هزاقجت ّبی پزستبری ٍ اصَل ػلوی در سبکطي راُ َّایی
سبکطي تزاضِ ،رٍضی ثزای تویش کزدى راُ َّایی اس تزضحبت  ،در ثیوبراًی کِ ثِ دلیل کبّص سغح َّضیبری ٍ ضؼف ػضالت تٌفسی
قبدر ثِ اًجبم سزفِ ٍ تخلیِ تزضحبت خَد ًجَدُ ٍ ّوچٌیي در ثیوبراًی کِ دارای راُ َّایی هصٌَػی هثل لَلِ تزاضِ ٍ تزاکئَستَهی ّستٌذ
هی ثبضذ(.در هَرد اخیز تَضیح ثِ ایي صَرت است کِ ٍ :جَد لَلِ تزاضِ ثِ ػٌَاى جسن خبرجی هَجت تحزیک تزضح هَکَسی ضذُ ٍ چَى
ٌّگبم سزفِ هَثز ثبیستی حٌجزُ ثستِ ضذُ تب ثب افشایص فطبر داخل قفسِ سیٌِ تزضحبت ثِ خبرج پزتبة ضَد  .لذا ایي ثیوبراى قبدر ثِ اًجبم
سزفِ هَثز ًجَدُ ٍ ًیبسهٌذ سبکطي ّستٌذ .
ایي پزٍسیجز ثبیستی ثِ صَرت استزیل ٍ استبًذارد ٍ تَسظ افزاد ثبتجزثِ اًجبم ضَد تب هَجت ثزٍس ػَارض ثزای ثیوبر ٍ ثِ تبخیز اًذاختي رًٍذ
ثْجَدی ثیوبراى ًطَد .
ًکتِ قبثل تَجِ دیگز ایٌکِ سبکطي ثبیذ  PRNثبضذ ٍ ثِ صَرت یک کبر رٍتیي اًجبم ًطَد.

ٍسبیل کبر
سٌذسبکطي (قغز آى یک دٍم قغز داخلی لَلِ تزاضِ ثبضذ ) – دستکص استزیل ٍ یکجبر هصزف – ػیٌک هحبفظ – سزم ًزهبل سبلیي
استزیل جْت ضستطَ – سزًگ حبٍی  10تب  15سی سی ًزهبل سبلیي استزیل – آهجَثگ – اکسیژى – هٌجغ سبکطي.

سايز سندساكشن:
{)1سايز 2×}2- )mm(ETT
{)2سايز2×}1-)mm(ETT
رنگ كتتر

سايس كتتر

خاكستري

5

سبس روشن

6

آبي

8

سياه

10

سفيد

12

سبس

14

نارنجي

16

قرمس

18

زرد

20

بنفش

22

آبي روشن

24

رٍش کبر
 -1چٌبًچِ ثیوبر ّطیبر است هبًٌذ ّز پزٍسیجز دیگزی رٍش کبر را ثزای ٍی ضزح دّیذ .
 -2دست ّب را ثطَییذ  ،هٌجغ سبکطي ٍ توبهی ٍسبیل هَردًیبس را آهبدُ کٌیذ  .ػیٌک ثشًیذ .
 -3ثیوبر را ّبیپزًٍتیلِ کٌیذ (اگز در سیز رسپیزاتَر هی ثبضذ تؼذاد  3تب  6تٌفس ثب اکسیژى  % 100ثذّیذ ٍ یب ثب آهجَثگ اکسیژى ثذّیذ)
 -4دستکص استزیل را در دست غبلت کزدُ ٍ ثب دست دیگز کبتتز سبکطي را ثِ راثظ ٍصل کٌیذ.
 -5در حبلی کِ سبکطي کلوپ هی ثبضذ آى را ٍارد لَلِ تزاضِ ثیوبر کٌیذ ٍ ثب ساٍیِ دٍراًی  360درجِ در حبلی کِ کبتتز را خبرج هی کٌیذ
سبکطي را اًجبم دّیذ .
ثبًیثبضذ چَى ثبػث ّبیپَکسوی ٍ آریتوی هی ضَد .
 -6هذت سبکطي ًجبیذ ثیطتز اس  10تب ُ 15
 -7در هَاردی کِ تزضحبت ثیوبر غلیظ ٍ چسجٌبک است هقذار  10تب  15سی سی ًزهبل سبلیي را داخل راُ َّایی ریختِ ثیوبر را ّبیپز

