


ا٘ذیىاسیٖٛ ٞای راٜ ٞٛایی خایٍشیٗ در احیا. 
چٍٍٛ٘ی ا٘سخاب ٚ آٔادٜ وزدٖ اتشار تزای ِِٛٝ ٌذاری ٘ای. 
چٍٍٛ٘ی اسسفادٜ اس الرٍ٘ٛسىٛج. 
چٍٍٛ٘ی خی تزدٖ تٝ ٚخٛد ِِٛٝ در ٘ای. 
چٍٍٛ٘ی ساوطٗ ززضحاذ غّیظ اس ٘ای. 
ٝسٔاٖ اسسفادٜ اس ٔاسه حٙدزٜ ای تزای زٟٛی. 



 ا٘ذیىاسیٖٛ ٞا
 .زٟٛیٝ ٘أٛفك تا ویسٝ زٟٛیٝ ٚ ٔاسه•
 .٘یاس تٝ فطزدٖ لفسٝ سیٙٝ•
 .تیص اس چٙذ دلیمٝ PPV٘یاس تٝ زذاْٚ •
 .زدٛیش سزفىسا٘ر•
 .زدٛیش اخی ٘فزیٗ•
 .خارج وزدٖ ززضحاذ غّیظ اس ٘ای•
 .ٌزْ 1000ٚسٖ زِٛذ سیز •
 .ضه تٝ فسك دیافزإٌازیه ٔادرسادی•



در رٚ٘ذ احیا، ِِٛٝ ٌذاری ٘ای را در ٘ماط سیز در  
 ٘ظز داضسٝ تاضیذ

                                                          

 

                                                                                   
                                        

 

                                                      

 

                                                      

راٜ              را ٌزْ وٙیذ، در صٛرذ ِشْٚ ٘ٛساد 
ٞٛایی را تاس وٙیذ، خطه وٙیذ، 

 زحزیه وٙیذ

PPV 
  Spo2خایص 

 ٌأٟای اصالحی را اخزا وٙیذ

 ِِٛٝ ٌذاری ٘ای را ٔذ ٘ظز لزار دٞیذ
 لفسٝ سیٙٝ را تفطزیذ

 ٕٞاًٞٙ ضٛیذ PPVتا 



 

 ٚ ٘ای ِِٛٝ ضذٖ آِـٛدٜ اس خٌّٛیزی تزای
   لطؼاذ ازصاَ ٚ وزدٖ تاس اس خس ،اسسایّر

 را آٟ٘ا ٘ای ٌذاری ِِٛٝ اس لثُ یىذیٍز، تٝ
   .دٞیذ لزار اِٚیٝ خای در ٔدذداً

  

                                                                         



 

 

 زیغٝ ٞا ٚ دسسٝ الرٍ٘ٛسىٛج را خس اس  
 .ٞز تار اسسفادٜ زٕیش وٙیذ

                           





 .اسسزیُ، یىثار ٔصزف•
 .یىساٖ تٛدٖ لطز در زٕاْ طَٛ ِِٛٝ•
 .ٔذرج ٚ دارای رإٞٙای زار صٛزی•
 .تذٖٚ واف•

 

 

 











 سٗ حأٍّی            ٚسٖ           ضٕارٜ ِِٛٝ

  2.5           < 1000                 < 28 

3.0        1000-2000                 28-34 

3.5          < 2000              <34 



 ضیٜٛ آٔادٜ وزدٖ ِِٛٝ ٘ای

 .لطغ وٙیذ 13ِِٛٝ را در سا٘سیٕسز •
 .راتط ِِٛٝ را ٔدذداً ٚصُ وٙیذ•
 (.اخسیاری)اسسایّر را درٖٚ ِِٛٝ تٍذاریذ •





