هب انم هستی بخش

ًبَالیسر دستگاّی است وِ آب ٍ دارٍی هایع را تبدیل بِ

دانشگاه علوم پزشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهزگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

ذرات ریس هی وٌد وِ بِ ٍسیلِ آى هی تَاى دارٍّا را بِ
صَرت استٌطالی هصرف وردّ .وچٌیي واربرد دیگر
ًبَالیسر برای هرطَب وردى َّای هَرد تٌفس بیوار هی
باضد .استٌطاق هستمین دارٍ بِ درٍى ریِ هی باضد
هَارد استفادُ ازدستگاُ ًبَالیسر:
-آسن

شناسنامه پمفلت آموزشی کدPED-7-97
عنوان
ام البنین بشیرزاده
تهیه کننده
کمیته آموزش به بیمار
تایید کننده
 1397پاییز
سال تهیه

کاربا نبوالیزر( دستگاه بخور )در کودک

ناظر کیفی

دکترفرامرز صادقی
دکتر عبدالباسط خطیبی زاده
دکتر نگین خوشبخت

متخصص
کودکان ونوزادان

سوپروایزر
آموزش به بیمار
ایرما ریحانی

منبع :کتاب راهنمای خودمراقبتی خانواده 1سایت وزارت بهداشت

فیبرٍز ویستیهسایر بیواری ّای هسهي ٍ التْابی ریًِبَالیسر گرهایی ،ذرات آب گرم ضدُ برای بیواراًی وِ بِ
طَر ارادی تٌفس هی وٌٌد  ،فراّن هی وٌد .برخی
بیواراى با تٌفس َّای سرد اسپاسن برًٍطی پیدا هی
وٌٌد ٍ،الزم است َّا یا اوسیژى تٌفسی آًْا گرم ضَد.گرم
وردى َّای تٌفسی هیساى رطَبت لابل دادى بِ بیوار را
افسایص هیدّد.

برای سرگرم وردى وَدواى خردسال در ایي هدت

ضرٍع استفادُ از ًبَالیسر

با اٍبازی وٌید  .پازل ،وتاب یا رًگ آهیسی بِ

هاسه را برای وَدواى خردسال یا افرادی
خیلی بیوار ّستٌد ٍ ًوی
دارىد استفادُ ًوائید؛

وِ

تَاًٌد دّاًِ را ًگِ
ایي هاسىْا  ،سایسّای

هتفاٍتی برای وَدواى ٍ بسرگساالى دارًد
ٍوَدن هیتَاًد بِ آراهی از داخل هاسه ًفس
بىطد.
بْتریي حالت ً ،گْداضتي وَدن رٍی زاًَ است
چَى وَدن باید صاف بٌطیٌد تا دٍز دارٍ را
دریافت وٌد.
بعد از  ۳تا ً ۴فس وطیدى ،یه ًفس عویك بىطد.
وَدن راست بٌطیيد ٍ تا زهاى توام ضدى
اسپری بِ استٌطاق دارٍ اداهِ دُ د  .زهاًیىِ
ّوِ هایع توام ضد  ،جریاى ٍرٍد اسپری
هتَلف هی ضَد.

ًطستي وَدن در طَل درهاى ووه هی وٌد .
در طی ایي هدت با تواضای تلَیسیَى با گَش
دادى بِ یه هَزیه  ،هی تَاًید حَاس

وَدن

خَد را پرت وٌید.
در زهاى استفادُ از دستگاُ بِ وَدن پستاًه
ًدّید.
سعی وٌید دّاى وَدن خَد را بطَید ٍ یا بعد از
استفادُ از ًبَالیسر ،یه ًَضیدًی
دّید.

یا آب بِ اٍ

