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  )٦( آموزشيپيام 

  "اكسيژن تجويز معمول هاي روش"

  : عبارتند از اكسيژن تجويز معمول هاي روش

 19 -كوويد بيماران در تهاجمي غير روش به اكسيژناسيون و تهويه هنماي (Nasal Canula)بيني كانوالي .١

  (Simple oxygen mask) اكسيژن ساده ماسك .٢

 كننده ذخيره كيسه با ) همراه (Rebreathing mask بازدمي هواي مجدد استنشاق با ماسك .٣

 كننده ذخيره هاي كيسه با همراه  (Non Rebreathing mask)بازدم هواي مجدد استنشاق بدون هاي ماسك .٤

  كانوال يا سوند بيني:.١

 اكسيژن است.  تجويز براي ابزار متداولترين  

 مورد استفاده قرار مي گيرد. اكسيژن متوسط تا كم سطح با هاي غلظت به نيازمند بيماران جهت  

 از اين روش استفاده مي شود. )درصد 92 تا 90 شرياني اكسيژن اشباع(خفيف  هيپوكسي با بيماران در اكسيژن تجويز جهت 

 روش  اين در اكسيژن جريان سرعت حداكثرL/min دمي اكسيژن غلظت حداكثر و ٦(FIO2)  است. درصد 45 تا  

 مي شود. استفاده طوالني مدت به اكسيژن تجويز جهت بيني از كاتترهاي ندرت به  

 استفاده است. بيني، قابل طريق از تنفس به در بيمار وابسته  

 مقدار از بيش اكسيژن سرعت افزايشL/min حلق تحريك نيز و بيني مخاط خشكي و تحريك هوا، بلع موجب تواند مي ٦ 

  .است درصد ٤ ليتر، يك هر ازاي به FIO2 تقريبي مقدار  .گردد

 در  سرد اكسيژن تجويز از جلوگيري و بيني گرفتگي و بيني مخاط خوني پر از پيشگيري جهت ديواري فلومتر آب مخزن نمودن خالي

 دمي، توصيه مي شود. هواي

 مي شود بيني گرفتگي و دمي گازهاي دماي كاهش باعث بلكه دهد نمي افزايش را دمي هواي رطوبت ميزان تنها نه آب مخزن كردن پر.  

 .گردد عفونت احتمال افزايش به منجر تواند مي حتي فلومتر كردن پر كه دارد وجود علمي شواهد



٢ 
 

  ماسك ساده صورت:. ٢

 مي نمايد. بيني را فراهم كانوالي با مقايسه در يباالتر اكسيژن غلظت  

 مورد استفاده قرار مي گيرد. اكسيژن متوسط تا پايين هاي غلظت به نيازمند بيماران جهت  

 از اين روش استفاده مي شود.) درصد 89 تا 85 شريان اكسيژن اشباع( متوسط هيپوكسي با بيماران در اكسيژن تجويز جهت 

 40 دمي اكسيژن غلظت ايجاد و دقيقه در ليتر 10 تا 5 ساده ماسك جهت اكسيژن جريان(FIO2) استفاده  درصد، قابل 60 تا

 است.

 صورت بافت طبيعي رساني خون قطع كه باعث آورد فشار صورت به چندان نبايد البته(باشد.  دهان بيمار مماس و بيني با بايد كامال ماسك 

 )شود.

 تنفس الزم است. هواي سازي در اين روش مرطوب 

 استفاده است. دهاني، قابل تنفس به در بيمار وابسته 

 به تجمع منجر كه چرا گردد، اجتناب آن كمتر مقدار از و است دقيقه در ليتر ٥ ميزان به روش اين در اكسيژن جريان حداقل 

 .است CO2 از بااليي سطح حاوي خود كه شود مي آن مجدد استنشاق و ماسك زير در بازدمي هواي

  اكسيژن:  كننده ذخيره هاي ماسك. ٣

  بازدمي هواي از بخشي مجدد استنشاق با هاي الف) ماسك

  استنشاق مجدد بازدميب) ماسك هاي بدون 

استفاده  ) قابلدرصد 85 زير شرياني اكسيژن اشباع( شديد هيپوكسي با بيماران در اكسيژن تجويز براي دار رزرو هاي ماسك

  است.

  بازدمي: هواي از بخشي مجدد استنشاق با هاي الف)ماسك 

  دمي اكسيژن (FIO2) بيماران، ارائه مي گردد به بيشتر غلظت با 

 اختالالت يا و ونتيالتور دستگاه از بيمار تازه جداسازي به مربوط هاي وضعيت جهت COPD است. مناسب 

 وارد مي شود.ماسك ذخيره كيسه درون به بازدم هواي از مقداري داخلي، طرفه يك ي دريچه فقدان بدليل ، 

 كمي مقدار و مرطوب و گرم اكسيژن ريه، فضاي برگشتي حجم از co2 مي گردد. استفادهتنفس، مجددا  در 
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 اكسيژن متصل مي شود. تيوب به مي گيرد و ماسك قراربيمار بيني  روي ماسك باالي فلزي قسمت 

 دمي اكسيژنغلظت و دقيقه در ليتر 10 - 6 سرعت با اكسيژن  (FIO2)بيمار ارائه مي شود. به درصد 80 ميزان به 

 است. دقيقه در ليتر ٦ در اين روش اكسيژن جريان حداقل

 پر باشد ذخيره كيسه سوم يك حداقل همواره كه گردد تنظيم طوري بايد جريان اكسيژن، كننده ذخيره ماسك هاي در.  

 ميزان دقيقه، در ليتر ٦ از كمتر اكسيژن ارائه صورت در CO2 افت درصد موجب و يافته تجمع ساز ذخيره كيسه در 

 .گردد مي كيسه داخل اكسيژن

  بازدمي:ب) ماسك هاي بدون استنشاق مجدد 

 ماسك مي باشد. داخل در طرفه يك دريچه با ساز ذخيره كيسه داراي 

 ماسك را نمي دهد. داخل به بيرون از هوا ورود اجازه وجود دارد و هوا خروج جهت خارجي محفظه دو  

 استفاده نمود. ماسك خارجي نبايد از هاي دريچه فقدان صورت در 

 كناري خارج مي گردد. هاي طريق دريچه از بازدم هواي شده و بسته داخلي، طرفه يك دريچه بازدم، هنگام در 

مي شود.  پر اكسيژن، از كننده ذخيره استفاده از اين نوع، كيسه از قبل  

 دمي اكسيژنغلظت و دقيقه در ليتر ١٠-١٥ سرعت با اكسيژن  (FIO2)بيمار ارائه مي شود. به درصد 95 ميزان به 

 دقيقه است. در ليتر 15 تا اكسيژن در اين روش سرعت حداكثر 

 تنفس بايستي ممانعت به عمل آورد. بار هر در ماسك كيسه گنجايش سوم يك از بيش كاهش از  

 بخش هاي در بيشتر شود سعي لذا بازدم، هواي ذخيره بدون ماسك در اكسيژن با مسموميت احتمال به توجه با ICU و 

                                .گيرد قرار استفاده مورد بيمار به پرستار كافي نسبت در زمان

   :منبع

 استان پرستاري مديريت آموزش واحدسوي  تنظيمي از ١٩- كوويد بيماران در تهاجمي غير اكسيژناسيون و تهويه راهنماي

  ١٣٩٩شهريور  – شيراز پزشكي علوم دانشگاه درمان معاون نظارت با فارس
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