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  )٧( آموزشيپيام 

  "نبواليزر"

 هستند؟ هايي فراورده چه استنشاقي داروهاي

 گشاد داروي مستقيم استنشاق .گردند استنشاق است ممكن تنفسي مجاري در موضعي مستقيم تأثيرات يا عمومي اثرات ايجاد براي داروها

 اند، شده توليد و طراحي منظور بدين كه هايي فراورده انواع است؛ آن ناخواسته عوارض از اجتناب راه بهترين ها ريه داخل به برونش كننده

 :از عبارتند

 محفظه از استفاده .دارد نياز مهارت كمي به آن از مؤثر استفاده اما سازد، مي آزاد را دارو از محدودي دوز ،فشار هر با اسپري: يا اينهالر .١

 .كند مي كمك دارو تر راحت استنشاق به )يار آسم مانند( فضاساز پالستيكي هاي

 عادي تنفس حين در كه آنجا از و سازد مي آزاد (اسپري) اينهالر به نسبت دارو از بيشتري مقادير : استنشاقي هاي )فشنگ(كپسول .٢

  .است آسانتر آن مصرف نحوه شود، مي مصرف

  .شود مي استنشاق صورت ماسك طريق از كه نمايد مي ايجاد بخاري و كند مي پمپ دارو محلول داخل از را اي فشرده هواي :نبواليزر .٣

  .نمايد مي برطرف را تنفسي مشكالت سرعت به ساخته، آزاد ريه داخل به را دارو از بااليي دوزهاي دستگاه اين

 هزينه بيماري، نوع بيمار، فيزيكي توانايي مانند متعددي فاكتورهاي بررسي اساس بر بايد دستگاه بهترين آن دنبال به و دارو بهترين انتخاب

 .استتجويز داروهاي استنشاقي  ضروريات از بيمار به مصرف آموزش مصرف، نحوه پيچيدگي دليل به و بگيرد صورت بيمار پذيرش و دارو

 هاي تجويزه در ميان را .شوند مي مصرف و فرموله ،باال دارويي شكل سه هر در نشوبر هاي كننده گشاد و ستروئيدهااكورتيكو بيشتر امروزه

  انواع فرآورده هاي استنشاقي در اينجا به توضيح نبواليزرها مي پردازيم.

   :نبواليزر چيست

د، اين درمان بخصوص در باشگاه تنفس از طريق استنشاق ميهاي مختلف دستاي براي رساندن دارو به قسمتنبواليزر يا ريزپاش وسيله

ساير بيماري هاي مزمن و التهابي ريه  و فيبروز كيستيك،  (COPD)انسدادي مزمن ريه هايبيماري ،آسم شديد ،هايي مانند برونشيتوضعيت

و با توجه به نوع داروي  باشدو به دليل سريع بودن تأثير دارو و جلوگيري از تأثير دارو بر بافتهاي ديگر بدن بسيار مورد توجه مي استمؤثر 

هاي عمومي، جلوگيري از تجمع ترشحات ريوي، بهبود هاي تنفسي، بهبود استقامت فعاليتمصرفي باعث بهبود تهويه، افزايش عملكرد ماهيچه
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ده از دارو هاي ديگر استفاشود. روشچسبندگي، كمك به بازگشت خون، كاهش درد و كاهش اسپاسم ميسرفه، پيشگيري از آتلكتازي ، كاهش

جذب دارو از ريه ها سريع تر و بسيار كار آمد تر  .باشندو مورد استفاده ميبوده مانند خوراكي و تزريقي براي مشكالت دستگاه تنفس كمتر مؤثر 

ست كه از طريق خوراكي دوز دارويي كه با نبواليزر تراپي به بيمار داده مي شود بسيار كمتر از ميزاني ا. از جذب آن از طريق خوردن دارو مي باشد

 . بايد به بيمار داده شود، با اين حال دوز موثري كه به ريه مي رسد بسيار باالتر از داروهاي استنشاقي مي باشد

را با اندازه  )شدههايي با دوز تنظيماسپري( MDI (Metered Dose Inhalers)يا  همان داروهاي دم يارهاي جيبي نبواليزربه عبارتي 

