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 پالس اکسیمتر برای کودکان بیمار دستگاهاز استفادهدر  کاربردینکات 

هاًا دز قػوت ازشیاتی غسفِ ٍ تٌفع هؿکل تسای طثقِ تٌدی تیوازی ٍ اًجام هداخالت  ّا یدز تَکلت  تا تَجِ تِ ایٌکِتوجه : 

هطالعِ ایي زاٌّوا تسای آؾٌایی تیؿتس تا کازتسد دغتگاُ تِ پصؾکاى تعدی ، اغتفادُ اش دغتگاُ پالع اکػی هتس تَصیِ ؾدُ اغت ، 

 هحتسم تَصیِ هی ؾَد ٍ خَاّؿوٌد اغت تا تِ شتاى غادُ تس ًحَُ کاز تا دغتگاُ زا عوال تِ هساقثیي غالهت ًیص آهَشؼ دّید .

 

 اگسچِ کِ یک کَدک تیواز زا ًؿاى دّد .پالع اکػی هتس تْتسیي اتصازی اغت کِ هی تَاًد اطالعات حیاتی ٍ ًیاش تِ اکػیطى دز 

 تسزغی ؾَد . ثَد اکػیطى ٍ ؾدت تیوازی دز کَدک تساغاظ هعایٌات تالیٌی تْس حال الشم اغت تا عالئن تالیٌی کو

 چه زمانی باید از پالس اکسی متر استفاده کرد : 

  پٌَهًَی ( هثتال تِ ) ًِ فقط دز تیوازاى   ّوِ کَدکاى دز شهاى پریسؼدز 

 اًجام هی ؾَد. کَدکاى تػتسی کِ تسای ّوِ  ٍیصیت ّای پصؾکی ٍ پسغتازی  دز 

  دیػتسظ تٌفػی ،آپٌِ یا کاّؽ َّؾیازی هساجعِ هی کٌد  . هثلتیوازی ٍخین یک ّس کَدکی کِ تا 

 

 نحوه استفاده از پالس اکسی متر 

 دغتگاُ زا زٍؾي کٌید . .1

 کَدک زا دز ٍضعیت آزام دز آغَؼ هادز ًؿػتِ تاؾد . .2

 گیسُ دغتگاُ زا تِ ًَک اًگؿت دغت یا پای کَدک هتصل کٌید . .3

 ثاًیِ طَل تکؿد ( 32تا  22)هوکي اغت تا دغتگاُ اهَاج ًثض یکٌَاختی زا ًؿاى دّد هٌتظس تواًید  .4

 دز چازت عالئن حیاتی تیواز ثثت کٌید .(  ٍ هیصاى ًثض زا SpO2هقداز فؿاز اکػیطى )  .5

اکػیطى ٍ ًثض اطویٌاى ًدازید ، هیصاى ضستاى قلة زا تا کوک گَؾی یا لوع ًثض اش دقت ٍ صحت هقداز فؿاز اگس  .6

 کٌتسل کٌید .

 % اغت اکػیطى تدّید :     92اگس فؿاز اکػیطى کوتس اش  .7

 لیتس دز دقیقِ 2تا  2.5اش طسیق هاغک تیٌی یا لَلِ تیٌی  ٍ تِ ؾکل جسیاى هداٍم   

 هجددا فؿاز اکػیطى زا کٌتسل کٌید . .8

 ِ پع اش هصسف اکػیطى  فؿاز اکػیطى ٍ ًثض زا هجددا  دز چازت عالئن حیاتی ثثت کٌید .دقیق 15 .9
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 کنترل روزانه :  
 حداقل یک تاز دز زٍش ّوِ کَدکاًی کِ اکػیطى دزیافت هیکٌٌد تاید تا پالع اکػی هتس کٌتسل ؾًَد .

 کِ کَدک تیوازی ؾدید تٌفػی دازد .( دغتگاُ اکػیطى زا خاهَؼ کٌید ) تِ جص دز هَازدی .1

 فؿاز اکػیطى زا اًداشُ تگیسید . .2

دز صد اغت، اکػیطى زا کاهال قطع  92دقیقِ تعد اش قطع اکػیطى دّی تِ کَدک ، فؿاز اکػیطى تیؽ اش  15تا 12اگس  .3

 کٌید .

 تعد اش یک غاعت هجددا فؿاز اکػیطى زا کٌتسل کٌید  .4

 هجددا اکػیطى تدّید . دزصد تَد 92اگس فؿاز اکػیطى کوتس  .5

ٍ دز کٌاز آى ٍجَد ذخیسُ هٌاغة اکػیطى زا ًیص ّس زٍش فؿاز اکػیطى ٍ ًثض زا دز چازت عالئن حیاتی تیواز ثثت کٌید  .6

 ثثت کٌید.

تا اغتفادُ اش پالع اکػی هتسی هٌظن ، ّوِ کَدکاى تیوازی زا کِ عالئن تٌفػی آًْا دز حال پیؿسفت اغت یا آپٌِ یا  .7

 َؾیازی ٍ ّسگًَِ عالئن تیوازی ؾدید پیؽ زًٍدُ دازد زا کٌتسل کٌید .اختالل دز ّ

 

 مراقبت از دستگاه پالس اکسی متر : 

زٍی شهیي تیافتد ٍتسای پسٍب اًگؿت دغتگاُ ٍ غین ّای آى تػیاز حػاظ ّػتٌد ٍ تاید تِ دقت اش آًْا هحافظت کٌید .ًثاید 

داؾتِ ؾَد . قثل اش اغتفادُ حتوا تاید تا الکل ضدعفًَی ؾَد ٍ کازهٌد تْداؾتی  پیؿگیسی اش اًتقال عفًَت ّوَازُ  تاید تویص ًگِ

ّن تاید قثل ٍ تعد اش تواظ تا ّس تیواز دغتاى خَد زا ؾػتؿَ دّد .هساقة تاؾید کِ دز فَاصل هٌظن دغتگاُ زا تِ ؾازضز هتصل 

 کٌید .


