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 (Respiration)تؼزیف تٙفظ

تٙفظ زر ٚعیغ تزیٗ ٔفْٟٛ ذٛز ػُٕ زْ ٚ ثبسزْ 

ٔی ثبؽس وٝ ٔٙجز ثٝ رعب٘سٖ اوغیضٖ ثٝ ثسٖ ٚ 

 . زفغ زی اوغیس وزثٗ ٔی ٌززز

 

ٔىب٘یغٕی ثزای تجبزَ ٌبسٞب ثیٗ اتٕغفز، ذٖٛ ٚ 

 عَّٛ ٞب
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 دم  

 :(Inhalation, Inspiration)دم یا استنشاق 

 

 .عبارتست از عمل وارد کردن هوا به داخل ریه ها 
 

 دم یک فرآیند فعال است
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 باشدم

 ( Expiration,Exhalation)بازدم 

 .از ریه ها( گاز)عبارتست از عمل خارج کردن هوا 

 .بازدم یک فرآیند غیر فعال است

 
 4 فاطمه سمیعی سیبنی



 تٟٛیٝآ٘چٝ زر ػالئٓ حیبتی ا٘ساسٜ ٌیزی ٔی ؽٛز ٕٞبٖ 

 .ریٛی اعت

 

 حزوت ٌبسٞب ثٝ زاذُ ٚ ذبرج ریٝ ٞب: تَْيِ
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 تٌفس خازجي

تبادل اکسیژن و دی •

اکسید کربه میان حبابچه 

 .های ریوی و جریان خون
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(بافتي)تٌفس داخلي  

 دی و اکسیژن تبادل•

 جریان میان کربه اکسید

 .بافتی های سلول و خون
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 فیصيَلَضی تٌفس

  ٔغشی پُ ٚ اِٙربع ثصُ زر تٌفس غیسازادی کٌتسل عصبي هساکص•

 .زار٘س لزار

 

 .زار٘س لزا ٔد لؾزی زرثرؼ تٌفس ازادی کٌتسل عصبي هساکص•

 

 .ایٗ ٔزاوش اثز ثبسزار٘سٌی ٚ تحزیىی ثز ػعالت تٙفغی زار٘س
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:ًکتِ  

 قَيتسيي ذٖٛ زر کسبي اکسید دی غّظت افشایؼ•

 ػٕك ٚ تؼساز افشایؼ ثٝ ٔٙجز وٝ اعت تٌفسي هحسک

 .ؽٛز ٔی  تٙفظ

 

 دز بیوازاى هبتال بِ اًسداد هصهي زيَی: استثٌا 
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 افزایش دی اکسیذ اکسیذ کربه در خًن
 

  کاريتیذي شریان  آئًرتتحریک گیروذٌ َای شیمیایی ياقع در قًس  

 عضالت ي  ریٍتحریک گیروذٌ َای ياقع در +

 
 در بصل الىخاع ي پل مغزی مراکز کىترل غیر ارادی تىفس ارسال پیام تحریکی بٍ 

 

 ارسال پیام بٍ عضالت تىفسی
 

 تعذاد ي عمق تىفس را افزایش دادٌ 
 

 دفع دی اکسیذ کربه احتباس یافتٍ در بذن 
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 تٌفس هستلصم چْاز فسايٌد هتَالي است

 .ٚرٚز ٞٛا ثٝ زاذُ ریٝ ٚ ذزٚج آٖ اس ریٝ ٞب(: Ventilation)تٟٛی1ٝ.

 .حزوت ٞٛا زر راٟٞبی ٞٛایی ریٝ(:Conduction)ٞسایت2.

ا٘تمبَ اوغیضٖ ٚ زی اوغیس وزثٗ ثیٗ آِٛئَٛ ٞب ٚ عَّٛ ٞبی   (:diffusion)ا٘تؾبر3.

