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 اًَاع تٌفغ

 وجيؼيEupnea 

 تٌفط ظريغ، ػويكHyperventilation 

 تٌفط ظىحي، آرامHypoventilation 

 تٌفط ظختDyspnea 

         تٌفط ظخت وِ ثب تغييرر ابترت ثرِ ًؽعراِ يرب ايعرابمُ آرام هري ؼرَم

Orthopnea 

 ايعت تٌفعيApnea 

مٍرُ اي از آپٌِ هاٌبٍة ٍ ّيپرًٍايالظيَى ّوراُ ثب ؼرايه ابم 

Cheyne-Stokes respiration 



 : گيشًذُ ّبي ؿيويبيي

وبسٍتيدذ  ... )دس پبػخ ثِ تغييشات دي اوؼيذ وشثي، اوؼيظى، ػغح اػيذ خَى ٍ 

 (ٍآئَست

 : گيشًذُ ّبي وــي سيِ

دس پبػخ ثِ اتؼبع يب تالؽ سيَي جْت حفظ اسگدبى ّدبي تٌفؼدي اص ػدَاسم     

 احتوبلي

 گيشًذُ ّبي هَثش ثش تٌفغ



مي اوعيد ورثي مر ثبفاْب تَتيد ٍ تَظه تَْيِ از ريِ ّب پبن هي گرمم. 

 فؽبر ظْويPaCo2 خَى ؼريبًي هؼيبري جْت ثررظي وفبيت تَْيِ آتَئَتي اظت. 

  ِّيپروبپٌي هي تَاًد ػالهت تٌفط هؽىل مار ٍ ًبرظبيي تٌفعي لريت اتَلَع ٍ آپٌِ ثبؼد ور

 .ثِ مًجبل آى هي تَاًد ّيپَوعي اتفبق ثبفاد

 هيساى فؽبر ًعجي مي اوعيد ورثي ؼريبًي(PaCo2)    تَازًي ثيي تَتيد ٍ مفرغ مي اوعريد

 . ورثي هي ثبؼد

 افضايؾ دي اوؼيذ وشثي



 ػَاهل تؼييي وٌٌذُ افضايؾ فـبس ًؼجي دي اوؼيذ وشثي

 تٌفط هجدمRebreathing 

افسايػ تَتيد مي اوعيد ورثي 

 ُافسايػ فمبي هرمDead Space 

ّيپًٍَايالظيَى 



هْواريي ٍ ؼبيغ تريي متيل افسايػ فؽبر ظْوي مي اوعيد ورثي هي ثبؼد وِ هري تَاًرد   

 .ًبؼي از وبّػ تؼدام تٌفط يب ًبؼي از وبّػ مر اجن تٌفعي يب ّر مٍ ثبؼد

 .ايي هَلَع هي تَاًد ثِ مًجبل لؼف تٌفعي ًبؼي از ثيوبري يب مارٍّب ايجبم ؼَم

تؽخيؿ ّيپر وبپٌي ثب هحبظجِ تَْيِ مليمِ اي وبپٌَگرافي ٍ آًبتيس گبزّبي خرَى ؼرريبًي   

(ABG) اثجبت هي ؼَم. 

 ّيپًٍَايالظيَى



 . ًؽبًگر مرجِ اوعيصًبظيَى خَى ؼريبًي اظت PaO2فؽبر ظْوي اوعيصى خَى ؼريبًي 

 (هيلي هار جيَُ 100تب  80هيساى وجيؼي )وبّػ هيساى اوعيصى خَى ؼريبًي 

79-60: خفيف 

59-40: هاَظه 

40ووار از : ؼديد 

 ّبيپَوؼوي



Hypoxemia = 

Excessive work of breathing & Excessive myocardial workload 

  افسايػ تالغ تٌفعي ٍ افسايػ ثبروبري ػملِ للت



 ّبيپَوؼوي

   ؿشيبًي خَى اوؼيظى هيضاى وبّؾ اص اػت ػجبست

 ، گشدد ثبفتي اوؼيظًبػيَى وبّؾ ثِ هٌجش ػلَلي ػغح دس اوؼيظى دس وبّؾ ايي وِ صهبًي

 .ؿَد هي گفتِ ّبيپَوؼي آى ثِ اكغالحبً

   ّبيپَوعوي

  ّبيپَوعوي ثرٍز ظرػت ثِ ثعاگي ّبيپَوعي ٍػالئن ّب ًؽبًِ ٍ ؼدُ هٌاْي ّبيپَوعي ثِ هؼوَالً

