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  :تجهیزات مورد استفاده در انتقال بیمار 

  

    :برانکارد چرخ دار 

بیشتر برانکارد هاي چرخ دار طوري بیشتر برانکارد هاي چرخ دار طوري . . این وسیله بی خطر ترین و راحت ترین راه براي انتقال بیمار می باشد این وسیله بی خطر ترین و راحت ترین راه براي انتقال بیمار می باشد         

یکی از یکی از . . تطبیق می یابند تطبیق می یابند   کیلوگرم تطابق پیدا کرده و با هر نوع وضعیت بیمارکیلوگرم تطابق پیدا کرده و با هر نوع وضعیت بیمار  180180طراحی شده اند که با وزن باال تا طراحی شده اند که با وزن باال تا 

قابلیتهاي بسیار خوب این وسیله حالت هاي آن می باشد که مثال براي بیماري با تنگی نفس می توان سر تخت را باال قابلیتهاي بسیار خوب این وسیله حالت هاي آن می باشد که مثال براي بیماري با تنگی نفس می توان سر تخت را باال 

فردي که در فردي که در   گرفته فشار وارد میکند وگرفته فشار وارد میکند و  قرارقرار  سرسرجهت حرکت دادن برانکارد چرخ دار فردي که در قسمت جهت حرکت دادن برانکارد چرخ دار فردي که در قسمت . . آوردآورد

  . . می کند می کند   قسمت پا قرار گرفته آن را هدایتقسمت پا قرار گرفته آن را هدایت

به هر حال چهار نفر به هر حال چهار نفر . . محدود به سطوح هموار است محدود به سطوح هموار است یکی از محدودیت هاي این وسیله این است که حرکت آن معموالً یکی از محدودیت هاي این وسیله این است که حرکت آن معموالً 

هر کدام در یک گوشه می توانند برانکارد چرخ دار را در وضعیتی پایدار نگه داشته و از روي زمین ناصاف عبور هر کدام در یک گوشه می توانند برانکارد چرخ دار را در وضعیتی پایدار نگه داشته و از روي زمین ناصاف عبور   ––

. . ل شود و بلند کردن و حمل آن به قدرت قابل توجهی نیاز داشته باشد ل شود و بلند کردن و حمل آن به قدرت قابل توجهی نیاز داشته باشد برانکارد ممکن است به آسانی نامتعادبرانکارد ممکن است به آسانی نامتعاد. . دهند دهند 

پرسنل اورژانس باید در کنار بیماري که بر روي برانکارد پرسنل اورژانس باید در کنار بیماري که بر روي برانکارد . . پس از قراردادن بیمار روي تخت نرده ها را باال بکشید پس از قراردادن بیمار روي تخت نرده ها را باال بکشید 

برخی از مدلهاي برخی از مدلهاي . . است است قعی که نرده هاي تخت باال قعی که نرده هاي تخت باال حتی موحتی مو  بیمار هرگز نباید تنها رها شودبیمار هرگز نباید تنها رها شودچرخ دار قراردارد بماند و چرخ دار قراردارد بماند و 

  ..را نیز دارندرا نیز دارند) ) ویلچیر ویلچیر ( ( برانکارد آمبوالنس قابلیت تبدیل شدن به صندلی برانکارد آمبوالنس قابلیت تبدیل شدن به صندلی 

 

 

 

  

  

  

  

             

  

  

  

  نسحالتهاي مختلف یک برانکارد آمبوال
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 بک برد(  :  بلند تخته پشتی(   Back board  

به عنوان ثابت نگه به عنوان ثابت نگه این وسیله می تواند این وسیله می تواند ..شتی است شتی است وسیله استاندارد کاربردي در هر گونه وسیله نقلیه اورژانس تخته پوسیله استاندارد کاربردي در هر گونه وسیله نقلیه اورژانس تخته پ    

نوارها و ثابت کننده هاي سر نیز بر روي آن نصب شده و در نوارها و ثابت کننده هاي سر نیز بر روي آن نصب شده و در . . بیمار را از سطوح ناهموار حفظ کندبیمار را از سطوح ناهموار حفظ کنددارنده ستون فقرات ، دارنده ستون فقرات ، 

  . . بی حرکت کردن سر و گردن موثر می باشند بی حرکت کردن سر و گردن موثر می باشند 

اخته شده است که هر کدام از آنها داراي اخته شده است که هر کدام از آنها داراي سس  ))sshhoorrtt((و کوتاهو کوتاه) ) lloonngg((  بلندبلند  انواع مختلف تخته پشتیانواع مختلف تخته پشتیدر حال حاضر در حال حاضر 

دستگیره هایی در دستگیره هایی در و داراي و داراي از پالستیک یا مواد ترکیبی ساخته می شوند از پالستیک یا مواد ترکیبی ساخته می شوند   سبکسبکتخته هاي تخته هاي   ایناین  ..کاربرد خاص خود می باشدکاربرد خاص خود می باشد

  . . هستند هستند   قالب خودقالب خود

  

  

  

--  iimmmmoobbiilliizzeerr    یا فیکس کننده سر یا فیکس کننده سر   ایموبیالیزرایموبیالیزر::  

  روي بک بردروي بک برد  ننسر و گردن را با آسر و گردن را با آ  بر روي بک برد نصب شده و بر روي بک برد نصب شده و     

  همیشه در صدمات سرو گردن و تروماهاي متعددهمیشه در صدمات سرو گردن و تروماهاي متعدد ..می کنندمی کنندثابت ثابت   

  و سپس بیمار را انتقالو سپس بیمار را انتقال  گرددگرددبر روي بک برد ثابت بر روي بک برد ثابت مصدوم مصدوم سر سر   ابتداابتدا  بایستیبایستی  

  ..دادداد  

  

  

  

  

  

  بی حرکت کردن بیمار در وضعیت ایستاده بی حرکت کردن بیمار در وضعیت ایستاده : : توجه توجه 

بیشتر بیشتر   ((  ا در حال راه رفتنا در حال راه رفتنبرخورد با بیماران مشکوك به آسیب ستون فقرات در وضعیت ایستاده یبرخورد با بیماران مشکوك به آسیب ستون فقرات در وضعیت ایستاده ی

هرگز اجازه ندهید که این بیماران بنشینند یا پیاده به سمت تخت هرگز اجازه ندهید که این بیماران بنشینند یا پیاده به سمت تخت . . شایع است شایع است ) )   اطراف صحنهاطراف صحنه  دردر

    ..در این موارد از تکنیک تخته بلند در حالت ایستاده استفاده کنیددر این موارد از تکنیک تخته بلند در حالت ایستاده استفاده کنید. . بروند و روي تخته پشتی بخوابندبروند و روي تخته پشتی بخوابند

  

  

  

در صورت نیاز به ساکشن کردن دهان مصدوم یا  -

ت تخلیه ترشحات دهان می توان بیمار را بصورت یکپارچه و بر جه

  .روي بک برد به یک سمت حرکت داد
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  Stair  chair  )چیر استیر (  :صندلی مخصوص پلکان  

صندلی هاي پله صندلی هاي تا شو با چهارچوب آلومینیومی هستند که پارچه اي سراسر عرض آن را پوشانده تا        

آنها دسته هاي جمع شدنی دارند که به شما کمک می کند که قسمت سر و  .کندیه گاهی را ایجاد جاي نشستن و تک

انتهاي آنرا به باال یا پایین راه پله ها حمل کنید و بیشترشان 

چرخهاي الستیکی در پشت و چرخهاي قرقره اي در جلو 

. دارند تا بتوانند بر روي کف غلتیده شوند و دور بزنند 

انند وسیله اي کمکی است که می توان با آن صندلی پله م

بیمار به باال یا پایین پله ها ، جایی که برانکار چرخدار 

شما می توانید صندلی . آمبوالنس قرار دارد منتقل کرد 

چرخدار را روي زمین بغلتانید تا زمانیکه به پلکان برسید ، 

ح وقتی به سط. سپس آنرا به باال یا پایین پله ها حمل کنید 

زمین رسیدید می توانید آنرا به سمت برانکار آماده بغلتانید و 

  . به بیمار کمک کنید یا او را بلند کنید تا روي برانکار برود

صندلی مخصوص پلکان زمانی مفید است که برانکارد چرخ دار نمی تواند از راهروهاي باریک و ورودي  درها ،  

در . کند برخی از انوع آن می توانند به برانکارد قابل حمل تبدیل شوند آسانسورهاي کوچک و مسیرهاي پلکانی عبور 

  زمان استفاده از این وسیله بایستی

  .بیمار را بر روي صندلی با کمربندهاي آن مهار کنید 

  : موارد ممنوعیت استفاده از صندلی پله  

  . . زمانی که بیمار دچار تغییر وضعیت روانی است زمانی که بیمار دچار تغییر وضعیت روانی است : الف   

  به آسیب ستون فقرات یا اندام تحتانی به آسیب ستون فقرات یا اندام تحتانی   مشکوكمشکوك: : ب    ب      
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توجه داشته باشید  براي استفاده کردن از توجه داشته باشید  براي استفاده کردن از . . این نوع از صندلی پله را می توان در صورن نیاز به تخت نیز تبدیل کرد این نوع از صندلی پله را می توان در صورن نیاز به تخت نیز تبدیل کرد 

ضامن پشت صندلی در حالت بسته باشد در غیر اینصورت در حین انتقال بیمار ترکیب ضامن پشت صندلی در حالت بسته باشد در غیر اینصورت در حین انتقال بیمار ترکیب   حالت صندلی این مدل حتماٌحالت صندلی این مدل حتماٌ

  ..اه بهم خورده  و کار شما را مختل می کند اه بهم خورده  و کار شما را مختل می کند دستگدستگ

  

  صندلی پله در حالت بستهصندلی پله در حالت بسته

  

  

  

  

  

  

  

  

  صندلی پله در حالت آماده صندلی پله در حالت آماده                                                                                                                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صندلی پله در حالت تبدیل شده به برانکاردصندلی پله در حالت تبدیل شده به برانکارد
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  Short backboard )شورت بک برد(  :تخته پشتی کوتاه 

می می   وسیله خارج کنندهوسیله خارج کنندهاین وسیله را با نام این وسیله را با نام   ..می باشدمی باشد  KK..EE..DDنام دیگر آن نام دیگر آن 

  ..شناسندشناسند

تخته هاي پشتی کوتاه معموالً براي بی حرکت کردن بیماران در وضعیت تخته هاي پشتی کوتاه معموالً براي بی حرکت کردن بیماران در وضعیت 

