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دوره احیای قلبی و ریوی پیشرفته در شرایط پیش بیمارستانی

ایست تنفسی

سازمان اورژانس کشور
معاونت آموزش همگانی،مهارتی و اعتبار بخشی

مورد ایست تنفسی
مقدمه
این مورد به ارزیابی ،مداخله و گزینههای مدیریت مناسب برای یک بیمار بزرگسال غیرهشیار و بدون پاسخ دچار ایست تنفسی
میپردازد .تنفس ا صالً وجود ندارد یا برای حفظ اک سیژن ر سانی و تهویه منا سب ناکافی ا ست .ضربان وجود دارد (نفس بریدۀ
آگونال را با تنفسهای کافی اشتتاهان نریرید.ا ارزیابی  BLSو ارزیابیهای اولیه و ثانویه بکار میروند ،هر چند بیمار در ایستتت
تنفسی باشد ،نه ایست قلهی.
داروهای مورد
این مورد داروهای زیر را شامل میشود:
اکسیژن

سیسامها یا تجهیزاتی که از لولهگذاری با توالی سریع اسافادن میکنند ممکن است داروهای دیرری را در نظر بریرند.
تنفس طبیعی و غیر طبیعی
ماوستتت میزان تنفس در بالغین حدود  12تا  16بار در دقیقه استتتت .حجم جاری عهی ی  8تا  10میلی لیار در کیلوگرم
اکسیژنرسانی و حذف  CO2عهی ی را حفظ میکند.
تاکیپنه میزان تنفس باالتر از  20بار در دقیقه و برادیپنه میزان تنف سی زیر  12بار در دقیقه ا ست .میزان تنف سی کمار از 6
بار در دقیقه (هیپوونایال سیونا به تهویه کمکی با یک د ساران ما سک کی سهای یا ران هوایی پی شرفاه با  ٪100اک سیژن نیاز
دارد.
.شناسایی مشکالت تنفسی بر اساس شدت
شناسایی شدت مشکل تنفسی به شما در تصمیمگیری مناسبترین مداخالت کمک میکند .عالئم زیر را جدی بریرید:



دیسارس تنفسی



نارسایی تنفسی

دیسترس تنفسی
دی سارس تنف سی نوعی و ض یت بالینی ا ست که م شخ صۀ آن تالش یا میزان تنفس غیر عهی ی (مثال تاکی پنها ا ست .تالش
تنفستتتی ممکن استتتت افزایا یابد (مانند فلرینی بینی ،رترکشتتتن و استتتافادن از ع تتتالت کمکیا یا ناکافی باشتتتد (مثال
هیپوونایالسیون یا برادی پنها.
دیستتارس تنفستتی ممکن استتت از خفید تا شتتدید باشتتد .برای مثال ،بیمار مهاال به تاکی پنه خفید و افزایا خفید تالش
تنفسی با تغییرات در صداهای ران هوایی دچار دیسارس تنفسی خفیفی است .بیمار مهاال به تاکی پنه قابلتوجه ،تالش تنفسی
به مراتب زیاد ،بدتر شدن رنی پو ست و تغییرات و ض یت ذهنی دچار دی سارس شدید تنف سی ا ست .دی سارس شدید تنف سی
ممکن است نشانهای از نارسایی تنفسی باشد.
عالئم بالینی دیسارس تنفسی م موالً شامل برخی یا همۀ موارد زیر است:


تاکی پنه



افزایا تالش تنفسی (مثالً ،فلرینی بینی ،رترکشنا



تالش تنفسی ناکافی (مثال هیپوونایالسیون یا برادی پنها



صداهای غیر عهی ی ران هوایی (مثالً ،اساریدور ،خس خس ،خر خرا



تاکیکاردی



رنیپریدن و پوست سرد (توجه داشاه باشید که برخی از علل دیسارس تنفسی ،مانند سپسیس ،ممکن است سهب

