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هزِ انًىجهاث يتى تطبيقها يٍ قبم انكادس انصحي انًسؤول ػٍ انؼُايت باألجهضة (تُظيف و تطهيش) .
يجب اتباع اسشاداث انًصُّغ نهؼُايت باألجهضة انحساست.
يجب استذاء أدواث انىقايت انشخصيت انالصيت نهتؼايم يغ اإلجشاءاث انًُتجت نهشرار الستخذاو األجهضة أدَاِ نكم
يشيض ونكم إجشاء ػهً حذِ.

انجهاص
أٔبث١ت رٙبظ اٌتٕفس اٌصٕبػٟ
Ventilator Circuits







لسططح شفػ اٌمصجخ اٌٛٙائ١خ
Suction Endotracheal
Catheters



أٔبث١ت اٌشفػ اٌّغٍمخ شاد اٌىُ اٌٛالّ٠ ٟىٓ استرساِٙب ٌفتطح  24سبػخ
ٌٕفس اٌّط٠ط حت ٝتتٍٛث أ ٚتتٍف
ّ٠ىٓ استرساَ األٔبث١ت األحبز٠خ اإلسترساَ ثح١ج ٠تُ اٌترٍص ِٕٙب ثؼس وً
استرساَ أٌّ ٚسح  6سبػبد وحس ألصٌٕ ٝفس اٌّط٠ط
استرساَ اٌّبء ِؼمُ (ِغٍِٚ ٟجطز أِ ٚمطط) ٌتسٍ١ه اٌمسططح ثؼس وً شفػ
٠زت اْ ٙ٠تُ غبلُ اٌتّط٠ط ثٕظبفخ األ٠س ٜلجً ٚثؼس وً استرساَ
لسططح اٌشطف ِرصصخ ٌإلستؼّبي ٌّط٠ط ٚاحس فمػ



أٔبث١ت اٌمصجخ اٌٛٙائ١خ أحبز٠خ االسترساَ ٠زت استرساِٙب ِطح ٚاحسح
ٌّط٠ط ٚاحس
ّ٠ىٓ اػبزح استرساَ أبث١ت اٌمصجخ اٌٛٙائ١خ ثؼس غسٍٙب ر١سا ٚتؼمّٙ١ب
ثبألٚتٛوٍ١ف






أٔبث١ت اٌمصجخ اٌٛٙائ١خ
Endotracheal tubes
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طشيقت انؼُايت
ال تحتبد األٔبث١ت اٌتّ٠ ٟىٓ اٌترٍص ِٕٙب ثشىً ضٚت ٟٕ١إٌ ٝاٌتغ١١طٌٕفس
اٌّط٠ط ِب ٌُ ٠صجح ٍِٛحًب ثشىً ٚاظح أ ٚثٙأػطبي أ ٚف ٟغع4-3 ْٛ
أ٠بَ
٠زت تؼم ُ١األٔبث١ت ِتؼسزح اإلسترساِبد ثبٌحطاضح (ف 76 ٟزضرخ ِئ٠ٛخ)
ٌّسح  30زل١مخ (أ ٚاتجغ إضشبزاد اٌّصٕغ)
اشا أِىٓ ِٓ ح١ج اٌتىٍفخّ٠ ،ىٓ استرساَ ِجبزي اٌطغٛثخ ٚاٌحطاضح Heat
Moisture Exchangerاشا وبْ ِٕبست ٌحبٌخ اٌّط٠ط ٌٍٛلب٠خ ِٓ
اإلٌتٙبة اٌطئ .ٞٛلُ ثتغ١١ط اٌّجبزي اشا تؼطً ا ٚأصجح ٍِٛحب.
ال تمُ ثتغ١١ط اٌّجبزي ف ٟألً ِّٓ  48سبػخ
لُ ثتطو١ت فٍتط ِ١ىطٚثبد ػٕس غطف ٟاٌش١ٙك ٚاٌعف١طِٓ األٔجٛة
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أِجٛثبق
AMBU-bags



تسترسَ األِجٛثبق ف ٝػٍّ١خ اإلٔؼبش ِ ٟ٘ٚؼطظخ ٌٍتٍٛث ثطط٠مخ سط٠ؼخ
رسا  ِٓٚاٌصؼت تط١ٙط٘ب
٠تُ تٕظ١فٙب  ٚتط١ٙط٘ب ثؼس وً استرساَ ٚثِ ٓ١ط٠ط ٚاذط
اٌتط١ٙط ثبٌغٍ١بْ ٘ ٛأفعً غطق تط١ٙط األِجٛثبق
٠زت غسً األِجٛثبق ر١سا ثّبء ِؼمُ حُ غّط٘ب فِ ٟحٍٛي َ Quatrenary
Ammonium
 ًِ30فٌ ٟتط ِبء ٌّسح  15زل١مخ ّ٠ٚىٓ استرساِٗ ٌّسح  ِٓ َٛ٠ 14تبض٠د
تحع١ط اٌّحٍٛي ِبٌُ ٠حصً تؼىط ف ٟاٌّحٍٛي
ثؼس إذطارٙب ِٓ اٌحٛض اٌص٠ ٜحت ٜٛػٍ ٝاٌّحٍٛي٠ ،زت أْ تشطف
ر١سا ثبٌّبء ٌتمٍ ً١ذطط اٌت١ٙذ اٌىّ١بئٝ
٠تُ حفظ األِجٛثبق فٚ ٟػبء ِحىُ اٌغٍك أ ٚو١س ِغٍك ٌإلسترساَ اٌتبٌٟ




