
Triệu chứng tiêu biểu của bệnh suy hô hấp. 

Theo như PGS.BS Nguyễn Trọng Nghĩa (giảng viên đại học Y dược TP Hồ Chí Minh) cho biết: 

Người bệnh cần lưu ý rằng, ban đầu các biểu hiện suy hô hấp thường không rõ ràng, chúng xuất 

hiện một cách từ từ. Sau một thời gian, các triệu chứng sẽ biểu hiện rõ rệt như sau: 

 Triệu chứng lâm sàng. 

 Thở chậm (<12 lần/phút) hoặc thở nhanh (>25 lần/phút) rất nặng nhọc, loạn nhịp thở.. 

 Cơ bắp mệt mỏi, toàn cơ thể suy nhược. 

 Huyết áp thấp. 

 Móng tay hoặc da bị đổi màu. 

 Ho khan, không có đờm. 

 Sốt, nhức đầu. 

 Nhịp tim nhanh: Rối loạn nhịp tim, huyết áp tăng hoặc giảm. 

 Rối loạn thần kinh: Lo lắng, hoảng hốt, vật vã, ngủ gà, hôn mê và co giật. 

Ngoài ra, người bệnh có thể gặp phải các triệu chứng nguy hiểm khác, ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến cuộc sống. 

 

 

 

Suy hô hấp gây ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe. 



Theo thống kê từ Bộ Y tế, tỷ lệ tử vong do suy hô hấp giảm oxy máu từ 40 - 60%, tăng CO2 trong 

máu là 10 - 25%. Bên cạnh đó, các biến chứng nguy hiểm khác có thể xảy ra: 

 Biến chứng tại phổi 

 Biến chứng tại thận. 

 Biến chứng tim mạch. 

 Hệ tiêu hóa. 

 Nhiễm trùng máu, nhiễm trùng tiểu. 

Phương pháp điều trị tại nhà tốt nhất cho bệnh nhân suy hô hấp.  

 

 

Như chúng đã biết những ai bị suy hô hấp, luôn đòi hỏi phải được cung cấp oxy kịp thời và 

thường xuyên để duy trì sự sống. Đồng thời, suy hô hấp là loại bệnh cần phải qua một quá trình 

điều trị lâu dài. Do đó, nếu điều trị tại bệnh viện trong thời gian dài sẽ dẫn đến chi phí điều trị 

không thấp. Chính vì vậy, máy tạo oxy cung cấp lượng oxy tinh khiết có nồng độ 93- 98%, đã 

được loại bỏ các khí trơ và khí độc hại, sẽ là giải pháp hợp lý, cho phép người bệnh điều trị tại 

nhà dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. 

Ưu điểm không thể bỏ qua khi sử dụng máy tạo oxy. 



 Tiết kiệm chi phí: Bệnh nhân được điều trị ngay ở nhà không chỉ giảm bớt viện phí mà còn 

là các khoản phí để người thân chăm sóc người bệnh. 

 Khả năng tự chăm sóc: người bệnh có thể tự mình sử dụng máy oxy nhỏ gọn này dễ dàng 

theo hướng dẫn của bác sỹ. 

 Môi trường điều trị thoải mái: điều trị ở nhà luôn mang đến cảm giác thoải mái cho 

người bệnh hơn so với việc nằm viện. 

 Được chăm sóc dễ dàng: được sự hướng dẫn bác sỹ về cách sử dụng máy oxy tại nhà, 

người thân của bệnh nhân cũng thoải mái dễ dàng chăm sóc bệnh nhân hơn. 

Lựa chọn máy tạo oxy ngay hôm nay để được điều trị tiết kiệm nhất. 

Chiếc máy tạo oxy Medally 3L này phù hợp với ai? 

Người không có khả năng thở tự nhiên như: 

 Người bị ung thư. 

 Bệnh nhân nằm liệt giường. 

 Bệnh nhân suy hô hấp. 

 Người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. 

 Người mắc bệnh tâm phế mạn. 

 Người bị suy tim, suy thận. 

Sử dụng máy tạo Oxy đúng cách, đúng liều lượng sẽ giúp cho bệnh nhân hồi phục sức khỏe một 

cách nhanh chóng. 

