
 



 مفهوم نیاز به اکسیژن
 و

O2 Therapy 

 

 



مفهوم اکسيژن رسانی و اقدامات الزم : هدف کلی•
 .پرستاري در اين زمينه را بيان کنيد



 آناتومی
 راه هاي هوايی فوقانی•
 بینی، حلق، حنجره و اپی گلوت 

 گرم،صاف و مرطوب کردن هوای دمی است: عملکرد اصلی

 راه هاي هوايی تحتانی•

 تراشه،ساقه اصلی برونش راست و چپ، بخش های برونشی، برونشیول
 (ریه راست سه لوب و چپ دو لوب)های انتهایی و آلوئول ها 

 انتقال هوا، تمیز کردن مخاط و تولید سورفکتانت: عملکرد اصلی
 

 



 پلور•
احشايی visceral pleura  :ريه ها را می پوشاند 
 parietal pleura جداري 
  ريه ها از قاعده به ديافراگم و از باال تا باالي اولين دنده ادامه

 دارند

 



 فیزیولوژی تنفس

 .وجود اکسیژن برای حفظ ادامه زندگی، الزم است•
سیستم قلبی و تنفسی، مسئولیت تامین نیازهای بدن به اکسیژن را  •

 . برعهده دارند 
مکانسیم تهویه، پرفیوژن و نقل و انتقال گازهای تنفسی سبب تامین •

 .  اکسیژن خون می شوند

 در بصل النخاع در ساقه مغزمرکز کنترل تنفس •

تنظیم کننده های عصبی وشیمیایی در پاسخ به تغییر نیاز بافتها به •
 .اکسیژن، تعداد و عمق تنفس را کنترل می کنند



 فیزیولوژی تنفس

هدف از تنفس فراهم کردن اکسیژن بافت ها و برداشت دی اکسید کربن •
عملکرد   3برای رسیدن به این اهداف تنفس را می توان به . از آنهاست

 :اصلی تقسیم نمود

 Ventilationتهويه 1)
حرکت اکسیژن و دی اکسیدکربن بین : Diffusionانتشار 2)

 (تنفس خارجی)است ( مویرگ)و خون( آلوئول)هوا
، شامل حمل اکسیژن و دی  انتقال و تبادل گازها در سطح بافت 3)

تنفس  )اکسید کربن از طریق خون بسوی سلول ها و بالعکس می باشد
 (داخلی

 
 
 
 

 

 

 



  
 فیزیولوژی تنفس

 
 

 Ventilationتهويه 

 فرآیند حرکت هوا به داخل وخارج ریه ها •
ریه  ( االستیک)جهت تهویه، هماهنگ بودن خصوصیت کشسانی •

 وسالمت عصبی ضروری است
 :تهويه دو فاز دارد•

 Inspiration, or inhalation دم یک فرآیند کامال فعال 
   Expiration, or exhalation یک فرآیند غیر فعال بازدم 
این عضله توسط . مهمترین عضله دخیل در عمل دم دیافراگم است   •

عصب فرنیک که از طناب نخاعی در چهارمین مهره گردنی منشا می  
 گیرد عصب دهی می شود 

 



 Diffusionانتشار 
و ( آلوئول)حرکت اکسیژن و دی اکسیدکربن بین هوا•

 است( مویرگ)خون
 انتقال در سطح بافت

درسطح بافتی، اکسیژن از خون وارد بافت شده و دی اکسید  •
کربن از بافت وارد خون شده تا به آلوئول ها منتقل و از طریق 

 .   بازدم خارج شود
 

 

 



 Perfusionپرفيوژن 
عروقی برای پمپ کردن خون   –به توانایی دستگاه قلبی  •

اکسیژن دار به بافتها و بازگرداندن خون بدون اکسیژن به ریه  
 .ها اطالق می شود 

 حمل اکسيژن در بدن  
درصد اکسیژن بوسیله ترکیب با هموگلوبین گلبول  98حدود   •

درصد باقیمانده بصورت محلول در   2های قرمز و در حدود 
 پالسمای خون به بافت ها و سلول ها انتقال میابد

 

 



