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 102بيمار بهطور مساوی به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند و درجه حرارت تيمپانيک و مقياس  FOURهر  15دقيقه تا حداکثر  225دقيقه

اسفندياری و همكاران

مقدمه

تأثير سيستم هوای فشرده در اصلح هيپوترمي102/

( .)11سيستم هواي فشرده يک مداخله ايمن و مؤثر براي

بيماري ايسکمي قلبي شايعترين علت مرگ در جوامع

پيشگيري از هيپوترمي است (.)12

بشري ميباشد که در صورتي که به درمان دارويي جواب

سيستم هواي فشرده ،به انتقال هواي گرم به پوست بيمار

ندهد نياز به درمان پيوند جراحي عروق کرونري دارد (.)1

کمک ميکنند و متشکل از پتوهايي هستند که با هواي

تأخير در بيداري پس از جراحي موجد عوارض متعددي

فشرده متسع ميشوند و به يک سيستم گرمايش دهنده

براي بيمار است ( .)2تسريع بيداري بيمار پس از عمل

متصل شدهاند .هواي محيط به سيستم تزريق ميشود ،تا

اغلب يکي از مهمترين اهداف متخصص بيهوشي است

حدود  43درجه سانتيگراد گرم ميشود ،سپس با استفاده

( .)3از آنجا که بيهوشي عمومي مکانيسم خودکار تنظيم

از يک لوله انعطافپذير به سوي پتو ميرود و از منافذ

درجه حرارت را مختل ميکند ( )4و هيپوترمي با عوارض

کوچک به سمت بيمار هدايت ميشود (.)13

زيانآور متعددي مرتبط است ( ،)5هرچه بيماران سريعتر

سينافر و همکاران در گزارش يافتههاي پژوهش خود

از وضعيت بيهوشي خارج شوند بهتر قادر به حفظ دماي

استفاده از سيستم هواي فشرده را در پيشگيري از هيپوترمي

بدن خود هستند و ميتوان از تبعات افت درجه حرارت

توصيه ميکنند .آنان کارآزمائي باليني خود را روي 90

پيشگيري نمود ( .)6پس از جراحي باي پس قلبي ـ ريوي

کودک تحت عمل جراحيترميم فتق انجام دادهاند (.)14

هيپوترمي رايج است ( .)7گرچه در ابتداي بيهوشي کاهش

نتيجه مطالعۀ چيبوت ( )Chebboutو همکاران روي  132زن

درجه حرارت مرکزي ناشي از بازانتشار حرارت از مرکز

تحت سزارين مبين آن است که گرم کردن مايعات داخل

بدن به بخشهاي خارجي است ليکن با گذشت زمان تبادل

وريدي براي نگه داشت درجه حرارت طبيعي مادر کافي است

حرارت با محيط عامل اصلي از دست دادن حرارت و

و اضافه کردن سيستمهاي ديگر گرم کردن بدن از جمله

کاهش درجه حرارت مرکزي خواهد بود (.)8

سيستم هواي فشرده منفعتي ندارد ( .)15يافتههاي مطالعۀ

هيپوترمي فرايند انعقاد خون را در چند سطح تحت تأثير

جانيکي ( )Janickiو همکاران ،بيانگر آن است که سيستم

قرار ميدهد ،فعاليت پالکتها را مختل ميکند ،باعث

گرمايي آبي در حفظ درجه حرارت نرمال طي عمل جراحي

افزايش زمان پروترومبين و انعقاد ميشود و ميتواند بر

پيوند کبد مؤثرتر از سيستم هواي فشرده بوده است (.)16

فيبرينوليز 1مؤثر باشد که در نهايت موجب افزايش حجم

گواکوف ( )Guvakovو همکاران ،اثربخشي سيستم هواي

خونريزي و نياز به ترانسفوزيون بيشتر شود ( .)9هارپر []2

فشرده در مقايسه با گرمايش تابشي را در اطفال بررسي و

و همکاران ،از آناليز  24کارآزمايي باليني نتيجه گرفتند که

بيان ميکنند گرچه هر دو روش براي گرم کردن بيماران با

حتي هيپوترمي خفيف باعث افزايش از دست دادن خون

هيپوترمي مؤثرند ليکن فرآيند گرم شدن در سيستم هواي

به مقدار حدوداً  16درصد و  22درصد افزايش ريسک

فشرده سريعتر صورت گرفته است ( .)17بروئر ()Bräuer

