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ونتیالتوریعنی چه؟

Vent الی در اصل به معنی دریچه یا منفذ و به عنوان فعل به معنی فرو ریختن ویا خ
کردن است و در

، د به داخل یا خارج تعریف می شو( هوا) حرکت آزادانه گاز اصطالح پزشکی به صورت 

بنابراین

Ventilator است که عبور هوا به داخل ریه ها و خارج کردن آن را دستگاهی
.امکان پذیر می سازد
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 ند، حالت عادی ؛ با انرژی که عضالت تنفسی مصرف میکندر

باعث ایجاد فشار منفی میشوند و هوا را به داخل ریه ها وارد

(  دم فعال). میکنند

 و بازدم فشار داخل قفسه سینه بیشتر از جو شده استدر

(بازدم غیر فعال.)بدون صرف انرژی بازدم انجام میشود
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در حجم ثابتی از گاز را بدون توجه به فشار مورد نیاز: حجمی 1.

هر نفس به بیمار میرسانند

ک هدف رسیدن به فشار از قبل تعیین شده با کم: فشاری 2.

حجمی از گاز است که توسط دستگاه داده می شود 
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منفیونتیالتورهای فشار .1.

فشار مثبتونتیالتورهای .2.
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posotive_pressure_ventilation

 این ونتیالتورها بر خالف فیزیولوژی بدن به جای مکیده شدن هوا به ریه هادر

.میشودمخلوطی از هوا و اکسیژن به داخل ریه ها دمیده 
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: تهویه با فشار مثبت به دو روش انجام میشود

Invasive posotive (Ippv)تهاجمی.1 pressure ventilation)

non invasive ventilationیا  (NIppv ))تهاجمیغیر .-2

که تهویه با لوله وارد شده در مسیر تنفسی؛ یعنی زمانییعنی : ( (Invasiveمکانیکی تهاجمی تهویه 

تعبیه و بیمار ( لوله تراشه یا تراکئوستومی)برای بیمار راه هوایی مصنوعی پیشرفته طبق اندیکاسیون 

تهویه یعنی Non Invasive ) :)تهویه مکانیکی غیرتهاجمی ��. رو تحت ونتیالتور می گذاریم

با استفاده از ماسک و تجهیزات تخصصی مربوطهو ( تراکئوستومی  یا تراشه)بدون لوله 
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1.همودیفایر

2. ایام اچHME

3 .واتر ترپ

۴. (مانت کاتتر )تیوبفلکسی

۵.فلو سنسورflow sensor.

6 .ست کامل
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ونتیالتورتوضیح مختصر در مورد اجزا 

 خرطومیولوله اتصاالت

 همودیفایر &HME

✍ثیرات با توجه به اینکه با لوله گذاری بیمار ما بینی را حذف کرده و تا
یستی به بر هوای تحویلی به بیمار حتما یکی از این دو مورد با.... دستگاه و 

.عنوان گرم و مرطوب کننده هوای دمی استفاده شود
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 فشار ثابت ونتیالتورهای

ونتیالتورهای حجم ثابت

 ونتیالتورها ی زمان ثابت

 فرکانس باالونتیالتورهای
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 شودنوع ونتیالتورها ونتیالتور کنترل حجمی یا ونتیالتور حجمی نیز گفته می این

 می توان این روش در(VT ) هواي دمی را تنظیم نمود تا به هنگامیکه حجم هواي اعمالحجم

داده شود در این روش هوا وپایان شده توسط ونتیالتور به این عدد رسید مرحله دم 

اکسیژن با یک فلوي ثابت به ریه اعمال می شوند 
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ی به اینزمانی که فشار مسیر هوای. در این ونتیالتورها می توان فشار دم را تنظیم کرد

.حد برسد عمل دم خاتمه می یابد 
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این در این روش از تهویه مکانیکی، زمان دم مشخص است و هنگامیکه 
شود عمل دم خاتمه می یابدزمان سپري 

د که با بعبارت دیگر پارامتر اصلی در این نوع ونتیالسیون، زمان دم می باش
Ti می شودمشخص
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 کنترله  مد های(CMV ,IPPV, VC)

در این مد، تنفس با حجم مشخص شده به فواصل زمانی ثابت اعمال می شود و تالش

سببیمار براي تنفس خودبخودي در این مد بی تاثیر است این حالت براي بیمارانی منا

است که اصال تنفس ندارند مانند ارست تنفسی یا در مواردي که نمی خواهیم تنفس

داشته باشند
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مد هاي کمک کننده

Assistمد 

ادر این حالت دستگاه تالش بیمار براي تنفس را حس کرده و او را کمک می کند ت

گرددحجم مشخص شده، وارد ریه ها 

ت یک به تنفس هستند ولی قدرحدودي قادر این مد براي بیمارانی مناسب است که تا 
تنفس کامل را ندارند
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SIMV مد
 اه دستگاز طریق مسیر تنفسی و دریچه هاي دمی، تنفس خود را انجام میدهد و بیمار

جم و ح. هاي اجباري خود را با تنفس بیمار هماهنگ می کند تا تداخل ایجاد نشودتنفس 
بدون کمک تعداد تنفس از قبل تعیین شده است ولی بیمار در بین این تنفس ها می تواند

و مانعی تنفس کند در حقیقت ونتیالتور خود را با بیمار تنظیم می کند 
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 IMV

MMV

 Pressure Support Ventilation (PSV) 

High Frequency Ventilation (HFV)

SIMV+PSV

CPAP
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 • ایست ویا نارسایي تنفسي

 • افزایش فشار داخل مغز

 • كاشكسي

 • ونتیلهبیمارهایپر

 • شلي عضالت در جراحي

 • استفاده از باربیتوراتها در صدمه مغزي

 • والكلآ ژیته بودن بیمار در مسمومیتهاي دارویي

 • صدريعدم ثبات قفسه سینه ناشي از تروما به قفسه

  .....

به طور کلی هر بیماری که سیستم تنفسی وی نتواند پاسخگوی نیازهای تنفسی اش باشد
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برخی اصطالحات ونتیالتور 

TV ) Tidal Volume  : ) کندو مجددا خارج می وارد  حجم مشخصی از هوا رو یک

 ین ورود و خروج هوا، یک فرد عادی وقتی هوا رو به ریه ها وارد و خارج می کند ایعنی : یا تهویه ونتیالسیون
اتفاقات می افتد؛ 

✍ حجم جاری یا و مجددا خارج می کند؛ ما بهش می گیم وارد  اول یک حجم مشخصی از هوا روTidal 
Volume  یا اختصاریTV 

 ش می گیم با یک تعدادی این کار صورت می گیرد یعنی در هر دقیقه ممکنه ما چند بار این کار و انجام بدیم؛ خوب بهدوم

✍ RRیا اختصاری  Respiratory Rateتعداد تنفس یا 

 یا نسبت دم به بازدم با یک نسبتی هر تنفس رو انجام می دهیم منظور دم و بازدم است؛ بهش می گیم سوم
Inspiratory Ratio Expiratory  یا اختصاریI: E
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ویژگی ها و تجهیزات

 ولت12و 220باطری قابل شارژ با برق

10ساعت ونتیالسیون بدون نیاز به شارژ مجدد

مدهای ونتیالسیون:

CPR, RSI, IPPV, NIV, SIMV, S-IPPV, CPAP, Inhalation

بزرگساالن همراه با راهنمای رنگی-کودکان-تفکیک مد تنفسی نوزادان

 امکان تنظیم پارامترهای فرکانس وMV (حجم دقیقه ای)

 (ماسک)عملکرد تهاجمی و غیرتهاجمی
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ویژگی ها و تجهیزات

Fio2 قابل تنظیم

 کارت حافظهSD) اکسترنال)

