
 

 

 

 

 معرفی اجمالی 

گيري نموده و درجه اشباع اكسيژن را در  هاي محيطي اندازه دستگاه پالس اكسيمتر ميزان اشباع اكسيژن هموگلوبين را در بافت

دهد خون بيمار نشان مي

شما بگويد كه چگونه عروق تواند به  دهد، چرا كه مي اين دستگاه بصورت قابل اعتمادي وضعيت قلبي تنفسي بيمار را نشان مي

درماني، دارو  كنند. همچنين كيفيت و تأثير مداخالت شما را مانند اكسيژن گيري مي محيطي در سيستم گردش خون بيمار اكسيژن

كند هاي تنفسي تعيين مي دادن، ساكشن كردن و كمك

دهد رساني را نشان مي  ر اكسيژنپالس اكسيمتر اغلب سريعتر از ارزيابي فشار خون، نبض و تنفس، مشكالت موجود د

 نقد و بررسی

 مشخصات فيزيكي

       ميلي متر  22*02*02ابعاد

      گرم  22وزن 

 مشخصات فني

 بسيار كوچك و قابل حملنوع اندازه گيري

 ديجيتالروش ارسال سيگنال

 داردسنجش حداكثر ضربان قلب

 داردمحاسبه ميانگين ضربان

 نداردسنجش كالري مصرفي

 نداردسنجش سرعت

 نداردسنجش مسافت پيموده شده

 نداردساعت
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 نداردنمايش تاريخ

 نداردكرنومتر

 خيرمقاومت در برابر آب

 داراي يك بند براي انداخنن دستگاه به دور گردنلوازم جانبي

 022تا  ۰2قابليت اندازه گيري ميزان ضربان قلب بين ساير امكانات

ميزان اكسيژن اشباع در خون( و واحد سنجش0ميزان قابليت نمايش

نمايش ميزان ضربان قلب به شكل نموداري وسينوسي

تنظيم هشدار براي حاالت غير عادي ضربان قلب

هشدار كاركرد بيش از حد، قابليت تنظيم ميزان حداقل و حداكثر براي هشدار

صفحه منوي ساده براي تنظيم عملكرد دستگاه

نمايش رنگيصفحه 

جهت( ۴قابليت تغيير جهت نمايش )با چرخاندن انگشت در 

قابليت تغيير ميزان روشنايي صفحه نمايش

عملكرد آسان دستگاه، استفاده حتي در هنگام ضعف باطري

نمايش وضعيت و اخطار به هنگام ضعف باطري

ثانيه توقف در عملكرد 2خاموشي خودكار پس از 

 

ي نور و دو سنسور   ي ديجيتال دارد. حسگر شامل دو ديود منتشر كننده پروب حساسه و يك مانيتور با صفحهپالس اكسيمتر يك 

است

كند و ديود  يكي از ديودها نور تقريباً قرمز، يعني طول موج مخصوص هموگلوبين داراي اكسيژن )هموگلوبين اشباع( را منتشر مي

كند هموگلوبين بدون اكسيژن )هموگلوبين غير اشباع( را منتشر ميديگر نور مادون قرمز، يعني طول موج مخصوص 

كنند و از رسيدن آن به سنسور مربوطه جلوگيري  هر كدام از دو نوع هموگلوبين ميزان خاصي از نور منتشر شده را جذب مي

 طه در خون وجود دارد. سپس كنند. اگر نور كمتري به سنسور برسد به اين معني است كه ميزان بيشتري از هموگلوبين مربو مي
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را كند تا درصد اشباع اكسيژن دستگاه پالس اكسيمتر نسبت نور تقريباً قرمز و مادون قرمز دريافت شده را محاسبه مي

مشخص كند

يرگي، ي پروب حساسه را بر روي نوعي بستر مو  ي لباس است. گيره  اي شبيه گيره ي پروب حساس پالس اكسيمتر تا اندازه گيره

توانيد وصل كنيد. در شيرخواران  ي گوش يا روي پل بيني بيمار مي  محيطي مانند نوك انگشت دست، نوك انگشت پا، الله

ي پا پيچيده و با نوار محكم نمائيد  توانيد حسگر را به دور پاشنه مي

اي قرار گيرد كه نور از طريق جريان  ناحيه كند، لذا پروب بايد در گيري مي پالس اكسيمتر اشباع اكسيژن خون شرياني را اندازه

خون شرياني تابانده شود

 به اكسيمتري پالس برد، مي همراه به را آن ٪0كند و پالسما تنها  در خون حمل مي را اكسيژن ٪۸۹از آنجايي كه هموگلوبين 