ًٍتیلِ کٌیذ  ،سبکطي را اداهِ دّیذ .
 -8پس اس اتوبم  ،هجذدا ثیوبر را ّبیپز ًٍتیلِ ًوبییذ ٍ در صَرت لشٍم هزاحل ثبال را تکزار ًوبییذ.
 -9پس اس اتوبم ٍ در فَاصل کبر سز کبتتز را ثب ًزهبل سبلیي استزیل ضستطَ دّیذ .
 -10پس اس سبکطي تزاضِ ،ثب ّوبى کبتتز ،سبکطي دّبى را اًجبم دّیذ  ( .در ثیوبری کِ لَلِ تزاضِ دارد ٍ ّوَارُ کبف آى پز هی ثبضذ
اغلت تزضحبت دّبًی ٍ حلقی تجوغ پیذا هی کٌٌذ ٍ ًیبسهٌذ سبکطي ّستذ )سبکطي دّبى ثِ رٍش تویش اًجبم هی ضَد ٍ دّبى اس ًظز
ٍجَد ّز ًَع سخن ٍ آسیجی ثزرسی هی ضَد ٍ در پبیبى کبتتز ٍ دستکص را هؼذٍم کٌیذ.

ػَارض سبکطي
* ّبیپَکسوی ثِ ػلت جذة اکسیژى تَسظ کبتتز در حیي ػول سبکطي کزدى رخ هیذّذ کِ ثب ّبیپز ًٍتیلِ کزدى ثیوبر قجل ٍ ثؼذ اس
پزٍسیجز ػبرضِ ثِ حذاقل هی رسذ .
*آریتوی ثِ ػلت تحزیک ٍاگ ضوي سبکطي کزدى  ،گبّی ثزادی کبردی ٍ ارست قلجی رخ هی دّذ  .ضبیغ تزیي آریتوی حیي
سبکطي کِ ًبضی اس ّبیپَکسوی است تبکی کبردی ٍ اکستزاسیستَل ّبی ثغٌی است ٍ حتوب ثبیستی حیي سبکطي ،ثیوبر هبًیتَریٌگ
دقیق ضَد .
*خًَزیشی اس راُ َّایی در هَاردی کِ فطبر هٌفی سبکطي اس  120هیلی هتز جیَُ ثیطتز ثبضذ دیَارُ راُ َّایی تزٍهبتیشُ ضذُ ٍ خًَزیشی
هی کٌذ کِ کٌتزل فطبر هٌفی سبکطي اّویت دارد.

هیشاى فطبردستگبُ :

ًَساداى mmHg60- 80 :
کَدکبى ثبالی 7سبل mmHg100-120 :

کَدک سیز 7سبلmmHg80-100 :
ثشرگسبالىmmHg 100-150 :

*اسپبسن ثزًٍص در اثز تحزیک دیَارُ راُ َّایی ثب ًَک کبتتز کِ ثیص اس اًذاسُ ٍارد راُ َّایی ثیوبر ضذُ رخ هی دّذ  .تَجِ ًوبییذ کِ در
ثبلغیي کبتتز ًجبیذ ثیص اس  45سبًتی هتز ٍ در هَارد تزاکئَستَهی  20تب  30سبًتی هتز ٍارد راُ َّایی ثیوبر ضَد ٍ چٌبًچِ درحیي سبکطي
کزدى ثیوبر سزفِ کزد  ،ثالفبصلِ کبتتز را خبرج ًوبییذ.
*ػفًَت اٍلیي هٌجغ ػفًَت ریِ ٍ تزاضِ ثیوبر ،خَد دّبى ثیوبر است کِ در اثز ػذم رػبیت ًکبت کٌتزل ػفًَت یب تکٌیک آسپتیک
رخ هی دّذ.
*اتلکتبسیس کِ ثِ دلیل فطبر سیبد سبکطي یب سبکطي عَالًی هذت ٍ یب استفبدُ اس کبتتزخیلی ثشرگ رخ هی دّذ اغلت ٍضؼیت
آًبتَهی ریِ ثِ صَرتی است کِ کبتتز ٍارد ثزًٍص راست هی ضَد  ،ثِ ّویي جْت تَصیِ هی ضَد هَقغ سبکطي ثزًٍص راست ،
سز ٍ ضبًِ ّب ثِ عزف چپ ٍ هَقغ سبکطي ثزًٍص چپ سز ٍ ضبًِ ّب ثِ عزف راست چزخبًذُ ضَد.
ًکتِ قبثل تَجِ دیگز ایٌکِ در هَاردی کِ تزضحبت رقیق ٍ ثِ آسبًی خبرج هی ضَد ًجبیذ ًزهبل سبلیي داخل راُ َّایی ثیوبر ریخت چَى
هَجت تحزیک هخبط ٍ افشایص تزضحبت هی ضَد  ،فقظ در هَاردی کِ تزضحبت غلیظ ٍ چسجٌبک ّستٌذ  ،هجبس ثِ ریختي  10تب  15سی سی
ًزهبل سبلیي استزیل در داخل لَلِ تزاضِ ّستین چَى ریختي حجن ثیطتز هَجت پَضبًذى سغح آلَئَل ٍ کبّص تجبدالت گبسی هیطَد.
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