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 مقدمه

ضرورت و اهمیت آشنایی با اصول تهویه مکانیکی و کار با دستگاه ونتیالتور با توجه به وجود بیماران نیازمند به مراقبتهای ویژه و 

و جراحی با توجه به کمبود تختهای بخشهای ویژه در  بسیاری از بخشهای داخلی حتی و ICUحمایت تنفسی در بخشهای اورژانس، 

در بسیاری از موارد دانش و مهارت کم پزشکان و پرستاران در این زمینه باعث بروز آسیبهای جبران  باشد.کشور امری بدیهی می

و با توجه به گستردگی موضوعات علمی در خصوص تهویه مکانیکی و  گردد. از این رو ناپذیری به بیماران نیازمند به تهویه مکانیکی می

تنها اصول اولیه و اساسی تهویه مکانیکی و نکات کلیدی کار با ونتیالتور در که  ه استهای موجود در بازار سعی شدتنوع انواع دستگاه

تخصصی و پیشرفته تری مثل نحوه جداسازی بیماران، تنظیمات تخصصی با توجه  مشکل، این دوره بحث شود و از پرداختن به مطالب

 .گرددخودداری  ونتیالتور و کار با یکیمکان یهتهو مربوط به به نوع پاتولوژی خاص و بسیاری از مباحث دیگر

 تاریخچه 

پاراسلوس با یک فرد یونانی به نام  1531در سال  گردد. سال قبل از میالد مسیح بر می 871تاریخچه تنفس مصنوعی به حدود 

اولین دستگاه ونتیالتور فشار  ها شد. استفاده از دم آهنگری و قرار دادن آن در دهان بیمار و دمیدن هوا، موجب رساندن هوا به ریه

        ای دردر بیمارستان کودکان بوستون مورد استفاده قرار گرفت و سپس از این نوع ونتیالتور به طور گسترده 1928منفی در سال 

 استفاده گردید. 1951تا  1941گیری پولیو بین سالهای همه

 

از تهویه تهاجمی و دستگاه و نتیالتور با فشار مثبت استفاده گردید. در حال در بیمارستان عمومی ماساچوست  1955اولین بار در سال 

با بکارگیری تکنولوژی جدید در انواع متنوعی از ونتیالتورها امروزه  .شودحاضر در تمامی بخشهای ویژه از این ونتیالتورها استفاده می

 .شوداز آنها بهره گرفته می و امکانات بیمارستان خصوص بیمار درباشند که با در نظر گرفتن شرایط مختلف اختیار کاربران میدر 

 تعاریف و اصطالحات مربوط به تهویه مکانیکی

 Ventilation))تهویه

Vent ها تهویه نامیده  می باشد، در واقع ورود و خروج هوا به درون ریه خارج یاحرکت آزادانه گاز )هوا( به داخل  در لغت به معنای

 گردد.  شود که به اشتباه در محاورات بالینی به آن تنفس اطالق می می

 (Respiration)تنفس

به تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن تنفس گفته می شود. تنفس خارجی در سطح کیسه های هوایی و تنفس داخلی در سطح بافتها 

 صورت می گیرد.



 

 

  (Oxygenation)اکسیژناسیون

 .شودگیری میپالس اکسیمتر اندازه اهو سلولها با اکسیژن اطالق می گردد. اشباع اکسیژن خون با دستگ خونبه اشباع 

 تهویه مکانیکی 

هر زمان  ، نامیده می شود.شود یمارتنفسی ب یازهوا به منظور رفع ن یانبتواند سبب ورود جر یکیمکان یلهوس یکهر روش تهویه ای که 

 ضرورت خواهد یافت. یکیمکان یهرا نکند، تهو یمارب یادامه زندگ یتکفا یمارب یخودبخود یهکه تهو

 کمپلیانس ریه

در واقع کمپلیانس ریه  .ها , قفسه سینه و سیستم تنفسی( استمعرف االستیسیتی )ریه و شودبه قابلیت اتساع پذیری ریه ها اطالق می

گردد. به طور طبیعی این راه هوایی چه حجمی از هوا وارد ریه ها میها یعنی اینکه به ازای افزایش یک میزان مشخص از فشار در 

 سانتی متر آب یا یک میلی بار فشار می باشد.  1میلی لیتر به ازای افزایش  111مقدار در افراد دارای ریه سالم 

 راه هواییمقاومت 

هنگام  مقابل عبور جریان هوا از خود نشان می دهند.مقاومت عبارت است از نیرویی که مجاری هوایی ) سیستم هدایت کننده هوا ( در 

ترشحات، اسپاسم برونشها، لوله  وجود به دالیلی مانند ت موجود دارد و این مقاومتاوممق ورود هوا به داخل مجاری تنفسی بیماران

تا  5ارای لوله تراشه این مقاومت و... افزایش می یابد به طور طبیعی در یک فرد بزرگسال د تراشه با اندازه کوچک، لوله های خرطومی

 سانتی متر آب به ازای هر لیتر در هر ثانیه می باشد. 11

 تهویه مکانیکیهاي اندیکاسیون

و با توجه نوع بیماری آنها تعیین  موارد استفاده از تهویه مکانیکی و بکارگیری دستگاه ونتیالتور برای بیماران با شرایط بالینی مختلف

 این موارد شامل: در یک طبقه بندی کلی می گردد.

بیمارانی که نارسایی در تهویه تنفسی موثر داشته اما ریه های سالمی دارند که این موارد شامل: هر گونه پاتولوژی در سیستم  -1

 و... شوکو یا کاهش پرفیوژن مغزی ناشی از انواع  9کمتر از  GCS ضربات شدید سر) بیماران با ( مانند CNSاعصاب مرکزی)

 عضالنی مثل میاستنی گراو و گیلن باره -و بیماریهای عصبی مثل هروئین مسمومیت با داروها و مواد

مانند ضایعات انفیلتراسیون منتشر یا موضعی در  های بیماری دارندبیمارانی که تبادل ضعیف گازی داشته )اختالل در تنفس( و ریه -2

بیماری  و و بیماران با انسداد شدید جریان هوا )آسم (، پنومونی و آسپیراسیونکاردیوژنیک ها) سندرم زجر تنفسی حاد، ادم ریهریه

 (COPD)مزمن انسدادی ریوی

 ی وجودسدو نوع اصلی نارسایی تنف می باشد در واقعون اولیه شروع تهویه مکانیکی ینارسایی تنفس ، اندیکاسدر یک نگاه دیگر 

 که شامل: دارد

 نارسایی تنفسی هیپوکسمیک 

منجر به عدم تطابق  بوده وهایی نظیر پنومونی حاد ، ادم ریه ، خونریزی ریوی و سندرم دیسترس تنفس که به علت بیماری 

          کمتر از (SaO2)شریانی  O2گردد . این نوع نارسایی تنفسی ، هنگامی که اشباع ( و شانت میV/Qخون رسانی ) -تهویه



 

 

درصد ، دیده می شود . هدف درمان با دستگاه تهویه در این  61( بیش از FiO2) دمی O2 غلظت علیرغم بکارگیری درصد 91

 تکمیلی و الگوهای خاص تهویه که اکسیژن رسانی را تقویت کنند، می باشد.O2 مناسب از طریق همراهی  SaO2حالت تامین 

 نارسایی تنفسی هیپرکربنیک 

گردند یا فضای مرده فیزیولوژیک را افزایش می دهند ، بطوری که ای میناشی از اختالالتی است که موجب کاهش در حجم دقیقه 

نماید. اختالالت بالینی شایع همراه با این ای کلی مناسب ، تهویه آلوئولی در تامین نیازهای متابولیک کفایت نمیعلیرغم حجم دقیقه

هایی ها و بیماریعضالنی نظیر میاستنی گراو ، پلی رادیکولوپاتی باال رونده، میوپاتی -بارتند از : اختالالت عصبینوع نارسایی تنفسی ع

و  (COPDآسم و بیماری مزمن انسدادی ریوی) مثل می شوند(WOBکار تنفس)که موجب خستگی عضالت تنفسی ناشی از افزایش 

شریانی زیر  pHو  mmHg 51از  بیش PaCO2نارسایی تفسی هیپرکربنیک حاد با مقداری  وی می باشند.بیماری محدود کننده ری

 Co2و از نظر مغزی دچار اختالل ناشی از تجمع  نداشته باشددر شرایط خاص ، اگر بیمار دیسترس تنفسی  مشخص می شود. 31/7

 pHیک طبیعی نمودن نر نارسایی تنفسی هیپرکربهدف از درمان تهویه مکانیکی د ضروری نیست.تهویه مصنوعی نباشد، بکارگیری 

تهویه مکانیکی ، همچنین در کاهش تنفس در بیماران دچار نارسایی احتقانی قلب،  می باشد. Co2شریانی با تغییر در فشارهای 

 می رود. خصوصا با وجود ایسکمی میوکارد به کار

          شرح زیر به ( حجم و ظرفیت ریویABGخون شریانی )موارد استفاده تهویه مصنوعی بر مبنای نتایج آزمایش گازهای 

 می باشد:

 برسد. kg/mL11( کمتر از kg/mL75-65()مقادیر طبیعی VCظرفیت حیاتی ) -1

 برسد. mmHg 51در هوای اتاق( کمتر از  mmHg 111-81)مقادیر طبیعی  O2 Paفشار اکسیژن خون شریانی  -2

 باشد. 35( بیشتر از 12-21نیبالغتعداد تنفس در دقیقه )مقادیر طبیعی در  -3

 باشد. 25( کمتر از -111تا  -75 ن)مقادیر بیسانتی متر آب دمی برحسب  منفی نیروی -4

 برسد. pH<3/7همراه با  55( بیشتر از mmHg45-35)مقادیر طبیعی  CO2 Paفشار دی اکسید کربن شریانی  -5

 یالتورانواع دستگاه ونت

  :دسته کلی تقسیم می شوندبه دو دستگاه های تهویه مکانیکی 

 (NPVتهویه با فشار منفی ) -1

 (PPVتهویه با فشار مثبت ) -2

 ونتیالتورهاي فشار منفی  

این  ساخت و مورد استفاده قرار گرفتند. ،پولیو طرح ریزی طغیاناولین بار در  همانگونه که در تاریخچه ذکر گردید، این ونتیالتورها

در زمان دم، هوای داخل  پوشانند. که تمامی اطراف قفسه سینه یا بدن )به جز سر و گردن(را میای هستند  ونتیالتورها به شکل محفظه

موجب کشیده شدن دیواره قفسه سینه به خارج و اتساع  ˝قباگردیده، متعا آنمحفظه تخلیه شده، منجر به ایجاد فشار منفی در داخل 

در  نوع  ونتیالتورهااین  باشد که در ادامه توضیح داده می شود.این اصل در واقع همان فیزیولوژی طبیعی تنفس می گردد. آن می

دیستروفی عضالنی ، اسکلروزهای متعدد مغزی و میاستنی گراو مورد ، عضالنی مثل پولیومیلیت  -بیماران مبتال به اختالالت عصبی

 شامل : آن انواع نبودتراشه نیازی  داخل به لوله گذاری اده از آنبرای استف و می گرفتنداستفاده قرار 

 



 

 

 تانک تنفسی با ریه آهنی 

 بدن پوش یا ریه پوش یا کت بارانی  

تواند از نقطه ای به نقطه دیگر )یا بر زره قفسه سینه یا کاسه الک پشت که مانند ژاکت یا حلقه ای عمل می کند لذا بیمار می 

 تردد نماید.روی صندلی چرخدار( 

 مزایا

 عدم نیاز به وجود راه هوایی مصنوعی و عوارض متعاقب آن .  

 یی تنفس نظیر بیماریهای مزمن انسدادی ریه. آبا کاهش کفایت و کار هاصالح اکسیژناسیون در بیماران دارای تنفس ارادی همرا 

 کاهش نیاز به استفاده از شل کننده عضالنی.  

 ای بتوانند استراحت نمایند.  وب جهت حمایت از تهویه به صورتی که عضالت تهویهکاهش کار تنفس در درمان متنا 

  معایب

 استریل نمودن و حفظ موازین بهداشتی با آن مشکل است.  

 سر و صدای زیاد آنها بخصوص در ریه آهنی 

 شود.  موجب کاهش تحرک بیمار و استعداد ابتال به عوارض ناشی از بی حرکتی می 

 شود.  های بدن می زیر محفظه موجب بروز عوارض بر روی سایر سیستم ایجاد شده درفشار منفی  

 انجام مراقبتهای پرستاری از بیمار در زیر ونتیالتور مشکل است.  