 صورت بدرستي اكسيمتر پالس با اكسيژن گيري اندازه اگر. كند مي تحليل و تجزيه را محيطي رساني اكسيژن ميزان صحيح شكل

اختالف خواهد داشت )البته وقتي كه اشباع در شده خوانده مقدار با ٪0 حداكثر شده، خوانده اكسيژن اشباع باشد، گرفته

درصد باشد( ۸۹تا  ۹۴اكسيژن بين 

گيري نموده و درجه اشباع اكسيژن را در  اندازههاي محيطي  دستگاه پالس اكسيمتر ميزان اشباع اكسيژن هموگلوبين را در بافت

دهد خون بيمار نشان مي

تواند به شما بگويد كه چگونه عروق  دهد، چرا كه مي اين دستگاه بصورت قابل اعتمادي وضعيت قلبي تنفسي بيمار را نشان مي

درماني، دارو  ت شما را مانند اكسيژنكنند. همچنين كيفيت و تأثير مداخال گيري مي محيطي در سيستم گردش خون بيمار اكسيژن

كند هاي تنفسي تعيين مي دادن، ساكشن كردن و كمك

 رسد مي ٪۸۸ به عدد اين باال، غلظت و جريان با درماني اكسيژن دقيقه دو از بعد. است ٪۸0مثالً در هواي اتاق عدد مربوط به بيمار 

دهد مي نشان را قطعي بهبود يك و

دهد رساني را نشان مي  يعتر از ارزيابي فشار خون، نبض و تنفس، مشكالت موجود در اكسيژنپالس اكسيمتر اغلب سر

كارآيي دستگاه پالس اكسيمتر در ارزيابي هيپوكسي

هاي آن تشخيص دهد و عالوه بر تشخيص  تواند هيپوكسي را پيش از بروز عالئم و نشانه پالس اكسيمتر ابزار مناسبي است كه مي

درماني به منظور تشخيص بهبودي يا بدتر شدن بيمار نيز  ي هوايي و اكسيژن مناسبي براي پايش كارآيي لوله هيپوكسي ابزار

شود محسوب مي
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 ديسترس در واضحي هاي نشانه دچار كه كنيم مي ذكر را بيماري پايش، ابزار يك به عنوان مثالي از كارآيي پالس اكسيمتر به عنوان

 اكسيمتر پالس او به شما سازد، مي آماده طرفه يك ماسك وسيله به اكسيژن تجويز براي را او همكارتان اينكه حين و است تنفسي

كنيد مي وصل

 با طرفه يك ماسك از استفاده دنبال  به. است شديد هيپوكسي از حاكي كه دهد مي نشان ٪۹0 راابتدا پالس اكسيمتر عدد

 مشاهده لذا. رسد مي ٪۸۸بيمار به دقيقه تجويز اكسيژن، ۵2يابد. پس از  افزايش مي، عدد پالس اكسيمتري ۵2 جريان

دهند توجه وضعيت بيمار را نشان مي ي قابل بهبود اكسيمتر، پالس درصدهاي كه كنيم مي

 بيمار وضعيت كه معناست بدين باشد، افت حال در و بوده ٪۸۰بيماري كه تحت ماسك يك طرفه قرار دارد، از طرفي اگر

باشد مثبت فشار با ونتيالسيون از استفاده نيازمند اكسيژناسيون سطح افزايش يا حفظ براي است ممكن و شده بدتر

 كمتر يا ٪۸2قرار دارد و عدد پالس اكسيمتر او نزديك ۵2 اگر بيمار مدتي است كه تحت ماسك يك طرفه با فشاريك نكته

 سرعت  به اكسيمتر پالس عدد ماسك، برداشتن با كه رود مي احتمال. است بيمار بودن هيپوكسيك بيانگر نيز وضعيت اين است،

يابد كاهش

دهد توجه را نشان مي كسي قابل هيپو ،٪۸2معادل 

خوانده شده به دهد كه در واقع مقدار  نشان ميپالس اكسيمتر درصد هموگلوبين اشباع شده با اكسيژن را به صورت درصد

درصد  ۸۸تا  ۸۹كند بين  ي پالس اكسيمتر است. مقدار طبيعي آن براي شخصي كه در هواي اتاق تنفس مي وسيله

داد قرار بررسي مورد بايد را ٪۸2كمتر از بنابراين. باشد هيپوكسي از حاكي تواند مي ٪۸2كمتر از است

