
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارو . در پوش دارو را برداشته و آن را عمودي نگه داريد.1

را به خوبي تكان دهيد.سر را قدري به عقب برده و به 

 آهستگي بازدم خود را بيرون دهيد .

سانتي متري دهان نگه  3-4لوله دهاني آن را درفاصله 

داريد.لوله دهاني را داخل دهان ببريد به نحوي كه منفذي 

براي خروج هوا از دهان نباشد.قسمت انتهايي دستگاه را 

و آزاد شود و به آرامي نفس عميق فشار دهيد تا دار

بكشيد.فشار را از قسمت انتهايي دستگاه برداشته آن را 

ثانيه نگه داريد  11تا  5آزاد نماييد.تنفس خود را حداقل 

   تا ذرات آئروسل دارو دقيقا به عميق ترين قسمت هاي ريه 

برسد.دستگاه را كنار ببريد و به آهستگي بازدم خود را 

دقيقه  01اگر نتيجه نگرفتيد  رج كنيد.ازطريق بيني خا

 بعد تكرار كنيد
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شكم بالبهاي بهم فشرده )غنچه شده( هواي درون عضلات 

وي ريه ها را خارج كنيد و دست خود را در هنگام بازدم ر

 يد شكم فشار ده

 دارو درمانی 

داروهاي گشاد كننده برونش: داروهايي هستندكه عضلات را 

منقبض كرده مجاري هوايي را شل مي كنند و از اين راه 

 سبب كاهش و يارفع علائم آسم به

 -ويژه در موقع حمله آسم مي شوند مثل سالبوتامول

 يپراتروپيوم.ا

قلب ،افزايش فشار خون عوارض اين داروها عبارتند از :تپش 

 ،بي قراري ،لرزش ،سردرد ،گرفتگي عضلات 

داروهايي هستند كه سبب )كورتون ( داروهاي ضد التهاب 

كاهش تورم و التهاب مجاري هوايي مي شوند و از اين راه 

علائم آسم كاهش مي يا بد كه نقش مهمي در پيشگيري از 

 بروز علائم و حملات اسم دارند

استروئيدهاي استثنايي بكلومتازون و  -ممثل كرومولين سدي

 فلوتيكازون(، خوراكي )پردنيزولون( 

 داروهاي متيل گزانتين  مثل تئوفيلين ،آمينوفيلين 

 سديم  داروهاي تثبيت كننده ماست سل ها مثل كرومولين

 روش استفاده از آسم يار:
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 تشخيص

 تستهاي عملكرد ريوي 

شرياني  خون اندازه گيري اشباع  اكسيژن  

 اندازه گيري گازهاي خون شرياني 

 گرافي قفسه سينه 

  آزمايش خلط

 اندازه گيري سطح سرمي ايمنوگلوبين 

 تست پوستي تشخيص نوع آلرژن

 درمان 

استفاده از داروهاي گشادكننده راههاي هوايي به صورت 

قرص، آمپول، اسپري و استفاده از دستگاه بخور و 

رعايت اصول صحيح مصرف دارو طبق دستور و.اكسيژن

 .پزشك از نظر زمان مصرف و مقدار دارو

نرم و رقيق شدن ترشحات به خارج شدن آنها  از آنجايي كه

-3از راههاي هوايي كمك مي كند لذا فرد مبتلا بايد روزي 

 مايعات مصرف نمايد.ليتر  0

استفاده از دستگاه بخور قبل از مصرف غذا باعث بهبود 

تهويه شده و در حين غذا خوردن، بيمار كمتر احساس 

 خستگي مي كند

 

 

 رطوبت خانه و محيط هاي دربسته را كاهش داده در حد

نگهداريد. % 51كمتر از   

نت را براي جلوگيري از عفونت بايد هميشه نشانه هاي عفو

، تغيير رنگ خلط)  در نظر داشت و با ظهور اولين علامت

ني در بالارفتن درجه حرارت بدن، احساس خستگي و سنگي

  سريعاً به پزشك مراجعه كرد(قفسه سينه 

ستواكسن پنوموكوك و هموفيلوس آنفلوانزا لازم ا  

پرهيز از تمام محركهاي ريوي و آلوده كننده هاي محيط، 

گرد و غبار، دود، پشم و موي حيوانات، گرده گياهان، 

  استعمال دخانيات و اسپري ها

شير  -, ماهي -از مواد غذايي حساسيت زا ) زرده تخم مرغ

مركبات( در ابتداي شروع تغذيه شير  -آجيل -سويا -گاو

 خوار خودداري كنيد.

 تا حد امكان از قرار گرفتن در مكان هاي سربسته و شلوغ 

 .هواي خيلي سرد يا خيلي گرم پرهيز شود ،

 ورزش هاي تنفسی:

يك دست خود را روي معده )بلافاصله زير دنده ها( بگذاريد 

 و دست ديگر را در قسمت وسط قفسه سينه قرار دهيد.

د با بيني يك نفس عميق بكشيد و اجازه دهيد شكم تا ح

 امكان به جلو بر آمدگي پيدا كند .ضمن سفت كردن 

 

 

ت است از انسداد قابل برگشت مجاري هوايي كه عبار آسم

با افزايش تحريك پذيري و التهاب راه هاي هوايي مشخص 

  مي شود .

 ري علائم بيما

در بعضي افراد مبتلا سرفه تنها علامت است. حمله آسم به 

طور حاد با سرفه و احساس سنگيني و سفتي قفسه سينه 

ر زحمت شروع مي شود و بيمار دچار تنفس آهسته و پ

مي گردد. بازدم نسبت به دم طولاني تر و پر زحمت تر 

است و بيمار را مجبور مي كند كه براي تنفس بهتر راست 

و نبض كند است و ممكن است بيمار  ردبنشيند. اندامها س

در صورت تشديد .دچار تهوع ، استفراغ و اسهال شود

حملات خواب آلودگي ،هيپوكسي و سيانوز مركزي ديده 

 د مي شو

  عوامل موثر

هيجانات عاطفي، انجام آلرژي مهمترين علت آسم است  ،

بعضي از فعاليت هاي ورزشي، استعمال دخانيات و تغيير 

،عفونت هاي ويروسي سيستم تنفس و    حرارت محيط

كاهش تهويه در خانه هاي  .معده به مري برگشت اسيد 

جديد تماس با مواد آلرژن در محيط بسته )ميوه ها، 

ات ريز در محيط خواب( پشم قالي، حيوانات خانگي حشر

هوا، محرك هاي شيميايي،  بخصوص گربه، ، آلودگي

اسانس ( در  -طعم ها  -استفاده از مواد مصنوعي )رنگها 

عوامل موثر در  غذاها افزايش فشار رواني در زندگي روزمره

 شروع علائم ونشانه هاي آسم مي باشند
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