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الظم اؼت ثرْاًیس

Dorch&dorsch understanding Anesthesia 

Equipment4th ed.

اعالػبت زیگط اظ ثبظثیٌی کتبثِب ّ یبزاـت ُب هی ثبـس.



Happy is He who gains wisdom from anothers 

Mishaps.(ضطة الوثل)



اهٌیت ثیِْـی

ذغب کدبؼت؟؟؟

هبـیيMAN VS. 



ؼیؽتن اّلیَ هبـیي ثیِْـی

ففبض ثبال(2200-745 psi)

ففبض هتْؼظ(55-37 psi)

ففبض پبییي(25-16 psi)



هبـیي ثیِْـی ؼیؽتن ثبففبض ثبال

ؼیلٌسض

هسل اتصبلی

فیلتط

 چک کطزىvalves

 اًساظٍ ففبض ًْعBourdon

تٌظین ففبض



(ففبض هتْؼظ)هبـیي ثیِْـی 

Diss

 زضیچَ ضس ففبض هسلBourdon

هٌجغ گبض اکؽیژى تٌفؽی

ًمص اکؽیژى

زضیچَ تجسیل فطػی

زضیچَ خطیبى اکؽیژى



(ففبض پبییي)هبـیي ثیِْـی

هتٌبؼت کطزى ّؼبیل

فلْهتط

ثَ ـکل ثربض زض آّضزى



ذغطات ثبلمٍْ هبـیي ثیِْـی ّ ؼیؽتن تٌفؽی

هبزٍ اؼتٌفبلی ذبضخی

 ػبهلOVERDOSE ثیِْـی

ػبهل ثیِْـی ًبکبفی

ًفت کطزى هْاز فطاض

ُیپْکؽی

ُیپط کبپٌی

ُیپط ًّتیلیفي

افعایؿ ففبض ضاٍ ُْایی

حطیك

اؼیت فیعیکی

آلطژی التکػ



اذتالل زض گبظ ضؼبًی–ُیپْکؽی 

ؼیؽتن لْلَ گبظ ضؼبى

ؼیلٌسض

اذتالط زض هبـیي ثیِْـی



ُیپْکؽی

کبُؿ اکؽیژى اتوؽفط

اذتالل زض گبظ ضؼبًی

اًتمبل کبُؿ تطکیت اکؽیژى

Air entainment



ُیپْکؽی

خبیگبٍ ًبزضؼت کبًکتْض زض لْلَ ذطعْهی

ّضّزی لْلَ گبظ ضؼبى زض هبـیي ثیِْـی

اتصبل ؼطیغ هوکي آؼیت ثطؼبًس

خبثَ خبیی ّ اًتمبل لْلَ ُبی گبظ ضؼبى

اتصبل ًبزضؼت ثَ فطؼتٌسٍ هطکعی

اتصبل ًبزضؼت ذطّخی اتبق ػول



ُیپْکؽی

فلْهتط ُْا هوکي اؼت ثَ اتصبل ذطّخی اکؽیژى هتصل ثبـس.

 اًتمبل ػفًْت ّلتی هی ذْاُینFIO2 ضا اًدبم زُین.

اتصبل ؼطیغ هوکي اتصبل ًبزضؼتی ضا ایدبز کٌس.

اتصبل ثیي گبظpiped هی تْاًس زض لْاظم هحیغی اتفبق ثیفتس.



