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CVP
 CVPفؼار ّریذ اجْف یا دُلیش راطت اطت کَ تَ هٌظْر تزرطی عولکزد تغي راطت ّ تزگؼت ّریذی تَ للة راطت
اًذاسٍ گیزی هی ػْد .فؼار ّریذی را هی تْاى تا لزار دادى یک کاتتز داخل ّریذ اجْف یا کاتتز فؼار ػزیاًی ریَ ّ اتصال آى تَ
یک طیظتن کٌتزل ،راٍ اًذاسی کزد  .اًذاسٍ گیزی هتٌاّب  CVPتا اطتفادٍ اس یک طیظتن هاًْهتز آتی ًیش صْرت هی گیزد .
چْى فؼار پایاى دیاطتْل دُلیش ّ تغي راطت تزاتزاطت .اًذاسٍ گیزی CVPیک رّع غیز هظتمین تزای طٌجغ فؼار پز ػذگی
تغي راطت (پزٍ لْد )اطت .ایي رّع اًذاسٍ گیزی فؼار ّریذ هزکشی تَ عٌْاى یک پاراهتز هفیذ ُوْدیٌایک تزای هؼاُذٍ ّ
ارسیاتی تیواراًی اطت کَ حجن خْى در گزدع غیز عثیعی دارًذ  .کٌتزل فؼار ّریذی اگز در فْاصلی اًذاسٍ گیزی ػْد ّ تا عالئن
تالیٌی تیوار هغاتمت داػتَ تاػذ ،ارسػوٌذ اطت  .افشایغ فؼار ّریذی هزکشی هوکي اطت هزتْط تَ افشایغ حجن هایع در گزدع
خْى یا ّضعیتی چْى  HFتاػذ کَ تاعث کاُغ ًیزّی اًمثاضی للة هی گزدد( .اًذاسٍ گیزی  CVPدر تیواراًی کَ دچار ًارطایی
تغي چپ ُظتٌذّ ًارطایی تغي راطت در اثز اختالل عولکزد تغي چپ تا تاخیز ایجاد هی ػْد چٌذاى هفیذ ًیظت ّ

 CVPیک

عالهت خیلی دیز رص  HFاطت ) .کٌتزل فؼار ػزیاى ریْی تزای تیواراى دچار  HFارجح تز اطت  .کاُغ فؼار ّریذی هزکشی
غالثا هزتْط تَ کاُغ پیغ تار تغي راطت در اثز ُیپّْلوی اطت .ایي تؼخیص را هی تْاى سهاًی تاییذ کزد کَ تا اًفْسیْى طزیع
داخل ّریذی ،فؼار ّریذی هزکشی افشایغ یاتذ .
لثل اس لزار دادى کاتتز  CVPتایذ هحل کاتتز را تزاػیذ ّ تا هحلْل ضذ عفًْی پاک کزد  .اس هادٍ تی حض کٌٌذٍ هْضعی هی
تْاى اطتفادٍ کزد  .پشػک اس یک کاتتز یک ػاخَ یا چٌذ ػاخَ اطتفادٍ هی کٌذ ّ کاتتز را اس عزیك طیاُزگ ژّگْلز خارجی یا
طیاُزگ جلْی آرًج یا راًی تَ داخل طیاُزگ اجْف درطت در تاالی طیاُزگ یا در هذخل دُلیش راطت لزار هی دُذ .

الذاهات پزطتاری :


تالفاصلَ تعذ اس ّارد کزدى کاتتز فؼار ّریذ هزکشی هحل ّرّد کاتتز را تا یک پاًظواى اطتزیل خؼک تپْػاًیذ .



هحل کاتتز تا گزفتي عکض اس لفظَ طیٌَ کٌتزل هیؼْد ّ رّساًَ تایذ هحل کاتتز اس ًظز تزّس عفًْت هْرد تزرطی
لزار گیزد .
2



اس عزیك کاتتز  CVPهی تْاى تَ تیوار هایعات ّریذی داد  .تجْیش دارُّای ّریذی ،اهکاى ًوًَْ گیزی خْى تَ
عالٍّ کٌتزل فؼار اس عزیك کاتتز اهکاى پذیز اطت .



ٌُگام اًذاسٍ گیزی فؼار ّریذ هزکشی ،تزاًض دیْطز (اگز اس طیظتن کٌتزل فؼاری اطتفادٍ ػْد )یا ًمغَ صفز( اگز اس
هاًْهتز آتی اطتفادٍ ػْد )تایذ رّی هحْر فلثْ اطتاتیک لزار گیزد (تصْیز ضویوَ ) .تعذ اس لزار گزفتي در ایي
ّضعیت پزطتار تا اطتفادٍ اس خْد کار هحل آى را رّی لفظَ طیٌَ تیوار عالهت هی گذارد  .تا اطتفادٍ اس هحْر فلثْ
اطتاتیک هی تْاى فؼار ّریذ هزکشی را اس ّضعیت خْاتیذٍ تَ پؼت (عالثاس یا ُز پْسیؼي خْاتیذٍ تَ پؼت تا ساّیَ
 45درجَ اًذاسٍ گیزی کزد)  .همذار عثیعی  CVPتیي  0تا  8هیلی هتز جیٍْ (در کٌتزل فؼاری )یا  3تا  8طاًتی هتز
آ ب(در طیظتن هاًْهتز آتی ) اطت.



ػایعتزیي عْارض ،CVPعفًْت ّ آهثْلی ُْا اطت .
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(:)Aهحْر فلثْ اطتاتیک در هحل تماعع دّ خظ اطتاًذار لزار دارد)1 (:خغی کَ اس چِارهیي
فضای تیي دًذٍ ای اس کٌار اطتخْاى جٌاق تا پِلْ ّ سیز تغل کؼیذٍ ػذٍ اطت ّ ( )2خغی تیي
دیْارٍ لذاهی ّ خلفی طغح لفظَ طیٌَ .
(:)Bطغح فلثْاطتاتیک ،خغی افمی اطت کَ اس هحْر للة عثْر هی کٌذ  .تزای اًذاسٍ گیزی
صحیح هحل ًصة طَ راُی رّی صفحَ حظاص تزاًض دیْطز یا ًمغَ صفز خظ کغ هاًْهتز
آتی تایذ هٌغثك تا ایي طغح تاػذ  .سهاًی کَ تیوار اس حالت خْاتیذٍ تَ ًؼظتَ تغییز ّضعیت
هی دُذ ،لفظَ طیٌَ ّ ًمغَ هثذا را حزکت هی دُذ (یعٌی هحل صفز خظ کغ ُوزاٍ تا تغییز
پْسیؼي تیوار تغییز هی کٌذ )،طغح فلثْاطتاتیک در ّضعیت افمی ًظثت تَ ایي ًمغَ تالی هی
هاًذ .
(:)Cدّ رّع هْرد اطتفادٍ تزای تعییي ًمغَ هثذا طیظتن فؼار ًظثت تَ هحْر فلثْاطتاتیک(-1
ً -2صة طَ راُی رّی تزاًض دیْطز)
لزار دادى طَ راُی در هظیز خظ ّریذی.

4