اصالح هيپوترمي براي بيماران با اختالل قلبي بسيار مهم

بررسي و عنوان مينمايند که براند وارم تاچ داراي بيشترين

است چرا که لرز ناشي از آن باعث افزايش برون ده قلب

انتقال انرژي حرارتي بوده است (.)18

و مصرف اکسيژن ميشود .مصرف اکسيژن ميتواند

نظر به اهميت تسريع بيداري و اصالح هيپوترمي ،اين پژوهش

 400-500درصد در بيماران دچار لرز باال رود ،همچنين
هيپوترمي ميتواند موجب آنژين و ايسکمي ميوکارد شود

با هدف مقايسه سيستم گرمايش هواي فشردۀ وارم تاچ با
مراقبت روتين در اصالح هيپوترمي و مقياس

2FOUR

در

Fibrinolysis
Full Outline of Un -Responsiveness score

http://bpums.ac.ir

1
2

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-08-08

نسبي ترانسفوزيون ميشود (.)10

و همکاران ،سيستمهاي گرمادهي هواي فشرده را در مانکن

سال بيست و چهارم /شماره  /2خرداد و تير 1400

 /103طب جنوب

بيماران تحت عمل جراحي باي پس عروق کرونر در

کدام گروه قرار خواهد گرفت اطالعي نداشت .در بيماران

بيمارستان قلب شهر بوشهر طراحي و اجرا شده است.

گروه مراقبت روتين از يک پتوي معمولي از يک برند
خاص به صورت دو اليه به ابعاد ( 114در  175سانتيمتر)
که از زير بغل تا پنجههاي پا را ميپوشاند و در گروه سيستم

مواد و روشها
اين مطالعه از نوع کار آزمايي باليني ( )RCTبه شمارۀ
 N120190809044488IRCTسامانه ثبت کارآزمايي باليني

حرارتي هواي فشرده گرم از سيستم وارم تاچ با برند
()6000u Wt Model Covidien( )Warm Touch

ايران و با مجوز شمارۀ  5198به تاريخ  98/02/29شوراي

استفاده شده است .معيارهاي ورود به مطالعه شامل :داشتن

اخالق دانشگاه علوم پزشکي بوشهر در  ICUجراحي مرکز

حداقل  18سال سن ،داشتن دماي تيمپانيک کمتر از 36

آموزشي ـ درماني قلب وابسته به دانشگاه انجام گرفته

درجه سانتيگراد و کسر تخليه بيشتر از  40درصد ،عدم

است .قبل از عمل جراحي رضايت کتبي بيماران جهت

ابتال به اختالالت حسي -حرکتي مانند سندرم گيلن باره يا

شرکت در مطالعه اخذ شد و به آنان اعالم گرديد در

مياستني گراويس ،عدم وجود التهاب و خروج چرک يا

صورت درخواست نتايج مطالعه در اختيار آنان قرار داده

ترشح از کانال گوش و يا آسيب پرده گوش ،عدم وجود

خواهد شد.
با توجه به مطالعه  pilotو  o2 paدر دو گروه به ترتيب
 89/3 ± 19/03و  106/60±39/29بهعنوان شاخصي که
باالترين حجم نمونه را ايجاد کرد و با استفاده از فرمول
(𝑧 1−α/2 +𝑧 1−β )2 𝜎 2
(𝑥̅ 1−𝑥 2)2

= 𝑛 و فرض  α=0/05و β=0/2

حجم نمونه نهايي در هر گروه به تعداد  51نفر برآورده شد.
نمونهگيري بهصورت آسان و بر اساس معيارهاي ورود به
مطالعه و سپس تخصيص بيماران در دو گروه مداخله و
کنترل انجام گرديد .جهت تخصيص تصادفي از روش
بلوک دوتايي 1استفاده شده است ،بدينصورت که با توجه
به دو روش گرمايي حالتهاي مورد انتظار مشخص و
سپس به شکل تصادفي بلوکهاي سازگار با شمارهها
انتخاب شدند و با در نظر گرفتن تعداد بيماران خارج شده
تا تکميل نمونۀ پژوهش فرآيند تخصيص ادامه يافت .تهيۀ
گرفت .از آنجا که همۀ اطالعات ميبايست توسط شخص
پژوهشگر جمعآوري ميشد و مداخله به نحوي (مشاهده
سيستم هواي فشرده و پتو) بود که امکان عدم اطالع از نوع
مداخله پس از تخصيص براي وي ميسر نبود در اين
خصوص دوسو کورسازي ممکن نبود .بنابراين مطالعه يک
سورکور بوده و فقط بيمار در زمان تخصيص از اينکه در

