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دستگاه بيهوشي 

است دستگاه بيهوشي يكي از ابزارهاي هميشگي اتاق عمل

ر روي اين دستگاه به دليل كاركرد بسيار حساسي كه ب. 

بيمار اعمال ميكند ، از پيچيدگي و فن آوري هاي خاصي

دستگاه انتقال بيهوشي دهنده هاي . بهره مي برد 

استنشاقي شامل اجزاي مختلفي است كه در برقراري 

.بيهوشي استنشاقي با يكديگر مرتبط مي شوند 

ننده ها اجزاي سيستم عبارتند از ماشين بيهوشي ، تبخير ك

ه در ، مدار بيهوشي دهنده ، ونتيالتور و سيستم تخليه ك

. ادامه به توضيح اين موارد مي پردازيم 

ماشين هاي بيهوشي عمومي
روس در يك ماشين بيهوشي دوگازه عمومي اكسيژن و نيت

اكسايد هر يك دو منبع دارند شامل يك خط لوله و يك
ه اندازه سيستم لوله كشي بيمارستان گازها را ب. كپسول 
به ماشين بيهوشي ( PSIG) پوند در اينچ مربع 50تقريبي 

ول به اگر خط لوله دچار نقص شود ، منبع كپس. مي رساند 
ن از منبع كپسول اكسيژ. عنوان ذخيره استفاده مي شود 

ل تنظيم مي گردد و منبع كپسوPSIG45تا حدود 2200
. تنظيم مي شود PSIG 45تا حدود 745نيتروس از 

يك وسيله ايمني كه دريچه ايمني سقوط
 (SAFE ــFAIL ) ناميده مي شود در قسمت انتهاي جريان

. ود نسبت به منبع تهيه نيتروس اكسايد قرار داده مي ش
هيه اين وسيله به عنوان يك نقطه مشترك بين منابع ت

نبع چنانچه فشار م. اكسيژن و نيتروس اكسايد قرار دارد 
و ) ايد اكسيژن كاهش يابد ، اين دريچه تأمين نيتروس اكس

.را كاهش داده يا قطع مي نمايد ( ساير گازها 

.  ند ماشين هاي كنوني آالرمي براي مانيتور منبع اكسيژن دار

آالرم در يك فشار از پيش تعيين شده اكسيژن مثل

PSIG30 التور اكثر ماشين بيهوشي يك رگو. به كار مي افتد

مرحله دوم اكسيژن دارند كه در انتهاي مسير منبع تهيه 

PSIGاكسيژن قرار داره و وسيله در يك سطح دقيق فشار مثل 

رات فشار اين رگوالتور بدون توجه به تغيي. تنظيم شده است 14

ان در اكسيژن ، يك فشار ثابت را در محل دريچه كنترل جري

ن دريچه هاي كنترل جريان اكسيژ. اكسيژن فراهم مي نمايد 

ي را به يك نقطه شاخص ساختماني هستند ، زيرا ماشين بيهوش

ريچه بخشي از ماشين كه قبل از د. دو بخش تقسيم مي كنند 

از كنترل جريان قرار دارد ، مدار با فشار باال و بخشي كه پس

.دريچه قرار دارد ، مدار با فشار پايين است 

ودي اپراتور با تنظيم دريچه هاي كنترل جريان ، مقدار جريان ور
جريان دريچه هاي كنترل. به مدار فشار پايين را تنظيم مي كند 

وسيله يك و نيتروس اكسايد به صورت مكانيكي يا پنوماتيك به
يري از سيستم متناسب به يكديگر متصل هستند تا در جلوگ

. انتقال مخلوط هيپوكسيك كمك نمايند 
ين بسياري از ماشين هاي بيهوشي يك دريچه كنرل خروجي ب

ت تبخير كننده و خروجي مشترك گاز دارند كه هدف آن ممانع
ل از برگشت گاز به داخل تبخير كننده و در نتيجه به حداق
ي رساندن اثرات تغييرات متناوب فشار جريان انتهايي بر رو

ود وجود يا عدم وج. غلظت بيهوشي دهنده هاي استنشاقي است 
عميقاً دريچه كنترل در انتخاب نوع تست نشتي الزم قبل از عمل

