


 :تٙیٗ ٚتٕظیُ

 طٙزاب ازظأی 

 ٚیژٖکارػٕاطی ارػذ پزطتاری  

 

 



 ٚٔتیالتٛرآػٕایی تا 
 یا ِثثت فؼار تا تٕفض تزای ای ٚطیٍٗ ٚٔتیالتٛر
 تیّار تٙٛیٗ یا تٕفض تٛأذ ِی کٗ اطت ِٕفی

 .کٕذ تزلزار مٛالٔی ِذت تزای را

 ریٛی تیّاراْ درِاْ ٚٔتیالتٛر اس اطتفادٖ ٘ذف
 تٕفظی طیظتُ اس زّایت ٘ذف تٍکٗ ٔیظت

 تٛأایی ٘ا ریٗ خٛد کٗ سِأی تا تاػذ ِی
 کظة را گاسی تثادالت ٚ تٙٛیٗ أداَ تزای السَ
 .کٕٕذ



لٛأیٓ طادٖ ِاریٕٛ تزای اطتفادٖ اس 
 تٙٛیٗ ِکأیکی

أذیکاطیْٛ تزای أتٛتاطیْٛ ٚ تٙٛیٗ ِکأیکی، فکز کزدْ : لأْٛ اٚي

 .تٗ آْ اطت

َٚأتٛتاطیْٛ ٚ تٙٛیٗ ِکأیکی تٗ ِؼٕای كؼف فزد ٔیظت: لأْٛ د. 

َٛػزٚع تٙٛیٗ ِکأیکی تٗ ِؼٕای تٛطٗ تز ِزگ ٔیظت: لأْٛ ط. 



 أٛاع ِاػیٕٙاي تٙٛيٗ ِـٕٛػي
 ِٕفيٚٔتیالتٛر٘اي فؼار 

 
ٕٗتأک تٕفظی، تذْ پٛع، سرٖ لفظٗ طی 

 

ٚٔتیالتٛر٘اي فؼار ِثثت 

 
فؼاری، زدّی، سِأی 

 

  



 ٚٔتیالتٛر٘اي فؼار ِٕفي
 ِذي لذيّي تٛدٔذ وٗ تیّار در داخً آْ لزار دادٖ ِیؼذ

 در سِاْ ػیٛع تیّاري فٍح امفاي مزذ ريشي ٚ طاختٗ ػذٔذ

فؼار در سِاْ دَ ٘ٛاي داخً ِسفظٗ تخٍیٗ ػذٖ ٚ ِٕدز تٗ ايداد 

گزديذٖ ٚ ِتؼالثاٌ ِٛخة وؼیذٖ ػذْ داخً ِسفظٗ در ِٕفي 

 ديٛارٖ لفظٗ طیٕٗ تٗ مزف خارج ٚ اتظاع آْ ِي گزدد

تا ايٓ ززوت در داخً تٛراوض يه فؼار ِٕفي ايداد گزديذٖ ٚ ٘ٛا 

 تٗ داخً ريٗ ٘اي تیّار وؼیذٖ ِیؼٛد   







 ِؼاية 
ٖاطتزيً ّٔٛدْ ٚ زفع ِٛاسيٓ تٙذاػتي ِؼىً تٛد 

 ِٛخة وا٘غ تسزن تیّار ٚ اطتؼذاد اتتالء تٗ ػٛارف تیسزوتي
 ِیؼٛد

 فؼار ِٕفي ايداد ػذٖ در سيز ِسفظٗ ِٛخة ػٛارف تزٚي طايز
 طیظتّٙاي تذْ ِیؼٛد 

أداَ ِزالثت پزطتاري اس تیّار ِؼىً اطت 

در ٘ز ٔٛع ٔارطايي تٕفظي ّٔیتٛاْ اس آْ اطتفادٖ ّٔٛد 

ٔٛع خٍیمٗ ِیتٛأذ ِٛخة سخُ فؼاري گزدد 

 



 ٚٔتیالتٛر٘اي تا فؼار ِثثت
 ًايٓ ٔٛع دطتگا٘ٙا در سِاْ دَ گاس را تست فؼار تٗ داخ

ريٗ ٘ا تٗ خزياْ أذاختٗ ٚ يه فؼار آٌٛئٌٛي ِثثت ايداد 
 .ِیّٕايذ ٚ ِٛخة اتظاع لفظٗ طیٕٗ ِیؼٛد

 ٗتزاي اطتفادٖ تا ايٓ ٔٛع دطتگا٘ٙا تیّار تايظتي ايٕتٛت
 تاػذ

 ٗتايظتي واًِ ايٓ ٔٛع ٚٔتیالتٛر٘ا چٙار فاس اؿٍي دارد و
 گزدٔذ تا يه طیىً ٚٔتیالتٛري تزاي تیّار فزاُ٘ گزدد



 چٙار فاس اؿٍي ٚٔتیالتٛري
    Inspirationدَ   1.

 

 دَ تٗ تاس دَ تغییز 2.

 

 Expirations  تاسدَ 3.

 

 اس تاسدَ تٗ دَتغییز 4.