  غیر بحرانیغیر بحرانیو در شرایط و در شرایط ) ) فرد حادثه دیده در پشت فرمان ماشین فرد حادثه دیده در پشت فرمان ماشین ( ( نشسته  نشسته  

برخی از انواع این تخته ها برخی از انواع این تخته ها . . ه قرار میگیرند ه قرار میگیرند و قبل از انتقال آنها مورد استفادو قبل از انتقال آنها مورد استفاد

    . . به شکل جلیقه می باشندبه شکل جلیقه می باشند

تخته هاي کوتاه نوع جلیقه اي و محکم هر دو تنها براي بی حرکت کردن بیمار در زمان جابجا کردن وي از وضعیت تخته هاي کوتاه نوع جلیقه اي و محکم هر دو تنها براي بی حرکت کردن بیمار در زمان جابجا کردن وي از وضعیت 

  ..نشسته مورد استفاده قرار می گیرند ، سپس بیمار به سرعت به تخته بلند منتقل می شودنشسته مورد استفاده قرار می گیرند ، سپس بیمار به سرعت به تخته بلند منتقل می شود

  

  ::  KK..EE..DDر با ر با روش کاروش کا

  .تخته را پشت بیمار سربدهید و آنرا در وسط بگذارید) کالر( پس از گذاشتن آتل گردنی  -1

 .وسیله را در راستاي صحیح قرار داده و سپس جلیقه را به دور تن بیمار بپیچانید -2

 .زمانی که وسیله بطور مناسب زیر بغل بیمار قرار گرفت نوارهاي قفسه سینه را محکم کنید -3

 .نوار پایی را از زیر پاها رد کرده و محکم کنید  2سپس  -4

 ابتدا بالشتک  را پشت سر بیمار گذاشته و سپس با نوارهاي مخصوص سر ، سر بیمار را محکم ببندید  -5

 .دستها را با یک باند به همدیگر گره بزنید -6

 .تخته پشتی بچرخانید در حالی که ستون فقرات بیمار را در یک امتداد ثابت نگه می دارید بیمار ار به سوي -7
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    اسکوپ(  :برانکارد قاشقی(Scoope    

      

شکاف شکاف   یا تختۀیا تختۀ» » برانکار اسکوپ برانکار اسکوپ ««براي جمع شدن و باز شدن به دور بیمار ساخته شده استبراي جمع شدن و باز شدن به دور بیمار ساخته شده استقی یا ارتوپدي قی یا ارتوپدي برانکارد قاشبرانکارد قاش      

  دار طوري طراحی شده که میتواند به دو یا چهار قسمت تقسیم شود دار طوري طراحی شده که میتواند به دو یا چهار قسمت تقسیم شود 

این قسمتها را دوباره این قسمتها را دوباره . . ها در اطراف بیماري که روي زمین یا سطح نسبتا صاف دیگري دراز کشیده قرار میگیرد ها در اطراف بیماري که روي زمین یا سطح نسبتا صاف دیگري دراز کشیده قرار میگیرد این قسمتاین قسمت

  برانکارد اینبرانکارد این  ایناین  یکی از مزایايیکی از مزایاي. . به هم وصل کنید و بیمار را بلندکنید و او را روي بک بورد بلند یا برانکار بگذاریدبه هم وصل کنید و بیمار را بلندکنید و او را روي بک بورد بلند یا برانکار بگذارید

ضمنا در ضمنا در ..برانکاردهاي مرسوم جا نمی گیرند بکار برده شود برانکاردهاي مرسوم جا نمی گیرند بکار برده شود   جایی که سایرجایی که سایر  وو  است که می تواند در محل هاي تنگاست که می تواند در محل هاي تنگ

که کل آن از فلز ساخته شده است و که کل آن از فلز ساخته شده است و آن این است آن این است   عیبعیب  ..جابجایی بیمار با در رفتگی یا شکستگی لگن نیز مناسب استجابجایی بیمار با در رفتگی یا شکستگی لگن نیز مناسب است

  ))در فصل سرما باعث سرد شدن و لرز بیمار می شوددر فصل سرما باعث سرد شدن و لرز بیمار می شود.( .( دماي محیط را به خود می گیرددماي محیط را به خود می گیرد

  .اي بیماران مشکوك به آسیب ستون فقرات توصیه نمی شود برانکارد قاشقی بر: تذکر 

حداقل دو نفر براي حداقل دو نفر براي و و   همه جهات به بیمار دسترسی داشته باشیدهمه جهات به بیمار دسترسی داشته باشید  براي استفاده از برانکارد قاشقی به شکل مناسب باید ازبراي استفاده از برانکارد قاشقی به شکل مناسب باید از

  یکی براي آماده کردن و قراردادن برانکارد و دیگري براي جابجا کردن بیمار یکی براي آماده کردن و قراردادن برانکارد و دیگري براي جابجا کردن بیمار . . اینکار مورد نیاز است اینکار مورد نیاز است 

  :وش استفاده از اسکوپ  ر

  . . طول برانکارد را با قد بیمار تطبیق دهید طول برانکارد را با قد بیمار تطبیق دهید   --

با نگاه داشتن ستون فقرات بیمار در با نگاه داشتن ستون فقرات بیمار در . . دو نیمه برانکارد را از هم جدا کنید و هر کدام را در یک طرف بیمار قرار دهید دو نیمه برانکارد را از هم جدا کنید و هر کدام را در یک طرف بیمار قرار دهید   --

    ..ر بدهیدر بدهیدبه زیر بیمار سبه زیر بیمار سنیمی از برانکارد را نیمی از برانکارد را . . یک راستا ، به آرامی بیمار را به روي یک پهلویش بغلتانید یک راستا ، به آرامی بیمار را به روي یک پهلویش بغلتانید 

ش از این قادر به معاینه پشت بیمار نبوده اید حاال این کار را انجام دهید و سپس بیمار را به وضعیت خوابیده ش از این قادر به معاینه پشت بیمار نبوده اید حاال این کار را انجام دهید و سپس بیمار را به وضعیت خوابیده اگر پیاگر پی

  . . برگردانید برگردانید 

  

  . . انتهاي سر برانکارد را نصب کنید انتهاي سر برانکارد را نصب کنید   --

دیگر دیگر   نیمهنیمه. . بدن بیمار را به سمت دیگر بغلتانید بدن بیمار را به سمت دیگر بغلتانید 

ر بدهید تا به نیمه قبلی متصل ر بدهید تا به نیمه قبلی متصل سسبرانکارد را به زیر بیمار برانکارد را به زیر بیمار 

  . . شود شود 

  . . انتهاي پاي برانکارد را قفل کنید انتهاي پاي برانکارد را قفل کنید   --

در قسمت سر بیمار و هر برجستگی استخوانی از در قسمت سر بیمار و هر برجستگی استخوانی از 

جهت ایمنی جهت ایمنی . . بالشتک یا مالفه تا شده استفاده کنید بالشتک یا مالفه تا شده استفاده کنید 

بیشتر در زمان انتقال ، بیمار را حداقل با سه تسمه که بیشتر در زمان انتقال ، بیمار را حداقل با سه تسمه که 

  ..بدن را  بپوشاند بر روي اسکوپ ثابت کنید بدن را  بپوشاند بر روي اسکوپ ثابت کنید 
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     برزنتی : ( برانکارد قابل انعطاف(    

 

این این . . شده است شده است ساخته ساخته قابل انعطاف قابل انعطاف یا مواد یا مواد پارچه پارچه برانکارد قابل انعطاف  نوعی وسیله ویژه انتقال است که از برانکارد قابل انعطاف  نوعی وسیله ویژه انتقال است که از               

  راهرو هايراهرو هاي  حمل بیمار درحمل بیمار در  این وسیله براياین وسیله براي. . دارد دارد   بیماربیمار  دسته بزرگ جهت بلند کردن و حملدسته بزرگ جهت بلند کردن و حمل  44برانکارد در هر طرف برانکارد در هر طرف 

  به شرطبه شرط  مفید استمفید است  تنگ و باریکتنگ و باریک

  ))پوزیشن پوزیشن ( ( آنکه حفظ حالت خاص آنکه حفظ حالت خاص 

  ..  ..براي بیمار ضروري نباشدبراي بیمار ضروري نباشد  

 
 
 

  

  

  

  

 Vacuum mattress: واکیوم ماترس 

  

این تشکها معموال از بافت این تشکها معموال از بافت . . تشکهایی که با اعمال وکیومی نسبی یا خارج کردن هوا به قالب بدن بیمار در می آیند تشکهایی که با اعمال وکیومی نسبی یا خارج کردن هوا به قالب بدن بیمار در می آیند 

..پر شده با الستیک ساخته می شوندپر شده با الستیک ساخته می شوند))مینت مینت مثل پلی ونیل استر المثل پلی ونیل استر ال( ( محکم محکم    

  

  

  

  

  

  

  

  

Basket stretcher    :تسکب  

  

در واقع بک بردي است که دیواره کوتاهی در تمام اطراف در واقع بک بردي است که دیواره کوتاهی در تمام اطراف   این برانکارداین برانکارد

) ) دره دره     صخره ، کوه وصخره ، کوه و((  انتقال بیمار در سطوح خشنانتقال بیمار در سطوح خشنبراي براي   خود دارد وخود دارد و

طح آب طح آب ضمنا جهت امداد رسانی در آب می تواند روي سضمنا جهت امداد رسانی در آب می تواند روي س. . مناسب استمناسب است

  ..شناور بماند شناور بماند 
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  بیمار و نقل حمل مورد استفاده در مقایسه مزایا و معایب وسایل

  

  معایب  مزایا  وسیله

  برانکار چرخ دار

به انتقال بیمار بدون حمل وي به وسیله امدادگران کمک می کند 

.  

