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 Effects of pressure (Barotrauma) 

 

 Oxygen toxicity 

 

 Ocular side effects 

 

 Claustrophobia 

 

 Other side effects of HBOT 
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TÁC DỤNG PHỤ CỦA OXY CAO ÁP 

- Oxy cao áp liệu pháp là phương pháp điều trị mà 

bệnh nhân được ở trong buồng kín, thở oxy 100% 

với áp suất cao hơn áp suất khí quyển 1 ATM 

(Undersea and Hyperbaric Medical Society, 2003). 

 

- Do đó, tác dụng phụ của HBOT là những phản ứng 

của cơ thể với môi trường áp suất cao, những tác 

động này chủ yếu lên tai giữa, các  xoang, mắt, 

phổi. 
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TÁC DỤNG PHỤ CỦA OXY CAO ÁP 

BAROTRAUMA : 

- Middle ear barotrauma (MEB) 

- Sinus/paranasal barotrauma 

- Dental barotrauma 

- Pulmonary barotrauma 
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TÁC DỤNG PHỤ CỦA OXY CAO ÁP 

 MIDDLE EAR BAROTRAUMA (MEB) 

- Là tác dụng phụ thường gặp nhất. 

- Bệnh nhân than cảm giác đau tai, mất cân bằng tai ở giai 

đoạn tăng áp và giảm áp. 

- Nặng hơn có thể gây phù nề tai giữa, thủng màng nhĩ, 

giảm thính lực.  

- Trong trường hợp hiếm hoi, MEB có thể truyền sang tai 

trong, có nguy cơ vỡ màng cửa sổ tròn hoặc hình bầu 

dục và suy giảm chức năng tai trong, gây chóng mặt, mất 

thính giác thần kinh 
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 MIDDLE EAR BAROTRAUMA (MEB) 

- Bình thường, vòi Eustachian cân bằng không khí ở tai 

giữa, giúp không khí thông thương ra vào tai giữa. 

- Khi tăng áp suất, áp lực tai giữa trở nên âm tương 

đối, gây đóng vòi Eustachian. Đóng vòi Eustachian 

làm mất cân bằng áp suất tai giữa và áp suất bên 

ngoài. Ban đầu gây đau, sau đó tróc niêm mạc, giãn 

mao mạch, vỡ mạch máu gây xuất huyết, thủng màng 

nhĩ… 
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 MIDDLE EAR BAROTRAUMA (MEB) 

- Các nguyên nhân làm nặng thêm tình trạng rối loạn chức 

năng vòi Eustachian : dị tật cơ platal, nhiễm trùng đường 

hô hấp trên, viêm mũi dị ứng, đặt nội khí quản, tiền sử 

bệnh ác tính vùng đầu mặt cổ… 

- Tốc độ nén khí trong buồng cũng gây nên tình trạng 

MEB. 

- Mặc dù MEB là tác dụng phụ phổ biến nhất (43%), 

nhưng di chứng dài hạn từ MEB là rất hiếm và dễ dàng 

khắc phục và phòng ngừa.   
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 CÁCH HẠN CHẾ MEB: 

- Nghiệm pháp Valsalva (được đặt theo tên của nhà 

giải phẫu học thế kỷ 17 Antonio Maria Valsalva) là 

một phương pháp được sử dụng để cân bằng áp 

lực tai giữa trong thời gian tăng áp : ngậm chặt 

môi, bịt mũi và thở ra mạnh (cảm nhận như đang 

thở băng tai). 

- Các động tác khác : 

+  Nhai, nuốt 

+  Thổi vào các túi xẹp 

+  Mở rộng hàm dưới tối đa… 
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 SINUS/PARANASAL BAROTRAUMA 

- Là biến chứng phổ biến thứ 2 sau MEB 

- Xoang thường gặp là xoang mũi và trán 

- Sự thay đổi áp suất tạo ra một gradient áp lực 

trong xoang làm viêm và phù nề bề mặt niêm 

mạc xoang, dẫn đến tắc nghẽn xoang tạo nên 

tình trạng viêm xoang do áp lực (barosinusitis), 

chảy máu mũi ( tỉ lệ 1/10000) … 
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 SINUS/PARANASAL BAROTRAUMA 

- Tổn thương xoang do áp lực dễ xảy ra khi có 

tình trạng nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, viêm 

mũi dị ứng… 

- Cần cân nhắc sử dụng HBOT trên bệnh nhân 

nhiễm khuẩn đường hô hấp trên cấp tính. Kiểm 

soát bằng xịt thông mũi, kháng histamin… ngay 

trước khi được nén áp suất.  
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 DENTAL BAROTRAUMA 

(BARODONTALGIA/ODONTOCREXIS) 

- Đau răng có thể xảy ra trong giai đoạn nén hoặc 

giải nén.  

