نحوه استفاده از دستگاه اسپيرومتر
در حالت خوابيده روي تخت كمي پشتي تخت را باال
بياوريد سپس با يك دست لوله اسپيرومتر را گرفته ودر
دهان خود قرار دهيد وبا دست ديگر اسپيرومتر را گرفته

مدت و دفعات كار با اسپيرومتر
روز قبل از عمل  :بيمار مرتب با دستگاه كار مي كند تا طرز
استفاده صحيح از آن را بطور كامل ياد بگيرد .

اسپیرومتری تشویقی
گروه هدف :بیماران پس از جراحی

و آن را جلوي صورت خود بگيريد بطوري كه حركت
توپ داخل دستگاه را كه با هر نفس به طرف باال و پايين
به حركت در مي آيد مشاهده نماييد

روز اول و دوم بعد از عمل  :در هنگام بيداري هر دو
ساعت يك بار تا سر حد خستگي

سپس يك نفس عميق بكشيد وسعي كنيد كه توپ
داخل دستگاه را به حركت در آوريد وآن را تا اندازه اي
كه برايتان تجويز شده است باال آورده و چند ثانيه اي آن

روز سوم بعد از عمل  :هر يك الي دو ساعت يك بار

را مقابل عدد مورد نظر نگهداريد
سپس به آرامي هوا را از ريه ها خارج نماييد و دوباره

روز چهارم بعد از عمل به بعد :هر چهار ساعت يك بار

اين كار را تكرار نماييد
 .چنانچه بعد از چند بار كار با دستگاه احساس خستگي
نموديد تمرين خود را قطع نموده و بعد از مدتي
استراحت دوباره تمرين خود را شروع كنيد .
منبع:پرستاری داخلی -جراحی برونر و سودارث ،ویرایش
یازدهم8002 ،

تهیه کنندگان :گروه آموزش به بیمار مرکز
با تایید دکتر مظفر فوق تخصص جراحی عروق
بازبینی پائیز 6931

موارد كاربرد
يكي از مهمترين عوارض بعد از عمل ،مشكالت تنفسي مي
باشد .از طرفي بعضي عوامل نظير درد يا سرفه نكردن يا
نفسهاي سطحي يا بي حركتي بيمار مي تواند اين عوارض را
تشديد نمايد كه در اثر آن تجمع ترشحات ريوي روي هم
خوابيدن ريه ها و تنگي نفس را خواهيم داشت
يكي از راههاي كاهش عوارض تنفسي و افزايش بازده تنفسي
استفاده ازدستگاه اسپيرومتري تشويقي مي باشد  .اين
دستگاه يك وسيله كمكي مكانيكي است كه با فراهم ساختن

ـ بعد از عمل جراحي  :انجام دم هاي كند و عميق ،كل
بافت ريه را به كار مي گيرد و به اين ترتيب آلوئلهايي كه
تمايل به كالپس (روي هم خوابيدن) دارند به كار گرفته
مي شوند .
درد ممكن است استفاده بالفاصله اين دستگاه را بعد از
عمل مشكل ساز كند به هر حال دستورالعمل استفاده از آن

انجام تنفسهاي عميق و موثر
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تصحيح الگوي تنفسي
كمك به كنترل تنفس بيمار
افزايش قدرت ،هماهنگي و تقويت عضالت

تنفسي
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اكسيژن گيري كافي ريه ها

به طور دقيق قبل از عمل بايد به بيمار آموزش داده شود
تا بيمار با كاربرد آن آشنا باشد .
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ـ قبل از عمل جراحي هم ميتواند عملكرد تنفسي را از
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هدف از اسپيرومتري تشويقي اتساع منظم ريه ها تا رسيدن

نظر حجم و قدرت عضالت تنفسي بهبود بخشد براي اين

تنفسهاع عميق و درست

به ظرفيت كل ريوي است

كار چندين جلسه در روز قبل از عمل بايستي با دستگاه

يك محرك بينايي بيمار را به اتساع ريه به طريق فيزيولوژيك
تشويق مي كند اين تمرينات تاكيد بر دم دارند

كار شود.
اين دستگاه يك وسيله توانبخشي كمكي است.

تاثيرات استفاده از اين دستگاه روي بيمار
-1

افزايش و بهبود تهويه بيمار

 -2پيشگيري از روي هم خوابيدن ريه و تجمع ترشحات
ريوي

متحرك كردن ديواره قفسه سينه
تشويق و ايجاد انگيزه در بيمار جهت انجام

-11آگاهي بيمار از وضعيت تنفسي خود و سعي در بهبود
آن