نترل اتصال فالش اكسيژن در محلي بين دريچه ك. تأثير دارد 
يك طرفه

 (ONEWAY CHECK VALVE ) و خروجي ماشين به مدار گاز مخلوط
ار مي بنابراين زماني كه فالش اكسيژن به ك. متصل مي شود 

STRAIGHT) افتد ، يك سير مستقيم  SHOT ) به سوي خروجي
.مشترك دارد 

منبع تأمين خط لوله 

ي منبع تأمين خط لوله ، منبع اوليه گاز ماشين بيهوش

امروزه اغلب بيمارستان ها جهت رساندن گازهايي . است 

همچون اكسيژن ، نيتروس اكسايد و هوا به اتاق عمل ، 

بايد سيستم لوله مركزي. سيستم خط لوله مركزي دارند 

توسط يك گاز مناسب و در يك فشار مطلوب ماشين 

عمل بيهوشي را تغذيه كند تا ماشين به صورت مناسبي

گاز از طريق اتصالت ورودي خط لوله وارد ماشين. نمايد

بيهوشي مي شود
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منبع تأمين كپسول

دارند كه ( E) ماشين هاي بيهوشي ، كپسول ذخيره اي 

كار در صورت عدم دسترسي به منبع تأمين خط لوله يا از

د كپسول هاي با رنگ ك. افتادن آنها ، استفاده مي شود 

بندي شده از طريق گيره هاي آويزان كننده به ماشين

گاه بيهوشي متصل مي شوند كه اين مجموعه كپسول را ن

داشته و يك بست محكم گاز به وجود مي آورد و جريان 

.يك طرفه گاز ها به درون ماشين را تضمين مي نمايد 

وسايل ايمني نقص فشار منبع اكسيژن
در مدل هاي قديمي تر ماشين هاي بيهوشي ، اكسيژن و 

نوماتيك و نيتروس اكسايد مستقل از يكديگر بودند و از نظر پ
در نارسايي بنابر اين. مكانيكي ارتباطي با يكديگر نداشتند 

القوه فشار اكسيژن به طور ناگهاني يا تدريجي اين امكان ب
راين بايد بناب. وجود داشت كه مخلوط هيپوكسيك انتقال يابد 

فشار ماشين گاز بيهوشي به صورتي طراحي شود كه با كاهش
اكسيژن از حد نرمال و تا زمان قطع جريان غلظت تنظيم

اي ماشين ه. شده اكسيژن در خروجي مشترك كاهش نيابد 
يدن بيهوشي امروزي تعدادي ابزار ايمني جهت به حداقل رسان

ادي تعد. خطر هيپوكسي در زمان كاهش فشار اكسيژن دارند 
. از اين ابزارها در زير توضيح داده خواهند شد 

ابزار هاي آالرم الكترونيكي و پنوماتيك
الرم بسياري از ماشين هاي بيهوشي قديمي تر يك وسيله آ
ن به پنوماتيك دارند كه در صورت كاهش فشار منبع اكسيژ
ا به پايين تر از مقدار از پيش تعيين شده يك زنگ خطر ر

اين آالرم ها به صورت صوتي يا نوري . صدا در خواهند آورد 
.  در دستگاه تعبيه شده است 

دريچه هاي ايمني سقوط
در تمامي لوله هاي گاز تأمين كننده SAFE-FAILدريچه

ار اين دريچه ها توسط فش. فلومتر ها به جز اكسيژن وجود دارد 
كاهش اكسيژن كنترل مي شود و زماني كه فشار منبع اكسيژن

يابد ، فشار منبع تمامي گاز ها 
( وژن نيتروس اكسايد ، هوا ، دي اكسيد كربن ، هليم و نيتر) 

.  قطع شده يا به طور مناسب كاهش مي يابد 
رگوالتورفشار اكسيژن مرحله دوم 

غالب ماشين هاي بيهوشي در حال حاضر يك رگوالتور فشار
اكسيژن مرحله دوم دارند كه بر روي مقدار مخصوصي بين 

