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Dificultat per respirar
 Persones sanes:
 F(x) normal diafragma i músculs associats a

la respiració
 Elevada elasticitat de pulmons

 Malalties pulmonars (p.ex MPOC)
 Alteració pulmons (pèrdua elasticitat)
 Espiració deixa de ser passiva
 Debilita la musculatura associada
 Inhalen poc aire        respiren + sovint
 Resp rapides       poc temps d’intercanvi g
 Sensació d’ofec, espant, resp descoordinada
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Contreure: inspirar

Relaxar: espirar



Exercicis respiratoris

 Respiració ambdominal  (1,5 segons inspirant i 3 espirant)

 Respirar contra un pes abdominal

 Respiració ambdominal  (1,5 segons inspirant i 3 espirant)

 Respirar contra un pes abdominal
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Exercicis respiratoris
 Bufar espelmes

 Expandir i contreure les costelles
inferiors
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L’Oxigenoteràpia

 Objectiu: elevar la concentració d’O2 en sang i teixits fins restablir-ne la
taxa normal

 Una concentració excessiva d’O2 en sang pot produir una depressió
respiratòria, o sigui, l’efecte contrari buscat per l’oxigenoteràpia

 Indicat en malalties que provoquin:
 Dispnea
 Ortopnea
 Cianosi
 Expectoració

 Objectiu: elevar la concentració d’O2 en sang i teixits fins restablir-ne la
taxa normal
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respiratòria, o sigui, l’efecte contrari buscat per l’oxigenoteràpia

 Indicat en malalties que provoquin:
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Poden indicar insuficiència respiratòria
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Determinació O2 en sang
 Determinació de gasos en sang Gasometria arterial

 Pressió parcial d’oxigen (PO2) en sang:  per sobre de 80 mmHg  (normal)
 Hipoxèmia: PO2 per sota dels valors normals

 Pressió parcial de Diòxid de carboni (PCO2):  35 - 45 mmHg (normal)
 Hipercàpnia: PCO2 per sobre dels valors normals
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Determinació O2 en sang

95 – 100% Normal

 Pulsioximetria

 Mesura la saturació d’O2 i la FC de manera continuada. No invasiu.
 Detecta la hipoxia o hipoxèmia abans de que sigui evident clinicament
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95 – 100% Normal

91 – 94% Hipòxia Lleu

86 – 90% Hipòxia moderada

Menor de
86%

Hipòxia Severa

 Pulsioximetria

 Mesura la saturació d’O2 i la FC de manera continuada. No invasiu.
 Detecta la hipoxia o hipoxèmia abans de que sigui evident clinicament



 O2 s'emmagatzema a un dipòsit central o en bombones/bales O2

 Manòmetre o manorreductor  (Kg/cm2)
 Cabalímetre o fluxòmetre  (litres/minut)
 Humidificador

Sistemes de subministrament d’O2
 O2 s'emmagatzema a un dipòsit central o en bombones/bales O2

 Manòmetre o manorreductor  (Kg/cm2)
 Cabalímetre o fluxòmetre  (litres/minut)
 Humidificador
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Dispositius d’administració d’O2
 Introduir l’O2 a la via aèria del malalt
 Mascareta de concentració regulable

 Períodes curts de temps
 Incòmodes per menjar, parlar, expectorar, poden produir ulceres,

ressequen llavis, ...
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Dispositius d’administració d’O2
 Cànules o ulleres nasals
 Respirar pel nas, deixa lliure la boca.
 El malalt ha de respirar pel nas, sinó resulta ineficaç
 Còmode, però fàcil de descol·locar. Observar irritacions nasals
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Dispositius d’administració d’O2
 Altres

 Sonda nasal (sonda nasofaríngia)

 Tendes d’oxigen. Sobretot en pediatria.
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Procediment d’administració O2

 El flux, la concentració d’O2 i el mètode d’administració els prescriurà
l’equip mèdic

 Precaucions:
 O2 és inflamable
 No utilitzar prop d’aparells elèctrics en mal estat
 No fumar prop dels dispositius d’administració
 Vigilar la pressió adequada, posició bombona vertical
 Humidificar la boca i vigilar les fosses nasals del pacient
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Ventiloteràpia o ventilació assistida
 Consisteix en la reproducció de la ventilació del pacient per mitjà de

mètodes artificials o mecànics (respiradors).
 L’aire s’insufla per les vies bucals o nasals o per traqueotomia
 Pot ser de manera manual o automàtica

 Manual:Ambú en casos d’urgència i períodes curts

 Automàtica amb respiradors:   V. Assistida
V. Controlada
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Ventiloteràpia o ventilació assistida
 Tipus de respiradors:

 Ventiladors manomètrics. Es regula la pressió d’insuflació i l’espiració es dona
per l’elasticitat dels pulmons del pacient. En períodes curts (postoperatori)

 Ventiladors volumètrics. Regulen volum, freq. respiratòria, % O2 inspirat,...
Potents i precissos, en períodes llargs. Cal intubació.

 Ventiladors cronometrats. Com els volumètrics però a més regulen els cicles
d’inspiració, pausa i espiració.
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L’eliminació de secrecions
 Pèrdua elasticitat pulmonar i debilitament diafragma
 Acumulació de secrecions impedeixen pas aire. Risc infeccions
 Tos elimina secrecions vies respiratòries superiors, però no inferiors

 Mètodes de fisioteràpia respiratòria:
 Respiració profunda
 Clapoteig
 Drenatges posturals

 Indicat per:
 Malalties respiratòries cròniques
 Llargues immobilitzacions
 Després d’intervencions quirúrgiques

Fisioterapeuta o infermer
amb ajut aux. infermeria
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L’eliminació de secrecions
 Respiració profunda per despendre les secrecions

 Espiròmetre
incentivat
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L’eliminació de secrecions
 Clapoteig

 Es pot acompanyar amb un aparell generador d’ultrasons
 Situar el pacient en alguna de les dif. posicions que afavoreixen drenatge
 S’ha d’evitar colpejar sobre lesions cutànies,  columna vert., àrea renal i

zones fracturades.
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L’eliminació de secrecions
 Drenatge postural
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