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Lyssna och bedöm noga andningsljuden.
Främmande föremål som penetrerat brösthålan lämnas kvar och
stabiliseras under transport.

Specifik behandling


Vid behov smärtlindra enligt riktlinje smärta.

Tensionspneumothorax:
Ska misstänkas på patienter med tecken till thoraxtrauma med dyspné, takypné
eller andningssvikt samt cirkulationsproblem trots adekvat behandling samt något
av dessa tecken:








Upphävt eller nedsatt andningsljud unilateralt
Trakealdeviation
Subcutant emfysem
Revbensfrakturer
Deformitet av thorax
Stasade halsvener

 Sätt inf Ringeracetat iv.
 Vid misstänkt tensionspneumothorax där vuxna patienten försämras
kraftigt i sin andning och cirkulation, görs en dekompression i främre
axillarlinjen ovanför 5:e eller 6:e revbenet med TPAK dekompressionsnål.
Om punktionsstället är svåråtkomlig så görs en dekompression
midclavikulärt ovanför 3:e revbenet som andrahandsval.
 Vid misstänkt tensionspneumothorax hos barn som uppfyller ovan
nämnda indikationer görs en dekompression midclavikulärt ovanför 3:e
revbenet i första hand.
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Öppen pneumothorax:
Patienter med penetrerande thoraxskada där skadan inte sluts av sig själv. Där luft
kommer att passera pleura vid varje andetag.


Vid en öppen pneumothorax som inte slutits av sig självt, sätt ett
bröstkorgsförband.

Bröstkorgsförband
Det finns 2 st bröstkorgsförband i förbandsväskan och 2 st i varje PDV-väska.






Funktion: Bröstkorgsförbandet fungerar som en ventil på såret vilken
bibehåller en tätning under inandning och därmed upprätthåller ett
hållbart undertryck (under omgivningstrycket) inom pleurarummet.
Ventilfunktionen möjliggör att såväl luft som också blod eller vätska som
befinner sig i pleurarummet kan dräneras utåt.
Indikation: Ett bröstkorgsförband ska sättas på alla penetrerande
thoraxskador. Tänk på att det kan även gälla skador ovanför nyckelbenen
eller nedanför revbenen.
Applikation: https://youtu.be/HbkU2pVCcXI

”Flail chest”:
Patienter med tecken till thoraxtrauma med dyspné, takypné eller andningssvikt
och paradoxala andningsrörelser eller andra tecken till multipla revbensfrakturer.


För att minska smärta och underlätta andningsarbetet vid ”flail chest”
försök att stabilisera det instabila segmentet med händerna eller en kudde.
Det kan även hjälpa att lägga patienten på den instabila sidan.

Speciellt att tänka på





Thoraxskador som kan vara livshotande inkluderar:
Tensionspneumothorax, öppen pneumothorax, hemothorax och ”flail
chest”.
Bröstkorgsförband: Skulle förbandet ockludera på grund av blod eller
andra problem så kan en tensionspneumothorax uppstå. Ett förband skall
därför kontrolleras regelbundet i samband med upprepad bedömning
enligt PHTLS. Vid misstänkt felfunktion eller tecken på tensionspneumothorax ska förbandet avlägsnas. Kontrollera såret. Om fortsatt
öppen pneumothorax sätt på ett nytt förband. Vid bestående misstanke
om tensionspneumothorax, åtgärda enligt ovan.
Såväl trubbiga som penetrerande thoraxskador kan medföra kardiella
skador som kan leda till (allvarliga) arytmier. Patienten ska EKG
övervakas. Vid kardiella symtom bör ett 12 avlednings EKG tas.
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Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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