  ثِ ًعجت ػفجي هراوس زيرا اظت ّوراُ CNS ػولىرم مر تغيير ثب ًبگْبًي ّبيپَوعوي .مارم

  .مارًد ثيؽاري اعبظيت اوعيصى وبّػ ثِ ثبفاْب ظبير





   افضايؾ تؼذاد ٍ ػوك تٌفغ ٍ دس ًتيجِ ػالئن تٌگي ًفغ ثِ كَست اػدتفبدُ اص

 ػضالت ووىي تٌفغ

 تؼشيك ٍ ػيبًَص 

  ُدس ًْبيت ثب افضايؾ تالؽ ٍ تمالي تٌفؼي، هيضاى هلشف اوؼيظى ًيض ثيـتش ؿذ

هٌجش ثِ ايجبد يه ػيىل هؼيَة هي ؿَد وِ ًتيجِ آى خؼتگي ٍ احتوبالً ايؼدت  

 .تٌفؼي اػت

 ٍاوٌؾ ثذى ثِ ّيپَوؼي



 :ًـبًِ ّبي ثبليٌي ؿبهل

ًظيش اختالل دس لضبٍت، ثيمشاسي ، ثي تدَجْي ثدِ هطديظ ،    ) تغييش دس ٍضؼيت رٌّي  

 (  تيشگي ؿؼَس ، خَاة آلَدگي ؿذيذ ٍ ووب 

تؼشيك ؿدذيذ  ( اص ًـبًِ ّبي ديشسع)تٌگي ًفغ، افضايؾ ضشثبى للت، آسيتوي، ػيبًَص 

 ...، ػشدي اًتْبّب ٍ 

 ٍاوٌؾ ثذى ثِ ّيپَوؼي



 ػلت ّبي ّيپَوؼوي

 ّيپًٍَتيالػيَى آلَئَلي ًبؿي اص اختالل دس صًجيشُ تَْيِ اي 

 ِفمبي هرمُ آتَئَتي، ؼٌت راظت ثِ چپ : پرفيَشى/ ػدم تٌبظت تَْي( ،ِامم ريARDS) 

اختالل دس اًتـبس گبصّب 

 :  ّبيپَوؼوي هضهي

 (  COPD  ٍCHFمر هثالً )خؼتگي ٍ خَاة آلَدگي، ثي تفبٍتي، ثي تَجْي ٍ تأخيش دس سفلىغ ّب 



 تَجِ

 ػلت ّبي ّيپَوعوي

  ٍ ُػدم تجبًط ثب اوعيصى مرهبًي ثرورف ؼدPao2   ثيوبر اـالح خَاّد ؼد اهب مر هرَرم

 .ؼبًت چٌيي اـالاي ـَرت ًوي گيرم

50مر هَرم ؼبًت ثب مامى اوعيصى : يه لبًَى% ،Pao2  هي هبًد% 50مر اد ووار از. 

 100ػدم پبظخ ثِ افسايػ %Fi02: خرَى   –مر ػدم تجبًط تَْيرِ  . مر ؼبًت ميدُ هي ؼَم

 .  رظبًي پبظخ ثِ اوعيصى مرهبًي هىلَة ٍ مر جْت اـالح اوعيصى خَى خَاّد ثَم



 ّيپَوؼي اًَاع

 :آًويه

 ... ٍ استفبػبت دس تٌفغ :هبًٌذ ػلت ّش ثِ دهي اوؼيظى دسكذ هيضاى دس وبّؾ

 آلَئَلي تَْيِ افضايؾ ٍ اوؼيظى تجَيض :دسهبى

 (Stagnatic H) سوَدي ّبيپَوؼي

  ًظير ّبيي ثيوبري مر خَى جريبى ؼدى وٌد يب ٍ خَى روَم مًجبل ثِ ّبيپَوعي ايجبم

   ّب ؼَن اًَاع ٍ ريَي – للجي ايعت ،MI، CHF ، ترٍهجَز آترٍاظىلرٍز، آرتريَاظىلرٍز،

   :دسهبى

  احيبي ًيبص كَست دس ٍ ػشٍق وٌٌذُ تٌگ ٍ للت هطشن داسٍّبي تجَيض هبيؼبت، حجن اكالح

 سيَي-للجي



 :ّيپَوؼي اًَاع

 (Anemic H ) اًويه ّبيپَوؼي

 اوؼيظى حول ظشفيت وبّؾ ًتيجِ دس يب ٍ ّوَگلَثيي غلظت خبعش ثِ ثِ ايجبدي ّبيپَوؼي

  ّوَگلَثيٌوي هت ٍ CO گبص ثب هؼوَهيت ّب، آًوي اًَاع :هبًٌذ ّب، ثبفت ثِ ّوَگلَثيي تَػظ