  .تطابق می یابد  با انواع وضعیت ، ارتفاع و طول

جدول می تواند در  عبور بی خطر از مسیرهاي پلکانی و سنگ

  .انتهاها یا در هر طرف بلند شده یا پایین آورده شود 

  .بادوام است 

  .از نظر مکانیکی ساده است 

  .راحت است 

 xحاجب بودن نسبت به اشعه 

مانور دادن بر روي زمین ناصاف دشوار 

  .است 

زمانی که بلند کردن آن ضروري است 

مقادیر قابل توجهی از وزن اضافه را 

 .می کنند  تحمیل

صندلی مخصوص پله 

  ها

براي استفاده در مسیرهاي پلکانی در ورودي و راهروهاي باریک 

  .، آسانسورهاي کوچک مناسب است 

  .دیل شوند می توانند به برانکار قابل حمل تببرخی از مدل ها 

مدل هاي جدیدتر ریل هایی دارند و در نتیجه در هنگام پایین 

  .حمل آن نیست آمدن از پله ها نیازي به 

  .باید حمل شود ) مدل هاي قدیمی تر ( 

با وضعیت بیماران ترومایی تطابق نمی 

  .یابد 

نباید براي بیمارانی که وضعیت هوشیاري 

  .متغیر دارند به کار برده شود 

  .نسبتاً پیچیده است 

  .به فضاي قابل توجهی نیاز دارد 

  تخته پشتی

  ون فقراتوسیله اي مناسب براي بی حرکت کردن ست

  وسیله اي مناسب براي بلند کردن

  .می تواند شناور شود 

  .سبک است 

  .فشرده است 

  .مورد استفاده قرار گیرد  CPRمی تواند براي 

  .از نظر مکانیکی ساده است 

  .به میزان کمی قابل نفوذ است   xدر برابر اشعه 

  ازانتهاها یا دو طرف حمل شودمی تواند 

  .هیزات یکپارچه می شود بخوبی با انواع دیگر تج

  

  .باید حمل شود 

  .معموالً باید همراه با بیمار باشد 

در حرکت در سرباالیی و یا سرآشیبی 

  .ناپایدار است 

  .وسیله راحتی براي بیمار نیست 

  برانکار قاشقی

می تواند در مناطق تنگ مورد استفاده قرار گیرد مکان هایی که 

  .یرند ها در آن جاي نمی گدسایر برانکار

  .بخوبی با انواع دیگر تجهیزات یکپارچه می شود 

  .باید حمل شود 

گذاشتن بالشتک در محل برآمدگی هاي 

  .سر و بدن ضروري است 

اگر هوا سرد باشد برانکارهاي قاشقی 

  .فلزي باید از قبل گرم شوند 

براي بیماران مشکوك  به آسیب ستون 

  .فقرات توصیه نمی شود 

  .اشغال می کند   فضاي قابل توجهی را
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  وسایل الزم  جهت باز کردن راه هوایی و اکسیژن رسانی

  

  دهانی ایروي: لوله اروفارنژیال 

نیز نیز ) )       AAiirr  wwaayy( ( لوله هوایی اوروفانژیال که لوله هوایی دهانی لوله هوایی اوروفانژیال که لوله هوایی دهانی 

خوانده می شود یک وسیله هاللی از جنس پالستیک سفت یا الستیک خوانده می شود یک وسیله هاللی از جنس پالستیک سفت یا الستیک 

این این . . ه هوایی نگاه می دارد ه هوایی نگاه می دارد است که زبان را دور از قسمت عقبی رااست که زبان را دور از قسمت عقبی را

بیمار باید کامالً بیمار باید کامالً . . وسیله امکان ساکشن ترشحات را نیز فراهم می کند وسیله امکان ساکشن ترشحات را نیز فراهم می کند 

این وسیله را در بیماري که پاسخگو بوده یا رفلکس این وسیله را در بیماري که پاسخگو بوده یا رفلکس . . بی هوش باشد بی هوش باشد 

زیرا باعث استفراغ و اسپاسم طناب صوتی زیرا باعث استفراغ و اسپاسم طناب صوتی   ..  بکار نبریدبکار نبریدعق زدن دارد عق زدن دارد 

  ..می شودمی شود

  ::نکته  نکته  

با گذاشتن لوله هوایی درکنار صورت بیمار اندازه آن را تعیین با گذاشتن لوله هوایی درکنار صورت بیمار اندازه آن را تعیین . . انتخاب کنید انتخاب کنید   از لحاظ اندازهاز لحاظ اندازه  همیشه لوله هوایی مناسب راهمیشه لوله هوایی مناسب را

وقتی وقتی   بنابراینبنابراین. . اندازه گیري مناسب لوله هوایی به صورت تعیین فاصله بین دندانهاي پیش تا زاویه فک است اندازه گیري مناسب لوله هوایی به صورت تعیین فاصله بین دندانهاي پیش تا زاویه فک است . . کنید کنید 

  ..  ی آن در سطح زاویه فک خواهد بودی آن در سطح زاویه فک خواهد بودییسر لوله هوایی بر روي دندان ها و قسمت انتهاسر لوله هوایی بر روي دندان ها و قسمت انتها  اندازه مناسب است کهاندازه مناسب است که

  ::روش هاي گذاشتن لوله هوایی دهانی روش هاي گذاشتن لوله هوایی دهانی 

    پس از باز کردن دهان با روش انگشتان متقاطعپس از باز کردن دهان با روش انگشتان متقاطع

و حالت خمیده آن رو به پایین باشد و حالت خمیده آن رو به پایین باشد ) ) سقف دهان سقف دهان ( ( لوله هوایی را طوري وارد دهان می کنیم که سر آن رو به باال  لوله هوایی را طوري وارد دهان می کنیم که سر آن رو به باال    --11

درجه درجه   180180در قسمت خلفی سقف دهان قرار گرفت به آرامی به آن را در قسمت خلفی سقف دهان قرار گرفت به آرامی به آن را پس از اینکه لوله هوایی در تماس با کام نرم پس از اینکه لوله هوایی در تماس با کام نرم 

پس از گذاشتن لوله هوایی حالت پس از گذاشتن لوله هوایی حالت   ..می چرخانیم تا سر پهن لوله هوایی روي دندانهاي پیشین بیمار قرار گیرد می چرخانیم تا سر پهن لوله هوایی روي دندانهاي پیشین بیمار قرار گیرد 

  ..سرعقب چانه باال را حفظ کنیدسرعقب چانه باال را حفظ کنید

  . . درجه آن را چرخانددرجه آن را چرخاند  9090ردن ردن بب  می توان لوله هوایی را از گوشه دهان بصورت یکطرفه وارد نموده و حین جلومی توان لوله هوایی را از گوشه دهان بصورت یکطرفه وارد نموده و حین جلو  --22

روي قاعده زبان و فشار به سمت جلو و پایین می توان روي قاعده زبان و فشار به سمت جلو و پایین می توان ) ) چوب معاینه چوب معاینه ( ( با گذاشتن آبسالنگ با گذاشتن آبسالنگ : : با استفاده از آبسالنگ با استفاده از آبسالنگ   --33

  ..این روش براي گذاشتن لوله هوایی دهان در کودك و شیرخواران ارجح می باشداین روش براي گذاشتن لوله هوایی دهان در کودك و شیرخواران ارجح می باشد. . لوله هوایی را در محل قرار دادلوله هوایی را در محل قرار داد

  ایروي بینی: لوله نازوفارنژیال 

لوله هوایی نازوفارنژیال یک لوله توخالی منحنی شکل و از جنس پالستیک لوله هوایی نازوفارنژیال یک لوله توخالی منحنی شکل و از جنس پالستیک 

این لوله براي این لوله براي . . نرم یا الستیک است که در انتهاي خود یک بریدگی دارد نرم یا الستیک است که در انتهاي خود یک بریدگی دارد 

بیمارانی که به دلیل قفل شدگی دندانها ، گاز گرفتن ، صدمات فک فوقانی بیمارانی که به دلیل قفل شدگی دندانها ، گاز گرفتن ، صدمات فک فوقانی 

احتمال ایجاد احتمال ایجاد ..اده می شوداده می شودو صورت قادر به گذاشتن لوله دهانی نیستیم استفو صورت قادر به گذاشتن لوله دهانی نیستیم استف

  ..استفراغ با گذاشتن این لوله کمتر استاستفراغ با گذاشتن این لوله کمتر است
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دقت کنید که استفاده از این لوله در بیماري که مشکوك به شکستگی قاعده جمجمه یا قسمت میانی چهره هست ممنوع دقت کنید که استفاده از این لوله در بیماري که مشکوك به شکستگی قاعده جمجمه یا قسمت میانی چهره هست ممنوع 

ت که درون ت که درون طول مناسب لوله ازنوك دماغ بیمار تا نوك الله گوش است و قطر مناسب لوله به اندازه اي اسطول مناسب لوله ازنوك دماغ بیمار تا نوك الله گوش است و قطر مناسب لوله به اندازه اي اس. . می باشدمی باشد

  ..سوراخ بینی بیمار بدون کشیدگی بینی جاي بگیردسوراخ بینی بیمار بدون کشیدگی بینی جاي بگیرد

  ..بهتر است در زمان گذاشتن این لوله از ژل برروي سطح لوله استفاده گرددبهتر است در زمان گذاشتن این لوله از ژل برروي سطح لوله استفاده گردد

  

  : دهان باز کن پیچ 

  راه هواییراه هوایی  فک قفل شده و باز شدنفک قفل شده و باز شدن  ز کردنز کردنوسیله اي ایمن جهت باوسیله اي ایمن جهت با

  آسیب بهآسیب بهخطر خطر   بدلیلبدلیل..در اثر اسپاسم قفل شده استدر اثر اسپاسم قفل شده است  تحتانیتحتانیدر زمانیکه فک در زمانیکه فک   

  ..دندانهاي بیمار این وسیله را با احتیاط بکار ببریددندانهاي بیمار این وسیله را با احتیاط بکار ببرید

  

  :ساکشن 

مواد استفراغی مواد استفراغی آب دهان ، آب دهان ، ( ( از ترشحات از ترشحات   جهت پاك کردن دهان و  راه هواییجهت پاك کردن دهان و  راه هوایی  ساکشن وسیله اي استساکشن وسیله اي است

  )  )  و خون و خون 

از دستگاه ساکشن و از دستگاه ساکشن و   انواع مختلفانواع مختلف..می باشدمی باشد) ) کاتتر کاتتر ( ( تجهیزات ساکشن شامل دستگاه ایجاد کننده مکش و لوله هاي رابط تجهیزات ساکشن شامل دستگاه ایجاد کننده مکش و لوله هاي رابط 

جهت تنظیم مقدار مکش دستگاه می توان از ولوم یا کلیدهاي تنظیم خالء که بر روي دستگاه تعبیه جهت تنظیم مقدار مکش دستگاه می توان از ولوم یا کلیدهاي تنظیم خالء که بر روي دستگاه تعبیه   ..کاتتر وجود داردکاتتر وجود دارد

