
 

 

 

 

  اسپیرومتر

 معرفی اجمالی 

با مشکل قلبی یا حرکتی و تنفسی  بیماران در تنفسی فیزیوتراپی جهت که است ای وسیله اسپیرومتری تشویقی تمرین تنفسی یا

و نیز بعد از جراحی شکم، قلب و سینه و نیز شکستگی دنده ها مورد استفاده قرار می گیرد. بیمار باید عمل باز دم را با قدرت و 

 مدت دار انجام دهد.

 نقدو بررسی 

سنجند و بر اساس این سنجش، ظرفیت ریه را بررسی  می آن با را هوا خروج و ورود حجم میزان آن کمک به که است دستگاهی

 می ثبت آن روی را شاخص دستگاه که ای برگه به و نامند می می کنند. عمل انجام شده توسط اسپیرومتر رااسپیرومتری

.گویند می اسپیروگرام دکن

با مشکل قلبی یا حرکتی و تنفسی  بیماران در تنفسی فیزیوتراپی جهت که است ای وسیله اسپیرومتری تشویقی تمرین تنفسی یا

و نیز بعد از جراحی شکم، قلب و سینه و نیز شکستگی دنده ها مورد استفاده قرار می گیرد. بیمار باید عمل باز دم را با قدرت و 

نگیزشی و اسپیرومتر ا مدت دار انجام دهد. در دفعات بعد باید مقدار باال رفتن توپ و نیز مدت باال ماندن توپ را بیشتر کند.

 ، میزان جریان هوایی را که بیمار در طول دم ایجاد می کند را اندازه گیری می نماید. بیمار باید حداقل به تشویقی بازدم پریما
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 به ثانیه در مکعب متر سانتی حسب بر هوا جریان میزان ترتیب این به و دهد انجام اسپیرومتری تشویقی ثانیه دم را با ۳مدت 

 .آید می دست

بازدم توپی، اگر بیمار توانست جریان هوای مناسب در دم را ایجاد کند. یک یا چند توپ در داخل  اسپرومتری تشویقی در

برای باال ۰۴۴ی مخصوص به سمت باال حرکت می کند. برای مثال، برای باال بردن یک توپ، بیمار باید در طول دم  محفظه

 جریان هوا ایجاد نماید۰۰۴۴ توپ  ۳و برای باال بردن ۰۴۴بردن دو توپ 

باشند. بعضی از آن ها بر روی دم و بعضی از انواع اسپرومترها بر روی بازدم تنظیم  های متفاوتی می اسپرومترهای دارای کارایی

ما از استفاه از  هدف. دهد می نشان را بیشتری و بهتر تنفسی اند. در هر دو مدل، قدرت تنفس عمیق تر، موفقیت باالتر و قدرت شده

اسپرومتر انگیزشی و تشویقی بازدم، تشویق بیمار به تنفس عمیق تر، ایجاد حداکثر اتساع در برونش ها، سرفه ی موثر و پیشگیری 

ده و همکاری و درمان آتلکازی به خصوص بعد از عمل جراحی قلب باز، از طریق فید بک بینایی و بر اساس تحمل، انگیزه، قدرت ارا

 بیمار است.
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 مشخصات محصول 

 سه توپه انگیزشی مدل

 راد طب درمان  مارک

 پالستیکی  جنس محفظه 

 دارای تیوپ و قطعه دهانی  سایر محتویات  

  مکانیکی   نحوه عملکرد 

 متر سانتی ابعاد 

 گرم 0۴ وزن 
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