 اختالل در عملکرد تنفس
     

بيماريها يا شرايطی که روي تهويه يا انتقال اکسيژن تاثير •
می گذارند باعث اختالل در عملکرد تنفسی می شوند 

سه اختالل اصلی تنفسی شامل هيپرونتيالسيون ، 
 .هيپوونتيالسيون وهيپوکسی هستند

 



 هیپرونتیالسیون

برای دفع دی اکسید کربن  تهويه  وضعیتی است که میزان•
 .وریدی حاصل از متابولیسم سلولی بیش از حد الزم است

هیپرونتیالسیون می تواند ناشی از اضطراب ، عفونت و دارو عدم   •
عکس العمل بالینی بیمار افزایش  . باشد...تعادل اسیدو باز ، تب و

 .  تعداد و عمق تنفس است 



 هیپوونتیالسیون

  نیاز تامین به قادر ای حبابچه تهويه که دهد می رخ زمانی•
  با نباشد کافی کربن اکسید دی دفع یا اکسیژن به بدن

 شریانی کربن اکسید دی فشار ای حبابچه  تهویه کاهش
(Paco2) یابد می افزایش   

آتلکتازی شدید که روی هم خوابیدن حبابچه ها اطالق می •
شود مانع از تبادل طبیعی اکسیژن ودی اکسید کربن می 
گردد با روی هم خوابیدن حبابچه ها ، تهویه ریوی کاهش  

 یافته وهیپوونتیالسیون رخ می دهد



 هیپوکسی

کاهش میزان اکسیژن خون شریانی است وزمانیکه این کاهش  هایپوکسمی
اکسیژن در سطح سلولی منجر به کاهش اکسیژناسیون بافتی گردد اصطالحابه 

به اکسیژن رسانی ناکافی به  هیپوکسیآن هیپوکسی گفته می شود به عبارتی 
بافتها  در سطح سلولی گفته می شود ممکن است کاهش عرضه یا مصرف 

 :اکسیژن در سطح سلول ودر اثر موارد زیر رخ دهد 
 کاهش سطح هموگلوبین وظرفیت حمل اکسیژن توسط خون1.
 کاهش غلظت اکسیژن دمی2.
 ناتوانی بافتها برای برداشت اکسیژن از خون مثال در مسمومیت با سیانید3.
 کاهش انتشار اکسیژن از حبابچه به خون مثال در پنومونی4.
 کاهش پرفیوژن بافتی با خون اکسیژن دار مثال به دنبال شوک5.
 اختالل تهویه مثال در شکستگی های مکرر یا ضربه به قفسه سینه6.

 



 عالئم ونشانه های هیپوکسی

اندازه گيري هايپوکسی نسوج غير ممکن است زيرا درقسمتهاي  •
مختلف بدن آن بسيار متفاوت است ميزان طبيعی اکسيژن خون  

 .  ميلی متر جيوه است 80-100شريانی 
بدن به هيپوکسمی با افزايش تعداد وعمق تنفس ، که تالشی جهت  •

 تهويه آلوئولی بيشتر است واکنش نشان می دهد
کاهش تحویل  ) هیپوکسمی  معموال یه هیپوکسی منتهی می شود •

نشانه ها وعالئم هیپوکسی بستگی به سرعت بروز  ( اکسیژن به بافتها
 هیپوکسمی دارد

 
 



 عالئم ونشانه های هیپوکسی
هیپوکسی با تغییر عملکرد دستگاه عصبی مرکزی همراه است زیرا مراکز  •

 عصبی بیش از سایر بافتها به کاهش اکسیژن حساسیت دارند
نگرانی، بیقراری، از دست دادن قدرت  : نشانه هاي بالينی هيپوکسی •

تمرکز، کاهش سطح هوشیاری سرگیجه وتغییرات رفتاری قادر به دراز  
 کشیدن نیستند و خسته و بیقرار به نظر می رسند

آبی رنگ شدن پوست و غشاهای مخاطی، عالمت دیررس  : سيانوز•
 هیپوکسی

 