 لظّت ٘ای اؿٍی دطتگاٖ ٚٔتیالتٛر

کّپزطٛر 

ّ٘ٛدیفایز 

ِأیتٛریٕگ ٚتٕظیّات 

٘ای خزمِٛی ٌٌٗٛ 

ٚاتز تزاپ 

فیٍتز آٔتی تاکتزیاي 

 ْطٕظٛر اکظیژO2 sensor 

 ْطٕظٛر خزیاFlow sensor 

 

 

 

 

 



HME filter (Heat and moisture 
Exchange filter) or Hygrobac filter 

 ٚ فیٍتزی اطت کٗ تا تغٍیع رمٛتت ٔاػی اس تاسدَ تیّار

ٔگٙذاری ززارت تاسدِی تیّار ِٛخة گزَ ٚ ِزمٛب ػذْ 

ٚ اس . ٘ٛای دِی تسٛیٍی اس مزف ٚٔتیالتٛر تٗ تیّار ِیگزدد

أتماي آٌٛدگی اس ٚٔتیالتٛر تٗ تیّار ٚ تز ػکض خٍٛگیزی ِی 

 .کٕذ

 



 دضتگاٍ ًّتیالتْر در چَ تیواراًی اضتفادٍ هی غْد ؟ 

  ARDS -غکطتگی دًدٍ ُا  -اختالالت ریَ ّ ُْایی هثل پٌْهًْی ریَ -الف

 
  COPDتػدید -ب

 
 اختالالت گردظ خْى هثل غْک کاردیْژًیک -ج

 
 هطوْهیت دارّیی-ح

 
 غکن  -ریَ  -تعد از اعوال جراحی للة -ق

 
 ضرتَ ضر ّ جوجوَ -ى

 
 (  گلیي تارٍ  -پْلیْهیلیت  -هیاضتٌی گراّیص ) اختالالت عصثی عضالًی -ی

 
  CVAاغوا ّ کوا هثالً تدًثال -ل

 
 mm 50تیػتراز  mmHq  ّpaco2 50کوتر از  pao2تیوار  ABGزهاًیکَ در -ش

Hq   اداهَ داغتَ تاغد ًػاى دٌُدٍ ایي اضت کَ تیوار در فاز ًارضایی حاد ّ
  Failure Respiratory تٌفطی اضت 

 
 



 :هعیارُای ًػاى دٌُدٍ ًیاز تَ تِْیَ هکاًیکی 

  pao2 .1      50کوتر از mm Hq  تا ّجْد دریافتO2  تا
 % 60غلظت 

 
pao2  .2  50کوتر از mm Hq  ٍتَ ُوراPH  7.25کوتر از 

 
paco2 .3 50تیع از mm Hq   ٍتَ ُوراPH  7.25کوتر از 

 
 تا در دلیمَ   30ّ یا تیػتر از  12تعداد تٌفص کوتر از 4. 

 
همدار ُْای ) ّزى تدى  ml/kg 10کوتر از  TVحجن جاری 5. 

دهی یا تازدهی کَ تا ُر تٌفص عادی ّارد ّ یا از ریَ خارج 
 .(اضت  ml 500هی غْد ّ همدار آى 

 
 



 هعیارُای تالیٌی
 آپٕٗ یا کا٘غ تٕفض 

 دیظتزص آػکار ٚکٛػغ تٕفظی 
 أظذاد ٚٔیاس تٗ زّایت راٖ ٘ٛایی 

 طایزِؼیار٘ا 
 ( ِثال درتیّاراْ كزتٗ تٗ طز) ٘ایپزٚٔتیالطیْٛ کٕتزي ػذٖ 

 ػٛک گزدع خْٛ ػذیذ 

٘یچ کٕتزأذیکاطیْٛ ِطٍمی تزای تٙٛیٗ ِکأیکی 
اگز پشػک تٙٛیٗ ِکأیکی را السَ ِی . ٚخٛد ٔذارد 

.  تیٕذ ،دطتگاٖ ، تافاؿٍٗ تزتاٌیٓ تیّار زاكز ِی ػٛد
أتظار تزای دریافت خٛاب آسِایؼات ، ِّکٓ اطت 

 .  ِٕدزتٗ ِزگ یا آطیة غیزكزٚری ػٛد
 



   ادارٍ ًّتیالتْر
می دٚ د٘ٗ گذػتٗ پیؼزفت ٘ای رٚس افشٚٔی درتارٖ تٙٛیٗ  

ِکأیکی ٚتغییزات پاتٛفیشیٌٛٛژیکی ثأٛیٗ ِزتثن تا تٙٛیٗ 
 .  فؼار ِثثت تٗ ٚخٛد آِذٖ اطت 

ِّکٓ اطت پشػک ازظاص کٕذ تا اطتزاتژی ٘ای ِتؼذد 
زّایتی ِٚخفف ٘ای گٛٔاگْٛ درادتیات پشػکی رٚتٗ رٚ 

اؿٛي تٕیادی ٔٙفتٗ درتٙٛیٗ ِکأیکی زّایتی . اطت 
آگا٘ی درراتطٗ تا دطتگا٘ٙای تٕفظی .تغییزکزدٖ اطت

ٚٔسٖٛ تزخٛرد تا تزِٚای ٔاػی اسفؼارٚزدُ ، افشایغ 
یافتٗ ٚ تٙتز اسلثً اسِظِّٛیت تا اکظیژْ پیؼگیزی ِی 

