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 راهنماي بيمار 

راهنماي استفاده از انواع 

 دستگاه بخور 

 

 واحد آموزش به بيمار

 بيمارستان قدس پاوه

شسته شود . براي جلوگيري از رشد قارچ ، 

باكتري و ميكروب حتما روزي يك بار ، آب 

 مخزن را عوض كنيد . 

حداقل هفته اي دو بار ، كل دستگاه را با   -4

شوييد . از آب و مواد ضد عفوني كننده  ب

طرف ديگر ، از آن جايي كه در بخور سرد 

مواد معدني موجود در آب ، در هوا پراكنده 

آب مي شوند بهتر است مخزن آن را با 

 پر كنيد .   جوشيده

استفاده از بخور در بيماراني  

 تراكئوستومي دارند :

در همه ي افرادي كه تازه تراكئوستومي  -1

 شده اند  بايد از بخور استفاده كرد .  

 

 

 

افزايش غلظت ترشحات ، افزايش تعداد  -2

تنفس و نحوه نفس كشيدن به شما نشان 

مي دهد كه در طول روز نياز به استفاده از 

 دستگاه بخور هستيد . 

باعث رقيق شدن ترشحات شده و از انسداد راه هوايي پيشگيري   -3

 مي كند . 

 حفظ رطوبت در راه هوايي باعث مي شود ترشحات آبكي بماند .  -4

دستگاه بخور براي اين افراد بايد كامال فردي بوده  به طوري كه  -5

مواد آلوده تنفسي در محيط پخش نشود . بيمار بايد از فاصله نزديك 

سانتي متري بخار را استنشاق كند و مجاري هوايي خود  33و تقريبا 

 را مرطوب كند تا دفع خلط به راحتي  صورت گيرد . 

سه قطعه قالب يخ كوچك را داخل يك ليوان قرار دهيد و به آن آب 

اضافه كنيد ، بعد از سه دقيقه اگر رطوبت روي سطح خارجي ليوان 

شكل نگرفت ، يعني هواي داخل خانه خيلي خشك است و بايد 

 مرطوب شود . 

 چند توصيه

  دستگاه بخور سرد را قبل از مرخص شدن ، از داروخانه تهيه

 نماييد . 

  نحوه شست شو و ضد عفوني كردن دستگاه را از فروشنده

 سوال كنيد . 

  در صورتي كه دستگاه فيلتر دارد ، هر چند وقت يك بار

 فيلتر آن را عوض كنيد .  
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 اهميت استفاده از بخور

بخور باعث رقيق شدن ترشحات شده و از انسداد  -1

 راه هوايي پيشگيري مي كند. 

حفظ رطوبت در راه هوايي باعث مي شود ترشحات  -2

 آبكي بماند. 

شكل ساز شود ، رطوبت بسيار كم  -3 د م وان مي ت

رطوبت كم باعث خشكي پوست ، تحريك بيني و گلو 

 مي شود . 

نيز باعث گرفتگي هواي خانه رطوبت زياد  -4

خواهد شد . در حالت مطلوب ، رطوبت داخل خانه بايد 

 درصد باشد .  53تا  33بين 

هر دستگاه بخور مي تواند فضايي به وسعت ده متر  -5

 را مرطوب كند . 

امكان افزودن مواد ضد عفوني كننده گياهي مثل  -2

 اكاليپتوس به بسياري  از آن ها وجود دارد . 

معموال دستگاه هاي بخور به دو نوع سرد و گرم 

 تقسيم مي شوند. 

 بخور گرم 

 از بخور گرم معموال در هواي سرد استفاده مي شود .  -1

اگر تنها براي مرطوب شدن هوا از بخور استفاده مي كنيد بهتر  -2

باشد ، چون در تسكين گرفتگي بيني و عفونت هاي گرم است 

مجاري تنفسي و همچنين كاهش شدت و درد سرفه هاي خشك 

 مفيد است . 

در بخور گرم امكان سوختگي براي خردساالن و كودكان وجود  -3

 دراد بنابراين  دستگاه بخور را از دسترس كودكان دور نگهداريد . 

توصيه مي شود در اتاق كودكان و خردساالن از بخور گرم استفاده  -4

شود . در عين حال استفاده از اين دستگاه ها نبايد دائمي باشد ، زيرا 

 ديده شده كه رطوبت باال حمالت آسم و آلرژي را تشديد مي كند . 

 

 

 

 

 

 

 

بخور گرم  براي كساني بيشتر مورد استفاده 

است كه دچار التهاب راه تنفسي فوقاني 

 نيستند . 

 بخور سرد

بيماراني كه التهاب حاد مجاري تنفسي فوقاني دارند    -1

مثل وقتي كه كودكي دچار بيماري كروپ ) خروسك ( 

است مي توان از بخور سرد استفاده كرد تا بيماري 

 تشديد نشود . 

اگر شما يا فرزندتان آسم يا آلرژي داريد ، قبل از  -2

استفاده از چنين دستگاهي با پزشك خود مشورت 

 كنيد . 

در بخور هاي سرد ، آب سرد محل مناسبي براي  -3

تكثير قارچ ها و باكتري هاست و از آن جا كه قطرات 

آب در هوا پراكنده مي شوند اين مواد زيان آور هم به 

 همراه آب در فضاي اتاق منتشر مي شوند. 

 مخزن بخور سرد بايد هر روز با آب و مواد پاك كننده

معموال به مبتاليان بيماري هاي آسم ، آلرژي و 

سينوزيت استفاده از دستگاه هاي بخور سرد 

توصيه مي شود چون بخور سرد در فصول سرد 

سال براي افراد مطلوب نيست ، بهتر است نوع 

 ماليم آن به كار رود . 