PSIG 19–12 دريچه هاي قطع كننده . تنظيم مي شود
PSIG 30–20) حساس به اكسيژن در حد آستانه باالتري 

در اين حالت مطمئناً در صورت نارسايي. تنظيم مي شوند ( 
.ت فشار ، اكسيژن آخرين جريان گاز است كه كاهش خواهد ياف

سيستم فلومتري

سيستم فلومتر جريان عبوري گاز به سمت خروجي 

رل دريچه كنت.مشترك را كنترل و اندازه گيري مي كند

جريان ، مقدار جريان ورودي به فلوتيوب مدرج و شفاف 

THORPEمعروف به  TUBE يك . را تنظيم مي كند

وري شناور نشاندار متحرك درون فلوتيوب مقدار جريان عب

مقدار . از ميان دريچه كنترل جريان را نشان مي دهد 

ود جريان بر روي صفحه مدرج فلوتيوب نمايش داده مي ش

.
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شناور هاي نشاندار و متوقف كننده هاي شناور

ين ها ماشين هاي بيهوشي كنوني از انواع مختلف شناورها يا بوب

استفاده مي كنند مثل شناور هاي سربي ، شناور هاي چرخان

SKIRTED در شناور هاي . و شناور هاي كرويSKIRTED

.  ود و سربي مقدار جريان بر اساس لبه باالي شناور خوانده مي ش

وب درجه بندي فلومتر ممكن است مستقيما ً بر روي فلوتي

ه درج. مشخص شده يا در سمت راست لوله قرار گرفته باشد 

بندي ها به منظور افزايش مساوي در سرعت جريان در قسمت

ز باالي درجه بندي به هم نزديك ترند ، زيرا فضاي حلقوي ا

لي بخش تحتاني به سمت فوقاني لوله سريع تر از قطر داخ

. افزايش پيدا مي كند 

سيستم هاي متناسب ساز
ساز سازندگان ، ماشين هاي جديدتر را به سيستم هاي متناسب

به مجهز ساخته اند تا از انتقال مخلوط هيپوكسيد جلوگيري
ا نيتروس اكسايد و اكسيژن از طريق مكانيك ي. عمل آورد 

يژن در پنوماتيك با هم مرتبط مي شوند به نحوي كه غلظت اكس
. در صد است 25محل خروجي مشترك 

سيستم كنترل محدود كننده متناسب
ه هاي مركز اين سيستم بر اساس ارتباط مكانيكي كامل دريچ

ستم اين سي. كنترل جريان اكسيژن و نيتروس اكسايد است 
ي امكان تنظيم مستقل هر دريچه اي را به وجود مي آورد در حال

درصد به همراه 25كه جهت بررسي حداكثر غلظت اكسيژن 
3: 1حداكثر نسبت جريان نيتروس اكسايد به اكسيژن معادل

ود كار اين سيستم به طور خ. به طور اتوماتيك دخالت مي كنند 
يژن را به منظور ممانعت از انتقال مخلوط هيپوكسيد جريان اكس

.  افزايش مي دهد 

دريچه فالش اكسيژن
م فشار و پر دريچه فالش اكسيژن ارتباط مستقيم بين سيستم ك

ژن جريان عبوري از دريچه فالش اكسي. فشار را مقدور مي سازد 
ي پس بعد از تبخير كننده ها و نيز در برخي ماشين هاي بيهوش

. از دريچه هاي كنترل خروجي وارد سيستم كم فشار مي شود
اتوري با دريچه فنري فالش اكسيژن بسته است، تا زماني كه اپر

.  فشردن دكمه دريچه فالش اكسيژن آن را باز نمايد 
تبخير كننده ها

وز طي سال ها تبخير كننده ها از دمنده هاي اتر اوليه تا به امر
كه تبخير كننده هاي با جريان متغير

 (VARIABLE BYPASS) جبران كننده دما به وجود آمده
هوشي با پيدايش دسفلوران كه يك بي. اند تكامل يافته اند 

ه تر گرم دهنده استنشاقي جديد است ، يك تبخير كننده پيچيد
كترونيكي به كننده با نيروي الكتريكي با فشار باال و با كنترل ال

. وجود آمده است 