 (ا٘تؾبر ٌبس.)لزٔش ذٖٛ

 (ا٘تؾبر ذٖٛ.)حزوت جزیبٖ ذٖٛ زر زاذُ ٔٛیزي ٞبی ریٝ(: Perfusion)پزفیٛص4ٖ.
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 عَاهل هَثس بس تٌفس

 افشایؼ را تٙفظ ٚػٕك تؼساز ٚعیٍبر تت اظؽزاة، ٚ تزط فؼبِیت،•

 .زٞٙس ٔی

 

 .اعت س٘بٖ اس ثیؾتز ٔززاٖ ٞبی ریٝ حیبتی ظزفیت :جٙظ•

 

  پیزی زر ِی ٚ یبثس ٔی افشایؼ حیبتی ،ظزفیت عٗ افشایؼ ثب :عٗ•

  وٓ تٙفظ ٚػٕك ٚتؼساز یبثس ٔی وبٞؼ ٞب ریٝ ارتجبػی ذبصیت

 12 فاطمه سمیعی سیبنی   .ٔیؾٛز



 عَاهل هَثس بس تٌفس

 .یبثس ٔی وبٞؼ تٙفظ تؼساز ؽسٖ، ذٓ ٚ ٘ؾغتٗ ثب :ثسٖ ٚظؼیت•

 

   .زٞٙس ٔی افشایؼ یب وبٞؼ را تٙفظ تؼساز ٚ ػٕك ٞب زارٚ•

  تٙفظ ػٕك ٚ تؼساز ٞب ثرؼ آراْ ٚ ثیٟٛؽی زارٚٞبی ٔرسرٞب، ٞب، ٔغىٗ

 .زٞٙس ٔی وبٞؼ را

 ٔی وبٞؼ ٞٛایی راٟٞبی اتغبع ؼزیك اس را تٙفظ تؼساز :ثزٚ٘ىٛزایالتٛرٞب

 .زٞٙس
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 عَاهل هَثس بس تٌفس

 .یبثس ٔی وبٞؼ تٙفظ تؼساز ؽسٖ، ذٓ ٚ ٘ؾغتٗ ثب :ثسٖ ٚظؼیت•

   .زٞٙس ٔی افشایؼ یب وبٞؼ را تٙفظ تؼساز ٚ ػٕك ثیٕبریٟب•

 .وٙس ٔی ٔرتُ را تٙفظ ریتٓ ٚ تؼساز :عصبي صدهِ

 تٙفظ تؼساز ٚ یبثس ٔی وبٞؼ اوغیضٖ حُٕ ثزای ذٖٛ ظزفیت :آًوي

 .یبثس ٔی افشایؼ

  اوغیضٖ حُٕ ثزای ٌّٕٞٛجیٗ تٛا٘بیی :شکل داسي قسهص گلبَل

 .یبثس ٔی افشایؼ تٙفظ ػٕك ٚ تؼساز ٚ یبثس ٔی وبٞؼ
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 ًکتِ

 .ثزرعی تٙفظ ثبیس ثسٖٚ آٌبٞی ٔسزجٛ ثبؽس1.

 

ثزرعی زلیك تٙفظ ثٝ ؽٙبذت پزعتبر اس حزوبت ؼجیؼی لفغٝ عیٙٝ ٚ ؽىٓ ثٝ ٍٞٙبْ  2.

 .تٟٛیٝ ثغتٍی زارز

 

ا٘مجبض ػعالت ثیٗ  .ؼی تٙفظ آراْ، زیٛارٜ لفغٝ عیٙٝ ثٝ آرأی ثبال ٚ پبییٗ ٔی آیس3.

 .٘جبیس ٔؾبٞسٜ ؽٛز( ػعالت فزػی تٙفغی)ز٘سٜ ای یب ػعالت ٌززٖ ٚ ؽب٘ٝ ٞب 
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 بسزسي ٍضعیت تٌفس

 تؼساز زْ ٚ ثبسزْ زر یه زلیمٝ وبُٔ: تؼساز تٙفظ 1.

