Бектилди:
КР ССМнын 2020-жылдын
«_____»____________
№_______ буйругу менен
СТАНДАРТТЫК ОПЕРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕДУРА

Спейсер аркылуу ингаляциялоо техникасы
Спейсер аркылуу ингаляциялоо техникасы - Стандарттык операциялык
процедура (мындан ары - СОП) эл аралык сунуштамалардын жана жергиликтүү
ченемдик-методикалык документтердин негизинде иштелип чыккан.
БАГЫТЫ
СОП медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын камсыздоо системасынын
ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана бардык адистердин иш-аракеттерин
стандартташтырууга, ошондой эле ишти аткаруу учурунда кетирилген каталар
менен байланыштуу тобокелдиктерди азайтууга багытталган.
АТКАРУУ БОЮНЧА ТАЛАПТАР
Аракеттенүү мезгилинде СОПту аткаруу милдеттүү болуп саналат, аны
аткаруудан баш тартуунун жүйөөсү айтылып, документке түшүрүлүп, КР
Саламаттык сактоо министрлиги менен макулдашуусу зарыл. Зарылчылыгына
жараша СОП кайрадан каралып чыгып, КР ССМнын макулдугу боюнча
өзгөртүлүүсү ыктымал.
Көрсөтмө: Дем алуу органдарынын оорусу (БА, ӨОӨО, бронхоспастикалык
синдром), дарыгердин дайындоосу боюнча.
Каршы көрсөтмө: жекече түрдө белгиленет.
Жабдылышы: жекече пайдалануу үчүн дары каражаты салынган ингалятор.
I. Процедурага даярдык көрүү:
1. Бейтапка өзүн тааныштыруу, процедуранын максаты жана жүрүшү тууралуу
түшүнүк берүү. Дары каражатын куюу боюнча алдыдагы процедура боюнча
бейтаптын маалымдалган макулдугунун бар экендигине
жана аталган дары
каражатына карата аллергиясынын жок экендигине ынануу.
2. Дары каражатынын аталышын жана жарамдуу мөөнөтүн текшерүү.
3. Колдорду жууп-тазалоо.
II. Процедураларды аткаруу:
4.
Дары
каражаты
салынбаган
ингаляциялык
баллон
аркылуу
процедуранын аткарылышын бейтапка
көрсөтүңүздөр.
5. Бейтапты түздөп отургуңуздар
(далысын түздөп).
6.
Капкакты
алыңыздар.
Оң
колуңуздардын
баш
бармагын
мүштөктүн
капкагына,
ортонуңуздарды ингалятордун түбүнө
коюңуздар.
7. Препаратты жакшылап силкип туруп, спейсердиндин тешигине такаңыздар.
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8. Терең дем чыгарып, андан соң дем алуу жолдорун түздөө үчүн ээкти бир аз
көтөрүңүздөр.
9. Мүштөктү эриндериңиздер менен бекем кымтыңыздар.
10. Жай жана бир калыпта дем алыңыздар.
11. Эриндер менен спейсердин мүштөгүн кымтыңыздар.
12. Ооз аркылуу терең дем алып баштап, ошол эле учурда үстү жагынан
ингалятордун түбүн басыңыздар.
13. Ооз аркылуу жайбаракат жана колдон келишинче терең дем чыгарыңыздар.
14. Демиңизди 10 секунд кармай туруп, андан соң мурун аркылуу жай жана бир
калыпта демди сыртка чыгарыңыздар.
15. Баллонду баспай туруп спейсерден дагы бир жолу жай жана терең дем
тартыңыздар.
16. Эгерде препараттын дагы бир дозасын куюу керек болсо, жарым мүнөттөй
күтүп, андан кийин маневрды кайталаңыздар.
III. Процедуралардын аякташы:
17. Ингаляторду коргоочу калпакча менен жабыңыз.
18. Колдорду жууп-тазалоо.
19. Медициналык документке аткарылган процедура жөнүндө жазып коюңуз.
20. Дезинфекция
Иштетилип бүткөн спейсерди дезинфекциялоо дезинфекциялоочу
аралашмага толук чөмүлтүү жолу менен ишке ашырылат. Спейсердин көңдөйүн
толтуруу, аба тыгындарынын жаралышын алдын алуу. Дезинфекциялоо үчүн
курамында хлору жок, бирок жуучу эффектке ээ дезинфекциялоочу аралашманы
колдонушат.
Көмөкчү каражаттардын (марли тампондордун) жардамы менен
механикеалык тазалоо иштери өткөрүлөт. Дезинфекциялоочу аралашмадан алып
чыккандан кийин мүштөктү агып жаткан сууга чайкоо керек.
Колдонуудан мурда пикфлоуметр мүштөгүн 70%дык спиртке малынган кебез
тампон же марлиден жасалган тампон менен тазалоо зарыл.
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