R/Tُیپْکؽی  اًتمبل تطکیت 

ػولکطز ًبزضؼت زضیچَ کٌتطل خطیبى

تدِیعات ًبزضؼت خطیبى ؼٌح

ذْاًسى ًبزضؼت خطیبى ؼٌح

خطیبى ؼٌح ًبزضؼت



اگط ـوب فکط کٌیس یک تطکیت ُیپْکؽیک زاضیس--------

ـوب چَ کبض هی کٌیس؟



R/Tُیپْکؽی کبُؿ خطیبى زضًّی -ُیپًّْتیلیفي 

oاذتالل زض گبظ ضؼبًی

اذتال ل زض ؼیلٌسض

اذتالل زض هبـیي



R/Tُیپْکؽی ُیپًّْتیلیفي 

کبُؿ خطیبى زضًّی

ظیبزی خطیبى

ثلْک هؽیط تٌفؽی



R/Tُیپْکؽی ظیبزی ذطّخی خطیبى-ُیپًّْتیلیفي 

ًفتِبی ؼیؽتن تٌفؽی

لغغ اتصبالت

ففبض هٌفی زض ؼیؽتن تٌفؽی

 تغجیك ًبزضؼت زضیچَ یAPL



R/Tُیپْکؽی ُیپًّْتیلیفي 

 ثلْک هؽیط تٌفؽی 

 زلیل آى چیؽت؟؟



پبؼد ـوب چیؽت؟

چک کطزى تدِیعات ًّتیالتْض

چک کطزى خطیبًبت ًّتیالتْض

1)خطیبى ُبیی کَ حطکت ًوی کٌس

2)پط ـسى خطیبى ُب اهب ًبضؼبیی زض ثِن ففطزى

3)ًبضؼبیی زض ثِن ففطزى



 َخبیگبٍ ًبزضؼت زضیچPEEP



خطرهای بالقىه ماشین بیهىشی و سیستم تنفسی
هایپىکسی                           

هایپر کاپنی

هایپرونتیلیشن

فشار زیاد راه هىایی

سىختگی

آسیب فیسیکی

آلرژی

استنشاق جسم خارجی

دوز بیش از حد ماده هىشبر

مىاد هىشبر ناکافی

درمعرض بىدن مىاد فرار



ُبیپطکبپٌی

تدْیعؼِْی زی اکؽیس کطثي

تٌفػ هدسز ثسّى ذبضج کطزى زی اکؽیس کطثي



ًبضؼبیی هبزٍ خبشة

ظّال هؽیطخٌجی

خطیبى ًبکبفی گبظ تبظٍ ثَ ؼیؽتن هپلؽْى

هًْتبژغلظ ؼیؽتن ثیي

ْهفکل یک خِتی ّال

َهفکل ثب ّالْ یک عطف

فضبی هطزٍ ثیؿ اظ حس

تٌفػ هدسز ثسّى ذبضج کطزى زی 

اکؽیس کطثي



خطرهای بالقىه ماشین بیهىشی و سیستم تنفسی
هایپىکسی                           

هایپر کاپنی

هایپرونتیلیشن

فشار زیاد راه هىایی

سىختگی

آسیب فیسیکی

آلرژی

استنشاق جسم خارجی

دوز بیش از حد ماده هىشبر

مىاد هىشبر ناکافی

درمعرض بىدن مىاد فرار



ُبیپط ًّتیلیفي

ؼْضاخ یب ـکبف زض ضیَ هی تْاًس ُبیپطًّتیلیفي ؼِْی ایدبز کٌس

یب کبُؿ غلظت ( اگط تٌِب گبظ ّضّزی ثبـس)افعایؿ غلظت اکؽیژى

اکؽیژى زض ُْای هصطفی



چَ چیعُبیی هی تْاًس اتفبق افتس؟

ُبیپطًّتیلیفي

ّضّزی ظیبز:ففبض ثیؿ اظ حس ضاٍ ُْایی ثَ زلیل

ذطّخی کن                                                  

         