گرم ،قرمز و پوساه پوساه شدن پوست شودا


تغییر در سطح هوشیاری یا تحریکپذیری



اسافادن از ع الت شکمی برای کمک به تنفس

این شاخصها ممکن است شدت مافاوتی داشاه باشند.
دی سارس تنف سی زمانی م شهود ا ست که بیمار س ی میکند با وجود ان سداد مجاری هوایی ،کاها حجمپذیری ریه یا بیماری
بافت ریه تهادل گاز عهی ی را حفظ کند .با خستتاه شتتدن بیمار یا با بدتر شتتدن عملکرد یا تالش تنفستتی یا هر دو ،تهادل گاز
مناسب را نمیتوان حفظ کرد .وقای این اتفاق میافاد ،عالئم بالینی نارسایی تنفسی ایجاد میشود.
نارسایی تنفسی
نارسایی تنفسی نوعی وض یت بالینی اکسیژنرسانی ،تهویه ناکافی یا هر دوست .نارسایی تنفسی اغلب مرحله نهایی دیسارس
تنف سی ا ست .اگر کنارل سی سام ع صهی مرکزی غیرعهی ی بر تنفس یا ض د ع النی وجود دا شاه با شد ،بیمار ممکن ا ست
علیرغم نارسایی تنفسی تالش تنفسی اندکی را نشان دهد یا هیچ تالشی را نشان ندهد .در این موارد ،باید نارسایی تنفسی را
بر ا ساس یافاههای بالینی شنا سایی کنید .ت شخیص را با اندازنگیریهای عینی مانند ضربان اک سیماری یا تحلیل گاز خون
تأیید کنید.
اگر برخی از عالئم زیر وجود داشاه باشد ،نارسایی تنفسی محامل مشکوک است:



تاکیپنۀ قابلتوجه



برادی پنه ،آپنه (اواخرا



افزایا ،کاها ،یا فقدان تالش تنفسی



حرکات هوایی دیساال ض ید یا ناموجود



تاکیکاردی (اوایلا



برادی کاردی (اواخرا



سیانوز



اساپور ،کما (اواخرا

نارسایی تنفسی ممکن است ناشی از انسداد ران هوایی فوقانی یا تحاانی ،بیماری بافت ریه و کنارل تنفسی مخال (مثال آپنه یا
تنفس آه ساه سطحیا با شد .هنرامی که تالش تنف سی ناکافی ا ست ،نار سایی تنف سی ممکن ا ست بدون ن شانههای م مول
دیسارس تنفسی رخ دهد .نارسایی تنفسی نوعی وض یت بالینی است که به مداخله برای پیشریری از تشدید ایست قلهی نیاز
دارد .نارستتایی تنفستتی ممکن استتت با افزایا ستتطح کربن دی اکستتید شتتریانی (هیپرکاپنیا ،کاها اکستتیژنرستتانی خون
(هیپوکسمیا یا هر دو رخ دهد.
ایست تنفسی
ای ست تنف سی توقد (فقدانا تنفس ا ست .ای ست تنف سی م موال نا شی از رویدادی مانند غرق شدن یا آ سیب سر ا ست .برای
بزرگساالن دچار ایست تنفسی ،ارائه حجم جاری تقریها  500تا  600میلی لیار ( 6تا  7میلی لیار بر کیلوگرما باید کافی باشد.
این مسئله با نوعی از حجم جاری سازگار است که سهب باال آمدن مشهود قفسۀ سینه میشود.
بیماران مهاال به انسداد مجاری هوایی یا حجمپ ذیری ض ید ریه ممکن است برای تهویه درست به فشار باال نیاز داشاه باشند
(برای باال آمدن مشهود قفسۀ سینها .شیر فشارشکن در دساران آمهوبی ممکن است مانع از رسیدن حجم جاری کافی در این
بیماران شود .اعمینان حا صل کنید که د ساران آمهوبی به شما امکان دور زدن شیر ف شار شکن و در صورت لزوم ا سافادن از
فشار باال را برای رسیدن به بس مشهود سینه میدهد.
تهویه بیا از حد غیر ضروری است و می تواند موجب تورم م دن و عوارض ناشی از آن ،از جمله رگورژیااسیون و آسپیراسیون،
شود .مهمتر از آن ،تهویه بیا از حد ممکن ا ست م ر با شد زیرا ف شار داخل تورا سیک را افزایا میدهد ،بازگ شت وریدی به
قلب و بروندۀ قلب و بقا را کاها میدهد .ارائهدهندگان مراقهتهای بهداشای باید از تهویه بیا از حد (نفسهای بیا از حد
یا حجم بیا از حد بزرگا عی ایست قلهی و تنفسی اجاناب کنند.

