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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي قيقاتتح

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206ي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره سازمان مل

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام ششيوكو شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نـويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه يياستانداردها نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي رداستاندا در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريرهبه المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت ايبر را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي اربرديتحقيقات ك انجام و گرانبها
 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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   استانداردتدوين كميسيون فني 
  » ين كاريآ-بررسي و كنترل دستگاه بيهوشي  –مداخالت پرستاري  «

  
  يا نمايندگي/وسمت                                    :رئيس

  زمان نظام پرستاريرئيس كل سا  ميرزا بيگي، غضنفر
  )كارشناس ارشد كارآفريني (

 :دبير
  معاون فني سازمان نظام پرستاري  سالمي، صديقه

  هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران عضو   )آموزش  پرستاري  كارشناس ارشد(
  

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  كارشناس معاونت فني سازمان نظام پرستاري    پروين،ليلي

  )    ارشناس ارشد پرستاريك(
  

  مسئول بيهوشي اتاق عمل بيمارستان ميالد                                                         پناهي، عليرضا 
  )كارشناس بيهوشي(
  

  كارشناس معاونت فني سازمان نظام پرستاري  رضوي، سيده مريم
  )كارشناس پرستاري(
  

  دانشگاه علوم پزشكي تهرانعضو هيات علمي   عاليخاني، مريم 
  )كارشناس ارشد پرستاري(
  

  مدير پرستاري بيمارستان لبافي نژاد            گل نژاد، توران                                                                     
  )كارشناس ارشد پرستاري(
  

  رئيس گروه پرستاري سازمان تامين اجتماعي                                                               گيلوري، مريم 
  )كارشناس پرستاري(
  

  كارشناس متخصص باليني گروه پرستاري سازمان تامين اجتماعي                                                   محمودي، محمد حسن
  )كارشناس پرستاري(
  

  كارشناس معاونت فني سازمان نظام پرستاري                            مصطفوي ،اشرف         
  )كارشناس ارشد پرستاري(

    
  مدير پرستاري بيمارستان ميالد                                                                                      نساج، زهرا

  )كارشناس ارشد پرستاري(
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  پيش گفتار
در  آن نـويس  پـيش  كـه " ين كاريآ-بررسي و كنترل دستگاه بيهوشـي   –مداخالت پرستاري  "استاندارد
مجلس شـوراي   11/9/81ون سازمان نظام پرستاري مصوب قان 3ماده  5بند به موجب  مربوط هاي كميسيون

 ملـي  كميتـة  اجـالس  شصت و هفتميندر و شده تدوين و تهيه كشور توسط سازمان نظام پرستاري اسالمي

 قـانون  3 مـادة  يـك  بنـد  اسـتناد  به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 27/1/90 مورخ خدمات استاندارد

 عنـوان  بـه  ،1371مـاه   بهمـن  مصـوب  ايـران،  صنعتي تحقيقات و اندارداست مقررات مؤسسة و قوانين اصالح

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي هك پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،  . گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  :است يرز شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و مĤخذيامن

تر جمه اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي .پرستاري داخلي وجراحي. بلك وهوكس .1
  .تهران جامعه نگر،سالمي1385.

 .1385:تهران.استاندارد هاي خدمات پرستاري. سازمان نظام پرستاري  .2

  .1382 .انتشارات جامعه نگر: تهران. راهنماي جامع پرستاري اتاق عمل .انتظار صمد .لطفي ، مژگان  .3
  .1384. انتشارات چهر: تهران. روش كار در اتاق عمل و اتاق بهبودي. غبرائي، محترم .4

5. Smeltzer,Suzanne C.Hinkle,Janice L.Brunner and Suddarth Textbook of Medical –
Surgical Nursing .11th Edition,Philadelphia: Lippincott Co,.2010 

6. National Patient Safety Agency. WHO Surgical Safety Checklist NPSA ,2009. 
7. Royal College of Anaesthetists. CCT in Anaesthetics Annex B Basic Level Training 

Edition 2 Version 1.2, August 2010. 
8. Association of Anaesthetists of Great Britain & Ireland. Safe Management of 

