efectuată cu marginile palmelor 
dvs., zgomotul de insoţire este dat de vibraţia aerului la contactul cu palmele. Nu 
este dureros, nu produce discomfort, decât in măsura in care secreţiile se 
desprind de pe peretii toracici şi trebuie eliminate prin tuse/ aspiraţie. 

      După tapotajul unui segment pulmonar, se fac vibraţii toracice. Mâinile se ţin 
una peste cealaltă pe peretele toracic corespunzător secţiunii pulmonare pe care 
am tapotat-o, apoi se aplică mişcari de vibrare, in timp ce pacientul expiră. 
Aceasta mişcare ajută la eliminarea secreţiilor desprinse de pe plămân. 

Inainte de a efectua aceste manevre, intrebati medicul dacă sunt indicate 
pentru copil/ pacient, deoarece acestea au şi contraindicaţii !!! 

Igiena pielii din jurul traheostomei 
       Igiena acestei zone se face cel putin o dată pe zi. Aceasta presupune: 
curăţarea zonei din jurul traheostomei, schimbarea pansamentului/ compresei 
din jurul canulei traheale, curăţarea zonei gâtului acoperită de şnurul canulei şi 
inlocuirea şnurului, dacă este necesar (dacă e umed sau murdar). Pentru pacienţii 
cu traheotomii recente se vor folosi mănuşi sterile, iar pentru cei cu traheotomii 
mai vechi se pot folosi manuşi nesterile in ingrijirea traheostomei. Pentru o mai 
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mare siguranta, consultati-va cu medicul inainte de a inlocui tehnica sterila cu cea 
curata. 
 

Schimbarea canulei 
      Canula traheală este de obicei schimbată la fiecare 1-4 săptămâni, pentru a 
preveni acumularea de mucus şi pentru mentinerea curățeniei in aceasta zona. 
Frecventa inlocuirii canulei variaza in funcție de fiecare copil. Verificați cu medicul 
frecvența de schimbare a canulei. 
 Schimbaţi mereu canula de traheostomă cu una- două persoane prezente, pentru 
ca acestea să va ajute ( în caz de urgență s-ar putea ca acest lucru să nu fie 
posibil). 
 Schimbaţi canula traheală înainte de hrănire sau cel puțin la 2 ore după o hrănire. 
       Explicați procedura într-un mod adecvat vârstei şi înțelegerii opilului. Fiţi 
blânzi, calmi. Dacă sunteți agitaţi, copilul poate sesiza acest lucru. 
 
Necesar: 
-canula :2  buc-1 buc numarul utilizat +1 buc cu 0,5 mai mică ( pt cazul in care nu 
se poate introduce cea normala) 
-2-3 buc comprese sterile  ( sau o compresă sterilă şi un pansament special pentru 
treheostomă) 
-sonda de aspiraţie-pregătită in aspirator 
-manuşi sterile- 4 perechi (2 pentru pregătire, 2 pentru procedura efectivă) 
-gel cu lidocaină (opţional) 
-foarfecă cu vârf bont 
-pensetă 
-prosop normal de baie ( dacă se poate, să fie folosit doar de copil). 
 
Pregătire: 

 se aşează un prosop rulat sub umerii copilului, astfel incât traheostoma să 
se vadă mai uşor; 

 se desfac compresele sterile;  pe o compresă se pune betadina, pe un sfert 
din suprafaţa ei, fără a atinge compresa cu mâna; nu multă betadină, ca să 
nu curgă; cealaltă compresă se taie, la mijlocul unei laturi, până in centrul 
compresei, pentru că o vom pune in jurul canulei, la final ( in cazul in care 
nu folosim pansamente speciale pentru traheostomă); 
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 cu mănuşi sterile, fără a atinge partea canulei ce va intra in trahee,  se 
desface ambalajul canulei de mărimea bună; 

 punem 4-5 picaturi de gel cu lidocaină pe partea de canulă ce va intra in 
trahee; 

 se schimbă mănuşile sterile; 
 cu o mână, prindem canula de partea ce va rămâne la exterior, iar cu 

cealaltă intindem gelul cu lidocaină pe tot tubuleţul ce va intra in trahee; o 
aşezăm inapoi in cutie, având grijă ca balonaşul să rămână in afară; 

 se umflă balonaşul cu seringa, apoi se dezumflă total (se umflă pt a verifica 
să nu fie defect, apoi se dezumflă ca să poată fi introdusă canula); 