چٙا٘چٝ تزای زثثیر ِِٛٝ اس اتشار ٚیژٜ  •
ایٗ وار اسسفادٜ ٔی وٙیذ، تٟسز اسر  

 .لطغ وٙیذ 15ِِٛٝ را در سا٘سیٕسز 





 :زیغٝ ٔٙاسة ا٘سخاب وٙیذ•
 تزای ٘ٛساداٖ تی ٟ٘ایر وٓ ٚسٖ  00ٕ٘زٜ  -   
 تزای سایز ٘ٛساداٖ سٚدرس 0ٕ٘زٜ  -   
 تزای ٘ٛساداٖ سزرس 1ٕ٘زٜ  -   

 
 .ارخح اسر (Macintosh)تز زیغٝ خٕیذٜ  (Miller)در ٘ٛساداٖ، زیغٝ صاف •
 .٘ٛر را وٙسزَ ٕ٘ٛدٜ، در صٛرذ ِشْٚ الٔح یا تاززی را زؼٛیط ٕ٘اییذ•

    

 





 
 .ٔیّی ٔسز خیٜٛ آٔادٜ وٙیذ 80-100ٔٙثغ ساوطٗ را تا فطار •
 .اسسفادٜ وٙیذ( F 10حذ الُ )تزای زٕیش وزدٖ دٞاٖ اس یه وازسز درضر •
 .وازسز ریشززی تزای ساوطٗ ِِٛٝ ٘ای آٔادٜ وٙیذ•
 .ویسٝ زٟٛیٝ را آٔادٜ وٙیذ•
•CO2  یاب را در دسسزس خٛد لزار دٞیذ  . 
 .دلیمٝ زٙظیٓ ٕ٘اییذ/ ِیسز 5-10خزیاٖ ٌاس خزٚخی اس تّٙذر را •
 .ٌٛضی را در دسسزس خٛد لزار دٞیذ•
 .چسة یا اتشار زثثیر ِِٛٝ ٘ای را آٔادٜ وٙیذ•



 ضٕارٜ وازسز ضٕارٜ ِِٛٝ ٘ای

2.5 5F or 6F 

3.0 6F or 8F 

3.5 8F 



 :دسسیار تایذ
 .اس ٚخٛد ٚ آٔادٜ تٛدٖ اتشار اطٕیٙاٖ داضسٝ تاضذ•
 .٘ٛساد را در ٚظؼیر درسر لزار دٞذ•
 .در صٛرذ ِشْٚ تٝ ٘ٛساد اوسیژٖ تذٞذ•
 .ساوطٗ راٟٞای ٞٛایی را ا٘داْ دٞذ•
 .ِِٛٝ ٘ای را در دسر ِِٛٝ ٌذار تٍذارد•
 .در صٛرذ درخٛاسر، وزیىٛییذ را فطار دٞذ•

 



 :دسسیار تایذ
 .تذٞذ PPVٔاتیٗ زالش ٞای احیاٌز، •
 .ِِٛٝ ٘ای را تٝ ویسٝ زٟٛیٝ ٚصُ وٙذ•
•CO2 یاب را ٚصُ وٙذ. 
 .لّة ٘ٛساد را ٌٛش وٙذ•
 .یاب زٛخٝ ٕ٘ایذ  CO2تٝ زغییز رً٘•
صذاٞای ریٝ را ٌٛش وٙذ ٚ تٝ حزور لفسٝ سیٙٝ چطٓ  •

 .تذٚسد
 .تزای زثثیر ِِٛٝ ٘ای وٕه ٕ٘ایذ•









 ٘ٛساد را رٚی سطح صاف تا ٌزدٖ وٕی ٔسٕایُ تٝ ػمة لزار دٞیذ





 .تاالی سز ٘ٛساد تایسسیذ•
 .سز را تا دسر راسر ثاتر وٙیذ•
 .دٞاٖ را تا اٍ٘طر اضارٜ دسر راسر تاس وٙیذ•

 

 

 



 .زیغٝ الرٍ٘ٛسىٛج را زا لاػذٜ ستاٖ خیص تثزیذ•
 .زیغٝ را ا٘ذوی تّٙذ وٙیذ•
 .را آٖ زٕأی زیغٝ را تاال تیاٚریذ، ٘ٝ فمط ٘ٛن•
 .تّٙذ وزدٖ زیغٝ تایذ تٝ وٕه ضا٘ٝ تاضذ ٘ٝ ٔچ•
 .دسسٝ را تٝ سٛی خٛد خٓ ٘ىٙیذ•