Anaesthetic Related Equipment, 2009. 
9. NHS Litigation Authority. NHSLA Risk Management Standards for Acute Trusts 

Primary. 
10. Care Trusts and Independent Sector Providers of NHS Care, January 2010.  
11. Colin Pinnock, Ted Lin, Tim Smith ,Fundamentals of Anaesthesia , 2009. 
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  ين كاريآ-بررسي و كنترل دستگاه بيهوشي  –مداخالت پرستاري 

  هدف و دامنه كاربرد  1
بررسي و كنترل دستگاه در شناسايي و اجراي اصول كلي مداخالت پرستاري  هدف از تدوين اين استاندارد،

مايش  دستگاه و ن كردهوشي، اطمينان از صحت عملبي انجام آماده كردن دستگاه برايبه منظور بيهوشي 
همچنين امكان  و پيشگيري از خطاهاي احتمالي اين خدمت  به منظور بهبود كيفيت كار،  طرح گام به گام

  . اجراي  يكسان خدمات مي باشد
  :براي موارد زير كاربرد دارداين استاندارد 

يكسان و  براي ارائه مراقبت هاي پرستاري   اين خدمت نياز بهدر صورت  اتاق عملدر كليه بخش هاي  - الف
  .روشن 

  .در مراجع قضائي به منظور سندي قياسي براي بررسي كيفيت اقدامات انجام شده  -ب

  مراجع الزامي 2
  .اين بند در اين استاندارد كاربرد ندارد

 تعاريف اصطالحات و   3

  :مي رودكار ه بزير اصطالحات و تعاريف در اين استاندارد، 
3-1   

  1بيهوشي كارشناس/ كاردان
مي دهد و  بررسي قرار  مورد حين و بعد از عمل، را در مراحل قبل مددجو/ نياز هاي بيمارست كه ا فردي 

  .طبق شرح وظايف مصوب وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي عمل مي كند
3- 2  
  2فلومتر 

ستم فلومتر قسمتي از ماشين بيهوشي است كه براي تنظيم و ارايه مقادير مشخصي از گازها به درون سي
  .تنفسي كاربرد دارد

3-3  
   3تبخيركننده

ظت هاي مشخص بخار هوشبرهاي مايع به كار مي براي تبخير و ارايه غل كهاست قسمتي از دستگاه بيهوشي 
  .رود

                                                 
1  .  Anaesthetic Technician 
2   - Flowmeter 
3   - Vaporizers 
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3-4  
 1روتامتر

هستند كه هر كدام از آن ها جهت گاز به خصوصي هاي بيهوشي روتامترها تنظيم كننده سرعت جريان گاز 
  .ساخته شده است

3-5  
  2بوبين

قطر كمتري نسبت به قطر ستفاده قرار مي گيرد و براي تشخيص سرعت گاز مورد اقطعه اي است كه  بوبين
  . به عنوان يك نشانگر عمل مي كندداخلي لوله روتامتر دارد و 

   

  
 بوبين داخل روتامتر -1شكل

3-6  
  3سدااليم

اين . دانه هاي سدااليم از هيدروكسيد كلسيم به اضافه مقادير كمتري از هيدروكسيد پتاسيم تشكيل شده اند
قسمت از دستگاه بيهوشي جذب مجدد تنفس از طريق دستگاه ونتيالتور را امكان پذير مي سازد و بدين 

هد و از تنفس مجدد دي اكسيد و آلودگي اتاق عمل را كاهش مي دگونه گازها و مواد فرار را ذخيره مي كند 
 .كربن جلوگيري مي كند

  

  اهداف مداخله اي   4
  هوشيآماده كردن دستگاه بي 4-1

                                                 
1   - Rotameter 
2   - Bobbin 
3 - Sodalime 
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  بيهوشي اطمينان از صحت عمل دستگاه  4-2

 حداقل وسائل مورد نياز  5

 

  دستگاه بيهوشي  5-1
  چك ليست 5-2
  خودكار 5-3
  آچار 5-4

  روش انجام كار  6
  .جريان هوا و گازهاي بيهوشي كنترل شوند ،بيهوشيقبل از استفاده از دستگاه  6-1