 توان از آن استفاده کرد.  در هر نوع نارسایی تنفس نمی 

 تواند موجب زخم فشاری گردد.  ای آن می نوع جلیقه 

   ونتیالتورهاي فشار مثبت

نماید و  ولی مثبت ایجاد میئولها به جریان انداخته، یک فشار آ ونتیالتورهای فشار مثبت در زمان دم، گاز را تحت فشار به داخل ریه

دار( ضروری است تا تراشه یا تراکستومی کافبرای این نوع تهویه، وجود راه هوایی مصنوعی )لوله شوند. سینه میموجب اتساع قفسه

این نوع ونتیالتورها چهار فاز اصلی دارند که . ها شود م با فشار مثبت وارد ریهمورد نظر به طور کامل در زمان د حجم جریان هوا با

 صورت گیردبرای بیمار  ایتهویهتی کامل گردد تا یک سیکل سبای

 دم  

 تغییر دم به بازدم  

 بازدم  

 تغییر از بازدم به دم 

 مثبت فشار ونتیالتورهاي انواع

 ونتیالتور فشار ثابت  

 ونتیالتورهای حجم ثابت  

 ونتیالتورهای زمان ثابت  

 ونتیالتورهای فرکانس باال  

 



 

 

 ونتیالتورهاي فشار ثابت

بنابراین  از پیش تنظیم شده برسد. میزانهای هوایی بیمار به  کنند که فشار راه این ونتیالتورها حجم جاری تحویلی را زمانی ختم می 

ی بیمار در این نوع یهای هوا فشار راه نمود. ی بیمارها توان حجم بیشتری را تحویل ریه باالتر فشار بر روی دستگاه، می با تنظیم مقادیر

جریان،  و بستگی به سرعت ( و حجم متغیر استاست PIPکه در واقع همان  )برابر با فشار تنظیمی بر روی دستگاهبوده  تهویه ثابت

در تهویه کوتاه مدت و در شرایطی از این نوع  راه های هوایی و مسیر عبور هوا )مدار( از ونتیالتور دارد.کمپلیانس ریه بیمار و مقاومت 

 نیاز به تهویه مکانیکی وجود ،و.. ارادی متعاقب بیهوشی تهویهکه ریه بیمار سالم بوده ولی به علت مسایل خارج ریوی نظیر اختالل در 

 شود.استفاده می دارد،

 حجم ثابتونتیالتورهاي 

که حجم از پیش تنظیم شده بر روی دستگاه، به  رسد،به پایان میها زمانی  در این ونتیالتورها مرحله دم یا جریان گاز به داخل ریه 

های بارز این  ها تحویل گردد، ونتیالتور تحویل حجم را تا رسیدن به حجم تنظیمی ادامه خواهد داد که یکی از مزیت داخل ریه

باشد و حجم از پیش تنظیم شده را )با فشارهای متفاوت( به  یش از سایر مدها قادر به کنترل تهویه و اکسیژناسیون میبا مدهاست، زیر

ای  دهد و همین مزیت دلیل استفاده شایع از این ونتیالتورها در کنترل بیماران دچار اختالالت حاد تهویه های بیمار تحویل می ریه

بیمار را در معرض  ر این است که ممکن است فشار راههای هوایی را در حد مقادیر خطرناک باال برده واز معایب این ونتیالتو است.

 .)پنوموتوراکس، آمفیزم زیر جلدی و ...( قرار دهد تروما خطر ابتال به بارو

 ونتیالتور زمان ثابت 

به ریه ها وارد کرده و پس از سپری شدن زمان مزبور ، این ونتیالتورها ، در زمان دم هوا را در فواصل زمانی از پیش تنظیم شده ای  

تواند به طور ساده تحت کنترل مکانیزم زمانی یا از  طریق ست کردن تعداد های تهویه ای میگیرد . دورهدم خاتمه و بازدم صورت می

ق ضرب کردن سرعت جریان در تنفس در دقیقه و تنظیم کردن نسبت به دم به بازدم یا درصد زمانی دم باشد. حجم جاری از طری

آید . بسته به کمپلیانس و مقاومت راه های هوایی ، حجم جاری و فشار راه زمان( بدست می ×زمان دم )حجم جاری: سرعت جریان 

فاده کند. از این نوع ونتیالتورها بطور اختصاصی در تهویه ریه کودکان و نوزادان استهای هوایی از یک تنفس به تنفس بعدی تغییر می

 ,Brid baby brid , monaghan 225, Engstrom ECS 2000 cerflo CV2000می شود . از انواع آن می توان به 

Emerson IMV .به دلیل تحت کنترل بودن زمان، سرعت جریان بایستی به نحوی تنظیم شود که حجم جاری مورد نظر اشاره کرد

 ها شود.  در آن زمان وارد ریه

 فرکانس باالونتیالتورهاي 

میلی لیتر( را با فرکانس باال 111الی  51یا حدود  kg/ml 5/1-1از انواع جدید ونتیالتورها هستند که قادرند حجم ها جاری کوچک ) 

دور در ثانیه( در اختیار ریه بیمار قرار دهند . تجارب نشان داده است که استفاده از تهویه با فشار  21سیکل در دقیقه یا  111-151)

تواند گازهای خون را در حد طبیعی حفظ نماید. در این حالت ریه ها به جای ای کوچک میثبت و فرکانس باال با حجم های ضربهم

ریه،  قفسه سینه و اعمال جراحی برخی شوند. موارد استفاده درمی شوند و گازها از طریق انتشار، منتقلاتساع ، دچار ارتعاش می

 .باشدمی و... و نوزدان کودکان رم دیسترس تنفسی حادسندو فیستول برنکوپلورال 

 شامل:از این نوع ونتیالتورها  شایع سه نمونه 

  (high, frequency jet ventilation )HFJV  بار در دقیقه 51-111با تهویه 

  (High frequency oscillation )HFO  با در دقیقه  181-241با سرعت تهویه 

 High frequency positive pressure ventilation) )HFPPV  



 

 

 نکته

( هستند که در آنها یک کامپیوتر تعبیه شده تا امکان microprocessor) هاریز پردازنده ونتیالتورها از نوعانواع جدید نسل امروزه 

ای و ترکیب تهویه الگوهای محتلفه و پارامترهای تنفسی فراهم گردد و توانایی بکارگیری مانیتورینگ کامل اعمال مربوط با تهوی

 آید.پارامترهای فشار، حجم و زمان برای کاربران فراهم 

 و فیزیولوژي تنفسمکانیزم انجام تهویه )دم و بازدم( 

  :گیرد که شاملبه طور طبیعی و به منظور انجام فرایند تهویه تغییراتی در مرحله دم و بازدم در بدن به صورت فیزیولوژیک صورت می

 فاز دم

 انقباض دیافراگم و عضالت بین دنده ای  

 حرکت دیافراگم به سمت پایین  

 باال و خارج به حرکت دنده ها و استرنوم 

                                                              افزایش اندازه قفسه سینه 

 در فضای جنبایجاد فشار منفی  

 ها افزایش حجم ریه 

 هاکشش هوا به داخل ریه  

 

 بازدمفاز 

 شل شدن دیافراگم و عضالت بین دنده ای  

 حرکت دیافراگم به سمت باال  

 حرکت دنده ها و استرنوم به پایین و داخل  

 کاهش اندازه قفسه سینه  

 ایجاد فشار مثبت  

 کاهش حجم ریه ها  

 خروج هوا با فشار از ریه ها 



 

 

 

 تنفس  فیزیولوژي

        ها منتقل شده وکند. اکسیژن به سلولاکسیدکربن تولید میبه مصرف رسانده و دی ( راO2همه سلولهای زنده بدن، اکسیژن)

 ها نیاز بهشود. اکسیژن مصرف شده خون توسط سلولها، از طریق سیستم گردش خون منتقل میاکسیدکربن حاصل از سلولدی

              ن و خارج شدنژاین عمل جایگزینی اکسی ز به خارج شدن دارد.ااکسیدکربن تولید شده در خون نیجایگزین شدن و دی

اکسیدکربن از ها به خون منتقل شده و دیاکسیژن هوای فرو برده شده به داخل ریه گیرد.ها صورت میاکسیدکربن توسط ریهدی

درصد  79ها شامل ریههوای دمیده شده به داخل  ردد.گ شود تا در آنجا دفعها باز گردانده میطریق سیستم گردش خون به ریه

 17درصد نیتروژن ،  79ها شامل اکسیدکربن بوده و هوای بازدم خارج شده از ریهدرصد دی 14/1ن و ژدرصد اکسی 21,96نیتروژن، 

 اکسیدکربن است. درصد دی 4درصد اکسیژن و 

 دو اصل مهم در تهویه مکانیکی
 د.اصل بسیار مهم باید در نظر گرفته شو 2در تهویه مکانیکی 

 اصل اول: تهویه
هدف اصلی تهویه تسهیل در آزاد شدن دی اکسید کربن و نگه داشتن میزان دی اکسید خون شرریانی در محردوده نرمرال مری باشرد.      

گذراند و باید در هنگام تنظیمات ونتیالتور با توجه به شرایط بالینی بیمرار و  تهویه تأثیر می تنظیم پارامتر اصلی که روی 2بدین منظور 

ای تر مهم تهویره دقیقره  مراا. حاصلضرب این دو پتایج گازهای خون شریانی در نظر گرفته شوند، تعداد تنفس و حجم جاری می باشندن

 شوند.نامیده می شود که در ادامه در قسمت تنظیمات توضیح داده می

 اکسیژناسیون: دوماصل 
و متعاقب  نگه داشتن میزان اکسیژن خون شریانی در محدوده نرمالهدف اولیه اکسیژناسیون افزایش میزان رسیدن اکسیژن به خون و 

گذراند و تأثیر می وضعیت اکسیژناسیون و بهبود پارامتر اصلی که روی تنظیم 2بدین منظور  آن رسیدن اکسیژن به بافتها می باشد.

کسر اکسیژن هوای ن شریانی در نظر گرفته شوند، باید در هنگام تنظیمات ونتیالتور با توجه به شرایط بالینی بیمار و نتایج گازهای خو

 د.نمی باش (PEEP)( و فشار مثبت انتهای بازدمFIO2دمی)

 انواع مدهاي تهویه مکانیکی
نماید . یا به عبرارتی دیگرر ، روشرهایی هسرتند کره بیمرار و       ای است که دستگاه بیمار را تهویه میای به مفهوم طریقهمد یا طرح تهویه

کننرد . دو  تعامل با یکدیگر سیکل تهویه ای را انجام می دهند . مدها را بر اساس مکانیزم شروع کننده دم طبقه بندی مری ونتیالتور در 

( هستند . در تهویه کنتروله ، ونتیالتور تهویه را شرروع  Assisted( و کمکی )controlledگروه اصلی مدهای تنفسی شامل کنتروله )

د . در تهویه کمکی ، بیمار شروع و ختم تمام یا قسمتی از تنفس را عهده دار بروده ونتیالترور در تمرام    دهو کل عمل تهویه را انجام می

تقسیم بندی دیگر مدها بر اساس فشاری یا حجمی بودن و یا ترکیبری از از هرر دو بره     کند.سیکل تهویه ، بیمار )تنفس( را حمایت می



 

 

انواع مختلفی از مدهای تنفسی در دستگاه های ونتیالتور وجود دارند که امروزه  بر این اساس صورت مدهای پیشرفته صورت می گیرد.

 شوند.این موارد به نام جنگل مدها نامیده می تنوع زیاد رشد فزاینده تکنولوژی و به علت

 مدهاي حجمی

 CMV ( Controlled Mechanical Ventilation)        د تهویه کنترله یا اجباريم

 

های بیمار های تنفسی بیمار به ریهونتیالتور هوای دمی را با حجم جاری و تعداد از پیش تعیین شده، صرف نظر از کوششدر این مد 

دهد و در صورت کوشش تنفسی بیمار، وی قادر به تحریک ونتیالتور برای تحویل یک تنفس مکانیکی نخواهد بود و کوشش تحویل می

در صورتی که بیمار کوشش  ( بیمار با دستگاه خواهد شد.Fightingو موجب جنگیدن )تنفسی بیمار توسط دستگاه بلوکه شده 

عضالنی مثل پانکرونیوم بروماید یا پاولن و نیز داروهای  -ی عصبی کننده توان با استفاده از داروهای فلج تنفسی داشته باشد می

کوشش تنفسی بیمار را سرکوب کرد به نحوی که تداخلی با  نیلیا فنتا و نارکوتیک مثل مورفین میدازوالمبخش نظیر  آور و آرام خواب

 در این مد بیمار کامالً در اختیار دستگاه است. عملکرد تهویه کنتروله نداشته باشد.

