مقياس التنفس التحفيزي
Incentive Spirometer
Use your incentive spirometer, also called
a breathing exerciser, to help you take slow
deep breaths to open the air sacs in your
lungs. This helps to reduce the chance
of developing breathing problems, like
pneumonia, after surgery.
Do these exercises every 1 or 2 hours
each day. You will do these exercises in the
hospital and for 2 to 3 weeks at home as you
recovery from surgery.

Steps for use
1. If possible, sit up
straight. It may help
to sit on the edge of a
chair or your bed.
2. Hold the incentive
spirometer upright.
3. Breathe out and then
close your lips tightly
around the mouthpiece.
Take in a slow, deep
breath through your
mouth.
4. As you take a deep
breath, the piston in the clear chamber
of the incentive spirometer will rise.
Breathe in slowly to allow the air sacs in
your lungs time to open. Your incentive
spirometer has an indicator to let you
know if you are breathing too fast.
5. After you breathe in as deeply as you
can, hold your breath for 3 to 5 seconds.
Set the goal indicator at the level that you
reached.
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ضا
ً يُستخدم جهاز مقياس التنفس التحفيزي (ويُطلق عليه أي
.جهاز تمارين التنفس) لمساعدتك على التنفس بعمق وببطء
 مما.وهو يعمل على فتح األكياس الهوائية في رئتيك
 مثل،يساعد على تقليل فرصة اإلصابة بمشاكل في التنفس
. بعد الجراحة،االلتهاب الرئوي
ينبغي القيام بهذه التمارين كل ساعة أو ساعتين على مدار
 حيث ستبدأ ممارسة هذه التمارين في المستشفى.اليوم
وعليك االلزام بها لمدة أسبوعين إلى ثالث أسابيع في
.المنزل خالل فترة النقاهة بعد الجراحة

خطوات االستخدام
 يُرجى الجلوس بشكل،إذا أمكن1.
 قد يساعدك الجلوس.مستقيم
.على حافة كرسي أو سرير
يُرجى اإلمساك بمقياس التنفس2.
.التحفيزي في وضعية مستقيمة
تنفس للخارج «زفير» ثم أغلق3.
.شفتيك بإحكام حول قطعة الفم
سا بطيئًا وعميقًا من
ً استنشق نف
.خالل فمك
،سا عميقًا
ً وعندما تأخذ نف4.
سيرتفع المكبس الموجود في
التجويف الشفاف لمقياس
 تنفس ببطء للسماح ببعض الوقت.التنفس التحفيزي
 يوجد على.لألكياس الهوائية في الرئتين لكي تتسع
مقياس التنفس التحفيزي لديك مؤشر إلعالمك إذا كنت
.تتنفس بسرعة كبيرة
 ثم احبس،سا عميقًا قدر المستطاع
ً بعد أن تستنشق نف5.
 اضبط مؤشر الهدف على. ثوان5  إلى3 نفسك لمدة
.المستوى الذي وصلت إليه
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6. Take out the mouthpiece and breathe out
slowly. Relax and breathe normally for
a few seconds until the piston returns to
the bottom of the chamber.
7. Repeat these steps a total of 10 times. If
you start to feel light-headded or dizzy,
slow down your breathing and give
yourself more time between deep breaths.
8. After doing the 10 deep breathing
exercises, take a deep breath and cough
to clear mucus from your lungs.
•

If you have had surgery on your chest
or stomach, hold a pillow or folded
blanket over your incision. You will
have less pain when you cough.

Talk to your doctor or nurse if you have
any questions or concerns.
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 استرخ وتنفس.أخرج قطعة الفم وأطلق الزفير ببطء6.
بشكل طبيعي لبضع ثوان حتى يعود المكبس إلى قاع
.التجويف
 إذا بدأت. مرات10 كرر هذه الخطوات ما مجموعه7.
 فقم بإبطاء تنفسك،في الشعور بالدوخة أو الدوار
.وامنح نفسك المزيد من الوقت بين األنفاس العميقة
سا عميقًا
ً  خذ نف، تمارين للتنفس العميق10 بعد القيام بـ8.
.واسعل لتنظيف رئتيك من المخاط
،	•إذا خضعت لعملية جراحية في صدرك أو معدتك
فيُرجى وضع وسادة أو بطانية مطوية فوق
. فهذا سيخفف األلم عند السعال.الجرح

يرجى التحدث إلى الطبيب المعالج أو الممرضة إذا كانت
.لديك أية أسئلة أو مخاوف
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