
 اسپیرومتری

 اسپیرومترتشويقي

 و آرام دم انجام به را شما كه است اي وسیله تشويقي اسپیرومتر

 عوارض ايجاد از جلوگیري آن استفاده از دفھ كند مي تشويق عمیق

 مي...  و تنفسي ايھعفونت ، نفس تنگي مثل جراحي از بعد تنفسي

 يهھت بیمارستان داروخانه از جراحي عمل از پیش را وسیله اين. باشد

 كردن كار صحیح طرز تا نمايید تمرين آن با جراحي از قبل و نمايید

 .بگیريد ياد آنرا با

 

 اسپیرومتر دستگاه از استفاده نحوه

 پايین سوراخ رابه خرطومي لوله كنید باز را دستگاه پالستیكي پاكت

 تجويز برايتان كه عددي رامقابل تنفسي نشانگر نمايید متصل دستگاه

 رنگ سفید وپیستون دم سرعت ندهھد نشان رنگ زرد توپ. يدھد قرار شده

 .كنید مي اھ ريه وارد دم رھ با كه است واييھ حجم مقدار ندهھد نشان

 عمیق بازدم يك ابتدا يدھد تكیه تخت پشت به و نشسته خود تخت روي

 دست يك با سپس نمايید خارج خود ي اھ ريه از را واھ و يدھد انجام

 ديگر دست وبا يدھد قرار خود انھد در و گرفته را اسپیرومتر لوله

 آرام نفس يك بعد بگیريد خود صورت جلوي عمودي صورت رابه اسپیرومتر

 در حركت به را دستگاه داخل زرد توپ كه كنید وسعي بكشید وعمیق

 را نفستان داريد،ھنگ خندان شكلك جلوي و لوله وسط را وآن آوريد

 رنگ سفید پیستون و شود واھ از پر اھ ريه كه جايي نمايیدتا تر عمیق

 وضعیت مانھ در را نفستان ثانیه چند ، شود نزديك حجم نشانگر به

 پنج حدود و نمايید خارج اھ ريه از را واھ آرامي به سپس داريدھنگ

 پیستون كنید سعي.  نمايید تكرار را كار اين ساعت در بار ده الي

 .ببريد باال است شده تجويز برايتان جايیكه تا تدريج به را سفیدرنگ

 تمرين نموديد خستگي احساس دستگاه با كار بار چند از بعد چنانچه

 ا ر خود تمرين دوباره استراحت مدتي از بعد و نموده قطع را خود

 . كنید شروع

 

 اسپیرومتر با كار دفعات و مدت

 :جراحي عمل از قبل روز

 كامل بطور را آن از صحیح استفاده طرز تا كنید كار دستگاه با مرتب

 . بگیرد ياد

 :جراحي عمل از بعد ايھروز



 دستگاه با بار ده الي پنج يكبار ساعت دو تا يك رھ بیداري نگامھ در

 .نمايید تمرين

 

 توجه قابل نكات

 .بشويید استفاده از بعد و قبل را اسپیرومتر پالستیكي انهھد -١

 . نكنید فوت دستگاه داخل -٢

 .يدھند قرار مرطوب محیط در را دستگاه -٣

 استفاده ديگران دستگاه از شماست استفاده براي فقط دستگاه اين -۴

 .ننمايید

 قابل ديگر صورت اين در چون نیفتد زمین به دستگاه باشید مواظب -۵

 .بود دھنخوا استفاده

 نمي دستگاه اين از حاد نفس تنگي يا آسم به مبتال بیماران -۶

 . نمايند استفاده توانند

 

 