  ..شده استفاده کردشده استفاده کرد

  : :     ))مرکزي مرکزي ( (     دستگاه ساکشن ثابتدستگاه ساکشن ثابت

باید بخشی از تجهیزات موجود در باید بخشی از تجهیزات موجود در   کهکه  دستگاههاي ثابت یا متصل شدهدستگاههاي ثابت یا متصل شده

    ..آمبوالنس باشند آمبوالنس باشند 

  

  ::  ))شارژي شارژي ( (   پرتابلپرتابل  گاه ساکشنگاه ساکشندستدست

این ساکشن این ساکشن   ..هوا یا بصورت دستی تأمین می شودهوا یا بصورت دستی تأمین می شود  قدرت دستگاههاي ساکشن قابل حمل با نیروي الکتریکی ، اکسیژن ،قدرت دستگاههاي ساکشن قابل حمل با نیروي الکتریکی ، اکسیژن ،  

    ..جهت بردن بر بالین بیمار و جایی که دسترسی به ساکشن مرکزي امکان ندارد ، مناسب می باشدجهت بردن بر بالین بیمار و جایی که دسترسی به ساکشن مرکزي امکان ندارد ، مناسب می باشد

  تکه هاي استفراغ را خارج نمایند تکه هاي استفراغ را خارج نمایند درشت و سنگین مانند درشت و سنگین مانند   موادمواد  وانندواننددستگاههاي ساکشن دستی به نحوه موثري می تدستگاههاي ساکشن دستی به نحوه موثري می ت

و پس از هر بار استفاده کلیه لوله ها و مخزن و پس از هر بار استفاده کلیه لوله ها و مخزن . . همیشه ساکشن پرتابل را در حالت شارژ کامل نگهداریدهمیشه ساکشن پرتابل را در حالت شارژ کامل نگهدارید: :   11  نکتهنکته

      ..ترشحات را تمیز کرده و ضد عفونی نماییدترشحات را تمیز کرده و ضد عفونی نمایید

دارید و هرگز آنرا دارید و هرگز آنرا نگهنگه) ) عموديعمودي((همیشه ساکشن را درحالت ایستاده همیشه ساکشن را درحالت ایستاده : :   22نکته نکته 

  ..نخوابانیدنخوابانید
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  ) پدالی   - دستی :  (ساکشن  مکانیکی  

و با نیروي  دست پا یا فشار اکسیژن و با نیروي  دست پا یا فشار اکسیژن   این ساکشن ها  نیاز به برق یا باطري  ندارنداین ساکشن ها  نیاز به برق یا باطري  ندارند

  ..عمل می کنندعمل می کنند

  

 

 روش ساکشن کردن

از از   بینی بیمار کرده و آنرابینی بیمار کرده و آنرا  وارد دهان یاوارد دهان یا  نوك کاتتر رانوك کاتتر را  و تنظیم میزان مکش دستگاه و تنظیم میزان مکش دستگاه   پس از انتخاب سر ساکشن مناسبپس از انتخاب سر ساکشن مناسب

هر بار ساکشن کردن در بزرگساالن نباید هر بار ساکشن کردن در بزرگساالن نباید . . یک سو به سوي دیگر ببرید تا مواد غذایی و ترشحات از دهان پاك شوند یک سو به سوي دیگر ببرید تا مواد غذایی و ترشحات از دهان پاك شوند 

این کار را در کودکان و شیرخواران در دوره هاي این کار را در کودکان و شیرخواران در دوره هاي   ))بدلیل مکش اکسیژن داخل ریه ها بدلیل مکش اکسیژن داخل ریه ها ( ( ثانیه طول بکشدثانیه طول بکشد  1515بیش از بیش از 

تمیز کنید تا از انسداد لوله بر تمیز کنید تا از انسداد لوله بر ) ) سرم شستشو سرم شستشو ( ( در صورت لزوم کاتتر را با آب در صورت لزوم کاتتر را با آب . . ه انجام دهید ه انجام دهید ثانیثانی  55کوتاهتر و در حدود کوتاهتر و در حدود 

  . . اثر مواد خشک و بزرگ پیشگیري شود اثر مواد خشک و بزرگ پیشگیري شود 

: نکات ویژه هنگام ساکشن کردن    

بیمار را بیمار را اگر بیمار استفراغ یا ترشحاتی دارد که با ساکشن کردن نمی توان به سهولت و با سرعت آنها را خارج نمود باید اگر بیمار استفراغ یا ترشحاتی دارد که با ساکشن کردن نمی توان به سهولت و با سرعت آنها را خارج نمود باید 

  .  .  ن بیرون آورید ن بیرون آورید اابه پهلو چرخانده و با استفاده از حرکات جارویی انگشتان مواد غذایی را از دهبه پهلو چرخانده و با استفاده از حرکات جارویی انگشتان مواد غذایی را از ده

ثانیه بیمار را ساکشن ثانیه بیمار را ساکشن   1515اگر سرعت تولید ترشحات کف آلود بیمار برابر با سرعت حذف آنها توسط ساکشن باشد اگر سرعت تولید ترشحات کف آلود بیمار برابر با سرعت حذف آنها توسط ساکشن باشد 

  . . ید ید کنکن  ))دادن اکسیژن دادن اکسیژن ( ( ونتیله ونتیله دقیقه بیمار را دقیقه بیمار را   22نموده و به مدت نموده و به مدت 

این کار باعث کاهش سریع سطح اکسیژن  این کار باعث کاهش سریع سطح اکسیژن  . . طی ساکشن هواي باقیمانده در ریه ها در فواصل بین تنفس حذف می شود طی ساکشن هواي باقیمانده در ریه ها در فواصل بین تنفس حذف می شود 

  . . بنابراین پس از هر بار ساکشن بیمار را ونتیله کنید بنابراین پس از هر بار ساکشن بیمار را ونتیله کنید . . می گردد می گردد 

. . ان گردد ان گردد تحریک پشت حلق با کانتر ساکشن نیز می تواند باعث افت ضربان قلب به خصوص در کودکان و شیرخوارتحریک پشت حلق با کانتر ساکشن نیز می تواند باعث افت ضربان قلب به خصوص در کودکان و شیرخوار

  ..در بزرگساالن طی ساکشن ممکن است افزایش ضربان قلب کاهش ضربان یا آریتمی داشته باشیم در بزرگساالن طی ساکشن ممکن است افزایش ضربان قلب کاهش ضربان یا آریتمی داشته باشیم 

  

  :سر ساکشن 

سایز لوله رات سایز لوله رات   در اندازه هاي مختلف وجود دارددر اندازه هاي مختلف وجود دارد. . لوله اي پالستیکی و قابل انعطاف جهت تخلیه ترشحات توسط ساکشنلوله اي پالستیکی و قابل انعطاف جهت تخلیه ترشحات توسط ساکشن

  ..می توان از رنگ بندي سر آن شناختمی توان از رنگ بندي سر آن شناخت
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  : الرنگوسکوپ 

  وسیله اي است جهت مشاهده مستقیم حنجره و قراردادن لوله تراشه بداخل تراشه وسیله اي است جهت مشاهده مستقیم حنجره و قراردادن لوله تراشه بداخل تراشه 

  : : یک الرنگوسکوپ از سه بخش اصلی درست شده است یک الرنگوسکوپ از سه بخش اصلی درست شده است 

  المپ المپ   --33دسته          دسته            --22تیغه        تیغه          --11

صرف نظر از انواع صرف نظر از انواع . . اشد اشد تیغه ها قابل جدا شدن و تعویض می بتیغه ها قابل جدا شدن و تعویض می ب. . تعدادي تیغه است تعدادي تیغه است   وو  هر الرنگوسکوپ داراي یک دستههر الرنگوسکوپ داراي یک دسته

  ..گوناگون تیغه ها سه نوع کلی تیغه وجود دارد گوناگون تیغه ها سه نوع کلی تیغه وجود دارد 

  : :   مکنتاشمکنتاش    MMaacciinnttoosshhتیغه خمیده  یا تیغه خمیده  یا : : الف  الف  

در زمانی که حنجره جلو باشد یا در باز شدن دهان محدودیت وجود داشته باشد در زمانی که حنجره جلو باشد یا در باز شدن دهان محدودیت وجود داشته باشد 

این نوع تیغه بعلت انحنایی که دارد می تواند تا حدي مانع دیدن حنجره شود ولی این نوع تیغه بعلت انحنایی که دارد می تواند تا حدي مانع دیدن حنجره شود ولی 

و تناسب آن با قوس دهان قدرت مانور و تناسب آن با قوس دهان قدرت مانور کلی استفاده از آن رایج تر بوده کلی استفاده از آن رایج تر بوده ر ر ووبه طبه ط

  . . بیشتري را ایجاد می کند بیشتري را ایجاد می کند 

  

  : :       یا میلریا میلر      MMiilllleerrیم یم تیغه مستقتیغه مستق: : ب ب 

است بدلیل اختالف است بدلیل اختالف   تفاده در کودکان و شیرخواران ارجحتفاده در کودکان و شیرخواران ارجحتیغه صاف براي استیغه صاف براي اس

  تیغه صاف در بزرگساالن تیغه صاف در بزرگساالن . . آناتومیکی ، تیغه صاف زبان را بهتر جابجا می کند آناتومیکی ، تیغه صاف زبان را بهتر جابجا می کند 

  . .   استاستمناسب تر مناسب تر نیز نیز   دارند استدارند است  کلفتکلفتکه گردن کوتاه و که گردن کوتاه و 

  . . مناسب است مناسب است   33در اغلب بالغین تیغه شماره در اغلب بالغین تیغه شماره . . می باشد می باشد   44تا تا   00ر از ر از و در نوع میلو در نوع میل  44تا تا   11سایز تیغه در نوع خمیده سایز تیغه در نوع خمیده 

  

  

  

  

  

  :    Stylet استیلت

و شکل دلخواه را به لوله می دهند کاربرد آن در و شکل دلخواه را به لوله می دهند کاربرد آن در   گذاشتهگذاشتهیک قطعه سیم فلزي قابل انعطاف که آنرا داخل لوله تراشه یک قطعه سیم فلزي قابل انعطاف که آنرا داخل لوله تراشه 

  . . نیست نیست   ناي میسرناي میسره به سمت ه به سمت می شود ولی هدایت لولمی شود ولی هدایت لولاپی گلوت در الرنگوسکوپی دیده اپی گلوت در الرنگوسکوپی دیده مواردي است که مواردي است که 

