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 (                        NCPAP) فشار مثبت  مداوم بر راههای تنفسی از راه بینی 

 مقدمه

اولین گام در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ؛ بوجود آوردن شرایط مناسب جهت رشد و تكمیل 

ت لذا مهمترین هدف در طب ندامهای مختلف نوزاد نارس اسا

دگی احتمالی این اندام ها ؛ پیشگیری از آسیب دینوزادان

در زمان درمان بیمار در بخش  بخصوصاین مهم . میباشد

NICU   که با در مورد بافت های مغز و ریه  بچشم میخورد

ه ن شدبیشتر نمایا  ،شكل؛ این پیشرفت علم در سالهای اخیر

 .است

   RDS؛ سندرم زجر تنفسی یا از شایعترین مشكالت نوزادان نارس 

از اکسیژن با غلظت  آناست که در بسیاری از مراکز ؛ برای درمان 

باال استفاده میشود و این خود میتواند در عرض چند ساعت باعث 

بوجود آمدن عوارض تنفسی و متابولیكی مختلف همچون 

Hypocapnea جه باعث شود و در نتیHypoventilation  و

در خون گردد و از اولین نتایج آن   Co2افزایش غلظت   "نهایتا

؛  از عوارض طوالنی مدت مصرف بیش مغز و کلیه است و نیز بافت ایجاد آسیب های جبران ناپذیر به

 .  از حد اکسیژن با غلظت باال؛ میتوان به رتینوپاتی اشاره کرد

 "؛ عموماجلوگیری از این عوارض كات؛ جهتبا توجه به این ن

اعتقاد بر این است که افزایش فشار اکسیژن به جای افزایش غلظت 

از طریق بكارگیری آلوئلهای کوالپسه  FRCاکسیژن باعث افزایش 

و در نتیجه افزایش فضای آلوئلی شده و فشار اکسیژن در خون 
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 .س ریه را داشتان کمپلیانرفته و میتوان انتظار بهبود در میز شریانی باال

nCPAP 33هم اکنون بیش از . را میتوان بعنوان اولین سیستم حمایت تنفسی در نوزادان معرفی کرد 

  CPAPکشورهای اسكاندیناوی از انواع سیستم  "سال است که در کشورهای اروپایی خصوصا

نكته صحه جهت درمان مشكالت تنفسی نوزادان بهره گرفته میشود و آمارهای ارائه شده بر این 

؛ و آسیبهای مغزی( نی و پنوموتراکسمانند پنومو)عوارض ناشی از ونتیالسیون تهاجمیمیگذارد که 

 .کاسته شده است همچنین بیماران سریعتر به درمان پاسخ داده اند Intubation نسبت به 

MEDICAL INNOVATIONS GMbH 

 CPAPنوآوری شده  سازنده و ارائه دهنده سیستم های   MEDINیا بصورت مخفف    

ی ویژه نوزادان قابل ؛ اتاق زایمان و مراقبت هااین دستگاه در بخشهای نوزادان. بیمارستانی میباشد

؛ زایمان و علوم مربوط به نوزادان طراحان این دستگاه در زمینه مراقبت پس از. استفاده است

نوزاد به شكلی طراحی  جهت حمایت تنفسی از ncpap تخصص ویژه ای دارند به همین علت دستگاه

ض ؛ کمترین عوارداشته و همچنین بصورت غیر تهاجمیشده است که با تنفس طبیعی نوزاد مطابقت 

؛ ارتباط مستقیمی با پزشكان و پرستاران داشته و با مشاوره های این تیم سازنده. را داشته باشد

ن ؛ کم هزینه بودن بود ؛ ساده و مؤثری آسانانجام شده بیشترین سعی خود را در زمینه کاربر

   Medinدستگاههای شرکت . ؛ ایمن بودن و سرعت در استفاده از دستگاه نموده استاستفاده از آن

در بسیاری از نقاط مختلف جهان و کشورهای مختلف از طریق دفاتر نمایندگی این کمپانی توزیع و 

 :نصب شده است که کشورهای ذیل از این جمله اند

؛ اتریش ؛ انگلستان ؛ اسپانیا ؛ ایتالیا ؛ ایران ؛ سوئد ؛ دانمارک ؛ سوئیس ؛ کانادا ؛  آلمان ؛ استرالیا

