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 جهاز الشفط اآللي 
Suction Machine 

 :التعريف بالجهاز 

من األنف أو ( أو إرفاازا  المعدة  -القيء–البلغم ) رفاازا  الثيفةةاإل هو جهاز يستخدم إلزالة

 .الةم مما يسهل على المايض عملفة التنةس أو األكل باستخدام قسطاة شةط

 :دواعي االستخدام

 صعوبة التخلص من إرفاازا  األنف والحنجاة بالسعال أو البلع. 

 صعوبة رفي البلع. 

 االختناق. 

 :هملحقاتو ات الجهازمكون

 ماكفنة الشةط. 
 سلك كهابائي. 
  وعاء لجمع السوائل مزود بصمامفن

 .(على الغطاء)فنعلوي

 3رفي الطول أنابفب مختلةة. 
 أداة تمنع دخول السوائل )رفلتا مضاد للجااثفم

 .(تعمل بالهواء المضغوطو إلى الدائاة 

 قسطاة الشةط. 

 

 :طريقة استخدام الجهاز

   هيو المطلوبةتجهفز جمفع األدوا: 

o الجهاز وملحقاته. 

o مناديل. 

o (.قناع الوجه/نظارا /مايلة الحماية/قةازا ) أدوا  الحماية الشخصفة 

  اجفد   نفديالغسل. 

 والتحقق من عدم وجود أي شيء قد يؤدي  وضع الجهاز على سطح مستٍو وأرفقي

 .ه بالتفار الثهابائيتوصفل مإلى سد رفتحا  التهوية خلف الجهاز ث

 السعال على المايض تشجفع. 

  توصفل أجزاء الجهاز حسب الخطوا  التالفة: 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الدفاع

 رئاسة هيئة األركان العامة

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 قسم التثقيف الصحي

 



HED01.INFO141/1                                                                                                                         Page 2 of 3 
 

o توصفل منةذ الشةط بالةلتا باستخدام أنبوب السلفثون القصفا. 

o  ةتحة التي تحمل عالمة البتوصفل الةلتا VACUUM بواسطة  على غطاء الوعاء

 .األنبوب البالستفثي

o  ةتحة التي التوصفل قسطاة الشةط بباستخدام أنبوب السلفثون الطويل يتم

 .على غطاء الوعاء PATIENTتحمل عالمة 

  ثلث الوعاء و التحقق من ربط غسل األنابفب بواسطة شةط ماء عادي حتى يمتلئ

 .الغطاء على الوعاء بشثل صحفح

 اختبار كةاءة الشةط حسب توجفها   ثم المطلوب المستوى إلى الشةط تشغفل

 .مقدم الاعاية الصحفة

 درجة ماد ا قدمفه، ويمثن وضع  33الظها بزاوية  يجب أن يجلس المايض مستند

 .وسادة تحت رأسه وكتةفه إذا أراد االستلقاء

 إدخال قسطاة الشةط داخل األنف أو الةم. 

 رفي البلعوم إلى اللية خط طول على القسطاة عند الشةط من الةم يتم إدخال 

 .دائاية حاكة

 السةلى الهوائفة الشعب من اإلرفاازا حتى تنتقل  السعال على المايض عفشجت 

 .العلفا الهوائفة الشعب إلى

 بفن بالااحة للمايض السماح و أقصى كحد ثانفة 01 إلى 03 لمدة شةطال تطبفق 

 .واحدة دقفقة إلى ثانفة 33 لمدة الشةط

 وتنظفف أنابفب ( حسب نوعها)شةط ومسحها أو التخلص منها رفصل قسطاة ال

 .الشةط بالماء

  إزالة وتنظفف الملحقا. 