نیز شناخته )مثل دستگاه دراگر(    IPPVیاVCبه عنوان  CMVهای متفاوت ونتیالتور وجود دارد،سازندگان و مدلکه از آنجائی 

 .شود می

  باشد بدلیل بلوک دستگاه، گرسرنگی هروا و افرزایش کرار تنفسری ر       عیب این مد آن است اگر بیمار بیدار بوده و تالش تنفسی داشته
 دهد.می

 
  AMV( (Assisted-Mechanical Ventilationمد تهویه کمکی 

 

دهد. به این ها قرار میدمی بیمار، در اختیار ریههای ای را تنها با تحریک توسط کوششدر این مد ونتیالتور حجم از پیش تعیین شده

معنی که فشار منفی ایجاد شده در ونتیالتور ناشی از دم ارادی بیمار، دستگاه را تحریک کرده و ونتیالتور حجم از پیش تنظیم شده را 

دستگاه قابل تنظیم است ولی تعداد دمد. پس در این مد حجم جاری بر روی ها میزمان با دم بیمار به داخل ریهتحت فشار مثبت هم

ود و یا با شباشد که یا به تمامی آنها توسط ونتیالتور کمک حجمی میتنفس در دقیقه برابر با تعداد تنفس ایجاد شده توسط بیمار می

د بیمار شود. در این مهای ارادی با فشار منفی مشخص کمک می( تنها به دمSensitivity or Triggerتنظیم کلید حساسیت )

ها با حجم از تعیین کننده تعداد تنفس در دقیقه است پس اگر بیماری تنفس تند و سطحی داشته باشد دستگاه به تمامی این تنفس

تغییر یابد یا با  SIMVشود که باید مد به توسط دستگاه می بیمار هیپرونتیالسیون باعثکند بنابراین پیش تعیین شده کمک می

سانتی متر  -1,5عصبی و قرار دادن دستگاه روی مد کنتروله به بیمار کمک شود. حساسیت دستگاه بین –داروهای فلج کننده عضالنی 

عیب این مد آن است که اگر تنفس ارادی بیمار  سانتی متر آب)کمترین حساسیت( قابل تنظیم است. -11آب )بیشترین حساسیت( تا 

 )آپنه( به علت عدم ارائه تنفس اجباری توسط ونتیالتور، تهویه بیمار بطور کامل قطع می شود. متوقف شود

 ACV (Assist Controlled Ventilation) مد تهویه کنتروله کمکی

 گردد که در زمان وجود کوشش تنفسی توسط بیمار، مانند مد کمکی عمل کرده و( میSenseدر این مد ونتیالتور به نحوی حساس)

ها تحویل دهد و زمانی که بیمار ای را به ریهبا هر کوشش تنفسی بیمار )با فشار منفی مشخص(، حجم هوای از پیش تعیین شده

ای را در کوشش تنفسی نداشته باشد مانند مد تنفسی کنترله عمل کرده و یک طرح تنفسی حداقل بصورت حجم از پیش تعیین شده

بار در دقیقه باشد،  6به عنوان مثال، اگر تعداد تنفس تنظیمی بر روی ونتیالتور   ها تحویل دهد.فواصل از پیش تعیین شده به ریه

ثانیه، بیمار کوشش تنفسی  11سازد. اگر بعد از هر تنفس )توسط بیمار( و تا  ثانیه یک تنفس برای بیمار فراهم می 11ونتیالتور هر 

عیب این مد آن است که اگر بیمار کوشش تنفسی  .ها تحویل خواهد داد ی به ریهجبارنداشت دستگاه در پایان این زمان، یک تنفس ا

شان  همه بیماران تالش تنفسی شود.های کمکی تحویلی توسط دستگاه زیاد شده و بیمار هیپرونتیله میزیاد داشته باشد، تعداد تنفس

ها است. وقتی که  شود. مد کمکی یکی از این ضمیمهتضعیف نشده و بعضی وقتها شاید بهتر باشد که آن تالش تنفسی نیز حمایت 



 

 

شود. فشار منفی ایجاد شده توسط بیمار ممکن  کند، تنفس دستگاه نیز در همان زمان تحویل داده می بیمار شروع به نفس کشیدن می

مفید است. به هر حال حجم  های اتفاقی بیمار شده است. این برای تنفستنظیماست برابر یا بیشتر از آنچه باشد که بر روی دستگاه 

 شده است. تنظیملی برای تنفس اجباری، همان حجم تحوی

 IMV (Intermittent Mandatory Ventilation)مد تهویه متناوب اجباري 

توجه به دهد و دستگاه بدون که بیمار دم و بازدم ارادی خود را انجام میاین مد ترکیبی از تهویه کنتروله و تهویه ارادی است بطوری 

های اجباری تحویلی ونتیالتور قادر نماید یعنی بیمار در بین تنفسها را با حجم و تعداد از پیش تنظیم شده تهویه میتنفس بیمار، ریه

شود. لذا حجم تنفس ها دیگر توسط دستگاه حمایت نمیباشد ولی این تنفسهای ارادی با حجم و تعداد دلخواه میبه انجام تنفس

گیری از عضالت یابد تا با کوشش تنفسی و با بهرههای اجباری دستگاه، بیمار فرصت میاین مد متغیر است و با کاهش تنفس ارادی در

، حجم ACMVدر این است که در مد  ACVبا  IMVاختالف اصلی مد  .ی از تهویه را به خود اختصاص دهدتنفسی سهم بیشتر

شود. در حالیکه حجم  دی بیمار، برابر با حجم از پیش تنظیم شده بر روی دستگاه میگاز وارد شده به ریه با هر کوشش تنفسی ارا

دهد ممکن است حجم تنفسی به حجم  های که خود بیمار انجام می متغیر است بدین ترتیب که در تنفس IMVهای ارادی در  تنفس

گردد ل توراکس کمتر و بازگشت وریدی بهتر انجام میدر این مد به دلیل فشار راه هوایی کمتر، فشار داختنظیمی روی دستگاه نرسد.

های اجباری دستگاه با تنفس ارادی بیمار است که منجر به یابد.عیب این مد تداخل تنفسی بین تنفسده قلب کاهش میو افت برون

 شود.تروما می نهایت احتمال بارو هوایی و درعدم تطابق بیمار با دستگاه شده و منتهی به تهویه ناکافی و افزایش بیش از حد فشار راه

 Mandatory Ventilation) SIMV (Synchronized Intermittentمد تهویه اجباري متناوب هماهنگ شده
   

این مد ترکیبی از تهویه ارادی و تهویه کمکی است. ونتیالتور در فواصل از پیش تعیین شده به کوشش تنفسی بیمار حساس 

(Sensitizedشده و به این ) های کمکی بیمار دهد. در فواصل این سیکلکوشش بصورت تحویل یک تنفس کمکی مکانیکی پاسخ می

و تنها گاز مرطوب را با  کندنمیهای ارادی کند و ونتیالتور کمکی به این تنفسبطور ارادی با تعداد و حجم انتخابی خود، تنفس می

ونتیالتور به بیمار  ،بار در دقیقه تنظیم شود 6تنفس  مثالً اگر تعداد .دهد میار تنفس ارادی بیمار قرار درصد مشخص اکسیژن، در اختی

زمانی که کوشش تنفسی توسط  ،ماندثانیه منتظر اولین کوشش دمی بیمار می 11دهد که بطور ارادی تنفس نموده و هر اجازه می

پیش تنظیم شده تحت فشار مثبت همزمان با شروع  بیمار صورت گرفت، همزمان ونتیالتور نیز یک تنفس کمکی )اجباری( با حجم از

ثانیه 11دهد سپس تا ای به اولین دم بیمار پاسخ حجمی میثانیه 11دهد. به عبارت دیگر دستگاه در هر مقطع ها تحویل میدم به ریه

 های اجباری منطبق با دم تکرار می گردد.ماند و این سیکلغیرفعال باقی می

شود. از چندین  ام سیکل تنفس را کنترل کند، برای کمک کردن به بیمار در نفس کشیدن استفاده میاین مد بیش از آنکه تم

تواند بدون کمک و  ها می است. حجم و تعداد تنفس، از قبل تعیین شده است ولی بیمار در بین این تنفس IPPVمثل  SIMVجهت

بایستی در این  بیمارده را تحویل دهد یک پنجره زمانی وجود دارد .مانعی تنفس کند. به هر حال قبل از آنکه دستگاه، تنفس تعیین ش

ده و همراه با تنفس کند و دم از قبل تعیین شده با تنفس بیمار تنظیم ش زمان خاص تنفس کند. ونتیالتور خود را با بیمار تنظیم می

مد تداخلی با سیکل تنفسی بیمار ندارد و با این  IMVدر این است که برخالف  SIMVیا  IMVتفاوت  شود. داده می ویبیمار به 

بیمار بطور  SIMVدهد که دم بیمار را حس کند. در مد  تهویه اجباری را تنها زمانی ارایه می SIMVبیمار هماهنگ می گردد، 

ثانیه تنفس  15-17کند. بنابراین امکان آپنه نیز وجود دارد. در این حالت دستگاه طوری طراحی شده که اگر  خودبه خودی تنفس می

 دهد. قطع شود، خودبه خود یک تنفس اجباری کنتروله به بیمار می

 

 

 

 



 

 

 فشاريمدهاي 

 PCV( Pressure Controlled Ventilation)  ی کنترولهمد تهویه فشار

بر روی این مد جزو مدهای فشاری و کنتروله بوده و بیمار نقشی در تهویه ندارد. در این مد با تنظیم میزان فشار و تعداد تنفس 

دستگاه و بدون در نظر گرفتن تالش تنفسی بیمار دستگاه تهویه فشاری بیمار را انجام می دهد. بدیهی است بر اساس شرایط بیمار در 

 می گردد و بیمار باید به طور مداوم از این جهت بررسی گردد.  هر سیکل تنفسی حجم های متغیری وارد ریه بیمار 

 PSV (Pressure Support Ventilation)مد تهویه با حمایت فشاري 

این مد در برخی ونتیالتورهای میکروپروسسوری تعبیه شده است. در مدهایی که در آنها امکان تنفس ارادی وجود دارد 

(Spontaneous SIMV, IMVمی ).در  توان از مد تهویه با حمایت فشاری جهت تقویت کوشش تنفسی ارادی بیمار استفاده نمود

است که فعالیت تنفسی ارادی بیمار از طریق تحویل یک فشار مثبت دمی از پیش تنظیم شده، تقویت فشاری حالتی  واقع حمایت

اما در بیماران دارای تنفس خودبخودی و کافی این حمایت فشاری می تواند به عنوان یک مد تهویه خودبخودی نیز استفاده  نماید. می

شود. کاهش شروع دم توسط بیمار محرک اصلی شروع کار ونتیالتور در این مد است. در این مد به دم ارادی بیمار کمک می شود.

با شروع دم  حجم جاری و افزایش تعداد تنفس ناشی از بکارگیری سایر مدها، در مد تهویه با حمایت فشاری قابل اصالح و جبران است.

