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ریتزیر جلدی، افزایش تنفس،آمفیزمکوتاهی تنگی نفس، : عالیم پنوموتوراکس ساده

تنفسی، کاهش صداهای طبیعی ریه در سمت درگیر 

.درصورت پیشرفت، عالئم پنوموتوراکس فشارنده پدیدار می شود*

، انحراف تراشه، سیانوزعالئم پنوموتوراکس ساده به همراه : عالیم پنوموتوراکس فشارنده

، تاکی کاردیفشارخونافت 

.درصورت پیشرفت، عالئم پنوموتوراکس فشارنده پدیدار می شود*

برای خارج کردن هوای تجمع یافته در فضای پلور.پنوموتوراکس فشارنده تهدید کننده جدی حیات است

انجام گردددکامپریشننیدلباید 

نزدیک به میدکالویکولبین دنده دوم و سوم، در خط )بین دنده ایی دومدرفضایآنژیوکت

مداوم بررسی گردد و در صورت نیاز، بصورتبیمار می بایست . وارد گردد)دنده سوم

.انجام شوددکامپرشننیدلمجدد 

 نارنجی یا طوسی و در اطفال با توجه به جثه کودک انتخاب گرددآنژیوکتدر بالغین.

ورید های گردن، کاهش صدا اتساعکاهش فشار خون، کاهش فشار نبض، : قلبیتامپونادعالیم 

های قلبی، سمع نرمال ریه، شواهد تروما در قفسه سینه، تاکی کاردی



 به خارج باز شود( پلور)قفسه سینه زمانی رخ می دهد که فضای داخل جنب مکندهزخم.

 با ایجاد دریچه یک طرفه در زمان دم مانع ورود هوا گردیده و در مکندهطرفه زخم 3پانسمان

می شود و به منبسطزمان بازدم اجازه خروج هوای جمع شده در پلور را می دهد و ریه  به راحتی 

به اندازه ای بزرگ باشد که داخل با توجه به مکش شدید در محل زخم، می بایست پانسمان.تنفس بیمار کمک می کند
استریل تجهیزات پزشکی مانند کاورهایبرای پانسمان می توان از بخش داخلی . زخم کشیده نشود

.استفاده نموددفیبریالتورپدگاز استریل، دستکش استریل یا کاورپانسمان، کاور

 قفسه سینه شناور زمانی ایجاد میشود که بیش از دو دنده در بیش از دو نقطه شکستگی  داشته

باشد ،که این امر موجب ایجاد یک بخش ضعیف در دیواره قفسه سینه و حرکت پارادوکس، منجر به 

.  اختالل تهویه هوا می گردد

در این شرایط از هرگونه تالش برای ثابت کردن قطعه شناور خودداری گردد.

 مگر در )نفوذی در قفسه سینه، از خارج کردن آن خودداری نمودهشیءدر صورت وجود هر گونه

نفوذی باید با هر وسیله ای که امکان دارد بی حرکت و شیءو ( شرایطی که با احیا تداخل دارد

.  ثابت شود و در صورت بلند بودن جسم با همکاری سازمان های پشتیبان جسم را برش دهید