ارزیابی BLS
هنرام ارزیابی بیمار ،ب د از بیخطر شتتدن وضت یت ،همانطور که در «قستتمت چهارم :رویکرد نظاممند» توصتتید شتتدن استتت،
ارزیابی  BLSرا انجام دهید.
ارزیابی و بررسی مجدد بیمار
رویکرد نظاممند در واقع ارزیابی و سپس اقدام برای هر مرحله به صورت ماوالی است.
به یاد داشاه باشید :ارزیابی  ...سپس انجام اقدام مناسب.
در این مورد ،ارزیابی میکنید و میبینید که بیمار ضربان دارد ،بنابراین از  AEDاسافادن نمیکنید یا فشردنسازی قفسه سینه
را شروع نمیکنید.
تهویه و بررسی ضربان
در مورد بیمار دچار ای ست تنف سی با ضربان ،تهویه را یک بار در هر  5تا  6ثانیه با د ساران آمهوبی یا هر د ساران پی شرفاه ران
هوایی دیرری انجام دهید .هر  2دقیقه ضربان را برر سی کنید .حداقل  5ثانیه ،اما نه بی شار از  10ثانیه ،برای برر سی ضربان
وقت برذارید.
ارزیابی اولیه راه هوایی
مدیریت ایست تنفسی
اگر تهویه آمهوبی کافی باشتتد ،ارائهدهندگان ممکن استتتت از قراردادن ران هوایی پیشتتترفاه منصتتترف شتتتوند .ارائهدهندگان
مراقهتهای بهداشای باید در عول ارزیابی اولیه برای قرار دادن ران هوایی پیشرفاه تصمیم بریرند.
تجهیزات ران هوایی پیشرفاه عهارتند از :ران هوایی الرنژیال ماسک ،لولۀ الرنژیال ،لوله مری-تراشه ،و لولۀ داخل تراشهای ).(El
در صورتی که در محدودن ف الیااان با شد ،میتوانید در زمانی که منا سب و در د سارس ا ست از تجهیزات ران هوایی پی شرفاه
اسافادن کنید.
تهویه
در این حالت ،بیمار دچار ایست تنفسی است اما همچنان ضربان دارد .باید یکهار هر  5تا  6ثانیه بیمار را ونایله کنید .هر نفس
باید  1ثانیه عول بک شد و قف سه سینه به عور م شهودی باال بیاید .مراقب با شید و از تهویه بیا از حد اجاناب کنید (تنفس
بیا از حد در هر دقیقه یا حجم بیا از حد در هر نفسا.
دستورالعمل  :FYI 2015قراردهی درست لولۀ ET
 ،AHAعالون بر ارزیابی بالینی ،کاپنوگرافی موجی پیو ساه را به عنوان مطمئنترین روش تأیید و پایا قراردهی صحیح لوله
 ETتوصیه میکند.

شکل  :14انسداد ران هوایی توس زبان و اپیرلوت .هنرامی که بیمار پاسخ نمیدهد ،زبان ممکن است ران هوایی را مسدود
کند .مانور سر به عقب/چانه به باال انسداد در بیمار بدون پاسخ را کاها میدهد .الد ،زبان ران هوایی را مسدود میکند .ب،
مانور سر به عقب/چانه به باال زبان را باال میبرد و انسداد را کاها میدهد .پ .اگر مشکوک به ترومای ساون فقرات گردنی
هساید ،ارائهدهندگان مراقهتهای بهداشای باید از مانور کشیدن چانه به باال بدون اکسانشن سر اسافادن کنند.

ارائۀ تهویۀ پایه
مهارتهای پایۀ راه هوایی
مهارتهای پایۀ ران هوایی بکاررفاه برای تهویه بیمار عهارتند از:



مانور سر به عقب/چانه به باال



مانور کشیدن چانه به باال بدون اکسانشن سر (مشکوک به ترومای ساون فقرات گردنا



تهویه دهان به بینی



دساران دهان به بینی



تهویۀ دساران دهان به مانع (با اسافادن از ماسک جیهیا



تهویه آمهوبی (شکل  15و 16ا

تهویه آمبوبگ
د ساران تهویۀ آمهوبی از کی سه تهویه ما صل به ما سک صورت ت شکیل شدن ا ست .این د سارانها دههها ست که ا ساس تهویه
اورژانسی بودناند .دساران آمهوبی رایجترین روش تهیه فشار مثهت است .هنرام اسافادن از دساران آمهوبی ،حدود  600میلی
لیار حجم جاری بدهید که برای باال بردن قف سه سینه در عرض  1ثانیه کافی ا ست .تهویه آمهوبی روش تهویه منا سهی برای
یک ارائهدهندن خدمات بهدا شای تنها در عول  CPRنی ست( .در صورتی که ما سک جیهی در د سارس با شد ،یک ارائهدهندن
مراقهتهای بهداشتتای تنها باید از آن برای تهویه استتافادن کند.ا تهویه آمهوبی برای دو امدادگر آموزشدیدن و مجرب راحتتر
است .یک امدادگر ران هوایی را باز میکند و ماسک را روی چهرن میبندد ،در حالی که دیرری کیسه را فشار میدهد ،و هر دو
باال آمدن قفسه سینه را میبینند.
ات صاالت سرا سری موجود در تمام د سارانهای ران هوایی به شما امکان ات صال هر گونه کی سه تهویه به لوازم جانهی ما دد را
میدهد .شیرها و پورتها ممکن است شامل اجزای زیر باشند:
· شیرهای یکعرفه برای جلوگیری از اینکه بیمار هوای بازدم را دوبارن تنفس کند
· پورتهای اکسیژن برای دادن اکسیژن مکمل
· پورتهای دارو برای دادن داروهای افشانهای و دیرر داروها
· پورتهای ساکشن برای پاکسازی ران هوایی
· پورتهای نمونهگیری کمّی  CO2بازدمی،
می توانید سایر لوازم جانهی را به اناهای بیمار شیر و صل کنید ،از جمله ما سک صورت جیهی ،ران هوایی ما سک حنجرن ،لوله
حنجرن ،لوله مری-نای و لولۀ .ET