  .دستورالعمل كارخانه سازنده جهت كنترل ماشين بيهوشي اجرا شوددر صورت لزوم ،  -هشدار

  :كنترل سليندرها و ساير منابع گاز شامل 6-2
 .چراغ اخطار يا درجه مشخص كننده فشار گاز در منبع مربوطه كنترل شود 6-2-1

 .تم و لوله هاي خرطومي كنترل شودعبور جريان گاز از داخل سيس 6-2-2

 و استكه شيلنگ فشار قوي اكسيژن به فيش مربوط خود روي ديوار وصل  حصول اطمينان از اين 6-2-3
 .سليندر اكسيژن در محل مخصوص دستگاه بسته شود

 .شوددريچه منبع اكسيژن و ساير گازها باز  6-2-4

 .شودو جريان اكسيژن كنترل  همه روتامترها باز ،پس از جريان يافتن گازها در دستگاه 6-2-5

 .براي گاز نيترواكسايد تكرار شود  2- 2-6و  1-2-6تمام مراحل  6-2-6

 .قسمت اخطار دهنده جريان اكسيژن كنترل شود 6-2-7

دگمه اكسيژن اضطراري  شود و ، اكسيژن بستهاستزماني كه شلينگ نيترو اكسايد به دستگاه وصل  6-2-8
مانده، تخليه شود، در اين صورت اخطار دهنده  تا هر چه اكسيژن در دستگاه باقي داده شود؛فشار 

 .جريان اكسيژن بايد به صدا در آيد

 .اين عمل موجب خاموشي صداي اخطار دهنده اكسيژن خواهد شد .جريان اكسيژن دستگاه باز شود 6-2-9

تمام سليندرها از نظر پر بودن و احتمال نشت كنترل شود و آچاري جهت باز و بستن پيچ هاي آن  6-2-10
 .داشته باشيد ها در دسترس

 .سيلندرهاي اكسيژن كه به كمتر از يك چهارم ظرفيت كاهش يافته اند، تعويض شوند 6-2-11
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 .بسته شود ر ذخيره پس از خاتمه مراحل كنترل ودريچه هاي سليند  6-2-12

 :بررسي شودروتامتر موارد زير در  6-3

 .درآيدحال چرخش  و به پس از جاري شدن گاز به داخل روتامتر بوبين آن باال رفته   6-3-1

 .وضعيت بوبين داخل آن بررسي شود ،بسته شير كنترل روتامتر را  6-3-2

 :موارد زير در تبخير كننده ها بررسي شود 6-4

 .درجه آن در جهت كم يا زياد چرخش داشته باشد 6-4-1

 .درجه آن كامال بسته شود 6-4-2

 .مقادير دقيقي از ماده بيهوشي از آن خارج شود 6-4-3

 .استه شده و در جاي خود محكم كانال هاي پر و خالي كردن تبخير كننده كامال بست 6-4-4

مواد بيهوشي قابل اشتعال داخل دستگاه، عدم استفاده و پس از خاتمه عمل در صورت باقي ماندن  6-4-5
 .شوندتخليه و در ظروف مخصوص نگهداري 

 :كنترل شود ،نشت قبل از سيستم 6-5

ثانيه مسدود  10ليتر در دقيقه باز و خروجي گاز از دستگاه به مدت  2روتامتر اكسيژن به ميزان  6-5-1
 .شود

 .اگر بوبين روتامتر باال نرفت احتماال نشت در دستگاه وجود دارد كه بايد پيگيري شود 6-5-2

 .شودبراي ساير روتامتر ها و تبخير كننده ها انجام  زمايشآاين  6-5-3

 :سيستم تنفسي بررسي شود موارد زير در 6-6

 .شوداصل عبور جريان گاز از داخل سيستم كنترل و از نظر نشت اطمينان ح 1- 6-6

 :بررسي شود موارد زير در قسمت جذب كننده در سيستم يا روش بسته 6-7

  .در صورت تغيير رنگ  تعويض شود وسدااليم از نظر تغيير رنگ بررسي  6-7-1

  .سدااليم خراب شده در دستگاه استفاده نشود -يادآوري

در . ي شود كه اين امر بسيار ضروري استموجب جذب دي اكسيد كربن هواي بازدمي م در سيستم بسته، سدااليم -يادآوري
غير اين صورت تجمع بيش از حد دي اكسيد كربن موجب آريتمي هاي قلبي شده بيمار پس از جراحي دچار ضعف و نارسايي 