- Khi giảm áp suất sẽ làm tăng thể tích khí trong các 

khoan sâu răng, gây tình trạng đau răng dữ dội, nứt 

răng… 

- Nên khám nha khoa và điều trị những tổn thương 

nếu có, trước khi trị liệu bằng HBOT. 
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 PULMONARY BAROTRAUMA 

- Bình thường phổi là một hệ thống mở, hầu như không 

xảy ra hiện tượng giãn nở không khí khi giảm áp.  

- Trên bệnh nhân có tắc nghẽn khí thở ra (Hen, 

COPD…), sau các chu kỳ thở gây tình trạng ứ khí phế 

nang. Khi giảm áp, làm tăng thể tích khí bị ứ trong phế 

nang, gây tình trạng căng quá mức dẫn đến vỡ phế 

nang       tràn khí màng phổi, xuất huyết phế nang… 
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 PULMONARY BAROTRAUMA 

- Biểu hiện lâm sàng thường gặp là vừa giảm áp 

xong, bệnh nhân cảm thấy đau tức ngực, ho ra 

máu, tam chứng Gaillard: gõ vang trống, rung 

thanh giảm hoặc mất, rì rào phế nang giảm hoặc 

mất . Muộn hơn suy hô hấp cấp, tím tái, mạch 

nhanh, huyết áp tụt. 

- Kiểm tra X-quang ngực khi bệnh nhân có biểu 

hiện đau ngực sau trị liệu oxy cao áp.  
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 PULMONARY BAROTRAUMA 

- Arterial gas embolism (AGE) : thuyên tắc khí động 

mạch có thể là kết quả của PBT khi không khí phế nang 

đi vào các mạch phổi bị vỡ. Bong bóng khí đi vào tim 

trái, vận chuyển đến các mạch máu gây thuyên tắc 

mạch ( thường gặp là mạch não và mạch vành).  

- Các biểu hiện lâm sàng nghiêm trọng nhất của AGE bao 

gồm ngưng thở, bất tỉnh và ngừng tim. Các triệu chứng 

khác bao gồm mất ý thức, lú lẫn, mất ngôn ngữ, loạn thị, 

chóng mặt, rối loạn thị giác và co giật. 10/07/2018 
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 PULMONARY BAROTRAUMA 

- Cần sàng lọc bệnh nhân trước khi dùng oxy cao áp 

bằng hỏi tiền căn hen, COPD, giãn phế quãn, phẫu 

thuật vùng ngực trước đó…. Và kiểm tra bằng chụp 

X-quang ngực. 

 

- Giải áp với tốc độ chậm góp phần hạn chế PBT. 
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OXYGEN TOXICITY : 

 

- Central Nervous System oxygen 

toxicity 

 

- Pulmonary oxygen toxicity 
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 CNS OXYGEN TOXICITY 

- 1879 Paul Bert mô tả case lâm sàng đầu tiên bị co giật 

trong quá trình trị liệu bằng HBOT. 

- Dr. Christian J. Lambertsen mô tả cơn co giật „The 

convulsion is usually preceded but not always by the 

occurrence of localized muscular twitching… Eventually an 

abrupt spread of excitation occurs and the rigid “tonic” phase 

of the convulsions begins. Vigorous clonic contractions of the 

muscle groups of the head and neck, trunk and limbs then 

occur becoming progressively less violent over 1 minute.‟ 
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 CNS OXYGEN TOXICITY 

- Thở oxy cao áp có thể nâng mức phân áp oxy máu 

động mạch lên 2000mmHg, phân áp oxy mô lên 

200-400 mmHg. 