 عوامل مؤثر بر اکسیژن رسانی
 عوامل فيزيولوژيک

 (کم خونی، استنشاق گازهای سمی):کاهش ظرفيت حمل اکسيژن•
انسداد راههای هوایی فوقانی و تحتانی، : کاهش غلظت اکسيژن دمی•

 زندگی در ارتفاعات
 شوک و کم آبی شدید: هيپوولومی•
 حاملگی، تب: افزايش ميزان متابوليسم•
حاملگی، چاقی،  )وضعيت هاي اثرگذار بر حرکات ديواره قفسه سينه•

ناهنجاری های عضالنی اسکلتی، ضربه، بیماریهای عصبی عضالنی،  
 (اختالالت دستگاه عصبی مرکزی

 اختالل در عملکرد قلب•

 

 

 



 سایر عوامل

 کودکان و سالمندان: عوامل تکاملی•
 ورزش، سیگار، شغل، سوء استفاده از مواد: سبک زندگی•

 تریاک تعداد و عمق تنفس را کاهش می دهد: داروها و مواد مخدر

 افزایش تهویه: استرس: سالمت روان

 عوامل محيطی•

 

 



 فرآيند پرستاري

 :بررسی و شناخت
 تاريخچه پرستاري•
الگوی تنفس معمول، تغییرات اخیر مثل سرفه  : به نکات زیر توجه می شود  

، خلط، درد قفسه سینه و خصوصیات درد، تنگی نفس، تب و خستگی،  
عادات موجود مثل سیگار کشیدن و همچنین آلرژی ها، وجود بیماریهای  

قلبی در گذشته و حال، مشکالت تنفسی در گذشته، عوامل خطرآفرین 
سابقه  )تنفسی، مواجهه جغرافیایی، عفونت های تنفسی، مخاطرات بهداشتی

 (تئوفیلین)، داروها(سرطان، سل



 بررسی فيزيکی يا معاينه جسمی  •

   در معاینه سیستم تنفسی از مشاهده ، لمس ، دق و سمع بهره گرفته می شود
صداهای منقطعی هستند و وقتی بروز می کنند که هوا از راه  : کراکل ها ( 1•

کراکل ها به انواع ریز ، متوسط وخشن  . های هوایی دارای مایع عبور کنند 
 .تقسیم می شوند

( رونکای ) ویز ها به دو دسته ویز سوت مانند و ویز صدا دار : ویزینگ ( 2•
ویزهای سوت مانند از عبور هوا در راه های هوایی  . تقسیم می شوند

کوچکتر ایجاد می شوند اما ویزهای صدادار از راه های هوایی بزرگتر شنیده  
ویزها معموالدر افراد مبتال به آسم و آمفیزم . شده و شبیه خرخر می باشند 

 .شنیده می شوند 
•  . 



 : آزمایشات تشخیصی عملکرد تنفسی 
1)ABG  در این آزمایش ، خون شریانی به طور  : یا گازهای خون شریانی

این . مستقیم جمع آوری شده و فورا به آزمایشگاه فرستاده می شود 
آزمایش ، میزان فشار اکسیژن ، دی اکسید کربن و بیکربنات را نشان می  

 .دهد 
 سیتولوژی( 2

 .نمونه خلط جمع آوری شده و از نظر میکروبیولوژی بررسی می شود  
 برونکوسکوپی  ( 3

این آزمایش جهت  . مشاهده مستقیم برونش ها ، حنجره و نای می باشد  
، تخلیه ترشحات ، خروج اجسام خارجی و ( نمونه برداری)گرفتن  بیوپسی 

 .  گرفتن رضایت نامه اجباری است . تخلیه آبسه انجام می شود 

   



جهت تعیین آلرژن هایی که بیمار به آنها :تست های پوستی ( 4
 .حساس است

بهتر است بیمار گان پوشیده باشد و زیور  : گرافی با اشعه ایکس( 5
بیمار یک تنفس عمیق  . آالت و وسایل فلزی را خارج کند 

 .نموده و در حین گرافی ، تنفس خود را نگه می دارد 

 