  .تنفسي خواهد شد

 .لوله هاي خرطومي از نظر اتصال دقيق و صحيح كنترل شود 6-7-2

 .شودكاركرد دريچه ها و نشت سيستم تنفسي بررسي  6-7-3
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 .شودشكل وصل  Yروي رابط  ،يچه گازهاي برگشتي بسته و يك كيسه تنفسي در انتهاي سيستمدر 6-7-4

 .گرددتا كيسه پر  فشرده شوددكمه اكسيژن اضطراري   6-7-5

تا اگر عبور گاز از دريچه بسته شده برگشتي دارد، با  فشار داده شود،از پر شدن  پس كيسه هوايي  6-7-6
 .گردد صداي ويزينگ مشخص

در اين صورت گازهاي جمع شده داخل سيستم بايد به ي برگشتي باز شود، ريچه خروجي هواد 6-7-7
 .راحتي تخليه شود

 .  به جاي آن ماسك مناسب با سايز بيمار وصل شودشود و درآورده  كيسه هوايي  6-7-8

  .چك ليست تكميل شود و توسط فرد كنترل كننده دستگاه مهر و امضا شود 6-8
 .تاريخ و زمان دقيق در چك ليست ثبت شود 6-9

جهت كنترل نهايي دستگاه اطالع پزشك بيهوشي  به اعمال جراحي،، قبل از شروع  از اتمام كارعد ب 6-10
 .داده شود

  شرايط انجام كار  7
  صحت در انجام كار دقت و 7-1
  رعايت نكات ايمني  7-2
  استفاده از چك ليست 7-3

  شرايط ارائه دهنده خدمت  8
  .اق هاي عمل انجام مي شوددر كليه ات ي وبيهوش ، كارشناس و پرستاراين خدمت توسط كاردان
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  پيوست الف
  )الزامي( 

  هوشيدستگاه بي بررسي چك ليست
 

 :                                                             تاريخ:                                  نام مركز آموزشي درماني يا بيمارستان

:                                                               شيفت                                                           :           نام بخش
  :فرد ارزشياب:                                                           نام عامل انجام كار

  
  چك ليست بررسي دستگاه بيهوشي -1- جدول الف

 مالحظات  خير بلي مراحل انجام كار رديف

قبــل از اســتفاده از دســتگاه بيهوشــي جريــان هــوا و گازهــاي    1
  .مي كند كنترلرا بيهوشي 

      

در صورت لزوم ، دستورالعمل كارخانـه سـازنده جهـت كنتـرل        2
  .مي كنداجرا  را ماشين بيهوشي

      

3  
مشخص كننده فشار گاز در منبع مربوطه چراغ اخطار يا درجه 

 .مي كندكنترل را 

  

      

4  
كنترل را عبور جريان گاز از داخل سيستم و لوله هاي خرطومي 

 .مي كند

  

      

5  
از اين كه شيلنگ فشار قوي اكسيژن به فيش مربوط خـود روي  

و سليندر اكسيژن در محل مخصوص دسـتگاه   استديوار وصل 
  .اصل مي كندده است، اطمينان حبسته ش

      

 .مي كندباز  را دريچه منبع اكسيژن و ساير گازها  6

  
      

7  
پس از جريان يافتن گازها در دستگاه، همه روتامترها باز و 

 .مي كندكنترل را جريان اكسيژن 

  

      

 .مي كندبراي گاز نيترواكسايد تكرار را    4و  3مراحل    8

  
      

  .مي كندكنترل  را قسمت اخطار دهنده جريان اكسيژن  9
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 چك ليست بررسي دستگاه بيهوشي-ادامه-1-جدول الف
 مالحظات  خير بلي مراحل انجام كار رديف

10  

زماني كه شلينگ نيترو اكسايد به دستگاه وصل است، اكسيژن 
؛ تا هر مي دهدفشار را و دگمه اكسيژن اضطراري  را مي بندد

