
 

 

 سـتنفــاس الـقيـم

 :مقياس التنفس 

هو عبارة عن جهاز يستخدم لمساعدة المريض على أخذ نفس عميق ببطء وتبرز 

الرئة كااللتهاب الرئوي أو بعد العملية الجراحية أهميته عند اإلصابة بأحد أمراض 

 .وبذلك يكون للمريض دور فعال في استعادة أو الحفاظ على صحة رئتيه

  :طريقه استخدام مقياس التنفس

  عند استخدام الجهاز يفضل للمريض أن يجلس على طرف سريره إذا استطاع، أما إذا تعذر ذلك فعليه أن

  .المستطاع في السرير وأن يحمل مقياس التنفس بوضعية عموديةيجلس بقدر 

 يضع المريض القطعة الخاصة بالفم في فمه ويغلق شفتيه حولها بإحكام . 

  يتنفس المريض ببطء وبأعمق ما يستطيع، بحيث يرتفع المؤشر األصفر إلى قمة العمود إذ يجب أن يصل إلى

 . المنطقة الزرقاء المبينة على المقياس

 ثوان قبل أن يسمح للمؤشر بالنزول إلى قعر  5بس المريض نَفَسه أطول فترة ممكنة ولمدة ال تقل عن يح

 . الَعمود

 
  مرات على األقل كل ساعة طيلة  01يستريح المريض بضع ثوان، ثم يكرر التمرين

 .فترة االستيقاظ

  على الجانب األيسر من مقياس التنفس يوجد مكبس أصفر يمكن للمريض أن يحركه

إلى األعلى وإلى األسفل،وعلى المريض أن يحركه بعد كل جلسة تنفس ليستقر 

على أعلى نقطة استطاع الوصول إليها ثم عليه أن يجعل هذه العالمة هدفاً يسعى 

 .لوصول إليه أو يتجاوزه في كل جلسة قادمةل

 على المريض أن يحاول السعال إذ سيضمن له ذلك نظافة الرئتين. 

  إذا استخدم المريض الجهاز بعد عملية جراحية  فعليه أن يستخدم الوسادة للضغط

 . على مكان الجرح عند السعال

  فيها مقياس ينبغي على المريض  أن يسأل عن المدة التي يجب أن يستخدم

التنفس، ومتى يجب أن يتوقف عن استخدامه فربما  يحتاج المريض للجهاز كي 

 .يواصل تمارين التنفس بعد مغادرة المستشفى

 

إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة 
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب
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