روسیه ؛ نروژ ؛ هلند ؛ مالزی ؛ ژاپن ؛ آفریقای جنوبی ؛ ترکیه ؛ عربستان سعودی ؛ امارات متحده عربی 

    333؛ فنالند ؛ فرانسه ؛ بلژیك ؛ چین ؛ هند ؛ کویت ؛ لیتوانی و
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 : SINDIمدل   nCPAPویژگی ها و مزایای دستگاه   

 
Medin      کاهش مؤثرRDS  در نوزادان 
Medin      افزایشFRC   و بهبود وضعیت کمپلیانس ریه 
Medin      03کاهش لزوم اینتوباسیون در نوزادان تا حدود % 
Medin      کاهش کار تنفس(WOB )و جلوگیری از خستگی عضالت تنفسی 
Medin      اکسیژناسیون بهتر بیمار به روشNon-Invasive ventilation   و 

 هماهنگی دستگاه با تنفس خودبخودی بیمار                  
Medin     ساده و آسان برای اجرای  کاربریCPAP غیر تهاجمی 
Medin     کاهش چشمگیر نیاز به استفاده سورفكتانت در نوزادان نارس 

 Medin      ایجادCPAP   مداوم بصورتvariable   و هماهنگ با تنفسSPONT   
                                                                                                                                                                                      

 :نیاز دارد  NCPAP مواردی که نوزاد به

 .باشد   bpm 08تعداد تنفس باالتر از * 

 .به اکسیژن افزایش پیدا کرده باشدنیازمندی * 

 .باشد kpa 7االتر از ب(  Pco2) میزان فشار دی اکسید کربن * 

 :نیاز جدی ندارد NCPAPچه زمانی نوزاد دیگر به سیستم 

 .سانتی متر آب شده باشد3کمتر از  مورد نیاز CPAPفشار *  

  .باشد% 70مورد نیاز کمتر از ( Fio2)غلظت اکسیژن*  

 6Kp)کمتر از)بیمار اصالح شده باشد Pco2میزان *  

 
 : مشخصات دستگاه 

  ncpap     :  نام دستگاه 

   sindi:      مدل دستگاه 

 medin    (medical Innovatins  ): شرکت سازنده 
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 آلمان:    کشور سازنده 

 :مشخصات فیزیكی دستگاه 
 (طول*عرض*پهنا(         )738* 683*  634)                                         : ابعاد 
 کیلو گرم(               6.7)                              :             وزن 

 سانتیگراد(        63– 43              (:  دمای محیط کاربری 

 درصد(          3 – 55)                           :رطوبت محیط 

 
 :   power supplyمشخصات 

 AC–V       (733 – 633)                                 :برق ورودی 

  HZ              (43 – 53)       :                               کانس فر

  MA            (433)    :                            شدت جریان 

 MA           (6633  -  v 5.4):                             باطری شارژی 

 ( 4 )      ساعت  :                        زمان کار با باطری 

 ( 5)     ساعت               :     مدت زمان شارژ باطری 

 :مشخصات پانل و صفحه مانیتور دستگاه 
 میزان فلو  کننده تنظیم پیچ -
 میزان درصد اکسیژن کننده تنظیم پیچ -

 کلیدهای لمسی -

   .mm  :  (46  *54  )LCDصفحه مانیتور در ابعاد  -

 
 :نمایشگر 

   CPAPمیزان      -نام آالرم        -محدوده االرم      -تعداد تنفس خودبخودی     

    MUTE   -ی   یمنحنی فشار راه هوا  -میزان شارژ باطری       -   FIO2میزان     

       FIO2منحنی گرافیكی    
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 :چگونگی اتصاالت جانبی دستگاه نام و

 (د رنگسفی)  -  ( O2)لوله اکسیژن   - 6

 (مشكی رنگ)  -    (air) لوله هوا   – 7

 ( flow) جریان هوای مخلوط شدهخروجی  – 3

 محل اتصال لوله فشار راه هوایی – 4

 محل اتصال آداپتور برق – 5

 
لوله اکسیژن به منبع اکسیژن مثل کپسول یا  – 6

فشار . سانترال مرکزی بیمارستان متصل میگردد

 .باشد  ( psi 05 -53)یا  ((barبار (    3.5  - 5)  ورودی اکسیژن باید بین 

مرکزی بیمارستان متصل  تولید هوا و یا سانتراللوله هوا به منبع هوا مثل کپسول یا کمپرسور – - 7

