ፐልስ ኦክሲሜትሪ- ሕሙማት ዚጥቀሙሉ መምርሒታት
ናይ ፐልስ ኦክሲሜትራት ኣብ ደምካ ኽንደየናይ ኦክስጅን ይዘውር ከም ዘሎ ንምውሳን ቀይሕን ኢንፍራሬድን ብርሃን ዝጥቀሙ ናይ ሕክምና
መሳርሒታት ኢዮም። እዚ መሳርሒ እዚ ጫፍ ኣጻብዕትካ ኸም ዚሽፍን መነቀርቀር ጌሩእዩ ተነዲፉ። ፐልስ ኦክሲሜትራት መጠን ኦክስጅንን
ውቅዒት ልብን ይልክዑ። ብግቡእ ቦታኡ ኽግበሩን ኣብ ጽቡቕ ዑደት ደም ዘለዎ ኣጻብዕቲ ክጥቀሙን ኣለዎም።

ኣጠቓቕማ
1. ምቹው ብዝኾነ መንገዲኮፍ በል።
2. ኣእዳውካ ጽሩይን ምውቕ ዝበለ ከም ዝኾነን ኣረጋግጽ።
3. ኣብ ኢድካ ክህሉ ዝኽእል ኣዝማልቶ፣ ኣርትፊሻል ጽፍሪ፣ ባንደጅ ወይ ካልእ ማልእ ንኣጽፋርካ ሸፊንዎ ዝርከብ ነገር ኣልግሶ።
4. ነቲ ናይ ፐልስ ኦክሲሜትር ልክዕ ከም ሽኻል ክፈትዎ። ኣይተገድድዎ፣ ኣጻብዕካ ኣብ ውሽጡ ምእንቲ ኽትኣቱ ብቐሊልን ብስፍሓትን
ኪኽፈት ኣለዎ።
5. መመላኸቲት ኣጻብዕትኻ ወይ ማእከላይ ኣጻብዕትኻ ብቐሊሉ ኽሳዕ ምእታው ዝኽእሎ ካብ ክልቲኡ ኢድካ ሓዲኡ ኣእቱ።
6. ኣጻብዕትኻ ኽተእቱ ከለኻ እቲ ናይ ፐልስ ኦክሲሜትር ብኡንብኡ ክትውላዕ እያ፣ እቲ መርኣዪ ነቲ ንባብ ኪረኽቦ ኸሎ ኺበርህ ይኽእል
እዩ።
7. እቲ ቝጽርታት ክሳዕ ዚጸንዕ ክትጽበ ኸለኻ፣ ነቲ ኣብቲ መርኣዪ ዘሎ መሐበሪ ባትሪ ርኣዮ። እታ ባትሪ ትሑት እንተ ደኣ ዀይኑ፣ ምኽሪ
ንምርካብ ምስ_________ተራኸብ።
8. እቲ ናይ ፐልስ ኦክሲሜትር መጠን ኦክስጅንካ ኽዕቅን ከሎ ኢድካ ፍዅስ ከም ዝብል ግበር። ልብኻ ኺሃርም ከሎ ዜብርህ ንእሽቶ
ብርሃን ወይ መስመር ኺህሉ ይኽእል እዩ።
9. ድሕሪ 1 ደቒቕ መጠን ኦክስጅንካ መዝግብ። እቲ ኣብቲ መርኣዪ ዘሎ ዝለዓለ ቁጽሪ መጠን ኦክስጅንካ እዩ፣ እቲ ኻልኣይ ቁጽሪ ኸኣ
ውቅዒት ልብኻ እዩ።
10. ነቲ ናይ ፐልስ ኦክሲሜትር ካብ ኣጻብዕካ ኣወግዶ። እቲ መሳርሒ ብኡንብኡ ይጠፍእ እንደገና ንኽጥቀመሉ ድማ ድሉው እዩ።
እቶም ቁጽርታት ብቐጻሊ እንተ ዘይቀሪቦም • ኣጻብዕትኻ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ውሽጢ እቲ ኦክሲሜትር ከም ዘሎ ኣረጋግጽ
•
•

ሕዚ እውን እንተዘየንቢብካ ካልእ ኣጻብዕትኻ ፈትን
ኣጻብዕትኻ ሙቐት ከም ዘለዋ ኣረጋግጽ፣ ኢድካ ኣይትጨብጥ፣ ኢድካ ድማ ቀጥ ኣብል።

ጽሬት
ነቲ ኦክሲሜትር ኣይተተርክሶ። ንእሽተይ ናይ ናይ ኣልኮል መጽረጊ ብምጥቃም ጽረጎ። ነቲ ኤለክትሮኒካዊ
መርኣዪ ኺጐድኦ ስለ ዚኽእል ካልእ ጸረ ነፍሳት/ ጸረ ባክተርያን ኣይትጠቐም።

መዘኻኸሪ፡
መጠን ኦክስጅንካ ከም ዚንኪ ዚገብር ዘሎ ዕዮ ኣየናይ ምዃኑ ንምፍላጥ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ክትፍጽም ከለኻ ናይቲ ፐልስ ኦክሲሜትሪ ንባብ
ኽትወስድ ትኽእል ኢኻ ። ነዚኦም ንጥፈታት እዚ ደረት ግበረሎም እሞ ምስ ኣላዪት ሕሙማትካ ወይ ሓኪምካ ተመያየጠሉ።