آالرم دیداری، شنیداری و نوشتاری

هولدر با قابلیت شارژ در حین کاربری

قابلیت اضافه نمودن کپنوگرافی

رفمص-مصرف و غیر یک بار-قابلیت کاربری با لوله های تنفسی یک بار
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وزن و ابعاد

W×H×D: 206X137X130 mm

Weight: 2.5 kg
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لوازم مصرفی و جانبی
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 شارژباطری قابل

 آمبوالنسیولت 12شارژر فندکی

 تست بگ
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لوله تنفسی ونتیالتور با ولو بیمار

مدوتریگر

 کانکتور کابل سنسورFlowcheck
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MEDUMAT STANDARD2

 • یا د اندازه قدسترسی سریع و آسان به تهویه مناسب با وارد کردن

از طریق حالت اضطراری برای بزرگساالن ، کودکان و نوزادان

 • حالتCPR  برای احیاء قلبی و ریوی

 • حالتRSI  هنگام القاء بیهوشیدر

 • حالتCPAP  اورژانس تنفسی غیر تهاجمی در یک برای درمان

پیش بیمارستانی
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 ن شرایط شخصی و کاربرابرای های اختیاری در دسترس حالت

.تنظیم شود

 های کنترل حالتSIMV ،S-IPPV  استنشاق ، همراه با حالت و

PCV ،aPCV،BiLevelهای تحت کنترل فشار  + ASB  وPRVC + ASB ،

ا عالوه بر این می توانند همچنان به عنوان گزینه هایی همراه ب

.فعال شوند CO2حالت نظارت 
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•  هجانبی برای نظارت ایده آل در مورد درمان تهویکاپنوگرافی

 • حیا برای نظارت بهتر در هنگام تهویه ، اجریان هوا اندازه گیری
یا القاء بیهوشی 

 •ه درمانیحالتهای تهویه کنترل فشار برای تمایز بیشتر با تهوی

 •Bluetooth® برای انتقال داده
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معرفی دستگاه 
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کلید خاموش یا روشن کردن دستگاه 
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ثانیه 120کلید قطع کردن آالرم به مدت 
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کلید منو جهت باز کردن کاربری 
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جهت فعال یا غیر فعال کردن ترکیب هوا با اکسیژن AIRMIXکلید 
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ا جهت فعال یا غیر فعال کردن  مد احیا ی CPRکلید 
CPR
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د دستگاه دارای کلید چرخشی جهت انجام تنظیمات می باش
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...  نمایش منحنی های تهویه و : گیچ فشار

ن و گیچ فشار ، فشار ونتیالسیو

دهدنمودار حجم را نشان می 

فشار اعمال شده در : سبزقسمت 

دهدمییک سیکل تنفسی را نشان 

حداکثر فشار را در رنگ قرمز،

تنظیمات فعلی نشان می دهد
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نوار آدرس باالیی ..... گیچ فشاری 

جهت نمایش مد ونتیالتور و •
زمانحجم دقیقه ایی و 
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کاپنوگرافی ..... گیچ فشاری 

بازدمی انتهای  CO2نمایش میزان 
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پایین  نوار آدرس ..... گیچ فشاری 
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کناری  نوار آدرس ..... گیچ فشاری 

ومقادیر حجم جاری و دقیقه ایی 

تعداد تنفس را نشان می دهد 
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نشان دهنده آالرم دستگاه•
هست 
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کانکشن مدوتریگر یا فلوسنسور 
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تگاه کانکشن مربوط به لوله های تنفسی بیمار به دس
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فیلتر هوای داخلی دستگاه 



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

نشانگر میزان باطری
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کانکشن پاور
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کانکشن اکسیژن
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لوله های ونتیالسیون 
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فلوسنسورمدوتریگریا 
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قسمت اتصاالت بیمار
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اورژانس پیش بیمارستانی

تنظیمات اولیه دستگاه 
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

بعد از روشن شدن دستگاه به منوی  بیمار 
جدید بروید 
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

از روی تنظیمات بیمارانتخاب ُمد 
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

انتخاب مد و استارت
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

معرفی ُمد های موجود 
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

CPAP MODE

(

نی که یعنی با فشار مثبت حجم بیشتری هوا را وارد ریه میکنند مانند زما

.حرکت بیرون گرفته استکسی سرش را از شیشه اتومبیل در حال
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

CPAP MODE
 تهویه غیر تهاجمی حالتCPAP   بیمار به

در به خودی به صورت خود اجازه می دهد 
باال تنفس کند فشار یک 

 ادم ریوی به عنوان مثال ، در طول درمان
**.  قلبی  

 پایش میزانCO2  ،حتی در انتهای بازدمی
.اطمینان می دهدتهاجمی، هنگام تهویه غیر 

 هر نوع نشتی در ماسک توسط دستگاه
.شناسایی و جبران می شود

 تمام پارامترهای تهویه را می توان در طول
.تهویه از طریق مانیتور تنظیم کرد
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

 •CPAP نارسایی حاد درمانی در موارد

**د نتیجه بیمار را بهبود می بخشتنفسی 

  ،سطح باالیی از ایمنی را در موارد آپنه

فراهم می کند

هواییفشار مثبت مداوم بر روی راههای 
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

CPR MODE

 از شروع سریع با استفاده از دکمه پسCPR  و

انتخاب گروه بیمار ، تهویه به صورت خودکار با

.ی شوداستفاده از تنظیمات از پیش تنظیم شده شروع م

 تهویه را می توان با استفاده ازMEDUtrigger 

.بیمار کنترل کردنزدیک 

پس از لوله گذاری ، می توان به راحتی به تهویه

.مداوم تغییر کرد



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

CPR MODE

 اطالعات مهم ، به عنوان مثال ، هنگامی که بیمارتمام

بوده تاکنون  CPRآخرین بار تهویه شده یا مدت زمان 

.است ، در مانیتور قابل مشاهده است

 نمایشetCO2  مهم ، پارامتری شکل منحنی به

.برای کیفیت احیا و لوله گذاری ارائه می دهد
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

 دکمهCPR را فشار دهید

 حالتCPR را فعال کنید

 • حالتCPR  شودبا لمس یک دکمه فعال می
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

DOUBLE-Cو  MEDUTRIGGERتهویه دستی با استفاده 

• ل دو دست برای تهویه مناسب و در نتیجه کنتر

Double-Cکامل ماسک با گرفتن 
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

CCSV

 حالت تهویه را بطور خاص برای احیا طراحیبا این مد یک

. کرده است

CCSV  زمان را همفشاری تنفس مکانیکی کنترل شده یک

.سینه اعمال می کندفشردن قفسه با هر 

 ات منظور بهبود تبادل گاز و همودینامیک اثببه این روش

شده است
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

CCSV

•  کاپنوگرافی برای بررسی موقعیت لوله و بهبود

ROSCتشخیص 

•  نمایش روندetCO 2  برای پشتیبانی از تشخیص

ROSC
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

RSIحالت 
RELIABLE SUPPORT FOR INDUCTION OF ANESTHESIA 

 می کندپشتیبانیالقای سریع اطمینان از هر مرحله درمانی در حالت هوشی با قابل اعتماد برای القاء بی پشتیبانی.

