PODÁVÁNÍ KYSLÍKU KYSLÍKOVÝMI BRÝLEMI

Podávání kyslíku
kyslíkovými
brýlemi

Začněte s
procesem
kyslíkové
terapie.

Umístěte cévky do
nosních dírek
pacienta.

Ověřte správný
výstup kyslíku v
katétrech.

Cévky dobře zafixujte, aby nedošlo k podráždění
sliznice (upevněte je k uším a krku pacienta).
Upevnění cévek kontrolujte, a to zejména v oblasti
ušního boltce a nosní sliznice.

Po ukončení
vyčistěte a zvlhčete
pacientův nos
(nepoužívejte olej ani
vazelínu).

Nezapomínejte, že při
každém kontaktu je
třeba nosit ochranné
rukavice.

Proveďte běžnou
kontrolu pulsním
oxymetrem. Výsledky
zaznamenejte.

Instruujte pacienta,
aby dýchal nosem,
nikoli ústy.

Informujte
zdravotnický personál,
pokud dojde k
čemukoli nezvyklému.

Nezapomínejte, že při
styku s pacienty je třeba
nosit ochranný oblek.

PODÁVÁNÍ KYSLÍKU BĚŽNOU
KYSLÍKOVOU MASKOU
Podávání kyslíku
běžnou kyslíkovou
maskou

Kyslíková maska má
boční otvory, kterými
vydechovaný vzduch
odchází
jednosměrnými ventily,
aniž by dovnitř vnikl
okolní vzduch.
Zakrývá nos, ústa i
bradu pacienta.
Upevňuje se na
temeni hlavy pomocí
elastického pásku a v
oblasti nosu pomocí
kovového kolíku.

Začněte
s procesem
kyslíkové
terapie.

Hlídejte, aby kyslík
nevnikl do očí
pacienta (mohlo by
dojít k zánětu
spojivek).

Nezapomínejte, že při
každém kontaktu je
třeba nosit ochranné
rukavice.

Přiložte masku na
pacientův nos a ústa
(maska by neměla nos
ani ústa příliš
stlačovat).

Nastavíte
naordinovanou
koncentraci kyslíku.

Masku udržujte čistou
(denně ji čistíme).

Informujte
zdravotnický
personál, pokud
dojde k čemukoli
nezvyklému.

Nezapomínejte, že při
styku s pacienty je třeba
nosit ochranný oblek.

PODÁVÁNÍ KYSLÍKU BĚŽNOU KYSLÍKOVOU
MASKOU
Podávání kyslíku
kyslíkovou
maskou se
zásobníkem

Nastavte
naordinovanou
koncentraci
kyslíku.

Zásobník musí být neustále naplněný vzduchem, aby
byl umožněn minimální průtok kyslíku. Před
upevněním masky na pacienta zásobník nafoukněte.

Na zásobníku musí být správně umístěné expirační
ventily, aby se zabránilo vniknutí vydechovaného
CO².
Jedná se o
jednoduchou
masku, kde je mezi
zdrojem kyslíku a
maskou připojený
zásobník o objemu
nejméně 1 litr.
Jednosměrný ventil
zabraňuje vniknutí
vydechovaného
vzduchu do
zásobníku.

Hlídejte, aby kyslík
nevnikl do očí
pacienta (mohlo by
dojít k zánětu
spojivek).

Nezapomínejte, že při
každém kontaktu je
třeba nosit ochranné
rukavice.

Masku udržujte čistou
(denně ji čistěte).

Přiložte masku na
pacientův nos a ústa
(maska by neměla nos
ani ústa příliš
stlačovat).

Informujte zdravotnický
personál, pokud dojde
k čemukoli
nezvyklému.

Nezapomínejte, že při
styku s pacienty je třeba
nosit ochranný oblek.

OBECNÁ OPATŘENÍ
• Udržujte průchodnost dýchacích cest.

• Zajistěte stálou vlhkost.

• Minimálně jednou za směnu zkontrolujte, zda
podávaná koncentrace kyslíku odpovídá té
naordinované.

• Kontrolujte, zda celý oběh dobře těsní.

• Hlídejte, že se v celém oběhu nehromadí vlhkost.
Je třeba ji pravidelně odvádět směrem od pacienta,
abychom snížili riziko infekce.
• Zkontrolujte, že v cévkách nejsou žádné zlomy
nebo sekrece, které by kyslíkovému proudění
bránily.
• Nejméně každých 8 hodin prohlédněte místa,
kterými se maska nebo cévka dotýkají pacientovy
pokožky. Na místa nadměrně netlačte, případně je
vypolstrujte, abychom zabránili vzniku otlačenin.

• Pokud má pacient suché a podrážděné sliznice,
navlhčete mu nos nebo rty. Nepoužívejte vazelínu ani
oleje.
• Cévky a aplikátory používané při léčbě pacienta
měňte každých 48 hodin.
• Kyslíkové průtokoměry denně čistěte.
• Pravidelně kontrolujte hladinu vody ve zvlhčovací
baňce. V případě potřeby ji doplňte.
• Během léčby kyslíkovými brýlemi s vysokým
průtokem udržujte cévky níže, než je hlava pacienta.

Okysličení krve SO² byste měli sledovat nepřetržitě, nejméně v intervalu každých 5 minut po
každém zvýšení nebo snížení objemu kyslíku v krvi.
Hlídejte projevy příznaků otravy kyslíkem (drsný, suchý kašel, nepříjemné pocity na hrudi,
necitlivost končetin, nevolnost nebo zvracení, únava, letargie nebo neklid).