- Độc tính oxy của HBOT phụ thuộc vào mức áp suất 

và thời gian tiếp xúc. 
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 CNS OXYGEN TOXICITY 

- Áp suất tăng cao trong các mô làm tăng quá trình 

oxy hóa các mô, sản sinh nhiều gốc tự do (ROS) 

gây độc tế bào. 

- Oxy cao áp cũng đồng thời kích thích màng tế bào 

sản sinh ra emzym Superoxide Dismutase (SOD). 

- SOD tăng trong máu, xúc tác các phản ứng làm 

trung hòa các gốc tự do. 
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 CNS OXYGEN TOXICITY 

- Khi môi trường áp suất từ 1 – 3ATM  : sự sản xuất 

SOD và ROS tăng tuyến tính, SOD sinh ra đủ để 

trung hòa các ROS. 

- Khi môi trường áp suất trên 3ATM : ROS tăng sản 

xuất, nhưng tế bào giảm sản xuất SOD. 

- ROS tăng cao dễ ngấm vào các tế bào thần kinh, 

làm tổn thương Myelin. 
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 CNS OXYGEN TOXICITY 

- Triệu chứng lâm sàng bao gồm co giật, nhìn chằm 

chằm, ảo giác, thính giác, thay đổi thị giác, buồn nôn, 

chóng mặt, lo âu, và khó chịu. 

- Các yếu tố nguy cơ bao gồm áp lực điều trị cao hơn 

3ATA, ứ CO2, khối u não, hạ đường huyết, hyperthyroid. 

- Mức áp lực an toàn được khuyến cáo của Hội Y Học 

Dưới Nước và Oxy Cao áp là dưới 3ATM đối với buồng 

đa, và dưới 2ATM đối với buồng đơn. 
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 PULMONARY OXYGEN TOXICITY 

- Độc tính oxy của HBOT lên phổi phụ thuộc vào  mức 

áp suất và thời gian tiếp xúc. 

- Triệu chứng ngộ độc oxy thể phổi thường bắt đầu sau  

  + 12-16 giờ oxy liên tục ở 1.0 ATA 

  + 8–14 giờ oxy liên tục ở 1.5 ATA  

  + 3–6 giờ oxy liên tục ở 2.0 ATA.  

  + Các triệu chứng xảy ra sớm hơn ở 2,5 và 3,0 ATA.  
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 PULMONARY OXYGEN TOXICITY 

- Trải qua 02 giai đoạn : 

+ GĐ tiết dịch: tiết dịch mô kẽ, phù phổi, xuất huyết 

phế nang, bong tróc màng, phá hủy các tế bào nội 

mô mao mạch và tế bào biểu mô type 1. 

+ GĐ tăng sinh bán cấp : tăng sinh mô xơ, tế bào 

biểu mô phế nang type 2.   
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 PULMONARY OXYGEN TOXICITY 

- Triệu chứng lâm sàng : tức ngực, khó thở, ho khan cho 

đến các mức độ nặng hơn như ho khạc ra máu. 

- Mức áp lực an toàn được khuyến cáo của Hội Y Học 

Dưới Nước và Oxy Cao áp là dưới 3ATM đối với buồng 

đa, và dưới 2ATM đối với buồng đơn. 

- Thở oxy phải ngắt quãng, đối với các buồng đơn nên 

nén áp suất bằng không khí. 

- Định lượng, kiểm tra định kỳ nồng độ oxy trong buồng.  
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OCULAR SIDE EFFECTS 

- Hyperoxic myopia 

- Cataracts 

- Retrolental fibroplasia following 

hyperoxic exposure 
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- Trị liệu bằng oxy cao áp có thể làm nặng thêm 

các tình trạng của mắt như : cận thị, đục thủy 

tinh thể, sẹo giác mạc… 

- Hỏi kỹ về tiền sử bệnh mắt là một điều quan 

trọng trước trị liệu oxy cao áp. Khám lại chuyên 

khoa mắt nếu sau trị liệu thấy có những bất 

thường về mắt ( mắt mờ hơn, đau mắt ...) 
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CLAUSTROPHOBIA (CHỨNG SỢ BUỒNG KÍN )  

- Là phản ứng của cơ thể khi bị bao bọc trong một 

môi trường kín, chật hẹp. 

