تىصیه اهي مهم :

 -6تَجِ ًوائیذ اگز چِ بزخی اس ایي دستگاُ ّا گزاى
ّستٌذ ٍلی تطخیع فطارخَى سیستَل ٍ دیاستَل

 -1جْت ًظافت دستگاُ در قسوت دیافزاگن گَضی
هی تَاًیذ آى را با یک پٌبِ الکلی تویش ًواییذ .

را بِ راحتی اهکاى پذیز هی کيىد  ٍ .جْت درهاى ضوا
کوک کٌٌذُ خَاٌّذ بَد .
 1سال چک ضًَذ تا اس

دستگاُ را بِ طَر هٌاسب جوغ ًوَدُ ٍ آى را در جای

 -7ایي دستگاّْا بایذ ّز

هخػَظ خَد قزار دّیذ تا بِ سادگی در دستزس

دقت آى اطویٌاى حاغل ضَد .

باضذ .

پس با ضزکت ساسًذُ در ایي سهیٌِ تواس ٍ راٌّوایی

 -2بزخی اس دستگاّْا ،فطارخَى را در هچ دست

بگیزیذ.

اًذاسُ هی گیزًذ  ،پس ٌّگاهی کِ فطارخَى اس هچ
دست اخذ هی ضَد هچ دست بایذ در سطح قلب قزار
داضتِ باضذ تا اس اضتباُ جلَگیزی ضَد  .چَى بزخی
اس هاًیتَرّای هچ دست تٌْا سهاًی فطار را اًذاسُ هی
گیزًذ کِ در سطح قلب ًگاُ داضتِ ضًَذ .
 -3بِ یاد داضتِ باضیذ چٌاًچِ هلشم بِ کٌتزل رٍساًِ
فطارخَى ّستیذ ّوَارُ یک ٍضؼیت یکساى ٍ یک
دست را جْت اخذ فطارخَى استفادُ ًوائیذ ٍ ایي
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بيمارستان شهدا ي يافت آباد

راهنماي اندا زه گیري فشارخىنرد
افراد زبرگسال

ًکتِ را ًیش در سهاى هؼایٌِ ٍ هزاجؼات بِ پشضک ٍ
کادر درهاًی اػالم ًوائیذ .
-4ایي ًکتِ را بذاًیذ کِ رٍش اًذاسُ گیزی فطارخَى
در بشرگساالى ٍ کَدکاى هتفاٍت است .
 -5سایشّای هختلف باسٍ بٌذ ضاهل باسٍبٌذّای
کَچک یا بشرگ

هَجٍ د هی باضذ .استفادُ اس

سایشّای ًاهٌاسب هوکي است فطارخَى را اضتباُ
ًطاى دٌّذ

( جهت آمىزش هب بيمارو همراه)
س .ژنادافضل
فروردین1392

مراجعو کننده حمرتم ،این راىنمای
آمٌزشی جيت آشنایی مشا هتیو شده
است .در صٌرت ىر گٌنو مشکل ً
یا سٌال می تٌانید با مشاره
 66783120-8با مشاره
تلفنيای
داخلی  ( 304 ً300اًرژانس )متاس
حاصل منٌده ً راىنمایی ىای الزم
را دریافت دارید .

جهت گرفتن فشارخىن هب ن کات زری تىهج نمائید :

 -4باسٍبٌذ دستگاُ را غاف ٍ یکٌَاخت دٍر باسٍ ببٌذیذ .
اجاسُ ًذّیذ لباس هاًغ اس جایگذاری غحیح باسٍبٌذ گزدد
 -5تَجِ داضتِ باضیذ کِ ػقزبِ فطارسٌج در هذل ّای
هؼوَلی  ،بزرٍی ػذد غفز قزار داضتِ باضذ

یا در ًَع

جیَُ ای هاًَهتز جیَُ ای در ٍضؼیت ػوَدی قزار گیزد .