 بیمار از طریق عملكردDEMANDوی اپراتور می تواند آپنه ناشی از بیهوشی را مستقیماً ر. پراكسیژن می شود
.مانیتور ببیند

MEDUtrigger دسترسی برای مثال ، امکان -نزدیک به بیمار امکان تهویه دستی موقت را فراهم می کند
. مجاری هوایی را فراهم می کند

 د فشار قابل به تهویه کنترل شده می تواند در هر زمان و با استفاده از تمام پارامترهای از پیش تعیین شده ، با حسوئیچ
کاربر اجازه می دهد تا موقعیت لوله را به CO2نظارت بر . تنظیم تضمین کننده ایمنی بیمار در هر شرایطی باشد

.بررسی کند ، ویژگی ای که باعث افزایش ایمنی بیمار می شود
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

پراکسیژناسیون

 •ند ٪  برای بیمارانی که هنوز خودبخود تنفس می ک100اکسیژن

، تأمین کنید

 • س خود به خود از طریق نظارت بر حجم و فرکانمانیتور تنفس

 • آالرم در صورت طوالنی شدن  آپنه دیده می شود.
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

•  در مواقع اضطراری ، بیمار با استفاده از

MEDUtrigger  گرفتن وDouble-C  می تواند به

صورت دستی تهویه شود
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

 •راه پس از لوله گذاری موفق ، کاربر می تواند وضعیت دسترسی

capnographyو  MEDUtriggerهوایی را با استفاده از 

.اختیاری بررسی کند

 با لمس یک دکمه به تهویه مداوم(IPPV  یاBiLevel + 

ASB  می یابدتغییر.
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

انواع آالرم های دستگاه 
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

پایان معرفی ونتیالتور 

medumat standard 2 

ادامه 

دارد



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

میکرونت 
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

کلیات دستگاه

تفاده میکروونت یک ونتیالتور پرتابل است که با اس
از انرژی اکسیژن

 فشرده ، بدون نیاز به برق و باطری، عمل
.ونتیالسیون را انجام می دهد
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

 می باشددستیمد اتوماتیک و2دستگاه دارای
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:  در حالت دستی 

 شودتنفس در دقیقه و مقدار حجم جاری توسط کاربر کنترل می تعداد

آن فشار راههای هوایی توسط یک دریچه اطمینان کنترل می شود که مقدار حداکثر
۴۵CmH2O ) ) دریچه اطمینان درج شده استبرروی
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:دستی

 کیلوگرم قابل استفاده می باشد10کودکان باالی برای.

 تصل توسط یک رگالتور به کپسول اکسیژن ممیکروونت
باشدباید 10barتا 2.7بین می شود فشار ورودی 
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

: میکروونتراهنمای استفاده سریع 

رگوالتور . بدون .)به کپسول اکسیژن متصل نماییدرا 1
(استفاده از آچار

ا استفاده از گیج. ن رگوالتور از شارژ بود( عقربه) 2
.حاصل نمائیدکپسول اطمینان 

توسط کلید . عملکرد دستگاه نحوه 1شماره 3

اربرد توجه به نوع کرا با دستی یا اتوماتیک بصورت 

انتخاب کنید

1

1
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:  میکروونتراهنمای استفاده سریع 

)MAN) : دستیاستفاده در حالت .1.

برای ایجاد هوای دمی شاسی دستی در این حالت از 2.
.استفاده نمایید 

شاسی دستی
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

: اتومات در حالت استفاده راهنمای 

:  ) (AUTOت حالت اتوما در 

جلوی                                                  (  2)شماره  و تعداد تنفس بیمار توسط کلید حجم 

.می گردد دستگاه تنظیم 

.  اردحجم و تعداد تنفس بستگی به نوع و شرایط بیمار د

2
2
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:ک تنظیم دستگاه در حالت اتوماتیروش 

2

را بر اساس وزن ( TV) میزان حجم جاری
سی سی برای 10الی 8حدود ) تقریبی بیمار
تنظیم نمایید( هر کیلوگرم 

(  2کلید شماره ) 

گاه تنفس به طور اتوماتیک توسط دستتعداد 
.متناسب با آن حجم تنظیم خواهد شد
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:دریچه اطمینان

 چه در دستگاه یک دریپنوموتوراکس جلوگیری ازبرای
میلی بار ۴۵فشار است که روی قرار گرفته اطمینان 

.تنظیم شده است 

 ز حجم بیشتر ادر صورتیکه حجم تنظیم شده برای بیمار
داد مسیر راه هوایی انسبا شد و یا اگر در بیمار مورد نیاز 

عمل کرده و هوای اضافی را آزاد دریچه اطمینان رخ دهد 
صوتی دستگاه به صدا در حالت آالرم در این . می کند 
.آمدخواهد 



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

 اکسیژن برای تنظیم میزان درصد( FIO2 )

 استفاده کنید 3کلید شماره  از



 درصد و حالت 100با حالت اکسیژن که
قابل هوای محیط با درصد ۵0مخلوط اکسیژن 
تنظیم می باشد
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:توصیه ها

- میکروونت را با هیچ روغن یا گریسی ، روغن کاریهرگز
.نکنید

- اده را می توان با هر نوع کپسول اکسیژن استفمیکروونت
.کرد

- تمیز کردن سطح میکروونت از الکل و مواد ضد برای
نده از آب بلکه طبق توصیه کارخانه سازاستفاده نکنید عفونی 

و صابون استفاده

(.آب گرم باشد و سرد یا داغ نباشد)کنید

- و اجزاء آن قابلیت اتوکالو شدن را ندارنددستگاه

اداره آموزش اورژانس تهران 
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

جدول زمان بندی استفاده از کپسول

حداقل زمان استفاده حجم کپسول

دقیقه40 لیتری4/5

دقیقه 20یک ساعت و  لیتری10

دقیقه43دو ساعت و  لیتری20

دقیقه31شش ساعت و  لیتری50

اداره آموزش اورژانس تهران 



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

پایان معرفی ونتیالتور 

میکرونت

ادامه 

دارد
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

سال و بدون نیاز به شارژ2عمر باتری 

راهنمای صوتی عملکرد مرحله به مرحله به زبان فارسی

بزرگساالن همراه با راهنمای رنگی-کودکان-تفکیک مد تنفسی نوزادان

(ماسک)و غیرتهاجمی ( لوله تنفسی)عملکرد تهاجمی 

Demand Flowمد تنفسی اختیاری بیمار 

IPPVمد ونتیالسیون 

آالرم صوتی و نوری

CPRمد ویژه 



لوازم جانبی 
1. Reusable ventilation hose 

system 
2. Disposable ventilation hose 

system
3. Reusable hose protection 

sleeve
4. MEDUtrigger 
5. Reusable PEEP valve
6. CapnoDura
7. Heat and moisture 

exchanging flter
8. Test bag
9. . Easy Lung
10. Battery
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:لوازم جانبی

ماسک سیلیکونی
Medu

Trigger

تست بگ
Test Bag

مارلوله تنفسی ونتیالتور با ولو بی
Patient hose
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:لوازم جانبی

مدوتریگردرجه90کانکتور check valveشکل به همراه  Tمبدل 
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

ورکانکتور کابل سنس

Flowcheck
مانومترکپسول دو لیتری

:لوازم جانبی 
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معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:باتری

بایست هر دو سال یکبار تعویض  این باتری به طور متوسط می. یک باتری داخلی بدون نیاز به شارژ دارد
گردد

).زمانی که آالرم تعویض باتری دستگاه روشن میشود به واحد تجهیزات پزشکی مراجعه شود(



ونتیالتور



لیتری2کپسول اکسیژن 



مانومتر



لوله های تنفسی



دکمه خاموش و روشن کردن 

... و TVتنظیم پارامترهای تنفسی ، 

تقسیم بندی رنگی برای کاربری آسان 

رنگ قهوه ایی یا قرمز برای میزان حجم بزرگساالن 

رنگ زرد برای میزان حجم کودکان 

:  کلید انتخاب فشار ونتیالسیون
20و ماسک با 45تراشه با 

CPRدکمه 

آالرم ها

برای بیماران دارای تنفس و پره اکسیژن DEMANDحالت 

نمایش فشار ونتیالسیون ازروی 

کنارLEDچراغ های 

رابط اکسیژن

مدوتریگر



آالرم ها 

افزایش فشار ونتیالسیون •

ارتباط :  DISCONNECTIONآالرم •

دستگاه با بیمار قطع می شود 

آالرم کاهش فشارکپسول اکسیژن•

آالرم باطری •

آالرم ها 



weinmannونتیالتور 

:آالرم
.به حالت چشمک زن درآمدهLEDبه محض بروز اشکال در فاصله بین دو عملکرد آالرم به صدا در می آید و همزمان چراغ 