شکل  .15روش گیرۀ  E-Cبرای نره داشان ماسک حین باال آوردن فک .خود را در موق یت سر بیمار قرار دهید .هنرام
اسافادن از انرشتهای سوم ،چهارم و پنجم (به شکل  Eا برای باال آوردن فک ،انرشت شست و انرشت اول را در اعراف باالی
ماسک حلقه کنید (به شکل Cا.

شکل  .16اسا فادن از دساران آمهوبی توس دو امدادگر .امدادگر در موق یت سر بیمار سر بیمار را به عقب میبرد و ماسک را
در برابر صورت بیمار میبندد ،و انرشت شست و انرشت اول هر دست برای بسان کامل در اعراف لهههای ماسک شکل  Cرا
ایجاد میکند .امدادگر از  3انرشت باقی ماندن (Eا برای باال آوردن فک اسافادن میکند (ران هوایی را باز نره میداردا .امدادگر
دوم بهآرامی کیسه را (بیا از  1ثانیها فشار میدهد تا قفسه سینه باال بیاید .هر دو ارائهدهندن باید باال آمدن قفسۀ سینه را
مشاهدن کنند.
ابزارهای پایه راه هوایی :راه هوایی دهانی-حلقی
مقدمه
ران هوایی دهانی حلقی یا  OPAدر بیمارانی بکار میرود که در م رض خطر انستتداد ران هوایی از زبان یا از ع تتالت شتتل ران
هوایی فوقانی ه ساند .این د ساران  Jشکل ( شکل A7 1ا روی زبان برای نره دا شان آن و ساخاارهای نرم تحتحلقی دور از
دیوارن خلفی حلق سفت میشود.
اگر عمل های باز کردن ران هوایی (مثالً ،مانور ستتر به عقب و چانه به باال/مانور کشتتیدن چانه به باالا موفق به تأمین و حفظ ران
هوایی رو شن و غیرم سدود ن شوند OPA ،در بیماران غیره شیار بکار میرود OPA .نهاید در یک بیمار ه شیار یا نیمهه شیار
بکار برود زیرا ممکن ا ست رفلکس تهوع و ا سافراغ را تحریک کند .ارزیابی کلیدی این ا ست که برر سی کنید آیا بیمار سرفه و
رفلکس تهوع دارد یا خیر .اگر چنین است ،از  OPAاسافادن نکنید.
 OPAرا میتوان برای باز نره داشتتان ران هوایی در هنرام تهویه آمهوبی استتافادن کرد ،زمانی که ارائهدهندگان ممکن استتت
ندان ساه بر روی چانه ف شار بیاورند و ران هوایی را م سدود کنند OPA .همچنین در عول ساک شن دهان و گلو و در بیماران
لولهگذاشاهشدن برای جلوگیری گاز گرفان و بسان لوله  ETاسافادن میشود.
تکنیک جاسازی OPA
مرحله

اقدام

1

در صورت امکان با ا سافادن از نوک ساک شن حلقی محکم ،دهان و حلق را از تر شحات ،خون یا ا سافراغ پاک
کنید.

2

اندازن منا سب  OPAرا اناخاب کنید OPA .را مجاور سمت چهرن قرار دهید ( شکل B17ا .هنرامی که فلنج
 OPAدر گوشتته دهان قرار دارد ،نوک در زاویه فک پایین قرار دارد .اگر  OPAاندازن و جاستتازی صتتحیحی
داشاه باشد ،باعث هماهنری مناسب با مجرای گلوت میشود.

3

 OPAرا به گونهای جاسازی کنید که به سمت کام سخت حین ورود آن به دهان انحنای باالیی پیدا میکند.

4

همانطور که  OPAدر حفرن دهان حرکت میکند و به دیوارن خلفی حلق نزدیک می شود ،آن را  180درجه به
موق یت مناستتتب بچرخانید (شتتتکل C17ا OPA .را همچنین میتوان در زاویه  90درجه به دهان قرار داد و
سپس به سمت حلق خلفی با جلو رفان آن پایین بیاید .در هر دو روش ،هدف این ا ست که د ساران را حول
زبان خم کرد تا زبان ناخواساه به جای جلو رفان توس  OPAبه حلق برنرردد.
روش دیرر مساقیم جاسازی کردن  OPAدر حین اسافادن از یک دساران دپرسور زبان یا دساران مشابه برای
جلو نره داشان زبان حین پیا رفان  OPAاست.