 ثبال فـبس ثب اوؼيظى تجَيض ٍ خَى تشاًؼفَصيَى :دسهبى

 (Histotoxic H) ػوي ّبيپَوؼي

  ػلَل داخل ثِ اوؼيظى اًتمبل دس اؿىبل كَست ثِ ػلَلي ػغح دس اختالل اص ًبؿي ّبيپَوؼي

   اٍسهي ٍ ػيبًَس ثب هؼوَهيت :ػلت تشيي ؿبيغ .ّب

 ديبليض اٍسهي دس ٍ ػذين تيَػَلفبت تجَيض ػيبًَس، ثب هؼوَهيت دس :دسهبى



 :ّيپَوؼي اًَاع

 ّبيپَوؼي ًبؿي اص افضايؾ ًيبص 

ايي ًَع ّبيپَوؼي ثِ دًجبل ٍضؼيت ّبيي وِ هٌجش ثِ افضايؾ ًيبصّبي هتبثَليه دس ثذى   

 . هي ؿَد ثِ ٍجَد  هي آيذ 

 . ؿبيغ تشيي ػلت آى ػَختگي ؿذيذ اػت

 :  دسهبى

 سفغ ػلت اٍليِ



 :وِ ثبؿيذ داؿتِ يبد ثِ

 آًبليض ثب اوؼيظى، تجَيض ثِ ًيبص

 پبلغ ، ؿشيبًي خَى گبصّبي

 هَسد ثبليٌي اسصيبثي ٍ هتشي اوؼي

 .گيشد هي لشاس ثشسػي



 اوؼيظى تشاپي 

  (%21 اص ثيؾ ) داسد ٍجَد هطيغي اتوؼفش دس آًچِ اص ثيؾ فـبس ثب ثيوبس ثشاي اوؼيظى گبص تجَيض

   .وشد جلَگيشي ثبفتي ّبيپَوؼي اص تَاى هي ّبيپَوؼوي، دسهبى ٍ اوؼيظى تجَيض ثب

   :تشاپي اوؼيظى اص ّذف

   هيَوبسد سٍي اص فـبس ثشداؿتي ٍ تٌفغ وبس وبّؾ

 :ّب ثبفت ثِ اوؼيظى اًتمبل ثش گزاس تبثيش ػَاهل 

 هتبثَليىي ًيبصّبي ٍ Hb غلظت ؿشيبًي، خَى دس هَجَد اوؼيظى للجي، دُ ثشٍى



 :تشاپي اوؼيظى ثِ ًيبص تـخيق ّبي سٍؽ

 ثبليٌي ػالئن هتشي، اوؼي پبلغ ؿشيبًي، خَى گبصّبي آًبليض

 :اوؼيظى هلشف هَاسد

 دس اختالل تٌفؼي، ػيؼتن اختالل آى؛ ػَاسم وبّؾ جْت ّيپَوؼي اكالح

  حول لبثليت افضايؾ ثب اوؼيظًبػيَى اكالح) آًوي ٍ ػشٍلي ٍ للجي ػيؼتن

 (اوؼيظى



 هالحظبت ثبليٌي دس اوؼيظى تشاپي

تجَيض غيش اكَلي ٍ دس صهبى ًبهٌبػت هي تَاًذ ثبػث ايجبد ػَاسم ؿَد. 

ثشسػي تبثيشات اوؼيظى تشاپي ثش ثذى 

 هجتاليبى ثِ ثيوبسي ّبي سيَي، اوؼيظى دسهبًي ثب ّذف سػبًذىPaO2          ؿشيبًي ثِ هيضاى

 .اص اوؼيظى اؿجبع هي ؿَد Hbدسكذ  90-80دس ايي هطذٍدُ ، . هيليوتش جيَُ اػت 60-80

 اختالل دس ػغح َّؿيبسي، سًگ غيش عجيؼي پَػت ٍ : ثشسػي دليك ثيوبس اص ًظش ًيبص ثِ اوؼيظى