 .باشد  ( psi 05 -53)یا  (bar )بار(    3.5  - 5)  باید بین هوا فشار ورودی . میگردد

در غیر این صورت باعث به . باشد( bar 6)بیش از یك بار اختالف فشار بین هوا و اکسیژن نباید *

 . دستگاه به صورت صوتی خواهد شد پنوماتیكیآالرم صدا در آمدن 

بین لوله خرطومی . خروجی دستگاه به لوله خرطومی متصل میگردد که به سمت بیمار امتداد دارد – 3

انتهای لوله خرطومی به .تفاده میشوداز دستگاه هیومیدیفایر برای گرم و مرطوب کردن هوای دمی اس

                                              .که روی بینی نوزاد قرار میگیرد ، متصل میگردد( ژنراتور)مدیجت یا 

              ncpapدستگاه        اعمال شده  cpap فشار لوله فشار راه هوایی ، برای اندازه گیری – 4

 هواییاه لوله فشار ر                                             .و انتقال آن به دستگاه مورد استفاده قرار میگیردبه نوزاد  
                     وله فشار راه هواییل به یك سر لوله به دستگاه و طرف دیگر آن 
                                                                                                      .متصل میگرددروی مدیجت  

 مدیجت                                                                        .آداپتور برای تامین برق دستگاه به کار میرود – 5
 هیومیدیفایر                                                                                                                    
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 : کلیدها و نشانگرهای پانل دستگاه

 کلید روشن کردن – 6

  کلید خاموش کردن – 7

   fio2اکسیژن   غلظت تنظیم درصد پیچ – 3

    flow  جریانتنظیم میزان  پیچ – 4

 ( flow meter)جریان نمایشگر میزان  – 5

کردن    reasetوقطع صدای آالرم کلید  – 4

          low cpapکلیدهای تنظیم محدوده آالرم  – 0                                                                  دستگاه  

  (confirm cpap )              تایید میزان – high cpap           5کلیدهای تنظیم محدوده آالرم   - 8

  high cpapنشانگر محدوده  -66                     (confirm fio2)  تایید میزان اکسیژن -63

 low cpap                          نشانگر محدوده  - 63                             منحنی فشار راه هوایی – 67

         نشانگر تعداد تنفس های خودبخودی – 64و  65                                        منحنی درصد اکسیژن  – 64

  fio2نشانگر میزان   – cpap                                    68 فشار میزان نشانگر – 60

   
 ( Medijet( : )ژنراتور)مدیجت 

میباشد ، که با ورود جریان    ncpapمدیجت از اجزای اصلی دستگاه    -

ل آن فشار تشكیل شده و ذخیره میگردد و به داخ( flow)هوا 

ژنراتور در . با تالش نوزاد برای تنفس به او منتقل میگردد

 .دو نوع دائم و یك بار مصرف استفاده میشود
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 :به نوزاد ( ژنراتور)نحوه اتصال مدیجت 

صل کرد و متطریق میتوان به نوزاد  3را به ( ژنراتور)مدیجت 

cpap را اعمال نمود. 

   ازال پرونگن – 6

 نازال ماسك  – 7

 لوله تراشه – 3

 
نازال پرونگ و نازال ماسك را بر اساس شماره و سایز، که در پشت بسته بندی آن درج شده * 

 .میتوان مورد استفاده قرار داد

ازال پرونگ خیلی کوچك باشد باعث نشتی و اگر خیلی بزرگ باشد باعث دفرمه شدن بینی ناگر :نكته

 (.بزرگترین سایزی که به راحتی وارد سوراخ بینی نوزاد شود. )دنوزاد میگرد

 :استفاده از دستگاه بصورت تهاجمی 

شود ؛ سپس برای بیمار گذاشته  Nasal pharyngealدر این روش ابتدا لوله تراشه بصورت 

   Medinژنراتور دائم بوسیله کانكشن ژنراتور به لوله تراشه که در سایزهای مختلف توسط شرکت 