فشار مثبت از پیش تنظیم شده در لوله دمی ونتیالتور جریان یافته، بطور ثابت در کل سیکل دم ارادی  توسط بیمار، جریانی از گاز با

از  نماید ها وارد می شود و موجب تقویت حجم جاری ارادی بیمار شده، جریان بیشتری از گاز را با هر دم ارادی به ریه بیمار حفظ می

شود. این مد فقط در بیمارانی که تنفس قابل قبول و معتبری تیالتور کمک گرفته میآمیز بیمار از وناین مد جهت جداسازی موفقیت

  P.Sهمراه با  SIMVیکی از مزایای استفاده از  شود.ها توسط بیمار انجام میگیرد چرا که تمام تنفسدارند مورد استفاده قرار می

 از پیش تنظیم شده دریافت خواهد کرد. ست که در صورت آپنه، بیمار تعداد مشخصی از تنفس را با حجماآن

 خواهد بود. PEEPبه عالوه مقدار  P.S( معادل با سطح PIPشود، فشار دمی حداکثر)استفاده می PEEPهمراه با  P.Sزمانی که 

 آن است که حجم جاری متغیر بوده و بنابراین تضمینی برای تهویه کافی آلوئلی وجود ندارد. در صورت کاهش P.Sعیب اصلی 

یابد. مثالً در بیمار دچار کمپلیانس یا افزایش مقاومت به علت فاکتورهای مربوط به دستگاه یا بیمار، حجم جاری کاهش می

تواند خود یک  با دقت مورد استفاده قرار گیرد.این مد نه تنها می P.Sهوایی بایستی برونکواسپاسم یا بیمار دارای ترشحات زیاد در راه

ای از قبل  نیز بکار برد. در این مد هیچ حجم و تعداد تعیین شده SIMVتوان با دیگر مدها مانند  بلکه آن را میای باشد،  مد تهویه

شود. برای سادگی یک اختالف تدریجی فشار بین بیمار و ونتیالتور  وجود ندارد. در عوض یک سطح فشار برای تحویل گاز تعیین می

افتد، در نتیجه اختالف فشار  آورد مثل آنچه در تنفس طبیعی اتفاق می های خود بوجود می هوجود دارد. بیمار یک فشار منفی را در ری

 تر، حجم جاری بیشتر و صرف انرژی توسط بیمار کمتر خواهد بود. آید. بنابراین تنفس راحت بوجود می

 CPAP( Continuous Positive Airway Pressure) راه هوایي مداوم مد تهویه با فشار مثبت

این مد نیز  .های ارادی مددجو های هوایی در کل سیکل تنفس )دم و بازدم( در تنفس عبارت است از بکارگیری فشار مثبت بر روی راه

جزو مدهای تهویه خودبخودی بوده و در ضمن برای جداسازی بیماران از دستگاه نیز بکارگرفته می شود. همچنین این مد جزو مدهای 

تواند در تهویه غیر تهاجمی بیماران با مشکالت ریوی و های مخصوص و یا پرونگ بینی میده و با ماسکغیر تهاجمی نیز محسوب ش

 یک فشار PEEP فشار با استفاده از پارامترد استفاده قرار گیرد. در این مد با تنظیم رهمچنین نوزادان با سندرم دیسترس تنفسی مو

گردد و نقش بسزایی در کاهش کار تنفسی بیمار و بهبود مداوم در راه هوایی بیمار در سیکل دم و بازدم توسط دستگاه ایجاد می مثبت

 وضعیت تهویه او ایفا می نماید.

 



 

 

 BIPAP( Bi Level Positive Airway Pressure)مد تهویه با فشار مثبت راه هوایي در دو سطح

BIPAP ،نیز  غیرتهاجمی  در عین حال  یک مد تهاجمی وکه  که در آن تهویه راه هوایی با فشار مثبت در دو سطح انجام می شود

و دیگری سطح فشار مثبت راه هوایی در بازدم   IPAPکه در آن دو سطح، یکی سطح فشار مثبت راه هوایی در ضمن دم می باشد.

EPAP  حالتشود. در  روی دستگاه تنظیم می (غیر تهاجمیNIV) توان بدون نیاز به گذاشتن لوله تراشه برای بیمار تهویه را از می

کامالً فیکس شده با بینی یا صورت بیمار انجام داد، اگرچه به صورت تهاجمی نیز جزو مدهای فشاری قابل  مخصوص طریق ماسک

 باشد.استفاده می

 (Spontaneous Ventilation) مد تهویه ارادي

دهد و بیمار تعیین کننده کل کار تنفسی بوده، های بیمار تحویل نمیگونه تنفس اجباری یا کمکی به ریهمد ونتیالتور هیچدر این 

حجم تنفسی و تعداد تنفس در دقیقه بستگی به کوشش تنفسی و توانایی عضالت تنفسی بیمار دارد. در این مد تنفس ارادی بیمار با 

های هوایی، گیرد و میزان حجم جاری دمی و بازدمی، تعداد تنفس، فشار راهروی دستگاه صورت می( بر Fio2درصد اکسیژن تنظیمی)

 تهویه با و CPAP تواند به صورتمی گردد. این مدی بیمار مانیتورینگ مییاوهدرصد اکسیژن تجویزی و مقاومت و کمپلیانس راه

 ( مورد استفاده قرار گیرد.PSVحمایت فشاری )

 Noninvasive Pressure Support Ventilation(NIPSV) حمایت فشاری غیر تهاجمي مد تهویه با 

هوایی مصنوعی وجود ندارد. حجم جاری، سرعت جا نیازی به راه( است اما در اینP.Sاین مد شبیه تهویه با حمایت فشاری دمی )

های دیگر باشد. نامدر کمپلیانس و مقاومت متغیر میجریان و زمان دم بر حسب کوشش تنفسی بیمار، مقدار فشار تنظیم شده و تغییر 

 گیرد.است. تهویه با این مد از طریق ماسک کامالً فیکس شده با بینی صورت می BLPAPو  NIPPVاین مد 

 جدید و پیشرفتهمدهاي 

 PRVC (pressure regulated volume control ) 

ریه(  کمپلیانس یا )مقاومت راه هوایی و گیردشوند مورد استفاده قرار میریوی میتغییرات سریع مکانیک  دچار کهاین مد در بیمارانی

  فشار ترکیب شده است. و حجم باشد که در آنمی CMV نوعی از. دهدبنابراین عوارض بالقوه را کاهش می

  Pressure controlled inverse ratio ventilation (PC-IRV) 

 FRC زمان دم اند با افزایششده PEEP گیرد که مبتال به هیپوکسی برگشتی ناشی ازه قرار میاین مد در بیمارانی مورداستفاد

وقتی زمان بازدم کوتاه تر  دهد.های کالپس شده ر  میاین عمل با باز کردن آلوئول بخشد.اکسیژناسیون را بهبود می و یابدافزایش می

ای است  یک استراتژی تهویه IRV در واقع .کندکالپس آلوئول ها جلوگیری میمجددا از  شده و Auto PEEP می شود باعث ایجاد

خواهد بود. کوتاه شدن  3:1یا  1:1تر از زمان بازدم است. برای مثال در این حالت نسبت دم به بازدم  که در آن دم مساوی یا طوالنی

ی آلوئولهای  ورت گیرد. در نتیجه، موجب اتساع پیشروندهشود که قبل از تخلیه کامل هوای بازدمی، دم بعدی ص زمان بازدم موجب می

( FRCگردد. عدم تخلیه کامل هوای بازدمی به علت کوتاه بودن زمان بازدم، موجب افزایش ظرفیت باقیمانده عملی ) کالپس شده می

 باشد.بوده ولی زمان بازدمی کوتاه تر می BIPAPکه مثل مد  نیز اطالق می گردد APRVگاهی این مد  شود. می

 نکته 

فزایش فشار داخل توراکس موجب ا .کنندشل کننده عضالنی استفاده می برای برطرف کردن ناراحتی بیمار از آرامبخش ودر این مد  

 .کاهش برون ده قلب می شود حبس هوا و



 

 

Adaptive support ventilation (ASV) 

        یا کاهش است که حمایت تهویه را بر اساس نیازهای بیمار افزایش و و سازگار با شرایط بالینی بیمار کامپیوترییک نوع مد تهویه 

 .گیرددر هر بیماری که نیاز به کنترل حجم دارند مورد استفاده قرار می دهد ومی

 .کندبیمار خود را سازگار می یتوضعگیرد ولی با تغییر مورد استفاده قرار نمی weaningبرای جداسازی یا همان

آل و حداقل فشار یعنی با حجم جاری ایده کند.حفظ می ml/Kg/min 111ونتیالتور به صورت اتوماتیک تهویه کامل در دقیقه را در 

 .این مد وجود دارد 5های هامیلتون مدل رافائل و جی نماید در دستگاهبیمار را تهویه می

Volume Assured pressure support (VAPS) 

VAPS گیردتسهیل در جداسازی مورد استفاده قرار می مد تنفس خودبخودی است که برای درمان بیماری تنفسی حاد و. 

 .تنفسی است عضالتتنفسی و ارتقای وضعیت  عضالتکاهش خستگی  کاهش کار تنفس و ،نکته: فواید آن شامل افزایش راحتی بیمار

با تنظیم ه فشار همرا ناپایداری تهویه با حمایت Pressure Augmentions (PA).شودشناخته میهمچنین با عنوان تقویت فشار 

 .کندحجم جاری را با هر حمایت فشار در تنفس دریافت می کند که بیمار حداقلحجم جاری در بیمار این اطمینان را ایجاد می

Independent Lung Ventilation (ILV) 

بیماری غیر متقارن دو طرفه ریه هستند مورد استفاده  و الفیستول برونکو پلور ،بتال به بیماری یک طرفه ریهاین مد در بیمارانی که م

 .گیردقرار می

 نکته 

        هر ریه به طور جداگانه ونتیلهو  دباشیا شل کننده عضالنی می آرامبخش وو  دو ونتیالتور، ندو تراکئال دو مجراییآنیاز به لوله 

 .دنمی شو

High Frequency Ventilation (HFV) 

یا در بیمارانی که مبتال  و بیماران می گردددر همودینامیک باعث بروز اختالل هایی که تهویه مکانیکی در وضعیتتهویه با فرکانس باال 

های که بیماری کوتاه مدت و هایپروسیجر شود. همچنین از این موراد همزمان بابکار گرفته می یا نوزادان و بودهبه فیستول برونکوپلور 

انواع  که شامل شودهای کوچک گاز با سرعت باال ارائه میحجماستفاده می شود. در این موارد  نیز تروما حجمی زیاد است خطر بروز

 High Frequency Positive Pressure Ventilation (HFPPV)،High Frequency Jet Ventilationمختلفی مانند

(HFJV)(،High Frequency Oscillation (HFO باشندمی. 

 آشنایی با قسمتهاي مختلف دستگاه ونتیالتور و نحوه راه اندازي آن

 دستگاه ونتیالتور راساس کا
های مخصوصی تحت یک دستگاه ونتیالتور اکسیژن و هوا را به میزان مورد نیاز برای بدن با هم ترکیب نموده، سپس آن را توسط تیوب

دهد. گاز )هوا( موجود در تحویل میایجاد فشار منفی در هنگام بازدم به بیمار با ایجاد فشار مثبت در هنگام دم و"مدار تنفسی" عنوان

ونتیالتور به منظور وارد  گردد.تبدیل به بخار مرطوب شده و سپس از طریق مدار تنفسی منتقل می ،ونتیالتور قبل از تحویل به بیمار

      دهد. همچنین با کم کردن فشار، باعثها جهت انجام عمل دم، فشار موجود در مدار تنفسی را افزایش میریهکردن هوا به داخل 

 ها یا هوای بازدم، به بیرون از بدن )هوای بیرون( منتقل گردد .ریه ازشود هوای برگردانده شده می

 



 

 

 اجزاي اصلی ونتیالتور

 دارد.ی ایجاد هوای فشرده را وظیفه که کمپرسور 

 هوای فشرده و اکسیژن را مخلوط می سازد.میکسر یا بلندر که  

به  گاز تحویلیکردن  و گرم برای مرطوب ) (HME Heat and moisture Exchanger  فیلتر مرطوب کننده و یا 

موجب گرم و  یمارب یحرارت بازدم یو نگهدار یماراز بازدم ب یرطوبت ناش یظاست که با تغل یلتریف در واقع کار می رود.

و بر عکس  یماربه ب یالتوراز ونت یو از انتقال آلودگ گرددیم یماربه ب یالتوراز طرف ونت یلیتحو یدم یمرطوب شدن هوا

 کند. یم یریجلوگ

 رامترها را شامل می شود.اکه در واقع قسمت کامپیوتری، صفحه نمایش و کلیدهای تنظیمات پ دستگاه ترالی 

 هوای فشرده که در پشت دستگاه قرار دارد. خروجی اتصال به اکسیژن و 

 سنسور جریان و اکسیژن 

 خروجی دم و بازدم که لوله های خرطومی و ست تنفسی به آن متصل می گردند. 

 نکته

در دستگاه ونتیالتور معموال سه اتصال منبع شامل: کمپرسور، ورودی هوا و ورودی اکسیژن وجود دارد که هر یک باید به ورودی 

خود متصل شوند. در منبع هوا یا اکسیژن دستگاه ونتیالتور نباید هیچ گونه آبی وجود داشته باشد. همچنین به منظور مخصوص 

 جلوگیری از آسیب به دستگاه ونتیالتور مطمئن شوید که تمامی ورودی اتصاالت عاری از هر گونه نشتی و آلودگی می باشد.