خطرهای بالقىه ماشین بیهىشی و سیستم تنفسی
هایپىکسی                           

هایپر کاپنی

هایپرونتیلیشن

فشار زیاد راه هىایی

سىختگی

آسیب فیسیکی

آلرژی

استنشاق جسم خارجی

دوز بیش از حد ماده هىشبر

مىاد هىشبر ناکافی

درمعرض بىدن مىاد فرار



ففبض ثیؿ اظ حس ضاٍ ُْایی

ّضّزی ظیبز

ذطّخی ظیبز

Peep غیط ػوسی

لغغ اضتجبط لْلَ ُبی اکؽیژى



ففبض ثیؿ اظ حس ضاٍ ُْایی ثَ زلیل ذطّخی کن

اًؽساز زض اًسام ثبظزهی

زض ًّتیالتْض

ْزض ّالAPL 

ٍزض ؼیؽتن پبک کٌٌس

 ّالْ یک عطفَثبظ ثْزى



ـوب چَ کبض هی کٌیس؟

ثطضؼی 

پبؼد



خطرهای بالقىه ماشین بیهىشی و سیستم تنفسی
هایپىکسی                           

هایپر کاپنی

هایپرونتیلیشن

فشار زیاد راه هىایی

سىختگی

آسیب فیسیکی

آلرژی

استنشاق جسم خارجی

دوز بیش از حد ماده هىشبر

مىاد هىشبر ناکافی

درمعرض بىدن مىاد فرار



اؼتٌفبق خؽن ذبضخی

شضات گطز ّ غجبض

اتیلي اکؽیس ّ گلیکْل

خعئی اظ ؼیؽتن تٌفؽی

اخؽبم ذبضخی



خطرهای بالقىه ماشین بیهىشی و سیستم تنفسی
هایپىکسی                           

هایپر کاپنی

هایپرونتیلیشن

فشار زیاد راه هىایی

سىختگی

آسیب فیسیکی

آلرژی

استنشاق جسم خارجی

دوز بیش از حد ماده هىشبر

مىاد هىشبر ناکافی

درمعرض بىدن مىاد فرار



زّظ ثیؿ اظ حس هبزٍ ُْـجط

TIPPING 

 ثبظ ثْزى ؼِْی تجریطکٌٌسٍ یبN2O

هْاز ًبزضؼت

ًٍصت ًبزضؼت تجریط کٌٌس

ٍپطکطزى ثیؿ اظ حس تجریط کٌٌس



خطرهای بالقىه ماشین بیهىشی و سیستم تنفسی
هایپىکسی                           

هایپر کاپنی

هایپرونتیلیشن

فشار زیاد راه هىایی

سىختگی

آسیب فیسیکی

آلرژی

استنشاق جسم خارجی

دوز بیش از حد ماده هىشبر

مىاد هىشبر ناکافی

درمعرض بىدن مىاد فرار



هْاز ُْـجط ًبکبفی

 کبُؿ خطیبىN2O 

 افعایؿ غلظت ًبگِبًیO2 

ًٍفت زض تجریطکٌٌس

تجریطکٌٌسٍ ذبلی

ٍهبزٍ ًبزضؼت زض تجریطکٌٌس

ٍتٌظین ًبزضؼت تجریطکٌٌس

ًٍصت ًبزضؼت تجریط کٌٌس

تجریطکٌٌسٍ ذطاة

ّاضز ـسى ُْا ثَ ؼیؽتن تٌفؽی

ضلیك ـسى ثب گبظ ًّتیالتْض



خطرهای بالقىه ماشین بیهىشی و سیستم تنفسی
هایپىکسی                           

هایپر کاپنی

هایپرونتیلیشن

فشار زیاد راه هىایی

سىختگی

آسیب فیسیکی

آلرژی

استنشاق جسم خارجی

دوز بیش از حد ماده هىشبر

مىاد هىشبر ناکافی

درمعرض بىدن مىاد فرار



ذغطُبی زیگط

زضهؼطض ثْزى هْاز فطاض

احتطاق ّ ؼْذتگی



خطرهای بالقىه ماشین بیهىشی و سیستم تنفسی