 . به همین منظور طراحی و ساخته شده است ؛ به لوله تراشه متصل میگردد

 .برای استفاده دستگاه با این روش ؛ نیازی به کاله ؛ ماسك و یا پرونگ بینی نیست 

 
 :صورت نوزاد  سر و و پرونگ روی مدیجت نصب کردن 

برای فیكس کردن مدیجت و پرونگ روی صورت نوزاد از کاله استفاده  -

 .ود میش

نوزاد را با متر شما میتوانید دور سر . دور سر نوزاد انتخاب میشود اندازه گیریکاله براساس  -

 . کالهی مناسب آن سایز را انتخاب کنید اندازه بگیرید و
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 .بپوشاند را طوریكه ، گوشهابکاله را روی سر نوزاد بكشید  -

باز کرده و  را وجود دارد آن  medinروی کاله چسب بزرگی به اسم مدین رب

 .مدیجت را داخل آن گذاشته و ببندید

یك سر آن را باز کرده . دو طرف کاله ، دو عدد بند به کاله متصل است  -

و از سوراخهای دو طرف پرونگ عبور داده ، بكشید و دوباره در جای خود 

 .بچسبانید

 .دالبته دقت کنید که خیلی محكم نكشید زیرا اثرآن روی صورت نوزاد باقی میمان -

  :تنظیم دستگاه  
سیژن و هوا به منبع آنها و قرار دادن لوله خرطومی در محل پس از اتصال شیلنگهای اک -

دستگاه را روشن کنید ومیزان درصد اکسیژن را با ولوم . خود واتصال دستگاه به برق 

 .آن تنظیم کنید

ه و با ولوم فلومتر خروجی ژنراتور را مسدود کرد با انگشت   cpapبرای تنظیم میزان  -

با کم . میزان هوای خروجی را تنظیم کنید 

نیز تغییر  cpapمیزان  ،و زیاد کردن فلو

اعمال شده را در    cpapمقدار شما میتوانید . میكند 

 .صفحه مانیتور مشاهده نمایید

 flowبوجود آمده بر اساس تغییرات   cpapمیزان فشار 

 .مشاهد نماییدرا میتوانید از نمودار ارائه شده  

 .تنظیمات دستگاه باید قبل از اتصال آن به نوزاد انجام گیرد* 

نشانگراین است .  کم باشد   cpapفلوی تنظیم شده زیاد باشد ولی مقدار عددی (   (flowاگر میزان * 

این نشتی از محل . هوا وجود دارد(  leak)نشتی (  patient circuit)که در مسیر لوله خرطومی 

 .پرونگ و ماسك به بینی نوزاد نیز میتواند باشد اتصال
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  :تنظیم محدوده آالرم   
بوسیله   low alarm cpapو  high alarm cpapمحدوده  -

چهار کلید جهت دار که در زیر صفحه نمایش قرار گرفته اند 

 . تنظیم میشوند 

  تعیین شده و  cpapباالتر از میزان cmH2O (6.5 - 6 )را  high alarm cpapشما میتوانید  -

  low alarm cpap راcmH2O (6.5 - 6 ) کمتر از میزانcpap  تعیین شده برای نوزاد تنظیم

 . نمایید 

 :تثبیت پارامترها 
را فشار  CONFIRM CPAPومحدوده آالرمها کلید  cpapپس از تنظیم میزان  -

 . دهید تا پارامترهای تنظیم شده تایید گردند

را فشار دهید تا میزان   CONFIRM  FIO 2 دکلی fio2 زانپس از تنظیم می  -

 .اکسیژن تنظیم شده تایید گردند

 .میگردددرصد در غلظت اکسیژن ؛ آالرم را فعال  63در این صورت تغییرات بیشتر یا کمتر از  -

 
 : قطع صدای آالرم  

 
انید صدای ، میتو   ALARM RESETهنگام که دستگاه آالرم میزند با فشار دادن کلید  -

 .کنید RESETساکت کنید و یا اگر علت آالرم برطرف شده باشد آن را دقیقه  7مدت    آالرم را به 

 

 .نام آالرم نیز بر روی صفحه مانیتور دیده میشود. هنگامی که آالرم بصدا در می آید *  

گردد ،  قطعی آن را بزنید تا صدا  ALARM RESETابتدا کلید . هنگامی که آالرم بصدا در می آید*  

باشد بگردید این آالرم  موجب و به دنبال علتی که میتواند. آن را از صفحه مانیتور بخوانید  سپس نام

. 
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 .وصل شده است  nCPAPبه    Medijetالزم از بیماری که بوسیله  پرستاری مراقبت های 