( )Hb<8بوده است .معيارهاي خروج از مطالعه شامل:
بيقراري بيمار ،مقدار درناژ بيشتر از  ،100cc/hrماندن در
 ICUبه مدت بيش از  4ساعت ،اسيدوز ،دريافت داروهاي
شل کنندۀ عضالني و يا اينوتروپ و خونريزي بود.
درجه حرارت تيمپانيک ،نمره  Four Scoreو دماي محيط
پس از ورود به بخش مراقبتهاي ويژه هر  15دقيقه به مدت
حداکثر  225دقيقه (جمع ًا  15بار) اندازهگيري و ثبت شد.
روش ارزيابي  FOUR Scoreدر بيماران اينتوبه در مقايسه
با  GCSکاربرد بيشتري دارد .اين مقياس شامل چهار عنصر
بررسي (چشمي /حرکتي /ساقه مغزي /تنفس) ميباشد و
هر کدام حداکثر چهار نمره دارند :نمره چهار نشان دهندۀ
فعاليت نرمال در هر دسته است و نمره صفر غيرفعال بودن
را نشان ميدهد.
اطالعات دموگرافيک مورد نياز شامل سن ،جنس ،از پرونده
بيماران استخراج شده است .براي اندازهگيري درجه
حرارت از ترمومتر ديجيتالي تيمپانيک مدل ( Berurer

 )FT58ساخت کشور آلمان همراه با سرپوش يکبار
مصرف مدل  FT 58استفاده شده است .دقت اين دستگاه
معادل  + 0/2و  -0/2درجه و دامنه اندازهگيري آن  28تا
 43درجه سانتيگراد بود .درجه حرارت بعد از ورود به
Block Randomization
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بلوکهاي تخصيص توسط استاد راهنماي مطالعه صورت

تنگي دريچه ميترال و آئورت و نهايتا" کم خوني شديد

تأثير سيستم هوای فشرده در اصلح هيپوترمي104/

اسفندياری و همكاران

 ICUوتا زمان بيداري پايش گرديد .انتقال بيمار  ICUبه

آزمون ( )Chi-Squaneاستفاده شد .همچنين با توجه به

کمک پرسنل اتاق عمل و بيهوشي و پزشک متخصص

تبعيت دادههاي درجه حرارت تيمپانيک بيماران و نيز نمره

بيهوشي و جراح با طي مسافت  15-20متر در مدت يک

مقياس

()P<0/005

الي دو دقيقه صورت گرفته است.

 Shapiroo Testجهت مقايسۀ متغيرهاي فوق در دو گروه

اندازهگيري درجه حرارت مرکزي بدن با درجه حرارت

مطالعه و زمانهاي پيگيري از آزمون آناليز واريانس

پرده تيمپان بدينصورت بود که پروپ همراه با سرپوش را

اندازهگيريهاي مکرر ()Repeated Measure ANOVA

با دقت در گوش قرار داده و يک ثانيه دکمه را فشار داده

با استفاده از نرمافزار آماري  Spssويرايش  24در سطح

تا رقم ديجيتال درجه حرارت ظاهر شود.

معنيداري  0/05استفاده شد.

FOUR

از

توزيع

نرمال

جهت تأييد توزيع تصادفي متغيرهاي پايه در دو گروه در
ابتداي مطالعه (سن ،جنس و وزن) با توجه به تبعيت

يافتهها

متغيرها از توزيع نرمال ( )Shapiroo Test( )P<0/005از

مراحل اجراي کار به صورت خالصه در نمودار ذيل آورده

آزمون ( )Independent T Testو براي متغير جنسيت از

شده است.

