
 ماسك: 
ماسك كه دهان و بيني فرد را مي پوشاند براي تهويه               

اكسيژن به كار مي روند. ماسك هاي اكسيژن در اندازه             

هاي مختلفي موجود مي باشند . ماسك ساده غلظتي              

ليتردقيقه به    8تا    5درصد را با سرعت        04تا    04حدود  

 .بيمار مي رساند

ماسك بايد بعد از هر بار استفاده كامال شسته شده و تا               

استفاده بعدي همانگونه كه به لوله رابط و كپسول وصل            

 شده در كيسه نايلوني نگهداري شود.

 درهنگام استفاده از كپسول اكسيژن به چه

 نكاتي بايد توجه كنيم؟

كپسول اكسيزن بالقوه آتش زا است ، پس بااياد روي      1-

چرح حمل كننده قرار گيرد تا در هنگام جابه جااياي باه               

 .زمين نيفتد و يا به بدنه آن ضربه اي وارد نگردد

دركنار كپسول اكساياژن الا ال، اساياد، تايانار،                  2-  

 روغن،گازوئيل و بنزين قرار ندهيد..

از فندك، سيگار و ترانس در كنار كپسول اكساياژن             3 -

 استفاده ننماييد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اكسيژن درماني
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 واحدآموزش همگانی 
 1041045041تاریخ آخرین بازنگری: 

 
 

 

كپسول اكسيژن را در كنار منبع گرمايي مثل بخاري و             -0

 .شوفاژ قرار ندهيد

هفته اي يك بار، محفظه مرطوب كننده را باا ماواد                 -5

 شوينده و آب جرم گيري نماييد.

 درجه سانتيگراد باشد. 14-04بين دماي اطاق بايد  - 0

زم است كه كليه اجزاء كپسول اكسيژن هفته اي ياك           ال-7

 .بار كامال كنترل شود

هميشه محلي كه كپسول گذاشته مي شود بايد نزدياك            -8

 ترين محل به جايي كه بيمار مي خوابد در نظر گرفته شود.

 

 منابع:
 برونر. سودارث، پرستاري در بيماريهاي گوارشي         

 سعيد حسيني. فاطمه رمضاني،راهنماي جامع تغذيه با لوله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اكسيژن  درماني چيست؟
اكسيژن درماني عبارت است از تجويز اكسيژن با غلظت بيش 

از آنچه كه در هوا وجود دارد. هدف از اكسيژن درماني انتقال           

كافي اكسيژن به خون، كاهش كار دستگاه تنفسي و كاهش           

 .فشار بر ميوكارد )ي ي از اليه هايعضالني قلب( مي باشد

كپسول اكسيژن در اندازه هاي مختلف موجود مي باشدكه           

اندازه متوسط آن بايد در مركز بهداشتي درماني جهت افراد            

 .استفاده كننده از آيودي و يا مراجعين بدحال موجود باشد

 عالئم كاهش اكسيژن در خون
 گيجي

 افزايش ضربان قلب 

 تند نفس كشيدن

 افزايش فشارخون  

 تنگي نفس 

 

 

 

 

 

 :دستگاه اكسيژن شامل قسمت هاي زير است
 كپسول اكسيژن

 مانومتر

 شير تنظيم كننده خودكار

 جريان سنج

 ه مرطوب كنندهمحفظ 

 پيچ كنترل

 لوله ها ارتباطي 

 ماسك يا كانوالي بيني 

در قسمت باالي كپسول اكسيژن وسيله اي به نام جريان سنج    

قرار دارد كه ميزان اكسيژن توسط آن تنظيم و هدايت                       

 .مي شود

ظرفي كه زير جريان سنج وصل شده است محتوي آب مقطر            

يا آب جوشيده سرد شده است. الزم است تا خط عالمت                

گذاري شده در آن آب ريخته شود . اين آب باعث مرطوب               

شدن اكسيژن مي شود و از آسيب به مخاط بيني و  دهان                 

 بيمار جلوگيري مي شود.

 راههاي دادن اكسيژن 

 :كانوالي بيني  •

فراوان ترين و ارزانترين و راحت ترين وسيله تجويزاكسيژن            

است كه به بيمار اجازه حركت و خوردن ونوشيدن را مي دهد.            

البته ام ان اكسيژن رساني با غلظت باال براي بيماران با اين            

 وسيله ام ان ندارد.
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