 هخبط ّب، تؼشيك ؿذيذ، تغييش دس فـبس خَى، تبويىبسدي ٍ تبوي پٌِ

ُثِ دليل لبثليت احتشاق اوؼيظى، تَجِ ثِ خغش آتؾ ػَصي ٌّگبم اػتفبد 



(... ٍ مّبًي الك،ثيٌي،الك اجن) َّايي ّبي راُ آًبتَهيه ذخيرُ ظرفيت 

 (ظبز ذخيرُ ،هبظه،ويعِ ثيٌي وًَبالي يب ظًَد) اوعيصى تجَيس ظيعان ًَع 

 اوعيصى جريبى هيساى 

 ثِ وواري اوعيصى مارًد،مرـد ػويك تٌفط وِ ثيوبراًي مر) ثيوبر اي تَْيِ اتگَي  

  ثب اظت%21 ثراثر FiO2 ماراي وِ اتوعفر َّاي از زيبمتري همدار هيرظد،زيرا ثيوبر

 (.آٍرم هي پبييي را FiO2 ٍ گرمم هي هخلَن ؼدُ تجَيس اوعيصى

 Fio2 ثش هَثش ػَاهل



PaO2 هؼيبري هٌبظت ثراي اوعيصى مرهبًي 

 
PaO2 : 80 – 100 mm Hg : Normal (        وجيؼي)  

               60 – 80  mm Hg  : cold, clammy  
                                          extremities (        ظرمي اًدام ّب)  

               < 60 mm Hg    :  cyanosis (         ظيبًَز)  

               < 40 mm Hg    :  mental deficiency 
                                         memory loss (       اخاالل ؼؼَر)  

               < 30 mm Hg    :  bradycardia 
                                        cardiac arrest (    ثرامي وبرمي ٍ ايعت للجي)  

 

   PaO2 < 60 mm Hg is a strong indicator for oxygen therapy 





 اوؼيظى تجَيض ّبي سٍؽ

 .اوؼيظى هؼوَال اص عشيك ػيلٌذس ٍ يب ثِ كَست ػبًتشال جْت تجَيض دس اختيبس لشاس هي گيشد

 : اثضاسّبي الصم ثشاي اوؼيظى دسهبًي 

 ػيؼتن ّبي ثب جشيبى صيبد اوؼيظى(High Flow System  ) 

  ػيؼتن ّبي ثبجشيبى ون اوؼيظىLow Flow System)) 



 ((Low Flow Systemػيؼتن ّبي ثبجشيبى ون اوؼيظى 

 . مر ايي ظيعان ّب ثيوبر َّاي اتبق را ّوراُ ثب اوعيصى تٌفط هي وٌد* 

 . ثيوبر ثبيعاي اجن جبري وجيؼي ٍ اتگَي تٌفعي هٌظن ماؼاِ ثبؼد* 

 :اًَاع

 هبظه ، Simple Oxygen Mask اوعيصى ظبمُ هبظه ، Nasal Cannula ثيٌي وبًَالي

  ّبي هبظه ٍ وٌٌدُ ذخيرُ ويعِ ثب Rebreathing Mask ثبزمهي َّاي هجدم اظاٌؽبق ثب

 وٌٌدُ ذخيرُ ويعِ ثب Non Rebreathing Mask ثبزهي َّاي هجدم اظاٌؽبق ثدٍى



 (  High Flow System)ػيؼتن ّبي ثب جشيبى صيبد اوؼيظى 

  الگَي دس تغييش ثب وِ وٌٌذ هي ايجبد سا ثبثتي ٍ هـخق fio2 اوؼيظى دسكذ

  آى، تشيي هتذاٍل ٍ تشيي ؿبيغ .ؿَد ًوي ايجبد تغييشي آًْب دس ، ثيوبس تٌفغ

 .اػت venture mask ًٍچَسي هبػه



 Nasal Cannula or Catheterوبًَالي ثيٌي يب ػًَذ ثيٌي 

          دليمِ دس ليتش 1-6 تجَيض ثب آى ٍػيلِ ثِ ٍ ثَدُ اوؼيظى تجَيض ثشاي اثضاس هتذاٍلتشيي

 ثبيذ اثضاس ايي اس اػتفبدُ ٌّگبم .سػبًذ ثيوبس ثِ دسكذ 24-44 هيضاى ثِ  FiO2تَاى هي

 .ثبؿذ پزيش اهىبى ثيٌي عشيك اص تٌفغ ٍ ثبص ثيٌي ػَساخ

1 lit / min = 24% 

2 lit / min = 28% 

3 lit / min = 32% 

4 lit / min = 36% 

5 lit / min = 40% 

6lit / min = 44% 

 اضبفِ Fio2 ثِ %4 اوؼيظى ليتش ّش ثب تمشيجبً ًبصال ػًَذ دس

 .گشدد هي



 وبًَالي ثيٌي يب ػًَذ ثيٌي 

 : هضايب

 چَى ّبيي فؼبليت حيي اوؼيظى لغغ ػذم ثيـتش، تطشن ثيوبس، تَػظ خَة تطول آػبى، اػتفبدُ

