
همیشه هنگام انجام اقدامات تولید کننده        توجه:  

، برونکوسکوپی ، ساکشن راههای          CPRآئروسل ) 

در بیماران مبتال به آنفلوانزا ، تب خونریزی             هوایی(

 .( استفاده شود (N95دهنده و... از ماسک  

 

 

 

محکم نمودن و استفاده درست از ماسکک تکنکفک کی              

مخصوص یکبار مصرف برای اطمینان از عکمکلکککرد             

صحیح آن ضروری است . اگر ماسک بخکوبکی روی             

صورت جای نگیرد ممکن است ذرات معلق در هوا از          

ممکنک   منافذ وارد شوند و بنابراین استفاده از ماسک         

 است موثر نباشد .

 N95طریقه  استفاده از ماسک 

در طی پوشیدن، ق متی که روی بینی قرار          -1

می گیرد را به خوبی ثابت نمایید. مطمئن شوید         

که ماسک به خوبی بر روی صورت و زیر چانه            

قرار گرفته اند. اتصال و تطابق با صورت به              

خوبی انجام شده و از اتصال اطمینان حاصل           

 (Fit-Testedشود.)

 

 

 

 

 

 

برای در آوردن ابتدا بند یا کش پایینی را           -2

آزاد یا باز کرده و سپس بند یا کش باالیی را در            

آورید. احتیاط کنید که هرگز ق مت جلویی          

ماسک یا فیلتر تنف ی را به علت آلوده بودن             

 لمس نکنید.

 . در هنگام برداشتن ماسک چشم ها را ببندید

 

ماسک برای حفاظت از غشای مخاطی بینی و دهان طی            

انجام پروسیجرهایی که احتمال پاشیدن خون مایعات و          

ترشحات بدن وجود دارد، الزام است از ماسک استفاده           

 شود . 

 اصول استفاده از ماسک 

ماسک پیش از استفاده حتماً از نظر سالم بودن کنترل  

 شود .

  در سطح زباله عفونی پس از استفاده از ماسک آن را

 معدوم نمایید. 

 . وقتی ماسک مرطوب می شود آن را تعویض نمایید 

   ماسک را هرگز به گردن آویزان نکنید 

  پس از استفاده از ماسک دستها را بشویید 
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   N95نحوه پوشیدن و کنترل نشت هوا در ماسک

 ابتدا دستهارا بشویید. 

:ق مت پشت) خارجی( ماسک را در کف دست قرار              1گام  

داده به صورتی که ق مت بینی در نوک انگشتان قرار گرفته و             

 .  بندهای ماسک بطور آزاد در زیر دست آویزان باشد

 

 

 

:ماسک را زیر چانه قرار داده به نحویکه ق مت بینی آن             2گام  

 .  به سمت باال باشد

 

 

 

:بند باالیی ماسک را با دستی که آزاد است به باال و                  3گام  

پشت سر خود بکشید .بند پایینی ماسک را نیز به باال کشیده و               

 نزدیک گردن و زیر گوش قرار دهید 

 

. 

:انگشتان دو دست را روی ق مت فلزی بینی قرار داده و               4گام  

فشار دادن با یک دست منجر به          روی بینی خود قالب دهید.        

 کاهش موثر بودن قالب دهی روی بینی می گردد.  

 

 

 

 

هر دودست بپوشانید    با:ق مت جلوی ماسک مخصوص را         5گام  

 ) مراقب باشید موقعیت ماسک را تغییر ندهید(

  

 

 

 

 نشتی مثبت یک : کنترل  5گام 

.به سرعت هوا را بیرون دهید) انجام سریع بازدم(فشار مثبت در              1

داخل ماسک برابر با عدم نشت ماسک است، اگر نشتی وجود                

 داشته باشد موقعیت ماسک را تنظیم کنید و یا بندها را بکشید  

 2 .نشتی را مجددا کنترل کنید. 

  3                مراحل را مجددا تکرار کنید تا زمانیکه ماسک بطور.

 (.  مناسب ایمنی ایجاد کند) محکم شود

 نشتی منفی دو :کنترل  5گام 

              بطور عمیق نفس بکشید ) دم عمیق( اگر نشتی وجود نداشته

 فشار منفی باعث چ بیدن ماسک به صورت می شود.  

                 نشتی منجر به از دست دادن فشار منفی در ماسک شده و

 باعث ورود هوا از طریق منافذ نشتی می گردد.  

 بسمه تعالی 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 

 

 چگونه از ماسک استفاده کنم 

 

 

 

 

 

 ویژه کارکنان درمانی

 مدیریت امور پرستاری دانشگاه 

 واحد  آموزش و کنترل عفونت 

 89اسفند  
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