 ستاٖ•
 ِٚٝ وٛال•
 اخیٍّٛذ•
 ٌّٛذ•
 زارٞای صٛزی•
 ٔزی•



ٕٞچٙـاٖ وٝ زیغٝ را تّٙذ ٔی وٙیذ، تایذ اخیٍّٛذ ٚ 
در صٛرزی وٝ  .ٌّٛذ در ٔیذاٖ دیذ ضٕا لزار ٌیز٘ذ

چٙیٗ ٘طٛد، ٔطىُ را تیاتیذ ٚ الذأـاذ  اصالحی 
 .ا٘داْ دٞیذ



 الذاْ اصالحی

 .زیغٝ را خّٛزز تزا٘یذ
 ٔطىُ

الرٍ٘ٛسىٛج تـٝ لذر 
 .وافی خّٛ ٘زفسٝ اسر



 الذاْ اصالحی

الر٘ـٍٛسىٛج را تــٝ 
آرأی تیزٖٚ تیاٚریذ 

زا اخیٍّٛذ ٚ ٌّٛذ 
 .دیذٜ ضٛ٘ذ

 ٔطىُ

الرٍ٘ٛسىٛج خیّی تٝ 
 .خّٛ را٘ذٜ ضذٜ اسر



 الذاْ اصالحی

زیغٝ را تا ظزافر تــٝ 
. خط ٔیـا٘ی تیـاٚریـذ
سدس تـا زٛخـٝ تــٝ 
٘طا٘ٝ ٞای وّیذی آٖ 

 .را ٞذایر وٙیذ

 ٔطىُ

الرٍ٘ٛسىٛج تـٝ یه  
 .سٛ چزخیذٜ اسر



 الذاْ اصالحی

 ساوطٗ

 ٔطىُ

 ززضحاذ





 الذاْ اصالحی

تا اٍ٘طر وٛچه خٛد  
یا تٝ وٕه دسسیار، تٝ 

 .٘ای فطار ٚارد وٙیذ

 ٔطىُ

خای زیغٝ درسر اسر 
أا ٌّٛذ را ٕ٘ی تیٙیذ، 
یـا فمط تخص خّفی را 

 .ٔی تیٙیذ







ِِٛٝ را اس سٕر راسر تٝ ٌٛ٘ٝ ای ٚارد دٞاٖ ٕ٘اییذ وٝ ا٘حٙای آٖ •
 .افمی لزار ٌیزد

 .چٙا٘چٝ زارٞای صٛزی تسسـٝ ٞسسٙذ ٔٙسظز تٕا٘یذ زا تاس ضٛ٘ذ•
تٝ ٔحط زٕاس ٘ٛن ِِٛٝ تا زارٞای صٛزی، ِِٛٝ را تچزخا٘یذ زا در •

 .ٚظؼیر ػٕٛدی لزار ٌیزد ٚ ٘ٛن آٖ رٚ تٝ تاال تاضذ
ثا٘یـٝ تاس ٘طذ٘ذ، وار را ٔسٛلف  30چٙا٘چٝ زارٞای صـٛزی طـی •

 .ٕ٘ٛدٜ، ٘ٛساد را تا ٔاسه زٟٛیٝ ٕ٘اییذ

 



تٝ ٔحط تاس ضذٖ زارٞای صٛزی، ِِٛـٝ را خّٛ تزا٘یذ زا رإٞٙای •
 .زار صٛزی در سطح زارٞای صٛزی لزار ٌیزد

در ِِٛـٝ ٌذاری صحیح، ا٘سٟای ِـِٛٝ زمزیثـاً در ٔیا٘ـٝ راٜ تیٗ •
 .زارٞای صٛزی ٚ واریٙا ٚالغ ٔی ضٛد

 .ثا٘یٝ ٔحذٚد وٙیذ 30زالش تزای ِِٛٝ ٌذاری را تٝ •

 

 