 .  ػٛد
 

 
 



فؼارِثثت استٙٛیٗ دراطتفادٖ ِختٍفی ٘ای طیاطت 

 زدّی ِذ٘ای ؿٛرت تٗ ، ِٛخٛد ٚٔتیالتٛر٘ای . ٚخٛددارد

 ِی تاِیٓ ٔظزرا ِٛرد زدُ ، ٚفؼاری

 ٚٔتیالتٛر٘ای کٛچکتزِثً یا لذیّی اکثزٚٔتیالتٛر٘ای.کٕذ

 .أذ ػذٖ طاختٗ سِأی ِذ تزاطاص ، زًّ لاتً



 تٕفظيِذ٘ای مثمٗ تٕذي 
 ٌِٗٚذ٘اي تٕفظي وٕتز 

در ايٓ رٚػٙا ٚٔتیالتٛر تٙٛيٗ را ػزٚع ٚ وً ػًّ تٙٛيٗ را 
 أداَ ِیذ٘ذ

 

ِذ ٘اي تٕفظي وّىي 

در ايٓ رٚػٙا تیّار ػزٚع ٚ ختُ تّاَ يا لظّتي اس تٕفض  
را تز ػٙذٖ داردٚ ٚٔتیالتٛر ِماديز ِتٕاتؼي زّايت را در وً 

 طظیىً تٙٛيٗ اػّاي ِیىٕذ 



 ٔٛاع ِذ٘ای ٚٔتیالتٛر ٘اا

 اؿطالذ ِذ ٚٔتیالتٛر ٔسٖٛ تٙٛیٗ تیّار تٛطن دطتگاٖ را

ٚٔتیالتٛر در   تٗ ػثارت دیگز أتخاب ِذ ٚیژٖ.ِؼخؾ ِی کٕذ

ایٕکٗ تیّار چمذر در أداَ تٙٛیٗ ِؼارکت خٛا٘ذ داػت را 

 .تؼییٓ ِی کٕذ

ٔخاب ِذ ِا تایذ ٚكؼیت ٚ ا٘ذاف درِاْ را تایظتی ٌساظ تدر ا

 کٕیُ



  CMV  ِذ تٙٛيٗ وٕتزٌٚٗ يا اخثاري
Controlled mechanical 

ventilation 
 ٘ٛاي دِي را تا زدُ خاري ٚ تؼذاد اس پیغ ٚٔتیالتٛر

تٕظیُ ػذٖ تٗ ريٗ ٘اي تیّار تسٛيً ِیذ٘ذ ٚچْٛ واري تٗ 
تالع تیّار تزاي تٕفض ٔذارد  ٌذا ِذاَ تا تیّاردر زاي 

 خٕگیذْ اطت

 ٖتزاي اطتفادٖ اس ايٓ ِذ تايذ تیّار را تا دارٚ٘اي فٍح وٕٕذ
 ِثً پأىٛرٚٔیَٛ ػً ٚ خٛاب آٚر ِثً ِیذاسٚالَ خٛاتأذ  