Máy tạo oxy Medally 3L được nhiều bác sĩ khuyên dùng. 

Trong các dòng máy thở máy oxy được thiết kế sản xuất hiện nay thì máy oxy Medally 3L là 

model phổ biến nhất, tương ứng với mức chi phí vừa phải nên phù hợp cho nhiều bệnh nhân. Số 

lít của máy chính là dung tích oxy được đưa ra trong 1 phút cho người thở, nghĩa là máy tạo oxy 

dung tích 3 lít là dòng chảy oxy từ 0.5 đến 3 lít/phút tùy vào mức độ thở của người sử dụng. 

Các tính năng nổi bật của sản phẩm 

 



 

Báo động sự cố điện, báo động áp suất cao hoặc thấp. 

 

Độ ồn thấp 40dB, ít tiêu tốn năng lượng cũng như không ảnh hưởng đến sức khỏe người 

bệnh. 

 



Màn hình LCD hiển thị: Áp suất (độ chính xác: 0.001Mpa), thời gian đã sử dụng (phạm vi: 

0-99999 giờ), thời gian hiện tại (độ chính xác: 1phút), thời gian cài đặt và số lần máy hoạt 

động. 

 

Khối lượng nhẹ (16kg), kích thước nhỏ giúp vận chuyển dễ dàng. 

 

Hệ thống làm lạnh kỹ thuật mới giúp cho máy hoạt động liên tục 24 giờ mà không bị ngắt 

do quá nhiệt. 



 

Hoạt động tốt với nồng độ oxy cao trong môi trường độ cao 2286m so với mực nước biển. 

 

Có bánh xe để di chuyển, bánh xe 

có chốt để cố định một chỗ. 

 

Tiết kiệm hơn so với bình oxy. 



Cách sử dụng cực kỳ đơn giản đến người lớn tuổi cũng dùng 

được. 

 



Một số lưu ý để sử dụng máy tạo oxy hiệu quả nhất. 

Khi sử dụng dòng sản phẩm này các bạn cần phải 

 Không sử dụng máy tạo oxy liên tục cho người bệnh vì dễ gây nghiện oxy và phổi sẽ không 

hoạt động bình thường trở lại. 

 Kiểm tra nồng độ oxy trong máu người bệnh đủ hay không khi có các triệu chứng khó thở, 

thở dốc, da tím tái, ngất xỉu,.. bằng máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2. 

 Giúp người bệnh tự thở oxy từ môi trường thiên nhiên là liệu pháp trị liệu giúp người bệnh 

mau phục hồi. 

 Khi thiết bị gặp sự cố, đừng nên cố sửa máy hoặc thay những vật tư không chính hãng. Hãy 

gọi đến trung tâm sửa chữa máy tạo oxy hoặc nhà cung cấp vật tư máy tạo oxy để được cung 

cấp và sữa chữa đảm bảo độ bền cho máy. 

 Đặc biệt, người bệnh cần sử dụng máy thở vào ban đêm để tránh xảy ra tình trạng ngưng 

thở lúc ngủ. 

 Duy trì nhiệt độ nơi để máy trong khoảng 10- 37 độ C. 

Thông số kỹ thuật: 

 Lưu lượng oxy: 0-3lít/phút 

 Nồng độ oxy: 93% ±3% 

 Áp suất đầu ra: 0.04 - 0.07 Mpa 

 Công suất: 300W 

 Nguồn điện: 220V/50Hz 

 Báo động: Báo động sự cố điện, báo động áp suất cao hoặc thấp. 

 Độ ồn:  ≤ 40dB 

 Màn hình LCD hiển thị: Áp suất (độ chính xác: 0.001Mpa), Thời gian đã sử dụng (phạm vi: 

0-99999 giờ), thời gian hiện tại (độ chính xác: 1phút), số lần máy hoạt động 

 Khối lượng: 16kg 

 Kích thước: 280x348x510 mm 

 Cầu chì: F5AL/250V 

 Nhiệt độ môi trường: 10°C - 40°C 

 Độ ẩm: 30% - 85% 

 Áp suất không khí: 700hPa - 1060hPa 

 Độ cao: Máy có thể hoạt động tốt độ cao 2286m so với mực nước biển. 



 