باشد ٪۵22 و ٪۸۹بين اشباع طبيعي اكسيژن در سطح دريا بايد 

ژن اكسي و هوايي راه مناسب درمان. كنيد شك تنفسي مشكل يا هيپوكسي شوك، به باشد ٪۸2دركل، اگر عدد به دست آمده زير 

 هوائي، راه جدي درمان به نيز ٪۸2دقت وي را تحت نظر بگيريد. عدد زير  تكميلي به بيمارتان بدهيد و از نظر تغييرات بيشتر، به

 ونتيالسيون و هوايي راه مهاجم كنترل نيازمند است ممكن غيرهوشيار بيمار. دارد نياز اكسيژن تجويز و مثبت فشار با ونتيالسيون

باشد مثبت فشار با

درصد است ۸۸تا  ۸2طبيعي بين به عنوان يك راهنما

كنند بيشتر و تجويز اكسيژن مكمل را توجيه مي درصد بر هيپوكسي خفيف داللت كرده و نياز به ارزيابي ۸۴تا  ۸۵اعداد 
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رعايت احتياط در مورد مبتاليان  با البته بيماران، اين به بايد معموالً دهند و درصد، هيپوكسي متوسط را نشان مي ۸2تا  ۹۹اعداد 

شود تجويز ٪۵22، اكسيژن مكمل به

 يا و مصنوعي ي  تهويه ،٪۵22ي فوري شامل تجويز اكسيژن  مداخله يا كمتر نيز، هيپوكسي شديد را نشان داده و به ۹2۸اعداد 

دارند نياز هردو

است( درصد ۸۸ تا ۸2) طبيعي در حدهدف شما حفظ و نگهداري

هاي پالس اكسيمتر  انديكاسيون

كم مشكوك به هيپوكسي  ك ننده است يا حتي به ميزان پالس اكسيمتر را بايد در تمام شرايطي كه وضعيت اكسيژن بيمار نگران

شود.  هاي اورژانس، در تمام شرايط اورژانسي براي بيماران، پالس اكسيمتر گذاشته مي هستيم به كار گرفت. در بسياري از سيستم

شود خوانده مي” ششمين عالمت حياتي“عدد پالس اكسيمتر گاه به عنوان 

دارد براي سنجش وضعيت بيمار در كنار تنفس، نبض، پوست، دهد كه عدد پالس اكسيمتر يك معيار استان اين امر نشان مي

مردمك و فشار خون است

هاي پالس اكسيمتر انديكاسيون

بررسي درصد اكسيژن اشباع شده شرياني )بررسي درصد اشباع اكسيژن خون شرياني(

كسيها از اكسيژن در بيماران با احتمال هيپو يك روش غيرتهاجمي جهت سنجش اشباع هموگلوبين

همراهي و حمايت از بيمار تا زمان رفع اشكاالت مربوط به اختالالت تنفسي در بيماران

بررسي ميزان اكسيژن خون در طي عمل جراحي در اتاق عمل

ي تراشه و ساكشن كردن ترشحات و راه هوايي بررسي ميزان اكسيژن خون در ضمن اقدام درماني در راه هوايي بيمار، گذاشتن لوله

بررسي ميزان اكسيژن خون در ضمن انتقال بيمار

بررسي ميزان اكسيژن خون در ضمن نقل و انتقال بيماراني كه اختالالت تنفسي دارند

كنند بررسي ميزان افزايش اكسيژن خون در بيماراني كه اكسيژن دريافت مي

همراهي با بيمار
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هاي جداسازي از دستگاه  ي مصنوعي جدا شده و تحت مراقبت  تهويهدستگاهبررسي ميزان اكسيژن خون شرياني در بيماراني كه از 

باشند مي

هاي پالس اكسيمتر محدوديت

ي بدون  سيمتري نادر است. زماني كه چنين اتفاقي رخ دهد، دستگاه اغلب پيام خطا يا صفحهي غلط در اك احتمال محاسبه

كند اي را توليد مي نوشته

ي  باشد. هر وضعيتي كه جريان خون ناحيه پالس اكسيمتر براي تعيين درصد درست، نيازمند جريان ضرباني خون شرياني مي

شود شتباه شدن درصد پالس اكسيمتر ميمتصل به پروب را دچار اختالل نمايد، باعث ا

شوند كه پالس اكسيمتر درصد نادرست را نشان داده يا اصالً  گذارند و باعث مي عوامل متعددي بر صحت پالس اكسيمتري اثر مي

