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Oxygen Therapy 
or 

Supplemental Oxygen 

 تجویش اکظیژى 

تا غلظت تیغ اس اکظیژى 
 ُوای اتوظفز

 

(FIO2 > 21%) 



Hypoxemia 

Hypoxia 

 (بیقراری،افت هوشیاری وگیجی تا کما)تغییر سطح هوشیاری

 تنگی نفس، افزایش تعداد  تنفس و نبض، 

 افزایش و سپس کاهش فشارخون، 

 ، (دیس ریتمی)اختالل ریتم قلب

 تعریق و سردی اندام ها، سیانوز



 :اًواع ُیپوکظی

 ًاػی اس کوثود اکظیژىHypoxic Hypoxia                                         

 

                هزتثط تا گزدع خوىCirculatory Hypoxia                       

 

                   ًاػی اس کن خوًیAnemic Hypoxia                               

 

                  ًاػی اس هظووهیت تافتیHistotoxic Hypoxia             





 اصول اکظیژى درهاًی

 اکظیژى یک داروطت*   

 (  ُووگلوتیي،گزدع خوى)توجَ تَ عواهل حول اکظیژى*    

 ...(هغش،للة،کلیَ،)توجَ تَ ًؼاًَ ُای اکظیژًاطیوى تافت ُای حیاتی*    

 هتٌاطة تا وظعیت تیوار( PO2)حفظ فؼار ًظثی اکظیژى خوى*    

 دًثال اکظیژى درهاًی  ارسیاتی هکزر تیوار تَ*    



 سیلندراکسیژن





 دستگاه اکسیژن ساز



 محفظه مرطوب کننده

Humidifier 

 فشارسنج

Manometer 























































 عوارض اکظیژى درهاًی

        کاُغ فعالیت تٌفظیHypoventilation                                

 

    اتلکتاسی جذتی ریَ ُا Absorptive Atelectasis                             

 

     هظووهیت تا اکظیژىOxygen toxicity                                       

 

     عوارض چؼویEye Complications                                            

 (Retinopathy)آطیة ػثکیَ *              

 (Retrolental Fibrosis)کذورت پؼت عذطی *              

 

  آطیة ًاػی اس آتغ طوسی در هحیط 





 ارسیاتی تیوار تحت اکظیژى درهاًی

  وظعیت تٌفظی: 

 

 (تعذاد،عوك و ریتن تٌفض)الگوی تٌفظی *     

 تٌگی ًفض، تاکی پٌَ، ) ًؼاًَ ُای دیظتزص تٌفظی*      

 ...(پزع پزٍ ُای تیٌی، تاکیکاردی، ُیپوتاًظیوى، طیاًوس،          

 آسهایغ گاسُای خوى طزخزگی *      

 تزرطی هیشاى اػثاع اکظیژًی ُووگلوتیي*      

 

 



 ارسیاتی تیوار تحت اکظیژى درهاًی

 حیاتیاکظیژًاطیوى تافت ُای: 

 ...(تیمزاری، خواب الودگی، گیجی، )طیظتن عصثی*      

 ...(ًثط، فؼارخوى،پزػذگی هویزگی، )للة و عزوق*      

 (تزوى دٍ ادراری ُز طاعت) کلیَ ُا*      

 

 هٌاطك در تواص تا وطیلَ )تیوار پوطت و غؼاُای هخاطی

 ...(  درهاًی هاًٌذ پل تیٌی، فک پاییٌی و اکظیژى 

 

  



 ػظتؼوی روساًَ وطیلَ اکظیژى درهاًی تا آب  و صاتوى و

 اطتفادٍ پض اس خؼک کزدى کاهل آى

ًصة )رعایت هواسی ایوٌی هحیط تیوار و پیؼگیزی اس حوادث

کارت پزُیش اس هصزف طیگار، عذم اطتفادٍ اس فٌذک و کثزیت 

 (در هحیط... و 

 آهوسع تَ تیوار در هورد اثزات اکظیژى و احتیاط ُای السم 

 




