পালস অক্সিমেক্সি - ররাগীর ব্যব্হামরর জন্য ক্সন্মদে শন্া
পালস অক্সিক্সিটার হললা লাল ও ইনফ্রালরড আললা ব্যব্হার কলর আপনার রলে কী পক্সরিাণ অক্সিলেন সঞ্চাক্সলত হলে তা ক্সনণণয় করার
একটি মিক্সডলকল ক্সডভাইস। এই ক্সডভাইসটিলক একটি ক্সিলপর িলতা কলর ক্সডোইন করা হলয়লে যা আপনার আঙু ললর ডগায় লাগালনা
হয়। পালস অক্সিক্সিটার আপনার অক্সিলেলনর িাত্রা এব্ং আপনার হাটণ মরট পক্সরিাপ কলর। এটি অব্শ্যই সঠিকভালব্ লাগালত হলব্
এব্ং ভাললাভালব্ রে সঞ্চালন হলে এিন আঙু লল ব্যব্হার করলত হলব্।

ক্সিভামব্ ব্যব্হার িরমে হয়
1. একটি আরািদায়ক অব্স্থালন ব্সুন।
2. আপনার হাতগুললা পক্সরষ্কার এব্ং তু লনািূলকভালব্ উষ্ণ আলে তা ক্সনক্সিত করুন।
3. মযলকালনা মনইল পক্সলশ্, কৃ ক্সত্রি নলের ব্যালেে অথব্া আপনার নেলক মেলক রাো অনয মযলকালনা ক্সকেু সক্সরলয় মেলুন।
4. োিার ক্সপন এর িলতা কলর পালস অক্সিক্সিটারটি েুলুন। মোরােুক্সর করলব্ন না, এটি সহলেই েুলল যালব্ এব্ং আপনার
আঙু ল ক্সেট হওয়ার িলতা পযণাপ্ত প্রশ্স্ত হলব্।
5. আপনার মযলকালনা এক হালতর তেণনী ব্া িলযযর আঙু ল এটির িলযয সহলে যতদূর যায় ততদূর স্লাইড কলর প্রলব্শ্ করান।
6. আপনার আঙু ল প্রলব্শ্ করালল পালস অক্সিক্সিটারটি স্বয়ংক্সিয়ভালব্ চালু হলয় যালব্, ক্সরক্সডং মনওয়ার সিয় ক্সডসলে জ্বলামনভা করলত পালর।
7. সংেযাগুললা ক্সস্থর হওয়ার েনয অলপক্ষা করার সিয়, ক্সডসলের ব্যাটাক্সর ইক্সেলকটর মচক করুন। যক্সদ ব্যাটাক্সরর চােণ কি
থালক, তাহলল পরািলশ্ণর েনয ________________ নম্বলর মযাগালযাগ করুন।
8. পালস অক্সিক্সিটার আপনার অক্সিলেলনর িাত্রা পক্সরিাপ করার সিয় আপনার হাত ক্সশ্ক্সথল ও ক্সস্থর রাোর মচষ্টা করুন।
আপনার হৃদযন্ত্র প্রক্সতব্ার স্পক্সিত হওয়ার সিয় একটি মোট লাইট ব্া মরো আললাক্সকত হলয় উঠলত পালর।
9. প্রায় 1 ক্সিক্সনট পর আপনার অক্সিলেলনর িাত্রা মরকডণ করুন। ক্সডসলের উপলরর ক্সদলক থাকা সংেযাটি হললা আপনার
অক্সিলেলনর িাত্রা, অনয সংেযাটি হললা আপনার হাটণ মরট।
10. পালস অক্সিক্সিটারটি আপনার আঙু ল মথলক েুলল ক্সনন। ক্সডভাইসটি স্বয়ংক্সিয়ভালব্ ব্ন্ধ হলয় যালব্ এব্ং পুনরায় ব্যব্হালরর
েনয প্রস্তুত থাকলব্।
যক্সদ সংেযাগুললা সঙ্গক্সতপূণভ
ণ ালব্ মদোলনা না হয়:


আপনার আঙু ল পুলরাপুক্সরভালব্ অক্সিক্সিটালরর ক্সভতলর প্রলব্শ্ কলরলে তা ক্সনক্সিত করুন



তারপলরও ক্সরক্সডং না মদোলল অনয একটি আঙু লল ক্সদলয় মচষ্টা করুন



আঙু লটি উষ্ণ আলে তা ক্সনক্সিত করুন, আপনার হাত িুলঠাব্দ্ধ করলব্ন না, এব্ং হাত ক্সস্থর রােুন।

পক্সরষ্কার িরা
অক্সিক্সিটারটি মভোলব্ন না। একটি মোট অযালমিাহলযুক্ত ওয়াইপ ক্সদলয় িুলে ক্সনন। অনয মকালনা েীব্াণুনাশ্ক/
অযাক্সিব্যাকলটক্সরয়াল ওয়াইপ ব্যব্হার করলব্ন না কারণ মসগুললা ক্সডক্সেটাল ক্সডসলেলক ক্ষক্সতগ্রস্ত করলত পালর।
দ্রষ্টব্য:
এোড়াও মকান কােগুললার কারলণ আপনার অক্সিলেলনর িাত্রা ক্সনলচ মনলি মযলত পালর তা মদোর েনয আপক্সন ক্সব্ক্সভন্ন কােকিণ
করার সিলয়ও আপনার পালস অক্সিক্সিটালরর ক্সরক্সডং ক্সনলত পালরন। এই কােগুললা সীক্সিত করার মচষ্টা করুন এব্ং আপনার নাসণ
ব্া ডাোলরর সালথ এটি ক্সনলয় আললাচনা করুন।

