
 

 :تشریح تنفس مصنوعی و انواع آن

درصد اکسیژن است کھ چھار درصد جذب بدن خودش می شود و ھوای  ۲۰ھوای دمی امدادگر دارای 
درصد اکسیژن دارد کھ وارد ریھ مصدوم می کند و مصدوم چھار درصد آن را  ۱۶بازدمی امدادگر 

 .خودی انجام می شود بر می گردانداستفاده کرده و بقیھ را طی عمل بازدم کھ بھ صورت خود بھ 

 :دھان بھ دھان

امروزه بھترین و مؤثرترین روش تنفس مصنوعی ھمان تنفس دھان بھ دھان شناختھ شده و برتری این 
شود معلوم بوده و انجام آن ھا میھای دیگر این است کھ مقدار ھوایی کھ وارد ششروش بر روش

 .نجام دھدآسان تر است و ھر کسی می تواند آن را ا

ھا باعث بھ ھم خوردن پیوستگی قفسھ سینھ شده باشد این روش از لحاظ آناتومی ھمچنین اگر شکستگی
 .شودترین راه محسوب میو فیزیولوژی سالم 

 چگونگی دادن تنفس مصنوعی از طریق تنفس دھان بھ دھان

ع گردنی در حالتی کھ ابتدا راه ھوایی را باز کنید و در صورت اطمینان از عدم وجود صدمھ نخا
مصدوم صاف و بھ پشت قرار گرفتھ است، دو انگشت یک دست خود را زیر چانھ مصدوم و دست 

 .دیگرتان را روی پیشانی وی قرار داده و بھ آرامی قدری سر وی را بھ عقب متمایل کنید

ھ داشتھ و در صورت مشاھده انسداد واضح، آن را برطرف کنید. چانھ مصدوم را با انگشتان خود نگ
 .انگشت شست ھمان دست را بھ درون دھان وی فرو کنید تا بتوانید زبان او را نگھ دارید

در حالی کھ زبان و آرواره مصدوم را محکم و ثابت نگھ داشتھ اید، چانھ را با دست دیگر خود مقداری 
خارجی استفاده باال ببرید. از انگشت اشاره خود بھ حالت قالب ماھیگیری برای بیرون آوردن جسم 

 .کنید، البتھ بھ شرطی کھ آن را بھ طور واضح ببینید

دندان ھا و پروتزھای شکستھ یا جا بھ جا شده را از دھان خارج کنید. اگر دندان ھای مصنوعی بھ 
خوبی در محل خود قرار دارند با آن ھا کاری نداشتھ باشید و ھرگز انگشتان خود را برای جستجوی 

 .وی مصدوم فرو نکنیدکورکورانھ درون گل

در تنفس دھان بھ دھان، بینی مصدوم را با فشردن انگشت شست و نشانھ خود روی آن، مسدود سازید. 
سپس یک دم عمیق انجام داده لب ھای خود را در اطراف دھان وی قرار دھید، بھ نحوی کھ حین انجام 

 .تنفس حتی المقدور ھوایی بھ بیرون نشت نکند



آمدن سینھ وی را ببینید، ھوای بازدمی خود را درون ریھ ھایش فوت کنید (حدود دو تا زمانی کھ باال 
 .)ثانیھ طول می کشد تا قفسھ سینھ بھ اندازه کافی باال بیاید

لب ھایتان را برداشتھ و اجازه دھید کھ قفسھ سینھ بھ طور کامل پائین بیاید کھ این مرحلھ حدود چھار 
 ثانیھ زمان الزم دارد.

 :ان بھ بینیتنفس دھ

پس از پاک کردن دھان و گلو از جسم خارجی دھان مصدوم را با یک دست کھ در زیر فک قرار دارد 
بپوشانید و با دست دیگر پیشانی او را نگھ دارید سپس دھان خود را دور بینی مصدوم قرار داده و 

 .تنفس عمیق را بدمید

 :تنفس دھان بھ دھان و بینی

شود. بعد از قرار دادن سر بیمار در وضعیت دکان و نوزادان استفاده میاز این روش معموال در کو
مناسب از نظر راه ھای ھوایی دھان خود را روی دھان و بینی طفل گذاشتھ و فقط با ھوایی کھ در 
دھان دارید یا بھ آرامی فوت کنید (از بکار بردن ھوای زیاد و با فشار زیاد خودداری شود) و بھ 

 .ھا (شش ھا) خارج شودھ نیز توجھ کنید. سپس سر خود را کنار ببرید تا ھوا از ریھحرکات قفسھ سین

 تنفس مصنوعی برای شیرخواران و کودکان

در مورد کودکان زیر یک سال فقط از قرار دادن یک انگشت در زیر چانھ استفاده کنید و گردن را 
ھرگونھ انسداد و جسم خارجی را کھ بھ  بیش از حد بھ عقب نبرید. دھان مصدوم را نگاه کنید و بھ دقت

طور واضح می بینید خارج کنید. لب ھای خود را محکم در اطراف دھان و بینی شیرخوار و یا فقط 
 .در اطراف دھان در مورد کودکان یک تا ھفت سالھ بچسبانید

 .تا زمان باال آمدن سینھ بھ درون ریھ ھا بدمید •

 .ھر بار تنفس حدود سھ ثانیھ طول بکشدپنج بار تنفس بدھید، بھ طوری کھ  •

عالیم گردش خون (تنفس طبیعی، سرفھ و یا حرکت) را جستجو کنید و بھ دنبال سایر نشانھ ھای  •
 .بھبود وضعیت نیز بگردید

 (CPR) .اگر عالئم گردش خون وجود ندارد، احیا را شروع کنید •

بھ مدت یک دقیقھ ادامھ داده، سپس با  اگر عالئم گردش خون وجود دارد، ابتدا تنفس مصنوعی را •
 اورژانس تماس بگیرید

 