AMV  ِذ تٙٛيٗ وّىي 
Assisted Mechanical Ventilation 

 زدُ اس پیغ تؼییٓ ػذٖ اي را تٕٙا تا تسزيه ايٓ ِذ ٚٔتیالتٛر در

 تٛطن وٛػؼٙاي دِي تیّار در اختیار ريٗ ٘اي اٚ لزار ِیذ٘ذ 

 يؼٕي تا فؼار ِٕفي ايداد ػذٖ تٛطن تالع تیّار تزاي وؼیذْ ٘ٛا

 تٗ داخً ريٗ ٘ا دطتگاٖ تسزيه ػذٖ ٚ ٘ٛا را تٗ تیّار ِیزطأذ

ٌذا در ايٓ ِذ تؼذاد تٕفض تزاتز تا تٕفض تیّار اطت 



 ACVِذ تٙٛيٗ وٕتزٌٚٗ وّىي 
Assist-controlled ventilation 

 در ايٓ ِذ ٚٔتیالتٛر تٗ ٔسٛي زظاص ِیؼٛد وٗ در سِاْ ٚخٛد

وٛػغ تٕفظي تٛطن تیّار ِإٔذ ِذ وّىي ػًّ وزدٖ ٚ در 

سِأي وٗ تیّار وٛػغ تٕفظي ٔذاػتٗ ِإٔذ ِذ وٕتزٌٚٗ ػًّ 

 وزدٖ ٚ زدُ اس پیغ تؼییٓ ػذٖ را تٗ تیّار تسٛيً ِیذ٘ذ



 IMVِذ تٙٛيٗ ِتٕاٚب اخثاري 
Intermittent Mandatory ventilation 

ايٓ ِذ تزویثي اس تٙٛيٗ وٕتزٌٚٗ ٚ تٙٛيٗ ارادي اطت يؼٕي وٗ 

تیّار دَ ٚ تاسدَ ارادي خٛد را أداَ ِیذ٘ذ ٚ دطتگاٖ تذْٚ 

تٛخٗ تٗ دَ ٚ تاردَ ارادي تیّار ريٗ ٘ا را تا زدُ ٚ تؼذاد اس 

تٕاتزايٓ در تیٓ تٕفظٙاي . پیغ تؼییٓ ػذٖ تٙٛيٗ ِیّٕايذ 

اخثاري تسٛيٍي تٛطن دطتگاٖ تیّار لادر تٗ أداَ تٕفض 

 ارادي تا تؼذاد ٚ زدُ دٌخٛاٖ ِیثاػذ  



SIMV  ِٖذ تٙٛيٗ اخثاري ِتٕاٚب ّ٘إ٘گ ػذ 

 Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation 

در ايٓ ِذ ٚٔتیالتٛر در فٛاؿً اس پیغ تٕظیُ ػذٖ تٗ وٛػغ 

تٕفظي تیّار زظاص ػذٖ ٚ تٗ ايٓ وٛػغ تٗ ؿٛرت تسٛيً 

يه تٕفض وّىي ِىأیىي پاطخ ِیذ٘ذ ٚ در فٛاؿً ايٓ طیىً 

٘اي وّىي تیّار تٗ مٛر ارادي تا تؼذاد ٚ زدُ أتخاتي خٛد 

تٕفض ِیىٕذ ٚ تٕٙا گاس ِزمٛب را تا درؿذ ِؼخؾ اوظیژْ در 

 اختیار تٕفض ارادي تیّار لزار ِیذ٘ذ



 ِذ تٙٛيٗ ارادي 
Spontaneous ventilation 

 ٗدر ايٓ ِذ ٚٔتیالتٛر ٘یچگٛٔٗ تٕفض اخثاري يا وّىي تٗ ري

تیّار تؼییٓ وٕٕذٖ وً وار . ٘اي تیّار تسٛيً ّٔیذ٘ذ 

تٕفظي تٛدٖ زدُ خاري ٚ تؼذاد تٕفض در دلیمٗ تظتگي 

 تٗ وٛػغ تٕفظي ٚ تٛأايي ػلالت تٕفظي تیّار دارد

 ٗاس ايٓ ِذ در تٙٛيٗ تیّارأي اطتفادٖ ِیؼٛد وٗ لادر ت

تٕفض ارادي ِٕاطة تٛدٖ ٌیىٓ ٔیاسِٕذ پارٖ اي زّايتٙا ٚ 

 ِأیتٛريٕگ ٘ظتٕذ



Apnea Ventilation    
 

 ػذَ )یک ِذ تٕفظی اطت کٗ در آْ ٕ٘گاَ آپٕٗ تیّار
٘ای خٛدتخٛدی تیّار تٛطن ٚٔتیالتٛر در ازظاص تٕفض

ٚٔتیالتٛر تطٛر اتِٛاتیک ( سِاْ ِؼخؾ اس پیغ تؼؼیٓ ػذٖ
در ایٓ ِذ تؼذاد تٕفض ٚ زدُ . گزددٚارد تٙٛیٗ اخثاری ِی

خاری خٙت تٙٛیٗ اخثاری اس پیغ تزای ٚٔتیالتٛر تؼزیف 
تٗ ػثارت دیگز در کٍیٗ ِذ٘ایی کٗ ِؼزٚم تٗ . گزددِی

 یا CMVِذ٘ای غیز اس )تٕفض خٛدتخٛد تیّار ٘ظتٕذ 
IPPV) زتّا تایذ لثً اس اتـاي تیّار تٗ ٚٔتیالتٛر ِذ ،

Apnea Ventilation  تا زدُ ٚ تؼذاد تٕفض ِٕاطة تزای
ٚٔتیالتٛر تؼزیف گزدد تا در ٕ٘گاَ آپٕٗ تیّارزیات ٚی تٙذیذ 

 .ٔؼٛد



 PSV  ِذ تٙٛيٗ تا زّايت فؼاري
Pressure support Ventilation 

 

 ِذي اطت وٗ فؼاٌیت تٕفظي تیّار ارادي تیّاررا اس مزيك

تسٛيً يه ِیشاْ فؼار ِثثت دِي اس پیغ تٕظیُ ػذٖ 

تا ػزٚع دَ تٛطن تیّار وٗ در ٚالغ ِسزن . تمٛيت ِیّٕايذ 

 اؿٍي ػزٚع وار فؼاي ٚٔتیالتٛر در ايٓ ِذ اطت 



(ASV) 
Adaptive support ventilation 

 یک ٔٛع ِذ تٙٛیٗ کاِپیٛتزی اطت کٗ زّایت تٙٛیٗ را تز
اطاص ٔیاس ٘ای تیّار افشایغ ٚیا کا٘غ ِی د٘ذ ٚدر ٘ز 
تیّاری کٗ ٔیاس تٗ کٕتزي زدُ دارٔذ ِٛرد اطتفادٖ لزار ِی 

 .گیزد

ْتزای خذاطاسی یا ّ٘اweaning  ِٛرد اطتفادٖ لزار
 .ّٔیگیزد ٌٚی تا تغییز پٛسیؼٓ تیّار خٛد را طاسگار ِی کٕذ

 ٚٔتیالتٛر تٗ ؿٛرت اتِٛاتیک تٙٛیٗ کاًِ در دلیمٗ را در
۱۰۰ml/min/kg یؼٕی تا زدُ خاری ایذٖ .زفع ِی کٕذ