- Các triệu chứng có thể bao gồm đổ mồ hôi, đánh 

trống ngực, thở gấp, nghẹt thở, tức ngực, tăng 

huyết áp, run rẩy, lo âu, đau đầu, lẫn lộn hoặc thậm 

chí mất phương hướng. 
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 CLAUSTROPHOBIA (CHỨNG SỢ BUỒNG KÍN )  

- Bệnh nhân được trị liệu bằng oxy cao áp trong buồng 

đa sẽ giảm nguy cơ sợ buồng kín hơn buồng đơn. 

- Hỏi kỹ tiền căn chứng sợ buồng kín, và xem xét chỉ 

định khám chuyên khoa tâm lý trước trị liệu oxy cao 

áp trong một số trường hợp. 
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CLAUSTROPHOBIA (CHỨNG SỢ BUỒNG KÍN )  

- Đối với tất cả các bệnh nhân trước trị liệu oxy cao 

áp cần giải thích rõ, giúp bệnh nhân thư giãn và an 

tâm điều trị.  

- Một số trường hợp xem xét chỉ định thuốc an thần 

trước trị liệu HBOT, nhưng phải rất thận trọng. 
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CÁC TÁC DỤNG PHỤ KHÁC  

1. Huyết áp (Blood pressure effects)  : 

- HPOT làm tăng cả huyết áp tâm thu và tâm 

trương trên người có hoặc không có tiền căn 

THA 

- Nghiên cứu của Noori S. Al-Waili và cộng sự cho 

thấy trị liệu HBOT làm tăng HATT 7mmHg, HATTr 

4mmHg, HATB 5mmHg và không có trường hợp 

nào có tăng huyết áp cấp cứu. 

- Cần kiểm tra HA bệnh nhân trước vào buồng, 

cân nhắc dùng thuốc hạ áp nếu HA cao ( thuốc 

khuyến cáo là chẹn Beta và chẹn Canxi). 
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CÁC TÁC DỤNG PHỤ KHÁC  

2. Phù Phổi (Pulmonary edema)  : 

- Trên những bệnh nhân có giảm chức năng tâm 

thu thất trái, EF < 35-40% có nguy cơ diễn tiến 

phù phổi khi trị liệu HBOT. 

- Nguyên nhân: môi trường áp suất cao làm tăng 

sức cản mạch máu hệ thống, giảm cung lượng 

tim, tăng áp lực mao mạch phổi, tổn thương tế 

bào cơ tim. 

- Số liệu theo nghiên cứu của Abel FL là 1/1000, 

nghiên cứu Weaver LK là 1/4500. 
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CÁC TÁC DỤNG PHỤ KHÁC  

2. Phù Phổi (Pulmonary edema)  : 

- Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch, trước khi 

quyết định trị liệu oxy cao áp cần cho làm siêu 

âm tim để kiểm tra, và thận trọng ở những bệnh 

nhân có EF thấp. 

- Cân nhắc điều trị ở buồng đa hoặc buồng đơn có 

thể nâng đầu cao trên những đối tượng này. 
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TÁC DỤNG PHỤ CỦA OXY CAO ÁP 



CÁC TÁC DỤNG PHỤ KHÁC  

3. Hạ đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường  

(Hypoglycemia in diabetics)  : 

- HBOT kích thích bài tiết insulin dư ở bệnh nhân 

tiểu đường và tăng cường sử dụng glucose trong 

não. Sự kết hợp này, cùng với các cơ chế tiềm 

năng khác, về mặt lý thuyết có thể dẫn đến hạ 

đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường trải qua 

HBOT. 

- Mức đường huyết trước trị liệu HBOT khuyến 

cáo tối thiểu 150mg/dL. 
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TÁC DỤNG PHỤ CỦA OXY CAO ÁP 
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Khám lâm sàng kỹ lưỡng một cách hệ thống trước khi 

cho bệnh nhân vào buồng cao áp 

TÁC DỤNG PHỤ CỦA OXY CAO ÁP 



AN TOÀN CHÁY NỔ 

 3 điều kiện để đám cháy xảy ra : 
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NHIÊN LIỆU 

OXY NGUỒN LỬA 



 Trong thời gian điều trị, buồng Oxy cao áp là một 

môi trường oxy cao,ngoài ra luôn có nhiên liệu hiện 

diện ở dạng vải, giấy….Vì vậy, luôn đe dọa nguy 

cơ cháy nổ trong quá trình điều trị. 