 آزمایشات تشخیصی عملکرد تنفسی

 (  اکسیمتری ضربانی) پالس اکسمیتری ( 6

روش غیر تهاجمی جهت سنجش میزان اشباع اکسیژن خون شریانی است که  
میزان طبیعی اشباع  . جهت بررسی تاثیر درمان با اکسیژن به کار می رود 

نشان دهنده اکسیژن  % 85مقادیر زیر . می باشد %  95-100اکسیژن 
 .گیری ناکافی بافت ها است 

روشی است برای بررسی عملکرد ریه که از طریق آن ظرفیت  : اسپیرومتری ( 7
دستگاهی که این ظرفیت ها  . ها و حجم های ریوی اندازه گیری می شود 

 .وحجم ها را اندازه گیری می کند اسپیرومتر نامیده می شود
روشی است که به وسیله سوزن مخصوص وارد فضای پلور شده و  : توراسنتز ( 8

جهت توراسنتز ، گرفتن رضایت نامه . مایع داخل این فضا کشیده می شود 
 .کتبی الزامی است

 . 



 تشخیص های پرستاری 

تشخیص های پرستاری که که در سیستم تنفسی مطرح است می تواند به •
ایجاد مشکل علت  یا مشکلصورت  تغییر در  عملکرد تنفسی به صورت 

 باشد

 تشخیص هایی که به صورت مشکل در این سیستم مطرح اند عبارتند از•

پاکی  غیر موثر راه های هوایی، الگوی تنفسی غیر موثر و  اختالل در  •
 .تبادالت گازی 

 

 



 تشخیص های پرستاری 

 تشخیص هایی که به صورت علت مطرح اند عبارتند از

 عدم تحمل فعالیت در ارتباط با تنفس کوتاه و منقطع
اضطراب در ارتباط با خفگی-  
.اختالل در ارتباط کالمی در ارتباط با تنگی نفس-  
خستگی در ارتباط با اختالل در انتقال اکسیژن-  

اختالل در الگوی خواب در ارتباط با تنگی نفس-  



 برنامه ریزی، برآیندهای مورد انتظار

بهبود تبادالت گازي در ريه ها را به وسيله عدم وجود سيانوز ،درد  -
 نشان دهد... و

 عملکرد ريوي به وسيله حفظ حداقل ميزان فعاليت حفظ شود-
 رفتارهاي خود مراقبتی نشان داده شود-



 اجرای فرآیند 

 محیط بدون آلودگی  •

برای رسیدن به این هدف می توان از اقدامات بسیار ساده مثل استفاده از  
ماسک ، محدود کردن تماس فرد با عوامل خطر زای تنفسی ، عدم مصرف 

سیگار، خارج نشدن از خانه در ساعات آلودگی شدید هوا، به کار گرفتن 
 .دستگاه های تهویه و غیره استفاده نمود

 ارتباط پرستار با بیمار •

ایجاد ارتباطی همراه با اعتماد بین پرستار و بیمار می تواند با کاهش اضطراب  
آسم با اضطراب  ) بیمار باعث رفع یکسری از مشکالت تنفسی او شود 

 (.تشدید می شود 

 

 



 اجرای فرآیند 
 بهبود تنفسی•

با استفاده از تمرینات تنفسی برنامه ریزی شده پرستار می تواند به بر قراری 
 .عملکرد مناسب تنفسی کمک کند

 راه هاي بهبود تنفسی     

 تنفس عمیق ( الف

 اسپیرومتری تشویقی( ب

در بیمارانی که تنفس سطحی و تند دارند،  (: شکمی)تنفس دیافراگماتیک ( ج
بیمار با گذاشتن یک دست روی معده و یک دست روی . استفاده می شود

قفسه سینه ازطریق بینی به آرامی تنفس کرده و شکم خود را باد می کند،  
سپس نفس خود را با لب های جمع شده در حالی که عضالت شکم  

این کار باید هر دو  . منقبض است با فشار دست روی شکم خارج می کند 
 .دقیقه یک بار تکرار شود