.خاموش نمودموقتا صدای آالرم را میتوان با فشاردادن دکمه قطع و وصل آالرم 

آالرم دیداری همچنان فعال باقی می ماند•

.آالرم شنیداری با کمی فاصله مجددا به صدا در می آید•



weinmannونتیالتور 

:شرح آالرم ها
•Stenosis :،ی لوله  مثال در موارد گرفتگی مسیر تنفسی و یا خمیدگ)افزایش حداکثر میزان فشار تنفسی

(ونتیالسیون

•Disconnection  : هنگامی که ارتباط  )میلی بار رسیده است 8افزایش فشار موقع انجام عمل دم به کمتر از
(دستگاه ونتیالسیون با بیمار قطع شده باشد 

در این زمان باید.2/7barآالرم آفت فشار کپسول کمتر از•
از کپسول جایگزین استفاده شود

ضعیف بودن باتری و نیاز به تعویض باتری : باتری•

را هشدار میدهد



احیای قلبی

:  برای فعال سازی •

 CPRفشار روی دکمه 
ماسک  روی صورت بیمار 

.قرار گیرد 

اگر انتوبه باشد  تغییر دکمه از روی ماسک 
به لوله تراشه 



باطری داخلی هر دو سال یکبار تعویض می شود •

ل می رابط  مدوتریگر از قسمت تحتانی دستگاه وص•
شود 

ه هنگام خارج کردن رابط مدوتریگر فقط ب: نکته •
نید  بیرون کشیده شود و از حرکت طرفین اجتناب ک

رابط  مدوتریگر 



چنانچه بیمار  CPRبعد از فعال کردن دکمه  CPRدر حین •

بار فشردن قفسه 15یا 30با ماسک ونتیله می شود بعد از

یون سینه ، مدو تریگر روی ماسک را نگه داشته تا ونتیالس

انجام شود 

45چنانچه بیمار انتوبه بود،  دکمه تغییر فشار را روی •

تغییر دهید 



weinmannونتیالتور 

:تمهیدات بهداشتی
و سیستم MEDUMAT Easy CPR ،Patient Valve ،Medutriggerبعد از هر بار استفاده می بایست 

.های تنفسی را به صورت بهداشتی تمیز کرد و برای بهره برداری مجدد آماده نمود
،کپسول پرتابل، میتوان با استفاده از یک دستمال مرطوب آغشته به مواد ضد عفونی فاقد الکل دستگاه ونتیالسیون

.کیف و سایر متعلقات را تمیز کرد



weinmannونتیالتور 

:تمهیدات بهداشتی
ستشو داد و آلودگی های قابل رویت لوله های تنفسی را میتوان با برس پاک کرد و در محلول ضدعفونی کننده ش

بعد حتما با آب سرد لوله هارا شستشو داده و بعد بگذارید در معرض هوا به صورت طبیعی خشک شود

برای اینکار،لوله ها را باز کنید. 1.

سیستم اتصال . 2Medutriggerاز را بدون اینکه بچرخانید به طور عمودی  به طرف پایین کشیده و بعد
(آزمون کنترل عملکرد)آن باید سیستم عملکرد را به طور کلی کنترل کنید 



weinmannونتیالتور 

:آزمون کنترل عملکرد
بعد از هر بار نظافت بهداشتی و یا قبل از هر بار استفاده و بعد از هر باز و بسته کردن 

کنترل عدم نشت سیستم. 1

کنترل سوپاپ مخصوص بیمار. 2

کنترل فرکانس تنفس مصنوعی. 3

کنترل میزان حجم تنفسی. 4

کنترل حداکثر میزان فشار تنفسی. 5

کنترل کارکرد تنفس دائمی. 6

کنترل آالرم. 7

کنترل . 8Medutrigger

کنترل کپسول. 9

کنترل مانومتر. 01



weinmannونتیالتور 

:استفاده از دستگاه در هنگام جابجایی مریض
دمیتوان مطابق شکل دستگاه را در قسمت زیر سری برانکارد و یا در قسمت بدساید برانکارد  قرار دهی

جهت استفاده ازدستگاه را بر روی بدن بیمار قرار ندهید این کار اشتباه است: تذکر

دستگاه را از کیف جدا نکنید: تذکر





EASY CPR
https://www.weinmann-emergency.com/products/medical-
ventilators/medumat-easy-cpr/

https://www.weinmann-emergency.com/products/medical-ventilators/medumat-easy-cpr/
https://www.weinmann-emergency.com/products/medical-ventilators/medumat-easy-cpr/




osiris2ونتیالتور



Osiris2تنظیمات وکاربری سریع ونتیالتور

:تنظیم شروع به کارسریع ونتیالتور

:یکی ازسه مدراانتخاب کنید.1

Vac/acmv           100%o2

Vac/acmv            air+o2

vs- Al/ps

2-rateتنفس راتنظیم کنید

ومیزان ACMVدرمدVtمیزان –3
.تنظیم کنیدpsفشاررادرمد 

:  اتصاالت
محل اتصال کپسول اکسیژن. 1

محل اتصال لوله خرطومی بیمار. 2

محل اتصال لوله کنترل فشار. 3

2

3

1

1
3

2



MENUتنظیمات موجوددر•

دکمه ورودبه منورافشاردهید-11

پارامترهای زیربه ترتیب نمایش داده می
:  شود

Inpiratory trigger,I/E ratio,

Pmini or Fmaxi

.مقدارموردنظرراتنظیم نمایید-12

مقدارتنظیم Validateبااستفاده ازدکمه -13
.شده رادرحافظه ذخیره نمایید

:  سایر تنظیمات •

pmaxتنظیم -4

PEEPتنظیم میزان -5

5

4

11

12

13



osiris2ونتیالتور

: مقدارقابل تنظیم وآستانه ها

VT: 100-1500 ml

PEEP:0-15 cmh2o

Pmaxi:0-44cmh2o

Ps: 0-44cmh2o

l/E Ratio  1/3-1/1

Inspiratory Trigger: 0.5 -4 cmh2o



نکات قابل توجه

ونتیالتورراخاموش کنید,جهت شارژباتری •

ساعت شارژشود10الزم است که باتری به مدت ,بعدازتعویض باتری •

.یداستون یاسایر محلول های مشتعل استفاده نکن,الکل,هرگزازپودرهای پاک کننده •

هرگزروغن کاری نکنید•

•Osiris2  راهرگز در محیط های مغناطیسی مثلMRI واتاقhyperbaricاستفاده نکنید

هوادرپشت چک کنیدکه هیچ مانعی برسرراه مکش, برای اینکه دستگاه به درستی کارکند•
.دستگاه نباشدتاجریان هوای آزادبه راحتی انجام شود



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

بهمیلیمتر را 22خرطومی تا قطر  لولًه 

کىیدفیکس ونتیالتور خروجی 

بهً خرطومی را الین فشار همراه  لوله 

وسرکىید فیکس  Expiratory Valve
نظرمتصل کىیدمورد دیگرآنرا به خروجی 



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

مخصوصازطریق شیلنگ اکسیژن را 

.به ونتیالتور وصل کنید



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

تنظیم تعداد تنفس
قرار دهید  12در فرد بزرگسال روی 

  : PEEP تنظیم
قرار دهید ۵برای فرد معمولی روی 

تنظیمات حجم 



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی پیامد دالیل فعال شدن آالرم عالئم شنیداری پیام