)Fig 1) Graph of study stages (Concert

در مطالعه حاضر  102نفر در دو گروه مداخله و کنترل

 62/1و گروه مداخله  60/1سال بود .در گروه کنترل 64/7

بهطور مساوي شرکت داشتند .ميانگين سن گروه کنترل

درصد مرد و  35/3درصد زن و در گروه مداخله به ترتيب
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نمودار  )1نمودار مراحل مطالعه (کانسورت)

سال بيست و چهارم /شماره  /2خرداد و تير 1400

 /105طب جنوب

 56/9درصد مرد و  43/1درصد زن بودند .ميانگين وزن در

( )P=0/368در ميانگين دماي محيط طي مداخله تفاوت

گروه کنترل  68/2و در گروه مداخله  68/9کيلوگرم بود.

معنيداري بين دو گروه مشاهده نشد ،تنها در يک مورد

ميانگين سن بيماران در دو گروه مداخله و کنترل به ترتيب

(نوبت سيزدهم) دماي محيط در گروه مداخله بيشتر بوده

با ميانگين ( )62/1 ،60/1و انحراف معيار ( )8/8 ،7/6و

است ( P=2/040و  .)t)18(=2/216ميانگين دماي محيط

همچنين ميانگين وزن بيماران در دو گروه مداخله و کنترل

در گروه کنترل  24/9و در گروه مداخله  25/5بود و از نظر

بهترتيب  )68/2 ،68/9و انحراف معيار ( )12/3 ،14/1بود.

آماري داراي تفاوت معنيداري نبود ()P=0/776

اين درصد از بيماران شرکت کننده در گروه مداخله و کنترل

ميانگين درجه حرارت تيمپانيک بيماران پس از عمل

( 56/9و  )64/7مرد و مابقي ( )53/3 ،43/1زن بودهاند.

جراحي باي پس عروق کرونر به تفکيک در دو گروه

تحليل آماري بيانگر عدم تفاوت بين دو گروه از نظر سن،

مداخله و کنترل در طي زمانهاي پيگيري در جدول  1نشان

جنس و وزن بود ،به ترتيب با،)P=0/543( )P=0/216( :

داده شده است.

جدول  )1ميانگين درجه حرارت تيمپانيک بيماران پس از عمل جراحي بای پس
عروق کرونر در دو گروه مداخله و کنترل در زمانهای پيگيری
درجه حرارت تيمپان
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

T14
T15

مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل
مداخله
کنترل

35/5
35/4
35/7
36/6
35/9
35/7
36
35/8
36/2
36
36/4
36/1
36/5
36/3
36/6
36/4
36/6
36/5
36/7
36/6
36/6
36/1
36/8
36/7
36/8
36/8
36/9
36/8
37/1
36/7

0/36
0/38
0/32
0/33
0/32
0/32
0/32
0/33
0/33
0/34
0/32
0/34
0/32
0/33
0/32
0/31
0/32
0/27
0/30
0/21
0/83
0/14
0/13
0/14
0
0/15
0/05
0/16
0
0/07

34
34/3
34/5
34/5
35
34/6
35/5
34/7
35/7
34/9
35/7
35
35/8
35/2
35/8
35/5
35/9
35/8
36/2
36
36/6
26/6
36/7
36/3
36/8
36/5
36/9
36/6
37/1
36/7

36/1
36/5
36/3
36/5
36/5
36/5
36/7
36/5
36/9
36/6
37
36/7
37
36/9
37
37
37/2
36/9
37/1
37
36/8
36/9
37
36/9
36/8
37
37
37/1
37/1
36/8

تجزيه و تحليل آماري به روش اندازهگيريهاي مکرر

 Testبررسي نتايج آزمون کرويت ماچلي براي برقراري

بيانگر همگني واريانس کوواريانس براي متغيرها

شرط کرويت ماتريس واريانس کوواريانس  0/05را نشان
(،)P>0/001

( )Box S Test()P=0/257و برابري واريانسهاي مؤلفهها

نداد

در متغيرهاي مورد پژوهش (Levene Box S )P<0/05

 Greenhouse Gesisserاستفاده شد و بيانگر وجود
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T13

گروهها

ميانگين

انحراف معيار

حداقل

حداکثر

تأثير سيستم هوای فشرده در اصلح هيپوترمي106/

اسفندياری و همكاران

تفاوت آماري معنادار در زمانهاي پيگيري بود

ميانگين مقياس  FOURبيماران پس از عمل جراحي باي

( ،)P>0/001به نحوي که دماي تيمپانيک در گروه مداخله

پس عروق کرونر به تفکيک در دو گروه مداخله و کنترل

بيشتر از گروه کنترل بود.

در طي زمانهاي پيگيري در جدول  2نشان داده شده است.