 :العناية بالجهاز

  قطعة قماش ناعمة و جارفة مع منظةا  غفا كاشطة و لتنظفف الجهاز يمثن استخدام
 .غفا مذيبة

  الثهابائي عن الجهازقبل بدء عملفا  التنظفف يجب التأكد من رفصل التفار. 
 ثحول الباستخدام  تنظفف الغالف البالستفثي للجهاز. 
  لتجنب مالمسة المواد الملوثة ارتداء أدوا  الحماية الشخصفةيةضل. 
  ماء دارفيء ويمثن استخدام  باستخدام( ماعدا الماكفنة)غسل مثونا  الجهاز وملحقاته

رفاشاة غفا كاشطة إلزالة األوساخ العالقة ثم تجةفف جمفع األجزاء بقطعة قماش 
 .ناعمة

  مه أو وضعه رفي جهاز التعقفم بالبخارفال يمثن غسل الةلتا أو تعق. 
   بعد كل استخدام يجب تنظفف جمفع المعدا . 
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 :المضاعفات
 تشنج القصبة الهوائفة أو الحنجاة. 
 .رفي الدم األكسجفن نسبةانخةاض • 
 .رفي الغشاء المخاطي للةم أو األنف خلل أو إصابة• 
 .سعال مةاط• 
 .و االختناقالقيء • 
 .لم أو عدم الااحةاأل• 

 جفنميل زيادة صعوبة التنةس أو نقص األكس)غفا طبفعفة رفي حالة حدوث أي آثار جانبفة 
 .مقدم الاعاية الصحفة يجب إبالغ( أو تةاقم العالما  الحفوية أو البلغم الدامي

 

 :تحذيرات
 ويجب تغففاه على الةور امبلال  أو ملوث   ةلتاال يمثن استخدام الجهاز عندما يثون ال. 
  أو يعاد تعقفمه بعد االستخدام تةادي ا يستخدم الجهاز لمايض واحد رفقط و ال يغسل

 .لنقل العدوى

 ا بدون الوعاء أو استخديمثن ا ال  .الحماية  رفلتام الجهاز مطلق 

 ا عن متناول األطةال واألشخاص الغفا مؤهلفن  .الحةاظ على الجهاز بعفد 

 يجب اتباع قواعد السالمة الموضحة لألجهزة الثهابائفة و خاصة ما يلي: 

o و الملحقا  األصلفة التي تورفاها الشاكة المصنعة لضمان  األجزاءم ااستخد
 .أعلى كةاءة و سالمة الجهاز

o  مضاد للجااثفم  رفلتاال يمثن استخدام الجهاز إال بوجود. 
o تجنب وضع ماكفنة الجهاز رفي الماء أو لمسه بأيٍد مبللة. 
o  مخدر م الجهاز رفي حالة وجود مواد سايعة االشتعال ميل الاستخديمثن اال

 .أو األكسجفن أو أكسفد النفتاوز

  يجب رفصل الجهاز عن التفار الثهابائي بعد االنتهاء من استخدامه بطايقة صحفحة
 (.بةصل القابس دون سحب السلك)

 

 :موانع االستعمال

 .األنف والوجه،وجود أي كسور رفي الجمجمة  •

 .نزيف وجودأو  (أدوية السفولة )للتخيا ةالمضادتناول أحد العالجا   •

 اضطااب أو نقص الصةائح الدموية. 

 عملفا  جااحفة حديية رفي الاأس والاقبة إجااء. 

 

 

 :المراجع

 -resources/helping-safety-and-wellness-education/health-resources-https://www.nationwidechildrens.org/family

home-at-mouth-and-nose-hands/suctioning 

 https://www.openpediatrics.org/sites/default/files/assets/files/nasopharyngeal_and_oral_suctioning.pdf 

 الكتيب اإلرشادي الخاص بالجهاز. 

إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة 
 للتثقيف فقط و ال تغني عن استشارة الطبيب

  

 

https://www.nationwidechildrens.org/family-resources-education/health-wellness-and-safety-resources/helping-hands/suctioning-nose-and-mouth-at-home
https://www.nationwidechildrens.org/family-resources-education/health-wellness-and-safety-resources/helping-hands/suctioning-nose-and-mouth-at-home
https://www.openpediatrics.org/sites/default/files/assets/files/nasopharyngeal_and_oral_suctioning.pdf