تهویه ادامه دارد گیری شده فرکانس اندازه
ازحدآستانه  osiris2توسط 

Fmaxiتنظیم شده توسط
.کاربراست

بوق متناوب ALARMFmaxi

ادامه داردتهویه تنفس  درطول
فشاردومداربیمارنبایدبه ,

تنظیم ( peep)حدآستانه 
.شده توسط کاربربرسد

بوق متناوب  PI<Pmini   ALARM

اهدستگ.تنفس قطع میشود
می  تاسیکل بعدی به فاز بازد

.میرود

یک فشاردرمداربیماردرطول
ستانه  یادوسیکل تنفسی به حدآ

رسیده Pmaxiتنظیم شده
.است

BEEPصدای  PMAXI ALARM

اه دستگ.تنفس قطع میشود
می  تاسیکل بعدی به فاز بازد

.میرود

فشاردرمداربیماردرطول سه 
ربه حد  سیکل تنفسی یابیشت
Pmaxiآستانه تنظیم شده 

.رسیده است

بوق متناوب  PMAXI ALARM

فنی تنفس قطع میشودبابخش
.تماس بگیرید

نقص الکترونیکی بوق ممتد Machine anomaly

م تهویه بدون توجه به ماکزیم
. فشاردرمداربیمارادامه دارد
.دبابخش فنی تماس بگیری

نقص الکترونیکی بوق متناوب  P.MAXI anomaly



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

پیامد دلیل فعال شدن آالرم عالئم شنیداری پیغام

درصورت. تهویه ادامه دارد

امکان بامنبع تغذیه اصلی 

کارکنیدوباتری راهرچه 

اگرب.زودترمجدداشارژکنید

الزم ,اتری اخیرا شارژشده

.است پک راتعویض کنید

باتری نزدیک به اتمام 

دقیقه 60ماکزیمم.است

.دیگرکارمی کند

بدون صدا BATTERY-PACK 

FLAT

تهویه ادامه دارداما ممکن 

قطع است دستگاه هرلحظه

درصورت امکان .شود

فورابه منبع تغذیه اصلی 

.دبرگردیدوباتری راشارژکنی

دستگاه به دلیل نبودن منبع

اصلی یا باتری متوقف می 

.شود

بوق ممتد BATTERY-PACK 

FLAT

PEEP>20 cmH2O PEEP>20 cmH2O بوق متناوب PEEP>20cmH2o

کارنمی buzzerیکی ازدو

کند

بابخش فنی تماس بگیرید

BUZZERکارنمی کند بوق متناوب BUZZER NOT 

WORKING

بابخش فنی تماس بگیرید کندحسگرفشارکارنمی بوق متناوب CHECK SENSOR

بابخش فنی تماس بگیرید -MICROباتری 

BOARDکارنمی کند

بوق ممتد TEST WATCHDOG



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

ط کردن گازها کنترل دقیق جریان و فشار راه هوایی و میزان اکسیژن در سیکل تنفسی بیماران با استفاده از مخلو
ی مورد هدایت جریان گاز و فشرده و مخلوط سازی آن با گازهای تنفس.اساس کار این دستگاه را تشکیل می دهد

نیاز بیمار و هدایت جریان گاز از مخزن ذخیره تا مدار تنفسی بیمار از جمله عملیاتی است که در این

.دستگاه از طریق دو سیستم مرتبط نیوماتیکی و کنترل الکترونیکی انجام می شود



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

حجم جاریتنظیم 1

تنظیم زمان دم 2

تعداد تنفس در دقیقه 3

ورودی اکسیژن 4

هوایینمایشگر فشار راه 5

کلید روشن خاموش دستگاه 6

محل قرار گرفتن باتری 7

(کاهنده فشار دمی)اطمیناندریچه 8

رابط بیمار و دستگاهمحل اتصال شیلنگ 9

آالرم باال رفتن فشار راه هوایی 10

آالرم کمبود فشار اکسیژن 11

آالرم ضعیف بودن باتری 12

اکسیژنآالرم نقض در انتقال 13

تنفس در دقیقهنمایشگر تعداد 14



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:تصویر دو نمونه از دستگاه متصل به آمبوالنس



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:باتری

دارد، این دستگاه شارژر ندارد  و زمانی که آالرم  D2دو باتری آلکاالین باسایز alliedدستگاه ونتیالتور 
.باتری روشن میشود به واحد تجهیزات پزشکی مراجعه شود

بار در دقیقه باشد بطور مستمر بیش 10ثانیه و تعداد تنقس IT2مدت زمان عملکرد باتری درصورتی که )
ساعت خواهد بود48از



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:اتصال به منبع اکسیژن

و قابلیت ایجاد حداقل جریان  50psiاین دستگاه برای کارکرد مناسب نیاز به یک منبع اکسیژن با فشار
40LPMمیباشد.

.میباشدPVCجنس شیلنگ مورد استفاده جهت انتقال اکسیژن از منبع دستگاه 



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:بررسی انتقال مناسب اکسیژن

اید میزان حجم باال و پایین رفتن قفسه سینه بیمار را تحت نظر بگیرید، اگر بطور مطلوب صورت نگیرد، ب
(ه باشدفشار راه هوایی باید در بازه مناسب  قرار داشت.) جاری اکسیژن و اتصاالت را مورد بازبینی قرار دهید

باال بودن این عدد بعالوه آالرم، باالبودن فشار نشان دهنده انسداد راه هوایی و یا 

.سفت شدن ریه ها میباشد

هوایی محافظت نشدهراه راه هوایی محافظت شده

20 ccH2O 30 ccH2O



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:عالئم اختصاری

بر دقیقهلیتر LPM حجم جاری TV

میلی متر Mm تعداد تنفس در دقیقه BPM

- LED مدت زمان دم It

احیای قلبی ریوی CPR پوند بر اینچ مربع Psi

آالرم فشار باال HPA سانتی متر آب cmH2

O

نسبیرطوبت RH کیلو پاسکال KPa

فشار مثبت انتهای بازدمی PEE

P

میلی لیتر ml



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

(It): روش تعیین مدت زمان مناسب هر دم

.دستگاه را با فشردن دکمه روشن و خاموش ، روشن نمایید 

مناسب برای”SEC 2“سپس مدت زمان هر عمل دم را با انتخاب یکی از کلیدهای 

مناسب برای کودکان و یا بزرگساالن با حجم جاری مورد”SEC 1“بزرگساالن و 

سبز رنگی روشن                                             LEDچراغ . تعیین نمایید ml 600تا  ml 200نیاز بین 
.انتخاب شده خواهد بود  Itخواهد شد و نشان دهنده 



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

((BPM: تعیین تعداد تنفس در دقیقه 

تعداد تنفس انتخاب شده در قسمت. بوسیله کلید های جهت نما تنظیم نمایید BPMمیزان 

30تا 5تنفس برای بزرگساالن و 20تا 5مقادیر . باالی کلیدها نمایش داده خواهد شد

مقدار صفر در زمان تنفس خود به خودی. تنفس برای کودکان قابل تنظیم می باشد

برای تشخیص تعداد تنفس مناسب از پروتکل های موجود. بیمار تنظیم می گردد

.استفاده شده و یا بر اساس وضعیت بیمار تصمیم گیری شود



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:تنظیم میزان حجم جاری 

قرمز رنگ مربوط به کودکان واعداد  volume tidalمیزان حجم جاری مورد نیاز را با چرخاندن کلید 
ه بایستی با میزان جریان ورودی اکسیژن تناسب داشت TVمیزان . سیاه رنگ مربوط به بزرگسالن می باشد

.باشد

(600-200وکودکان1200-400برزرگساالن )



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:pressure reliefجلوگیری ازانتقال بیش از حد به بیمار توسط 

