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Vážená paní, vážený pane,

byla Vám zavedena tracheostomická kanyla. Péči o ni by 
Vám měl usnadnit tento informační materiál, který Vás 
také krok za krokem provede postupem, jak Vaši kanylu 
dle potřeby čistit, aby byla co nejlépe zachována její 
průchodnost. 

 POMŮCKY K ČIŠTĚNÍ TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY
∙ čistící kartáček 
∙ buničina 
∙ tracheostomické čtverečky

 POSTUP ČIŠTĚNÍ 

Postavte se před zrcadlo s pomůckami.

Vytáhněte čtvereček zpod kanyly.

Uchopte kanylu za „zobáček“, nachází se u ústí otvoru 
kanyly a zobáček otočte směrem nahoru, pro uvolnění 
vnitřního pláště.

Vyjměte vnitřní plášť kanyly.

Pod tekoucí vodou vyčistěte kartáčkem vnitřek pláště.

Očistěte okolí pláště i okolí tracheostomatu  
(okolí kolem slavíka).

Zasuňte zpět vnitřní plášť.

„Zobáček“ otočte směrem 
dolů pro fixaci vnitřního 
pláště a zkontrolujte jestli 
je vnitřek pláště zafixován, 
mírným tahem za plášť,  
nebo jemným zakašláním.

Vložte pod tracheostomic-
kou kanylu čistý nastřižený 
čtvereček.
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