
 

 آیا استفاده از کولر گازی برای نوزاد خطرناک است؟
 

ن عموم مردم دهد؟ در سالآیا کولر گازی سالمت نوزاد را در معرض خطر قرار یم افزایش های گذشته استفاده از کولر گازی در بی 

کنند. با قابل توجیه داشته و امروزه بسیاری از افراد از این دستگاه به عنوان سیستم تهویه مطبوع هوای محیط استفاده یم

 
 
ین سیستموجود این که ویژگ های تهویه هوا تثبیت کرده است های منحرص به فرد کولر گازی جایگاه آن را به عنوان ییک از بهتر

ها خطرناک بودن این دستگاه برای سالمت نوزاد های خاص خود را در این زمینه دارند. ییک از این نگرانن رانن اما برخن از افراد نگ

خطرناک است؟ در این مقاله از مجله  دنوزا برای گازی  کولر  است که باعث دلواپیس بسیاری از والدین شده است. اما آیا واقعا

را در اختیار شما قرار خواهیم داد.  دنوزا برای گازی  کولر   از  هزم در راستای استفادآچاره به برریس این موضوع پرداخته و نکات ال

 . کنیم تا انتها با ما همراه باشید پیشنهاد یم

 آیا استفاده از کولر گازی برای نوزاد خطرناک است؟

پاسخ این سوال به چندین عامل وابسته است اما باید گفت که اگر در استفاده از کولر گازی به برخن از نکات مهم توجه کنید، 

ن عموم مردم جا افتاده اما این دستگاه هیچ خطری برای نوزاد شما نخواهد داشت. با این که در سال های گذشته این تصور در بی 

حتر محققان پا را  .نیست خطرآفرین نوزاد  سالمت   برای عنوان هیچ به گازی  کولر   از  صحیح هاستفاد تحقیقات نشان داده که

ی از سندرم مرگ ناگهانن نوزاد  از این هم فراتر گذاشتند و استفاده از سیستم تهویه مطبوع هوای مناسب را ییک از عوامل پیشگت 

(SIDS) تر نوزاد شده که در نتیجه آن، خطر بروز سندروم مرگ اند. تهویه مناسب محیط باعث خواب راحتدر نظر گرفته

سید که در این روند باید چه نکات مهیم  (Sudden Infant Death Syndrome) ناگهانن نوزاد یا کاهش خواهد یافت. شاید بتر

یدر نظر گرفته شوند؟ همان از بروز هر گونه  طور که اشاره کردیم شما باید هنگام استفاده از کولر گازی در راستای پیشگت 

 .مشکل احتمایل برای نوزادتان به چند نکته مهم دقت داشته باشید. در بخش بعد این نکات را به طور کامل مرور خواهیم کرد

 

 

 

 

 

 



 

 

 نکات مهم استفاده از کولر گازی برای نوزاد

 در های مربوط به دما به صورت کیل وجود یک سیستم تهویه هوای مناسب در محیط از بروز بیماری
 

و یا مشکالنر مثل گرمازدگ

ن چند نکته نباید نادیده گرفته شود. نکات مهم استفاده از ی خواهد کرد اما در این بی   برای گازی  کولر  نوزاد شما جلوگت 

  :عبارتند از نوزاد

 تنظیم دما را فراموش نکنید 1.

گذارد، نباید بدون در و رطوبت محیط داخیل تاثت  یم از آن جانی که هر گونه تغیت  دما یا رطوبت محیط خارخی رسیعا بر روی دما 

 از تدابت  نوزاد خود را طوالنن 
ن برخن تواند در مدت زمان مدت در کنار کولر گازی بگذارید زیرا دما یا رطوبت یک اتاق یم نظر گرفیر

ات ناگهانن را تجربه کند  .بسیار کوتایه تغیت 

تواند برای نوزاد شما آزاردهنده واقع شود در نتیجه باید تالش کنید که دمای محیط را به طور دائم در این تغیت  دما و رطوبت یم

 سانت   درجه 26 و  گراد   سانت   درجه 23 بی    دمای یک محدوده دمانی مشخص تنظیم کنید. پیشنهاد کارشناسان ما استفاده از