ن  بر روی دستگاه تنظیم شده است تا درمواقعی که میزان فشار راه هوایی از ای cmH2O 60حداکثرفشار
بدین صورت که در                                       . حد باالتر رود ،دستگاه بطور خودکار انتقال اکسیژن به بیماررا متوقف کند

محل اتصال شیلنگ خروجی اکسیژن به دستگاه سوپاپی تعبیه شده است که                                      
اکسیژن اضافی را خاشرج نموده و از آسیب به بیمار  جلوگیری می نماید                                              

میزان فشار راه هوایی با افزایش حجم جاری افزایش یافته و با کاهش                                                     
.آن کاهش می یابد



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:تنفس خود به خودی بیمار

وجه به به وسیله سنسور های موجود در دستگاه تشخیص داده شده و به محض شروع تنفس خودبه خود با ت
IT تنظیم شده،دستگاه بطور اتوماتیکTVرا بر اساس شرایط جدید تنظبم میکند

(نیز بطور خودکار کاهش یافتهBPMدر نتیجه میزان اکسیژن انتقالی کاهش می یابد و )



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:آالرم ها و اخطار ها 
آالرم فشارکم راه هوایی یاعدم انتقال اکسیژن به بیمار و-فشار باالی راه هوایی–اتمام باطری "آالرم 4این دستگاه دارای 

.می باشد"کاهش فشار اکسیژن

زمانی که باطری دستگاه در حال اتمام باشد چراغ قرمز رنگ مربوط به باطری روشن: battery lowآالرم 

ساعت را در وضعیت بزرگساالن                               48باطری قابلیت عملکرد به میزان . خواهد شد 
از زمانی که آالرم روشن                                                             . تنفس در دقیقه دارا می باشد10تنظیم شده در  BPMبا 

.ساعت را دارد2می شود دستگاه توانایی کار کرد به مدت 

گیری  اندازه   cmH2O 45زمانی که دستگاه ، فشار راه هوایی را برابر یا بیشتر از high airway presure:آالرم 
برسد ،  60در صورتی که این فشار به . خواهد شدمربوطه روشن قرمز رنگ  LEDنماید این آالرم شنیده می شود و چراغ 

را خارج می اکسیژن  pressure reliefورود اکسیژن به بیمار را نمی دهد و توسط دریچهخودکاراجازه دستگاه بطور 
توسط دستگاه تشخیص داده شود این آالرم قطع 45ترازهوایی پایین ثانیه میزان فشار راه 25در صورتیکه به مدت . کند

.می شود



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:آالرم ها و اخطار ها 

کمتر شود، این  psi 35زمانی که میزان فشار اکسیژن ورودی به دستگاه از low source gas:آالرم 
قرمز رنگ مربوطه روشن خواهد شد و بدین معنی است که میزان حجم   LEDمی شود و چراغ آالرم شنیده 

ثانیه میزان فشار اکسیژن مناسب 15در صورتی که به مدت . تعیین شده تامین نخواهد شدجاری اکسیژن 
.تشخیص داده شود این آالرم قطع می شود

نشان cmH2O9ثانیه کمتر از 15زمانی که فشار راه هوایی برای مدت breath delivery:آالرم 
قرمزرنگ مربوطه به صورت چشمک زن روشن                                             LEDاین آالرم شنیده می شودو چراغ داده شود 
می باشد و  یکسان breath deliveryو آالرم  high pressureاین چراغ برای آالرم . ) می گردد

ممکن است در اثر عدم اتصال مورد این .( چراغ برای مورد اول ثابت و برای مورد دوم چشمک زن می باشد
.خود به خودی بیمار شیلنگ رابط دستگاه با بیمار باشد و یا در اثر تنفس 



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:آالرم ها و اخطار ها 

ل به منظور خاموش کردن صدای آالرم، به مدت سه ثانیه یکی از کلیدهای          و یا           را که از قب
ثانیه در صورتی که 110صدای آالرم به مدت . انتخاب شده و دستگاه بر اساس آن کار می کند فشار دهید

مربوطه  LEDدر طول مدت قطع شدن صدای آالرم ، چراغ . آالرم دیگری ایجاد نشود قطع خواهد شد
.روشن خواهد ماند



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:بررسی دستگاه قبل از هر بار استفاده 
:بعد از هر بار تمیز نمودن دستگاه برای آماده سازی ونتیالتور جهت استفاده بعدی چنین عمل کنید

دستگاه را در وضعیت زیر تنظیم کنید  
BPM = 10

Tidal Volume = 640 

Inspiratory Time = 2 SEC

 دستگاه را به یک منبع اکسیژن با فشارpsi50 وصل کنید.
برای اندازه گیری تعداد تنفس در دقیقه و همچنین اندازه گیری مدت زمان دم و بازدم از یک                                        

.کورنومتر استفاده نمایید
 ثانیه باشد4ثانیه و بازدم 2عمل دم
 بار باشد11و 9مطمئن شوید که در مدت یک دقیقه تعداد تنفس بین.
 گفته شد بررسی نماییدقبالَ ها را مانند آنچه آاالرم مابقی.



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:هشدار

دستگاه در محیط های آلوده و سمی و یا در حضور گازهای بیهوشی استفاده نشود.

یرددر نزدیکی شعله و مواد آتش زا مورد استفاده قرار نگ. این دستگاه با اکسیژن طبی تحت فشار کار می کند.

                                  از پوشاندن و مسدود کردن دریچه بازدم بیمار که برای جلوگیری از خفگی بر روی لوله رابط
(anti-suffocation. )بین دستگاه وبیمار تعبیه شده است خودداری نمایید

  به محض اینکه چراغ قرمز رنگlow battery  روشن شد بهتر است از باطری جایگزین
.استفاده نمایید

باطری های قدیمی و جدید را با هم در دستگاه قرار ندهید.

تمیز کردن دستگاه دور از مواد روغنی و نفتی صورت گیرد.



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:تمیز کردن ونتیالتور

اد شوینده بوسیله یک دستمال مرطوب و آغشته به مو. بهتر است دستگاه پس از هر بار استفاده تمیز شود
ل استفاده برای ضد عفونی دستگاه از محلول ایزوپروپیل الک. آلودگی های روی سطح دستگاه را پاک کنید

.برای بهره برداری مجدد آماده نمود. نمایید



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:اطمینان از عملکرد دستگاه

برای بررسی عملکرد فشار اطمینان. 1(pressure relief: ) شیلنگ رابط دستگاه و بیمار را باز
حه فشار راه هوایی نشان داده شده بر روی صف. کنیدو محل خروج اکسیژن را با دست مسدود کنید

باید شنیده high pressureدر این وضعیت آالرم . را نشان دهد60نمایش نباید عددی باالتر از 
قرمز رنگ روشن شودLEDشده و چراغ 

برای بررسی آالرم . 2braeath delivery :                           شیلنگ رابط بیمار و دستگاه را باز کرده ،
فشار راه هوایی نمایش داده شده باید عدد                                   . و اجازه دهید اکسیژن خارج شود

.قرمز بصورت چشمک زن روشن میشودLEDچراغ . صفر باشد

برای بررسی آالرم . 3low source gas:                                        فشار ورودی به دستگاه را تا کمتر ،
.قرمز روشن میشودLEDدر این وضعیت چراغ .کاهش دهید35psiاز 



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:بررسی دستگاه قبل از هر بار استفاده

.بعد از هر بار تمیز نمودن دستگاه برای آماده سازی ونتیالتور جهت استفاده بعد مراحل زیر را انجام دهید

دستگاه را در وضعیت زیر تنظیم کنید

BRM =10 وTV = 640 و

 50دستگاه را به یک منبع اکسیژن با فشار psiوصل کنید

 برای اندازه گیریBPMوهمچنین مدت زمان دم و بازدم از یک کورنومتر استفاده نمایید

 بار باشد11تا9مطمئن شوید در یک دقیقه تعدادتنفس بین

آالرم هارا مانند آنچه که قبال گفته شد چک کنید

مطمئن شوید که مدت زمان عمل دم بطور قابل توجهی از عمل بازدم بطور قابل توجهی کمتر است

(ثانیه4ثانیه و بازدم 2عمل دم )



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

معرفی ساکشن های موجود در آمبوالنس 



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

اه پمپ دستگ. دستگاهی که توسط پمپ مکش و با ایجاد خالء باعث ایجاد فشار منفی شده و هوا و مایعات را به درون می کشد
فاده ، گاز ها و مایعات بدن است(از جمله استخوان)مکش پزشکی در حین و پس از جراحی برای حذف مایعات جراحی، بافت 

.می شود

قابل استفاده در آمبوالنس ، مراکز اورژانس ، واحدهای درمانی سیار و بیمارستان های صحرایی

 باطری قابل شارژ ، نمایشگر میزان شارژ ، آالرم اتمام شارژ و امکانات پیشرفته دیگر: مجهز به

شامل ظرف یک لیتری قابل استریل ، فیلترهای آنتی باکتریال و تیوب های سیلسکونی

برداشتن سریع محلول های شستشو از ناحیه زخم.