 ورونتیالت و اتصال بیمار به اندازيراهمراحل 

 تجهیزات و وسایل استاندارد

  ترمومتر -کانکتور و آدابتورها - )ست تنفسی(های خرطومیلوله -فایرییومده -ونتیالتور دستگاه-ی فشردهمنبع هوا -منبع اکسیژن

 وسایل -آب مقطر استریل -وسایل ساکشن –ذخیره کیسه آمبوبگ با  -دستکش و ماسک -باکتریال آنتی فیلتر – تست النگ -داخلی

  ABGجهت گرفتن  الزم

 استاندارد مراحل انجام کار 

 دستکش بپوشید و اصول محافظت شخصی را رعایت نمایید. 

 .یدرا آموزش ده یپروسیجر را برای مددجو و خانواده آن توضیح دهید و نکات ضرور 

نکنید برخی دستگاه ها )مثل دراگر( برای روشن شدن کمپرسور  به برق وصل و روشن کنید. فراموشدستگاه ونتیالتور را  

  دکمه متفاوتی در پشت دستگاه دارند.

 متصل نمایید. نیز هوای فشرده به عدم روشن کردن کمپرسور اکسیژن و در صورتونتیالتور را به منبع  

 .نماییدست تنفسی را به شیوه مناسب به دستگاه متصل و  و محل آن بر روی دستگاه تنظیم  

 قبل از اتصال به دستگاه با آمبوبگ بیمار را تهویه نمایید. 

 .صداهای دو طرفه تنفسی را سمع نماییدو اتساع قفسه سینه را مشاهده با معاینه بالینی )مشاهده و سمع(  

 از محل صحیح لوله تراشه یا راه هوایی پیشرفته بیمار اطمینان حاصل کنید. 

 نمایید. در صورت نیار مددجو را ساکشن 

 انجام دهید. تنظیمات ونتیالتور را برا اساس شرایط بالینی بیمار 

 بریزید. دستگاه هیومدیفایر محفظه آب مقطر استریل را داخل 



 

 

  .تنظیم شده است به درستی های دستگاهآالرم محدوده مطمئن شوید که 

 میزان حجم تحویلی دستگاه را با تست النگ بررسی نمایید. 

 و را به ونتیالتور متصل نمایید.لوله تراشه مددج 

 تنظیمات اندازه گیری نمایید.  تغییر یا بعد از اولین ست دستگاه و  دقیقه 21گازهای خون شریانی را  

تنظیمات دستگاه را بر اساس گازهای خون شریانی جهت اطمینان از تهویه مناسب و عدم مسمومیت با اکسیژن انجام داده و  

 اعمال نمایید.در صورت نیاز تغییرات الزم را 

بودن درجه حرارت هوای وارد شده به دستگاه تنفسی مددجو کنترل  ترمومتر داخلی دستگاه را جهت اطمینان از مناسب 

 این میزان بر روی برخی دستگاه ها قابل تنظیم است. باشد(.  نمایید )باید نزدیک به دمای بدن مددجو

زمان با تنفس توسط دستگاه کنترل خودی وی را همکنید تنفسهای خودبهدر حالیکه عالیم حیاتی مددجو را اندازه گیری می 

 نمایید.

 و بر اساس توصیه های کنترل عفونت در حالت طبیعی .یض نماییدهای خرطومی دستگاه را تعوجهت کاهش آلودگی لوله 

 د.نساعت تعویض گرد 72تا 48 های خرطومی دستگاه باید هرلوله

آسپیراسیون  افزایش مقاومت جهت ورود هوا و های ونتیالتور را مرتبا جهت وجود آب و بخار کنترل نمایید زیرا باعثلوله 

مددجو را موقتا از دستگاه جدا کرده و با آمبوبگ ونتیله نمایید و آب را به خارج از گردد. در این صورت باید مددجو می

 دستگاه تخلیه نمایید )هرگز آب را به داخل هیومدیفایر تخلیه ننماید(.

 دهد مددجو را جهت جدا شدن از دستگاه آماده کنید.اگر شرایط بالین مددجو اجازه می 

 نکات قابل توجه

 التور را از نظر روانی حمایت نمایید.مددجو متصل به ونتی 

 ها و پروسیجرها را برایش توضیح دهید.مددجو تمام درمان حتی در صورت عدم همکاری 

 باشند.همیشه فعال می های دستگاهمطمئن شوید که آالرم 

ونتیله  نموده و با آمبوبگکه صداهای آالرم و مشکل مددجو به آسانی قابل شناسایی نیست او را از ونتیالتور جدا در صورتی 

 کنید و علت را بررسی نمایید.

 گردد.میباعث تسهیل اتساع ریه و خارج شدن ترشحات  این کارساعت تغییر پوزیشن بدهید  2تا  1را هر  مددجو 

 گردد(.حرکتی میمددجو تمرینات دامنه حرکتی فعال و غیرفعال انجام دهید )باعث کاهش خطرات ناشی از بی جهت 

 قرار دهید. Upright ها به حالت دهد وی را جهت افزایش اتساع ریهصورتی که وضعیت مددجو اجازه میدر  

 تواند باعث عفونت گردد(.های مددجو باشید )میهنگام تغییر پوزیشن مواظب آسپیره شدن آب داخل لوله به داخل ریه 

 د )جهت بررسی کاهش برون ده قلبی (.گیری نماییگردش خون محیطی مددجو و بازده ادراری او را اندازه 

 مددجو را بررسی نمایید. های افزایش و کاهش حجم مایعات بدنو نشانه عالیم 

  را انجام دهید. تجویز داروهای سداتیو و مهارکننده عصبی و عضالنی لزوم و بر اساس دستور پزشک در صورت 

شود مراقب عوارض آن مانند کاهش تیو استفاده میاگر جهت مددجو از داروهای مهار کننده عصبی و عضالنی و سدا 

 باشید. و... فشارخون

مددجو و همراه وی را مطمئن سازید که فلج ناشی از این داروها موقتی بوده و یا درصورت کار نکردن دستگاه و یا خارج  

  شدن لوله تراشه او را حمایت می کنید.

گردد. می ها توصیه تمال مسدود شدگی دارند و لذا تمیز کردن مداوم آنساز و نبوالیزرها در دستگاه ونتیالتور، احمرطوب 

( وارد دستگاه ونتیالتور شود، ضرورت دارد دستگاه سریعا باز و …درصورتی که مایع )خون، ادرار، سالین، بتادین، آب، و

گردند. کنترل کردن ماهانه جریان نشت ها، موتورها یا فیلترهای هوا تعویض ها، رلهدیده آن مانند: سوییچهای آسیب قسمت

باشد. فیلترهای هوایی لوله بیمار باید مرتبا تمیز یا ماه یک بار الزامی می 6الکتریکی و کالیبراسیون دستگاه ونتیالتور، هر 

 تعویض شود.



 

 

نیاز به بررسی و ها، وسایل فعال کننده، موتورها و هیترها، وسایل الکتریکی است که به صورت متناوب ها، سوییچالمپ 

های رادیویی پراکنده( فاصله  تعویض دارد. دستگاه ونتیالتور باید در مکانی قرار گیرد که با ابزارهای فرستنده )فرکانس

 موجود می باشد نباید قرار گیرد MRIمناسبی داشته باشد. همچنین دستگاه ونتیالتور در محیطی که دستگاه 

 دستگاه ونتیالتور ايدوره سرویس

دهی مناسب و اجتناب از صدمه به دستگاه ونتیالتور یا فرد کاربر، تنها باید افراد متخصص سرویس به منظور اطمینان از سرویس  توجه 

برای جلوگیری از خطرات شوک، مطمئن شوید که دستگاه ونتیالتور خاموش و از پریز برق جدا شده  دستگاه ونتیالتور را انجام دهند. 

تصل به دستگاه ونتیالتور باید تحت نظارت پرسنل پزشکی قرار گیرند و در صورت بروز مشکل، با توجه به هشدار بیماران م است. 

 های ذکر شده، عکس العمل الزم توسط کادر درمان انجام شود. مربوط به هر یک از وضعیت

را )مانند داروهای بیهوشی مشتعل شونده  برای جلوگیری از خطر آتش سوزی، کبریت، سیگار روشن و تمام منابع مشتعل شونده دیگر

ساییده شده یا آغشته به مواد قابل احتراق گه داشت. از لوله اکسیژن یا گرم کننده( باید از منابع اکسیژن و دستگاه ونتیالتور دور ن

ونتیالتور را از منبع اکسیژن سوختگی، بالفاصله دستگاه سوزی یا احساس بوی مانند: گریس یا روغن استفاده نکنید. در صورت آتش

 ای بررسی کنید و قطعات فرسوده، معیوب و آلوده را جایگزین و یا تمیز کنید.دور کنید. دستگاه ونتیالتور را به صورت دوره

 شستشو و نگهداري ونتیالتور
یلتر به خوبی محافظت شده و لزوم ضدعفونی گیرد که اکثر آنها با استفاده از فروزه انواع فراوانی از ونتیالتور مورد استفاده قرار میام

 :نمودن دستگاه را به طور قابل توجهی کاهش داده است. در مورد استفاده از فیلتر باید به موارد زیر توجه داشت

 .برای هر بیمار فیلتر جداگانه استفاده شده و پس از جدا شدن بیمار از ونتیالتور، برای بیمار بعدی فیلتر مجدد گذاشته شود  

 .تعویض شود ساعت 48باید فیلتر هر  ،کنندبرای بیمارانی که به مدت طوالنی از ونتیالتور استفاده می  

           درجه 71)های شستشو یا بخار با درجه حرارت کم توان با استفاده از ماشینهای مرطوب کننده ونتیالتور را میقسمت  

ار از ونتیالتور، قسمت مرطوب کننده باید شسته و خشک شده، سپس برای بیمار ضدعفونی کرد. پس از جدا شدن بیم (گرادسانتی

               ساعت توصیه 48شود، شستشوی آن هر بعدی استفاده شود. در مورد بیمارانی که به مدت طوالنی از ونتیالتور استفاده می

 .می شود

 .دهدها را به طور قابل توجهی کاهش میرشد میکروارگانیسمها برای استفاده مجدد ضروری بوده و خشک شدن تمامی قسمت  

 

 نکته

در تمامی موارد از دستورالعمل شرکت سازنده پیروی نمایید و از بکارگیری روشهای غیر اصرولی ضردعفونی بررای قسرمتهای مختلرف      

   .دستگاه پرهیز نمایید

 تنظیمات اولیه دستگاه ونتیالتور در بیماران مختلف
توسط  که باید در نظر گرفته شوندپارامترهای زیادی قبل از اتصال و حتی حین عملکرد دستگاه  ونتیالتور دستگاهبه منظور تنظیم 

قبل از پرداختن به بحث تنظیم ونتیالتور در بیماران مختلف به معرفی اجمالی این پارامترها  .د بودنخواه قابل تنظیم کاربران متخصص

 گردد.و توضیح مختصری در مورد آنها اشاره می

با توجه به وضعیت پاتولوژیک بیمار و مقدار کار تنفسی که بیمار قادر به  تعیین مد یا روش تهویههمانگونه که پیشتر اشاره گردید 

. در انتخاب مد باید دقت شود مدی انتخاب شود که علی رغم فراهم نمودن تبادالت گازی کافی، صورت می گیردن است انجام آ

 کوشش تنفسی اضافی برای بیمار ایجاد نکند و بیمار را برای جداسازی هرچه سریعتر از دستگاه ونتیالتور آماده کند.



