
 25/9/1400---38شماره پیام بهداشتی کنترل عفونت  
 

 فلومتر اکسیژن:  

که  فلومتر اکسیژن یا به اختصار فلومتر قسمتی از یک وسیله دیگر است

  . وظیفه تنظیم جریان گاز اکسیژن و مرطوب ساختن آن برای بیمار را دارد

 اجزای فلومتر:  

تشکیل  دستگاه اکسیژن تراپی از دو قسمت مجزا شامل مانومتر و محفظه آب

  شده است.

این قسمت از دستگاه غیر قابل شستشو بوده و برای ضدعفونی آن  مانومتر:

 . استفاده کردیا از اسپری های سریع االثر ضد عفونی کننده %  70بایستی از یک دستمال تمیز آغشته به الکل 

این قسمت از دستگاه قابل شستشو بوده و برای ضدعفونی و تمیز  : (لیوان مرطوب کننده)محفظه آب 

معمولی و برس جرم  محلولبا یک ساعت یکبار 24هر  و کردن آن بایستی ابتدا کامالً از مانومتر جدا شده

  . شوند زدایی و در انتها شسته و خشک 

د به طوری که کننده به صورت هفتگی باید ضد عفونی گردمحفظه مرطوب  :در صورت عدم استفاده 

دقیقه غوطه ور شده و  20-10برای مدت  HIخشک کردن در محلول سایاسپت پس از ابتدا شستشو و 

دقیقه غوطه ور  10مجدد آبکشی نموده و پس از خشک کردن در محلول سطح باال برای مدت سپس 

 قرار داده شود. نموده و مجدد آبکشی و در محل و جایگاه خود

 .کامل انجام گرددباید به صورت دیگر نیز بیماری به  یاستفاده از بیمار مراحل فوق الذکر در صورت 

 نکات مورد توجه:  

*نیازی به ثبت تاریخ روی محفظه فلومتر نیست بلکه الزامی است که تاریخ ضد عفونی در چک لیست نظافت 

 .مستند و ثبت گرددتوسط انجام دهنده کار مختص فلومتر 

 .شود  ثبتشروع استفاده *روی ماسک و یا کانوالی بینی در حال استفاده بیمار باید تاریخ 

با توجه به اینکه دستگاه فلومتر اکسیژن همیشه مرطوب بوده و در تماس مستقیم با مجرای تنفسی بیمار است، *

ضد عفونی و تمیز کردن آن ضروری می باشد محیطهای مرطوب مکان مناسبی برای رشد میکروارگانیسم ها و 

 بخصوص باکتری های گرم منفی می باشد. 

  تفاده نمی شود آب درون لیوان مرطوب کننده تخلیه و کامال خشک شود.در مدتی که از فلومتر اکسیژن اس*

 وشانده شده سرد شده استفاده شود.در محفظه آب فلومتر اکسیژن حتما از آب مقطر یا آب ج*

  بیمارستان بزرگ دزفول)دکتر گنجویان(–مریم نصراله)سوپروایزر کنترل عفونت (  تهیه کننده :                      

 1400 آذرپیام های بهداشتی کنترل عفونت در 


