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پالس اكسيمتري :عالئم حياتي پنجم
Pulse Oximetery: Fifth Vital Sign
پالس اكسيمتري (اسصياتي اص ًظش ّيپَوسي) :سٍضي تشاي تؼييي ّيپَوسي دس تيواساى است ٍ دسغذ ّوَگلَتيي اضثاع ضذُ
تا اوسيژى سا ًطاى هيذّذ.
پالس اكسيمتري :تشسسي غيشتْاجوي اضثاع اوسيژى ضشياًي هي تاضذ وِ اص طشيك اتػال يه گيشُ يا پشٍب تِ اللِ گَش يا
اًگطت تيواس هوىي هيگشدد .دسغذ تياى ضذُ دس ٍالغ ًسثت اوسيژى تِ ّوَگلَتيي است.
پالس اكسيمتر ( :)Pulse Oximeterدستگاّي است وِ تشاي اًذاصُ گيشي هيضاى ّوَگلَتيي اضثاع تا اوسيژى تىاس هيشٍد
ٍ يه ٍسيلِ غيشتْاجوي هيثاضذ وِ تشاي هاًيتَسيٌگ هوتذ غيشتْاجوي اضثاع اوسيژى ػولي ّوَگلَتيي ضشياًي
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ٍ )SPO2دس تيواساى تضسگسال ،اطفال ،ضيشخَاساى ٍ ًَصاداى دس هحيط ّاي تيواسستاى ،دسهاًگاّْا ،آهثَالًس ّا ٍ هٌضل تىاس
هي سٍد.
پالس اوسيوتش يه پشٍب حساسِ ٍ يه هاًيتَس تا يه غفحْي ديجيتال داسد .حسگش ضاهل دٍ ديَد هٌتطش وٌٌذُ ي ًَس ٍ دٍ
سٌسَس است.
يىي اص ديَدّا ًَس تمشيثاً لشهض ،يؼٌي طَل هَج هخػَظ ّوَگلَتيي داساي اوسيژى (ّوَگلَتيي اضثاع) سا هٌتطش هيىٌذ،
ديَد ديگش ًَس هادٍى لشهض ،يؼٌي طَل هَج هخػَظ ّوَگلَتيي تذٍى اوسيژى (ّوَگلَتيي غيش اضثاع) سا هٌتطش هي وٌذ.
ّش وذام اص دٍ ًَع ّوَگلَتيي هيضاى خاغي اص ًَس هٌتطش ضذُ سا جزب هيىٌٌذ ٍ اص سسيذى آى تِ سٌسَس هشتَطِ جلَگيشي
هيىٌٌذ .اگش ًَس ووتشي تِ سٌسَس تشسذ تِ ايي هؼٌي است وِ هيضاى تيطتشي اص ّوَگلَتيي هشتَطِ دس خَى ٍجَد داسد.
سپس دستگاُ پالس اوسيوتش ًسثت ًَس تمشيثاً لشهض ٍ هادٍى لشهض دسيافت ضذُ سا هحاسثِ هيىٌذ تا دسغذ اضثاع اوسيژى
( )SPO2سا هطخع وٌذ.
گيشّي پشٍب حساسْي پالس اوسيوتش تا اًذاصّاي ضثيِ گيشّي لثاس است .گيشُ ي پشٍب حساسِ سا تش سٍي ًَػي تستش
هَيشگي هحيطي هاًٌذ ًَن اًگطت دستًَ ،ن اًگطت پا ،اللِ ي گَش يا سٍي پل تيٌي تيواس هي تَاًيذ ٍغل وٌيذ .دس
ضيش خَاساى هيتَاًيذ حسگش سا تِ دٍس پاضٌْي پا پيچيذُ ٍ تا ًَاس هحىن ًوائيذ.
پالس اوسيوتش اضثاع اوسيژى خَى ضشياًي سا اًذاصّگيشي هي وٌذ لزا پشٍب تايذ دس ًاحيْاي لشاس گيشد وِ ًَس اص طشيك جشياى
خَى ضشياًي تاتاًذُ ضَد.
اص آًجايي وِ ّوَگلَتيي  %98اوسيژى سا دسخَى حول هي وٌذ ٍ پالسوا تٌْا