پردازيم درصدي نشان ندهد كه در پست بعدي به معرفي اين عوامل مي

اكسيمتر پالس دستگاه ي غلط  علل محاسبه

از عبارتند اكسيمتر پالس دستگاه ي غلط سبهعلل محا

رساني ضعيف شوك يا هيپوپرفيوژن مربوط به از دست دادن خون يا خون

كافي نبودن جريان خون درون بافت )هيپوولمي يا هيپوترمي(

مطابقت نداشتن سرعت ضربان يا موج نبض پالس اكسيمتر با نبض واقعي بيمار

برق قوي

هموگلوبينهاي خاص  ناهنجاري

عدم وجود نبض در يك اندام

نرمال باشد، ولي مقدار كل هموگلوبين در دسترس براي آنمي؛ اگرچه در بيماراني كه به شدت آنميك هستند، ممكن است

حمل اكسيژن، ممكن است به طور قابل توجهي كاهش يافته باشد، به طوري كه بيمار در سطح سلولي دچار هيپوكسي شده باشد

ها بر اثر سرما( نقباض عروق محيطي )سپسيس، هيپوترمي يا آسيب انداما

الك ناخن )در صورت اتصال پروب به انگشت دست(
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ي پالس اكسيمتر را به طرفين انگشت وصل كنيد يا اينكه با استون، الك را پاك  اگر بيمار به انگشتان خود الك زده است، گيره

نماييد

رنگ حنا

” سنسور را چك كنيد“ها و پاهاي خود را حنا كرده باشد، پالس اكسيمتر عددي را نشان نداده و پيغام  انگشتان دستاگر بيمار 

شود ظاهر مي

دهد عدم تطابق تعداد نبض واقعي بيمار با تعداد نبضي كه پالس اكسيمتر نشان مي

دهند. اگر تعداد نبضي كه توسط پالس اكسيمتر نشان داده  مياكثر پالس اكسيمترها عالوه بر درصد اشباع، تعداد نبض را نيز نشان 

شود با تعداد نبض واقعي بيمار برابر نباشد، احتمال اينكه پالس اكسيمتر، درصد اشباع اكسيژن و جريان خون را نيز به درستي  مي

احتماالً دقيق نيسترود. بنابراين عدد نشان ندهد، باال مي

بنمسموميت با مونوكسيد كر

ي اشباع( به ميزان بسيار زيادي باال خواهد بود كه كامال  عدد پالس اكسيمتر )عدد درجه،در مسموميت با مونوكسيد كربن

 است ممكن بيمار و هستند ايسكميك شديداً بيمار هاي بافت دهد، مي نشان ۵22۸را غيردقيق است. در حاليكه دستگاه،

 پالس پروب. دهد مي رخ واقعه اين دهد، مي نشان را اشباع هموگلوبين درصد اكسيمتر پالس چون عواق در. باشد هيپوكسيك كامال

 نشان ۵22۸را باع شده با اكسيژن يا مونوكسيد كربن افتراق قائل شود، لذا دستگاه،اش هموگلوبين بين تواند نمي اكسيمتر

است شده اشباع كربن مونوكسيد با اكسيژن جاي به بيمار، هموگلوبين حاليكه در دهد، مي

ي هموگلوبين  بار بيش از تمايل آن به اكسيژن است، بخش عمده ۰22تا  022از آنجا كه تمايل هموگلوبين به مونوكسيد كربن، 

را باال شود، اما پالس اكسيمتر، شود. اين امر باعث ايجاد وضعيت هيپوكسيك كشنده مي خون با مونوكسيد كربن اشباع مي

تنها يك ابزار در ارزيابي بيمار استدهد. در اين وضعيت بايد بيمار را به صورت كلي ارزيابي كنيد. عدد شان مين

تميز كردن يا ضد عفوني نمودن سنسور پالس اكسيمتر

يت نكات زير توصيه ، رعابه منظور تميز كردن يا ضد عفوني نمودن سنسور پالس اكسيمتر

گردد مي

قبل از تميز كردن يا ضد عفوني نمودن، سنسور را از مانيتور جدا كنيد
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قبل از متصل نمودن سنسور به بيمار جديد، آنرا تميز يا ضد عفوني كنيد

تميز يا ضد عفوني ي نرم و مرطوب شده با آب يا محلول آب و صابون ماليم،  سنسور و سطوح تماس آن با بيمار را با يك پارچه

نمائيد

گردد توصيه ميي كلنزيم ي تميز كننده ماده

 عفوني ضد تر قوي جهت. كنيد تميز ٪۹2براي ضد عفوني كردن سنسور، سنسور و سطوح تماس آن با بيمار را با ايزوپروپيل الكل 