 Do tính chất khép kín và áp lực của buồng, nên 

không thể nhanh chóng mở cửa buồng khi gặp tai 

nạn. Chính vì vậy việc di tản nhanh chóng, thông 

gió và khí độc không phải lúc nào cũng có thể. 
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AN TOÀN CHÁY NỔ 



  Vì những rủi ro này, an toàn cháy nổ là một 

mối quan tâm tối đa, nên xây dựng những quy 

trình quy trình hết sức nghiêm ngặt được áp 

dụng để ngăn chặn cháy và dập tắt nhanh 

chóng nếu xảy ra cháy nổ. 
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AN TOÀN CHÁY NỔ 



CHỮA CHÁY 

 Các buồng oxy cao áp cần được trang bị hệ 

thống cứu hỏa có thể được phát hiện cháy 

bởi nhân viên bên trong/ nhân viên bên ngoài 

hoặc báo cháy tự động. Tắt toàn bộ hệ thống 

điện khi xảy ra cháy nổ. 

 + Buồng đa : có một vòi cứu hỏa bên trong 

buồng mà nhân viên có thể sử dụng để dập 

tắt ngọn lửa. 

+ Buồng đơn : khi được kích hoạt, hệ thống 

cứu hộ này thoát nước vào mọi bề mặt trong 

buồng và nhanh chóng dập tắt. 
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AN TOÀN CHÁY NỔ 



PHÒNG CHÁY : tác động 3điều kiện sau  
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NHIÊN LIỆU 

OXY NGUỒN LỬA 

AN TOÀN CHÁY NỔ 



NHIÊN LIỆU : 

 Các vật liệu dễ cháy như mỡ, dầu và các sản 

phẩm dầu mỏ khác không được phép đem vào 

trong buồng. 

 Mỹ phẩm và thuốc xịt tóc đều bị cấm. 

 Lượng giấy và vải được giảm thiểu càng nhiều 

càng tốt. 

 Vật liệu chống cháy được sử dụng nếu có thể. 
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AN TOÀN CHÁY NỔ 
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AN TOÀN CHÁY NỔ 



NGUỒN LỬA : 

 Bất kỳ vật dụng phát ra tia lửa đều không được 

phép đưa vào trong buồng: bật lửa và vật liệu 

hút thuốc,  tất cả các thiết bị điện tử… 

 Tất cả ánh sáng được thực hiện thông qua các 

phương pháp gián tiếp. 

 Bệnh nhân, nhân viên vào buồng được yêu cầu 

mặc 100% hàng may mặc từ bông (vì giảm thiểu 

nguy cơ bị tia lửa tĩnh, và không thải ra khói độc 

hoặc tan chảy trên da nếu tiếp xúc với lửa). 
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AN TOÀN CHÁY NỔ 



NỒNG ĐỘ OXY : 

 Nồng độ oxy trong buồng được theo dõi liên tục 

và các bước được thực hiện để giữ cho nồng độ 

không bị quá cao, bao gồm: 

 Nén buồng bằng không khí thay vì oxy tinh khiết. 

 Có bệnh nhân hít thở oxy thông qua một hệ 

thống mask.  

 Liên tục thông hơi buồng để rửa sạch oxy có thể 

bị rò rỉ từ hệ thống. 

 Máy theo dõi nồng độ oxy trong buồng. 
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AN TOÀN CHÁY NỔ 



  

  Theo các báo cáo chưa ghi nhận trường 

hợp tử vong liên quan đến lửa trong buồng 

điều trị, và việc tuân thủ nghiêm ngặt các 

biện pháp phòng ngừa sẽ giúp oxy cao áp là 

một biện pháp điều trị an toàn. 
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AN TOÀN CHÁY NỔ 



THEO DÕI BỆNH NHÂN TRỊ LIỆU 

OXY CAO ÁP 

 

1. THEO DÕI TRƯỚC TRỊ LIỆU 

2. THEO DÕI TRONG LÚC TRỊ LIỆU 

3. THEO DÕI SAU TRỊ LIỆU 
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1. THEO DÕI TRƯỚC TRỊ LIỆU : 

- Giải thích bệnh nhân và thân nhân hiệu quả của 

phương pháp điều trị và các tác dụng phụ có thể 

gặp. 