 2دسغذ آى سا تِ ّوشاُ هيثشد ،پالس

اوسيوتشي تِ ضىل غحيح هيضاى اوسيژى سساًي هحيطي سا تجضيِ ٍ تحليل هي وٌذ .اگش اًذاصُ گيشي اوسيژى تا پالس
اوسيوتش ُب دسستي غَست گشفتِ تاضذ ،اضثاع اوسيژى خَاًذُ ضذُ ،حذاوثش  2دسغذ تا همذاس خَاًذُ ضذُ دس  ABGاختالف
خَاّذ داضت (الثتِ ٍلتي وِ اضثاع اوسيژى تيي  84تا  98دسغذ تاضذ).
دستگاُ پالس اوسيوتش هيضاى اضثاع اوسيژى ّوَگلَتيي سا دس تافتْاي هحيطي اًذاصّگيشي ًوَدُ ٍ دسجِ اضثاع اوسيژى سا
دس خَى تيواس ًطاى هيذّذ.
ايي دستگاُ تػَست لاتل اػتوادي ٍضؼيت للثي تٌفسي تيواس سا ًطاى هيذّذ چشا وِ هي تَاًذ تِ ضوا تگَيذ وِ چگًَِ ػشٍق
هحيطي دس سيستن گشدش خَى

تيواس اوسيژًگيشي هيىٌٌذّ .وچٌيي ويفيت ٍ تأثيش هذاخالت ضوا سا هاًٌذ اوسيژى

دسهاًي ،داسٍ دادى ،ساوطي وشدى ٍ ووىْاي تٌفسي تؼييي هيىٌذ.
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هثالً دس َّاي اتاق ػذد هشتَط تِ تيواس  %92است .تؼذ اص دٍ دليمِ اوسيژى دسهاًي تا جشياى ٍ غلظت تاال تِ  %99هيشسذ ٍ
يه تْثَد لطؼي سا ًطاى هي دّذ.
پالس اوسيوتش اغلة سشيؼتش اص اسصياتي فطاس خَىً ،ثض ٍ تٌفس هطىالت هَجَد دس اوسيژى سساًي سا ًطاى هيذّذ.
پالس اوسيوتش اتضاس هٌاسثي است وِ هيتَاًذ ّيپَوسي سا پيص اص تشٍص ػالئن ٍ ًطاًْْاي آى تطخيع دّذ ٍ ػالٍُ تش
تطخيع ّيپَوسي اتضاس هٌاسثي تشاي پايص واسآيي لَلِ َّايي ٍ اوسيژى دسهاًي تِ هٌظَس تطخيع تْثَدي يا تذتش ضذى
تيواس ًيض هحسَب هيطَد.
تِ ػٌَاى هثالي اص واسآيي پالس اوسيوتش تِ ػٌَاى

يه اتضاس پايص ،تيواسي سا روش هيىٌين وِ دچاس ًطاًْْاي ٍاضحي دس

ديستشس تٌفسي است ٍ حيي ايي وِ ّوىاستاى اٍ سا تشاي تجَيض اوسيژى تِ ٍسيلِ هاسه يه طشفِ آهادُ هيساصد ،ضوا تِ اٍ
پالس اوسيوتش ٍغل هي وٌيذ .پالس اوسيوتش ػذد  SpO2سا ً % 82طاى هيذّذ وِ حاوي اص ّيپَوسي ضذيذ است .تِ
دًثال استفادُ اص هاسه يه طشفِ تا جشياى

 ،15 lit/minػذد پالس اوسيوتشي افضايص هيياتذ .پس اص
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اوسيژى  SpO2تيواس تِ  % 99هي سسذ .دسغذّاي پالس اوسيوتش ،تْثَدي لاتل تَجِ ٍضؼيت تيواس سا ًطاى هي دٌّذ .اص
طشفي اگش  SpO2تيواسي وِ تحت هاسه يه طشفِ لشاس داسد،

 % 93تَدُ ٍ دس حال افت تاضذ ،يؼٌي ٍضؼيت تيواس تذتش

ضذُ ٍ هوىي است تشاي حفظ يا افضايص سطح اوسيژًاسيَى ًياصهٌذ استفادُ اص ًٍتيالسيَى تا فطاس هثثت تاضذ.
يه ًىتِ :اگش تيواس هذتي است وِ تحت هاسه يه طشفِ تا فطاس  15 lit/minلشاسداسد ٍ ػذد پالس اوسيوتش اٍ ًضديه 95 %
يا ووتش است ،ايي ٍضؼيت ًيض تياًگش ّيپَوسيه تَدى تيواس است .احتوال هيشٍد وِ تا تشداضتي هاسه ،ػذد پالس اوسيوتش
تِ سشػت واّص ياتذ.

