
  ¶* تيپ دو براي بيماري برداشت فشار نيروي دريايي آمريكا؛ درمان با اكسيژن 6شماره  جدول درماني )الف

  زمان كلي سپري شده  ¥ گاز تنفسي  )دقيقه(زمان    )فوت(عمق  
  ‡ 0:20  § اكسيژن  20  † 60

  0:25  هوا  5  60
  0:45  اكسيژن  20  60
  0:50  هوا  5  60
  1:10  اكسيژن  20  60
  1:15  هوا  5  60

  1:45  اكسيژن  30  30تا  60
  2:00  هوا  15  30
  3:00  اكسيژن  60  30
  3:15  هوا  15  30
  4:15  اكسيژن  60  30

  4:45  اكسيژن  30  0تا  30
  
 .شوندپايي، بر طرف نمي 60دقيقه در  10در زماني كه عالئم طي  درمان تيپ يك يا دو بيماري برداشت فشار، *
  .ميزان سريع را با درنگ در صعود جبران نماييد. ميزان صعود آهسته را جبران نكنيد .يك فوت در دقيقه –ميزان صعود . فوت در دقيقه 25- ميزان فرو رفتن †
  .شودآغاز مي فوتي 60 هفوتي در هنگام رسيدن ب 60زمان در  ‡
  .دقيقه بعد از گذشت واكنش سپري شود و برنامه را از زمان قطع، از سر بگيريد 15موجب واكنش سوء گرديد، اجازه دهيد  چنانچه اكسيژن §
 30ساعت قبل با شرايط پرفشار روبرو بوده است كه در اين صورت، او نيز در  12مگر آنكه در طي  ؛كندهوا تنفس مي ،مراقب غواص، در تمام مدت ¥

  .كندتنفس مي فوتي اكسيژن
دقيقه تنفس اكسيژن و پنج دقيقه تنفس  20(فوتي ادامه داد  60در  اي اضافي تنفس با اكسيژندقيقه 25توان تا دو بار را مي 6جدول : 6امتداد جدول   ¶

فوتي  30يا  60در  65چنانچه جدول . يا هر دو) دقيقه اكسيژن 60دقيقه هوا و  15( فوتي 30اي اضافي تنفس اكسيژن در دقيقه 75زمان  2يا آنكه ) هوا
گيرد چنانچه بيش از يكبار، امتداد جدول صورت مي. كنده سطح، اكسيژن تنفس ميفوتي ب 30در هنگام صعود از  غواص يابد، همراهيكبار امتداد مي

    .ددهمي انجامفوتي در هنگام صعود به سطح،  30مراقب غواص، تنفس اكسيژن را در ساعت آخر در 



  ¶*  گازي سرخرگي در آمبولي هوا و اكسيژن اوليهبا درمان ؛  A6شماره  جدول درماني) ب
  زمان كلي سپري شده  ¥ گاز تنفسي  )دقيقه(زمان    )فوت(عمق  

  0:30  هوا  # 30  ‡ 165
  0:34  هوا  4  60تا  165

  0:54  اكسيژن  20  60
  0:59  هوا  5  60
  1:19  اكسيژن  20  60
  1:29  هوا  5  60
  1:44  اكسيژن  20  60
  1:49  هوا  5  60
  3:49  هوا  15  30
  4:49  اكسيژن  60  30

  2:19  اكسيژن  30  30تا  60
  2:34  هوا  15  30
  3:34  اكسيژن  60  30

  5:19  اكسيژن  30  0تا  30
توان تعين نمود همچنين درماني كه نمي. آيدميفوتي بوجود  165دقيقه در  30گازي در زماني كه رفع عالئم به صورت كامل پس از  درمان آمبولي *

  .داده است شديد روي كه عالئم آيا بوسيله آمبولي گازي يا بيماري برداشت فشار
ميزان . ميزان صعود آهسته را جبران نكنيد .ميزان صعود به صورت يك فوت در دقيقه. رفتن تا آنجا كه ممكن است سريع صورت بگيردميزان فرو  †

   .سريع صعود را با درنگ در صعود جبران نماييد
  .شود شامل زمان از سطح مي فوتي 165زمان در  ‡
  . دقيقه بعد از گذشت واكنش سپري شود و برنامه را از زمان قطع از سر بگيريد 15موجب واكنش سوء گرديد، اجازه دهيد  چنانچه اكسيژن §
ساعت قبل با شرايط پر فشار روبرو بوده است كه در  12او طي  كند؛ مگر آنكه  فوتي به سطح، اكسيژن تنفس مي 30در هنگام صعود از مراقب غواص  ¥

  .تنفس مي كند فوتي، اكسيژن 30نيز در اين صورت او 
دقيقه  5دقيقه تنفس اكسيژن و  20(فوتي ادامه داد  60در  تنفس اكسيژن با دقيقه اي اضافي 25توان تا دو بار  مي را A6جدول :  A6امتداد جدول   ¶