 .... ٍ داسٍ خَسدى خَسى، وشدى،غزا كطجت ػشفِ،

 : هؼبيت

   تجَيضي اوؼيظى غلظت دليك وٌتشل ػذم

  آصسدگي ٍ تطشيه،خـىي) وٌذ تجبٍص دليمِ دس ليتش 6 اص ًجبيذ ؿذُ تجَيض اوؼيظى جشيبى هيضاى
 .ؿَد اػتفبدُ هبػه اص ثبيؼتي ًيبص كَست دس (ثيٌي هخبط

   دّبى ٍ ثيٌي عشيك اص اوؼيظى اص صيبدي همذاس خشٍج 

  ثؼتگي تٌفغ ػشػت ٍ ػوك ثِ سػذ هي ّب سيِ ثِ وِ اوؼيظًي دسكذ ثيٌي، وبتتش اص اػتفبدُ ٌّگبم
 . داسد



 :ػبدُ هبػه

اوؼيظى هتَػظ تب پبييي ّبي غلظت تجَيض ثشاي هٌبػت 

تَاى هي دليمِ دس ليتش 6-10 ػشػت ثب اوؼيظى تجَيض ثب FiO2 ِدسكذ 40-60 هيضاى ث  

 .وشد ايجبد

وبًَالي تشاص هؤثش سٍؽ ايي ثب اوؼيظى تجَيض وٌٌذ، هي تٌفغ دّبى ثب وِ ثيوبساًي دس  

 . اػت ثيٌي

5 lit / min = 40%, 6 lit / min =45%-50%, 8 lit / min 55%-60% 

 .گشدد هي اضبفِ Fio2 ثِ %7 تب 6 حذٍد اوؼيظى ليتش ّش ػبدُ هبػه دس



 :ػبدُ هبػه

ايي هبػه ّب ثبيذ وبهال ثب ثيٌي ٍ دّبى هوبع ؿَد، ًجبيؼتي ثِ كَست فـبس ٍاسد آٍسدُ ٍ ثبػث  

 .لغغ جشيبى خَى ؿَد

ليتش دس دليمِ يب ثيـتش تٌظين ؿَد تب اص تجوغ   5جشيبى اوؼيظى هؼوَال ثبيذ حذالل ثِ هيضاى 

 .ثبالػت اجتٌبة گشدد  CO2َّاي ثبصدهي دس صيش هبػه ٍ اػتٌـبق هجذد آى،وِ حبٍي 

 :هضايب 

 ثيـتش FiO2تجَيض 

 :هؼبيت 

ثِ خلَف دس افشادي وِ دچبس ديؼپٌِ ؿذيذ ٍ آػيت ٍ  )غبلجب تَػظ ثيوبساى تطول ًوي ؿَد 

....  دس ٌّگبم ثؼضي فؼبليت ّب ًظيش خَسدى، ػشفِ،خشٍج خلظ ٍ( ػَختگي دس كَست ّؼتٌذ

 جشيبى اوؼيظى لغغ ؿَد، خـىي ٍ تطشيه چـن ّب



Exhalation  
ports 

O2 inlet 

 :ػبدُ هبػه
Simple mask 



 هبظه ذخيرُ وٌٌدُ اوعيصى

  وٌٌذُ رخيشُ هبػه ًَع دٍ  .ّؼتٌذ اوؼيظى رخيشُ ويؼِ يه ثب اهب كَست ػبدُ هبػه هبًٌذ

 :داسد ٍجَد

 : (Partial Rebreathing Mask) ثبصدهي َّاي اص ثخـي هجذد ثباػتٌـبق ّبي هبػه

   دسكذ 60-80 حذٍد دس  FiO2ايجبد دليمِ، دس ليتش 6-10 هيضاى ثِ اوؼيظى تجَيض

 FiO2 ًتيجِ دس ٍ دّذ هي افضايؾ سا اوؼيظى هلٌَػي رخيشُ ٍ ثَدُ ػبص رخيشُ ويؼِ داساي

 .دّذ هي Fio2 افضايؾ %7 ليتش ّش تمشيجبً  . سػبًذ هي ثيوبس ثِ ثيـتشي



  ثشگـتي حجن ٍالغ دس وِ گشدد هي ثش ػبص رخيشُ ويؼِ ثِ ًيض دهي ثبص َّاي اص 1/3 تمشيجب *