 اجرای فرآیند 
 تنفس با لب های جمع شده  ( د

 چست تیوب یا لوله قفسه سینه ( و 

 Pleural(تجمع مایع)در بیمارانی که به هر دلیلی دچار پلورال افیوژن  
Effusion  ) در  ( تجمع خون ) یا هموتوراکس ( تجمع هوا ) ، پنوموتوراکس

ریه ها هستند ، استفاده از لوله قفسه سینه  جهت کمک به تخلیه این مواد و 
به طور عادی فشار جنب ،  فشار  . انبساط مجدد ریه فشرده شده الزم است 

در صورت رخ دادن هر کدام از مشکالت ذکر شده ،  فشار ریه ها . منفی است
 .  مثبت شده و در نتیجه  فرد دچار تنگی نفس می شود



 به حرکت در آوردن ترشحات ریوی•

 فراهم کردن هوای مرطوب  (  1

 فیزیوتراپی قفسه سینه( 2
تخلیه وضعیتی 
دق قفسه سینه 

در هنگام بازدم(: ایجاد لرزش )ارتعاش 

 

 



 سرفه کردن  •

. جهت موثر بودن سرفه باید عضالت به اندازه کافی منقبض شوند 
. بهتر است بیمار در حالتی صاف نشسته و پاها روی زمین باشد 
سرفه های ارادی جهت بیماران دارای مشکالت تنفسی توصیه  

می شود و بهتر است بر اساس برنامه ای خاص در صبح زود 
سرفه های غیرارادی معموال همراه با عفونت های  . انجام شود 

 تنفسی ، اجسام خارجی و تحریکات رخ می دهد

 



 (  پوزیشن)وضعیت دادن •

 دریافت کافی مایعات •
مصرف وعده های غذایی با میزان کم و دفعات : تغذیه و خواب•

خواب کافی باعث حفظ عملکرد مناسب . زیاد توصیه می شود 
 .تفسی در بیمار شده و خستگی او را کاهش می دهد

وظیفه پرستار در مورد داروها ، آموزش نحوه مصرف : داروها •
صحیح آنها و کنترل عوارض جانبی است داروهای استنشاقی  

 .توسط اسپری یا  نبوالیزر تجویز می شود 

 

 

 

 

 



 راههای هوایی مصنوعی•

 ایروی دهانیair way :ساده ترین نوع ایروی مصنوعی 
لوله تراشه 



  ساکشن

وقتی مددجو قادر به پاک کردن ترشحات تنفسی از طریق سرفه کردن  
انواعی . نباشد پرستار باید با ساکشن نمودن ، راه هوایی را پاک کند 

حلقی وبینی حلقی ،   –از روشهای ساکشن شامل ساکشن دهانی 
 . تراشه ای و ساکشن راه هوایی مصنوعی است  –ساکشن دهانی 

این روشها براساس اصول مشترکی استوار هستند با توجه به استریل 
، ساکشن باید به صورت استریل دهانی و نای بودن ناحیه حلقی 

دهان تمیز محسوب می شود ولذا ساکشن ترشحات . انجام گیرد 
در همه انواع . باید پس از ناحیه حلقی دهانی وتراشه انجام گردد 

ساکشن از کاتتری استفاده می شود که نوک آن گرد بوده ودر طول 
 قسمت انتهایی آن چند سوراخ وجود دارد



 اکسیژن رسانی

برخی از مددجویان به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز به •
 .درمان با اکسیژن نیاز دارند 

اکسیژن درمانی ارزان ، قابل دسترس ومورد استفاده در •
مکانهای مختلف برای رفع یا پیشگیری از هیپوکسی بافتی 

می باشد هدف نهایی اکسیژن درمانی پیشگیری یا رفع 
 .هیپوکسی است 

اکسیژن جایگزینی برای درمان نیست وفقط در مواقع الزم  •
 باید استفاده شود



 احتیاطات در استفاده از اکسیژن 

 از روشن کردن شعله در اتاق خودداري شود-
 در اتاق“ سيگار ممنوع”و “ خطر احتراق“قرار دادن عالمت-
 چک کردن وسايل الکتريکی در اتاق-
اجتناب از پوشيدن لباس هايی که الکتريسته را نگه می -