 

 ٔیشاٖ اتغبع لفغٝ عیٙٝ: ػٕك تٙفظ2.

 

 فٛاصُ ثیٗ ٞز تٙفظ ٔٙظٓ: ریتٓ تٙفظ3.

 زر ٘ٛسازاٖ ٚ وٛزوبٖ  ٘ظٓ وٕتز-
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 تعداد تٌفس

زر حسٚز بصزگساالى سالن زر ؽزایػ ؼجیؼی تؼساز تٙفظ •

تٙفظ زر زلیمٝ  60تب  30ثیٗ  ًَشاداىٚ زر  20تب  12

 .اعت

 

˝ زر افزاز عبِٓ ٘غجت ثیٗ تؼساز ٘جط ٚ تؼساز تٙفظ ٘غجتب•

يعٌي بِ ًسبت ّس يک هستبِ تٌفس،  ثبثت اعت 

 .چْاز ضسبِ ًبض ٍجَد دازد 
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 الگَی طبیعي تٌفس

 .اعت یىٙٛاذت تٙفظ ػٕك اعتزاحت حبِت زر•

  ٚ تغییز زر ػٕیك حبِت ثٝ عؽحی حبِت اس تٙفظ ػٕك ثیساری حبِت زر•

 .اعت ٘ٛعبٖ

 (eupnoea) یٛپٙٝ (ٔٙبعت ػٕك ٚ تؼساز)ؼجیؼی اٍِٛی ثب  تٙفظ•

 .ؽٛز ٔی ٘بٔیسٜ
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 الگَی غیس طبیعي تٌفس

 :bradypnea پٌِ بسادی•

 12 اس وٕتز ; آٞغتٝ ِٚی ٔٙظٓ تٙفظ تؼساز 

 

  : tachypnea پٌِ تاکي•

 20 اس ثیؾتز ; عزیغ ؼجیؼی غیز ؼٛر ثٝ تٙفظ تؼساز•
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 الگَی غیس طبیعي تٌفس

  : ortopeneaاٍزتَپٌِ•

 ایغتبزٜ حبِت زر آٖ ؽسٖ ثٟتز ٚ ذٛاثیسٜ حبِت زر تٙفظ زر ٔؾىُ•

 

   : hyperpenea پٌِ ّیپس•

 سیبز ػٕك ٚ تؼساز ٚ ٔؾىُ ثب تٙفظ
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 الگَی غیس طبیعي تٌفس

  : apnea آپٌِ•

   ؽٛز ٔی ٔتٛلف ثب٘یٝ چٙس ثزای تٙفظ

 .زارز ازأٝ تٛلف ایٗ تٙفغی ایغت زر

 : (Dyspnea) پٌِ ديس•

 .( عزیغ ٚ عؽحی)عرت ٚ زؽٛار تٙفظ اس ػجبرتغت ٘فظ تٍٙی
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 الگَی غیس طبیعي تٌفس

 :hyperventilation ّیپسًٍتیالسیَى•

 وزثیب ٞیپز اثز زر تٙفظ ػٕك ٚ تؼساز افشایؼ 

 

  : hypoventilationًٍتیالسیَى ّیپَ•

 یبثس ٔی وبٞؼ تٙفظ ػٕك ٚ  تؼساز
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 (پٙٝ تبوی)ػُّ اٍِٛی غیز ؼجیؼی تٙفظ
 

 .ؽٛز ٔی ایجبز(ٚرسػ تت، ٍٞٙبْ) ٔتبثِٛیغٓ ٔیشاٖ افشایؼ ثٝ پبعد زر پٙٝ تبوی•

 

 تؼساز ثبؽس، ؼجیؼی حس اس ثیؼ وٝ ثسٖ حزارت زرجٝ افشایؼ C ° 0/6 ٞز اسای ثٝ•

 .یبثس ٔی افشایؼ زلیمٝ زر ٔزتجٝ 4 حسٚز زر تٙفظ

 