  حبٍي ٍ اػت هشعَة ٍ گشم ثَدُ، اوؼيظى اص غٌي ٌَّص وِ اػت آًبتَهيه هشدُ فضبي اص

  . اػت CO2 ووي همذاس

 ثبيذ ًىٌذ، تٌفغ هجذدا سا ثبصدهي َّاي اص صيبدي حجن ثيوبس ايٌىِ اص اعويٌبى جْت *

  ويؼِ حجن اص 1/3 اص ثيؾ دم ّش ثب وِ ًطَي ثِ .ثبؿذ دليمِ دس ليتش 6 حذالل اوؼيظى جشيبى

  ٍ يبثذ تجوغ ػبص رخيشُ ويؼِ دس تَاًذ هي ًيض co2 كَست ايي غيش دس .ؿَد وبػتِ ػبص رخيشُ

 .گشدد ويؼِ داخل اوؼيظى دسكذ افت هَجت

هبػه ّبي ثباػتٌـبق هجذد ثخـي اص َّاي ثبصدهي 

(Partial Rebreathing Mask) 



O2 

Exhalation 
ports Deliver ~60% O2  

هبػه ثب اػتٌـبق هجذد ثخـي اص َّاي ثبصدهي 

(Partial Rebreathing Mask) 

Reservoir 



هبػه ّبي ثباػتٌـبق هجذد ثخـي اص َّاي ثبصدهي  

(Partial Rebreathing Mask) 

Consists of  
mask, reservoir bag, 
 2 one-way valves at 
exhalation ports and bag 





  ثِ ثبصدهي َّاي ٍسٍد اجبصُ وِ ّؼتٌذ عشفِ يه دسيچِ ثب ػبص رخيشُ ويؼِ داساي ّب هبػه ايي

  تَاًذ هي دليمِ دس اوؼيظى ليتش 6-15 تجَيض ثب ّب هبػه ايي ٍػيلِ ثِ .دّذ ًوي سا ػبص رخيشُ ويؼِ

Fio2 ِوشد ايجبد دسكذ 90 تب 100 هيضاى ث. 

  ثيؾ تٌفغ ثبس ّش ثب ًجبيذ ويؼِ ، داد لشاس هـبّذُ هَسد دم هذت دس سا ويؼِ ثبيذ هبػه ًَع ايي دس

 تَاى هي ثبؿذ، دليمِ دس ليتش 6-15 اوؼيظى جشيبى ػشػت اگش .ؿَد جوغ خَد گٌجبيؾ اص 1/3 اص

 .هبًذ هي ثبلي پش رخيشُ ويؼِ وِ ثَد هغوئي

  15 ٍ دسكذ 90 ليتش؛ 12 دسكذ، 90 تب 80 ليتش؛ 10 دسكذ، 80 تب 60 ليتش؛ 8 دسكذ، 60 تب 55 ليتش؛ 6

 دسكذ 100 تب 90 ليتش؛

 هبػه ّبي ثذٍى اػتٌـبق هجذد ثبصدهي

(Non Rebreathing Mask) 



O2 

One-way valves 

Reservoir 

 هبػه ّبي ثذٍى اػتٌـبق هجذد ثبصدهي

(Non Rebreathing Mask) 



 هبػه ّبي ثذٍى اػتٌـبق هجذد ثبصدهي

(Non Rebreathing Mask) 



Non-rebreathing system 

Reservoir 

Gas source 

Room air 

Expiratory 
gas 

To patient 

One way valves 



 :هضايب

 ؿذيذ تب هتَػظ ّيپَوؼي دچبس ثيوبساى دس ثبالتش Fio2 ثِ دػتيبثي

   :هؼبيت

  ؿَد، وشثي اوؼيذ دي هجذد اػتٌـبق ثبػث اػت هوىي اوؼيظى جشيبى ػشػت ًبهٌبػت تٌظين

 ؿذيذ ّيپَوؼي دچبس ثيوبساى دس خفگي احؼبع

 هبظه ذخيرُ وٌٌدُ اوعيصى



Nonrebreathing mask Partial rebreathing mask 



  لبثل ّب هبػه ايي ؿَد هي اػتفبدُ ثبال جشيبى ثب اوؼيظى تجَيض جْت ًٍچَسي ّبي هبػه

   .ّؼتٌذ اوؼيظى ؿذُ وٌتشل ٍ كطيح غلظت تجَيض ثشاي سٍؽ تشيي دليك ٍ تشيي اػتوبد

  وشدُ، هخلَط اوؼيظى اص ثبثتي جشيبى سا ثب اتبق َّاي وِ اًذ ؿذُ عشاحي عَسي ٍػبيل ايي