ب د از قرار دادن  ،OPAبیم ار را تحت نظر بریرید .موقیت سر و فک منا سب با شد تا ران هوایی باز نره دا شاه شود .در صورت
ضرورت ،ران هوایی را ساکشن دهید.
احتیاط
هنگام استفاده از  ،OPAاز موارد زیر مطلع باشید:
· OPAهایی که بیا از حد بزرگ هساند ممکن است حنجرن را مسدود کنند یا به ساخاارهای حنجرن آسیب بزنند.
· OPAهایی که بیا از حد کوچک ه ساند یا بها شاهان جا سازی شدناند ممکن ا ست قاعدۀ زبان را به خلد بک شانند و ران
هوایی را مسدود کنند.
· برای جلوگیری از آسیب بافت نرم به لبها و زبان ،در جاسازی  OPAدقت کنید.
به یاد داشتتاه باشتتید که تنها در بیمار بدون پاستتخ و بدون ستترفه و رفلکس تهوع از  OPAاستتافادن کنید .اگر بیمار ستترفه یا
رفلکس تهوع دارد OPA ،ممکن است اسافراغ و اسپاسم حنجرن را تحریک کند.

شکل  .17رانهای دهانی حلقی A .دسارانهای ران هوایی دهانی حلقی  ،Bاندازنگیری دساران ران هوایی دهانی حلقیC .
دساران ران هوایی دهانی حلقی جاسازیشدن.
ابزارهای پایۀ راه هوایی :راه هوایی بینی-حلقی
مقدمه
ران هوایی بینی حلقی یا  NPAبه عنوان جایرزین  OPAدر بیمارانی بکار میرود که به دستتتاران مدیریت پایه ران هوایی نیاز
دارند NPA .یک لوله بدون کاف پالستایکی یا الستایکی نرم استت (شتکل A18ا که مجرایی برای جریان هوا بین نارکها و
حلق فراهم میکند.
بر خالف رانهای هوایی دهانی NPAS ،را میتوان در بیماران هشتتیار ،نیمه هشتتیار یا غیرهشتتیار (بیماران مهاال به ستترفه و
رفلکس تهوعا بکار برد NPA .زمانی الزم استتت که جاستتازی  OPAاز لحاظ فنی دشتتوار یا خطرناک استتت .نمونههای آن
عهارتند از :بیماران مهاال به رفلکس تهوع ،تری سموس ،آ سیب گ ساردن در اعراف دهان ،یا سی ساک شنی فک NPA .را میتوان
در بیماران مهاال به اخاالل عصهی و هماهنری حلقی پایین (که باعث انسداد ران هوایی فوقانی میشودا نیز بکار برد.
تکنیک جاسازی NPA
مرحله
1

اقدام
 NPAبا اندازۀ مناسب را اناخاب کنید.

دور بیرونی  NPAرا با سوراخ داخلی نارک مقای سه کنید NPA .نهاید خیلی بزرگ با شد که سهب

بروز خارش مداوم ستتوراخ بینی شتتود .ب تتی از ارائهدهندگان از قطر کوچکترین انرشتتت بیمار برای اناخاب
اندازۀ مناسب اسافادن میکنند.


عول  NPAباید همانند فاصله از نوک بینی بیمار تا نرمۀ گوش باشد (شکل B18ا.

2

ران هوایی را با یک روانکنندن محلول در آب یا ژله بیهوشی روانکاری کنید.

3

ران هوایی را از عریق ستتوراخ بینی در جهت خلفی عمود بر صتتفحۀ صتتورت قرار دهید .آن را بهآرامی در اماداد
کد نازوفارنکس قرار دهید (شکل C18ا.
اگر مقاومت شد:



کمی لوله را برای تسهیل جاگذاری در زاویه مسیر بینی و نازوفارنکس بچرخانید.



از عریق سوراخ بینی دیرر قرار دهید زیرا مسیرهای بینی بیماران اندازن مخالفی دارند.

اغلب دوبارن ارزیابی کنید .از عریق جابجایی قدامی مندیهل با ا سافادن از مانور باال بردن چانه سر را در باال حفظ کنید .مخاط،
خون ،اسافراغ یا بافت نرم حلق میتواند  NPAرا مسدود کند که قطر داخلی کوچکی دارد .ارزیابی مکرر و ساکشن ران هوایی
ممکن است برای اعمینان از باز بودن الزم باشد.
احتیاط
هنگام استفاده از  NPAباید از موارد زیر مطلع باشید



برای اجاناب از عوارض ،در قراردهی آرام ران هوایی مراقب باشید .ران هوایی میتواند مخاط یا بافت آدنوئید را تحریک

کند و ،با آسپیراسیون احامالی لخاه در داخل تراشه ،باعث خونریزی شود .برای دفع خون و ترشحات ،ساکشن ضروری است.