 ذٖٛ وزثٗ وغیس زی افشایؼ ٚ اوغیضٖ وبٞؼ ثٝ ٔٙجز وٝ ٚظؼیتی ٞز وّی ثؽٛر•

 .زٞس ٔی افشایؼ را تٙفظ ػٕك ٚ تؼساز ؽٛز،
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 (ثزازی پٙٝ)ػُّ اٍِٛی غیز ؼجیؼی تٙفظ
 

  ٔزوش عزوٛة) جٕجٕٝ زاذُ فؾبر افشایؼ ٔب٘ٙس ػٛأّی ثٝ پبعد زر پٙٝ ثزازی•

 .ٌززز ٔی ایجبز (ٔزفیٗ ٔب٘ٙس یی ٔرسرٞب ) زارٚٞب ثزذی ٚ (تٙفظ

 

  ثٝ ٔزي ٚ ٔغشی آعیت ا٘جبٔس، ؼَٛ ثٝ زلیمٝ 6 تب 4 اس ثیؼ آپٙٝ وٝ زرصٛرتی•

 .پیٛعت ذٛاٞس ٚلٛع
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 ًکتِ
 

 عزیغ ٚ عؽحی تٙفظ زارای ٘فظ تٍٙی (Dyspnea) زیغپٙٝ ثٝ ٔجتال ثیٕبر•

 اٚرتٛپٙٝ ٚظؼیت زر ٚ آیس ٔی ٘ظز ثٝ ٔعؽزة ٚ ٍ٘زاٖ ٚ ثبؽس ٔی

(Orthopnea) وؾس ٔی ٘فظ تز راحت.  

 

  تز راحت عیٙٝ لفغٝ ٚ یبفتٝ وبٞؼ زیبفزآٌ ثز ؽىٕی احؾبء فؾبر حبِت ایٗ زر•

 .ؽٛز ٔی ٔٙجغػ
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  تٙفظ ثب وٕه زیبفزآٌ ٚ ػعالت لفغٝ عیٙٝ صٛرت ٌزفتٝ ٚ ثب

ٞب ا٘جبْ   ٚارز وززٖ اوغیضٖ ثٝ زعتٍبٜ تٙفغی ا٘تٟبیی ٚ آِٛئَٛ

 .ٌیزز ٔی

 

 ٝتؼساز، ریتٓ، ػٕك ٚ : ؽٛز ٔٛرز تٛجٝ ٔی 4زر ارسیبثی تٙفظ ث

صسا، وٝ ٚظؼیت ٔتبثِٛیه ثسٖ، ٚظغ ػعالت لفغٝ عیٙٝ ٚ راٜ  

 .زٞس ٞٛایی را ٘ؾبٖ ٔی

 

 

 ازشيابي تٌفس
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 فاطمه سمیعی سیبنی



ٜ(  زْ ٚ ثبسزْ)ٞبی تٙفغی  ٌیزی تؼساز عیىُ تؼساز تٙفظ ثب ا٘ساس
 .ؽٛز زر ٞز زلیمٝ ا٘جبْ ٔی

 

ُثبؽس ٞب ٔی ریتٓ تٙفغی ثٝ ٔؼٙبی ٘ظٓ ایٗ عیى. 

 

    ػٕك ثٝ ػٙٛاٖ حجٓ ٞٛایی اعت وٝ ثب ٞز تٙفظ زاذُ ٚ ذبرج
 .ؽٛز ٔی

 

   تمالی تٙفغی»تب « ٘زٔبَ»صسای تٙفغی، صسایی اعت وٝ اس  »

 .ؽٛز ثٙسی ٔی زرجٝ

 ازشيابي تٌفس
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 فاطمه سمیعی سیبنی



 ثبر زر  20تب  12تحت ؽزایػ ؼجیؼی، فزز ثشرٌغبَ عبِٓ حسٚز

 .زلیمٝ تٙفظ ٔی ٕ٘بیس

 

  اؼفبَ ٚ وٛزوبٖ تٙفظ عزیغ تزی زار٘س . 

