




ٌِاًذیکبسیَى فطزدى قفسِ سی. 
ٌِضیَُ فطزدى قفسِ سی. 
ضیَُ ّوبٌّگی فطزدى قفسِ سیٌِ ٍ تَْیِ ثب فطبر هثجت. 
ٌِسهبى تَقف فطزدى قفسِ سی. 





 ثبًیِ تْـَیِ هؤثز، ضزثبى   30ػلی رغن حذ اقل
 .دقیقِ ثبقی ثوبًذ/ 60قلت ّوچٌبى سیز

 30در ثیطتز هَارد، تَْیِ ثبیذ حذ اقل ثِ هذت 
ثبًیِ اس راُ لَلِ ًبی یب هبسک حٌجزُ ای صَرت 

 .گزفتِ ثبضذ



در ایي هزحلِ، ثِ هٌظَر هطوئي ضذى اس          
تَْیِ کبفی، ّوچٌیي ّوبٌّگی تَْیِ ٍ  
فطـزدى قفسِ سیٌـِ، لَلِ گذاری ًبی  

 .اطویٌبى ثخص است



 ثبًیِ اس راُ  30در ثسیبری اس هَارد، تَْیِ ثِ هذت
لَلِ ًبی، سجت ثْجَد حبل ًَساد هی ضَد ٍ هؼوَالً 

 .  ًیبسی ثِ فطزدى قفسِ سیٌِ پیذا ًوی ضَد



 
.تؼجیِ لَلِ ًبی، چٌبًچِ اًجبم ًطذُ  

.فطزدى قفسِ سیٌِ  
.ّوبٌّگی ثب تَْیِ  

% 100اکسیژى   

.هبًیتَریٌگ قلجی  

  



فطزدى قفسِ سیٌِ ثِ هؼٌبی فطزدى ریتویک  
 :استزًَم است ٍ طی آى

 .قلت ثیي استزًَم ٍ ستَى هْزُ ّب فطزدُ هی ضَد•
 .فطبر درٍى قفسِ سیٌِ ثبال هی رٍد•
 .خَى در اػضبی حیبتی ثذى جزیبى پیذا هی کٌذ•







اًگطتبى خَد را اس دٍ طـزف ضکن رٍی لجِ •
تحتبًی دًذُ ّب ثلغشاًیذ تب ثِ سائذُ سایفَییذ 

 .ثزسیذ
ثلث تحتبًی استـزًَم کِ هبثیي سایفَییذ ٍ •

خط فزضی حذ فبصل ًَک پستبى ّب قـزار 
 .  دارد جبی فطزدى است





ضست ّب جٌبؽ سیٌـِ •
 .را هی فطزًذ

سبیز اًگطتبى در پطت •
 .ًَساد قزار هی گیزًذ

ضست ّب را هی تـَاى  •
چسجیذُ ثـِ ّن قـزار  

 یب.       داد

                  

                   



 
در یک ًَساد ریش رٍی •

 یکذیگز

 
 یب



 

در ًَساد دارای لَلِ •
 .ًبی، اس ثبالی سز



 
استزًَم را فطبر دّیذ  •

سپس ثب قطـغ فطبر ٍ  
ثبسگطت قفسِ سیٌـِ 
ثِ حبلت اٍلیِ، ًَساد را 

 .تَْیِ ًوبییذ





ًـَک اًگطت هیـبًی ٍ •
اًگطت ًطـبًِ یب حلقِ، 
 .جٌبؽ سیٌِ را هی فطزد

دست دیگـز سیز پطت •
 .ًَساد قزار هی گیزد







رٍش درست فطـزدى •
ٌّـگبم : قفسِ سیٌـِ

ثزداضتي فطبر اس رٍی 
جٌبؽ، اًگطتبى توبس 
خَد را ثب پَست حفظ 

 .هی کٌٌذ



رٍش ًبدرست فطزدى •
ٌّـگبم : قفسِ سیٌـِ

ثزداضتي فطبر اس رٍی 
جٌبؽ، اًگطتبى توبس 
خَد را ثب پَست قطغ 

 .هی کٌٌذ



 (ثزتز است)رٍش ضست 
 .کوتز خستِ کٌٌذُ است•
 .ػوق فطبر را ثْتز کٌتزل هی کٌذ•
 .هوکي است هؤثزتز ثبضذ•

 رٍش دٍ اًگطتی

 .رٍش ثزتز ثزای دست ّبی کَچک•
 .اهکبى دستزسی ثِ ًبف ثزای تجَیش دارٍ را فزاّن هی کٌذ•



قطز   1/3استزًَم را ثِ ػوق •
قذاهی خلفی قفسِ سیٌـِ 

 .فطبر دّیذ
ثـِ هٌظَر افـشٍدى ثزٍى دُ •

قلجی، طـَل هذت فطبر ثبیذ 
 .کوتز اس هذت رّب کزدى ثبضذ





 (.رٍش ضست)دًذُ ّب را فطبر ًذّیذ •
ٌّگبم ثزداضتي فطبر اس رٍی جٌبؽ توبس اًگطتبى  •

 .را ثب پَست حفظ کٌیذ
 .تؼذاد دفؼبت ٍ ػوق فطزدى را ثبثت ًگبُ داریذ•
 .ًجض را ثِ تٌبٍة کٌتزل ًوبییذ•