 
Procedura: 

1. Timp de 5-10 min se creşte oxigenul, ca saturatia copilului să fie 100%.  
2. Se pune prima pereche de mănuşi sterile. 
3. Se aspiră canula, după care se pregăteşte o sondă nouă in aspirator. 
4. Se desface şnurul canulei. 
5. Se ia compresa din jurul canulei, se pune deoparte. 
6. Se dezumflă balonaşul canulei din traheostomă. 
7. Se prinde canula de partea externă, şi cu o miscare de semi-rotaţie, se 

scoate afară. 
8. Se curăţă zona cu compresă cu betadină, apoi se şterge cu partea fără 

betadină a aceleiaşi comprese, sau cu o altă compresă sterilă. 
9. Se ia canula nouă, de partea ce va rămane in afară, (Balonaşul să fie 

dezumflat!!!!), şi se introduce in traheostomă. 
10.  Dacă e nevoie, se aspiră. 
11.  Se poate ataşa ventilatorul, dacă e nevoie. 
12.  Se umflă balonaşul canulei introduse. 
13.  Se aşează compresa sterilă tăiată, in jurul canulei, se fixează cu leucoplast. 

Pentru a va ajuta, puteţi folosi pensetă pentru a fixa compresa/ 
pansamentul. 

14.  Se leagă şnurul canulei. 
15.  Se scoate prosopul de sub umeri. 
16.  Se aşează copilul in poziţia pe care o dorim. 
17.  Se ataşează ventilatorul, se ventilează cu oxigen suplimentar, pt ca 

saturaţia să fie la 100%, pt 5-10 min. , apoi se revine la parametrii normali 
de ventilaţie. 



Asociatia Raul-Sebastian                                                                                                                                                                  
e-mail: asociatiaraulsebastian@gmail.com     www.asociatiaraulsebastian.wordpress.com 

 

Asociatia Raul-Sebastian 
CUI:33121521, Sediul:Str. Libertatii nr. 319E, ap.61, com. Apahida, jud. Cluj tel. 0753066042, 

  Page 19 
 

 
Pentru a evita apariţia escarelor, se recomandă: 

1. Persoanele cu risc trebuie mobilizate/ repoziţionate la 1-2 ore, acest lucru 
prevenind afectarea circulaţiei in zonele supuse presiunii. 

2. Trebuie acordată atenţie aşezării aşternuturilor astfel incât acestea să nu 
formeze cute, in special in zonele predispuse formării escarelor (zona 
sacrală, fese, omoplaţi, coate, genunchi, călcâie etc.). 

3.  Mobilizarea pacienţilor se face prin ridicare şi repoziţionare, nu prin 
tragere/ târâre, aceste manevre antrenând forţe de frecare ce agresează 
suplimentar pielea fragilă. 

4.  Pentru a reduce sau indepărta presiunea din zonele predispuse se 
utilizează diverse dispozitive anti-escare: saltele, perne, blaniţe, botoşi. 
Utilizarea colacului anti-escare este contraindicat, acesta creând alte zone 
de presiune. 

5. Toaleta pacientului trebuie facută de mai multe ori pe zi, in funcţie de 
necesităti, umiditatea excesivă şi prezenţa urinii respectiv a fecalelor fiind 
factori favorizanţi pentru apariţia escarelor. Toaleta se efectuează cu apă 
calduţă, nu fierbinte, şi se folosesc săpunuri cu PH neutru, evitându-se 
manevre de frecare insistentă. O toaletă rapidă şi delicată se poate face cu 
spuma de curaţare Menalind; 

6.  In cazul pacienţilor imobilizaţi care suferă de incontinenţă, pielea din zona 
genitală trebuie protejata de acţiunea urinii şi materiilor fecale. Căutati 
creme care hidratează pielea şi formeaza un film protector pe suprafaţa 
acesteia. Pentru absorbţia urinii este recomandată folosirea scutecelor de 
unica folosinţă, care pot absorbi o cantitate importantă de urină, in acelaşi 
timp păstrând pielea uscată prin transformarea lichidului in gel şi reţinerea 
lui. Pentru ca aceste produse să fie eficiente, trebuie aleasă mărimea 
potrivită (in funcţie de circumferinţa taliei pacientului), iar schimbul trebuie 
efectuat la un interval de 4-6 ore (in momentul in care marcajul de pe 
exteriorul produsului numit şi indicator  de umiditate s-a şters). Ca o 
protecţie suplimentară a patului se pot foloşi aleze, acestea insă nu pot 
absorbi cantitaţi mari de lichide şi de aceea nu este recomandată folosirea 
lor ca unic produs de incontinenţă. 

