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 عالئم کاهش میزان اکسیژن خون عبارتند از: 
 بیقراري •
 اختالالت بینایی •
 گیجی •
 تندتند نفس کشیدن •
 افزایش تعداد ضربان قلب •
 افزایش فشار خون  •
 تنگی نفس  •
 

 روش انجام اکسیژن درمانی با سوند بینی:
ابتدا دستور پزشک را از نظر نوع درمان و طریقه اکسیژن درمانی ،                   -1

 منبع اکسیژن و میزان اکسیژن  تجویز شده را کنترل کنید. 
 دستهایتان را با آب و صابون شستشو دهید.  -2
 اگر از سوند بینی استفاده می کنید حتما باید از راه بینی تنفس کنید.  -3
سوند بینی را داخل بینی قرار داده و از باال و پشت گوش رد کرده و در              -4

 زیر چانه آن را به طوري که راحت باشید ثابت کنید. 
براي پیشگیري از زخم شدن داخل بینی و پشت گوش می توانید این                -5

 محل ها را با پنبه یا پارچه نرم بپوشانید.

 روش انجام اکسیژن درمانی با ماسک: 
ابتدا دستور پزشک را از نظر نوع درمان و طریقه اکسیژن درمانی ، منبع                 •

 اکسیژن و میزان اکسیژن و میزان اکسیژن تجویز شده را کنترل کنید. 
 دستهایتان را با آب و صابون شستشو دهید.  •
در صورت استفاده از ماسک آن را روي بینی و  چانه قرار دهید و بند                     •

 پالستیکی را از باالي سر عبور دهید. 
قسمت فلزي ماسک را روي بینی ثابت کنید به طوري که کمترین نشت               •

 اکسیژن را از اطراف آن داشته باشید. 
 براي جلوگیري از خشک شدن دهان خود از مایعات استفاده کنید.  •
 
 

 نکات ایمنی زیر را رعایت کنید : 
متر از مخزن اکسیژن      3از روشن کردن آتش و کشیدن سیگار تا فاصله            •

 خودداري کنید. 
از وسایل الکتریکی مثل بخاري برقی در نزدیک سیستم اکسیژن رسانی             •

خودداري کنید و در صورت نیاز به استفاده از این وسایل اکسیژن بیمار را              
 قطع کنید. 

مطمئن باشید که سیلندر اکسیژن در جاي مناسبی قرار داشته باشد تا از                •
 افتادن و غلتیدن آن جلوگیري شود. 

 مخزن اکسیژن را دور از نور مستقیم آفتاب و حرارت نگاه دارید.  •
از چگونگی امکان دسترسی به مسئول فنی دستگاه در طول شبانه روز                •

 اطالع داشته باشید. 
از چگونگی دسترسی به پزشک و رساندن بیمار به بیمارستان اطالع                 •

 داشته باشید.     
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