Pulse Oximetry (பல்ஸ் ஆக்சிமெட்ரி)- ந ோயோளியின்
பயன்போட்டுக்குரிய வழிமுறைகள்
பல்ஸ் ஆக்சிமீ ட்டர்கள் உங்கள் இரத்தத்தில் எவ்வளவு ஆக்ஸிஜன் இருக்கின்றது
என்பததத் தீர்மானிக்க சிவப்பு மற்றும் அகச்சிவப்பு ஒளிதைப் பைன்படுத்தும் மருத்துவ
சாதனங்களாகும். இந்த சாதனம் உங்கள் விரலின் நுனிதை கவ்விப் பிடிக்கக்கூடிை
கிளிப் பபால வடிவதமக்கப்பட்டுள்ளது. பல்ஸ் ஆக்சிமீ ட்டர்கள் உங்கள் ஆக்ஸிஜன்
அளதவயும் இதைத் துடிப்தபயும் அளவிடுகின்றன. அதவ நல்ல குருதிச்
சுற்பறாட்டமுள்ள விரல்களில் ஒழுங்காகப் பபாருத்தப்பட்டுப் பைன்படுத்தப்பட
பவண்டும்.

எவ்வோறு பயன்படுத்துவது

1. வசதிைாக இருக்கும் வதகைில் அமர்ந்து பகாள்ளவும்.

2. உங்கள் தககள் சுத்தமாகவும் ஓரளவு சூடாகவும் இருப்பதத உறுதி பசய்து
பகாள்ளவும்.

3. நகப் பூச்சு, பசைற்தக நகங்கள் அல்லது உங்கள் நகங்கதள மதறக்கும் பவறு
எந்த சாதனத்ததயும் அகற்றவும்.
4. துணிதைக் கவ்விப் பிடிக்கும் கிளிப்தபப் பபான்று பல்ஸ் ஆக்சிமீ ட்டதரத்
திறக்கவும். அதத அழுத்தித் திறக்க பவண்டாம், அது உங்கள் விரதல
உட்புகவிடும் அளவுக்கு எளிதாகவும் அகலமாகவும் திறக்க பவண்டும்.
5. உங்களுதடை எந்தபவாரு தகைின் சுட்டுவிரதலைாவது அல்லது
நடுவிரதலைாவது அதற்குள் எளிதாக முன்பனாக்கி நகர்த்தவும்.

6. உங்கள் விரதலச் பசருகும்பபாது பல்ஸ் ஆக்சிமீ ட்டர் தானாகபவ இைங்கத்
பதாடங்கும், வாசிப்தபக் காட்டும்பபாது அது ஒளிரக்கூடும்.
7. எண்கதள உறுதிப்படுத்தக் காத்திருக்கும்பபாது, காட்டிைில் பற்றரிைின்
அளவுகாட்டிதைப் பரிபசாதிக்கவும். பற்றரி குதறவாக இருந்தால்,
ஆபலாசதனக்கு ________________ ஐத் பதாடர்பு பகாள்ளவும்.

8. பல்ஸ் ஆக்சிமீ ட்டர் உங்கள் ஆக்ஸிஜன் அளதவ அளவிடும் பபாது உங்கள்
தகதை ஆசுவாசமாக அதசக்காது தவத்திருக்க முைற்சிக்கவும். உங்கள் இதைம்
துடிக்கும் ஒவ்பவாரு தடதவயும் ஒளிரக்கூடிை சிறிை ஒளி அல்லது பட்டி அதில்
இருக்கக்கூடும்.
9. சுமார் 1 நிமிடம் கழித்து உங்கள் ஆக்ஸிஜன் அளதவப் பதிவு பசய்ைவும்.
ஒளிர்காட்டிைில் பமபல காட்டும் எண் உங்கள் ஆக்ஸிஜன் அளதவயும், மற்ற
எண் உங்கள் இதைத் துடிப்தபயும் குறிக்கும்.

10. உங்கள் விரலிலிருந்து பல்ஸ் ஆக்சிமீ ட்டதர அகற்றவும். சாதனம் தானாகபவ
அதணக்கப்பட்டு மீண்டும் பைன்படுத்துவதற்குத் தைாராகி விடும்

எண்கள் பதாடர்ச்சிைான முதறைில் காட்டப்படாவிட்டால்:
•
•
•

உங்கள் விரல் ஆக்ஸிமீ ட்டருக்குள் சரிைாகப் பபாருந்தியுள்ளதா என
உறுதிப்படுத்திக் பகாள்ள பவண்டும்

அதன் பின்பும் காட்டவில்தல என்றால் மற்பறாரு விரலில் பபாருத்திப் பார்த்து
முைற்சிக்கவும்

விரல் சூடாக இருப்பதத உறுதிபசய்து பகாள்ளவும், உங்கள் முஷ்டிதை இறுகப்
பிடிக்காமல், உங்கள் தகதை அதசைாமல் தவத்திருக்கவும்.

சுத்தம் மசய்தல்
ஆக்ஸிமீட்டதர ஈரப்படுத்த பவண்டாம். சிறிை ஆல்கஹோல்

துறைப்போன் ஒன்றினால் துதடக்கவும். டிஜிட்டல் காட்டிதைச்
பசதப்படுத்தும் என்பதால் ஏதனை கிருமிநாசினி/பாக்டீரிைா
எதிர்ப்புத் துதடப்பான்கதளப் பைன்படுத்த பவண்டாம்.

குைிப்பு:
உங்கள் ஆக்ஸிஜன் அளதவக் குதறக்கக் கூடிை பணிகள் என்ன என்பதத

அறிவதற்கும் பவவ்பவறு பசைற்பாடுகதள முடிக்கும்பபாது உங்கள் பல்ஸ்

ஆக்சிபமட்ரி வாசிப்தபப் பைன்படுத்தலாம். இந்த நடவடிக்தககதள மட்டுப்படுத்த
முைற்சிக்கவும், இது குறித்து உங்கள் மருத்துவத்தாதி அல்லது மருத்துவரிடம்
கலந்தாபலாசிக்கவும்.

தனிநபரின் பபைதரக் குறிப்பிடவும்