 دارد



 اکسیژن رسانی

با اکسیژن باید به عنوان یک دارو برخورد شود دارای  •
 .  عوارض جانبی خطرناکی مثل مسمومیت با اکسیژن است

همانند هر دارویی باید مقدار مصرف یا غلظت اکسیژن به •
 صورت پیوسته بررسی شود

همان شش قانونی که درمورد تجویز دارو باید رعایت •
 گردند ، در خصوص تجویز اکسیژن هم باید مراعات شوند

 



 اکسیژن رسانی

در اکسیژن تراپی گاز اکسیژن را با فشار بیش از آنچه در   •
 اتمسفر محیطی وجود دارد به بیمار می رسانند

با تجویز اکسیژن ودرمان هایپوکسمی می توان از هیپوکسی •
 بافتی جلوگیری کرد 

هدف از اکسیژن تراپی شامل کاهش کار تنفس و برداشتن •
 فشار از روی میوکارد است



 احتیاطات ایمنی

اکسیژن گازی است که بسیار قابل اشتعال می باشد اگرچه  •
بصورت خودبخودی مشتعل نمی شود یا سبب انفجار نمی 

گردد اما اگربا جرقه حاصل از  شعله آتش یا وسیله 
الکتریکی تماس پیدا کند ، به آسانی باعث آتش سوزی می 

شود با افزایش استفاده از اکسیژن در منزل ، مددجویان 
وکارکنان بهداشتی ودرمانی باید از خطر ناشی از اشتعال 

 اکسیژن مطلع باشند
اکسیژن در غلظت های باال دارای قابلیت اشتعال  •

 فراوان است



 اقدامات جهت ایمنی مددجو  

عالمت سیگار ممنوع بر درب اتاق وباالی تخت مددجو  •
 . نصب کنید 

از کارکرد صحیح وسایل الکتریکی موجود در اتاق مددجو •
 مطمئن شوید

 محل نزدیکترین عامل اطفاء حریق را شناسایی کنید•
 مسیرهای خروج وتخلیه محل را شناسایی نمایید•
قبل از انتقال مددجو میزان اکسیژن موجود در مخازن قابل •

 حمل را بررسی کند تا از وجود اکسیژن کافی مطمئن شوید



 منبع اکسیژن

اکسیژن از طرق مخازن یا  •
 اکسیژن سانترال تجویز می شود

مخازن اکسیژن که به شکل •
کپسول می باشند به صورت  

عمودی در کنار تخت مددجو  
 قرار داده می شوند



 منبع اکسیژن



 روشهای تجویز اکسیژن 

 ابزارهای الزم برای تجویز اکسیژن به دو گروه عمده تقسیم می شوند   

 (High Flow system) سیستمهای با جریان زیاد اکسیژن. 1

 Non)ماسک ونچوری ، ماسک بدون  استنشاق مجدد هوای بازدمی  
Rebreathing Mask ) ؛ماسک با استنشاق مجدد بخشی از

 ( :Partial Rebreathing Mask) هوای بازدمی 
  
  (low Flow system )سیستمهای با جریان کم اکسیژن . 2

 .  کانوالی بینی ، ماسک ساده  صورت : مثل 



  Nasal Connualکانوالی بینی  
این سیستم متداولترین راه تجویز اکسیژن  

وسیله ساده وراحت برای تجویز  .است 
 1/5دوشاخک که حدود . اکسیژن است 

سانتی متر طول دارند ودرمرکز لوله ای  
یکبار مصرف واقع هستند در درون حفره 

 های بینی قرار می گیرند 
 

تا 1اکسیژن از طریق کانوال با جریان حداکثر 
لیتر در دقیه تجویز می گرددکه میزان   6

FiO2   درصد به بیمار   24-44برابر
لیتر  4معموال از جریان بیش از . رساند 

در دقیقه استفاده نمی شود زیرا سبب 
 خشکی مخاط دهان می شود



 ماسک ساده صورت 

به . برای درمان کوتاه مدت استفاده می گردد 
خوبی روی صورت ثابت نمی شود واکسیژن را 

%  60تا  30در دقیقه در غلظت  6-10با سرعت 
به مددجو می رساند تجویز اکسیژن با این روش 