- Xét cac chống chỉ định ( thuốc đang điều trị, sốt 

cao, HA cao không kiểm soát, đang xuất huyết…) 

- Ký cam kết đồng ý. 

- Chuẩn bị tâm lý và hướng dẫn bệnh nhân bình 

tĩnh trước những tình huống xảy ra. 
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THEO DÕI BỆNH NHÂN TRỊ LIỆU 

OXY CAO ÁP 
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THEO DÕI BỆNH NHÂN TRỊ LIỆU 

OXY CAO ÁP 



1. THEO DÕI TRƯỚC TRỊ LIỆU : 

- Hỏi tiền căn bệnh lý đã mắc, đặc biệt tim mạch, hô 

hấp, mắt, viêm mũi dị ứng, viêm mũi xoang, sâu 

răng, ĐTĐ, THA, chứng sợ buồng kín… 

- Chỉ định khám chuyên khoa, siêu âm tim, X-quang 

ngực thẳng nếu có các vấn đề bệnh lý trên. 

- Hướng dẫn và kiểm tra bệnh nhân các vật dụng 

không được mang vào buồng. 

 

 

10/07/2018 

63/

28 

THEO DÕI BỆNH NHÂN TRỊ LIỆU 

OXY CAO ÁP 



1. THEO DÕI TRƯỚC TRỊ LIỆU : 

- Bắt buộc mặc trang phục bệnh viện. 

- Kiểm tra sinh hiệu : mạch, huyết áp, SpO2, nhiệt 

độ. 

- Thuốc hạ áp ( chẹn beta/chẹn kênh Canxi được 

chỉ định khi HA cao) 

- Bấm đường huyết nhanh với bệnh nhân ĐTĐ. 

- Hướng dẫn bệnh nhân NP Valsava. 
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THEO DÕI BỆNH NHÂN TRỊ LIỆU 

OXY CAO ÁP 
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THEO DÕI BỆNH NHÂN TRỊ LIỆU 

OXY CAO ÁP 

Nên có các tờ rơi giúp bệnh nhân hiểu rõ hơn trước trị liệu 
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THEO DÕI BỆNH NHÂN TRỊ LIỆU 

OXY CAO ÁP 



    2.  THEO DÕI TRONG LÚC TRỊ LIỆU : 

- Có Monitor theo dõi liên tục các dấu hiệu sinh tồn, 

hoặc nhân viên y tế đo mỗi 30ph, 1 giờ, 2 giờ, sau đó 

mỗi 2 giờ. 

- Khi tăng áp hỏi bệnh nhân có dấu hiệu đau tai không, 

nếu có phải dừng lại ngay và khi tăng áp trở lại với 

tốc độ chậm hơn. Cho bệnh nhân làm NP Valsava.  

- Theo dõi các dấu hiệu đau đầu, nôn ói, đau ngực, khó 

thở… 
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THEO DÕI BỆNH NHÂN TRỊ LIỆU 

OXY CAO ÁP 
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Màn hình theo dõi bệnh nhân trong buồng 

THEO DÕI BỆNH NHÂN TRỊ LIỆU 

OXY CAO ÁP 



3.  THEO DÕI SAU TRỊ LIỆU : 

- Tiếp tục theo dõi các triệu chứng đau ngực, nôn ói, 

khó thở. 

- Chụp Xquang ngực kiểm tra trên bệnh nhân có triệu 

chứng đau ngực, khó thở lúc vừa ra khỏi buồng. 

- Trong vòng 24 giờ hạn chế không nên lái xe, đi 

đường cao tốc, máy bay… 

- Không hút thuốc lá, caphe ngay trước và sau trị liệu. 
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THEO DÕI BỆNH NHÂN TRỊ LIỆU 

OXY CAO ÁP 
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THEO DÕI BỆNH NHÂN TRỊ LIỆU 

OXY CAO ÁP 

Có bảng theo dõi bệnh nhân điều trị oxy cao áp 
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