 NPAبا اندازن نادر ست ممکن ا ست وارد مری شود .با تهویه ف ال ،مانند تهویه آمهوبی NPA ،ممکن ا ست باعث

تورم م دن و هیپوونایالسیون احامالی شود.


 NPAممکن است سهب الرنروسپاسم و اسافراغ شود ،هر چند بیماران نیمه هشیار م موالً آن را تحمل میکنند.



در بیماران مهاال به ضتتای ه صتتورت به خاعر خطر جابجایی نادرستتت در حفرن جمجمه از عریق صتتحفۀ کریهریفرم

شکساه محااط باشید.

شکل  .18رانهای هوایی نازوفارنکس A .دسارانهای ران هوایی نازوفارنکس ،B .اندازنگیری دساران ران هوایی بینی-حلقی،C .
دساران ران هوایی نازوفارنکس جاسازی شدن.
احتیاط
اقدامات احتیاطی برای  OPAو NPA
هنرام اسافادن از  OPAیا  ،NPAاقدامات احایاعی زیر را انجام دهید:



همیشه بالفاصله پس از قرار دادن  OPAیا  NPAتنفس خود به خودی را بررسی کنید.



اگر تنفس وجود نداشاه باشد یا ناکافی باشد ،تهویه فشار مثهت را یک بار با دساران مناسهی شروع کنید.



اگر دسارانهای کمکی در دسارس نیست ،از تهویه دهان به ماسک اسافادن کنید.
ساکشن

مقدمه
ساکشن یکی از اجزای ضروری برای حفظ ران هوایی بیمار است .ارائهدهندگان باید بالفاصله در صورت وجود ترشحات ،خون یا
اسافراغ زیاد ران هوایی را ساکشن دهند.
دسارانهای ساکشن شامل واحدهای قابل حمل و نصبشدن روی دیوار است.


دسارانهای ساکشن قابلحمل بهآسانی حمل می شوند ،اما ممکن است قدرت ساکشن کافی نداشاه باشند .نیروی

ساکشن  80-تا  120-میلی مار جیون عموماً ضروری است.


زمانی که لوله در ساک شن کامل محکم ب ساه می شود ،واحدهای ساک شن ن صب شدن روی دیوارن باید باوانند جریان

هوای بیا از  40لیار در دقیقه در اناهای لوله ارائه و خالء بیا از  -300میلیمار جیون را فراهم کند.


مقدار نیروی ساکشن را برای اسافادن در کودکان و بیماران لولهگذاریشدن تنظیم کنید.

کاتترهای نرم و سفت
کاتار ساکشن نرم ان طافپذیر و سفت موجود است.
کاتارهای نرم ان طافپذیر را میتوان در دهان و بینی بکار برد .کاتارهای نرم ان طافپذیر در بساهبندی اساریل موجود هساند
و همچنین میتوان از آنها برای ساکشن عمیق لوله  ETاسافادن کرد.
کاتارهای سفت (مثالًYankauer ،ا برای ساکشن اوروفارنکس اسافادن می شوند .برای ساکشن ترشحات ضخیم و ذرات جامد
بهار هساند.

کاربرد

نوع کاتتر


انجام ساکشن داخل تراشه



ساکشن مؤثرتر اوروفارنکس ،بهویژن اگر ذرات ضخیمی وجود داشاه باشد

نرم



آسپیراسیون ترشحات رقیق از اوروفارنکس و نازوفارنکس

ساکشن از عریق ران هوایی درجا (ی نیNPA ،ا برای دسارسی به پشت حلق در بیمار

با دندانهای کشیدنشدن
سفت

عمل ساکشن اوروفارنکس
مراحل زیر را برای ساکشن اوروفارنکس انجام دهید.
اقدام

مرحله
1


نرذارید.


بهآرامی کاتار ساکشن یا دساران را در اوروفارنکس فراتر از زبان قرار دهید.

2



ساکشن را با بسان دهانۀ جانهی کاتار با حرکت دوار یا چرخشی بکار بهرید.