نتوباسیون لوله تراشه به مخاط تراشه آسیب نتوباسیون لوله تراشه به مخاط تراشه آسیب ییباید توجه داشت که نوك آن از نوك لوله تراشه جلوتر نباشد تا در هنگام اباید توجه داشت که نوك آن از نوك لوله تراشه جلوتر نباشد تا در هنگام ا

  نرساند نرساند 

  : لوله تراشه  

. . ز است ز است ساخته شده و از هر دو طرف باساخته شده و از هر دو طرف با) )   pp..vv..cc( ( لوله تراشه یک لوله شفاف قابل انعطاف است که از پلی ونیل کلرید لوله تراشه یک لوله شفاف قابل انعطاف است که از پلی ونیل کلرید 

میلی میلی   88--88//55به طور کلی قطر لوله مورد استفاده براي یک بیمار مذکر بزرگسال به طور کلی قطر لوله مورد استفاده براي یک بیمار مذکر بزرگسال . . این لوله داراي قطرهاي متفاوت است این لوله داراي قطرهاي متفاوت است 
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میلی متر میلی متر   22//55--66اندازه لوله براي شیرخواران و کودکان بین اندازه لوله براي شیرخواران و کودکان بین . . میلی متر می باشد میلی متر می باشد   77--88متر و براي بیمار مونث بزرگسال متر و براي بیمار مونث بزرگسال 

  . . است است 

به آمبوبگ یا به آمبوبگ یا ه رنگ آبی ه رنگ آبی بب  ((CCoonneeccttiioonn))  رابطرابط  یکیک  با کمکبا کمک  می توانمی توان  رارا  تراشهتراشه  نتهاي لولهنتهاي لولهاا  ..لوله تراشه چند جزء دارد لوله تراشه چند جزء دارد 

می باشد که با باد کردن آن می باشد که با باد کردن آن   ي بدنهي بدنهانتهاانتها  نزدیکینزدیکی  لوله تراشه داراي یک بالن درلوله تراشه داراي یک بالن در..سایر تجهیزات اکسیژن رسانی وصل کردسایر تجهیزات اکسیژن رسانی وصل کرد

  . . باعث ثابت شدن لوله در تراشه بیمار می شود باعث ثابت شدن لوله در تراشه بیمار می شود 

  

  

  

  

  اط دادن لوله تراشه به آمبوبگ یا ونتیالتوراط دادن لوله تراشه به آمبوبگ یا ونتیالتورانواع کانکشن جهت ارتبانواع کانکشن جهت ارتب

در انتهاي لوله یک سوراخ در انتهاي لوله یک سوراخ . . می شوند می شوند   سال استفادهسال استفاده  88ر کودکان زیر ر کودکان زیر ندارند و بیشتر دندارند و بیشتر د  کافکافبرخی از لوله تراشه ها برخی از لوله تراشه ها 

  . . کوچک در سمت مقابل طرف شیب دار وجود دارد که احتمال انسداد کامل لوله را کم می کند کوچک در سمت مقابل طرف شیب دار وجود دارد که احتمال انسداد کامل لوله را کم می کند 

که جهت لوله گذاري نیازي که جهت لوله گذاري نیازي وله تراشه در حال جایگزینی با لوله تراشه هاي فعلی می باشدوله تراشه در حال جایگزینی با لوله تراشه هاي فعلی می باشددر حال حاضر انواع جدیدي از لدر حال حاضر انواع جدیدي از ل

  ::برخی از این لوله تراشه ها عبارتند از برخی از این لوله تراشه ها عبارتند از   ..به استفاده از الرنگوسکوپ نمی باشدبه استفاده از الرنگوسکوپ نمی باشد

    ::کامبی تیوب کامبی تیوب   --11

  ..ردردوجود نداوجود ندا  آنآن  مال آسپیره کردن مواد از داخلمال آسپیره کردن مواد از داخللوله تراشه اي با دو مسیر جداگانه هوایی که احتلوله تراشه اي با دو مسیر جداگانه هوایی که احت

  ..این لوله تراشه چند بار مصرف می باشداین لوله تراشه چند بار مصرف می باشد

  

  

  

  

  

    LL..MM..AA::الرنژیوماسک الرنژیوماسک     --22

  

  ..این لوله بدلیل شکل خاصی که دارد روبروي ناي قرار گرفته و مسیر مري را می بندداین لوله بدلیل شکل خاصی که دارد روبروي ناي قرار گرفته و مسیر مري را می بندد

  

  

  

  

    

  الرنژیوماسک مدل سوپریم      
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  :آمبوبگ  

بیمارانی که دچار مشکل تنفسی هستند و یا به هر بیمارانی که دچار مشکل تنفسی هستند و یا به هر   احیا کننده دستی یا آمبو بگ به منظور ایجاد تنفس مصنوعی براياحیا کننده دستی یا آمبو بگ به منظور ایجاد تنفس مصنوعی براي  

این وسیله را می توان به این وسیله را می توان به   ..در دو اندازه بزرگساالن و اطفال موجود استدر دو اندازه بزرگساالن و اطفال موجود است دلیلی امکان تنفس طبیعی ندارند بکار می روددلیلی امکان تنفس طبیعی ندارند بکار می رود

  ..وصل کردوصل کرد  به واسطه کانکتوربه واسطه کانکتور  ماسک صورت یا لوله تراشه بیمارماسک صورت یا لوله تراشه بیمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Oxygen –Manometer  :کپسول اکسیژن و مانومتر 

 

مانومتر عالوه بر اینکه مانومتر عالوه بر اینکه . . اتمسفر می باشد اتمسفر می باشد   5050--100100فشرده است که فشار داخل آن حدود فشرده است که فشار داخل آن حدود اکسیژن اکسیژن این کپسول داراي این کپسول داراي     

خروجی در خروجی در اکسیژن اکسیژن از طرفی حجم از طرفی حجم . . فشار داخل کپسول را نشان می دهد عمل کاهش فشار را تا حد طبیعی انجام می دهد فشار داخل کپسول را نشان می دهد عمل کاهش فشار را تا حد طبیعی انجام می دهد 

  . . ی کند ی کند دقیقه را نشان داده و اکسیژن را مرطوب مدقیقه را نشان داده و اکسیژن را مرطوب م

زیرا زیرا روغن نزنید روغن نزنید و هرگز اتصاالت و شیر اکسیژن را و هرگز اتصاالت و شیر اکسیژن را   بستن مانومتر روي کپسول باید به آرامی و دقت انجام شودبستن مانومتر روي کپسول باید به آرامی و دقت انجام شود

آب مورد استفاده در مانومتر باید آب مقطر باشد تا از رسوب مواد آب مورد استفاده در مانومتر باید آب مقطر باشد تا از رسوب مواد . . . . مجاورت روغن با اکسیژن باعث انفجار می گرددمجاورت روغن با اکسیژن باعث انفجار می گردد

را می توان از طریق ماسک اکسیژن یا سوند اکسیژن براي بیمار را می توان از طریق ماسک اکسیژن یا سوند اکسیژن براي بیمار   اکسیژناکسیژن. . آهکی روي جدار محفظه جلوگیري شود آهکی روي جدار محفظه جلوگیري شود 

  ..تجویز کردتجویز کرد

  ::نکات ایمنی نکات ایمنی 

هرگز مواد قابل اشتعال مانند نفت یا گریس را در  -

تماس با سیلندر ، رگواللتور ، دریچه ها یا سوراخهاي 

  .کپسول اکسیژن قرار ندهید

 .هرگز در محل استفاده از سیلندر اکسیژن سیگار نکشید -

ام کار با سیلندر هیچگاه اجزاي بدن خود را روي هنگ -

 دریچه خروج اکسیژن  نگذارید ، 

کپسول اکسیژن را در کنار بیمار روي زمین  -

 .بخوابانید
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  :ونتیالتور پرتابل 

ونتیالتور پرتابل جهت عملیات ونتیالسیون طوالنی مدت براي بیمارانی که شرایط بسیار حاد تنفسی ندارند مورد استفاده ونتیالتور پرتابل جهت عملیات ونتیالسیون طوالنی مدت براي بیمارانی که شرایط بسیار حاد تنفسی ندارند مورد استفاده 

. . ونتیالتورهاي پرتابل هواي اتاق یا هواي غنی شده با اکسیژن را به ریه هاي بیمار می رساندونتیالتورهاي پرتابل هواي اتاق یا هواي غنی شده با اکسیژن را به ریه هاي بیمار می رساند. . ر می گیردر می گیردقراقرا

ونتیالتورهایی که در آن درصد اکسیژن قابل تنظیم است داراي یک مخزن بوده که اکسیژن را در خود نگه داشته ، آنرا ونتیالتورهایی که در آن درصد اکسیژن قابل تنظیم است داراي یک مخزن بوده که اکسیژن را در خود نگه داشته ، آنرا 

به به   ه در این ونتیالتورها می توان اکسیژن را بطور مستقیمه در این ونتیالتورها می توان اکسیژن را بطور مستقیمبعالوبعالو..با هوا مخلوط کرده و سپس وارد ونتیالسیون می کنندبا هوا مخلوط کرده و سپس وارد ونتیالسیون می کنند

مدت مدت . . براي تولید یک الگوي تنفسی تعریف شده باید حداقل سه پارامتر را بطور مستقل تنظیم کردبراي تولید یک الگوي تنفسی تعریف شده باید حداقل سه پارامتر را بطور مستقل تنظیم کرد. . بیمار تحویل دادبیمار تحویل داد

  TTiiddaall((تعدا د تنفس ، حجم جاري تعدا د تنفس ، حجم جاري ) ) II::EE  rraattiioo((زمان فازهاي دم یا بازدم ، نسبت مدت زمان دم به مدت زمان بازدم زمان فازهاي دم یا بازدم ، نسبت مدت زمان دم به مدت زمان بازدم 

VVoolluumm ( ( حجم دمی ، حجم دمی ،))mmiinnuuttee  VVoolluummee ( (سط فلوي دمیسط فلوي دمیوویا متیا مت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ::پالس اکسیمترپالس اکسیمتر

یک دستگاه پالس اکسی متري وسیله اي است که با کمک آن می توان میزان یک دستگاه پالس اکسی متري وسیله اي است که با کمک آن می توان میزان ) ) PPuullssee  OOxxiimmeetteerr((پالس اکسی مترپالس اکسی متر

  ..درصد اشباع اکسیژن خون سرخرگ انسان را اندازه گیري کرددرصد اشباع اکسیژن خون سرخرگ انسان را اندازه گیري کرد
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  و احیاء قلبی بیمار بررسیت وسایل الزم  جه