خالی کردن حفره های آبسه.

مشخص کردن محل خونریزی دهنده با خشک نگه داشتن آن ناحیه.

گرفتن تومور در طول برداشتن آن.

پاک کردن راه هوایی بیمار



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

.باشندمیجامبگدروندستیوپرتابلسانترال،بصورتآمبوالنسدرونهایساکشن

گیج،مخزنوکیوم،پمپوموتورمثلمختلفهایقسمتازپرتابلوسانترالهایساکشنکلدر

رابطهایهلولو(پرتابلهاینمونهدر)شارژکابلوباتریمکش،میزانکنندهتنظیمپیچوکیوم،

.اندشدهتشکیل



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

hspمحصول شرکت 

رف مناسب برای استفاده در بیمارستان ها، کلینیک ها و مصا
خانگی

کیلوگرم4,5: وزن
ولت220: برق مصرفی 

قابلیت تنظیم قدرت مکش دستگاه
HEPAدارای فیلتر از نوع 

قابلیت تخلیه وضد عفونی کردن آسان مخزن و لوله ها
ساخت کشور ایران



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

کارکرد با صدای بسیار پایین
مصرف برق بسیار پایین کمپرسور

مکش قوی با توان و سرعت بسیار باال
دسترسی آسان برای تعویض فیلترها

بدنه قوی و آنتی باکتریال قابل شستشو
شیشه و قطعات از پلی کربنات نشکن

ساعت و ضدآب24توانایی کمپرس برای کار مداوم در 
قطعات کمپرسور از کربن سخت با دوام بسیار باال
(ایوانساخت ت)مجهز به کمپرسور پیستونی بدون نیاز به روغن 

سال گارانتی می باشد2دستگاه دارای 
قابلیت کارکرد با باطری

قابلیت شارژ مجدد باطری
قابلیت کارکرد با فندکی خودرو



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

ولت220قابلیت استفاده با برق 

موتور خشک•

لیتر آب در دقیقه18سرعت پمپ بیشتر از •

تک شیشه cc 1000حجم نگهدارنده شیشه •

کیلوگرم5/4وزن ساکشن رومیزی •

کیلوگرم5/6وزن ساکشن آمبوالنسی •

"مخصوص ساکشن آمبوالنسی"مجهز به باطری قابل شارژ •



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

دستگاه ساکشن دستی با مکش قوی جهت امداد  
رسانی در کمترین زمان دارای لوله قابل استریل  
قرار سیلیکونی بسیار سبک و کوچک ، مناسب جهت

ابعاد  :مشخصاتدادن در داخل کیف های احیاء 
گرم میزان خالء  210: میلیمتر وزن 185*180*60:

میلی  250: بار گنجایش ظرف -0,5: در سطح دریا 
لیتر 



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

دستگاه رابه وسیله ی یک دستمال آغشته به موادضدعفونی کننده تمیزکنید

فیلترهاراهرماه تعویض نمایید

باتل دستگاه رابه وسیله موادضدعفونی کننده شستشوداده سپس اجازه دهیدتاکامال خشک شود

لوله های رابط ساکشن رادرظرفی که حاوی موادضدعفونی کننده می باشد بغلتانیدسپس ازظرف بیرون آورده واجازه
دهیدتاکامالخشک شود



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

...(تویوتا هایلوکس و -جی فا-314این مدل ساکشن در آمبوالنس های اسپرینتر)



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

رون  دستگاهی که توسط پمپ مکش و با ایجاد خالء باعث ایجاد فشار منفی شده و هوا و مایعات را به د
.می کشد

قابل استفاده در آمبوالنس ، مراکز اورژانس ، واحدهای درمانی سیار و
بیمارستان های صحرایی

 باطری قابل شارژ ، نمایشگر میزان شارژ ، آالرم اتمام شارژ ،: مجهز به
ظرف یک لیتری قابل استریل ، فیلترهای آنتی باکتریال

و تیوب های سیلسکونی



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

ساکشن پرتابل پزشکی  
 میزان خالء :bar 80/0( از سطح دریا)
 لیتر در دقیقه 20: میزان انتقال
 میلی لیتر 1000: گنجایش ظرف جمع آوری
 منبع تغذیه :DC , V 12 

 ولنی6دو عدد با تری : باتری
 وات 32: توان مصرفی
 دسی بل 60کمتر از : دقیقه صدای ایجادی 90: کارکرد باطری
 قابل استفاده در آمبوالنس ، مراکز اورژانس : توضیحات...



medasaساکشن 

گیج فشار

دکمه تنظیم فشار

جای شارژر

نشانگر باتری
باتل

فیلتر دستگاه

off/onدکمه 



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:باتری
به جلوی کابین زمانی که نشانگر باتری نشان دهد که باتری دستگاه کم میباشد،دستگاه را با شارژر فندکی

آمبوالنس متصل کنید، بگذارید تا دستگاه کامال شارژ شود 

ه واحد  با کابل شارژر فورا ب( شارژ سریع خالی کند و یا شارژ نشود)زمانی که باتری دستگاه خراب است
تجهیزات  پزشکی مراجعه کنید

بعد از تعویض باتری، الزم است که قبل استفاده

 ساعت داخل شارژ قرار گیرد8باتری به مدت

شارژر فندکی ولت6باتری 



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

روش استفاده

ابتدا دستگاه را روشن کنید

سپس باید فشار ساکشن پرتابل  را با توجه به جدول زیر تنظیم کنید



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

:تمهیدات بهداشتی

اده کردن آن را  باتل مربوط به ساکشن بدون در نظر گرفتن مقدار مایع آسپیره شده می بایست بعد از استف

.تخلیه گردد

باتل پس از تخلیه، توسط دترژنت با با موتد ضدعفنی فاقد الکل شسته و خشک شود.