طرز تخمین فشارسیستىلیک يا اول هی

 -4پوپاص را تا  30هیلی هتز جیَُ باالتز اس ًقطِ ای کِ
فطار سیستَلیک لوس ضذُ اداهِ دّیذ  ،دریچِ هاًَهتز را
باس کزدُ ٍ اجاسُ دّیذ َّا بِ آّستگی خارج ضَد ( اجاسُ
دّیذ کِ در ّز ثاًیِ  ،ػقزبِ فطارسٌج  2تا  3هیلی هتز
پاییي بیایذ ).
 -5بِ ًقطِ ای اس درجِ بٌذی کِ غذای ٍاضح ٍلی ضؼیف
ضٌیذُ هی ضَد ٍ ضذت آى بِ آّستگی افشایص هی یابذ

 -1با فطار هالین ًَک اًگطتاى ً ،بض را در هحل ضزیاى

 -1بیوار در ٍضؼیت راحت دراس بکطذ یا بٌطیٌذ .

تَجِ ًواییذ  .ایي ًقطِ ّواى فطار سیستَلیک است .

باسٍیی یا رادیال لوس ًواییذ .

ساػذ دستی کِ اس آى فطارخَى اًذاسُ گیزی هی ضَد

 -2پیچ دریچِ پوپ َّا را ببٌذیذ .

 -6در غَرتی کِ غذایی را هتَجِ

بایذ در سطح قلب ٍ کف دست بِ سوت باال باضذ اگز

 -3در حالی کِ ّوچٌاى ًبض ضزیاًی را لوس هی کٌیذ

سٌجص فطارخَى در ٍضؼیت ایستادُ اًجام هی گیزد

دٍبارُ باد ًکٌیذ .

باسٍبٌذ را باد کٌیذ ٍ بِ ػذدی کِ در آًجا ًبض ًاپذیذ هی

 -7تا بِ ًقطِ ای کِ در آى غذا بِ طَر کاهل اس بیي هی رٍد

گزدد تَجِ ًواییذ .

بِ ضٌیذى غذا اداهِ دّیذ.

باسٍی فزد بز رٍی یک بالطت قزارهی گیزد  .در
ٍضؼیت ًطستِ  ،یا باسٍی بیوار تَسط فزد گیزًذُ
فطارخَى ًگِ داضتِ ضَد یا آى را بز رٍی دستِ
غٌذلی ٍ  ..قزار گیزد  .اگز بیوار ًطستِ است بِ
غٌذلی تکیِ دّذ  .ػالٍُ بز ایي  ،پاّای بیوار بز رٍی
یکذیگز قزار ًگزفتِ باضٌذ .

 -4باسٍبٌذ را اس َّا خالی کزدُ ٍ  1دقیقِ غبز کٌیذ .

طرزاندا زه گیري فشارخىن

 -1در حالتی قزار گیزیذ کِ بیص اس یک هتز اس قسوت

 -2آستیي لباسی را کِ پَضیذُ  ،در حذی کِ باالتز اس

هذرج دستگاُ فطارسٌج فاغلِ ًذاضتِ باضیذ .

هحل باسٍبٌذ قزار گیزد باال بشًیذ .

 -2پیچ دریچِ پوپ َّا را ببٌذیذ.

 -3هحل ضزیاى باسٍیی لوس

ضَد .قسوت هزکشی

کیسِ داخل باسٍ بٌذ را رٍی ضزیاى باسٍیی در حذٍد
هیاًِ باسٍ بِ طَری کِ لبِ پاییي باسٍبٌذ در حذٍد 2/5
الی  5ساًتی هتز باالتز اس قسوت داخلی آرًج قزار
گیزد  .لَلِ ّا اس لبِ باسٍبٌذ بِ طزف آرًج اهتذاد یابذ

 -3قسوت بل یا دیافزاگن گَضی را بِ غَرت هحکن ٍ با
هختػزی فطار رٍی ضزیاى باسٍیی قزار دّیذ گَضی با
لباس یا باسٍبٌذ تواس ًذاضتِ باضذ .

ًطذیذ بزای سٌجص

هجذد فطار سیستَلیک  ،در حیي خزٍج َّا  ،کاف را

 -8اجاسُ دّیذ کِ َّای باقیواًذُ در کاف بِ سزػت خارج
ضَد هی تَاًیذ ّز اًذاسُ گیزی هطکَکی را دٍبارُ اًجام
دّیذ  ،اها بایذ بیي آًْا حذاقل  1دقیقِ فاغلِ باضذ  .در
طی ایي فاغلِ َّای داخل کاف بایذ کاهالٌ تخلیِ ضَد .
 -9پس اس اتوام اًذاسُ گیزی فطارخَى  ،کاف را اس رٍی
باسٍ بزداریذ .

