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Cuidados com o Dreno Jackson Pratt: Instruções de Alta para
Pacientes
O que é um Dreno Jackson
Pratt?
O Dreno Jackson Pratt, ou Dreno JP, também é
conhecido como dreno de seringa de bulbo. Um
dreno é um tubo de borracha delgado, colocado
debaixo da pele para drenar líquido ao redor de
uma incisão (cirúrgica, corte ou ferimento). O
Dreno JP tem um bulbo macio e comprimível na
extremidade de um tubo de plástico. Esse tipo
de dreno pode permanecer na incisão por um
período de 24 horas até várias semanas depois
da cirurgia. O dreno é retirado quando a incisão
pára de drenar.

4. Segure o bulbo virado para baixo sobre
um recipiente de medição. Certifique-se de
que o bulbo está abaixo do nível da
incisão, ao fazer a drenagem, para impedir
o refluxo da drenagem de volta para a
incisão;

Por que preciso de um Dreno JP?
O bulbo comprimível na extremidade do tubo de
drenagem cria uma delicada sucção. Isso ajuda
a retirar líquido da incisão com maior rapidez.
Os cirurgiões colocam um Dreno JP na incisão
quando se espera grande quantidade de
drenagem. O Dreno JP ajuda a incisão a
cicatrizar mais rapidamente. Pode também
ajudar na prevenção de infecções.

Como faço para esvaziar o Dreno
JP?
Você ou alguém da sua família precisará
esvaziar o Dreno JP algumas vezes por dia.
Normalmente, o dreno é esvaziado quando se
encontra cheio pela metade, mas você deve
seguir rigorosamente as instruções do cirurgião.

5. Comprima o bulbo delicadamente até que
esteja vazio. Certifique-se de que o bico
do bulbo não está tocando no recipiente
de medição para evitar que os germes se
espalhem sobre o dreno ou dentro dele;
6. Aperte o bulbo bem no centro para
eliminar o ar;
7. Quando o bulbo estiver desinflado, limpe o
bico e o tampo com álcool e, então,
coloque o tampo de volta no orifício do
dreno. Segure o bulbo, comprimindo-o
com uma mão, limpe o bico com álcool e
tampe com a outra mão;

Como esvaziar o bulbo:
1. Lave as mãos e coloque luvas;
2. Retire o dreno da sua roupa abrindo a
presilha ou alfinete;
3. Desconecte o plugue de drenagem do
bulbo;

8. Prenda o bulbo de volta na roupa, com
presilha ou alfinete, abaixo do nível da
incisão;

9. Delicadamente, lave com água de sabão
qualquer área onde tenha sido derramado
líquido. Não molhe o curativo do dreno;
10. Jogue na privada o líquido drenado e a
água de lavagem e dê a descarga.
Coloque todos os suprimentos usados no
saco de lixo, junto com as luvas, as quais
você deve tirar por último;
11. Lave e seque as mãos;
12. Tome nota da quantidade, cor e cheiro do
líquido. O seu cirurgião examinará essas
informação durante a sua próxima
consulta.

Existem outras instruções
específicas?
Não faça nada do seguinte com o dreno:
•

Não deixe que o tubo de drenagem se
dobre ou fique torcido;

•

Não puxe o tubo;

•

Não comprima o bulbo se o plugue estiver
no lugar.

Quando devo chamar o
cirurgião?
•

Se houver enrubescimento, inchaço ou
pus em torno do dreno;

•

Aumento da dor;

•

Odor desagradável na incisão ou no
curativo;

•

Sangue de cor vermelho vivo no dreno;

•

Temperatura acima de 100.4 ºF (38 ºC).
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