هایپىکسی                           

هایپر کاپنی

هایپرونتیلیشن

فشار زیاد راه هىایی

سىختگی

آسیب فیسیکی

آلرژی

استنشاق جسم خارجی

دوز بیش از حد ماده هىشبر

مىاد هىشبر ناکافی

درمعرض بىدن مىاد فرار



ذغطُبی زیگط

آلطژی ثَ التکػ

آؼیت فیعیکی



ُبیپطتطهی ثسذین

تبکی کبضزی،تبکی پٌَ،افعایؿ :هفبُسات کلیٌیکیETCO2 

اؼیسّظ .)ثبیس ػولکطز ثس ًّتیالتْض یب ّالْ یک عطفَ هفرص ـْز

.،ُبیپطتیطّئیسی،ؼویت کْکبئیي، فئْکطّهْؼیتْم ّ ػفًْت(تٌفؽی



ُبیپطتطهی ثسذین

Triggers :ؼبکؽیٌیل کْلیي ُّوَ هْاز اؼتٌفبلی

ثبضثیتْضات ُب،پطّپْفل،اتْهیسات، کتبهیي :ُْـجطُبی ایوي

ّ ُوَ ـل کٌٌسٍ ُبی   N2Oاپیْئیس،ُْـجطُبی هْضؼی،کبتکْل آهیي ُب،   

ػضالًی غیط زپالضیعاى



ُبیپطتطهی ثسذین

خطیبى ثبالی گبظ،ُبیپطًّتیلیفي، ػْاهل تْلف تٌفػ:زضهبى زض اتبق ػول

 2.5زاًتطّليmg/kg 10تب ثبالیmg/kg

ذٌک کطزى ثب ُط ّؼیلَ ای



ّؼبیل ثطضؼی

           کبُؿ ففبض ؼیؽتن

افعایؿ ففبض ؼیؽتن

                      ففبض هٌفی

 ففبض هثجت

                   تِیَ ؼیلٌسض گبظ

حوبیت لْلَ کفی گبظ

ففبضgauge

ٍثؽتي ذغْط گبظ تبظ

لْز کطزى ظهبى ففبض



ّؼبیل ثطضؼی 

ؼیؽتن تٌفػ

َؼیؽتن تِْی



ّؼبیل ثطضؼی

 َاعویٌبى اظ زضیچvalveًّتیالتْض

تؽت ًفت ثطای خطیبى

 ثطضؼی االضم ُب

َثطضؼی زضیچَ ُبی یکغطف



ّؼبیل ُفساض

                ُفساضُبی کبشة

ؼیگٌبلِبی ّاضح

      کبشة هٌفی

 کبشة هثجت

 الْیت ثبال

        الْیت هتْؼظ

الْیت پبییي



ذغطُبی ًّتیالؼیْى

       ًبضؼبیی گبظ ّضّزی

کبٌُسُبی خطیبى

           ًبضؼبیی الکتًْیکی

ففبض ًّتیلیفي

                 لغغ اتصبالت

 ًبضؼبییvalve

            ًفت خطیبى

لغغ اتصبالت لْلَ ُب

 کبضثطزvalve فالؾ زضعْل ًّتیلیفي زؼتی

 تساذلvalve



ذغطُبی ًّتیالؼیْى

ثؼلت ثؽتَ ثْزى :ثبضّتطّهبvalve   ّزض عْل ثبظزم ًبضؼبیی زضیچَ آظاز

ضّی حبلت زهی ثبظ هیوبًس کَ هٌدط ثَ تساذل   Valveففبض ًّتیلیفي 

.تِْیَ ای هیفْز ّ تِْیَ ی هکؿ هؽتمیوب ثب هساض تٌفػ زض اضتجبط اؼت



ذالصَ

ثطضؼی هبـیي هِوتطیي لؽوت اهٌیت اؼت.

اگط هغوئي ًیؽتیس لغفب ثپطؼیس ّ ففبض ثَ آى ّاضز ًکٌیس.



ذغطُبی الکتطیکی

 (ثب چؽت لیس)همساض ًبذبلص خطیبى کَ تدطثَ زض ؼغح توبغ ثسى

ـست

(هیلیْى تب زض یک1000)همبّهت زض پْؼت

ظهبى توبغ

توبغ خطیبى زض ؼغح پْؼت(ـست خطیبى)



ذغطُبی الکتطیکی

همساض کوی اظ خطیبى کَ تْؼظ ضؼبًب هٌتمل هیفْز:هیکطّـْک.