 

 

 ي قابل تنظیمپارامترها

Frequency=RR ای  Respiratory Rate  تعداد تنفسیا  
سایر شرایط حجم جاری و  ،شود و بستگی به پاتولوژی بیماریمی هایی است که در هر دقیقه توسط ونتیالتور به بیمار دادهتعداد تنفس

 .گرددبار در دقیقه تنظیم می 12تا  11به طور طبیعی این مقدار در بالغین بین  دارد.خاص بالینی بیمار 

 

  (Tidal Volume) =TV حجم جاريیا 

در  حجم میزان این به صورت طبیعی گردد.حجم جاری، حجمی از گاز است که در هر تنفس توسط ونتیالتور به بیمار تحویل می

 بر اساس میزان کمپلیانس  باشد ومیلی لیتر( می 511بدن یعنی در حدود ) لیتر به ازای هرکیلوگرم وزنمیلی 7تا  6 معادل بزرگساالن

 خواهد بود.قابل تنظیم بیماری  شرایط بالینی و پاتولوژیی و یها، مقاومت راههای هواریه

 

(Minute volume)=MV ايحجم دقیقه یا  
تنفس شود. این میزان از حاصلضرب تعداد ای تهویه به ریه های بیمار وارد میمیزان حجمی از گاز است که در یک سیکل یک دقیقه

ن آ یزانم باشد، یم یندر بالغ یقهدر دق میلی لیتر 7111 یباال یعیبه طور طب TV × RR= MV. در حجم جاری محاسبه می گردد

  شود.یم یمتنظ ml/kg 121-111 حدود یالتوردستگاه ونت یرو

 

Inspiratory Time=Ti   زمان دمیا  
ه گردد. ببازدم، زمان دم با توجه به تعداد تنفس و نسبت دم به بازدم تنظیم میدر ونتیالتورهای زمانی با تنظیم مستقیم نسبت دم به 

ثانیه و زمان  5در نظر گرفته شود. زمان هر سیکل تنفسی  1:2بار در دقیقه باشد و نسبت دم به بازدم  12عنوان مثال اگر تعداد تنفس 

بیشتر  Flowشود و هرچه قدر زمان  تنظیم می Flowبا میزان گردد. در ونتیالتورهای حجمی نسبت دم به بازدم ثانیه می 7/1دم 

سرعت جریان هوا در دم کمتر و در  Flowشود و بر عکس با کاهش تر میباشد سرعت جریان هوا در دم بیشتر شده و زمان دم کوتاه

 I:Eهنگام تنظیم زمان دم پارامترهای  تر زمان دم مستقیما تنظیم شده و به شود. در ونتیالتورهای پیشرفتهنتیجه زمان دم بیشتر می

 آید تا کاربر بتواند بر اساس آنها زمان دم را دقیقا تنظیم نماید.در صفحه نمایش ونتیالتور به نمایش در می Flowو 

 

Fractional Inspired Oxygen= Fio2   کسر اکسیژن دمییا 

% قابل تنظیم است. 111% )هوای اتاق( تا 21شود و بین اکسیژنی است که به بیمار داده می غلظت درصد یا کسر اکسیژن دمی مقدار

% استفاده شود، اما در ابتدای 111شود برای پیشگیری از مسمومیت با اکسیژن نباید به مدت طوالنی از اکسیژن اگر چه توصیه می

گردد. مسمومیت با %  استفاده می111از اکسیژن  در برخی بیماران وصل کردن بیمار به ونتیالتور معموال جهت جلوگیری از هیپوکسی

در انجام برخی از پروسیجرها مانند  .گرددمیآتلکتازی  و کند و باعث ادم ریویمویرگی را متغیر می -اکسیژن ساختار غشای آلوئولی

  درصد داد. 111می توان به بیمار اکسیژن  انتقال بیمار و.... برونکوسکوپی، ساکشن ترشحات،
 

Sensitivity / Trigger  حساسیت ونتیالتوریا 

گردد. اما در صورت شروع تنفس مجدد بیمار، با تنظیم های اجباری  طبق فواصل از پیش تنظیم شده، دم اجباری ارائه میدر تنفس

فشاری بنابراین تنظیم حساسیت  کند که یک افت فشار، در مدار دستگاه احساس شود.حساسیت، ونتیالتور شروع به ارائه جریان می

که  باعث می شود که وقتی با تالش تنفسی بیمار این اختالف فشار استسانتی متر  2تا  1که به صورت یک فشار منفی مثل منهای 

را به بیمار تحویل        روی آن حجم جاری تنظیمی بر تحریک شده و دستگاه ایجاد کند کندبیمار بایستی در مدار ونتیالتور ایجاد 

 .دهدمی

 د. در مد کنترله کلید حساسیتنموهای بیمار هماهنگ ای دستگاه را با کوششتوان پاسخ تهویهبا تنظیم صحیح کلید حساسیت، می 

تالش  ناختنبرای شحساسیت ونتیالتور  اما در سایر مدها تعیین دهد.است، بنابراین دستگاه پاسخی به کوشش تنفسی بیمار نمیبسته 

ه گردد. در ونتیالتورهای جدید غالبا ببر اساس فشار یا حجم تنظیم می این عدد و است هت شروع دم ونتیالتور الزمتنفسی بیمار ج

 کمتر از این میزان به صورت اولیه شود.استفاده می Flow byیا   Flow Triggering جریانی جای حساسیت فشاری از حساسیت



 

 

در سیستم حساسیت جریانی، زمانیکه جریان دم ارادی بیمار به حجم از پیش تنظیم شده برسد یک تنفس  باشد.میلیتر در دقیقه  5

گردد. اساس کار حساسیت جریانی به این صورت است که یک جریان مداوم از داخل مدار ونتیالتور حمایتی توسط ونتیالتور تحویل می

که بیمار تنفس ارادی را شروع نماید، قسمتی از جریان گاز عبوری وارد ریه  ی(، زمانی)جریان تحویلی = جریان برگشت دگردمی  باز

 ان تحویلی(، ونتیالتور این اختالف جریان را حس کرده وجری< یابد. )جریان برگشتیبیمار شده، بنابراین حجم گاز برگشتی کاهش می

 یمتنظ یشمداوم و از پ یانروش، جر یناست که در ا ینا Flow Byروش  یتمزکند. ه جریان کافی، از دم بیمار حمایت مییبا ارا

باشد و  یم یمارب یبرا یقابل دسترس یعاًدارد که سر یانجر یمارب یشود در مدار دم یم یدهنام یهپال یانعنوان جره از هوا که ب یشده ا

حالت سبب کاهش  ینگردد، ا ی( میالتورتوسط ونت یهو شروع تهو یمارب یشروع تالش دم ینب ی)فاصله زمانیریموجب حذف زمان تأخ

 شود. یم یمارب یو خستگ یتنفس یستمکار س

 

Flow Rate  سرعت جریان هوا در طول دمیا  

شود و منظور از فلو این است که حجم مشخصی از گاز سرعت جریان هوا در طول دم است که بر حسب لیتر در دقیقه محاسبه می 

 شود و در نتیجه فشار حداکثر ریه بیشتر خواهدبه بیمار برسد هر چه فلو بیشتر باشد زمان دم کوتاهتر می)حجم جاری( با چه سرعتی 

لیتر در دقیقه است. در بیماران با دیسترس  51تا  31گردد. مقدار نرمال آن تقریبا تر میشد و بر عکس با کاهش فلو زمان دم طوالنی

شود تا کار تنفسی کاهش یافته و عوارض لیتر در دقیقه تنظیم می 61-111یزان فلو بین های جاری باال میزان متنفسی و یا حجم

 جانبی ناشی از آن کم شود.

حداکثر  یانگرشود که ب ینشان داده م یالتوردستگاه ونت یرو Peak Flowبه صورت  گاهیکه  (IFR)یدم یهوا یانسرعت جر

 IFR=(RR×TV×3)/1000 شود.یم محاسبهفرمول  این باشد. و براساس یم یههوا به داخل ر یانسرعت جر

 

 (Inspiratory, Expiratory Ratio) نسبت دم به بازدم یا=Ratio E: I 

         یمبازدم( تنظ یتنفس یکلس 3/2دم و  یتنفس یکلس 3/1 یاقسمت بازدم، و  2قسمت دم و  1) 1:2نسبت معموالً به صورت  ینا

مانع  یشود . دم طوالن یبه سمت قلب راست در مرحله بازدم انجام م یدیبازگشت ور یراتر از بازدم باشد ز یطوالن یدشود. دم نبا یم

از نسبت  در حالت نرمال در تهویه مصنوعی بالغین گردد. یم افت فشار خونشود، لذا سبب کاهش برون ده قلب و  یم یدبازگشت ور

هایی است که از عملکرد طبیعی ریه اعتقاد بر این است که این تنظیم تقلیدی از دم ارادی )طبیعی( در ،شودمی استفاده  1:2

 .برخوردارند

)مدت بازدم  1:3دارند. نسبت دم به بازدم  یازن یتر یبه بازدم طوالن یشتر،ب یبازماندن برونشها و خروج هوا یبرا COPDبه  یانمبتال

نسبت  یندر ا یراو در موارد احتباس هوا کاربرد دارد، ز COPDبه  یانبرابر مدت دم( در مبتال 4بازدم )مدت  1:4برابر مدت دم ( و  3

امر سبب کاهش احتباس )تله افتادن(  ینوجود دارد که ا یبازدم یخروج هوا یبرا یشتریتر بوده ، لذا زمان ب یها مدت بازدم طوالن

 شود. یهوا م

                          ، نسبت دم به بازدم را به طور معکوس به صورتI:E Ratio یمدکمه تنظ یدر رو یالتورونت یاز دستگاه ها یدر برخ 

با نسبت معکوس دم  یهروش تهو ینبرابر مدت بازدم ( مشخص شده است . به ا 3)مدت دم  3:1 یابرابر مدت بازدم(  2)مدت دم  2:1

 یکامل هوا یهشود که قبل از تخل یسبب م یهمعکوس تهو ینسبت ها ین. اشود می( گفته IRVبا نسبت معکوس) یهبه بازدم تهو

 یشبعلت کوتاه بودن زمان بازدم، سبب افزا یبازدم یکامل هوا یهشروع شود. عدم تخل یبسته شده و دم بعد یبازدم یچهدر ی،بازدم

 PEEPبا نسبت معکوس دم به بازدم،  یههوروش ت ینعلت به ا ینشود، به ا ی( و اتساع الوئولها مFRC) یمانده عمل یباق یتطرف

 PEEPخودکار،  یا یداخل PEEP یقت. در حقیندگو یم یز( نIntrinsic PEEP)یداخل PEEP یا( Auto PEEPخودکار )

 باشد. یم یناکاف یاز زمان بازدم یشده ناش یجادا

و درمان  یشگیریپ یشود، لذا برا یکالپس شده م یالوئولها یشروندهبا نسبت معکوس دم به بازدم سبب اتساع پ یهروش تهو این

خصوصاً در  ی،ناکاف یژناسیوندر موارد اکس یهروش تهو ینا ینشود. همچن یاستفاده م یتفاقد ظرف یها یهدر ر یکالپس الوئول

ARDS  که با وجود استفاده ازPEEP مد  یوجود دارد استفاده م یپوکسمیه سانتی متر آب( 15 ی)باالباال(.شودAPRV) 

 

 



 

 

Positive End expiratory pressure (PEEP)   مفشار مثبت انتهاي بازدیا 

های هوایی در انتهای بازدم به حد صفر تنزل خواهد یافت. اعمال فشار مثبت بر روی  بازدم در حالت طبیعی غیرفعال بوده و فشار  راه

موجب  PEEPکند. استعمال  کامل هوای بازدمی جلوگیری می  شود که از تخلیه نامیده می PEEPهای هوایی در انتهای بازدم،  راه

شود. این وضعیت موجب اصالح  ( و کمپلیانس ریه میFRCی عملی ) افزایش حجم جاری و در نتیجه افزایش ظرفیت باقیمانده

بازدم شده، به آلوئولهای دچار آتلکتازی نیروی تازه اکسیژناسیون از طریق افزایش تبادالت گازی در سطح آلوئولهای ریوی در زمان 

متر آب( ممکن است  سانتی 21تا  15مقادیر باالتر )بیش از  .شود متر آب تجویز می سانتی 11تا  3با فشار  PEEPبخشد. عمموماً  می

بر روی برون  PEEPاثرات منفی به دلیل  در بیماران با کمپلیانس بسیار پایین و نارسایی شدید تنفسی مورد استفاده قرار گیرد.

 شود. متر آب توصیه نمی سانتی 21قلب، مقادیر باالتر از  ده

ناشی  FRC( که دچار افزایش COPDانسدادی ریه ) مزمن بیماران مبتال به بیماریهای شامل PEEPموارد منع نسبی استفاده از 

مواردی که ایجاد فشار  و نماید ده قلبی را کم می برونو  افزایش داده مای ریه راوخطر باروترو این امر  باشند از به تله افتادن هوا می

           مثل وجود پنوموتراکس، هیپوولمی، افزایش فشار داخل جمجمه می گرددمثبت داخل توراکس موجب بدتر شدن حالت بیماری 

 بیماران تنظیم می شود.برای  متر آب( سانتی 5تا  3حداقل یا فیزیولوژیک ) PEEPبه طور طبیعی  می باشد.
 