 

ػٕك تٙفظ اس عؽحی تب ػٕمی ٔتفبٚت اعت. 

 ازشيابي تٌفس
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    ٗریتٓ تٙفظ ٔؼٕٛالً ؼجیؼی ثٛزٜ ٚ ؽبُٔ زْ ٚ ثبسزْ ٚ ٚلفٝ ٔبثی

 . فٛاصُ ٔٙظٓ اعت

 

  ٗٞبی ٔبثی ٝ ریتٓ تٙفظ ٘بٔٙظٓ زر چزذٝ زْ ٚ ثبسزْ ٚ ٚلف

 . فٛاصُ ٘بٔغبٚی رخ ٔی زٞس
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 ٝٙ(  ٔؾبٞسٜ ٚ ٌٛػ زازٖ)تؼساز، ػٕك ٚ ریتٓ تٙفظ اس ؼزیك ٔؼبی

 .ٚ یب ٌٛػ زازٖ اس ؼزیك ٌٛؽی ثزرعی ؽٛز

 

    ٗتؼساز تٙفظ اس ؼزیك ؽٕززٖ تؼساز تٙفظ ٞب زر زلیمٝ تؼیی

 .ؽٛز
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 تَجْات کلي

 فاطمه سمیعی سیبنی



 

 زر صٛرت عؽحی ٚ عرت ثٛزٖ ؽٕبرػ تٙفظ ٞب، ثٝ فزٚرفتٍی

ثبالی اعترٛاٖ جٙبؽ عیٙٝ ٚ یب ٔىب٘ی وٝ تٙفظ آؽىبرتز اعت 

 .تٛجٝ ٕ٘بییس
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   زر ٘ٛسازاٖ ٚ وٛزوبٖ، تٙفظ را پیؼ اس چه زٔبی ثسٖ ثزرعی

ٕ٘ٛزٜ زر ایٗ حبِت ٌزیٝ وٛزن ثبػث ثزٚس تغییز زر ٚظؼیت تٙفغی  

 .ٚی ٕ٘ی ٌززز

 

  ثٝ ز٘جبَ ذبتٕٝ ؽٕبرػ ٘جط ثیٕبر فٛراً ثٝ عزاؽ ؽٕبرػ تؼساز تٙفظ

 .رفتٝ تب اس آٌبٞی ثیٕبر ٘غجت ثٝ ؽٕبرػ تٙفظ پیؾٍیزی ؽٛز

 ازشيابي تٌفس
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 فاطمه سمیعی سیبنی



   ثیٕبر ٘جبیغتی ٘غجت ثٝ ؽٕبرػ تٙفظ آٌبٞی پیسا ٕ٘بیس، زر صٛرتی

وٝ ثیٕبراٖ ٘غجت ثٝ پزٚعیجز آٌبٞی پیسا ٕ٘بیٙس، زر اٍِٛ ٚ تؼساز  

 .  تٙفظ تغییز ایجبز ٔی ؽٛز

 

 ٝٙ( ٔؾبٞسٜ ٚ ٌٛػ زازٖ)تؼساز، ػٕك ٚ ریتٓ تٙفظ اس ؼزیك ٔؼبی ٚ

 .یب ٌٛػ زازٖ اس ؼزیك ٌٛؽی ثزرعی ؽٛز

 ازشيابي تٌفس
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٘ٛسازاٖ ٚ وٛزوب٘ی وٝ  ٍٞٙبٔی وٝ صسای ذؾٗ تٙفغی را زر -