آي ٚ زذالً فؼار تیّار را تٙٛیٗ ِی ّٔایذ در دطتگاٖ ٘ای 
 ایٓ ِذ ٚخٛد دارد ۵٘اِیٍتْٛ ِذي رافائً ٚ خی 

 



 پاراِتز٘ای ٚٔتیالتٛرتٕظیُ 

 تٕظیُ ِا٘زأٗ ٚٔتیالتٛر اِزي ُِٙ ٚ اطاطي در اؿالذ
تثادالت گاسي ٚ تٙثٛد اوظیژٔاطیْٛ در تیّاراْ دچار 

 ِؼىالت تٕفظي تست درِاْ تا ٚٔتیالتٛر اطت

 

 در تٕظیُ ٚٔتیالتٛر تايظتي تّاَ ٌِٛفٗ ٘اي سيز ِٛرد وٕتزي
 ٚ ارسياتي لزار گیزد وٗ يىي يىي ػزذ دادٖ ِیؼٛد



Tidal volume  تٕظیُ زدُ خاري 
VT 

 اس فزِٛيVT= 10-15 ml/kg  ٓتزاي تاٌغی 

 اس فزِٛيvt=6- 10 ml/kg ْتزاي ػیزخٛارا  

 در افزاد داراي ٚCOPD  ُ10اس زدُ خاري و ml/kg  



BPM ٗتٕظیُ تؼذاد تٕفض در دلیم  
Breaths per minute 

تار در دلیمٗ ٚ در  30ِؼّٛالٌ تؼذاد تٕفض در ٔٛساداْ مثیؼي 

 .  تار در دلیمٗ اطت  12-15تاٌغیٓ 

اگز تؼذاد تٕفض تٕظیّي تز رٚي ٚٔتیالتٛر در زذ ِٕاطة 

 زفع ِیؼٛد  35-45در زذ ٔزِاي  pco2تاػذ ِیشاْ 

در ؿٛرت وّتز يا تیؼتز ِٛخة آٌىاٌٛس يا اطیذٚس تٕفظي در 

 تیّار ِیؼٛد 



  I.E Ratio تٕظیُ ٔظثت دَ تٗ تاسدَ 
inspiratory.expiratory Ratio 

 ِؼیار تٕظیُ ايٓ ٔظثت تز اطاص زدُ خاري ٚ تؼذاد
تٙفض در دلیمٗ اطت ٚ تیأگز مٛي ِذت دَ ٔظثت تٗ 

 .تاسدَ اطت 

 (تمٍیذ اس تفض مثیؼي)ِززٍٗ دَ وٛتا٘تز اس تاسدَ اطت 

 ٖتزاي تاٌغیٓ ِٛرد لثٛي اطت  1:4تا  5/1:1ِسذٚد 

 در ؿٛرت ِؼىٛص ػذْ ٔظثت دَ تٗ تاسدَ ِیتٛأذ ِٛخة
افشايغ لاتً تٛخٗ در فؼار ِتٛطن را٘ٙاي ٘ٛايي ٚتٗ داَ 

 افتادْ ٘ٛا در داخً ريٗ ٘ا ػٛد 

 ِّىٓ اطت خٙت تٙٛيٗ  1:3يا   1:4اس ٔظثت ٘اي تاالتز
ٚ وظأي وٗ ازتثاص ٘ٛا دارٔذ  COPDدچار ريٗ تیّاراْ 

 اطتفادٖ ػٛد 

 



 طزػت خزياْ 
Peak flow    

  طزػت خزیاْ ٘ٛا در مٛي دَ اطت کٗ تز زظة ٌیتز در
دلیمٗ ِساطثٗ ِیؼٛد ٚ ِٕظٛر اس فٍٛ ایٓ اطت کٗ زدُ 

تا چٗ طزػتی تٗ تیّار ( زدُ خاری)ِؼخـی اس گاس 
ػٛد ٚ تزطذ ٘ز چٗ فٍٛ تیؼتز تاػذ سِاْ دَ کٛتا٘تز ِی

ػذ ٚ تز ػکض تا در ٔتیدٗ فؼار زذاکثز ریٗ تیؼتز خٛا٘ذ
ِمذار ٔزِاي آْ . گزددکا٘غ فٍٛ سِاْ دَ مٛالٔی تز ِی

در تیّاراْ تا دیظتزص . ٌیتز در دلیمٗ اطت 50تا  30تمزیثا 
تٕفظی ٚ یا زدُ ٘ای خاری تاال ِیشاْ ِیشاْ فٍٛ تیٓ 

ػٛد تا کار تٕفظی ٌیتز در دلیمٗ تٕظیُ ِی 100-60
 .کا٘غ یافتٗ ٚ ػٛارف خأثی ٔاػی اس آْ کُ ػٛد