7. Toate zonele expuse la presiune trebuie inspectate periodic pentru a 
observa din timp dacă există semne de suferinţă ale ţesuturilor (inroşire a 

http://www.hartmann.ro/menalind_professional.php
http://www.sfatulmedicului.ro/Infectii-ale-pielii--tesutului-subcutanat-si-muscular/sfaturi-practice-in-ingrijirea-escarelor_8447#17016693
http://www.sfatulmedicului.ro/Infectii-ale-pielii--tesutului-subcutanat-si-muscular/sfaturi-practice-in-ingrijirea-escarelor_8447
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pielii care nu dispare in 30 de minute de la indepărtarea presiunii, formarea 
de vezicule, apariţia unor zone de culoare inchisă, negru-violacee pe 
suprafaţa pielii). 

8. Pacientul imobilizat trebuie să aibă o alimentaţie echilibrată, cu un aport 
optim de proteine şi lichide. Deshidratarea duce la fragilizarea pielii şi 
favorizează apariţia leziunilor. 

5.Geanta pentru urgenţe sau călătorii-pentru copiii cu traheostomă 

    Pregătiţi o geantă pe care să o aveţi la indemână oricând şi să o luaţi cu voi 
atunci când plecaţi cu copilul de acasă, fie că faceţi o călătorie planificată, fie in 
caz de urgenţă. Unele lucruri sunt menţionate mai jos, dar lista trebuie modificată 
in funcţie de necesităţile fiecărui copil. 

1. aspirator de secreţii portabil, tuburile şi sonde de aspiraţie. Tineţi aspiratorul in 
priză atunci când este posibil, pentru a preveni descărcarea bateriilor. Puteţi să 
lăsaţi o sondă de aspiraţie ataşătă la tubul aspiratorului, pentru a o folosi in caz că 
e nevoie. In acest caz, păstraţi sonda de aspiraţie in ambalajul ei steril. 
2. alternativa pentru aspirator: seringa cu sonda de aspirare /aspirator manual 
3. pulsoximetru 
4. fiole cu ser fiziologic 
5. flacon cu apă distilată pentru preparate injectabile/ ser fiziologic 
6. foarfeca cu varf bont 
7. Solutie pentru toaleta traheostomei (betadina sau alta solutie) 
 8. manuşi sterile (4-5 perechi) 
 9. canula de rezervă 
10. penseta 
11. balon de resuscitare manual 
12. filtru pentru ventilator 
13. şerveţele 
14. prosop pentru rulat şi pus sub umeri 
15. comprese sterile şi şnur de canulă 
16. dezinfectant pentru mâini 
17. leucoplast 
18. copie după ultimul bilet de externare din spital, sau scurt istoric medical al 
copilului, copie dupa certificatul de nastere 
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19. Telefon mobil incărcat. Memoraţi in telefon numărul medicului de familie şi a 
pediatrului care se ocupă de copilul d-voastră. 

6.Vorbirea cu canulă 

       Există mai multe posibilităţi pentru ca persoanele cu traheostomă să poată 
comunica. Tubul introdus in trahee,canula, poate fi simpla sau cu un balon ce se 
umflă. Când balonul este umflat, acesta permite ca aerul să ajungă la plămâni mai 
uşor decât in cazul canulelor simple, fără balonaş,  dar, de asemenea, poate să 
impiedice ca aerul să ajungă la corzile vocale. Acest lucru poate să facă vorbirea 
destul de dificilă. 

       Persoanele cu canulă de traheostomă simpla sau care au nevoie ca balonul să 
fie umflat doar uneori, pot să aibă suficient aer pentru a vorbi. Pot, de asemenea, 
să vorbească prin acoperirea canulei cu mâna sau degetul (atunci când nu sunt 
ventilaţi). In aceste momente, ei pot să respire pe gură şi nas, şi astfel aerul 
ajunge la corzile vocale ca inainte de operaţia de traheostomă. 