ای،   ثیٗ ز٘سٜ( تٛرفتٍی)وٙیس، رتزاوؾٗ  ٌٛػ ٔیوزٚح زار٘س 

   .جٙبؽ ٚ سیز جٙبؽ را ٔؾبٞسٜ وٙیس

 

ٞبی   ی ا٘غساز ثرؾی اس ٘بیضٜ زر ٘تیجٝ( ٚیشیًٙ)صسای ٚیش -

 .ٞب اعت وٛچىتز ٚ ٘بیضن

 ازشيابي تٌفس

 فاطمه سمیعی سیبنی



 تَجْات کلي
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زیغتزط  زٞٙسٜ  ٘ؾبٖ ٞبی تٙفغی، ذز٘بط، ثزٚس ٘ٛسازاٖزر -

 . اعت تٙفغی

 

  ا٘غسازػّت  تٙفغی ٕٔىٗ اعت ثٝ ذز٘بط، ٔغٗزر ثیٕبراٖ -

 .لغٕتی اس راٜ ٞٛایی یب رفّىظ ػصجی ـ ػعال٘ی ثبؽس

 

 ازشيابي تٌفس

 فاطمه سمیعی سیبنی



 تَجْات کلي
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ثٝ حزوبت لفغٝ عیٙٝ ثیٕبر ٍ٘بٜ وٙیس ٚ تٙفظ ٚی را ثزای  -

 .تؼییٗ ریتٓ ٚ صسای تٙفغی ٌٛػ وٙیس

 

اس ٌٛؽی پشؽىی ثزای ثزرعی ٚجٛز وزاوُ یب وٓ ثٛزٖ صسای  -

 .تٙفغی اعتفبزٜ وٙیس

 

 ازشيابي تٌفس

 فاطمه سمیعی سیبنی



 تَجْات کلي
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 .را ٔؾبٞسٜ وٙیس( عؽحی یب ػٕمی)ػٕك تٙفغی -

 

ی   زٞٙسٜ اعتفبزٜ اس ػعالت وٕىی را ٔؾبٞسٜ وٙیس، سیزا ٘ؾبٖ-

 .ای اعت ظؼیف ثٛزٖ زیبفزآٌ ٚ ػعالت ذبرجی ثیٗ ز٘سٜ

 

 ازشيابي تٌفس

 فاطمه سمیعی سیبنی



(تعداد، زيتن ، عوق)بسزسي تٌفس  

 هشاّدُ قفسِ سیٌِ يا شکن•
 

 شٌیدى صدا با گَشي•
 

 ًتايج گاشّای خَى شسياًي•
 

 پالس اکسیوتسی•
 

 38 فاطمه سمیعی سیبنی 
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 پالس اکسي هتس

 فاطمه سمیعی سیبنی



 یه تىٙیه غیزتٟبجٕی جٟت ا٘ساسٜ ٌیزی  پالس اکسي هتسی

ذٖٛ  ( SaO2 or SpO2)ٔیشاٖ اؽجبع اوغی ٌّٕٞٛٛثیٗ 

 . عزذزٌی اعت

 

 

وٝ اس ٔیبٖ ثبفت ٚ  ٘ٛر ٔبزٖٚ لزٔشی ٚ اؽؼٝ لزٔش حغٍز یب پزٚة اس 

 .  ػزٚق ذٛ٘ی حزوت ٔی وٙس، اعتفبزٜ ٔی ٕ٘بیس
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 پالس اکسي هتس

 فاطمه سمیعی سیبنی



 

 

 .  ثرؾی اس عٙغٛر ٘ٛر را عبؼغ ٚ ثرؼ زیٍز آٖ را زریبفت ٔی ٕ٘بیس  

 

را ٔحبعجٝ  هقداز ًَز جرب شدُ تَسط خَى سسخسگي عپظ اوغی ٔتز 

 .ٔی ٕ٘بیس

 