 ِدّٛعratio RR×TV×I/E = ًِساطثٗ زذالflow 



 Sighدَ ػّیك 
 تٌفص  3تا  2دلیمَ  6تا  5ُر )تار در ضاعت 12تا  6دم عویك

تراتر حجن جاری  2تا  1/5ّتا حجوی ( عویك ّ پی در پی

ُای ُْایی ُدف از دم عویك هماتلَ تا اًطداد راٍ. اضت

کْچک اضت کَ هوکٌطت در صْرت حجن جاری کْچک ترّز 

ُای جاری تاالتر از حد در ٌُگام اضتفادٍ از حجن. کٌد

 PEEPیا تکارگیری ( لیترپارکیلْ گرمهیلی 15-10)فیسیْلْژیک

کرد، زیرا در چٌیي غرایطی هعوْال ًثاید از دم عویك اضتفادٍ

-دم عویك هوکٌطت هٌجر تَ افسایع غدید فػار حداکثر راٍ

 ُا گرددیا ترّز تارّ ترّها در ریَ PIPُای ُْایی 



  فؼار زّایتی
pressure  support (PS) 

ّ٘زاٖ تا ِذ   اس فؼار زّایتیSIMV  ًیا تطٛر ِظتم ٚPSV) 

Ventilation pressure  support)   خٙت غٍثٗ تز ِماِٚت

ِذار تٕفظی، ٌٌٛٗ ٘ای ٚٔتیالتٛر ٚ پیؼگیزی اس افشایغ کار 

در تاٌغیٓ . ػٛد٘ای ارادی اطتفادٖ ِیتٕفظی در تٕفض

تٗ  ml/kg 12-10کٕیُ کٗ زدُ خاری مٛری آٔزا تٕظیُ ِی

در تؼلی اس ٚٔتیالتٛر٘ا تزای زّایت اس . ) تیّار تسٛیً ػٛد

 Assisted)٘ای خٛدتخٛدی پارِتزی تٕاَ تٕفض

spontaneous Breathing(ASB  ٗدر لظّت تٕظیّات تؼثی

 .اطتػذٖ



Ramp  
 

 تٕظیُ ػیة افشایغ فؼار درASB  ْتززظة ثأیٗ اطت ٚ سِا

.  کٕذرطیذْ فؼار تٗ زذاکثز خزیاْ طت ػذٖ را ِؼخؾ ِی

 Rise، اس ػثارت (760ٚ  740)700ِذي  Benetدر ٚٔتیالتٛر٘ای 

Time Factor  تدایRamp  ْاطتفادٖ ػذٖ اطت کٗ ِمذار آ

در تؼلی اس ٚٔتیالتٛر٘ا، تٕظیُ . لاتً تٕظیُ اطت 15تا  5اس 

ای خٙت تسٛیً گاس تٗ اػکاي ِختٍف ٚخٛد دارد کٗ  خذاگأٗ

ٔاِیذٖ  Flow wave pattern ٘ای ِٛج دِی تست ػٕٛاْ مزذ

٘ای ِتفاٚت ٚارد ریٗ تیّار  ػٛٔذ کٗ خزیاْ دِی را در سِاِْی

 کٕٕذ ِی



 ای یا فؼار اطتاتیک  فؼار کفٗ
Plateau pressure 

 
 فؼاری اطت کٗ در پایاْ دَ ٚ لثً اس ػزٚع تاسدَ در را٘ٙای

٘ٛایی ٚخٛد دارد ٚ ٔؼأذٕ٘ذٖ فؼار آٌٛئٌٛی ٚ ظزفیت ریٗ 

ثأیٗ لاتً تٕظیُ اطت ِٚمذار  2ِمذار آْ تیٓ ؿفز تا . اطت

تاال رفتٓ فؼار پالتٛ ٚ زذاکثز . ثأیٗ اطت 3/0ِؼّٛي آْ 

٘ا اطت اِا  ٔؼأٗ کا٘غ ظزفیت ریٗ  Peak pressureفؼار

تاال رفتٓ زذاکثز فؼار تذْٚ تاال رفتٓ فؼار پالتٛ ٔؼأٗ ٚخٛد 

در ؿٛرت افشایغ فؼار . تاػذ ٘ای ٘ٛایی ِیِماِٚت در راٖ

ٚخٛد   طأتی ِتز آب خطز ایداد تارٚتزِٚا 35تا  30پالتٛ تٗ 

 .دارد



Fio2  تٕظیُ درؿذ اوظیژْ ٘ٛاي
 دِي 

اطت تٗ ٔسٛي وٗ  ABGزاؿً اس   Pao2تز پايٗ  Fio2اطاص تٕظیُ 

Pao2   ٓزفع ػٛد 69 – 90در زذ لاتً لثٌٛي تی . 

طاػت در ِؼزف  12در ٔظز داػتٗ تاػیذ وٗ ريٗ ّٔیتٛأذ تیؼتز اس 

100 =%Fio2  80طاػت در ِؼزف تیغ اس  24ٚ تیغ اس =%Fio2  ٚ

 .لزار گیزد Fio2%= 60طاػت در ِؼزف  36تیغ اس 

تٗ  Pao2%  60ٌذا در ؿٛرتي وٗ ػٍي رغُ تدٛيش اوظیژْ تٗ ِیشاْ  

 اطتفادٖ ّٔٛد    PeePٔزطذ ِیتٛاْ اس 60زذ 



 فؼار ِثثت أتٙای تاسدَ 
PEEP  

 تاسدَ در زاٌت مثیؼی پاطیٛ تٛدٖ ٚ فؼار را٘ٙای ٘ٛایی
اػّاي فؼار . در أتٙای تاسدَ تٗ زذ ؿفز تٕشي خٛا٘ذ یافت
ٔاِیذٖ  PEEPِثثت تز رٚی را٘ٙای ٘ٛایی در أتٙای تاسدَ 

