
روشهاي تجويز اكسيژن
:( Low Flow System)سيستمهاي با جريان اكسيژن كم 

(Nasal Canula)كانول بيني o

(Simple Oxygen Mask)ماسك ساده اكسيژن o

ماسك با كيسه ذخيره كننده: o
(Rebreating Mask)ماسك با استنشاق مجدد هواي بازدمي 

(Rebreating  NonMask)ماسك بدون استنشاق مجدد هواي بازدمي 

 :(High Flow System)سيستمهاي با جريان اكسيژن زياد 

ماسك ونچوري o

كانول بيني(Nasal Canula): با تجويز ۱ تا ۶ ليتر اكسيژن در دقيقه ميتوان FIO2 را به ميزان ۲۴ تا ۴۴% به بيمار  
رساند . (حداكثر جريان ۶ ليتر در دقيقه. و با اضافه شدن هر ليتر در دقيقه به جريان اكسيژن، ۴% به FIO2 دمي اضافه ميشود)

برحسب سرعت تجويز اكسيژن مقدار تقريبي FIO2 هواي دمي به قرار زير است

FIO2 O2
24-48% 2LIT/MIN
28-32% 3LIT/MIN
32-36% 4LIT/MIN
36-40% 5LIT/MIN
40-44% 6LIT/MIN

ماسك ساده صورت ( SIMPLE MASK ):با تجويز اكسيژن با سرعت ۶ تا ۱۰ ليتر در دقيقه ميتوان FIO2 ۴۰ تا  

۶۰%  ايجاد كرد .(حداقل جريان ۵ ليتر در دقيقه. و با اضافه شدن هر ليتر در دقيقه به جريان اكسيژن، ۴% به FIO2 دمي اضافه ميشود)
برحسب سرعت تجويز اكسيژن مقدار تقريبي FIO2 هواي دمي به قرار زير است

FIO2 O2

40% 5lit/min
44% 6Lit/min
48% 7Lit/min
52% 8Lit/min
60% 10Lit/min



ماسك ذخيره كننده اكسيژن:مانند ماسك صورت است كه به دو صورت:
:( Partial Rebreathing Mask) ماسك با استنشاق مجدد بخشي از هواي بازدمي 

اين ماسك ها با تجويز اكشيژن به ميزان ۶ تا ۱۰ ليتر در دقيقه FIO2 حدود ۶۰ تا ۸۰%  ايجاد مي كنند.

: (Non Rebreathing-Mask) ماسك هاي بدون استنشاق مجدد هواي بازدمي 
 اين ماسكها داراي كيسه ذخيره ساز با دريچه يك طرفه هستند كه اجازه ورود هواي بازدمي به داخل كيسه ذخيره ساز را نمي دهند . به 

وسيله ي اين ماسك ها با تجويز ۶ تا ۱۵ ليتر اكسيژن در دقيقه ميتوان FIO2 به ميزان ۹۵ تا ۱۰۰% ايجاد كرد 

چادر صورت (Face Tent ):  مزيت آن رساندن رطوبت زياد به بيمار و از معايب آن اين است كه نميتوان  FIO2را دقيقا  

كنترل كرد.  با تجويز ۴تا۸ ليتر اكسيژن در دقيقه FIO2 در حدود ۴۰ درصد فراهم مي گردد.

چادر اكسيژن : اين وسيله بيشتر در اطفال كه قادر به تحمل ماسك يا كانوالي بيني نيستند استفاده مي شود  

T-TUBE  : اين وسيله روي لوله تراشه قرار ميگيرد و از طريق آن اكسيژن با فشار باال به بيمار داده ميشود.

اين ابزار عالوه بر تجويز اكسيژن ، توسط مقاومتي كه در سر راه بازدم ايجاد ميكند حدود ۵ سانتي متر آب  PEEP ايجاد كند و از 

افزايشPaco2 جلوگيري نمايند .

 
ب: سيستمهاي با جريان باالي اكسيژن :

ماسك ونچوري (Venturial Mask):قابل اعتماد ترين و دقيق ترين روش براي تجويز غلظت صحيح و كنترل شده  
اكسيژن است. در اين ماسكها آدابتور هاي قابل تعويضي وجود دارد كه مقدار ثابتي از اكسيژن را با حجم ثابتي از هوا مخلوط كرده و به 

بيمار مي رساند .

رنگ آداپتور FIO2 O2

آبي 24% 4LIT/MIN

زرد 28% 4LIT/MIN

سفيد 31% 6LIT/MIN

سبز 35% 8LIT/MIN

صورتي 40% 8LIT/MIN
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