 . موثرتر از کانوالی بینی است 
استفاده از این نوع ماسک برای مددجویان دچار   

احتباس دی اکسید کربن به دلیل تشدید 
 احتباس ، ممنوع است  



 ماسک ساده صورت 



 ماسک ذخیره کننده اکسیژن 

 Partial) ماسک با استنشاق مجدد بخشی از هواي بازدمی . الف 
Rebreathing Mask: ) 

را 60 -80در حدود  FiO2ليتر در دقيقه ،  6 -10اين ماسکها با تجويز اکسيژن به ميزان   
 ايجاد می کنند 

اين نوع ماسک داراي کيسه ذخيره ساز بوده ، ذخيره مصنوعی اکسيژن را افزايش می دهد  
از هواي بازدمی نيز به کيسه ⅓ بيشتري به بيمار می رساند  تقريبا  FiO2و در نتيجه 

ذخيره ساز برمی گردد در واقع حجم برگشتی از فضاي مرده آناتوميک است که هنوز 
 . است   CO2غنی از اکسيژن بوده، گرم ومرطوب است وحاوي مقدار کمی 

 
جهت اطمينان از اينکه بيمار حجم زيادي از هواي بازدمی را مجددا تنفس نمی کند ، بايد  

از ⅓ به نحوي که با هر دم بيش از . ليتر در دقيقه باشد  6جريان اکسيژن حداقل 
حجم کيسه ذخيره ساز کاسته شود در غير اين صورت  نيز می تواند در کيسه ذخيره 

 ساز تجمع يابد وموجب افت درصد اکسيژن داخل کيسه گردد



 ماسک ذخیره کننده اکسیژن 

ماسک بدون  استنشاق مجدد هوای بازدمی  . الف 
(Non Rebreathing Mask: ) 

این ماسکها دارای کیسه ذخیره ساز با دریچه یک  
طرفه هستند که اجازه ورود هوای بازدمی به داخل  

بوسیله این ماسکها  . کیسه ذخیره ساز را نمی دهد 
 لیتر اکسیژن در دقیقه ، می توان  6 -15با تجویز 

FiO2  در این . درصد ایجاد کرد  95 -100میزان
نوع ماسک باید کیسه را درمدت دم مورد مشاهده  

 . قرار داد 



 ماسک ذخیره کننده اکسیژن 



 Transtracheal از طريق تراشه  

تجویز اکسیژن از طریق تراشه روشی است که 
برای مددجویان دچار بیماریهای مزمن ریه بکار 
می رود در این شیوه یک کاتتر کوچک از طریق  
برش جراحی در قسمت پایین گردن محل غشاء 
کریکوتیروئید مستقیما به درون تراشه فرستاده  

می شود اکسیژن به طور مستقیم به درون تراشه  
 تجویز می گردد  



 Venturi Maskماسک ونچوری 

جهت تجویز اکسیژن با جریان باال استفاده می شوند این ماسکها قابل اعتماد ترین، 
اکسیژن . دقیق ترین روش برای غلظت صحیح وکنترل شده اکسیژن هستند 

 لیتر در دقیقه 14تا  2درصد با جریان  55تا  24با غلظت 
این وسایل طوری طراحی شده اند که هوای اتاق را با جریان ثابتی از اکسیژن 

مخلوط کرده سپس به ریه ها می فرستندبه علت سرعت باالی جریان گاز در  
این سیستم همواره میزان ثابتی از اکسیژن در سیستم جریان داشته هوای  
اضافی همراه با دی اکسید کربن بوسیله این جریان سریع از زیر ماسک  

 خارج می شود  
در این نوع ماسک آداپتورهای قابل تعویض وجوددارد که مقدار ثابتی از اکسیژن 

 را با حجم ثابتی از هوا مخلوط کرده به بیمار می رسانند
( COPD)مهمترین مورد مصرف ماسک ونچوری در بیماریهای مزمن انسداد ریه 