آسان تر باشد، به خصوص براي كودكاني كه سن كافي براي استفاده صحيح  MDI ارائه مي دهد. استفاده از نبواليزرها ممكن است ازگيري دوز 

  .ندارند را ياز دستگاه هاي استنشاق

  :نبواليزر انواع

مي تواند با خود بيمار كه (پرتابل) در سايز قابل حمل  و برق يا باتري كار مي كنندبا  نبواليزرهاار تبديل مي كند. خداروي مايع را به ب نبواليزر،

از پايه اي ساخته شده اند نوع . هر دو در دسترس هستند ،شودمي گيرد و يا به ديوار وصل مي حمل كند و هم در اندازه بزرگتر كه روي ميز قرار 

مپرسور هوا را به ظرف دارو وصل مي كند. در باالي ظرف كه داراي يك كمپرسور هوا، يك ظرف كوچك براي داروهاي مايع و لوله اي است كه ك

 گي به نوع دارو و جايگاه اثر آنبست ،كوچك شدن اندازه ذرات دارو. دراي استنشاق غبار استفاده مي كنيدهانه يا ماسكي قرار دارد كه ب ،دارو

در حال حاضر ماسك نبواليزر به آساني قابل استفاده مي  .شوداستفاده مي رنبواليزتوليد هاي مختلف براي خواهد داشت لذا از تكنولوژي

  باشد.

    :سه نوع اصلي نبواليزر وجود دارد

جهت رساندن در اين نوع  د.هوا) استفاده مي شوبراي ايجاد هوازي (ذرات ريز دارو در از گاز فشرده  نبواليزراين  در :)پنوماتيك( جت. ١

بيشتر مورد استفاده قرار مي  نوع نبواليزراين  .ميكرون تبديل شوند١٠تا  ٥هاي حداقل به اندازهبايد ها، اجزاء ذرات نبواليز شده دارو به برونش

  .گيرد

در اين  ند.بزرگتر هست ،از طريق ارتعاشات با فركانس باال ايجاد شود. ذرات آن نسبت به نبواليزر جت هوا ،در اين نوع لتراسونيك :وا. ٢

هرچه فركانس باالتر باشد اندازه ذرات كوچكتر  .داشته باشندبر آلوئولها اثر تا شوند مي ميكرون تبديل  ٢تا  ٠,٥به ذرات حدود نبواليزر دارو 

  .است

از يك شبكه دارو در اين نبواليزر . اين نوع نبواليزر كوچكترين ذرات را ايجاد مي كند. همچنين گرانترين نوع است :)مش كپ( مش مايع. ٣

اين  .شوندمي ميكرون كوچك  ٦تا  ٢به اندازه ذرات ها بر برونشيولدارو براي تأثير در اين نوع  بسيار ريز عبور مي كند تا آئروسل تشكيل شود.

  د. ناستفاده شو(قابل حمل) نوع از نبواليزرها معموالً ابعاد بسيار كوچكي دارند كه باعث شده تا به عنوان نبواليزرهاي همراه 
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    :نبواليزر ماسكنحوه استفاده از 

 .پيچ دريچه زير ماسك را چرخانده و آن را از ماسك جدا مي كنيد 

 .سپس درب قسمت محفظه دارويي را باز كنيد 

 .دارو را در قسمت محفظه دارويي ريخته و دوباره درپوش اين قسمت را ببنديد 

  متصل كنيد.لوله رابط را به اكسيژن مركزي 

 .قسمت محفظه دارويي را به ماسك و لوله رابط متصل كنيد 

 .ماسك را بر روي دهان و بيني بيمار ثابت كنيد 

  دشوتبديل  بخارداروي مايع به اكسيژن را باز كنيد تا استنشاق دارو توسط بيمار انجام شود و اصطالحا . 

 دداريبر، جريان اكسيژن را قطع نموده و ماسك را از روي صورت بيمار پس از اتمام دارو و عدم احساس استنشاق دارو توسط بيمار  . 

مانومتر ريخته شود نه  محفظه داروييدارو حتما بايد در  روش نبواليزبايستي توجه داشت كه در صورت تجويز هر نوع دارو به 

 اكسيژن.