جدول  )2ميانگين نمره مقياس  FOURبيماران پس از عمل جراحي بای پس
عروق کرونر ،بعد از مداخله در دو گروه مداخله و کنترل در زمانهای پيگيری
امتياز کل

مداخله
کنترل

0/07
0/01

0/2
0/1

0
0

1
1

مداخله

0/3

1/1

0

7

کنترل

0/17

0/4

0

2

مداخله

1

2/5

0

12

کنترل

0/5

1/7

0

12

مداخله

1/7

3

0

13

کنترل

1

2/3

0

13

FS5

مداخله
کنترل

3/4
1/6

4/3
2/4

0
0

13
9

FS6

مداخله
کنترل

5/4
2/7

4/9
3/5

0
0

13
12

مداخله

7

4/9

0

13

کنترل

4/2

4/6

0

13

مداخله

8/2

5

0

13

کنترل

8/4

12/2

0

80

مداخله

8/1

5/2

0

13

کنترل

6

5/1

0

13

FS10

مداخله
کنترل

8/6
6/6

5/4
4/4

0
0

13
13

FS11

مداخله
کنترل

5/2
8/2

5/5
4

0
0

12
13

مداخله

6

6/4

0

13

کنترل

9/3

3/8

1

13

مداخله

5/3

5

0

10

کنترل

9/3

2/3

4

12

مداخله

7/6

6/8

0

13

کنترل

11/8

2/2

7

13

مداخله
کنترل

13
13

0
0

13
13

13
13

()FOUR Score
FS1
FS2
FS3
FS4

FS7
FS8
FS9

FS12
FS13
FS14
FS15
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 /107طب جنوب

تجزيه و تحليل آماري به روش اندازهگيريهاي مکرر

سيستم هواي فشرده در جهت پيشگيري از هيپوترمي و

بيانگرهمگني واريانس کوواريانس براي متغيرها

برخي ديگر از قبيل مطالعۀ موال و همکاران ،بيانگر تأثير

( Box S Test )P=0/134و برابري واريانسهاي

بيشتر اين روش در مقايسه با ساير روشهاي گرمايي

مؤلفهها در متغيرهاي مورد پژوهش ()P<0/05

در اصالح هيپوترمي است ( ،)21اما کارآزمايي باليني

 Levene Box S Testبررسي نتايج آزمون کرويت

تصادفي کانواي ( )Conwayو همکاران که طي

ماچلي براي برقراري شرط کرويت ماتريس واريانس

آرامبخشي کاتتريزاسيون قلب صورت گرفته نشان

کوواريانس  0/05را نشان نداد ( .)P>0/001لذا از

ميدهد گرچه دماي بدن گروهي که از هواي فشرده

تصحيح فرض  Greenhouse Gesisserاستفاده شد که

استفاده ميکردند در مقايسه با گروهي که با روش

بيانگر وجود تفاوت آماري معنادار در زمانهاي پيگيري

روتين (استفاده از پتوهاي معمولي) گرم شده بودند 0/3

بود ( ،)P<0/001به نحوي که ميانگين نمرۀ مقياس

درجه سانتيگراد باالتر بود ليکن تفاوت در دو گروه

 FOURدر گروه مداخله بيشتر از گروه کنترل بود.

محدود و کمتر از پيشبيني بوده است ( .)22با امعان
نظر به مطالب فوق و همانگونه که اوکو ( )Okoueبروز
اختالل در عملکرد اين سيستم و عملي نبودن استفاده

بحث
در مطالعه حاضر ميانگين درجه حرارت تيمپان طي

از آن براي برخي بيماران از قبيل افراد خيلي چاق را

زمانهاي پيگيري ،بهطور معنيداري در گروه مداخله

متذکر ميشود ( ،)23ميتوان گفت در بررسي تأثير

باالتر از گروه کنترل بود .اين نتيجه همسو با يافتههاي

سيستم هواي فشرده ،نوع جراحي ،روش بيهوشي ،طول

يک متاآناليز است که به بررسي تأثير سيستم هواي

مدت مداخله و چگونگي گرم کردن بيمار بايد مد نظر

فشرده پرداخته است .حجم نمونه مطالعات بررسي شده

قرار بگيرد (.)19

از  16تا  200بيمار متفاوت بوده است و مشاهده شده

از طرف ديگر ميانگين نمرۀ مقياس  FOURدر گروه

است اين سيستم مؤثرتر از روش روتين (استفاده از پتو)

