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TORAKALNA PUNKCIJA

TORAKALNA PUNKCIJA
Spoštovani!
Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje.
Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o bolezni ter o načinu,
pomenu, možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlaganega zdravljenja.

TORAKALNA PUNKCIJA
Torakalna punkcija je poseg, namenjen odstranjevanju tekočine iz prostora med pljuči in steno prsnega koša, ki
se imenuje plevralni prostor. Poseg izvajamo z iglo, vstavljeno skozi steno prsnega koša. Vzrok kopičenja
tekočine so različne bolezni, redkeje stanje po poškodbi prsnega koša. Samo kopičenje tekočine lahko povzroča
težave z dihanjem, ker stiska pljuča. Zaradi tega poseg izvajamo kot terapevtski (olajšamo dihanje in pomirimo
bolečino) ali diagnostični (vsebino lahko pošljemo na biokemično, mikrobiološko ali citološko preiskavo).
Če jemljete zdravila proti strjevanju krvi, obvezno obvestite zdravnika. Prav tako ga obvestite o morebitni
preobčutljivosti (alergija) na zdravila.
OPIS POSTOPKA
Najprej slikamo prsni koš z rentgenom, da ugotovimo, koliko je tekočine in v katerem delu prsne votline je.
Punkcijo opravimo v sedečem položaju. Najprej razkužimo kožo na hrbtu pod vrhom lopatice, kjer je tipično
mesto za poseg. Kožo in podkožje omrtvimo z injekcijo lokalnega anestetika, nakar je postopek praktično
neboleč. Skozi omrtvičeno tkivo vstavimo iglo v notranjost prsne votline in skozi njo izpraznimo tekočino.
Pomembno je, da med posegom sledite navodilom kirurga o načinu dihanja in premikanja telesa. Na koncu
punkcijsko ranico zalepimo z obližem. Po končanem posegu ponovno slikamo pljuča.
MOŽNA TVEGANJA IN ZAPLETI
Torakalna punkcija je na splošno dokaj varen poseg. Možni zapleti so: vdor zraka v prsno votlino (pnevmotoraks)
bodisi iz okolice ali zaradi poškodbe pljuč in zato krčenje pljuč, otekanje pljuč (edem) zaradi hitre odstranitve
velike količine tekočine, krvavitev (običajno majhna in sama mine) ter okužba vbodnega mesta.
V primeru nenadnih težav pri dihanju, bolečine ob globokem vdihu ali pojavu krvi v izkašljani vsebini takoj poiščite
zdravniško pomoč.
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