
 

 

 گازهاي طبي 

درمان ، گازهايي که طبق استانداردهاي پزشکي براي بيهوشيبه 

مي گازهاي طبي  ،مي شوندتوليد  بيماران و يا تشخيص بيماري ها

مراکز درماني جزء  واحد گازهاي طبي در بيمارستان ها و گويند. 

مهم ترين بخش هاي پشتيباني و درماني محسوب  حساس ترين و

 ،مي شود به نحوي که هرگونه عدم نظم و ترتيب در عملکرد اين بخش

. گازهاي مالي به دنبال خواهد داشت خسارات جبران ناپذير جاني و

)استفاده در تجهيزات(  استنشاقي و غير استنشاقي گروهدو  بهطبي 

  .تقسيم مي شوند

 کاربرد انتونوکس و نیتروس اکساید در پزشکي

نيتروس  ترکيب گازهاي) ( و انتونوکسN2O) گاز نيتروس اکسايد

اکسايد و اکسيژن( دو گاز بسيار پرکاربرد و با اهميت در پزشکي 

هزينه هستند. با اين حال خطرهاي استفاده نادرست از اين گازها، 

هاي زياد توليد و نگهداري و شباهت هاي زياد با گازهاي صنعتي، از 

 بروز . گاهي اوقات بامي باشد کار با اين نوع گاز هاي دغدغهو مسائل 

 طبقتباهاتي در نحوه استفاده از گازها، عدم توجه به خلوص گازها اش

استانداردهاي تعيين شده، عدم استفاده از اتصاالت مناسب و انجام 

اي سيلندرهاي گاز، عدم رعايت نکات ايمني  ندادن آزمون هاي دوره

به دليل عدم آموزش صحيح  ،گازهانگهداري اين و کيفي اتاق مرکزي 

زندگي بيماران و يا حتي خود پرسنل بيمارستان  ،نپرسنل بيمارستا

 سبب روي دادنکه با اين گازها در ارتباط هستند به خطر افتاده و 

استفاده، نگهداري و بازرسي  بنابرايناتفاقات جبران ناپذيري مي شود. 

صحيح و بر طبق ضوابط و دستورالعمل هاي استاندارد که در اين 

  .رسنل الزم و ضروري استتوسط پ ،زمينه تدوين شده است

 

 

 

 اردستان کیشرکت گاز کربن

 کاربرد انتونوکس و نیتروس اکساید در پزشکي 

 



 

 

 

 یا نیتروس اکساید طبي وزگاز نیتر

 ساکسايد به گاز خنده و يا گاز بيهوشي معروف است. نيترو سنيترو

 و  اکسيد کننده ،ماليم، بي رنگ با بويي شيرين ،اکسايد گازي فشرده

 اتاق در کننده حس بي ترکيب يک عنوان به گاز اين. است سرد بسيار

و دام پزشکي ها استفاده مي شود. يکي از پر  دندان جراحي عمل،

که  ،زايمان طبيعي است ، استفاده درسابقه ترين کاربردهاي پزشکي

نيتروس اکسايد و  ترکيب گازهاي) معموال از ترکيب گاز انتونوکس

مادر نبايد در حين زايمان کامال  زيرا ،استفاده مي شود اکسيژن(

بيهوش شود. استفاده از اين گاز شايد به کلي درد زايمان را از بين 

نبرد اما اگر به موقع و درست قبل از شروع هر انقباض رحمي به 

درد را به طور چشمگيري کاهش  شود،صورت درست و عميق تنفس 

 .خواهد داد

در هنگام زايمان امري الزم به ذکر است که استفاده درست از آن 

است  ضروري است چرا که اگر درست و به موقع تنفس نشود ممکن

تاثير مورد نظر را نداشته باشد يا حتي منجر به افزايش زمان زايمان 

  .شود

 در بدن انسان نیتروس اکساید  جذبخطرات 

پالسما دارد و به جاي اکسيژن  را دربيشترين حالليت نيتروس اکسايد 

حمل مي شود و سپس در سلول هاي مغزي جايگزين شده و تجمع 

تماس هاي مکرر و طوالني اين گاز شامل: آسيب به  مي يابد. عوارض

اختالالت عصبي  _سقط مکرر جنين _اعضاي تناسلي زنان و مردان

ناهنجاري هاي  _نارسايي کبدي و کليوي _ايمني کاهش -اعتياد و

 ادرزادي و سرطان زائي است.م

همان طور که اشاره شد يکي از مهم ترين کاربرد هاي نيتروس اکسايد 

بر روي بدن اثر جالبي دارد. درد  که اين گاز در زمينه پزشکي است

 5 استشمام را از بين برده و حس سرخوشي خوبي به فرد مي دهد.

 دهد.به انسان مي  حس سرخوشي عجيبي را  از اين گاز،دقيقه 

تاثير در برخي افراد . نام آن را گاز خنده گذاشته انددليل به همين  

 شنوايي و بينايي هم داشته است.  بر روي

 گاز انتونوکس 

مخلوط گازي انتونوکس معروف به گاز بيهوشي يا گاز تسکين درد 

درصد گاز  50است و نوعي گاز نشاط آور محسوب مي شود که از 

نيتروس اکسايد تهيه مي گردد. اين مخلوط درصد گاز  50اکسيژن و 

 گازي بي رنگ و بي بو مي باشد.

ميالدي پزشکان انگليسي نام اين مخلوط گازي را  1963در سال 

انتونوکس نهادند و بيشتر در زايمان طبيعي بدون درد مورد استفاده 

شمسي دکتر جهان شاه  1339قرار گرفت. براي اولين بار در سال 

زنان و زايمان در بيمارستان مادر تهران، از گاز صالح، متخصص 

 انتونوکس جهت کاهش درد زايمان طبيعي استفاده کرد.

 کاربرد هاي گاز انتونوکس

درد زايمان يکي از شديد ترين دردهايي است که زنان تحمل مي 

کنند. از علل عمده سزارين، ترس از درد زايمان طبيعي است. 

انتونوکس را مفيدترين انتخاب براي کاهش درد و بي خطرترين روش 

براي مادر و جنين در زايمان طبيعي مي دانند و همچنين براي کاهش 

دندانپزشکي، بخيه کردن نقاط حساس  در درد هنگام کشيدن دندان 

 .و کونولوسکپي مورد استفاده قرار مي گيرد

 

 .گازهاي طبي جهت کاهش درد و بي هوشي در پزشکي استفاده مي شوند      

 