تـا دسر راسر ِِٛـٝ را ثاتر ٕ٘ـٛدٜ، •
 .الرٍ٘ٛسىٛج را تا احسیاط خارج وٙیذ

تـا اٍ٘طر اضارٜ دسر راسر یاچح، •
ِـِٛـٝ را تـٝ واْ سخر تچسثا٘یـذ ٚ  

 .ٕٞشٔاٖ، اسسایّر را خارج ٕ٘اییذ









 ٔىاٖ ٔٙاسة
 :ٔىاٖ ٔٙاسة ِِٛٝ ٘ای تا ٘طا٘ٝ ٞای سیز ٔطخص ٔی ضٛد

 .اوسیٕسزی، ٚ فؼاِیر/ تٟثٛد ظزتاٖ لّة، رً٘•
 .یاب CO2زغییز رً٘ •
 .ٔطاٞذٜ تخار در ِِٛٝ ٘ای حیٗ تاسدْ•
 .ٔطاٞذٜ ٔسسمیٓ ِِٛٝ تیٗ زارٞای صٛزی•
 .ا٘ذاسٜ ٌیزی فاصّٝ ٘ٛن ِِٛٝ زا ِة تاالیی•
 

 



 .سٕغ صذاٞای زٙفسی در دٚ طزف لفسٝ سیٙٝ•
 .زساٚی صذاٞا در دٚ طزف•
 .تاال آٔذٖ ا٘ذن لفسٝ سیٙٝ تا ٞز تار زٟٛیٝ•
 .ػذْ ٚرٚد ٞٛا تٝ ٔؼذٜ در سٕغ•
 .ػذْ ازساع ٔؼذٜ•
 .زأییذ ٔىاٖ ِِٛٝ تا رادیٌٛزافی•

 



وافی    CO2٘ٛسادا٘ی وٝ تزٖٚ دٜ لّثی تسیار خاییٗ دار٘ذ ٕٔىٗ اسر
 یاب تزٖٚ ٘ذٞٙذ  CO2تزای فؼاَ وزدٖ 



 

 صذاٞای ریٝ تایذ سیز تغُ، 
 در دٚ طزف ضٙیذٜ ضٛد

 أا در سٕغ ٔؼذٜ ضٙیذٜ 
 .٘طٛد



 در تخص ٔیا٘ی ٘ای ِـِٛٝ آٖ اسر وٝ ٘ٛن ٞذف
 (.طٙاب ٞای صٛزیسیز سا٘سیٕسز  1-2)لزار ٌیزد 

  ٚتزای ا٘ذاسٜ ٌیزی ػٕك زمزیثی فزٚ رفسٗ ِِٛٝ د
 .رٚش ٚخٛد دارد

 

 

 





             NTL method:«ززاٌٛس_فاصّٝ تیٙی»رٚش 

فاصّٝ تیٗ لسٕر ٔیا٘ی سدسْٛ تیٙی ٚ ززاٌٛس ٌٛش را ا٘ذاسٜ •
 .  تٍیزیذ

 1+ ززاٌٛس_فاصّٝ تیٙی; فاصّٝ تیٗ ٘ٛن ِِٛٝ زا ِة تاالیی•

(Tip-to-lip insertion depth= NTL+1) 









در ِِٛٝ ٌذاری ٘ای اس راٜ دٞاٖ« ٘ٛن ِِٛٝ زا ِة تاالیی»فاصّٝ   

 سٗ حأٍّی
(ٞفسٝ)  

ػذد ٔٙذرج در رٚی ِِٛٝ 
 در سطح ِة تاالیی

 (سا٘سیٕسز)

 ٚسٖ
 (ٌزْ)

24-23  5/5 600-500  

26-25  6 800-700  

29-27  6/5 1000-900  

32-30  7 1400-1100  

34-33  7/5 1800-1500  

37-35  8 2400-1900  

40-38  8/5 3100-2500  

43-41  9 4200-3200  





 :در صٛرذ ٔطاٞذٜ یه یا چٙذ ٘طا٘ٝ سیز، احسٕاالً ِِٛٝ در ٘ای لزار ٘ذارد

 .٘یش افشایص ٕ٘ی یاتذ Spo2. ، ٘ٛساد ٕٞچٙاٖ تزادیىاردی داردPPVػّی رغٓ •

•CO2  ،یابCO2 تاسدٔی را ٘طاٖ ٕ٘ی دٞذ. 