 هیصاى اکسیطى اشباع اش طسيق هقداز ًَز جرب شدُ تعییي هي گسدد  

ٌّٕٞٛٛثیٗ غیزاوغیض٘ٝ ثیؾتز ٘ٛر لزٔش ٚ ٌّٕٞٛٛثیٗ اوغیض٘ٝ ثیؾتز ٘ٛر ٔبزٖٚ لزٔش را    

 .  جذة ٔی ٕ٘بیس
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 پالس اکسي هتس

 فاطمه سمیعی سیبنی



 

 :هحل ّای هَزد استفادُ جْت قساز دادى حسگس

 اٍ٘ؾت زعت  

 اٍ٘ؾت پب  

 وف پبی ٘ٛساز

 ٘زٔٝ ٌٛػ  

 پیؾب٘ی ٚ پُ ثیٙی   
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 پالس اکسي هتس

 فاطمه سمیعی سیبنی



 ثب تٛجٝ ثٝ ٔىبٖ ٔٛرز ٘ظز حبئش إٞیت عٙغٛر ٔٙبعت اعتفبزٜ اس

 .ی ثبؽسٔ

 

اعتفبزٜ اس عٙغٛر ٘بٔٙبعت ثب ٔحُ ثبػث ذٛا٘سٖ ٘بزرعت ٚ غیزلبثُ  

 .اػتٕبز اوغیضٖ اؽجبع ٔی ٌززز 

 

ذبتٛ٘ی،ػّیٕزازی، عٕیؼی: تٟیٝ وٙٙسٌبٖ 43  

 پالس اکسي هتس

 فاطمه سمیعی سیبنی



ثبؽس تب ذٛا٘سٖ صحیح  جزیبٖ ذٖٛ وبفی بیغتی زر ٔحُ اعتفبزٜ اس عٙغٛر، ث

 . ٚ ٔؽٕئٗ ثبؽس

 

 .را ٔحبعجٝ ٔی وٙس( spo2)اوغی ٔتز ٔیشاٖ اؽجبع اوغیضٖ ٘جط 

 

 .اعت% 70ثیؼ اس  sao2ؽبذص ٔؼتجزی جٟت ترٕیٗ  spo2ِذا   

 

 .  را ٘یش ٕ٘بیؼ ٔی زٞستعداد ًبض ػالٜٚ ثز آٖ، پبِظ اوغی ٔتز 

 
44 

 پالس اکسي هتس

 فاطمه سمیعی سیبنی



 ثیٕبر پیؼ اس ارسیبثی اوغیضٖ اؽجبع  عؽح ٌّٕٞٛٛثیٗ آٌبٞی اس

إٞیت زاؽتٝ سیزا وٝ تغت تٟٙب زرصس اوغیضٖ حُٕ ؽسٜ ثٝ  

 .  ٚعیّٝ ٌّٕٞٛٛثیٗ را ا٘ساسٜ ٌیزی ٔی ٕ٘بیس
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 پالس اکسي هتس

 فاطمه سمیعی سیبنی



ثٝ ػّت اؽجبع ثٛزٖ   SpO2، عؽح ٌّٕٞٛٛثیٗ پبییٗأب، حتی زر ثیٕبر ثب عؽح   

 .  ثرؼ اػظٓ اوغیضٖ، ؼجیؼی ارسیبثی ٔی ؽٛز

 

زر ٕٞیٗ ؽزایػ ٔیشاٖ اوغیضٖ جٟت ثزآٚرزٜ ؽسٖ ٘یبسٞبی ثیٕبر وبفی  زر حبِیىٝ

 . ٘یغت
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 پالس اکسي هتس

 فاطمه سمیعی سیبنی



ای ٘ظیز  ٕٞچٙیٗ، ٚجٛز ثیٕبری ٞبی پیؼ ٝ COPD سٔیٙ

 .  را ٘یش زر ٘ظز ثٍیزیس
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 پالس اکسي هتس

 فاطمه سمیعی سیبنی



 

 