  . يا هر دو) دقيقه اكسيژن 60دقيقه هوا و  15( فوتي 30دقيقه اي اضافي تنفس اكسيژن در  75زمان  2يا آنكه) تنفس هوا
  .تنفس مي كند هنگام صعود به سطح، اكسيژندر و  فوتي 30ه غواص در نيم ساعت آخر در فوتي امتداد مي يابد، همرا 30يا  60در  A6چنانچه جدول  #

 چنانچه امكان دارد مشورت نماييد ميل كنيد و با يك متخصص پزشكي غواصي 4فوتي بدست نيامد، به جدول  165دقيقه در  30چنانچه رفع عالئم طي.  



  ¥ ¶* گازي سرخرگي يا آمبولي فشار بيماري برداشت تيپ دودرماني براي  نيروي دريايي امريكا؛ هوا يا هوا و اكسيژن 4 جدول درماني) ج

  زمان كلي سپري شده  § گاز تنفسي  زمان  )فوت(عمق  

  ‡ 2:00  هوا  # ساعت 2تا  -  † 165
  2:31 هوا  دقيقه 31  140
  3:02 هوا  دقيقه 31  120
  3:33 هوا  دقيقه 31  100
  4:04 هوا  دقيقه 31  80
  10:05  هوا/ ا اكسيژنيهوا   ساعت 6  60
  16:06  هوا/ ا اكسيژنيهوا   ساعت 6  50
  22:07  هوا/ ا اكسيژنيهوا   ساعت 6  40
  34:08  هوا/ ا اكسيژنيهوا   ساعت 12  30
  36:09  هوا/ ا اكسيژنيهوا   ساعت 2  20
  38:10  هوا/ ا اكسيژنيهوا   ساعت 2  10
  38:11  هوا/ ا اكسيژنيهوا   دقيقه 1  0

  
فوتي با جدول  165دقيقه در  30، يا زماني كه عالئم طي 6فوتي در جدول  60در  دقيقه تنفس با اكسيژن 20درمان بدتر شدن عالئم در هنگام اولين * 

  .يابند، بهبودي نميA6يا  3 درماني
  .هايك دقيقه ميان توقف –ميزان صعود . رفتن تا آنجا كه ممكن است، سريع صورت بگيردو ميزان فر †
  .شودفوتي شامل زمان از سطح مي 165زمان  ‡
 فوتي 60در دسترس است، بيمار تنفس اكسيژن را با رسيدن در  اگر اكسيژن. هوا صورت مي گيرد فشار با چنانچه فقط هوا در دسترس است، برداشت §

  .كنندشروع ميفوتي  30هم همراه و هم بيمار، تنفس اكسيژن را در دو ساعتي پيش از ترك . دهدناسب انجام ميمهاي هوايي دورهبا 
 4/29مي بايست زير  درجه حرارت دروني اتاق فشار. مي توان انجام داد )4 پيش از آغاز جدول درماني(مطمئن باشيد كه اقدامات حمايت حياتي را  ¥

  .گراد باشددرجه سانتي
  .نيست يقطع شود، امتداد جبراني جدول نياز چنانچه تنفس اكسيژن ¶
 .بمانيد )پيش از برداشت فشار(فوتي  165ساعت كامل در  2گيرد، به مدت فوتي، جابجايي صورت مي 165در  A6 چنانچه از جدول درماني #



  @ ¶ # †*  گازي سرخرگي يا آمبولي عالئم بهبود نيافته يا بدتر شدة بيماري برداشت فشار در يا هوا ي امريكا؛ درمان اكسيژنياينيروي در 7ل درماني دوج) د

  زمان كلي سپري شده  ¥ گاز تنفسي  )ساعت(زمان   )فوت(عمق 

  ¥ساعت 12حداقل   60
  حداكثربدون 

  دقيقه، 20 اكسيژن
  ساعت 12  دقيقه 5هوا 

فوت در ساعت  3صعود 
  ساعت 18  -  ساعت 6  دقيقه 40 يا دو فوت هر

  ساعت 28  -  ساعت 10 #فوت در ساعت 2صعود 
  ساعت 44  -  ساعت 16 صعود يك فوت در ساعت

  ساعت 48  -  ساعت توقف 4  فوت 4
  دقيقه 4/ ساعت  48  -  دقيقه 4 صعود يك فوت در ساعت