 .صذاٞای ریٝ ضٙیذٜ ٕ٘ی ضٛ٘ذ•

 .ٔؼذٜ ٔسسغ ٔی ضٛد•

 .در سٕغ ٔؼذٜ صذای ٚرٚد ٞٛا ضٙیذٜ ٔی ضٛد•

 .در ِِٛٝ ٘ای تخار دیذٜ ٕ٘ی ضٛد•

 .، حزور لفسٝ سیٙٝ لزیٙٝ ٘یسرPPVٍٞٙاْ اخزای •



 الذاْ اصالحی

ِٛـٝ را تسیـار آٞسسٝ تیـزٖٚ ِ
تىطیــذ زــا سٔــا٘ـی وــٝ 
ضذذ صذاٞای ریٝ در دٚ طزف 

 .لفسٝ سیٙٝ تزاتز ضٛد

 ٘طا٘ٝ ٞا

 . Spo2 ذْ تٟثٛد ظزتاٖ لّة ٚػ
 .ٕغ یه طزفٝ صذاٞای ریٝس
 .ٕغ ٘أساٚی صذاٞای ریٝس
 .ذْ ٚرٚد ٞٛا تٝ ٔؼذٜػ
  .ذْ ازساع ٔؼذٜػ



 الذاْ اصالحی

ِٛٝ را خارج وزدٜ، سزیؼاً ِِٛٝ ٌذاری ِ
 .ٔدذد ا٘داْ دٞیذ

 

 ٘طا٘ٝ ٞا

زذاْٚ )اسخ ٘اوافی تٝ ِِٛٝ ٌذاری خ
 (.خاییٗ، ٚ غیزٜ Spo2تزادیىاردی، 

CO2  یاب ٚخٛدCO2   ٖتاسدٔی را ٘طا
 .ٕ٘ی دٞذ

 .ذاٞای ریٝ تٝ ٌٛش ٕ٘ی رسذص
 .رٚد ٞٛا تٝ ٔؼذٜ ضٙیذٜ ٔی ضٛدٚ
 .زساع ٔؼذٜا

 .ذْ رؤیر تخار در ِِٛٝػ
 .ذْ حزور لفسٝ سیٙٝػ

  



چٙا٘چٝ لـزار تاضذ ِِٛـٝ در ٘ـای تالی 
تٕا٘ذ، تایذ تزای زاییذ ٟ٘ایی ٔىاٖ ِِٛٝ  

 .رادیٌٛزافی لفسٝ سیٙٝ ا٘داْ ضٛد



اِٚیٗ یا دٚٔیٗ  ٘ٛن ِِٛٝ تایذ در ٔیا٘ٝ ٘ای، ٔداٚر •
٘ٛن ِِٛـٝ تایذ تاالی واریٙا  . ٟٔزٜ زٛراسیه تاضذ

لزار ٌیزد وٝ ٔؼٕٛالً ٔداٚر تا سٛٔیٗ یا چٟارٔیٗ  
 .ٟٔزٜ زٛراسیه اسر



 PPVلثُ ٚ در فـٛاصُ زالش تـزای ِِٛـٝ ٌذاری، •
 .ٕٞزاٜ تا اوسیژٖ تذٞیذ

دلیمٝ / ِیسز 5حیٗ ِِٛٝ ٌذاری، اوسیژٖ تا سزػر •
 .خیزأٖٛ دٞاٖ ٚ تیٙی ٘ٛساد تزلزار وٙیذ ؟؟؟

 .ثا٘یٝ ٔحذٚد وٙیذ 30زالش تزای ِِٛٝ ٌذاری را تٝ •





 خیطٍیزی یا الذاْ

در صٛرذ أىاٖ تا ٔاسه زٟٛیٝ 
 .ٕ٘اییذ

زالش تـزای ِِٛـٝ ٌذاری را خس  
 .ثا٘یٝ ٔسٛلف وٙیذ 30اس 

 
 