  در طول مدتی که ساکشن مورد استفاده قرار نمی گیرد بایستی باتل ها خشک

.باشند

در فواصل استفاده از دستگاه ساکشن در بین بیماران، فیلتر باید تعویض گردد



ساکشن  
Weinmann

مدل
Accuvac Lite

(میباشدstandard2دیزل و 315این مدل ونتیالتور در آمبوالنس های اسپرینتر)



ساکشن 
Weinmann

  دستگاهی که توسط پمپ مکش و با ایجاد خالء باعث ایجاد فشار منفی شده و هوا و مایعات را به درون
.می کشد

قابل استفاده در آمبوالنس ، مراکز اورژانس ، واحدهای درمانی سیار و بیمارستان های صحرایی
 باطری قابل شارژ ، نمایشگر میزان شارژ ، آالرم اتمام شارژ ، ظرف یک لیتری قابل استریل: مجهز به ،

فیلترهای آنتی باکتریال و تیوب های سیلسکونی



ساکشن 
Weinmann

 (دقیقه/ لیتر )26: ظرفیت مکش

 از جنس : باطری قابل شارژLead

 مکش قابل تنظیم
لوله ساکشن و فیلتر آنتی باکتریال
 در حین کاربریقابلیت شارژ هولدر دیواری دارای استاندارد با
قابلیت کاربری با محفظه جار قابل اتوکالو به همراه در پوش و یا جار یکبار مصرف



ساکشن 
Weinmann

باتل

نمایشگر باتری

تنظیم فشار
گیج فشار

off/onکلید 

لوله مکش

در پوش محفظه باتری محافظ باتل

ضنامن نگهدارنده 



ساکشن 
Weinmann

:لوازم جانبی

لیتری 1کیسه یکبار مصرف 

به همراه فیلتر و پودر جاذب
لیتری1جار ساکشن 



ساکشن 
Weinmann



ساکشن 
Weinmann

:باتری
شارژ در حین کاربریبا قابلیتEN DIN 1789 ( Crash –tested )10)هولدر دیواری دارای استاندارد 

کنیدبا فورا به واحد تجهیزات  پزشکی مراجعه( شارژ سریع خالی کند)زمانی که باتری دستگاه خراب است•

ساعت داخل هولدر 8بعد از تعویض باتری، الزم است که قبل استفاده باتری به مدت •

دیواری قرار گیرد 



ساکشن 
Weinmann

:روش استفاده
(off/onکلید )ابتدا دستگاه را روشن کنید•
سپس باید فشار ساکشن پرتابل  را با توجه به جدول زیر تنظیم کنید•



ساکشن 
Weinmann

:تمهیدات بهداشتی
دستگاه را به وسیله یک دستمال آغشته به مواد ضدعفونی کننده تمیز کنید•

فیلتر دستگاه هر ماه تعویض شود•

باتل دستگاه بعد از هر بار استفاده به وسیله مواد ضدعفونی کننده شستشو•

.داده و سپس اجازه دهید کامال با هوای محیط خشک شود

لوله های رابط ساکشن را در ظرفی که حاوی مواد ضدعفونی کننده میباشد •

.                                             قرار دهید و سپس با آب ولرم شستشو داده و اجازه دهید با هوای محیط خشک شود



ساکشن
Boscarol

الهام زارع-ساحل مطلّبی -واحدآموزش:تهیه کنندگان



ساکشن

  دستگاهی که توسط پمپ مکش و با ایجاد خالء باعث ایجاد فشار منفی شده و هوا و مایعات را به درون
.می کشد

برداشتن سریع محلول های شستشو از ناحیه زخم.
خالی کردن حفره های آبسه.
مشخص کردن محل خونریزی دهنده با خشک نگه داشتن آن ناحیه.
گرفتن تومور در طول برداشتن آن.
پاک کردن راه هوایی بیمار
 قابل استفاده در آمبوالنس ، مراکز اورژانس ، واحدهای درمانی سیار و

بیمارستان های صحرایی



ساکشن
Boscarol

:مشخصات فنی دستگاه
ساکشن بوسکارول دارای کارآیی آسان، کم حجم و و پرقدرت می باشد.
 لیتر در دقیقه30بی صدا با موتور پر قدرت دو پیستونه با جریان.
 میلی بار 800تا 0قابلیت تنظیم ساکشن از.

 باکس چدید از جنسABS.

 دقیقه کار بدون نیاز به شارژ 45قابلیت.
میلی لیتری با قابلیت اتوکالو با فیلتر و شیر اطمینان از سر ریز1000باتل
 ولت12کابل مخصوص اتصال به برق



ساکشن
Boscarol

off/onکلید 

تنظیم فشار

باتل

کیف

گیج فشار

ینمایشگر باتر



ساکشن
Boscarol

:لوازم جانبی

باتلشارژر فندکیولت220کابل شارژ شهری 



ساکشن
Boscarol

:لوازم جانبی

ست ساکشنفیلتر ست ساکشن یکبار مصرف



ساکشن
Boscarol

:محل قرار گرفتن فیلتر
.فیلتر دستگاه هر یکماه یکبار تعویض شود

.محل قرار گرفتن فیلتر بصورت شکل زیر میباشد



ساکشن
Boscarol

:باتری
جلوی کابین زمانی که نشانگر باتری نشان دهد که باتری دستگاه کم میباشد،دستگاه را با شارژر فندکی به•

آمبوالنس متصل کنید، بگذارید تا دستگاه کامال شارژ شود 

د تجهیزات   با کابل شارژر فورا به واح( شارژ سریع خالی کند و یا شارژ نشود)زمانی که باتری دستگاه خراب است•
پزشکی مراجعه کنید

ساعت داخل شارژ8بعد از تعویض باتری، الزم است که قبل استفادهباتری به مدت •

.قرار گیرد

(ولتی میباشد12این دستگاه دارای یک عدد باتری )



ساکشن
Boscarol

:روش استفاده
(off/onکلید )ابتدا دستگاه را روشن کنید•
سپس باید فشار ساکشن پرتابل  را با توجه به جدول زیر تنظیم کنید•



ساکشن
Boscarol

:تمهیدات بهداشتی
دستگاه را به وسیله یک دستمال آغشته به مواد ضدعفونی کننده تمیز کنید•

فیلتر دستگاه هر ماه تعویض شود•

ا هوای محیط  باتل دستگاه بعد از هر بار استفاده به وسیله مواد ضدعفونی کننده شستشوداده و سپس اجازه دهید کامال ب•
.خشک شود

لوله های رابط ساکشن را در ظرفی که حاوی مواد ضدعفونی کننده میباشد قرار دهید•

.                                             و سپس با آب ولرم شستشو داده و اجازه دهید با هوای محیط خشک شود

(طبق تصویر زیر تمام اجزا را جدا کرده و بعد ضدعفونی کرده



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

ضدعفونی و شستشوی ساکشن و مخزن

مخزن ساکشن بدون در نظر گرفتن مقدار مایع داخل آن باید بعد ازهرماموریت تخلیه شود.

پس از تخلیه توسط دترژنت شسته و خشک شود.

در طول مدتی که ساکشن استفاده نمی شود بایستی مخزن خشک باشد.

ض شونددر فواصل استفاده از ساکشن در بین بیماران فیلتر، نالتون، کیسه و لوله های یکبار مصرف باید تعوی.

فونی و رابط ساکشن نیز در صورت یکبار مصرف بودن تعویض شود و در صورت یکبار مصرف نبودن کامال ضد ع
.شسته شود

یا پارچه آغشته به بدنه دستگاه ساکشن و دستگاه تله کاردیولوژی برای جلوگیری از آسیب به دستگاه با پد الکلی و: تذکر 
.درصد ضد عفونی میشود70الکل 



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

میزان فشار مناسب ساکشن های پرتابل

 میلی متر جیوه10-15بزرگسال

 میلی متر جیوه5-10کودکان

 میلی متر جیوه2-5نوزادان و شیر خواران

افت نرم قبل از ساکشن کردن به بیمار اکسیژن داده و با سه راهی یا روش دیگر نالتون را مسدود کنید تا ب:تذکر 

.مسیر ساکشن دچار تروما نشود



اداره آموزش اورژانس تهران 

معرفی ونتیالتور های 

اورژانس پیش بیمارستانی

رنگ بندی و سایز مناسب کاتتر ساکشن 

 6روشن سبز

 10سیاه

14سبز

 18قرمز

:گروه های مختلف سنی 
 6-8کودکان

 12-18بزرگساالن

 5خاکستری

 8آبی

 12سفید

 16نارنجی

رایسایز مناسب کاتتر ب

 5-6نوزادان

 8-10نوجوانان