 . پبرأتزٞبی ذٛا٘سٖ اوغیضٖ اؽجبع لبثُ لجَٛ زر ایٗ افزاز ٔتفبٚت ٔی ثبؽس  

 

یب ثب   ی لبثُ لجَٛ ٔؽّغ ثٛزٜ ٚ اس ٞز ٌٛ٘ٝ زعتٛر پشؽىی زر ارتجبغ ثب ٔحسٚزٜ

 .پشؽه ٔؼبِج زر ارتجبغ ثبؽیس
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 پالس اکسي هتس

 فاطمه سمیعی سیبنی



 

 

 SpO2 ٜ٘زٔبَ ؼّمی ٔی ؽٛز 100%تب  95%ی  زر ٔحسٚز. 

 

غیزؼجیؼی ٚ ٘ؾب٘ٝ   90%ارسػ ٞبی ثٝ زعت آٔسٜ وٕتز ٚ یب ٔغبٚی ثب  

اعت ٚ ٘یبسٔٙس ثزرعی ثٝ عجت  ػسْ وفبیت اوغیض٘بعیٖٛ ثبفتی 

 .ٔی ثبؽساشتباُ تکٌیکي دستگاُ ٚ یب  ّیپَکسياحتٕبَ 
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 پالس اکسي هتس

 فاطمه سمیعی سیبنی



 :شسايط ذيل استفادُ هي شَد الس اکسي هتسی دزپ

 

 ی اوغیضٖ ثیٕبراٖ زریبفت وٙٙسٜ  

 

 ٔب٘یتٛر افزاز ثب ذؽز ثزٚس ٞیپٛوغی   

 

 ثیٕبراٖ پظ اس جزاحی    
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 پالس اکسي هتس

 فاطمه سمیعی سیبنی



 

 

ٚ ػسْ پبِظ اوغی ٔتزی جبیٍشیٗ آ٘بِیش ٌبسٞبی ذٛ٘ی ٘جٛزٜ  

 .  اؽجبع ٘ؾبٖ زٞٙسٜ ٔٛارز غیزؼجیؼی تجبزَ ٌبسی ٔی ثبؽس
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 پالس اکسي هتس

 فاطمه سمیعی سیبنی
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  صحت ذٛا٘سٖ تحت تأثیز ؽزایػ ثیٕبر اعت وٝ ثبػث

وبٞؼ جزیبٖ ذٖٛ عزذزٌی ٘ظیز ازْ ٔحیؽی، ٞیپٛتب٘غیٖٛ  

 .  ٚ ثیٕبری ػزٚلی ٔحیؽی ٔی ٌززز

 پالس اکسي هتس

 فاطمه سمیعی سیبنی
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 ٚ ٕٞبٍٞٙی ٔبثیٗ ذٛا٘سٖ ٘جط رٚی پبِظ اوغی ٔتز

 . ظزثبٖ لّت ثیٕبر

تفبٚت ثیٗ ظزثبٖ لّت ٚ ٘جط ثیٕبر حبوی اس ػسْ تؾریص  

تٕبٔی ارتؼبؽبت ثٛزٜ ٚ ٚجٛز عٙغٛر زیٍز زر ٔحُ زیٍزی  

 .ٔٛرز ٘یبس ٔی ثبؽس

 پالس اکسي هتس

 فاطمه سمیعی سیبنی
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  حزوت ثیؼ اس ا٘ساسٜ ٔحُ پزٚة عٙغٛر ٘ظیز زر ؽزایػ تزٔٛر

ْ ٞب یب ِزسػ زر ذٛا٘سٖ صحیح تساذُ ایجبز ٔی ٕ٘بیس  .  ا٘سا

 

ٞبی لّجی ٘بٔٙظٓ ٘یش زر ذٛا٘سٖ تأثیز زار٘س ٓ  .ریت

   

 پالس اکسي هتس

 فاطمه سمیعی سیبنی