٠فعً أْ تى ْٛألٕؼخ االوسز ٓ١احبز٠خ االسترساَ.
ف ٝحبٌخ استرساَ ألٕؼخ اوسزِ ٓ١تؼسزح االسترساَ:
٠زت غسٍٙب ر١سح حُ ِسحٙب ثبٌىحٛي أٚغّط٘ب ف ٟوٍٛض)ppm 500( ٓ٠
ٌّسح  10زلبئك حُ غسٍٙب ثبٌّبء ٚتزف١فٙب حُ حفظٙب فٚ ٝػبء ِحىُ اٌغٍك
حت٠ ٝتُ استرساِٙب ِطح اذطٜ
ّ٠ىٓ استرساَ ِحٍٛي َ  Quatrenary Ammoniumوّب ِ٘ٛ ٛظح
أػالٖ







ألٕؼخ األوسز / ٓ١شٛوبد األٔف
Oxygen delivery masks/
nasal prongs


أٚػ١خ اٌشفػ ٚاٌتصط٠ف
Suction and drainage bottles

رٙبظ األظِخ
Nebulizer / humidifier

٠ زت تٕظ١ف  ٚتؼم ُ١أٔبث١ت اٌشفػ ٚاٌتصط٠ف اٌّتؼسزح اإلسترساَ
 ظربرخ اٌشفػ ِتؼسزح االسترساَ:
 ٠زت ترص١ص ظربرخ شفػ ٌىً ِط٠ط ٠زت تغ١١ط٘ب وً  24سبػخ أ ٚػٕس اِتالء٘ب (ػٕس استرساِٙب ٌٕفساٌّط٠ط)
 اٌّحت٠ٛبد ّ٠ىٓ أْ ٠تُ تفط٠غٙب ف ٝاٌحّبَ ٠زت غسٍٙب ر١سا ٚتؼمّٙ١ب ثبألٚتٛوٍ١ف ثؼس وً تفط٠غ اشا ٌُ تىٓ ٕ٘بن اِىبٔ١خ ٌٍتؼمّ٠ ُ١ىٓ غسٍٙب ر١سا ٚتزف١فٙب حُ تط١ٙط٘بثبسترساَ ِطٙط ػبٌ ٝاٌّستِ ٜٛخً  Quatrenary Ammoniumوّب
ِ٘ٛ ٛظح أػالٖ
 األٔجٛة اٌطاثػ اٌّتؼسز االسترساَ:
 ٠زت تٕظ١فٗ ر١سا ٚتؼمّٗ١ ٠زت اْ ٠ى ْٛإٌظبَ ِحىُ االغالق ٠زت اْ ٠ى ْٛذطط تؼطض اٌىبزض اٌصحٌٍ ٝسٛائً لٍ ً١رس
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٠فعً استرساَ اٌجربخ ثٛاسطخ ٌّ spacerطظ ٝاألظِخ ذالي فتطح
أتشبض اٌٛثبء
ػٕس استرساَ رٙبظ ٠ nebulizerزت اْ ٠تُ استرساَ ٘صٖ األرٙعح فٟ
غطف ِٕفصٍخ ٌّٕغ أتشبض اٌطشاش
٠زت استرساَ ِبء ِؼمُ ٌتشغ ً١اٌزٙبظ
٠زت غسً ٚتط١ٙط ٚػبء اٌّبء ثبٌىحٛي  ٚتزف١فٗ ثؼس وً استرساَ
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اشا تُ استرساَ األز٠ٚخ ِتؼسزح اٌزطػبد) ِخً فت ً١اٌفٕت )ًِ 20 ٓ١ٌٛلُ
ثتز١ٙع اٌزطػبد فِ ٟحبلٓ ِؼمّخ ٚاسترساَ وً ِحمٓ ػٕس اٌحٛرخ
٠زت اْ ٠ى ْٛاٌمٕبع أحبز ٜاالستؼّبي
ً
ف ٝحبٌخ إػبزح االستؼّبي ٠زت غسٍٙب ر١سا حُ غّط٘ب ف ٝوحٛي
اٚوٍٛضٌّ )ppm 500( ٓ٠سح  10زلبئك حُ غسٍٙب ثبٌّبء ٚتزف١فٙب حُ
حفظٙب فٚ ٝػبء ِحىُ اٌغٍك حت٠ ٝتُ استرساِٙب ِطح اذطٜ
ّ٠ىٓ استرساَ ِحٍٛي َ Quatrenary Ammoniumوّب ِ٘ٛ ٛظح
أػالٖ
٠تُ تط١ٙط سطح اٌزٙبظ ثّسحٗ ثبٌىحٛي ثؼس وً استرساَ




٠فعً ترص١ص رٙبظ ٌىً ِط٠ط
٠تُ اٌتط١ٙط ثّسحٙب ثبٌىحٛي  %70لجً  ٚوً استرساَ حتٚ ٝاْ تُ
استرساِٙب ٌٕفس اٌّط٠ط





أزٚاد فحص اٌّط٠ط اٌّتؼسزح
اإلستؼّبي
انسًاػت ،ييضاٌ انحشاسة ،ييضاٌ
انضغظ
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