  

   E.K.G: ) 10-100(   : الکتروکاردیوگراف

الکترودهاي فلزي کوچکی بر الکترودهاي فلزي کوچکی بر . . الکتروکاردیوگرام پروسه بدون دردي است که فعالیت الکتریکی قلب را ضبط می کندالکتروکاردیوگرام پروسه بدون دردي است که فعالیت الکتریکی قلب را ضبط می کند

طریق سیمهایی به طریق سیمهایی به   سیگنالهاي الکتریکی از الکترودها و ازسیگنالهاي الکتریکی از الکترودها و از. . روي مچ دست ، قوزك پا و سینه افراد قرار داده می شودروي مچ دست ، قوزك پا و سینه افراد قرار داده می شود

تلف نمایانگر نواحی تلف نمایانگر نواحی خخامواج مامواج م. . ورت امواج نمایش می دهدورت امواج نمایش می دهددستگاه نوار قلب منتقل می شوند و این دستگاه سیگنالها را بصدستگاه نوار قلب منتقل می شوند و این دستگاه سیگنالها را بص

جریانهاي الکتریکی ماهیچه قلب را منقبض و منبسط جریانهاي الکتریکی ماهیچه قلب را منقبض و منبسط . . متفاوتی از قلب هستند که جریان الکتریکی از آنها عبور می کندمتفاوتی از قلب هستند که جریان الکتریکی از آنها عبور می کند

سه سینه گرفته شده  نمایش می سه سینه گرفته شده  نمایش می گرافیکی فعالیت الکتریکی عضله قلب را که از سطح قفگرافیکی فعالیت الکتریکی عضله قلب را که از سطح قف  این دستگاه نمایشاین دستگاه نمایش ..می کنندمی کنند

  . . دهددهد

  ::اجزاء مختلف این دستگاه عبارتند از اجزاء مختلف این دستگاه عبارتند از 

شامل کلید خاموش و روشن ، تغییر حالت برق و باطري ، کلیدهاي تنظیم ولتاژ ، سرعت و شامل کلید خاموش و روشن ، تغییر حالت برق و باطري ، کلیدهاي تنظیم ولتاژ ، سرعت و : : کی جی کی جی   ییدستگاه ایدستگاه ای  --

  گیر نوارگیر نوار  پارازیتپارازیت

  جهت اتصال دستگاه به بدن بیمارجهت اتصال دستگاه به بدن بیمار    ا ،ا ،لید ها یا الکترودهلید ها یا الکتروده  --

  نوار قلبنوار قلبنمایشگر فعالیت قلب یا چاپگر جهت ثبت نمایشگر فعالیت قلب یا چاپگر جهت ثبت   --

  ..کانت استفاده گرددکانت استفاده گرددییبهتر است جهت ایجاد رسانایی بیشتر هنگام اتصال لیدها به قفسه سینه بیمار از ژل لوبربهتر است جهت ایجاد رسانایی بیشتر هنگام اتصال لیدها به قفسه سینه بیمار از ژل لوبر: : نکته نکته 

جهت جهت ..عدد لیدهاي سینه اي می باشدعدد لیدهاي سینه اي می باشد  66و پا و و پا و   عدد مربوط به دستعدد مربوط به دست  44عدد الکترود می باشد که تعداد عدد الکترود می باشد که تعداد   1010هر دستگاه داراي هر دستگاه داراي 

کی جی از همکار تکنسین خود کمک کی جی از همکار تکنسین خود کمک   ییاطالع بیشتر از نحوه کار با دستگاه ایاطالع بیشتر از نحوه کار با دستگاه ای

  ..بگیریدبگیرید

  

 D.C  SHOCK :دستگاه دفیبریالتور 

این دستگاه ضمن نمایش فعالیت الکتریکی قلب می تواند در صورت لزوم این دستگاه ضمن نمایش فعالیت الکتریکی قلب می تواند در صورت لزوم 

را به را به جریان الکتریکی جریان الکتریکی ) ) ت ت فیبریالسیون بطنی ، ایست قلبی و دیگر اختالالفیبریالسیون بطنی ، ایست قلبی و دیگر اختالال((

جریان الکتریکی براي جریان الکتریکی براي . . قلب بشود قلب بشود عضله قلبی وارد کرده و باعث تحریک عضله قلبی وارد کرده و باعث تحریک 

این دستگاه داراي دو پدال براي این دستگاه داراي دو پدال براي   ..دفیبریالتور با واحد ژول اندازه گیري می شود که توسط دستگاه قابل تغییر می باشددفیبریالتور با واحد ژول اندازه گیري می شود که توسط دستگاه قابل تغییر می باشد

پدالهاي با سطح بزرگ براي پدالهاي با سطح بزرگ براي . . دن فعالیت قلب می باشددن فعالیت قلب می باشدتخلیه جریان الکتریکی به بدن و تعدادي لید جهت مانیتورینگ کرتخلیه جریان الکتریکی به بدن و تعدادي لید جهت مانیتورینگ کر

  ..بزرگساالن و پدالهاي کوچک براي اطفال استفاده می گرددبزرگساالن و پدالهاي کوچک براي اطفال استفاده می گردد

  

  : : DD..CC  SSHHOOCCKK  روش کار با دستگاهروش کار با دستگاه

  نصب لیدها  روي قفسه سینه بیمار نصب لیدها  روي قفسه سینه بیمار     --11

  ) ) ژول ژول ( ( انتخاب مقدار انرژي انتخاب مقدار انرژي   --22

  سوختگیسوختگی  ایجادایجاد  ممانعت ازممانعت از  مالیدن ژل روي پدالها جهت کاهش مقاومت پوست ومالیدن ژل روي پدالها جهت کاهش مقاومت پوست و  --33
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  شارژشارژفشار دادن کلید فشار دادن کلید   --44

قرار دادن پدالهاي دستگاه در محلهاي مناسب روي قفسه قرار دادن پدالهاي دستگاه در محلهاي مناسب روي قفسه   --55

  سینهسینه

  تخلیه انرژيتخلیه انرژي  --66

ماس ماس از تاز ت  بدلیل خطر برق گرفتگیبدلیل خطر برق گرفتگیدرهنگام تخلیه جریان درهنگام تخلیه جریان : : نکته نکته 

  ––انگشتر انگشتر ( ( و لوازم فلزي و لوازم فلزي ..و تخت خودداري کنیدو تخت خودداري کنید  بدن بیماربدن بیمار  بابا

    ..را از بدن بیمار دور کنیدرا از بدن بیمار دور کنید) ) ساعت ساعت 

  

  :کیف احیاء 

دسترسی دسترسی احیاء احیاء ریوي می باشد که در زمان ریوي می باشد که در زمان   __کیف احیاء یک مجموعه تقریبا کامل از تمام وسایل الزم جهت احیاء قلبی کیف احیاء یک مجموعه تقریبا کامل از تمام وسایل الزم جهت احیاء قلبی 

  ::اجزاء یک کیف احیاء عبارتند از اجزاء یک کیف احیاء عبارتند از . . به تمام این وسایل را آسان می سازدبه تمام این وسایل را آسان می سازد

  وسایل الزم براي باز کردن راه هوایی و لوله گذاري داخل تراشهوسایل الزم براي باز کردن راه هوایی و لوله گذاري داخل تراشه

  ::، وسایل الزم براي رگ گیري و تزریق دارو ، وسایل الزم براي رگ گیري و تزریق دارو ) ) انگیر ، الرنگوسکوپ ، لوله تراشهانگیر ، الرنگوسکوپ ، لوله تراشهوي ، دهان بازکن ، پنس زبوي ، دهان بازکن ، پنس زبانواع ایرانواع ایر( ( 

  ))برانول در سایزهاي مختلف ، سرنگ ، پنبه الکل برانول در سایزهاي مختلف ، سرنگ ، پنبه الکل ( ( 

، داروهاي احیاء ، گوشی و فشار سنج ، آمبوبگ ، کپسول ، داروهاي احیاء ، گوشی و فشار سنج ، آمبوبگ ، کپسول   

  اکسیژن ، ساکشن دستی یا پدالی، چراغ قوهاکسیژن ، ساکشن دستی یا پدالی، چراغ قوه
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  هت معاینه بیماروسایل الزم  ج

  Stethoscope  :گوشی طبی  

  گوشی طبی وسیله اي است جهت گوش دادن صداي قلب ، صداهاي دستگاه گوارش و صداي تنفس گوشی طبی وسیله اي است جهت گوش دادن صداي قلب ، صداهاي دستگاه گوارش و صداي تنفس   

بهتر است قبل از هر بار استفاده از بهتر است قبل از هر بار استفاده از   ))از یک بیمار به بیمار دیگر از یک بیمار به بیمار دیگر ( (   و پیشگیري از انتقال آلودگیو پیشگیري از انتقال آلودگی  جهت رعایت بهداشتجهت رعایت بهداشت

  ..تمیز نمود تمیز نمود   ییلکللکلاا  پنبهپنبه  گوشی طبی ، آن را باگوشی طبی ، آن را با

  : فشار سنج   

ک بکار رفته و ک بکار رفته و براي سنجش فشار خون سیستولیک و دیاستولیبراي سنجش فشار خون سیستولیک و دیاستولی  این وسیلهاین وسیله          

نحوه عملکرد این دستگاه با بستن مسیر جریان خون و  نحوه عملکرد این دستگاه با بستن مسیر جریان خون و  . . انواع متعددي داردانواع متعددي دارد

اجزاء اجزاء ..اندازه گیري میزان فشار وارده از طرف خون به دیواره رگها می باشداندازه گیري میزان فشار وارده از طرف خون به دیواره رگها می باشد

  ::از از این دستگاه عبارتند این دستگاه عبارتند 

  --44پمپ دستی   پمپ دستی     --33)   )   نمایشگر نمایشگر ( ( مانومتر مانومتر   --22      فشارسنجفشارسنج  ))کیسهکیسه((  کافکاف  --11

    پیچ تخلیه هواپیچ تخلیه هوا

جهت صحت اندازگیري فشارخون اطفال از فشار سنج اطفال که داراي کاف جهت صحت اندازگیري فشارخون اطفال از فشار سنج اطفال که داراي کاف . . داراي دو نوع جیوه اي و عقربه اي می باشدداراي دو نوع جیوه اي و عقربه اي می باشد