مداخله بيشتر از گروه کنترل بود .به عبارت ديگر در

از هيپوترمي پيشگيري ميکند .عالوه بر اين ،سيستم

حالي تا زمان اندازه گيري نوبت هشتم يعني 105

هواي فشرده راحتي گرمايي بهتري نسبت به ساير

دقيقه پس از شروع مداخله در گروه کنترل تنها شش

تکنيکها داشته است ( .)19الرحماني و همکاران ،در

درصد بيماران بيدار شده بودند در گروه مداخله اين

افزايش درجه حرارت تيمپانيک و کاهش نياز به درمان

دقيقه پس از شروع مداخله)  47درصد بيماران گروه

با وازوديالتور در بيماران مبتال به هيپوترمي پس از

مداخله بيدار شده بودند و اين رقم در گروه کنترل

جراحي قلب ميشود ( .)20يکسان بودن نسبي دماي

فقط  13/7بود و اين از نظر باليني بسيار حائز اهميت

محيط شرايط را براي مقايسه دو گروه فراهم کرده و اثر

است .ماتيکا (  )Maticaبيان مي کند ،بيهوشي عالوه

مخدوش کنندگي آن حذف شده است.

بر اختالل در مکانيسم گرمازايي ناشي از لرز ،به دليل
آندرزجووسکي

تغيير رفتارهايي مانند درخواست لباس و پوشش

( )Andrzejowskiو همکاران ،دال بر مؤثر بودن

کافي موجب ناتواني بيمار در حفظ درجه حرارت

گرچه

يافتههاي
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مطالعهاي شرح ميدهند سيستم هواي فشرده موجب

رقم  27 /4درصد بود .همچنين تا نوبت نهم ( 120

108/تأثير سيستم هوای فشرده در اصلح هيپوترمي

اسفندياری و همكاران

دستگاه گرمايش هواي فشرده موجب گرديد مطالعه در

 بنابر آنچه ذکر شد و با نظر به.)8( طبيعي مي گردد

.زمان طوالنيتري صورت گيرد

نتايج مطالعۀ حاضر سيستم گرمائي هواي فشرده
موجب بيداري سريع تر بيمار شده و هم از طريق

نتيجهگيری

اصالح سيستم گرمازايي بدن و هم با پاسخ رفتاري

سيستم هواي فشرده نسبت به روش عادي گرم نمودن

در مدت کوتاه تري سبب اصالح هيپوترمي

 بيماران.بيمار (استفاده از پتو) داراي تأثير بيشتري است

.خواهد شد

در زمان کوتاهتري بيدار ميشوند و درجه حرارت
.مرکزي بدن سريعتر افزايش مييابد

محدوديتهای مطالعه

اين مقاله تحت حمايت هيچ سازمان يا مؤسسهاي

قبل از اجراي پژوهش تنظيم و ثابت نگه داشتن درجه

.نميباشد

 را با توجه به شرايط بخشICU حرارت محيط در
چالش عمدهاي ميپنداشتيم اما در طول مطالعه متوجه

تضاد منافع

 به،شديم چندان تغيير قابل توجهي ايجاد نميشود

هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان بيان

 تفاوت معنيداري بين دو،خصوص در تحليل نهايي

.نشده است

 همچنين تعداد محدود.گروه از اين حيث مشاهده نشد
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Abstract
Background: Delayed awakening is one of the biggest challenges after general anesthesia and surgery.
Hypothermia is common after coronary artery bypass surgery, and even mild hypothermia can cause severe
complications after surgery. It is important to know the effective methods in accelerating awakening and
correcting hypothermia.
Materials and Methods: In this randomized clinical trial, Warm Touch forced air warming system was
compared with routine method (a blanket) in increasing tympanic temperature and FOUR score in patients
after elective coronary artery bypass surgery. A total of102 patients were equally divided into intervention
and control groups. Tympanic temperature and FOUR Score were checked and recorded every 15 minutes
for 225 minutes.
Results: Tympanic temperature and FOUR Score were significantly higher in the intervention group
(P<0.001).
Conclusion: Forced air warming system was more effective in increasing tympanic temperature and FOUR Score
compared to the routine method. Awakening time was shorter and tympanic temperature increased faster.
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