ORAL AİRWAY

Oral airway, (orofarengeal tüp) sert plastikten yapılmış tüp şeklinde olup ağız içinden yerleştirilir.
Kavisli yapısı ve distal ucunun dil kökü arkasına yerleşmesi ile dili öne doğru kaldırır ve tıkanmayı
önler.
Endikasyonları
•

Bilinci kapalı olan

•

kusma (gag) refleksi olmayan

•

Çenesi kilitli olmayan

•

Ağız içi travması olmayan hastalarda havayolu açıklığını sağlamak için kullanılır

Oral airway seçimi
•

Farklı boyutları bulunmaktadır bu nedenle Oral airway, hastanın yaşına ve cinsiyetine uygun
seçilmelidir.

•

Hastaya uygun boyuttaki oral airwayin seçimi için uzunluğu, dudak kenarından kulak
memesine kadar olan airway seçilir.

•

Ön dişler ile angulus mandibula arasındaki mesafe de ölçülerek uygun boyutta airway
seçilebilir.

•

Oral airwayin larengeal yapıları zedelemeyecek uygun boyunun kullanılması gerekir.

•

Uzun airway, epiglotu larenks girişine iterek tıkanmaya, larengeal refleksleri uyararak
kusmaya ve larengospazma neden olur.

•

Kısa airway ise dil kökünün arkasına yerleşmeyeceğinden dili yeterince kaldıramaz ve dil
kökünü larenkse doğru iterek havayolunun tıkanmasına neden olur.

Oral airway yerleştirme tekniği /Kullanımı
•

Eldiven giyilir.

•

Ağız içinde kan, kusmuk, yabancı cisim varsa temizlenir.

•

Hastanın havayolu açıklığını sağlamak amacıyla başa ekstansiyon pozisyonu verilir.

•

Uygun boyutta oral airway seçimi yapılır.

•

Çene öne doğru çekilerek hastanın ağzı açılır.

•

Oral airwayin iç bükey kısmı sert damağa bakacak şekilde ağız içine yerleştirilir.

•

Damak üzerinde kaydırılarak ilerletilirken 180° döndürülür

•

Dudaklara dayanıncaya kadar farenkse doğru itilir.

DİKKAT: Bebeklerde airway, ağız yolunun kısa olması ve üst damağın yeterince olgunlaşmamasına
bağlı olarak kanama görülmesi nedeniyle düz yerleştirilir
Dikkat edilecek hususlar
•

Dil ve dudaklar airway ile dişler arasında kalmamalıdır.

•

Kuvvetle sıkılmış çene, diş ve dişetlerinin yaralanmasına neden olabilir.

•

Mide içeriğinin regürjitasyon riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

•

Hastanın herhangi bir reaksiyon göstermesi durumunda airway hemen çıkartılmalıdır.

Oral airwayin çıkarılması
•

Hastanın bilincinin yerine gelmesi veya havayolu açmak için daha ileri bir teknik (orotrakeal
entübasyon, LMA) uygulanması nedeniyle airway çıkarılır.

•

Hastanın başına ekstansiyon pozisyonu verilir.

•

Airway geri doğru çekilir.

•

Ağız içinden çıkartılıp tıbbi atık çöpüne atılır.