 :موارد زیر هر یك ساعت باید کنترل شود

؛ ؛ محدوده آالرمها؛ هیومدیفایرO2 Saturation؛ غلظت اکسیژن؛  CPAP؛ فشاروضعیت عمومی بیمار

 ؛ عالئم حیاتی بیمارو شبنم احتمالی در لوله های رابطوضعیت آب 

 :موارد زیر هر هشت ساعت انجام شود

 جداسازی بیمار از دستگاه و در صورت نیاز تمیز یا تعویض نمودن پرونگ یا ماسك بینی*

 (بخصوص دهان و بینی )راههای تنفسی بیمارساکشن ترشحات احتمالی در *

  NCPAPبررسی وضعیت میزان *

 بررسی وضعیت قرارگیری کاله و پرونگ یا ماسك بینی *

 ( مواد چرب کننده مانند پمادهای  مختلف بر روی بینی استفاده نكنید:   نكته

بینی جهت کاهش فشار  ساعت استفاده از نازال پرونگ ، حداقل یك ساعت از ماسك 4بعد از هر :  نكته

 .بر بینی نووزاد استفاده نمایید

 :تمیز کردن دستگاه 

به هیچ عنوان مواد شوینده . ید از دستمال مرطوب استفاده کنیدبا  sindiبرای تمیز کردن دستگاه

 .عث کدر شدن رنگ بدنه دستگاه و صفحه مانیتور آن میشودبكار نبرید چون با

 :ئمور داتمیز و استریل کردن ژنرات

در ضمن . د ژنراتور را شسته و استریل کنیدمیتوانی.... شما بوسیله مواد شوینده ، از قبیل دکونكس و

 .جهت استریل کردن آن استفاده کنیداز اتوکالو نیز میتوانید 

 :آالرمها و نحوه رفع آنها 

 چگونگی رفع آالرم آالرم دلیل نام آالرم

Low cpap 
از  cpapمیزان 

م پایین محدوده آالر
نشتی هوا از مسیر لوله های خرطومی ، لوله ها را 

 .بررسی یا تعویض کنید
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 .نشتی هوا از ژنراتور ، آن را بررسی یا تعویض کنید تر است
نشتی هوا از پرونگ یا ماسك ، اتصاالت و نحوه فیكس 

 .شدن به نوزاد را بررسی کنید
 لوله فشار راه هوایی را بررسی کنید تا داخل آن قطره

 .آب نباشد
 .آالرم را به دقت تنظیم کنید low cpapمحدوده 

 .با شرکت برای تعمیر دستگاه تماس بگیرید

High cpap 

از  cpapمیزان 
محدوده آالرم باالتر 

 است

 .را تنظیم کنید(flow)میزان هوا
 .آالرم را به دقت تنظیم کنید high cpap  محدوده 

داخل آن قطره  لوله فشار راه هوایی را بررسی کنید تا
 .آب نباشد

 .ژنراتور را تعویض کنید
 .با شرکت برای تعمیر دستگاه تماس بگیرید

Low battery شارژ باتری کم است 
 .آداپتور دستگاه را به برق وصل کنید

 .با شرکت برای تعمیر دستگاه تماس بگیرید

High O2 % 

میزان اکسیژن باالتر 
از مقدار تنظیم شده 

 است

 .اکسیژن را به دقت تنظیم کنیدمیزان درصد 
 .دستگاه احتیاج به کالیبراسیون دارد

 .دستگاه احتیاج به تعویض سنسور اکسیژن دارد
 .با شرکت برای تعمیر دستگاه تماس بگیرید

O2 %  low 

میزان اکسیژن کمتر 
از مقدار تنظیم شده 

 است

 .میزان درصد اکسیژن را به دقت تنظیم کنید
 .لیبراسیون دارددستگاه احتیاج به کا

 .دستگاه احتیاج به تعویض سنسور اکسیژن دارد
 .با شرکت برای تعمیر دستگاه تماس بگیرید

  
 DIN  ENو  CE O408؛  DIN  EN  ISO 58401دارای گواهی بین المللی    Medinتمامی محصوالت شرکت *       

 ISO 0885:2888    است همچنین این دستگاهها توسط متخصصین شرکت Medin   بررسی و کیفیت آنها  "دائما
 .ارزیابی می شود

 