 هيضاى ّوَاسُ ػيؼتن، ايي دس گبص جشيبى ثبالي ػشػت ػلت ثِ .فشػتٌذ هي ّب سيِ ثِ ػپغ

 ايي ٍػيلِ ثِ وشثي اوؼيذ دي ثب ّوشاُ اضبفي َّاي داؿتِ، جشيبى ػيؼتن دس اوؼيظى اص ثبثتي

 .ؿَد هي خبسج هبػه صيش اص ػشيغ جشيبى

  :ًٍچَسي هبػه



  حجن ثب سا اوؼيظى اص ثبثتي همذاس وِ داسد ٍجَد تؼَيضي لبثل هبػه،آداپتَسّبي ًَع ايي دس

 .سػبًذ هي ثيوبس ثِ وشدُ هخلَط اصَّا اس ثبثتي

  :ًٍچَسي هبػه

Venturiadapters: 

Blue =24% at 2 l/min 

Yellow =28% at 4 l/min 

White = 31% at 6 l/min 

Green=35% at 8 l/min 

Pink =40% at 8 l/min 

Orange=50% at 12 l/min 

  مر ًٍچَري هبظه هفرف هَرم هْواريي

 اظت COPD ريِ اًعدامي هسهي ثيوبريْبي

 تريي مليك ٍ اػاوبمتريي لبثل هبظه ًَع ايي

 .اظت اوعيصى ـحيح غلظت تجَيس ثراي رٍغ



  :ًٍچَسي هبػه



               مامُ ثيوبر ثِ ثبال جريبى ثب اوعيصى آى وريك از ٍ گيرم هي لرار تَتِ رٍي ٍظيلِ ايي

  ثبزمم راُ ظر مر وِ همبٍهاي تَظه اوعيصى، تجَيس ثر ػالٍُ تَاًد هي اثسار ايي .ؼَم هي

   .ًوبيد جلَگيري paco2 افسايػ از ٍ(?) ؼَم peep ايجبم ظجت وٌد، هي ايجبم

  راات ثبزمم ًعجي خالء ايجبم ثب ٍ ثبزمهي گبز هجدم تٌفط هبًغ ايجبمي جريبى ورفي از

 .ًوبيد هي فراّن ثيوبر ثراي را تري

 T – Piece تي لَلِ





 T – Piece تي لَلِ

 :هسيت

 مظاگبُ از ثيوبر جداظبزي ثراي خَمي ثِ خَم تٌفط ظَي ثِ ثيوبر ّدايت

 تٌفعي وبر وبّػ ٍ هىبًيىي تَْيِ

 :هؼبيت

 تٌفط تؼدام ٍ جبري اجن پبيػ اهىبى ػدم



 ثِ وريىَتيرٍئيد غؽبء هحل از وَچه وبتار يه جرااي وريك از رٍغ ايي مر

 .گرمم هي ثرلرار تراؼِ ماخل ثِ اوعيصى جريبى هعاميوب ٍ ٍارم تراؼِ ماخل

 مر خفَؾ ثِ اوعيصى هفرف وبّػ هَجت هَجت رٍغ ايي از اظافبمُ

 ثِ يب وپعَل ثب هٌسل مر تراپي اوعيصى ثِ ًيبز هسهي وَر ثِ وِ ؼَم هي هَارمي

  تب 30 هيساى ثِ را fio2 تَاى هي رٍغ ايي ثب .ثبؼد ماؼاِ ٍجَم پرتبثل ـَرت

 از هرالجت ًحَُ مر خبًَامُ ٍ ثيوبر ثِ ثبيعاي .مام افسايػ مرـد 50

 .ؼَم مامُ آهَزغ وبتار تؼَيك چگًَگي ٍ تراوئَظاَهي

 تجَيض اوؼيظى اص عشيك تشاًغ تشاويبل



Tracheostomy Mask 



 ػَاسم اوؼيظى تشاپي

 ّيپًَتيالػيَى ًبؿي اص تجَيض اوؼيظى

 اوعيصى فؽبر ثِ اعبض هراوس ثٌبثرايي  .ثبؼد هي PaCO2 افسايػ اثر مر وجيؼي وَر ثِ تٌفعي هراوس هْبر