ود، در اين صورت چه اكسيژن در دستگاه باقي مانده، تخليه ش
 .اخطار دهنده جريان اكسيژن بايد به صدا در آيد

  

      

11  
اين عمل موجب . مي كندباز را جريان اكسيژن دستگاه 

 .خاموشي صداي اخطار دهنده اكسيژن خواهد شد

  

      

12  

مي از نظر پر بودن و احتمال نشت كنترل را تمام سليندرها 
ن ها در دسترس و آچاري جهت باز و بستن پيچ هاي آ كند
 .دارد

  

      

13  
كه به كمتر از يك چهارم ظرفيت را سيلندرهاي اكسيژن 

 .مي كندكاهش يافته اند، تعويض 

  

      

14  
مي  پس از خاتمه مراحل كنترل را دريچه هاي سليندر ذخيره

 .مي بنددو  كند

  

      

را كنترل بوبين آن  باال رفتنجاري شدن گاز به داخل روتامتر   15
  .مي كند

      

16  
را ، وضعيت بوبين داخل آن مي بندد شير كنترل روتامتر را

 .مي كندبررسي 

  

      

17  
را كنترل مي در جهت كم يا زياد  تبخير كنندهدرجه چرخش 

 .كند

  

      

 .كنترل مي كندكامال  تبخير كننده رادرجه بسته   18

  
      

 .را كنترل مي كندمقادير دقيقي از ماده بيهوشي از آن خروج   19
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 چك ليست بررسي دستگاه بيهوشي-ادامه-1-جدول الف
 مالحظات  خير بلي مراحل انجام كار رديف

20  
را كانال هاي پر و خالي كردن تبخير كننده بودن  حكمو مبسته 

 .كنترل مي كند

  

      

21  

مواد عدم استفاده و پس از خاتمه عمل در صورت باقي ماندن 
، تخليه و در ظروف  بيهوشي قابل اشتعال داخل دستگاه

 .مخصوص نگهداري شوند

  

      

22  
و مي كند باز  را ليتر در دقيقه 2روتامتر اكسيژن به ميزان 

 .مي كندثانيه مسدود  10به مدت را خروجي گاز از دستگاه 

  

      

23  
را بررسي اگر بوبين روتامتر باال نرفت احتماال نشت در دستگاه 

 .مي كندپيگيري  و 

  

      

مي براي ساير روتامتر ها و تبخير كننده ها انجام را  23مرحله   24
  .دهد

      

25  
كنترل و از نظر نشت را عبور جريان گاز از داخل سيستم 

 .مي كنداطمينان حاصل 

  

      

  .مي كنداز نظر تغيير رنگ بررسي  را سدااليم  26
  

      

مي  از نظر اتصال دقيق و صحيح كنترل را لوله هاي خرطومي  27
  .كند

      

 .مي كندبررسي را كاركرد دريچه ها و نشت سيستم تنفسي   28

  
      

و يك كيسه تنفسي در  را مي بندددريچه گازهاي برگشتي   29
  .مي كندشكل وصل  Yانتهاي سيستم روي رابط 

      

        .تا كيسه پر گرددمي فشارد را دكمه اكسيژن اضطراري  30

31  
، تا مي دهدشار فرا پس  از پر شدن كيسه هوايي، كيسه هوايي 

، با صداي شتاگر عبور گاز از دريچه بسته شده برگشتي دا
  .شودويزينگ مشخص 
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 چك ليست بررسي دستگاه بيهوشي-ادامه-1-جدول الف
 مالحظات  خير بلي مراحل انجام كار رديف

32  
در اين صورت . مي كندباز  را دريچه خروجي هواي برگشتي

 .يد به راحتي تخليه شودگازهاي جمع شده داخل سيستم با

  

      

33  
و به جاي آن ماسك مناسب با مي آورد  دررا كيسه هوايي  

   .مي كندوصل  را سايز بيمار

  

      

  .مي كندمهر و امضا  ،تكميل را چك ليست   34
  

      

 .مي كندثبت  را چك ليست تكميلتاريخ و زمان دقيق   35

  
      

به جهت بازرسي نهايي بعد از بازرسي اوليه دستگاه بيهوشي ،   36
  .اطالع مي دهدپزشك بيهوشي 

      

  
  

 
 