تًجٍ SpO2:معادل َ ، %90يپًكسي قابل تًجٍ را وشان مي دَد.
پالس اوسيوتش دسغذ ّوَگلَتيي اضثاع ضذُ تا اوسيژى سا تِ غَست ً % SpO2طاى هيذّذ وِ حاوي اص همذاس خَاًذُ ضذُ
تِ ٍسيلْي پالس اوسيوتش است .همذاس طثيؼي آى تشاي ضخػي وِ دس َّاي اتاق ًفس هيىطذ
دسغذ پالس اوسيوتش ووتش اص  95 %هيتَاًذ حاوي اص ّيپَوسي تاضذ .تٌاتشايي دسغذ

% 97-99 SpO2است.

 SpO2صيش % 95سا تايذ هَسد تشسسي

لشاس داد.
اضثاع طثيؼي اوسيژى دسسطح دسيا تايذ تيي  %100 ٍ %96تاضذ.
دسول ،اگش ػذد تِ دست آهذُ صيش  %95تاضذ تِ ضَنّ ،يپَوسي يا هطىل تٌفسي ضه وٌيذ .دسهاى هٌاسة ساُ َّايي ٍ
اوسيژى تىويلي تِ تيواستاى تذّيذ ٍ اص ًظش تغييشات تيطتش ،تِ دلت ٍي سا تحت ًظش تگيشيذ .ػذد صيش  %90تِ دسهاى جذي ساُ
َّائيًٍ ،تيالسيَى تا فطاس هثثت ٍ تجَيض اوسيژى ًياصداسد .تيواس غيش َّضياس هوىي است ًياصهٌذ تِ وٌتشل
تْاجوي(ايٌتيَتاسيَى) ساُ َّائي ٍ ًٍتيالسيَى تا فطاس هثثت تاضذ.

بٍ عىًان يك راَىما SPO2 :ورمال بيه  95تا  99درصد است.
اػذاد  91تا  94دسغذ تش ّيپَوسي خفيف داللت وشدُ ًياص تِ اسصياتي تيطتش ٍ تجَيض اوسيژى هىول سا تَجيِ هيىٌٌذ .اػذاد
 86تا ّ %91يپَوسي هتَسط سا ًطاى هيذٌّذ .هؼوَال ٌتايذ تِ ايي تيواساى ،الثتِ تا سػايت احتياط دس هَسد هثتالياى تِ
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 ،COPDاوسيژى هىول  100دسغذ تجَيض ضَد .اػذاد  85دسغذ يا ووتش ّيپَوسي ضذيذ سا ًطاى دادُ ٍ تِ هذاخلْي فَسي،
ضاهل تجَيض اوسيژى  100دسغذ ،تَْيِ ي هػٌَػي ،يا ّش دٍ ًياص داسًذ.
ّذف ضوا حفظ ٍ ًگْذاسي  SPO2دس حذ ًشهال ( 95تا 99دسغذ) است.
تَجِ تِ ًىات صيش تشاي ضوا وِ تِ ػٌَاى پشستاس هطغَل هشالثت اص تيواس دچاس اختالل تٌفسي ّستيذ ضشٍسي است.
 )1ػَاهلي وِ هوىي است سثة اًذاصُ گيشي ًادسست تَسط پالس اوسي هتش ضَد:


حشوت دادى اًذام(اًگطت)



ّوَگلَتيي غيش طثيؼي (وشتَوسي ّوَگلَتيي يا هت ّوَگلَتيٌوي(



واّص جشياى خَى اًذاهْا(ٍجَد تيواسي ػشٍلي يا پاييي تَدى فطاس خَى يا سشدي اًذاهْا)



ٍجَد ًَس صياد دس هحيط



ٍجَد پيگواًْاي (سًگذاًِ ّاي) پَستي



ٍجَد الن يا حٌا تش سٍي اًذام (اًگطت ) هَسد استفادُ.

ٌّ )2گام گضاسش همذاس ً SPO2ىات صيش تايذ ثثت ضَد:


ثثت تاسيخ،ساػت ،پَصيطي تيواس،سطح فؼاليت تيواس) استشاحت هطلك،استشاحت ًسثي)...،الضاهي است.



ثثت هحل اًذاصُ گيشي  (SPO2دست،پا ،اللِ گَش) الصم است.



همذاس ٍ ًحَُ دسيافت اوسيژى ًٍيض ثثت ػالئن حياتي تيواس ػلي الخػَظ دسجِ حشاست ٍ ًيض ٍجَد يا ػذم ٍجَد
سياًَص ًيض ضشٍسي است.

وكتٍ:
تشاي اطويٌاى اص غحت اًذاصُ گيشي پالس اوسي هتش همذاس

 SPO2سا تا گشفتي ًوًَِ ّ ABGوضهاى همايسِ هي وٌٌذ ٍ

همذاس ضشتاًات ًوايص دادُ ضذُ تا پالس اوسي هتش چه هي ًوايٌذ.
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