Continues Positive Airway pressure (CPAP)  فشار مثبت مداوم راههاي هوایییا  

شود. اگر گفته می PEEPکرد که در این صورت به آن  توان حین تهویه مکانیکی مداوم ایجادفشار مثبت انتهای بازدم را می

PEEP در تنفس خودبخودی همراه یا بدون حمایت تنفسی مورد استفاده قرار گیرد به آن CPAP گویند. میPEEP  وCPAP 

روند و باعث اصالح اکسیژناسیون اند بکار میمشخصا به منظور کاهش آتلکتازی بازدمی در بیمارانی که دچار صدمات حاد ریوی شده

 است. قابل تنظیم سانتی متر آب 15تا  5 در این حالت ،PEEPگردند. سطح معمولمی

 

 Plateau pressure   اي یا فشار استاتیکفشار کفهیا 

 کمپلیانس استاتیک     دهنده فشار آلوئولی و های هوایی وجود دارد و نشانفشاری است که در پایان دم و قبل از شروع بازدم در راه

اما باال  .ها استنشانه کاهش ظرفیت ریه  Peak inspiratory  pressureمید . باال رفتن فشار پالتو و حداکثر فشارریه است

 31باشد. در صورت افزایش فشار پالتو به های هوایی میبدون باال رفتن فشار پالتو نشانه وجود مقاومت در راه دمی رفتن حداکثر فشار

 تروما وجود دارد. سانتی متر آب خطر ایجاد بارو 35تا 

 

Sigh  عمیقدم یا  

برابر حجم جاری است. هدف  2تا  5/1تنفس عمیق و پی در پی( وبا حجمی  3تا  2دقیقه  6تا  5)هر  بار در ساعت 12تا  6دم عمیق 

ست در صورت حجم جاری کوچک بروز کند. در هنگام استفاده از ا های هوایی کوچک است که ممکناز دم عمیق مقابله با انسداد راه

کرد، زیرا در چنین شرایطی دم عمیق ممکنست معموال نباید از دم عمیق استفاده 15-11از حد فیزیولوژیک) های جاری باالترحجم

 ها گردد.های هوایی یا بروز بارو تروما در ریهمنجر به افزایش شدید فشار حداکثر راه

 
Apnea Ventilation    

های خودبخودی بیمار توسط ونتیالتور در زمان مشخص از نفستنفسی است که در آن هنگام آپنه بیمار )عدم احساس ت تنظیمیک 

گردد. در این مد تعداد تنفس و حجم جاری جهت تهویه اجباری از ین شده( ونتیالتور بطور اتوماتیک وارد تهویه اجباری مییپیش تع

خود بیمار هستند )مدهای غیر از گردد. به عبارت دیگر در کلیه مدهایی که مشروط به تنفس خودبپیش برای ونتیالتور تعریف می

CMV  یا(IPPV حتما باید قبل از اتصال بیمار به ونتیالتور مد ،Apnea Ventilation  با حجم و تعداد تنفس مناسب برای

 حیات وی تهدید نشود. ونتیالتور تعریف گردد تا در هنگام آپنه بیمار

 

 

 

 



 

 

Peak inspiratory  pressure=Pmax=Ppeak=Pinsp  دمیحداکثر فشار یا 

مقاومت راههای  توسط کاربر بر روی دستگاه و بر اساس مدهای فشاری باشد ومی ها در هنگام دماتساع ریهفشار الزم جهت حداکثر 

 21 بین رحله دمم این فشار در بزرگساالن در. مقدار طبیعی باشدمی بیمار و میزان حجم دریافتی قابل تنظیم ریه کمپلیانسهوایی و 

 سانتی متر آب تجاوز کند. 45می باشد و نباید از محدوده آب  سانتیمتر 35تا 

 

MAP  Mean airway pressure =  هاي هواییفشار متوسط راهیا 

های هوایی مقدار متوسط فشار راه هوایی در کل زمان دم و بازدم می باشد. برای بررسی اثرات سوء افزایش منظور از فشار متوسط راه

راه هوایی استفاده از این معیار بیش از حداکثر فشار راه هوایی ارزش دارد چرا که در این معیار مدت زمان تاثیر فشار نیز در نظر فشار 

 های هوایی را افزایش خواهد داد. شود. هر عاملی زمان دم را طوالنی کند و یا شروع بازدم را به تاخیر بیاندازد فشار متوسط راهگرفته می
 

Inspiratory Hold   ها در حالت دمنگهداشتن ریهیا  

 .شودها استفاده میریه کمپلیانس وگیری مقاومت جهت انجام پروسیجرهای خاص مانند انجام گرافی سینه یا اندازه
 

Expiratory Hold   ها در حالت بازدم نگهداشتن ریهیا 

 .شوداستفاده می PEEP   یا Auto PEEP های خاص مانند اندازه گیریگیریجهت انجام اندازه

 

(Flow Sensor)   جریان گرحسیا  

 ده دارد. عههب را ها و فشارها در طی مدار تنفسیگیری حجمحساسه جریان وظیفه اندازه
 

 (O2 Sensor) اکسیژن  گرحسیا 

 عهده دارد.ه حساسه اکسیژن وظیفه اندازه گیری درصد اکسیژن تحویلی به بیمار را ب

 

 تنظیمات اولیه ونتیالتور در بیماران با توجه به شرایط بالیني آنها ولاجد
 

 بزرگساالنتنظیمات اولیه ونتیالتور در 

 

 و شرایط بالینی  نوع بیماری ظیم اولیه پارامترهاتن

 مدهای حجمی مدهای فشاری

 بیمار با ریه سالم و اختالل در تهویه 

(12-10 )R.Rate:   (12-10 )R.Rate:   

cm/H2O 5-3PEEP:   cm/H2O 5-3PEEP:   

cm/H2O 30-20 PIP        TV:6-8 ml/kg 

FIO2: <60%    FIO2: <60% 
 I:E Ratio 1:2 Flow Rate: 50-70 L/min 

 هاتنظیم محدوده آالرم هاتنظیم محدوده آالرم

بیمار با ریه های بیمار و اختالل در  ARDSپنومونی و  COPDآسم و 

 FIO2: 100% FIO2: 100% تنفس وضعیت
(10-6 )R.Rate:   (24-16 )R.Rate:   

TV:6-8 ml/kg TV:6 ml/kg 
cm/H2O 4-0PEEP:   cm/H2O 15-8PEEP:   

I:E Ratio 1:3,1:4 I:E Ratio 1:1 , 2:1 

 



 

 

 تنظیمات اولیه ونتیالتور در بیماریهاي تنفسی نوزادان

 

ABG وضعیت بیماری   تنظیم اولیه پارامترها هدف 

35/7 - 25/7 pH=  باال(  40-60دقیقه(R.Rate  (1 

 :آسیب آلوئولی 

 RDSمانند 

 ، پنومونی

70- 50 PaO2 cm/H2O 5-4  ) زیاد(peep (2 

55- 45 PaCO2 cm/H2O 25-15  ) متوسط(PIP   (3 

 Ti   (4)متوسط(  4/0-6/0ثانیه  

 L/  8 Flow    (5دقیقه  

4/7 - 3/7 pH=  / باال(   60دقیقه(R. Rate  (1 درگیری مجاری هوایی: 

 peep   (2)کمتر از متوسط(  PaO2 3-2 = 60 - 80 مانند آسپراسیون مکونیوم

50 - 40 = PaCO2 25-15  ) متوسط(PIP (3 

 Ti   (4)کمتر از متوسط(  3/0-4/0ثانیه   

 L/ 8 Flow (5دقیقه  

30/7 - 25/7 pH=   پائین(  30دقیقه(R. Rate  (1  

 آپنه نارس

 و  بدون درگیری ریه
70 - 50 = PaO2 2   )کم(peep (2 

55-50 PaCO2 15-12  ) کم(PIP (3 

 5/0-4/0 Ti   (4 

 L/  8 Flow (5دقیقه   

5/7 - 4/7 pH=   باال(  50-70دقیقه(R. Rate  (1 

PPHN  یا افزایش مداوم فشار

  ریوی در نوزادان

100 - 70 = PaO2 4-3 peep (2 

40-30 = PaCO2 25-15 PIP (3 

 4/0-3/0 Ti   (4 

 L/ 8 Flow (5دقیقه  

 

 آنها یو نحوه بررس یالتوردستگاه ونت یعشا يآالرم ها
خرود دسرتگاه وجرود     به طور کلی آالرم های مختلفی در انواع دستگاه ونتیالتور و با توجه به در نظر گرفتن عوامل مربوط به بیمار و یرا 

دارد. نکته مهم آن است که کاربران به آالرم های مهم و با اولویت که ارزش حیاتی دارند توجه ویژه داشته و نسربت بره بررسری و رفرع     

 . انواع آالرم بر اساس نوع اولویت شامل:آنها اقدام نمایند

 

 :موقعیت ضروری و نیازمند توجه فوری(High priority)اولویت باال 

 موقعیت خطرناک و نیازمند پاسخ سریع (Medium priority):لویت متوسطاو 

 موقعیت هشدار، نیازمند توجه مراقبین (Low priority):اولویت پایین 

 

در اولویرت  تهویره تنفسری   , در اولویرت براال  و آپنه هوایی های مربوط به نارسایی هوا یا فشار باالی راهبه عنوان نمونه: در ونتیالتور آالرم

 باشند.تغییرات غلظت اکسیژن در طول تنفس در اولویت متوسط می وپایین 

های آالرم، خصوصیات و سطح اولویت آنها را بهتر درک کرده و نسربت  توانند آموزش دیده تا ترکیب سیگنالدر این رابطه مراقبین می 

 دهی مناسب داشته باشند.های آنها پاسخبه پیامد



 

 

بینی مواردی بر روی سیستم تجهیزات پزشکی اسرت کره معمروال بره کمرک مهندسرین برالینی        طراحی و پیشاز جمله اقدامات دیگر 

 Device alarm nurseهای سیستم احضرار پرسرتار )  شود از جمله: کابلپزشکی در مشارکت با کارکنان آموزش پرستاری انجام می

call cablesتوانرد در جهرت   پ انفوزیون به سیستم احضار پرستار اسرت کره مری   متر و پماکسی( که در جهت اتصال ونتیالتور، پالس

 ها بسیار کمک کننده باشد.کاهش فراوانی و متمرکزسازی آالرم

متری پرتابل است که با احاطه و چررخش کامرل در محریط اطرراف تغییررات مختلرف       از موارد دیگر طراحی و ساخت یک سیستم تله 

  در بحرث تنظیمرات   دهد بدون درگیری مستقیم با شررایط بیمراران تعامرل داشرته باشرند.     اجازه می ها را نشان داده و به مراقبینآالرم

توان به یک سطح آالرم صحیح و اصرولی در جهرت کراهش    های کاذب میها نیز طبق مطالعات انجام شده با کاهش درصدی آالرمآالرم

% و برا کراهش   71هرا را  تروان فراوانری آالرم  ثانیه می 15تا  5آالرم از  فراوانی و خستگی آالرم دست یافت. به عبارتی با افزایش تأخیری

اگرچه در دستگاه های مختلف آالرم های مختلفی برای شرایط خراص   ها را کاهش داد.% آالرم45% حدود 88% تا 91ها از آستانه آالرم

 پرداخته می شود.وجود دارد، اما در این قسمت تنها به ذکر چندین آالرم شایع و مهم در بالین 

 

 آالرم های مهم

O2 Supply down 

نشان دهنده عدم اتصال دستگاه به منبع اکسیژن و یا افت فشار اکسیژن سانترال یا کپسول اکسیژن می باشد و باید بالفاصله این 

 مشکل برطرف گردد.