 
  .اند، اين جدول را بكار ببريدبرطرف نشده 4يا  A6، 6براي درمان عالئم تهديد كنندة حياتي كه پس از درمان با جداول  *
  .باشد كاربرد آن مي بايست تحت نظر متخصص پزشكي غواصي †
ه به عمق چنانچه درمان اولي. صورت مي گيرد 4يا  A6، 6در جدول  اوليهفوتي با درمان  60رسيدن در . فوتي آغاز مي شود 60جدول با رسيدن در  ‡
  .را آغاز نمود 7فوت در دقيقه، فشار را باال برد و جدول  25فوتي با سرعت  60ست تا ي، مي باامتداد يافته است، فوتي 60تاهتر از وك
دهد كه نياز به برداشت فشار  مگر اينكه شرايط خاصي روي ؛مانيدساعت ب 12ي براي حداقل فوت 60در . فوتي محدوديتي ندارد 60زمان در حداكثر  §

  . زودتر باشد
چنانچه تنفس اكسيژن . دارد نياز درمان زمان مراقب غواص، فقط به تنفس هوا در سراسر. كندفوتي آغاز مي 60را در  هاي تنفس اكسيژنبيمار دوره ¥

   .نيست قطع گرديد، نيازي به امتداد جدول
  .گراددرجه سانتي 4/29: درجه حرارت ماكسيمم). SEV )mm12درصد  5/1: حداكثر غلظت گاز كربنيك. درصد 19 :سيژن اتاق فشاراك حداقل غلظت ¶
 باالفوتي براي زمان نشان داده شده در پروفايل  2ر ههاي  داشت فشار را با توقفرب. آغاز مي گرددفوتي  58به  60فوت گردش از  2برداشت فشار با  #

فوتي براي  4در . با صعود از عمق بيشتر به مرحله عمق كمتر بعدي آغاز مي شودزمان توقف . ثانيه است 30تقريباً  ها زمان صعود ميان توقف. انجام دهيد
  .يك فوت در دقيقه صعود نماييد تسرعساعت توقف كنيد و سپس با  4

  .مي توان انجام داد ،مطمئن باشيد كه اقدامات حمايت حياتي را در بيش از آغاز اين جدول درماني @
  

   



  ¥*  تيپ يك بيماري برداشت فشار نيروي دريايي آمريكا؛ درمان اكسيژن 5 جدول درماني )و

  زمان كلي سپري شده  ¶ گاز تنفسي  )دقيقه(زمان   )فوت(عمق 

  ‡ 0:20  § اكسيژن  20  † 60
  0:25  هوا  5  60
  0:45  اكسيژن  20  60

  1:15  اكسيژن  30  30تا  60
  1:20  هوا  5  30
  1:40  اكسيژن  20  30
  1:45  هوا  5  30

  2:15  اكسيژن  30  0تا  30
  

  .نيز طبيعي است اعصابكامل فوتي بهبودي مي يابند و معاينة فيزيكي  60در زماني كه عالئم طي ده دقيقه در  درمان تيپ يك بيماري برداشت فشار *
  .ميزان هاي سريع تر را با درنگ در فرو رفتن، جبران نكنيد. يك فوت در دقيقه -ميزان صعود. فوت در دقيقه 25 –ميزان فرو رفتن  †
  .فوتي آغاز مي گردد 60با رسيدن در  فوتي 60زمان در  ‡
  .پس از فرو نشستن واكنش به صورت كامل، دورة درماني در نقطه قطع، دوباره آغاز شودست قطع شود، اجازه دهيد كه يمي با چنانچه اگر اكسيژن §
  .فوتي، ميل كنيد 30بعد از رسيدن در توقف  6 قطع شود، به جدول درماني يفوت 60مي بايست در  چنانچه تنفس اكسيژن ¥
فوتي  30ساعت قبل با پر فشاري روبرو بوده است كه در اين صورت، او نيز در  12مگر آنكه او طي  ؛هوا تنفس مي كند ،مراقب غواص در تمام مدت ¶

  .تنفس مي كند اكسيژن
   



  * گازي سرخرگي يا آمبولي درمان هوا تيپ دو بيماري برداشت فشار ؛ نيروي دريايي آمريكا 3 جدول درماني )ـه

  زمان كلي سپري شده  گاز تنفسي  )دقيقه(زمان   )فوت(عمق 

  ‡ 0:30  هوا  30  † 165
  0:43 هوا  12  140
  0:56 هوا  12  120
  1:09 هوا  12  100
  1:22 هوا  12  80
  1:53 هوا  30  60
  2:24 هوا  30  50
  2:55 هوا  30  40
  14:56 هوا  720  30
  16:57 هوا  120  20
  18:58 هوا  120  10
  18:59 هوا  1  0

  
فوتي،  165دقيقه در  30در دسترس نيست و عالئم بعد از  در زماني كه اكسيژن گازي سرخرگي يا آمبولي درمان عالئم تيپ دو بيماري برداشت فشار *

  .دنمي ياب بهبودي
  .يك دقيقه ميان توقف ها - ميزان صعود .يزان فرو رفتن تا آنجا كه ممكن است سريع صورت مي گيردم †
  .فوتي شامل زمان از سطح مي شود 165زمان در  ‡

  
  

  
   




