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  قياس وظيفة الرئة
  معلومات حول قياسات وظيفة الرئة وأي استعدادات يجب عليك القيام بها

 

  
  الرئة يفةقياسات وظ

  معظم أمراض الرئة. ومراقبة وضيحلرئة، ويستخدم في تل الطبيتقييم الالرئة جزًءا مهًما من  يفةيعد قياس وظ

  

مرتبطة للقياسات المختلفة. قياسات وظائف الرئة المناسبة لك قياسات وظائف الرئة. في الصفحة التالية سترى وصفًا موجًزا ل عدة أنواع يوجد

   .اتاجعنتأتي لمرجعلك السبب الذي ب

  

  استعدادات

  

لمزيد من المعلومات حول ل الصفحة ظهر انظر. أمر أخر طبيبك علىمع  تتفقإال إذا ا، موعدم دواء االستنشاق قبل الاستخدا عدممن األفضل 

  .لكذ

  

  من األفضل عدم التدخين في الساعة األخيرة قبل قياس وظيفة الرئة، ألن ذلك قد يعطي نتائج غير صحيحة للقياسات. •

  

 • َ   إذا:قبل موعدك  َخبِرنا مقدما

  أشهر الماضية 3 خاللخضعت لعملية جراحية •               

  بذبحة صدريةمؤخرا  أُصبت •               

  مستقر غيردم الضغط لارتفاع  كعند•               

  

  :الطبيةعيادة بالمعلومات االتصال 

  )14 :00- 08: 00(ى الساعة الثانية ظهرا من الساعة الثامنة صباحا حت 20 57 22 23رقم الهاتف: 

  :وظيفة الرئةقياس 

 يجب عليك القيام بهامعلومات حول قياسات وظائف الرئة وما االستعدادات التي 

  

  قياس التنفس:

  الذي أخرجته عند النفخ.حجم هواء سرعة وجهاز الذي يقيس الداخل شديدة بأقصى ما يمكن قوة ب ينفخ المرء

  
  :)التحجمتخطيط  ( Bodybox بودي بوكس

قياس مستمر للتغيرات في تدفق الهواء وظروف الضغط، في يتم  قطعة الفم في الوقت الذيخالل من  تنفستفي صندوق زجاجي و جلست

  القصبات الهوائية.الصندوق وفي 

 اختبار العكوسية / اختبار استثاري 
يير بعد التحريض العكوسية)، أو التغاختبار بقياس التغيير بعد تناول األدوية (تخطيط التحجم غالبا ما يتم استكمال جهاز قياس التنفس و  

)إلستثاري(االختبار ا باألدوية  
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  ): (DLCOاالنتشار سعة 

  متصاص األكسجين في الرئتين.الالقياس مؤشرا  عطيثواٍن تقريبًا. ي 10لمدة  كحبس أنفاستيجب أن كما في جهاز  تنفست

  

  : EIA-test ستجابة لإلجهاداختبار تقييم اال CPET)(الدينمية قياس 

البارامترات / من سلسلة بمعدات تقيس  ربطهقياس الجهد أثناء دراجة ثابتة في الوقت نفسه يتم المشي أو حزام  آلةعلى بالمشي تُبدل مجهود 

  المختلفة المعايير

  

  :قياس األكسيجين 

  األكسجين في دمك.نسبة يقيس  حيثصبع االحول غطاء ال/ الملقط وضعي

  

  الشرياني:غاز الدم 

  .من بين أشياء اخرى ألكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدما التي تُظهر بدقة نسبةتؤخذ عينة دم من الشريان 

  
  دقائق: 6اختبار المشي لمدة 

  .هامشيالمسافة التي ت ، وكذلككاألكسجين في دم كميةيتم قياس معدل النبض وفدقائق.  6في ممر لمدة سافة معروفة أنت تمشي على امتداد م

  

  

  ستنشاقأدوية اال

  :حضور الموعد قبل ةاالستنشاق التالي أدويةتجنب استخدام  يجب ،أخرى تعليماتفي حالة عدم تقديم أي 

  

  فانتولين Buventol ،  Ventolineبيفانتول ، Bricanyl بريكانيل، - Airomir ـ إيرومير

 قبل قياس وظيفة الرئة االخيرة ساعاتاألربع 

 

 Ipraxaإبركسا  ، Atrovent أتروفنت  - 

  قبل قياس وظيفة الرئةاألخيرة  ساعاتالست 

  

    ديورسب،  Duaklir ، ديوكليرBeclomet بكلومات، Asmanex أسمانيكس ،Airflusal إيرفلوزال،  ايروباك ،Aerobec أيروبيك-  

 DuoResp ، إكليرا Eklira ، فلوتيد Flutide ، فلوتيفرم Flutiform ،فلتكاسونيFluticasone  ،جيونا Giona،نوكسيرإ Inuxair، 

 سريتيدة ،Salmex سالميكس ،Salmeterol Fluticasone سلميترول فلوتيكازون ،Pulmicort بولميكورت ،Oxis أوكسيس

Seretide، سريفنت Serevent، سيركيب Serkep، فونكتيو functio   

  الرئةساعة األخيرة قبل قياس وظيفة  االثني عشر

  

 أومبريز و Spirivaسبيريفا و Relvar ريلفار و Incruseنكروسه وإ Bufomixبوفوميكس و Anoroأنورو و ،Alvesco ألفيسكوـ 

Onbrez سيبري و Seebri سبيولتو و Spiolto ستريفاردي و Striverdi تريلغي و Trelegy اولتبرو و Ultibro  

  الرئةقبل قياس وظيفة األخيرة ساعة  أربع وعشرين

  

  يمكنك بالطبع تناولها كالمعتاد.فإلى المستشفى،  توجهإذا كنت ال تستطيع االستغناء عن دواء االستنشاق لل

 

 

 

 