  عبارتند از: دستورالعمل هاي كلي در مورد نحوه استفاده از نبواليزر

 قديمي هاي دستگاه(در  كمپرسور را روي يك سطح صاف قرار دهيد كه بتواند به يك پريز برق برسد.(  

 بررسي كنيدنبواليزر را همه قطعات  يتميز.  

 قبل از آماده سازي دارو، دستان خود را بشوييد.  

 لوط كنيد، مقدار صحيح آن را اندازه بگيريد و اگر الزم است آن را مخو  اگر داروي شما از قبل آماده شده است، آن را درون ظرف بريزيد

  .سپس آن را در ظرف بريزيد

 قديمي هاي دستگاه(در  وصل كنيدبه لوله رابط ماسك را و  لوله را به كمپرسور و ظرف مايع وصل كنيد(. 

 ؟سوئيچ را روشن كنيد و بررسي كنيد كه آيا نبواليزر مه آلود است  

  بر روي بيني و دهان خود قرار كامال  دهان خود را ببندد و يا ماسك رابه بيمار آموزش دهيد تا قرار داده و  بيماردهانه يا ماسك را روي دهان

 .كامًال از دهان باشد. بهتر است كه براي كودكان از ماسك استفاده شودبيماردر صورت نياز از گيره بيني استفاده كنيد تا تنفس  .دده

  دقيقه  ١٥تا  ٥اين ممكن است  را استنشاق كند كهدارو تمام بكشد تا عميق  نفساز طريق بيني و دهان به آرامي به بيمار آموزش دهيد تا

دقيقه طول  ٧ت به مدآن ميلي ليتر باشد ممكن است زمان استفاده  ٣تا  ٢,٥مخلوط شده حاوي  يداروبه عنوان مثال چنانچه ( طول بكشد

 .)بكشد

  قديمي هاي دستگاه(در  نگه داريدمخزن دارو را در طول درمان در جاي خود.( 
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  دستگاه نبواليزر چگونه كار مي كند؟

تبديل مي كند. در طي حمله آسم يا عفونت تنفسي، ممكن بخار هواي تحت فشار از طريق لوله عبور مي كند و داروي مايع را به در نبواليزر، 

 و بيمار نمي تواندراحت تر باشد. هنگامي كه مجاري هوايي تنگ مي شود (مانند حمله آسم)  ،نسبت به اسپري دم يار جيبي بخاراست استنشاق 

 بيمار است).نياز به نفس كشيدن عميق (در دم يار  ، نبواليزر روش موثرتري براي رساندن دارو نسبت به دم يار استدنفس عميق بكشي

جلوگيري از حمالت حاد) باشند. نمونه هايي از داروهاي مورد استفاده (يا طوالني مدت  نبواليزرها مي توانند درمان دارويي آسم با اثر كوتاه مدت

   .فرموترول ،بودزونايد ،ايپراتروپيوم ،آلبوترول :در نبواليزرها عبارتند از

  :دستگاه نبواليزر نگهداشتراهنماي تميزكردن و 

بخار دستگاه را تنفس مي كند، بيمار ضد عفوني شود. از آنجا كه  ،ديگره براي بيمار استفادنبواليزر بايد بعد از هر بار استفاده تميز شود و قبل از 

. اگر دستگاه به درستي تميز نشود، باكتري ها و ساير ميكروب ها مي توانند در داخل آن الزامي است) تر قديمي هاي دستگاه(در ي دستگاه تميز

  تعويض شود زيرا تميز كردن داخل لوله به طور كامل امكان پذير نيست.  آلودگي واضح صحيحدر صورت عدم كاركرد يا مشاهده وله لكنند. رشد 

آب گرم و صابون مايع  د. آنها را بابرداشته و ظرف دارو را خارج كنماسك را  يا دهانگير بايستي تميز كردن روزانهكمك پرستار/ كمك بهيار براي 

د تا هوا دستگاه را روشن كن و ماسك را به كمپرسور وصل كنديا ظرف دارو و دهانگير . سپس شودتكان دهد تا آب اضافي خارج  شسته وماليم 

آنها را در محلول شته و ماسك و ظرف دارو) را بردار قطعات قابل جدا شدن (دهانگير/، ضد عفوني كردن قطعات د. برايقطعات را خشك كن