 هيليوار 60 از ووار PaO2) ؼَم هي فؼبل PaO2 وبّػ ثَظيلِ وبرٍتيد، ٍ آئَرت مر هَجَم ؼريبًي خَى

 .(اظت جيَُ

 هراوس اعبظيت تدريجب ّعاٌد، CO2 اااجبض ثب ّوراُ ريَي هسهي اخاالالت مچبر وِ ثيوبراًي مر اهب

  .گيرم هي ـَرت PaO2 ظىح مر تغيير ٍاظىِ ثِ تٌْب تٌفط تحريه ٍ رفاِ ثيي از PaCO2 افسايػ ثِ تٌفعي

 تَْيِ وبّػ هاؼبلجب ٍ PaO2 افسايط هَجت ًؽدُ وٌارل همدار ثب اوعيصى زيبم تجَيس افرامي، چٌيي مر

 . ؼَم هي آپٌِ ٍ CO2 ثب هعوَهيت ظپط ٍ CO2 اااجبض مچبر ثيوبر آى مًجبل ثِ ٍ گرمم هي آتَئَتي

 CO2 افسايػ از آگْي ٍ ABG هٌظن ٍ پي مر پي وٌارل :مرهبى



 .ػبػت 48 تب 24 اص ثيؾ ثشاي %60 اص ثيؾ غلظت ثب اوؼيظى هلشف ثذًجبل

 ساُ دس تشؿطبت تجوغ ثِ هٌجش ؿذُ هخبعي ّبي هظن فؼبليت وبّؾ هَجت اوؼيظى تجَيض 

 .ؿَد هي ػفًَي غيش پٌَهًَي ًْبيتب ٍ َّايي ّبي

 :هؼوَهؼيت اٍليِ ّبي ًـبًِ

  دس دسد ٍ ثيٌي احتمبى ػيٌِ، جٌبؽ پـت دس دسد احؼبع ثب ّوشاُ ثشًٍؾ ٍ تشاؿِ خفيف التْبة

 .وٌذ هي پيذا ثشٍص ًفغ تٌگي ٍ ؿذيذتش ّب ػشفِ تذسيجب وِ اػت ػشفِ ٍ دم ٌّگبم

  ػفت ٍ للجي غيش ادم تَليذ وبّؾ ٍ تٌفؼي غـبء تخشيت ثِ هٌجش ًْبيت دس اوؼيظى هؼوَهيت

 .ؿَد هي سيِ فيجشٍص ٍ ؿذى

 هؼوَهيت اوؼيظى



 هؼوَهيت اوؼيظى

ABG اظت ايي ّدف .اظت اوعيصى ثب هعوَهيت از جلَگيري ثراي اوالػبتي هٌجغ ثْاريي  

   90 ادٍم ثيوبر PaO2 وِ ـَرتي مر .ؼَم افظ جيَُ هار هيلي 90 تب 60 ثيي PaO2 وِ

  اوعيصى ثب هعوَهيت خىر هؼرق مر ووار ثيوبر ثبؼد، %40 زير FiO2  ٍ جيَُ هار هيلي

 . مارم لرار

Fio2،  100% مرـد 40 از ووار ٍ 24 ثراي %60 ظبػت، 12 ثراي %80 ، ظبػت 6 ثراي  

 .ثبؼد هي ايوي هدت وَالًي ثراي



 اًفجبس ٍ اؿتؼبل خغش 

 ػغح داساي ًيتشٍطى) اوؼيظى تَػظ ّب آلَئَل اص ًيتشٍطى خشٍج) جزثي آتلىتبصي  

 (ثبؿذ هي ّب آلَئَل داؿتي ًگِ ثبص ثشاي ثبليوبًذُ حجن حبفظ ٍ ثَدى ون جزثي

 هخبعي غـبّبي خـىي 

 چـوي ّبي آػيت ٍ ... 

 :تشاپي اوؼيظى ػَاسم ٍ خغشات ػبيش



Resorption atelectasis 

A B A B

100% O2 

oxygen 
nitrogen 

PO2 =673 

PCO2 = 40 

PH2O = 47 
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Use of high-flow nasal cannula oxygen therapy to prevent 
desaturation during tracheal intubation of intensive care 
patients with mild-to-moderate hypoxemia. 

Crit Care Med. 2015 Mar;43(3):574-83. 

CONCLUSIONS: 

High-flow nasal cannula oxygen significantly improved 

preoxygenation and reduced prevalence of severe 

hypoxemia compared with nonrebreathing bag reservoir 

facemask. Its use could improve patient safety during 

intubation. 