ِی ػٛد کٗ اس تخٍیٗ کاًِ ٘ٛای تاسدِی خٍٛگیزی ِی 
کٕذ ٚ ِٛخة افشایغ زدُ ریٛی در أتٙای تاسدَ ٚ در ٔتیدٗ 

افشایغ ظزفیت تالیّأذٖ ػٍّی ٚ کّپٍیأض ریٗ ِی 
ایٓ ٚكؼیت ِٛخة اؿالذ اکظیژٔاطیْٛ اس مزیك . ػٛد

افشایغ تثادالت گاسی در ططر زثاتچٗ ریٛی در سِاْ تاسدَ 
ػذٖ ٚ تٗ آٌٛئً ٘ای دچار آتٍکتاسی ٔیزٚی تاسٖ ِی تخؼذ 

کٗ ِی تٛاْ در تیّاراْ دارای تٕفض ارادی ٚ ّ٘چٕیٓ تست 
 تٙٛیٗ ِـٕٛػی اػّاي کزد



  PEEPکارتزد
 ًِؼّٛالPEEP  ٓطأتی ِتز آب تدٛیش ِی ػٛد ٚ  10تا  3تی

ػزیأی ػٍیزغُ  PO2ػّذتاً سِأی تکار ِی رٚد کٗ ِیشاْ 
تٗ )ِیٍی ِتز خیٖٛ تاػذ  60تدٛیش اکظیژْ، ّ٘چٕاْ پاییٓ تز اس 

(. پاطخ ٔذ٘ذ FiO2ػثارتی ٚلتی کٗ ٘یپٛکظی تٗ تاال تزدْ 
ِی تٛاْ درؿذ اکظیژْ ٘ٛای  PEEPتٕاتزایٓ تا تکارگیزی 

را کا٘غ داد ٚ خطز ِظِّٛیت تا اکظیژْ  FIO2اطتٕؼالی 
ٚ ػٛارف طٛء ٔاػی اس غٍظتٙای تاالی اکظیژْ تز رٚی 

 .طیظتُ تٕفض ٚ طایز طیظتّٙای تذْ را تمٍیً داد

PEEP  ْدر تیّاراARDS  ٗادَ ریٗ کارتزد سیادی دارد اِا ت ٚ
تٕٙا ِٛخة زّایت اس اکظیژْ  PEEPتٕٙایی تکار ّٔی رٚد سیزا 

در ِمادیز  PEEPتکارگیزی . تا اؿالذ ػٍت سِیٕٗ طاس ِی ػٛد
 .تاال تاػث کا٘غ تزْٚ دٖ لٍثی ِی گزدد



  PEEPِٛارد ِٕغ اطتفادٖ 

 ِٖٛارد ِٕغ اطتفادPEEP  در تیّاریٙای یکطزفٗ ریٛی اطت

تطٛریکٗ تاػث اتظاع تیغ اس زذ آٌٛئً ػذٖ کٗ ایٓ اِز در 

طایز اثزات . ازتّاي تارٚتزِٚای ریٗ را تذٔثاي دارد COPDتیّاراْ 

PEEP  ،ّ٘چْٛ پِٕٛٛتٛراکض، فیظتٛي تزٚٔکٛپٍٛراي

ػٕت داخً لٍثی ٚ افشایغ فؼار  ٘یپٛتأظیْٛ،٘یپٌّٛٚی،

 .  داخً خّدّٗ را تایذ ِتذکز ػذ



 دطتگاٖزظاطیت 
Trigger 

 2-1درِذ٘ای زّایتی، ِؼّٛال زظاطیت درزذ cm H2o 

ِیشاْ زظاطیت تٕذرت درایداد فؼار دِی . تٕظیُ ِی ػٛد

ٚٔتیالتٛر٘ای خذیذ . داخٍی تٕظیُ ِی ػٛد PEEPِٕفی تاالتزاس

، تٛأایی زض کزدْ خزیاْ دِی تٗ خای خزیاْ ِٕفی را ٔؼاْ 

ِی د٘ذ کٗ ِّکٓ اطت کّتزاسکٛػغ تٕفظی تٛدٖ ٚتا 

 .تسزیک ٚٔتیالتٛر ِزتثن تاػذ



 طایز تٕظیّات
Minute volume (MV)) َای  حجن دلیم 

در زدُ ( RRیا  F)ػثارت اطت اس زاؿً كزب تؼذاد تٕفض
 TV           Tv × RR= MVخاری

   
 زهاى دم(Inspiratory Time (Ti ))  

در ٚٔتیالتٛر٘ای سِأی تا تٕظیُ ِظتمیُ ٔظثت دَ تٗ تاسدَ، 
سِاْ دَ تا تٛخٗ تٗ تؼذاد تٕفض ٚ ٔظثت دَ تٗ تاسدَ تٕظیُ 

 .  گزددِی
 Hold Inspiratoryُا در حالت دم ًگِداغتي ریَ

خٙت أداَ پزٚطیدز٘ای خاؽ ِإٔذ أداَ گزافی طیٕٗ یا 
٘ا ٚ ظزفیت ریٗ Resistanceگیزی ِماِٚت أذاسٖ

Compliance  ػٛد اطتفادٖ ِی 
 
 



َُا در حالت تازدمًگِداغتي ری  Hold Expiratory 

ٖ٘ای خاؽ ِإٔذ أذاسٖ گیزی گیزیخٙت أداَ أذاس Auto 
PEEP  یا PEEP ػٛداطتفادٖ ِی. 