   کوچکتر است استفاده کنیدکوچکتر است استفاده کنید

  )دماسنج (  :ترمومتر 

داراي انواع مختلفی از جمله دهانی داراي انواع مختلفی از جمله دهانی   ،،  بدنبدن) ) هایپوترمی ، هایپرترمی هایپوترمی ، هایپرترمی ( ( الت مربوط به درجه حرارت الت مربوط به درجه حرارت جهت سنجش اختالجهت سنجش اختال          

  ..جیوه موجود در ترمومترهاي جیوه اي سمی و خطرناك استجیوه موجود در ترمومترهاي جیوه اي سمی و خطرناك است  ..می باشدمی باشد  مقعدي ، پوستی و الکترونیکیمقعدي ، پوستی و الکترونیکی  ،،

  )تست قند (  :دستگاه گلوکومتر 

و تشخیص و تشخیص   دستگاهی دیجیتالی ، جهت اندازه گیري میزان قند خوندستگاهی دیجیتالی ، جهت اندازه گیري میزان قند خون

افزایش افزایش ( ( یا هیپرگلیسمی یا هیپرگلیسمی ) ) افت قند خون افت قند خون ( ( اختالالتی همچون هیپوگلیسمی اختالالتی همچون هیپوگلیسمی 

  ..می باشدمی باشد) ) قند خون قند خون 

  ::ارتند از ارتند از این دستگاه عباین دستگاه عبقسمتهاي مختلف قسمتهاي مختلف 

  دستگاه تست قند دستگاه تست قند   --11

  النست جهت سوراخ کردن پوست و گرفتن خونالنست جهت سوراخ کردن پوست و گرفتن خون  --22

  نوار تست قندنوار تست قند  --33

  

 Pen light :چراغ معاینه 

که بایستی این رفلکس در هر دو چشم برابر که بایستی این رفلکس در هر دو چشم برابر   رفلکس مردمکهاي بیمار نسبت به تابش نوررفلکس مردمکهاي بیمار نسبت به تابش نور  ها وها واندازه مردمکاندازه مردمک  جهت معاینهجهت معاینه

  ..  باشدباشد
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  وسایل الزم جهت  آتل  بندي

  

  )الرکُ(  :فیالدلفیا  گردنی آتل

، در مواردي از ضربه یا احتمال ضربه به ستون ، در مواردي از ضربه یا احتمال ضربه به ستون   وسیله اي جهت ثابت نگه داشتن گردن در تروما به گردن و ستون فقراتوسیله اي جهت ثابت نگه داشتن گردن در تروما به گردن و ستون فقرات

    ..فقرات و گردن بایستی از این وسیله استفاده گرددفقرات و گردن بایستی از این وسیله استفاده گردد

جهت استفاده از جهت استفاده از . . موجود می باشدموجود می باشد) ) LL((و بزرگو بزرگ) ) MM((، متوسط ، متوسط ) ) SS((در سه سایز کوچک در سه سایز کوچک 

این آتل ابتدا دو قسمت جلویی و پشتی را از همدیگر جداکرده و سپس با حمایت سر و این آتل ابتدا دو قسمت جلویی و پشتی را از همدیگر جداکرده و سپس با حمایت سر و 

روي گردن و روي گردن و گردن قسمت پشتی را زیر گردن قرار می دهیم آنگاه قسمت جلویی را گردن قسمت پشتی را زیر گردن قرار می دهیم آنگاه قسمت جلویی را 

  ..می کنیممی کنیم  دارد این دو قسمت را بهمدیگر متصلدارد این دو قسمت را بهمدیگر متصل  چانه گذاشته و با برچسبهایی کهچانه گذاشته و با برچسبهایی که

  

 Splint traction :آتل کششی یا اسپلینت تراکشن 

شکستگی شکستگی . . شکستگی فمور و برخی از شکستگی هاي زیر زانو را می توان با آتل کششی با موفقیت بی حرکت نمودشکستگی فمور و برخی از شکستگی هاي زیر زانو را می توان با آتل کششی با موفقیت بی حرکت نمود

ه همراه دارد جزء شکستگی هاي عارضه دار محسوب می شود ضمنا توده عضالنی ه همراه دارد جزء شکستگی هاي عارضه دار محسوب می شود ضمنا توده عضالنی فمور به دلیل خونریزي وسیعی که بفمور به دلیل خونریزي وسیعی که ب

آتل کششی آتل کششی ..بزرگ ران باعث عبور دو انتهاي شکستگی از روي همدیگر می شود و شکستگی را خطرناك تر می سازدبزرگ ران باعث عبور دو انتهاي شکستگی از روي همدیگر می شود و شکستگی را خطرناك تر می سازد

  ..قطر ران و فضاي خونریزي را کاهش داده و استخوان شکسته فمور را در امتداد مناسب قرار می دهدقطر ران و فضاي خونریزي را کاهش داده و استخوان شکسته فمور را در امتداد مناسب قرار می دهد

اگر ران دردناك ، متورم و دچار تغییر شکل است باید همچون یک اگر ران دردناك ، متورم و دچار تغییر شکل است باید همچون یک . . الزم نیست از شکستگی فمور مطمئن شوید الزم نیست از شکستگی فمور مطمئن شوید : : ه ه نکتنکت

  ..استخوان شکسته با آن برخورد کنیداستخوان شکسته با آن برخورد کنید

  ::از آتل کششی استفاده کرد از آتل کششی استفاده کرد   نبایدنبایددر موارد زیر در موارد زیر 

  سانتی متري زانو یا مچسانتی متري زانو یا مچ  44--55صدمه وارده به صدمه وارده به   --

  آسیب خود زانوآسیب خود زانو  --

  آسیب  لگنآسیب  لگن  --

  آسیب نسبی همراه با جدایی استخوان آسیب نسبی همراه با جدایی استخوان آمپوتاسیون یا آمپوتاسیون یا   --

  ::روش کار با آتل کششی روش کار با آتل کششی 

  ابتدا نبض و عملکرد حسی اندام را بررسی کنیدابتدا نبض و عملکرد حسی اندام را بررسی کنید  --11

  ..با کمک کشش دستی پاي آسیب دیده را ثابت نگه داریدبا کمک کشش دستی پاي آسیب دیده را ثابت نگه دارید  --22

  ..براي این کار می توانید از پاي سالم کمک بگیریدبراي این کار می توانید از پاي سالم کمک بگیرید. . آتل را در اندازه مناسب تنظیم کنید آتل را در اندازه مناسب تنظیم کنید   --33

سپس گیره سپس گیره ..یر پاي آسیب دیده قرار دهید که بالشتک آن زیر برجستگی استخوانی باسن قرار بگیردیر پاي آسیب دیده قرار دهید که بالشتک آن زیر برجستگی استخوانی باسن قرار بگیردآتل را طوري زآتل را طوري ز  --44

  ..پاشنه را باال بیاوریدپاشنه را باال بیاورید

  ..نوارهاي آتل را دور کشاله ران و ران ببندیدنوارهاي آتل را دور کشاله ران و ران ببندید  --55

  ..مطمئن شوید که نوارها محکم بسته شده اما آنقدر سفت نیست که گردش خون انتهاي اندام را کاهش دهدمطمئن شوید که نوارها محکم بسته شده اما آنقدر سفت نیست که گردش خون انتهاي اندام را کاهش دهد

  ..پاي بیمار را باال کشیده اید ، گیره مچ پایی را ببندیدپاي بیمار را باال کشیده اید ، گیره مچ پایی را ببندید  در حالیکهدر حالیکه
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  ..مجددا نبض انتهاي اندام را چک کنیدمجددا نبض انتهاي اندام را چک کنید  --66

وقتی کشش وقتی کشش ..با بستن حلقه دور مچ و اتصال آن به انتهاي آتل، کشش مکانیکی را با چرخاندن دسته شروع کنیدبا بستن حلقه دور مچ و اتصال آن به انتهاي آتل، کشش مکانیکی را با چرخاندن دسته شروع کنید  --77

در بیماري که در بیماري که . . کشش کامل ایجاد می شودکشش کامل ایجاد می شودمکانیکی برابر با کشش دستی بود و درد و اسپاسم عضالت کاهش یافته ، مکانیکی برابر با کشش دستی بود و درد و اسپاسم عضالت کاهش یافته ، 

  ..پاسخگو نیست کشش را تا جایی ادامه دهید که اندازه پاي آسیب دیده و سالم برابر شودپاسخگو نیست کشش را تا جایی ادامه دهید که اندازه پاي آسیب دیده و سالم برابر شود

  ..بیمار را به روي بک برد منتقل کنیدبیمار را به روي بک برد منتقل کنید  --88

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :آتل سخت 

بدلیل داشتن خردهاي بدلیل داشتن خردهاي ر است آتل چوبی را  ر است آتل چوبی را  تتههبب. . ک می باشندک می باشنداي سخت از جنس چوب ، آلومینیوم  و یا پالستیاي سخت از جنس چوب ، آلومینیوم  و یا پالستیآتل هآتل ه

  . . چوب با پوششی از باند استفاده کردچوب با پوششی از باند استفاده کرد

  :آتل بادي 

ندي ندي بباین آتل ها سایزاین آتل ها سایز. . و سخت می شودو سخت می شود  آتل بادي پیش از باد شدن نرم وقابل انعطاف می باشد اما پس از باد شدن سفتآتل بادي پیش از باد شدن نرم وقابل انعطاف می باشد اما پس از باد شدن سفت

    ..ندندرا غیر ممکن می سازرا غیر ممکن می ساز  بدلیل پوشاندن انتهاي اندام ارزیابی نبضبدلیل پوشاندن انتهاي اندام ارزیابی نبض  ضمناضمنا. . نداشته و باعث اختالل در گردش خون می شوند نداشته و باعث اختالل در گردش خون می شوند 

  : باند 

باند جهت محکم کردن پانسمان باند جهت محکم کردن پانسمان ..نام بردنام بردباند کشی باند کشی و و   رولیرولی  سرجی فیکس ، باندسرجی فیکس ، باند  باند انواع مختلفی دارد  که می توان ازباند انواع مختلفی دارد  که می توان از

سرجی فیکس نوعی باند مخصوص بوده که سرجی فیکس نوعی باند مخصوص بوده که ..استفاده می شوداستفاده می شود) ) آتل کردن آتل کردن ( ( روي محل و یا ثابت کردن عضو شکسته روي محل و یا ثابت کردن عضو شکسته 

