Albertslund Kommune
Plejeboligområdet

Procedure

Emne: Sugning i øvre luftveje.
Henvender sig til:
Social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og oplærte social- og sundhedshjælpere.
Formål:
At opnå viden om sugning i øvre luftveje samt sikre en ensartet metode til denne kliniske
sygeplejehandling.
Sekret kan fjernes ved direkte sugning i munden og øvre del af svælget eller igennem næsen.
Sugning i øvre luftveje kan irritere næseslimhinden, give kvælningsfornemmelse og give
hoste.

Du skal bruge:
-

Suge apparat, med suge slange og y-rør.
En kande med vand.
Suge kateter.
Handsker.

Forberedelse:
-

Du skal overveje om beboeren skal have smertestillende medicin før proceduren.
Du skal overveje om i skal være to personaler tilstede.
Sæt en pose i suge beholderen.
Sæt et suge kateter på y-røret, lad kateteret blive i ”posen” så der ikke forurenes.
Hjælp så vidt muligt beboeren op i siddende stilling.
Udfør håndhygiejne.
Tag handsker på.
Fugt suge kateteret i kanden med vand.
Før forsigtigt suge kateteret ind i mundhulen og højst til lige efter drøblen, eller 6-10 cm
i næsehulen uden at vakuum er aktiveret.
Du suger ved at placere en finger på ”sugehullet” og rotere kateteret.
Sug ikke mens kateteret trækkes ud.
Processen må max tage 15 sek. og kan evt. gentages.
Suge slangen skylles igennem og suge kateteret kasseres.

Rengøring:
- Suge kateter er til engangs anvendelse.
- Du skal sikre dig at suge slangen er skyllet ren.
- Y-rør og slange kan anvendes til samme beboer i 30 dage.

Albertslund Kommune
Plejeboligområdet
-

Tøm suge beholderen efter hver anvendelse.
Suge beholderen skal vaskes af i vand og sæbe 1 gang om ugen.
Bakteriefiltret kan holde i 2 måneder. Det skal kasseres straks hvis det er misfarvet.
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