 .ِِٛٝ را خا تٝ خا وٙیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػُّ احسٕاِی

 .طٛال٘ی ضذٖ ِِٛٝ ٌذاری

 

 

 
 
 

 ِِٛٝ ٌذاری ٘اتدا



 خیطٍیزی یا الذاْ

در صٛرذ أىاٖ تا ٔاسه زٟٛیٝ 
 .ٕ٘اییذ

خس اس زؼثیٝ ِِٛٝ، تا اسسفادٜ اس  
   T   ویسٝ زٟـٛیٝ یا اتـشار احیای

 .اوسیژٖ تذٞیذ
 

ثا٘یٝ ٔحذٚد   30ِِٛٝ ٌذاری را تٝ 
 .وٙیذ

 

 

 

 

 ػُّ احسٕاِی

 .ٞیدٛوسی
 
 
 
 

زحزیه ٚاي تا الرٍ٘ٛسىٛج یا 
 .وازسز ساوطٗ



 خیطٍیزی یا الذاْ

 .ِِٛٝ ٌذاری درسر
 
 
 

 .ا٘سخاب فطار زٟٛیٝ ای ٔٙاسة
در صـٛرذ ضه تـٝ خٙٛٔٛزٛراوس، 
ززا٘س ایّٛٔیٙاسیٖٛ ٚ آسدیزاسیٖٛ  

 .سٛس٘ی را در ٘ظز داضسٝ تاضیذ

 ػُّ احسٕاِی

ازساع تیص اس حـذ ریـٝ تٝ ػّر  
 .ٚخٛد ِِٛٝ در تز٘ص اصّی راسر

 

 

 .فطار زٟٛیٝ ای تاال

 

 



 خیطٍیزی یا الذاْ

 .وسة ٟٔارذ تیطسز تا زٕزیٗ
 
 

 .احسیاط تیطسز ٍٞٙاْ الرٍ٘ٛسىٛخی
 
 

 .ا٘سخاب اتشار ٔٙاسة

 

 

 ػُّ احسٕاِی

 .زالش ٕٞزاٜ تا خطٛ٘ر
 
 

خٓ وزدٖ دسسٝ الرٍ٘ٛسىٛج تٝ  
 .طزف خٛد تدای تّٙذ وزدٖ آٖ

 
 .زیغٝ تسیار تّٙذ یا وٛزاٜ



 خیطٍیزی یا الذاْ

 .احسیاط تیطسز
 
 

 .خاٌذاری درسر اسسایّر
 

 

 

 

 ػُّ احسٕاِی

ٚارد وزدٖ ِِٛٝ ٕٞزاٜ تا  
 .خطٛ٘ر

 
خزٚج اسسایّر اس ا٘سٟای  

ِِٝٛ. 

 

 



 خیطٍیزی یا الذاْ

 
اسسزیّیسی  / رػایر زٕیشی

 .  ٍٞٙاْ ِِٛٝ ٌذاری

 

 ػُّ احسٕاِی

 
ٚرٚد ٔیىزٚارٌا٘یسٓ اس راٜ  

 .دسر یا اتشار



 خیطٍیزی یا الذاْ

تـا اسسفادٜ اس وازسز، الذاْ تـٝ  
در صٛرذ . ساوطٗ ِِٛٝ ٕ٘اییذ

ػذْ ٔٛفمیر، زؼٛیط ِِٛـٝ را  
 .در ٘ظز داضسٝ تاضیذ

 

 

 ػُّ احسٕاِی

زـا ضذٖ ِِٛـٝ یا ا٘سذاد تـٝ  
ٚسیّٝ ززضحاذ، ٔىٛ٘یْٛ، یا  

 .خٖٛ



 ٚخأر ٘اٌٟا٘ی حاَ ٘ٛساد تٝ د٘ثاَ ِِٛٝ ٌذاری ٘ای  : خالصٝ

The DOPE mnemonic 

D Displaced endotracheal tube 
 خا تٝ خا ضذٖ ِِٛٝ

O Obstructed endotracheal tube 
 ا٘سذاد ِِٛٝ

P Pneumothorax 
 خٙٛٔٛززاوس

E Equipment failure  (defective PPV device ………) 
 (.........اتشار زٟٛیٝ ) خزاتی اتشار 