 حداکثر فػار راُِای ُْایی  PIP 

ٗ٘ا اطت ٚ تظتگی تٗ ٔؼأذٕ٘ذٖ فؼار السَ خٙت تاد کزدْ ری
ِمذار مثیؼی فؼار . ٘ای ٘ٛایی ٚ ظزفیت ریٗ داردِماِٚت راٖ

طأتیّتزآب اطت کٗ در  30تا  15٘ای ٘ٛایی در ِززٍٗ دَ راٖ
ٕ٘گاَ تٕظیُ . رطذطأتیّتزآب ِی  30تا  20أتٙای دَ تٗ 

طأتی ِتز  10تا  5ِؼّٛال ِمذار آْ   Pmaxزذاکثز فؼار  آالرم
 .ػٛددر ٔظز گزفتٗ ِی PIPآب تاالتز اس 

  

 



 اثزات خأثي تٙٛيٗ ِىأیىي
 وا٘غ تزگؼت ٚريذي ٚ ٔٙايتاٌ وا٘غ :اثز تز طیظتُ لٍة ٚ ػزٚق

 تزْٚ دٖ لٍة

 ازتثاص پیؼزٚٔذٖ ِايؼات ٚ تزٚس ٔارطايي : اثز تز طیظتُ وٍیٛي
خٍٛگیزي اس دفغ ٔاِسظٛص ِايؼات اس مزيك تثخیز ريٛي ٚ لٍة ٚ ادَ 
 در تٕفض 

 تارٚتزِٚا ٚ پِٕٛٛتٛراوض ٚ آِفیشَ سيز خٍذيیا : اثز تز طیظتُ تٕفظي
 پِّٕٛذياطتیَٕٛ

٘یپٛٚٔتیالطیْٛ آٌٛئٌٛي 

٘یپزٚٔتیالطیْٛ آٌٛئٌٛي 

ػفٛٔت ريٛي 

 طیظتُ اػـابpeep تاػث اختالي در درٔاژ ػزٚق ِغش ػٛد 

 اطتزص ٔاػي اس ايٓ رٚع تٙاخّي: اثز تز طیظتُ گٛارػي... 

ٗٚكؼیت تغذي 

اثزات اطىٍتي ٚ ػلالٔي ٚ تیسزوتي 

    



 ػظتؼٛ ٚ ٔگٙذاري ٚٔتیالتٛر
 

اِزٚسٖ أٛاع فزاٚأي اس ٚٔتیالتٛر ِٛرد اطتفادٖ لزار ِي گیزد وٗ اوثز آٔٙا تا  -
اطتفادٖ اس فیٍتز ، تٗ خٛتي ِسافظت ػذٖ ٚ ٌشَٚ كذ ػفٛٔي ّٔٛدْ 

در ِٛرد اطتفادٖ اس فیٍتز . دطتگاٖ را تٗ مٛر لاتً تٛخٙي وا٘غ دادٖ اطت 
 :تايذ تٗ ِٛارد سيز تٛخٗ داػت

تزاي ٘ز تیّار فیٍتز خذاگأٗ اطتفادٖ ػذٖ ٚ پض اس خذا ػذْ تیّار اس  -
 .ٚٔتیالتٛر تزاي تیّار تؼذي فیٍتز ِدذد گذاػتٗ ػٛد

تزاي تیّارأي وٗ تٗ ِذت مٛالٔي اس ٚٔتیالتٛر اطتفادٖ ِي وٕٕذ، تايذ فیٍتز  -
 .طاػت تؼٛيق ػٛد 48٘ز 

لظّت ٘اي ِزمٛب وٕٕذٖ ٚٔتیالتٛر را ِي تٛاْ تا اطتفادٖ اس ِاػیٕٙاي  -
كذ ػفٛٔي وزد ( درخٗ طأتیگزاد  70) ػظتؼٛ يا تخار تا درخٗ ززارت وُ 

پض اس خذا ػذْ تیّار اس ٚٔتیالتٛر لظّت ِزمٛب وٕٕذٖ تايذ ػظتٗ ٚ . 
در ِٛرد تیّارأي وٗ . خؼه ػذٖ ، طپض تزاي تیّار تؼذي اطتفادٖ ػٛد

 48تٗ ِذت مٛالٔي اس ٚٔتیالتٛر اطتفادٖ ِي ػٛد ػظتؼٛي آْ ٘ز 
 .طاػت تٛؿیٗ ِي ػٛد

خؼه ػذْ تّاِي لظّتٙا تزاي اطتفادٖ ِدذد كزٚري تٛدٖ ٚ رػذ  -
 .  ِیىزٚارگأیظُ ٘ا تٗ مٛر لاتً تٛخٙي وا٘غ ِي د٘ذ



 

 تا آرزّی صحت ّ ضالهت