قهل از ستتاکشتتن کاتار را اندازنگیری کنید و آن را بیشتتار از فاصتتله از نوک بینی تا نرمۀ گوش

در صورت اسافادن از دساران ساکشن سفت (مثالً ،ساکشن Yankauerا ،نوک را بهآرامی داخل

حفرن دهان قرار دهید .با هل دادن زبان به پایین برای رسیدن به اوروفارنکس در صورت لزوم پیا بروید.
عمل ساکشن لولۀ داخل تراشه
بیماران دارای ترشتتحات ریوی ممکن استتت حای پس از لولهگذاری  ETبه ستتاکشتتن نیاز داشتتاه باشتتند .مراحل زیر را برای
ساکشن لولۀ  ETانجام دهید:
اقدام

مرحله
1



2

بهراحای کاتار را داخل لوله  ETقرار دهید .اعمینان حاصتتتل کنید که دهانۀ جانهی در حین

جاسازی بساه نشدن است.

3



از روش اساریل برای کاها احامال آلودگی ران هوایی اسافادن کنید.

جاستتازی کاتار فراتر از نوک لوله  ETتوصتتیه نمیشتتود زیرا ممکن استتت به مخاط  ETآستتیب

برساند یا باعث سرفه یا برونکوسپاسم شود.
با بسان دهانۀ جانهی در حین باز داشان کاتار با حرکت دوار یا چرخشی ،ساکشن را بکار بهرید.

تالشهای ساکشن نهاید بیا از  10ثانیه عول بکشد .برای جلوگیری از هیپوکسمی ،ساکشن را

با دورن کوتان مصرف  100درصد اکسیژن انجام دهید.
ضربان قلب ،پالس ،اشهاع اکسیژن و ظاهر بالینی بیمار را در عی ساکشن پایا کنید .اگر برادی کاردی ایجاد می شود ،اشهاع
اکسیژن کاها مییابد ،یا ظاهر بالینی بدتر می شود ،ساکشن را یک بار ماوقد میکند .اکسیژن جریان باال را تا زمانی مصرف
کنید که ضربان قلب به حالت عادی بازگردد و وض یت بالینی بههود یابد .تهویه کمکی در صورت نیاز انجام شود.

ارائۀ تهویه با راه هوایی پیشرفته
مقدمه
اناخاب د ساران ران هوایی پی شرفاه به آموزش ،محدودن عمل و تجهیزات ارائهدهندگان در تیم کارا ب ساری دارد .رانهای هوایی
پیشرفاه شامل ،اما نه محدود به ،موارد زیر هساند:



ران هوایی ماسک حنجرن



لوله حنجرن



لوله مری-نای



لوله ET

از آنجا که بخا کوچکی از بیماران را نمیتوان با ران هوایی ماسک حنجرن تهویه کرد ،ارائهدهندگانی که از این دساران اسافادن
میکنند باید راههرد مدیریت ران هوایی دیرری نیز داشاه باشند .دساران آمهوبی میتواند این راههرد جایرزین باشد.
این دورن شتتما را با انواع رانهای هوایی پیشتترفاه آشتتنا میکند .دستتاورال مل جاستتازی صتتحیح این رانهای هوایی در خارج از
محدودن دورن پایه ارائهدهندۀ  ACLSا ست .برای ک سب مهارت در ا سافادن از د سارانهای ران هوایی پی شرفاه ،باید آموزش
ابادایی کافی را برذرانید و تجربیات زیادی داشتتاه باشتتید .ارائهدهندگانی که رانهای هوایی پیشتترفاه را وارد میکنند باید در
فرآیند  CQLبرای ثهت و کاها عوارض شرکت کنند.
در این دورن ،تهویه با ران هوایی پیشرفاه درجا و ادغام تهویه با فشردنسازی قفسه سینه را تمرین خواهید کرد.
میزان تهویه
دستگاههای راه هوایی

تهویه حین ایست قلبی

تهویه حین ایست تنفسی

هر گونه ران هوایی پیشرفاه

یکهار هر  6ثانیه

یکهار هر  5تا  6ثانیه

راه هوایی ماسک حنجره
ران هوایی ما سک حنجرن جایرزین ران هوایی پی شرفاهای برای لولهگذاری  ETا ست و تهویه قابلمقای سهای را فراهم میکند.
ا سافادن از ران هوایی ما سک حنجرن به عنوان جایرزین لوله  ETبرای مدیریت ران هوایی در ای ست قلهی قابلقهول ا ست .فق
ارائهدهندگان مجرب باید جاسازی ران هوایی ماسک حنجرن را انجام دهند.
لوله حنجره
مزایای لولۀ حنجرن شهیه به مزایای لوله نای-مری است .با این حال ،لوله حنجرن فشردنتر و جاسازی آن آسانتر است.
ماخصصان بهداشت و درمانی که در زمینۀ اسافادن از لوله حنجرن آموزش دیدناند ممکن است آن را جایرزین تهویه آمهوبی یا
لولهگذاری  ETبرای مدیریت ران هوایی در ای ست قلهی در نظر بریرند .فق ارائهدهندگان مجرب باید جا سازی لوله حنجرن را
انجام دهند.
لولۀ مری-نای
لوله مری-نای جایرزین پی شرفاه ران هوایی برای لولهگذاری  ETا ست .این د ساران تهویه منا سب قابلمقای سه با لوله  ETرا
فراهم میکند .ا سافادن از لوله مری-نای به عنوان جایرزین لوله  ETبرای مدیریت جریان هوا در ای ست قلهی قابلقهول ا ست.
فق ارائهدهندگان مجرب در اسافادن از آن باید جاسازی لوله مری-نای را انجام دهند.