Air Supply down 

 هوای فشرده می باشد، این مشکل نیز باید بالفاصله مرتفع شود.بیانگر عدم روشن بودن کمپرسور دستگاه و یا عدم اتصال دستگاه به 

 ( High pressure alarmهشدار دهنده فشار باال )

           نشان یجیتالباروگراف د یا یرا در مرحله دم و بازدم به طور دائم توسط فشار سنج عقربه ا ییفشار راه هوا یالتورونت یدستگاها

اگر  قابل قبول است. مه سانتی متر آب 45تا  باشد. یم سانتی متر آب 21-31ینب (pipدم ) یدر انتها ییحداکثر فشار هوا دهد. یم

بر اساس تنظیمات دستگاه در صورت افزایش فشار در راههای  است. یادتروما ز باالتر رود احتمال بارو سانتی متر آب 41فشار از   ینا

انسداد در  یامقاومت)فشار( و  یشدهنده فشار باال در موارد افزا هشدارآید. میبه صدا در  Airway pressure highهوایی آالرم 

باالتر از  سانتی متر آب 11محدوده هشدار دهنده فشار باال حدود  شود.ی(فعال میالتورتا دستگاه ونت یهر ین)در فاصله ب یستمس

  شود.یم یم(تنظpipدم ) یدر انتها ییحداکثر فشار هوا

آید افتد که انسداد در مسیر جریان هوا وجود داشته باشد انسداد به علل مختلفی پیش میهای هوائی هنگامی اتفاق میراهافزایش فشار 

های بیمار و ونتیالتور، وجود های آن عبارتند از: سرفه کردن بیمار، گاز گرفتن لوله تراشه، عدم هماهنگی بین تنفسکه عمده علت

های رابط گی لولهاگذاری نادرست لوله تراشه، وارد شدن لوله تراشه به برونش راست، گرفتگی یا تاشدهای هوائی، جترشحات در راه

)به علت  های بیمار و تغییرات در طرح تنفسی بیمارونتیالتور به بیمار، گرفتگی فیلترها، اسپاسم برونش، افزایش تعداد تنفس

ها مانند زدن، کاهش ظرفیت ریهو غیره(، تالش بیمار برای حرف CNSیا هیپوکسمی، ترس و اضطراب بیمار، اختالالت متابولیک 

 .، تنظیم نادرست محدوده آالرم فشار  Flow rateو نامناسب یا حجم  PEEPپنومونی، ادم ریوی، پنوموتوراکس، تنظیم نادرست 

 کند.یل حجم را متوقف میتحو یالتورونت باالدر زمان فعال شدن فشار  شود. یالرم هشدار دهنده فشار باال فعال مآدر این موارد  

 ساکشن کردن بیمار، بررسی تنظیمات دستگاه، تجویز برونکودیالتور و... از روشهای رفع این آالرم با توجه به علت آن می باشند.

 



 

 

 (Low pressure alarm)یینهشدار دهنده فشار پا

ایجاد             Airway pressure low  الرملوله تراشه و یا حتی سورا  شدن آن آ کاف یا ی خرطومینشت هوا از لوله ها وجود در اثر

بدین  شود.یمتعیین  ( pipدم ) یدر انتها ییتر از حداکثر فشار راه هوا یینپا سانتی متر آب 5 -11الرم حدود ا ینا محدوده .می شود

 منظور باید مسیر ست تنفسی، اتصاالت دستگاه و کاف لوله تراشه بیمار بررسی گردد.

 (high volume alarmهشدار دهنده حجم باال) 

شده  یماز حجم تنظ یشتردرصد ب 11-15 االرم حدود ین. اآالرم ایجاد می شوداین  ایدقیقه یهحجم تهومیزان  یشدر صورت افزا 

در این گونه موارد باید تعداد تنفس و حجم جاری تنظیمی بیمار بررسی شود و در صورت افزایش تعداد تنفس بیمار به  شود.یم یمتنظ

گاهی مواقع باید تنظیمات  علت درد، اضطراب و یا تب باید به منظور جلوگیری از هایپرونتیالسیون بیمار این موارد مرتفع شوند.

 دستگاه و مد تنفسی را تغییر داد.

 آالرم هاایر س

 (oxygen limits) یژنکاهش غلظت اکس یا یشهشدار دهنده افزا

ایجاد می شود و باید ضمن بررسی منبع الرم این آ شده  یمتنظ یزان%نسبت به م5 یزانبه م o2کاهش غلظت  یا یشدر صورت افزا

 اکسیژن ، حس گر اکسیژن نیز بررسی و در صورت لزوم کالیبره گردد.

 (O2 or flow measurement inopاندازه گیري اکسیژن یا جریان)ختالل در ا

باشند و نیاز است که در اکثر موارد این آالرمها به علت عدم کالیبره بودن و یا خرابی در حس گرهای اکسیژن و جریان در دستگاه می

 دستگاه ونتیالتور را تعویض نمائید. های، سنسورهادر صورت عدم رفع این آالرم این موارد بررسی و مرتفع شوند.

 (Device failure)عدم عملکرد دستگاه ونتیالتور

دهد که سخت افزار شکسته یا نرم افزار دستگاه ونتیالتور دچار مشکل شده باشد. در این مورد به  این آالرم زمانی ر  می 

 های مجاز دستگاه ونتیالتور مراجعه کنید. نمایندگی

 فنخرابی 

دهد. در صورت انسداد فیلتر، آن را تمیز  اگر فیلتر فن دستگاه ونتیالتور مسدود شده باشد یا به خوبی عمل نکند این آالرم ر  می 

 کنید و اگر الزم بود، فیلتر را تعویض کنید.

 آالرم هاي کاذب 
های کاذب است که باید دید چرا بروز آالرم امروزه بحث دیگر، عدم کارکرد مناسب سیستم هشدار یا آالرم بعضی از تجهیزات پزشکی و

ای در مانیتورینگ قلبی باعث تولید آالرم غیر توان انجام داد. به عنوان مثال جدا شدن یکی از لیدهای سینهچنین است و چه کاری می

بیماران باعث بروز خستگی  کاذب وسایل مانیتورینگ )پایش( های غیرضروری وشود. از طرفی بروز و فراوانی باالی آالرمبحرانی می

یابد. یکی از خستگی آالرم گسترش می پرستاران غیرحساس شده و باالست، اهفراوانی آالرم شود. در واقع وقتی که تکرر وآالرم می

 های کاذب دستگاه پالس اکسیمتری است.بزرگترین عوامل ایجادکننده آالرم



 

 

% از 15 بندی شوند تنهاهای کاذب طبقهدقیق شرایط بیمار نبوده که به عنوان آالرمها نشان دهنده % همه آالرم41از طرفی بیش از 

 های مناسب بالینی که نیاز به مداخله دارند در نظر گرفته شوند.تواند به عنوان آالرمها میهمه آالرم

درصد گزارش شده که تنها کمتر  99,4تا  86های مثبت کاذب ناشی از مانیتورهای فیزیولوژیک مطالعات نیز شمار بروز آالرم در دیگر

دهی کاهش احتمال پاسخ ممکن است باعث به تأخیر انداختن زمان واکنش یا هااین آالرم % نیاز به مداخله در مدیریت بیمار دارند.1از 

محیطی که از قبل هم ( فقط باعث افزایش پارازیت، گیجی و استرس در non actionableهای غیر کارا )پرستاران شوند. این آالرم

مثبت کاذب به عنوان یک مشکل جدی شناخته شده در مراقبت ویژه پزشکی  هایدر واقع شمار باالی آالرم شوند.زا بوده میاسترس

های صحیح نیز گزارش است که هنوز حل نشده باقیمانده و به عنوان تهدید کننده امنیت بیمار به خاطر نادیده گرفتن یا توقف آالرم

    است. شده

 خستگی آالرم ونتیالتور 
داوم یک مشکل جدی است. به خستگی آالرم دستگاه تهویه مکانیکی یا ونتیالتور نیز به عنوان بخشی از مبحث خستگی آالرم به طور م

عدم حساسیت های ونتیالتور و ترکیب آنها با دیگر صداهای خو گرفته و معمول در بخش مراقبت ویژه اغلب باعث که تکرر آالرم طوری

های ونتیالتور را بدون آگاه نمودن دیگر افراد تیم مراقبت شود. به طوری که اغلب مراقبین به طور معمول آالرمها میمراقبین به آالرم

 تواند منجر به عواقب آشکار از جمله آسیب یا مرگ بیمار شود.کنند که میخاموش یا غیر فعال می

در راستای این مشکل  AARC (American Association For Respiratory Care)انجمن مراقبت تنفسی آمریکا 

 بایست در سه سطح انجام شود.ها میکند که تنظیمات مربوط به آالرمپیشنهاد می

 : مربوط به پیامدهایی است که عدم توجه به آنها در مدت زمان کوتاه تهدید کننده فوری حیات است )مانند قطع تنفس(.سطح یک

های به طور بالقوه تهدید کننده حیات است )مانند نشت جریان، آالرم : پیامدهایی که عدم توجه به آنها در مدت زمان طوالنیوسطح د

 فشار مثبت انتهای بازدمی(.

 : پیامدهای غیر دستگاه تنفس که در صورت عدم رسیدگی تهدید کننده حیات نبوده اما امکان آسیب به بیمار وجود دارد.سطح سه

های مراقبین و شرایط و نیاز بیماران ها بر اساس نیازمندیبایست آالرماره آالرم ونتیالتور نیازمند یک رویکرد سیستمی است که میاد

 بخشی و تسریع امنیت بیمار را به دنبال خواهد داشت.ها کارایی، اثرتنظیم شوند چرا که آشنایی پرستاران با تنظیمات مختلف آالرم

 هاي مناسب در جهت کاهش خستگی آالرماستراتژيها و راه حل
های کاذب بیان شد موارد زیر نیز ی که در جهت کاهش فراوانی و آالرمخطای انسانی عالوه بر موارد درباره برطرف نمودن و کاهش این

 باشد:در منابع موجود قابل توجه می

 شود. های مثبت کاذب یا اذیت کننده در محیط هر بخش بررسیبروز آالرم 
ها متناسب با نیازها و شرایط خاص بیمار مشی بخش یا بیمارستان در رابطه با پارامترهای مناسب برای تنظیم آالرمخط 

 توسعه یابد.
سازی برای قضاوت صحیح با قسمت مهندسی زیست پزشکی تنظیمات آالرم هر بخش خود متناسب با جمعیت بیمار و مرتب 

 مرور شود. در صورت نیاز
 بایست در پروتکل پایش کردن مد نظر قرار گیرد. ها یک زمان مشخص تعریف شده میدهی به آالرمای پاسخاگر بر 
بایست پارامترهای آالرم و سطوح آالرم را تجزیه و تحلیل کرده تا مشخص شود که آنها به صورت مناسب کارکنان بخش می 

 اند.تنظیم شده
های کاذب کاهش یافته و احتمال قابل عملکرد تنظیم شوند تا شمار بروز آالرمبایست در جهت سطوح پارامترهای آالرم می 

 های صحیح و قابل مداخله افزایش یابد.آالرم
دهند معنی کرده و به هایی را که ر  میپرستاران بایستی آموزش ببینند تا پارامترهای آالرم را تشخیص داده و سطوح آالرم 

 تناسب آن عمل کنند.
 .ای و منظم بررسی و کالیبره شوندتجهیزات پزشکی بیمارستان به صورت دوره دها  با هماهنگی واح کلیه دستگاه 
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 کلید واژگان
 

 Mechanical Ventilation تهویه مکانیکی

 Alarm آالرم

 Modes of Ventilation ایمدهای تهویه

 Noninvasive Ventilation تهویه غیر تهاجمی

 Continuous positive airway pressure فشار مثبت مداوم راه هوایی 

 Positive pressure ventilation تهویه با فشار مثبت 

 

 

 
 

 



 

 

 خودآزمایی
 شود؟ یاستفاده مبا مقادیر باال  PEEPاز  یکاف هیتهو یبرقرار یبرا ARDS مارانیچرا در ب -1

               FVCب( کاهش       FRC( کاهش الف

 FVC شید( افزا           FRC شیافزا (ج

 

 باشد؟کدامیك از مدهای زیر جزو مدهای تنفس ارادی می -2

 PCVد(         PSV ج(     IPPVب(      SIMVالف( 

 

هوای دمی را با حجم جاری و تعداد از پیش تنظیم شده به ریه های بیمار  بدون توجه به تالش بیمار ای ونتیالتوردر کدام مد تهویه -3

 دهد؟تحویل می

 تهویه متناوب اجباری-کمکی           د-کنتروله -کمکی        ج-کنتروله       ب-الف

 

موجلب   ریل از ملوارد ز  كیل وصلل اسلت کلدام     SIMVمد  التوربایبه دستگاه ونت بوده و نتوبهیا 8که با لوله تراشه شماره  یماریدر ب -4

 شود؟ یم یکیمکان هیتهو در ییفشار راه هوا شیافزا

 کاف لوله تراشه شدن ی( خالب                        ( خارج شدن لوله تراشهالف

 دستگاه ی( نشت هوا از لوله هاد  ی          تنفس ی( تجمع ترشحات در مجارج

 

 کدام است؟ یمصنوع هیتحت درمان با تهو ماریب( در PEEPعارضه ) نیمهمتر -5

   یکاهش برون ده قلب (ب             برون ده قلب شی( افزاالف

 PaO2سطح  شیافزا (د                 PaO2(کاهش سطح ج
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