  ..ستفاده می شودستفاده می شودجهت پانسمان زخمهاي سر اجهت پانسمان زخمهاي سر ا

باند کشی در باند کشی در . . باند کشی جهت محدود کردن حرکت و تولید فشار متناوب بر روي سطح زیر باند استفاده می گردد باند کشی جهت محدود کردن حرکت و تولید فشار متناوب بر روي سطح زیر باند استفاده می گردد   

ر رفته در باند ر رفته در باند اامیزان فشار این باند بستگی به نیروي بکمیزان فشار این باند بستگی به نیروي بک. . کاهش تورم و کمک به برگشت خون سیاهرگی موثر می باشد کاهش تورم و کمک به برگشت خون سیاهرگی موثر می باشد 

  ..  پیچی و تعداد الیه هاي باند پیچی داردپیچی و تعداد الیه هاي باند پیچی دارد

  ..این کار به برگشت وریدي خون کمک می کنداین کار به برگشت وریدي خون کمک می کند..همیشه ابتداي باند پیچی را از انتهاي عضو شروع کنیدهمیشه ابتداي باند پیچی را از انتهاي عضو شروع کنید: : نکته نکته 

  : گاز استریل  

از جمله پانسمان از جمله پانسمان   استریل یا غیر استریل موارد مصرف زیادي دارنداستریل یا غیر استریل موارد مصرف زیادي دارندبصورت بصورت گازها پارچه هاي توري مانندي هستند که گازها پارچه هاي توري مانندي هستند که 

استریل به معناي فاقد هرگونه میکروب استریل به معناي فاقد هرگونه میکروب . ( . (   نگهداري می شودنگهداري می شود  گازگاز  در بیکسدر بیکسدر بسته هاي کاغذي و یا در بسته هاي کاغذي و یا   از استریلاز استریلگگ. . زخمزخم
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و آلودگی می باشد بنابراین گاز مصرفی جهت پانسمان باید بطور استریل نگهداري شده و استریل نیز روي محل زخم و آلودگی می باشد بنابراین گاز مصرفی جهت پانسمان باید بطور استریل نگهداري شده و استریل نیز روي محل زخم 

  ))قرار گیرد قرار گیرد 

  .می باشداستریل کردن استریل کردن استوانه اي از جنس استیل و درب دار که بدنه آن داراي سوراخهایی جهت استوانه اي از جنس استیل و درب دار که بدنه آن داراي سوراخهایی جهت : :   بیکس گازبیکس گاز

  لکوپالست :چسب  

  : : سانتی متر بوده و از مواد مختلفی ساخته شده اند سانتی متر بوده و از مواد مختلفی ساخته شده اند   1010تا تا   22چسبها داراي پهناي متفاوت از چسبها داراي پهناي متفاوت از 

  : :   پارچه ايپارچه اي    چسبهايچسبهاي  --11

. . این چسبها به شکل نوار پارچه اي سفید رنگ بوده و ممکن است باعث چسبندگی ،  آلرژي ، له شدگی و خارش شوند این چسبها به شکل نوار پارچه اي سفید رنگ بوده و ممکن است باعث چسبندگی ،  آلرژي ، له شدگی و خارش شوند 

از این چسبها براي حفظ پانسمان و بانداژ و ثابت نگه داشتن مفاصل از این چسبها براي حفظ پانسمان و بانداژ و ثابت نگه داشتن مفاصل . . ل با دوام بوده چسبندگی مناسبی دارند ل با دوام بوده چسبندگی مناسبی دارند در عین حادر عین حا

  . . استفاده می شود استفاده می شود 

توسط بیمار راحتتر تحمل می شوند و آلرژي و مشکالت پوستی کمتري ایجاد می توسط بیمار راحتتر تحمل می شوند و آلرژي و مشکالت پوستی کمتري ایجاد می : : چسب هاي کاغذي یا پالستیکی چسب هاي کاغذي یا پالستیکی   --22

  . . کنند کنند 

  

  وسایل رگ گیري و تزریق دارو

  

  :رانول ب

وسیله اي جهت باز نگهداشتن رگ خونی و تزریق دارو یا سرم توسط آن بداخل وسیله اي جهت باز نگهداشتن رگ خونی و تزریق دارو یا سرم توسط آن بداخل 

  سیستم گردش خون بیمارسیستم گردش خون بیمار

می باشد که هر سایز با رنگ خاصی نشان داده می می باشد که هر سایز با رنگ خاصی نشان داده می   این وسیله داراي سایز بندياین وسیله داراي سایز بندي

بیشتر بیشتر ((رنگ سبز براي بزرگساالن رنگ سبز براي بزرگساالن : : از جمله رنگهاي پر مصرف عبارتند از از جمله رنگهاي پر مصرف عبارتند از ..شودشود

    ..ی براي کودکان و خانمها و رنگ آبی براي اطفالی براي کودکان و خانمها و رنگ آبی براي اطفال، رنگ صورت، رنگ صورت) ) مردان مردان 

و در و در شروع کردشروع کرداندام براي رگ گیري اندام براي رگ گیري   انتهايانتهاي  بهتر است ابتدا ازبهتر است ابتدا از..در مواردي که رگهاي  بیمار بسیار ظریف می باشددر مواردي که رگهاي  بیمار بسیار ظریف می باشد

  ..از قسمتهاي باالتر استفاده گردداز قسمتهاي باالتر استفاده گرددعدم موفقیت عدم موفقیت صورت صورت 

  :سرنگ 

  آن بداخل بدن بیمار آن بداخل بدن بیمار   وسیله اي جهت کشیدن دارو از آمپول یا ویال دارو و تزریقوسیله اي جهت کشیدن دارو از آمپول یا ویال دارو و تزریق

سرنگهاي انسولینی بدلیل حجم کمتر و سر سوزن باریکتر جهت سرنگهاي انسولینی بدلیل حجم کمتر و سر سوزن باریکتر جهت . . سی سی متغییر استسی سی متغییر است  5050حجم داخل سرنگها از یک تا حجم داخل سرنگها از یک تا 

  ..تزریق واکسن و انسولین استفاده می گرددتزریق واکسن و انسولین استفاده می گردد

  :ست سرم 

به سرم  ، کیسه به سرم  ، کیسه   که در یک انتها داراي سري محکم و تیز می باشد که از این سمت که در یک انتها داراي سري محکم و تیز می باشد که از این سمت   استریل شدهاستریل شده  یک شیلنگ پالستیکییک شیلنگ پالستیکی

خون یا ویال دارویی متصل شده و از سمت دیگر به برانول یا هر وسیله اي که در داخل رگ خونی بیمار قرار دارد خون یا ویال دارویی متصل شده و از سمت دیگر به برانول یا هر وسیله اي که در داخل رگ خونی بیمار قرار دارد 

  ..محفظه قطرات در بدنه ست سرم نشاندهنده میزان جریان داروي عبورکننده از داخل ست می باشدمحفظه قطرات در بدنه ست سرم نشاندهنده میزان جریان داروي عبورکننده از داخل ست می باشد  ..متصل می شودمتصل می شود
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  حفاظت شخصی  ایمنی و وسایل

  

  : صرف  ماسک یکبار م

ماسک باید کامالً ماسک باید کامالً . . تنفس سرایت می کنند تنفس سرایت می کنند وسیله اي جهت حفاظت پرسنل در برابر میکرو ارگانیسمهایی که از طریق وسیله اي جهت حفاظت پرسنل در برابر میکرو ارگانیسمهایی که از طریق 

  . . روي بینی و دهان را بپوشاند و در صورتی که مرطوب باشد دیگر موثر نخواهد بود روي بینی و دهان را بپوشاند و در صورتی که مرطوب باشد دیگر موثر نخواهد بود 

  : عینک محافظ 

  . . ونت استفاده می شود ونت استفاده می شود جلوگیري از انتقال عفجلوگیري از انتقال عف  ون وون وشمها در مقابل پاشیده شدن احتمالی ترشحات و خشمها در مقابل پاشیده شدن احتمالی ترشحات و خجهت محافظت چجهت محافظت چ

  

  :دستکش جراحی   - معاینه دستکش

  وو  بودهبوده)  )  عوامل بیماریزاعوامل بیماریزا( (   جهت محافظت دستها در مقابل میکروارگانیسم هاجهت محافظت دستها در مقابل میکروارگانیسم ها 

دستکش جراحی استریل بوده ولی دستکش جراحی استریل بوده ولی . . داراي شماره و اندازه هاي مختلف است داراي شماره و اندازه هاي مختلف است 

اهمیت استفاده از اهمیت استفاده از . . شه در مأموریتها از دستکش معاینه استفاده گردد شه در مأموریتها از دستکش معاینه استفاده گردد بهتر است همیبهتر است همی. . دستکش معاینه استریل نمی باشددستکش معاینه استریل نمی باشد

  ..و کاهش خطر انتقال بیماري از بیمار به پرسنل و بالعکس می باشدو کاهش خطر انتقال بیماري از بیمار به پرسنل و بالعکس می باشددستکش در پیشگیري از انتقال بیماري ها دستکش در پیشگیري از انتقال بیماري ها 

   :جلیقه شبرنگ 

  جلیقه اي با نوارهاي شبرنگ که با انعکاس نور در شب باعث دیده شدن پرسنل در محیطهايجلیقه اي با نوارهاي شبرنگ که با انعکاس نور در شب باعث دیده شدن پرسنل در محیطهاي

  ..تاریک می شودتاریک می شود

 Safty box :سفتی باکس 

  ) .) .آلوده به خون آلوده به خون ( ( جهت جداسازي و دفع ایمن وسایل تزریق جهت جداسازي و دفع ایمن وسایل تزریق   درب دار ،درب دار ،  پالستیکیپالستیکیسطل سطل 

بایستی بایستی   به بدن به بدن   بدلیل خطر وجود بیماریهاي قابل انتقال از راه ورود سر سوزن هاي آلودهبدلیل خطر وجود بیماریهاي قابل انتقال از راه ورود سر سوزن هاي آلوده  

به  داخل این محفظه به  داخل این محفظه تمام سرسوزنها و قسمتهاي فلزي برانول و سرنگ را پس از تزریق تمام سرسوزنها و قسمتهاي فلزي برانول و سرنگ را پس از تزریق 

در زمان پر شدن این محفظه آنرا به مسئولین مربوطه تحویل دهید تا بصورت در زمان پر شدن این محفظه آنرا به مسئولین مربوطه تحویل دهید تا بصورت . . بیاندازیمبیاندازیم
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