لوله داخل تراشه
خالصه کوتاهی از مراحل پایانی انجام لولهگذاری  ETدر اینجا برای آشنا کردن ارائهدهندن  ACLSارائه شدن است که ممکن
است در این عمل کمک کنند.



آمادنسازی برای لولهگذاری با سرهمکردن تجهیزات الزم.



انجام لولهگذاری ( ETوبسایت دانشجویان را بهینیدا.



کاف یا کافهای روی لوله را باد کنید.



کیسه تهویه را ماصل کنید.



جاسازی صحیح را از عریق م اینه فیزیکی و یک دساران تأیید تأیید کنید.



کاپنوگرافی موج پیوستتتاه به عنوان قابلاعامادترین روش برای تأیید و پایا جاستتتازی صتتتحیح لوله ( ETعالون بر

ارزیابی بالینیا توصیه میشود .ارائهدهندگان مراقهتهای بهداشای ممکن است از آشکارسازهای دیاکسید کربن رنیسنجی و
غیرموجی اسافادن کنند وقای کاپنوگرافی موج در دسارس نهاشد.


لوله را درجا محکم کنید.



جابجایی را پایا کنید.

فق ارائهدهندگان مجرب باید لولهگذاری  ETرا انجام دهند.
احتیاط
از فشار کریکوئید استفاده کنید



اسافادن م مول از فشار کریکوئید در ایست قلهی توصیه نمیشود.



ف شار کریکوئید در بیماران غیرار ست ممکن ا ست از ران هوایی در برابر آ سپیرا سیون و باد کردن م دن حین تهویه

آمهوبی حفاظت کنند .با این حال ،ممکن است مانع تهویه و تداخل با جاسازی ران هوایی سوپراگلوتیک یا لولهگذاری شود.
اقدامات احتیاطی برای بیماران ترومایی
خالصه
هنرام ارائۀ تهو یۀ کمکی برای بیماران مهاال به ترومای شتتناخاه یا مشتتکوک در ستتاون فقرات گردنی ،از حرکت غیر ضتتروری
ساون فقرات جلوگیری کنید .حرکت بیا از حد سر و گردن در بیماران با ساون فقرات گردنی ناپایدار میتواند باعث آ سیب
برگشتناپذیر به نخاع یا تشدید آسیب جزئی نخاع شود .تقریها  %2بیماران مهاال به ضای ه که به تصویربرداری ساون فقرات در
 EDنیاز دارند آسیب نخاعی دارند .در صورتی که بیمار صدمه به سر و صورت داشاه باشد ،این خطر سه برابر می شود .فرض
کنید که هر گونه بیمار دچار ضای ه ما دد ،آسیب سر یا آسیب صورت آسیب نخاعی دارد .اگر بیمار دچار آسیب ساون فقرات
گردنی مشتتکوک باشتتد ،باید بستتیار محااط باشتتید .نمونهها عهارتند از :بیمارانی که تصتتادف با ستترعت باال داشتتاهاند ،از ارتفاع
افاادناند ،یا هنرام پرش در آب مجروح شدناند.
در صورت تردید به ترومای ساون فقرات گردنی ،این اقدامات احایاعی را انجام دهید:


ران هوایی را با اسافادن از مانور کشیدن چانه به باال بدون اکسانشن سر باز کنید .از آنجا که باز نره داشان ران هوایی

و تهویه منا سب جزو اولویت هایند ،در صورتی که ک شیدن چانه به باال موثر نها شد ،از مانور عقب ک شیدن سر-باال بردن چانه
اسافادن کنید.


برذارید ع تتو دیرر تیم ستتر را در موق یت بیعرف در هنرام دستتاکاری ران هوایی ثابت کند .از محدودیت حرکت

نخاعی دسای بهجای دسارانهای بیتحرک سازی اسافادن کنید .بیحرکت سازی نخاعی دسای ایمنتر است .گردنبندها ممکن
است مدیریت ران هوایی را پیچیدن کنند و حای با باز بودن ران هوایی تداخل داشاه باشند.


دسارانهای بیحرکتسازی نخاعی در حین حمل و نقل مفید هساند.