ي سازنده توجه نمائيد( هاي كارخانه گردد )به توصيه ميپيشنهاد   ي نيز، مادهنمودن

اكسيمتر پالس دستگاه با مراحل انجام كار

وسايل مورد نياز

الكل و پنبه – ناخن برس – لزوم صورت در سنسور – مناسب محلول – انگشتي پروب – دستگاه پالس اكسيمتر

مراحل انجام كار

ي پالس اكسيمتر مورد نظر را مطالعه كنيد كنندهي توليد  دفترچه راهنماي كارخانه 

با بيمار ارتباط برقرار كنيد و مراحل انجام كار را به وي توضيح دهيد. به بيمار توضيح دهيد كه اين آزمايش به بررسي اكسيژن 

پردازد هموگلوبين مي

كنيد مشخص اتصال محل و( بزرگسال – اطفال -نوع سنسور مناسب را بر اساس سن بيمار )نوزاد

ي بيمار استفاده كنيد  از انگشت اشاره

ي گوش استفاده كرد  توان از سنسورهاي انگشتان پا و يا الله در صورتي كه مشكلي در انگشتان دست بود، مي

اگر انگشتان دست بيمار خيلي بزرگ بود، انگشت كوچك بيمار را براي پروب انتخاب كنيد

ي ديگري پوشانده نشده است ا ناخن مصنوعي، الك يا مادهمطمئن شويد كه ناخن مربوطه ب

در صورت نياز، ناخن را با برس ناخن تميز كنيد

 

 شرکت راد طب درمان االبرز

     22انتهای خیابان فلسطین ، کوچه لقمان الدوله ، پالک  -جمهوری  –تهران  آدرس دفتر مرکزی : 

 66962016شماره تماس :   

 

 



 

 

 

 

در صورت نياز، روي سنسور پروب را با پنبه الكلي تميز كنيد

گيرند ي بيمار طوري وصل كنيد كه چراغ نوري و سنسور پروب در دو نقطه مقابل هم قرار سنسور را به انگشت انتخاب شده

هاي بيمار خيلي بلند بود، پروب را به حالت عمودي به انگشت انتخاب شده وصل كنيد  اگر ناخن

را كوتاه كنيدبيماردر صورت لزوم ناخن 

دست بيمار را همسطح قلب او قرار دهيد

را از قرارگيري در معرض نور شديد محافظت كنيدترانس ديوسر 

طور مكرر ترانس ديوسر را از نظر محل قرارگيري و پوست را از نظر خراش و اختالل در گردش خون چك كنيد به 

ساعت تعويض كنيد تا از تحريك پوست پيشگيري شود ۴محل ترانس ديوسر را هر 

كنيد يادداشت دهد( را نشان مي )عالمتي كه ميزان اشباع شرياني راميزان

تعداد نبض بيمار را با نبض ثبت شده روي دستگاه پالس اكسيمتر مقايسه نمائيد

محصول مشخصات

ميلي متر  ابعاد

 وزن گرم 

بسيار كوچك و قابل حمل  نوع اندازه گيري

ديجيتال  روش ارسال سيگنال

دارد  سنجش حداكثر ضربان قلب

دارد  محاسبه ميانگين ضربان

ندارد  سنجش كالري مصرفي

ندارد  سنجش سرعت
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ندارد  سنجش مسافت پيموده شده

ندارد  ساعت

ندارد  نمايش تاريخ

ندارد  كرنومتر

ندارد  مقاومت در برابر آب

داراي يك بند براي انداخنن دستگاه به دور گردن  لوازم جانبي

 ساير مشخصات

 022تا  ۰2ميزان ضربان قلب بين قابليت اندازه گيري 

 ميزان اكسيژن اشباع در خون( و واحد سنجش0قابليت نمايش ميزان

 نمايش ميزان ضربان قلب به شكل نموداري وسينوسي

 تنظيم هشدار براي حاالت غير عادي ضربان قلب

 هشدارهشدار كاركرد بيش از حد، قابليت تنظيم ميزان حداقل و حداكثر براي 

 صفحه منوي ساده براي تنظيم عملكرد دستگاه

 صفحه نمايش رنگي

 جهت( ۴قابليت تغيير جهت نمايش )با چرخاندن انگشت در 

 قابليت تغيير ميزان روشنايي صفحه نمايش

 عملكرد آسان دستگاه، استفاده حتي در هنگام ضعف باطري

 نمايش وضعيت و اخطار به هنگام ضعف باطري

 ثانيه توقف در عملكرد 2ودكار پس از خاموشي خ
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