، دمای محیط نه رسد و نه گرم خواهد بود که راحتر باشد برای نوزاد شما یم گراد . با تنظیم دمای محیط بر روی این بازه دمانی

ی خطرات احتمایل یم  : توانید از نکات زیر استفاده کنیدنوزاد را به همراه دارد. به منظور کاهش حداکتر
  شود، مدت زمانن که دمای محیط تنظیم یماگر در کولر گازی شما از تایمر استفاده شده است، مدت زمان تایمر را برای

ن کنید. اما اگر اما اگر از اید حتما یک زنگ هشدار را برای این مدت زمان تنظیم کرده تا از استفاده نگرده گازی  کولر   تایمر  تعیی 
ن  ایط توصیه یم توجه به این نکته غافل نشوید. همچنی  ن در این رسر شود تا دمای محیط به استفاده از دماسنج مانیتوردار نت 
 .هیچ عنوان از بازه مورد نظر تخیط نکند

 

 
 

 ن درب و بهتر است در همه زمان ن هوا در محیط وجود داشته باشد. شما با کیم باز گذاشیر ها یک راه ارتبایط برای جریان یافیر
ی از کاهش و یا حتر افزایش بیش از حد توانید باعث جریایا پنجره یم ن هوا در محیط شوید. این نکته باعث جلوگت  ن یافیر

 .رطوبت در محیط مذکور شده که باعث راحتر بیشتر نوزاد شما خواهد شد

 پوشش و موقعیت نوزاد شما حائزاهمیت است 2.

ی نوزاد است. در ادامه شود عامل بسیار مهیم که در برخن از موارد توسط والدین نادیده گرفته یم 2 ، پوشش و موقعیت قرارگت 

 : های مهم در این زمینه اشاره خواهیم کردبه برخن از نکته
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  ن با  از بزرگساالن را نت 
ایط حتر برخن ن در این رسر نوزاد خود را به هیچ عنوان در معرض باد مستقیم قرار ندهید. قرار گرفیر

 .را در موقعیتر که در معرض باد مستقیم کولر گازی نیست قرار دهیدکند بنابراین حتما نوزاد خود مشکل مواجه یم

 ها و پاهای نوزاد را بپوشانید. با پوشاندن این نواخ از کاهش دمای های با ضخامت مناسب حتما دستبا استفاده از لباس
ی خواهد شد. برخن از کارشناسان توصیه یم ابیش از حد بدن نوزاد جلوگت  مناسب  کاله یط از یککنند که در این رسر

ن برای پوشاندن رس و پای نوزاد استفاده کرده و تقریبا هیچ قسمتر را در معرض برخورد مستقیم با  کتان  جوراب و مناسب نت 
 .جریان هوای تولید شده توسط کولر گازی قرار ندهید

 ن شوید که پتو در زیر آرنج نوزاد قرار گرفته و ثابت شده اگر از یک پتو برای پوشاندن بدن نوزاد استفاده یم کنید، مطمی 
ی خواهد کرد  .است. این نکته از پوشانده شدن صورت نوزاد شما توسط پتو و ایجاد مشکل در تنفس وی جلوگت 

تر باشد اما در این زمینه به طور کیل فراموش نکنید که هنگام استفاده از کولر گازی بدن نوزاد باید از بدن افراد بزرگسال پوشیده

 .روی نکنیدزیاده

 

ن دماهای مختلف جابه 3.  جا نکنیدنوزاد را در بی 

جانی ناگهانن نوزاد است. در صورنر که نوزاد شما در یک ، عدم جابه نوزاد برای گازی  کولر  ییک دیگر از نکات مهم استفاده از

ن قرار دارد، از جابه ن محیط با دمای مناسب رو به پایی  هت  ید. این قاعده به طور جانی ناگهانن وی به محییط با دمای باال بتر

ایط تالش کنید تا ابتدا  ن حاکم بوده و شما به صورت کیل نباید باعث تغیت  ناگهانن دمای بدن نوزاد شوید. در این رسر بالعکس نت 

 .دمای بدن نوزاد به مرور زمان تغیت  کند

 بدن نوزاد خود را مرطوب نگه دارید 4.