     Aceste metode nu funcţioneaza la toti pacienţii. Acoperirea canulei poate 
provoca o problemă de respiraţie pe care nu toate persoanele o pot accepta 
(unele persoane nu mai pot respira la fel de bine pe nas şi gura ). Bacteriile de pe 
mână şi deget pot provoca infecţii, aceasta fiind o problemă destul de mare 
pentru persoanele cu dificultaţi de inghiţire. Unele persoane pot să nu aibă 
suficient aer pentru a vorbi fără a acoperi canula, dar altele poate nu sunt 
conştiente că pot face asta, sau nu se pot mişca suficient pentru a-şi acoperi 
canula (boli musculare). 

      Există o varietate mare de valve care pot fi ataşate la canula de traheostomă. 
Aceste valve permit aerului să intre prin canulă, prin inspir, dar nu il lasă să iasă in 
expir, ci ii permite fluxului de aer să ajungă la gură şi nas. Folosirea anumitor tipuri 
de valve pot avea, de asemenea, următoarele avantaje: 

 secreţii reduse cantitativ 
 creşterea sensibilităţii la mirosuri  
 reducerea aspiraţiilor 
 facilitează procesul de scoatere a traheostomei, la persoanele care au 

nevoie de traheostomă doar pentru o perioadă de timp 
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 creşte cantitatea de oxigen din sânge 

      Deoarece nu toate valvele sunt la fel, nu dau aceleaşi rezultate in vorbire sau 
aceleaşi beneficii, ar trebui ca, pentru fiecare persoană in parte, să se aleaga valva 
in funcţie de nevoile personale. 

Valva atasăta la canula 

     Faceţi un efort suplimentar şi vorbiţi cu copilul cu traheostomă, chiar dacă el/ 
ea nu poate vorbi. Citiţi-i carţi şi numiţi obiectele din jur, pentru a stimula 
dezvoltarea limbajului. Dacă pacientul/copilul nu poate vorbi, căutati metode 
alternative de a vă intelege cu el: limbajul semnelor, carduri cu poze, tabla de 
scris.  

De reţinut 

Copiii cu traheostomă pot face aproape toate lucrurile pe care le pot face şi 
ceilalti copii, dacă boala lor de fond le permite acest lucru. Incercaţi să vă purtaţi 
cu copilul cât mai normal. Este foarte important să nu ii protejati excesiv. Cu toate 
acestea, copilul cu traheostomă trebuie supravegheat indeaproape, pentru că nu 
poate striga, ca alţi copii, când are nevoie de ceva. 

Apa reprezintă o ameninţare destul de serioasă.  In cazul in care canula copilului 
ajunge in apă, acesta se poate ineca foarte usor. De aceea, trebuie să fiţi foarte 
atenţi in timpul băilor. Nu lăsaţi niciodată copilul nesupravegheat in cada de baie! 

 Pentru spălarea părului, lăsaţi capul copilului pe spate, sprijinindu-i capul şi 
gâtul. Turnaţi apa spre spate, păstrând uscată zona traheostomei. Tineţi la 
indemână un prosop uscat, pentru orice eventualitate. 

 Inotul este interzis. 
 Duşul este interzis. 
 Când ţineţi in braţe copilul cu traheostomă, asiguraţi-vă că bărbia este 
ridicată şi canula nu e acoperită. 
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 Evitaţi să folosiţi in preajma copilului: pudră, talc, spray-uri, parfumuri, 
beţişoare parfumate. 

 Evitaţi animalele cu păr fin sau cele care năpârlesc. 
 Nu permiteţi nimănui să fumeze lângă copil! 
 Evitaţi să aveţi in casă praf sau mucegai. 
 Folosiţi cat mai puţin sobe de lemn sau şemineu/ teracota, deoarece 
acestea uscă foarte tare aerul.  

 In timpul sezonului rece, evitati ca copilul să respire aerul rece de afară 
direct prin traheostomă . 

 
-toaleta bucală este foarte importantă, deoarece cavitatea orala poate deveni 

uscată, urât mirositoare, poate prezenta leziuni de la secreţiile incrustate şi 

neeliminate; 

- se va verifica aspectul şi culoarea secreţiilor după fiecare aspirare;  

- se va ţine la indemână trusa de urgenţă (geanta) cu tot ce este nevoie;  

- dacă zona din jurul stomei prezintă excoriaţii sau semne de infecţie, contactaţi 

medicul; 

- nu se vor folosi niciodată in jurul stomei medicamente sub formă de pudră sau 
pe bază de ulei deoarece aspirarea lor poate produce infectii şi abcese ; 

