
Minnesota Vest Protocol 

 بروتوكول مینیسوتا -السترة 
من قبل  In-Courage، والمودیالت األحدث، نظام Hill-Rom 104یمكن استخدام البروتوكول القیاسي مع األجھزة التالیة للسترة، مودیل 

Respir-Techو ،Smart Vest. 
 

 ضبط ضغط البدء للسترة:  
  . )Starting Pressure( ضغط البدءإذا كانت ھذه ھي المرة األولى التي یستخدم فیھا طفلك السترة، فسوف تحتاج إلى ضبط  •
 .6على  )Pressure( الضغط*ھرتز و 8على  )Frequency( التردداضبط  •
 (أو دواسة القدم) )ON( تشغیلاضغط على زر  •
 . 7إلى  الضغطبعد دقیقة واحدة أو اثنتین من ارتداء السترة، قم بزیادة  •

 أعط طفلك دقیقة أخرى أو أكثر حتى یتعود على ھذا اإلعداد •
استمر في زیادة الضغط على ھذا النحو حتى تصل إلى النقطة التي ترى فیھا أن طفلك لم یعد یشعر بالراحة، وعندھا یمكنك إنقاص إعداد  •

 درجة واحدة. الضغط بمقدار
 10علماً بأن اإلعداد األقصى للضغط ھو  •

 وبناء على مستوى راحة طفلك تكون قد ضبطت اآلن ضغط البدء، وتصبح مستعًدا لبدء العالج.  •
  )%60، أو 60، أو 6*ستعرض بعض أجھزة السترات الضغط كرقم واحد أو رقمین أو نسبة مئویة.  (

 تعلیمات إلجراء العالج

 دورات من العالج. تستخدم كل دورة إعداد تردد مختلًفا.  اتبع الخطوات التالیة الستكمال عالج طفلك.   6سیكون ھناك 

  إعداد الجھاز للدورة األولى من العالج: 

 قم بإجراء اإلعداد التالي للجھاز: .1
 ھرتز 8=  التردد .2
  = ضغط البدء الخاص بك الضغط .3
  دقائق 5=  الوقت .4
 تشغیل لبدء العالجاضغط على زر   .5
دقائق من العالج، قم بإیقاف مولد السترة لتفریغ الھواء من السترة (وفي حالة عدم خروج الھواء منھا قم بفصل طرف من طرفي  5بعد مرور   .6

 الخرطوم)
 إلخراج الھواء من رئتي طفلك )Huff Coughs( إخراج الھواءقم بإجراء مجموعتین أو ثالث مجموعات من السعال مع   .7

وقت ارتداء طفلك  طوالخالل العالج بالسترة، سترغب في اإلبقاء على مسالك التنفس لطفلك رطبة عن طریق أخذ العالج بالبخاخات مالحظة: 
 مللي من محلول ملحي معقم.  8-6للسترة.  ھناك طریقة واحدة لتحقیق ذلك ھي عن طریق ملء كوب بخاخ طفلك بقرابة 

  الدوراتلبقیة  4إلى  2كرر الخطوات من 

 
 إعداد الجھاز للدورة الثانیة حتى الدورة السادسة من العالج: 

 ستقوم بتنفیذ خمس دورات عالجیة أخرى. •
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 دقائق تردد مختلف وضغط بدء 5سوف یكون لكل دورة مدتھا  •
  :2الدورة  •

  ھرتز 9=  إعداد التردد •
  = نفس إعداد الضغط في دورة العالج األولى  ضغط البدء •
  دقائق 5=  الوقت •

  :3الدورة  •
  ھرتز 10=  إعداد التردد •
  = قم بتقلیل درجة واحدة عن الدورة السابقة ضغط البدء •
  دقائق 5=  الوقت •

  :4الدورة  •
  ھرتز 18=  إعداد التردد •
  عن الدورة السابقة (انظر الجدول التوضیحي أدناه) 2/3= قم بتقلیل  ضغط البدء •
  دقائق 5=  الوقت •

  :5الدورة  •
  ھرتز 19=  الترددإعداد  •
   4= نفس إعداد الضغط في الدورة  ضغط البدء •
  دقائق 5=  الوقت •

  :6الدورة  •
  ھرتز 20=  إعداد التردد •
  5والدورة  4= نفس إعداد الضغط في الدورة  ضغط البدء •
 دقائق 5=  الوقت •

  إعداد التردد

 إعداد الضغط 
 

 إذا كان ضغط البدء لدیك ھو:
6  7  8  9  10  

 10 9 8 7 6 ھرتز 9و 8
 9 8 7 6 5 ھرتز 10
 7 6 5 5 4 ھرتز 20، 19، 18

 
 (یتم قراءة إعدادات الضغط من ضغط البدء تنازلیاً)

  ) %60، أو 60، 6بعض شركات تصنیع السترات تعرض الضغوط بأرقام فردیة أو زوجیة، أو بالنسبة المئویة.  ( -*مالحظة 
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