ٙا٘چٝ خس اس اخزای ٌاْ ٞای اصالحی زٟٛیٝ، اس خّٕٝ ِِٛٝ ٌذاری  چ

٘ای، تٟثٛدی حاصُ ٘طٛد ٚ حزور لفسٝ سیٙٝ ٘یش ٔطٟٛد ٘ثاضذ،  

ٕٔىٗ اسر ِخسـٝ خـٖٛ، ٚر٘یىس، یا ٔىٛ٘یـْٛ سثة ا٘سذاد راٜ 

در ایٗ صٛرذ تایذ تا ػثـٛر دادٖ وازسز ساوطٗ  . ٞٛایی ضذٜ تاضذ

در صٛرذ ػذْ . اس راٜ ِِٛٝ ٘ای  الذاْ تٝ تاس وزدٖ راٜ ٞـٛایی ٕ٘ٛد

 .  تٟثٛد، اس ٔىٛ٘یْٛ آسدیزازٛر اسسفادٜ وٙیذ

 

 



صٛرذ اسسفادٜ اس ٔىٛ٘یْٛ آسدیزازٛر، ظٕٗ حفظ فطار ٔٙفی،   در

 . ثا٘یٝ خارج وٙیذ 3-5آسدیزازٛر را تٝ زذریح طی 

 

 



 .خٛسر خیزأٖٛ دٞاٖ ٘ٛساد را وأالً زٕیش ٚ خطه وٙیذ.  1
 .ِة تاالیی را تا یه ٘ٛار چسثٙذٜ ضفاف تدٛضا٘یذ. 2
سا٘سیٕسز آٔادٜ   10ٚ طَٛ  1/25دٚ لطؼٝ چسة تٝ ػزض . 3

 .ٕ٘اییذ
ٞـز لطؼٝ چسة را طِٛی، زـا ٔیا٘ٝ تثـزیذ زا دٚ ضاخـٝ  . 4

 .ضٛد
 
 

 



لطؼٝ تزیذٜ ٘طذٜ چسة ٚ ضاخٝ تاالیی آٖ را رٚی ٘ٛار . 5
 .چسثٙذٜ ضفاف تچسثا٘یذ

 .ضاخٝ خاییٙی را دٚر ِِٛٝ ٘ای تدیچیذ. 6
 .چسة دْٚ را اس طزف ٔماتُ، تٝ رٚش فٛق، تچسثا٘یذ. 7
تا سٕغ ریٝ اطٕیٙاٖ حاصُ ٕ٘اییذ وٝ ِِٛٝ خا تدا ٘طذٜ  . 8

 .تاضذ

 

 





ٍٞٙأی وٝ ٘ـٛساد زٙفس خـٛد تـٝ خـٛد خیذا وزدٜ اسر ٚ  .   1
، ٚ فؼاِیر لاتُ لثَٛ دارد، خٛد را Spo2/ظـزتاٖ لّة، رً٘

 .تزای خارج وزدٖ ِِٛٝ آٔادٜ وٙیذ
 .ویسٝ زٟٛیٝ را اس ِِٛٝ ٘ای خذا وٙیذ.   2
 .ِِٛٝ ٘ای، تیٙی، ٚ دٞاٖ را ساوطٗ ٕ٘اییذ.   3
 .ٔدذداً، چٙذ تار ریٝ را زٟٛیٝ ٕ٘اییذ.   4
 .در فاس تاسدْ ٘ٛساد، ِِٛٝ را خارج وٙیذ.   5
 .تیٙی ٚ دٞاٖ را ساوطٗ ٕ٘اییذ.   6
 .در صٛرذ ِشْٚ، خزیاٖ اوسیژٖ تزلزار ٕ٘اییذ.   7
  

 