 .ضکستگی دًذُ •
 .آسیت کجذ •
 .پٌَهَتزاکس •



ثبر   1ثبر فطزدى ٍ  3یک سیکل هزکت اس •
 .ثبًیِ طَل هی کطذ 2تَْیِ، 

ثـبر تَْیِ ٍ  30دقیقِ، ریـِ ًَساد  1طی •
ثبر فطـزدُ هی ضَد،   90قفسِ سیٌِ ٍی 

 .ثبر 120جوؼبً 

 



 ٍ؛-دم-ٍ-سِ-ٍ-دٍ-ٍ-یک
 ٍ؛-دم-ٍ-سِ-ٍ-دٍ-ٍ-یک
 ٍ؛-دم-ٍ-سِ-ٍ-دٍ-ٍ-یک

 



 :  ػبهل فطبر هی ضوزد      
 «  ٍ-دم-ٍ-سِ-ٍ-دٍ-ٍ-یک»

ّوشهبى ػبهل تَْیِ کٌٌذُ، کیسِ را در        
رّـب  « ٍ-یک»هی فطـزد ٍ در « ٍ-دم»

 .  هی کٌذ







%   100ثِ هحض ضزٍع فطزدى قفسِ سیٌِ، غلظت اکسیژى را ثِ •
 .ثزسبًیذ

حیي فطزدى قفسِ سیٌِ، جـزیبى خَى هوکي است آى قذر کٌذ    •
 .ضَد کِ پبلس اکسیوتز سیگٌبل قبثل اػتوبدی را ًطبى ًذّذ

دقیقِ رسیذ ٍ سیگٌبل قبثل  / 60ٌّگبهی کِ ضزثبى قلت ثِ ثیص اس   •
اػتوبدی ثِ دست آهذ، غلظت اکسیژى را تؼذیل ًوبییذ تب ثِ درجِ  

 .  اضجبػی ّذف ثزسیذ

 

 

 



  فطزدى قفسِ سیٌـِ ثبیـذ هـذاٍم ثبضذ سیـزا قطغ
 .فطزدى، ثْجَد ٍضؼیت قلت را ثـِ تؼَیق هی اًذاسد

 ثزای جلَگیزی اس ایي اهـز، ای سی جی هبًیتَریٌگ
رٍش ثزتز ثزای ارسیبثی ضـزثبى قلت حیي فطـزدى  

 .  قفسِ سیٌِ هی ثبضذ



ثبًیِ فطـزدى ّوبٌّگ قفسـِ سیٌـِ ٍ تَْیِ،   60پس اس
 :لحظِ ای فطزدى را هتَقف ٍ ضزثبى قلت را کٌتزل کٌیذ

تَقف فطزدى قفسِ سیٌِ،  ←دقیقِ /60ضزثبى قلت ثبالی •
 .دقیقِ/40-60تذاٍم تَْیِ ثِ هیشاى 

فطزدى قفسِ سیٌِ، تَقف  ←دقیقِ /100ضزثبى قلت ثبالی •
 .قطغ تذریجی تَْیِ در صَرت ٍجَد تٌفس خَد ثِ خَد

لَلِ گذاری ًبی اًجبم دّیذ   ←دقیقِ /60سیـز قلت ضزثبى •
، ٍ اپی ًفزیي، تزجیحبً  (اگز تب ایي هزحلِ اًجبم ًطذُ است)

 .اس راُ ٍریذ تجَیش ًوبییذ
 

 
 



 . چٌبًچِ لَلِ گذاری ًبی اًجبم ًطذُ است اکٌَى اًجبم دّیذ•
 .حزکبت قفسِ سیٌِ را کٌتزل کٌیذ•
 .صذاّبی دٍ طزف قفسِ سیٌِ را کٌتزل کٌیذ•
 .ثبضذ%  100اطویٌبى حبصل ًوبییذ کِ غلظت اکسیژى •
 .ػوق فطزدى قفسِ سیٌِ را کٌتزل ًوبییذ•
 .سزػت فطزدى قفسِ سیٌِ را کٌتزل کٌیذ•
 .دقت ًوبییذ کِ فطزدى قفسِ سیٌِ ٍ تَْیِ ّوبٌّگ ثبضذ•
 .ثِ هٌظَر تجَیش اپی ًفزیي، کبتتز ًبفی تؼجیِ ًوبییذ•



 
.تؼجیِ لَلِ ًبی، چٌبًچِ اًجبم ًطذُ  

.فطزدى قفسِ سیٌِ  
.ّوبٌّگی ثب تَْیِ  

% 100اکسیژى   

.هبًیتَریٌگ قلجی  

  