کن در روغن بچه و چرب کردن مالیم بیتن نوزاد، از خونریزی شاید شنیده باشید که بسیاری از والدین با فرو کردن یک گوش پاک

کنند. البته قبل از استفاده از این روش باید حتما نظر پزشک ی یمدر این قسمت به دلیل خشیک مجرای بیتن کودک خود جلوگت  

 برای محیط در  آب کاسه نوزاد خود را جویا شده و با وی مشورت کنید. ییک از دیگر راهکارها در این راستا استفاده از چند

ی از کولر گازی دور از  محیط و خشیک پوست نوزاد است. خشک شدن فضای محیط بر اثر استفاده رطوبت کاهش  از  جلوگی 

 .انتظار نیست در نتیجه رعایت این نکته برای سالمت نوزاد شما بسیار حائز اهمیت است

 

 



 

 بدن نوزاد خود را مرطوب نگه دارید 4.

کن در روغن بچه و چرب کردن مالیم بیتن نوزاد، از خونریزی شاید شنیده باشید که بسیاری از والدین با فرو کردن یک گوش پاک

ی یم نظر پزشک کنند. البته قبل از استفاده از این روش باید حتما در این قسمت به دلیل خشیک مجرای بیتن کودک خود جلوگت 

 برای محیط در  آب کاسه نوزاد خود را جویا شده و با وی مشورت کنید. ییک از دیگر راهکارها در این راستا استفاده از چند

ی محیط و خشیک پوست نوزاد است. خشک شدن فضای محیط بر اثر استفاده از کولر گازی دور از  رطوبت کاهش  از  جلوگی 

 .کته برای سالمت نوزاد شما بسیار حائز اهمیت استانتظار نیست در نتیجه رعایت این ن

 

 
 

 رسویس منظم کولر گازی را به تعویق نیاندازید 5.

ازی به ایجاد مشکل منجر شود، عدم رسویس منظم کولر گ نوزاد برای گازی  کولر  آخرین عامیل که ممکن است در روند استفاده از

شوند سالیانه یک بار به رسویس کامل نیازمند هستند. البته است. کارشناسان اعتقاد دارند کولرهای گازی که در منازل استفاده یم

ال بروز اختالل در عملکرد آن را به طور در سال احتم گازی  کولر   رسویس توانید با دو باراین عدد یک حداقل است و شما یم

اییط که شما نوزاد دارید نیست و یک نکته کیل محسوب یم ی کاهش دهید. البته این نکته رصفا برای رسر شود بنابراین چشمگت 

دستگاه با  تری انجام دهید تا اینکنیم که رسویس کولر گازی خود را هنگایم که نوزاد دارید، در فواصل زمانن کوتاهپیشنهاد یم

 
 
ن به فعالیت مشغول شود. گرد و خاک و دیگر آلودگ هانی کامال تمت 

ی و فیلتر های موجود در فیلتر ممکن است راندمان حداکتر

ایط به هیچ عنوان نباید  سالمت هر فردی به خصوص نوزادان را در معرض خطر قرار دهد در نتیجه رسویس کولر گازی در این رسر

 .به تعویق انداخته شود

https://achareh.co/landing/air-conditioner


 

 
بندیجمع  

خود  نوزاد برای گازی  کولر  توانید با اطمینان خاطر به استفاده ازها اشاره کردیم، شما یمبا رعایت نکانر که در این مقاله به آن

دازید. فراموش نکنید که رعایت هر کدام از این نکات تاثت  به انی در کاهش خطبتر ن هر کدام رسن رات احتمایل داشته و نادیده گرفیر

ان ناپذیری برای شما به همراه داشته باشد. در این مقاله از مجله آچاره تالش کردیم که تمام نکات ها یماز آن تواند عواقب جتی

ح سواالت خود در بخش توانید با طر را در اختیار شما قرار دهیم اما شما یم نوزاد برای گازی  کولر  الزم به منظور استفاده از

ن مطلب، پاسخ آن ترین زمان ممکن از کارشناسان مجرب آچاره دریافت کنید. امیدواریم که این مطالب ها را در کوتاهنظرات همی 

 .برای شما واقع شده و مطالعه آن بهره کافن برده باشید
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