 است  



 Venturi Maskماسک ونچوری 



 Venturi Maskماسک ونچوری 



 
 (Oxygen Tent)چادر اکسیژن

چادر اکسیژن روش دیگری جهت تجویز اکسیژن  
در سیستم با جریان آهسته اکسیژن است مزیت 

این دستگاه آن است که که می توان رطوبت  
زیادی را با آن به مددجو رساند از معایب آن 

را دقیقا کنترل    FiO2نیز این است که نمی توان 
لیتر در دقیقه  4-8با این وسیله ، با تجویز . کرد

 فراهم گردد% 40اکسیژن ، درحدود 



 (Face Tent)چادر صورت

این وسیله بیشتر در اطفال که قادر به تحمل ماسک و کانوالی بینی  
نیستند استفاده می شود شرایط استفاده از چادر اکسیژن عبارتست از 

 : 
در صورتیکه که اکسیژن گرم  ) کنترل درجه حرارت چادر . 11.

تجویز شود ، درجه حرارت چادرآنقدر باال می رودکه موجب  
 تعریق می گرددبه این ترتیب مصرف اکسیژن بدن باال می رود

 کنترل رطوبت چادر2.

 چادر باید تهویه داشته باشد) زیرچادر  CO2کنترل از نظر افزایش 3.

 (چادر باید بعد از هر بار مصرف ضد عفونی شود ) استریلیتی چادر 4.



 (Oxygen Tent)چادر صورت



 Oxygen)چادر اکسیژن
Tent) 



 عوارض اکسیژن تراپی

 : مسمومیت با اکسیژن 1.
 این عارضه بروز   می کند  % 60در صورت مصرف اکسیژن با غلظت بیش از        

ساعت پس از دادن اکسیژن با فشار باال رخ   48 -24تغییرات پاتولوژیک ریه ها 
تجویز اکسیژن موجب کاهش فعالیت مژکهای مخاطی شده منجر . می دهد 

 به تجمع ترشحات در راههای هوایی ونهایتا پنومونی غیر عفونی می شود  
نشانه های اولیه مسمومیت با اکسیژن شامل التهاب خفیف  ، تراشه وبرونش همراه   

با احساس درد در پشت جناغ سینه ، احتقان بینی ودرد در هنگام دم  
وسرفه است که تدریجا سرفه ها شدید تر ودرد پشت جناغ بیشتر شده 

 . وتنگی نفس بروز پیدا می کند 
مسمومیت با اکسیژن در نهایت به تخریب غشاء تنفسی وکاهش تولید سورفکتانت  

 ، آتلکتازی پیشرونده ، ادم غیر قلبی وسفت شدن وفیبروز ریه می انجاند 



 عوارض اکسیژن تراپی

 :صدمات چشمی . 2
صدمات شبکیه در بالغین که در معرض اکسیژن   

 .  قرار می گیرند اتفاق می افتد % 100
مددجویانی که مبتال به بعضی از بیماریهای شبکیه نظیر  

دکولمان می باشند ، مستعد تر هستند اشک 
ریزش ، ادم ، اختالل بینایی ، نتیجه عوارض سمی 

اکسیژن با غلظت باال روی قرنیه وعدسی در بالغین  
 است

تجویز مقادیر زیاد اکسیژن در نوزادان نارس ممکن  
     است موجب دکولمان شبکیه وبروز کوری شود



 عوارض اکسیژن تراپی

 : آتلکتازی جذبی . 3
این عارضه ممکن است بعلت خارج کردن نیتروژن از آلوئولها 

توسط اکسیژن ایجاد می شود به طور طبیعی هوای  
اکسیژن است نیتروژن % 21نیتروژن و% 79استنشاقی حاوی 

درحالت نرمال حجم باقی مانده را که موجب باز نگه داشتن 
آلوئولها می شود حفظ می کند ، زیرا جذب نیتروژن از غشاء 

زمانیکه به دنبال تجویز مقادیر . آلوئولی بسیار ضعیف است 
که به راحتی از غشاء تنفسی قابل جذب است ) باالی اکسیژن 

این گاز جایگزین نیتروژن گردد حجم باقی مانده کاهش  ( 
 یافته کالپس آلوئولی ایجاد می شود  
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