لطاضزازى الکتطّزُب

Cvp

پْلوًْطی اضتطPA catheters



AC/DC

تفبّت اًِب چیؽت؟



هبکطّـْک ّ اثطات

1MAسوزش

MA 5امنیت باال

استانه ی قبل از 

انقباض عضالنی

10-20 MA

MA 50درد

fib-VMA300 -100

MA 6000فلج عضله تنفسی



هیکطّـْک ّ اثطات

V-fibmicroa100 -50

بیشترین حد نشت جریان  

در تجهیسات

10 microa



پبیؿ ذظ ایعّلَ

 زض پبیؿ توبهیت ًیطّی ایعّلَ ّلتی کَ خطیبى ثَ ؼوت ظهیي ثطلطاض

.ـْز ؼیؽتن ُفساض هیسُس

 هیلی آهپط فؼبل هیفْز 5-2ُفساض زض ًفت خطیبى.

ًفت ثبالی اؼتبًَ ی خطیبى ـکٌٌسگی



ًیطّی ؼیؽتن ایعّلَ

ؼیؽتن ُبی ضّ ظهیٌی کَ ثب ذظ اصلی هتصل ثَ ظهیي ُؽتٌس.

تغییط زٌُسٍ ایعّلَ ثبًْیَ اظ ذظ اصلی ثیوبضؼتبى خساؼت.

خلْگیطی اظ هبکطّـْک ظیبز:ُسف

اظ هیکطّـْک خلْگیطی ًویکٌس.



ضس ػفًْی کٌٌسٍ ُبی غیط فؼبل

HBV/CMV/HIV

HIV 10 دقیقه

درجه24در

HBV/CMV10د

درجه 20قیقه در 

Ethyl ETOHناموثر50%

سدیم هیپوکلرایت1:10محلول1:10محلول

 Quaternaryناموثر0.08%

ammomium

فنولیکناموثر0.05%

35%70%Isopropyl 

ETOH



OSHAهحسّزٍ ی ـغلی اظ زیسگبٍ 

1:اتیلي اکؽبیسppm  ؼبػت 8زض ُط

2.0:گلیتطالسُیس ppm  ؼبػت  8زض ُط



تؼبضیف هبـیي ثیِْـی ّ تدِیعاتؿ

EPA: فمظ اظEPAضس ػفًْت اؼتفبزٍ ـْز.

FDA:ثؼضی اظ ضس ػفًْتِبی ـیویبیی ضا لبًْى گصاضی هیکٌس.

OSHA:  همساض زض هؼطض لطاض گطفتي ؼویت ـغلی ضا لبًْى گصاضی

.هیکٌس

CDC: پیفٌِبزاتی ثطای خلْگیطی اظ ؼویت ضا هیسُس ّ لبًًِْبیی ضا

.ثطای تؽت ـیویبیی ثبکتطی ُب ّ اؼتطلیعٍ لبًًْن گصاضی ًویکٌس



اتْکالّ

  اؼتطلیعٍ تْؼظ ثربض کَ لسیوی تطیي ّ ضایح تطیي ضّؾ اؼتطلیعٍ کطزى

.اؼت ّتْؼظ ضعْثت ّ گطهبؼت 

 ثِتطیي ضّؾ ثطای همبثلَ ثبHIV/CMV/HBV/TB  ثیوبضی ّ

CJD



CJD

ـسیسا همبّم ثَ ضس ػفًْت اؼت.

 ثِتطیي )زضخَ 132ؼبػت ّ زهبی  1اؼتطلیعٍ تْؼظ ثربض ثَ هست
(حبلت

  ـؽتفْ زض هحلْلSoak (یک هحلْل کلطزاض) ٍکَ یک ضس ػفًْی کٌٌس
ؼبػت1اؼت ثَ هست 

ذفک کطزى ؼغح ؼفیس ـسٍ ثَ صْضت تطلیمی

ـؽتفْ ؼْظؾ اّض اؼت.

 لؽوت  9لؽوت هحلْل ضس ػفًْی ّ 1کَ  10ث1َزضؼت کطزى هحلْل
آة



TB/HEP B/HIV

 هبزٍ ایی کَ ثبػث ؼل هیفْز ثطای اظ ثیي ثطزىHBV/CMV  ًبکبفی

.اؼت

HBVثطای چٌس ضّظ ثبلی هی هبًس.

ذْى ّهبیؼبت ثسى اظ ثیي هی ضّز تْؼظ

Clorox  هفیس ّ التصبزی اؼت زض همبثلHIV1:10زض یک هحلْل  