- este utilă dezumflarea periodică a balonaşului, pentru a preveni acumularea 

secreţiilor deasupra acestuia şi se va verifica la 2-4 ore presiunea în balonaş, cu 

ajutorul unui manometru (normal: 15-20 mm Hg) sau a unei seringi; 

- un alt aspect important este umidifierea şi încălzirea gazelor  respiratorii, prin 

umidificatorul ventilatorului (la pacienţii ventilaţi mecanic) sau prin nebulizator 

sau aparat de aerosoli (la pacientul care respiră spontan); 

- un alt aspect deosebit de important este nuţritia pacientilor traheostomizaţi .La 

pacienţii ventilaţi mecanic, nutriţia pe sonda jejunală sau nazogastrică scade riscul 

de aspiraţie traheo-bronşică; 
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- se recomandă aspirarea secreţiilor înaintea mesei şi nu după masă, când 

reflexele de tuse şi vomă pot favoriza aspirarea traheo-bronşică;  

- bolnavul se alimentează în poziţie şezândă, cu uşoara aplecare a  capului 

pe piept, cu linguriţa apasând uşor pe limbă.  

     Anunţaţi furnizorul de electricitate, gaz şi telefonie, de faptul că aveţi un copil 
cu traheostomie ,mentionand si boala de fond a acestuia,  astfel incat casa/ 
apartamentul dumneavoastra să fie o prioritate pentru reconectare, in caz de 
intrerupere temporară a furnizării acestor servicii. 

Spălaţi mânile, spălaţi mâinile, spălaţi mâinile!  Aceasta este metoda cea mai 

sigura de a preveni răspândirea microbilor. Folosiţi săpun antibacterian sau 

dezinfectant pentru mâini, dacă nu aveţi acces la chiuvetă. 

o Intrebaţi musafirii dacă sunt răciti, incercaţi să scurtaţi vizitele şi evitaţi 
aglomeraţia! Nu lăsaţi persoanele străine să atingă copilul! Fiţi atenţi, nu 
paranoici! 

o Dacă un membru al familiei este răcit, trebuie să folosească mască de 
protectie. 

o Aerisiti casa cel putin 10 minute in fiecare zi.  
o Dezinfectaţi periodic jucăriile, mânerele uşilor, telecomenzile, 

telefoanele. 
o Tineţi şerveţele la indemână in fiecare cameră. Dupa folosire, aruncaţi-le. 

Nu folosiţi batiste! 
 

Concluzii 
     Ingrijirea unui copil cu traheostomă la domiciliu nu este deloc usoară. De 
aceea, in perioada spitalizării este foarte important să invăţaţi tot ceea ce va 
trebui să faceţi atunci când veţi fi acasă. Un copil cu traheostomă necesită 
supraveghere permanentă, deoarece există pericolul acumulării de secreţii in 
canulă şi, deci, nevoia de a fi aspirat.  
 
     Pentru a obţine aparatele decontate de Casa de Sănătate, va trebui să mergeţi 
la Casa de Sănătate din judeţul unde aveţi domiciliul şi să completaţi o serie de 
acte. Casa de Sănătate va emite o Decizie,pe care o veti trimite uneicompanii 
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private, ce se ocupă cu inchirierea de astfel de aparaturi. Nu este foarte 
complicat. 
     Pentru consumabilele pe care va trebui să le cumpăraţi când veţi fi acasă, 
Asociaţia Raul-Sebastian vă poate ajuta, dacă doriţi,  cu adrese de furnizori , iar 
atunci când vom avea posibilitatea, vă vom ajuta şi cu materiale. 
 

Sunaţi medicul dacă: 
-traheostoma sângerează abundent 
-copilul refuza alimentatia si scade in greutate 
-secreţiile sunt foarte uscate sau foarte abundente, sunt mai vâscoase și își schimbă culoarea (sunt 
galben-verzui) 
- respirația este mai dificilă – respiră mai frecvent sau cu efort sau se aud zgomote respiratorii 
 -copilul are febra > 38,5 °C, ce persistă peste 24 de ore sub tratament antitermic 

 
Sunaţi la 112 dacă: 
-observaţi una din problemele de mai sus, iar medicul d-voastră nu răspunde la telefon; 
-copilul nu se mai ventilează, nu mai respiră, este cianotic (isi schimba culoarea buzelor, apoi a 
pielii, devine albastrui) 
- febra copilului ajunge la 40°C 
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