. دخيس كن ،محلول ضدعفوني كنندهدستورالعمل  بر اساسمدت يك ساعت يا به كه سفيد و سه قسمت آب داغ يا يك قسمت سر ضدعفوني

و روشن كند تا خشك  ردهدستگاه وصل كقطعات را به هوا خشك شوند يا  معرض دراجازه دهد تا و  شتهقطعات را برداپس از مدت زمان مقرر، 

   .شود

   .بايد با دقت و ظرافت انجام شود و از خشك شدن دارو در اين قسمت جلوگيري شود مش كپدر نبواليزر شستشوي محفظه دارو 

براي ورود   .بايد محفظه دارو براي هر بيمار اختصاصي باشد و بعد از هربار مصرف دارو اين محفظه شسته شود نبواليزرهاي كمپرسري در مورد

در پمپ هوا  ن مطمئن شد.آحشرات جلوگيري شود كه بايد از تميز بودن  فيلتري تعبيه شده تا از ورود ذرات معلق و ،هوا به دستگاه

   .نياز به كنترل دارد ساالنهمعموالً  نبواليزرهاي كمپرسري

  :فوايد نبواليزر 

 گيرد قرار استفاده مورد تواند مي بيماري هر و سني هر براي نبواليزرها . 

 هستند حمل قابل جديد هاي نبواليزر دستگاه. 

  است گرديده بيماران فراهم تمامي براي آن استفاده امكان و شده تر ارزان اولتراسونيك هاي سيستم تكنولوژي، پيشرفتبا.   
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 با اين روش وجود دارد. دارو باالي دوز تجويز امكان 

 را روش اين از بيشتري درماني تاثير رواني لحاظ مي گيرد ، به قرار نبواليزر از حاصل بخار معرض در دقيقه چندين اينكه دليل بيمار به 

   .گردد مي متصور

  گازهاي حاوي نبواليزرهاامروزهCFC6 (هيدروفلوئور كربن) وHFA7 (هيدروفلوئور آلكان) ) HFA7وCFC6  رايج ترين پروپالنت هاي

  شوند. بيمارمي برايي تركم جانبي عوارض ايجاد باعث نيز و كنند تخريب را اتمسفر توانند نمي و مورد استفاده در افشانه ها هستند) نيستند

 است امكانپذير اندكي آموزش با آن از استفاده.  

 راي كودكان كه استنشاق از طريق اسپري سخت است، مي تواند گزينه اول انتخاب باشدب.  

 براي افراد مسن كه قادر به استفاده از اسپري نيستند، مفيد است.  

 در وضعيت حمله حاد براي استفاده در خانه مفيد است.  

 هنگام حمله آسم استفاده راحت تري نسبت به اسپري دارد، زيرا نياز به نفس عميق نيست.  

 برخي از حمالت شديد آسم از طريق دستگاه نبواليزر خيلي بيشتر از اسپري استنشاق كننده تسكين مي يابد.   

  :معايب نبواليزر

 نبواليزر معموال به عنوان يك استنشاق آسان نيست.   

 ن استفاده كردآتوان بيرون از خانه از ي مريز برق دارد (قابل حمل نيست و نآنها نياز به اتصال به پ برخي از مدل هاي.(  

 انتقال ميكروب و عفونت وجود داردشانس  ،دستگاه به خوبي تميز نشود چنانچه.  

 است مقدار زيادي بخار (كه حاوي ممكن  (ماسك كامال فيكس نشود)، در صورتي كه ماسك به خوبي تمام بخش بيني و دهان را پوشش ندهد

 .اين مورد همچنين باعث صرف هزينه بيشتر جهت خريد دارو مي شود و دارو است) تلف شود

 است. طوالني پودر و اسپري به نسبتاز آن  استفاده زمان 

  نيست پذير جايي امكان هر در آنها نقل و حمل بالطبع و دارند هوا كمپرسور به نياز تر قديمي هاي دستگاه.  

 سوسپانسيون مانند داروها از انتقال بعضي براي كه كنند تبديل ريز ذرات به را دارويي مايع توانند نمي نبواليزر هاي دستگاه از بعضي 

  نيستند. مناسب بودزونايد

  

  

  

  موفق باشيد                                                                                                                                                                 

  آموزش پرستاري


