
 دستگاه پالس اکسی متری
های نبض دار دستگاه پالس اکسی متری از یک سنسور نوری، تشکیل شده است که بر روی شریانچه

به عنوان فرستنده قرار گرفته  LED گیرد .)معمواًل روی انگشت اشاره شخص( در یک طرف دوقرار می
نانومتر انتشار  930طول موج  نانومتر و مادون قرمز با 660موج نور قرمز با طول موج  2است که 

 .دهدمی

شود و مادون قرمز توسط نور قرمز رنگ توسط هموگلوبین، که رنگ طبیعی آن آبی است جذب می
 .شودجذب می ( HbO2) اکسیژن ترکیبی با هموگلوبین

شود. در طرف دیگر یک که فرستنده هستند، فرستاده می LED در واقع دو نوع طول موج توسط این دو
 .نده یا در اصطالح یک فتودیود قرار دارد. که وظیفه آشکارسازی نور عبوری از بافت را داردگیر 

های هموگلوبینی را که با اکسیژن آمیخته پالس اکسیمتری روشی غیرتهاجمی است، که میزان مولکول
 .کندگیری و به درصد بیان میاند، اندازهشده

آید. شود .زنگ هشدار به صدا درمی ٪۹۰است اگر این میزان در بیماران کمتر از  ٪۹۷–۹۵میزان نرمال آن 
 .دهندهای پالس اکسی متر تعداد و آهنگ ضربان قلب را نیز نمایش میهمچنین اکثر دستگاه

توان دربارٔه هایپوکسمی )کم شدن اکسیژن خون( هشدار داد، و با اجتناب از حمالت با این وسیله می
دهد ،که به بیمار پیامدهای آن، بیماران جراحی را بهبود بخشید. هایپوکسمی زمانی رخ می هیپوکسی و

 .بخش زده شودحسی موضعی یا آرامبی

معرفی شد و ۱۹۸۰یا زمانی که بیمار پس از یک بیهوشی عمومی به هوش آید. این وسیله در سال 
 .روداکنون به عنوان یک روش استاندارد به کار می

 تفاده دستگاه پالس اکسی متریموارد اس
 .کنندها استفاده میهایی که از تسکین دهندهدر طی یا بعد از عمل جراحی یا روش

 برای بررسی این موضوع، که آیا بیمار به دستگاه ونتیالتور برای کمک به تنفس نیاز است یا خیر؟ 
 کنند؟برای مشاهده اینکه داروهای ریه چطور کار می 
 ایی فرد، برای رسیدن به سطوح باالی فعالیت بدنیبرای بررسی توان. 
 برای بررسی این که شخص دچار وقفه تنفسی در طول خواب )آپنه خواب( می شود یا خیر؟ 
 هایی، که بر سطوح اکسیژن خون تأثیر می گذارد، مانند حمله قلبی، برای تشخیص تمام بیماری

 … خونی، سرطان ریه، آسم، ذات الریه و ، کم(COPD) نارسایی قلبی، بیماری مزمن انسداد ریوی



 براساس نوع ایرادات آن متر یپالس اکس تعمیرات
  

خون  ژنیدرصد اشباع اکس زانیم توانیاست که با کمک آن م یدستگاه  متر یاکس پالس
 .نمود یریاندازه گ را یسرخرگ 

 
 معموال فقط باشد یم یمدار قدرت نسبتا کم یدارا پالس اکسی متری دستگاه نکهیتوجه به ا با

LCD  یشده و بخش کوچک  لیدستگاه از مدار فرمان تشک یبخش ها شتریو ب شینما صفحه ای 
 شتریدستگاه ب نیا راداتیخود دستگاه نوعا کم بوده و ا یاست لذا خراب  هیمربوط به مدار تغذ

 .شود یم هیتغذمربوط به پروب و منبع 
 
فوتو  ایها و  LED متصل به یها میاز قطع شدن س یناش تواند یدر پروب که م یخراب  

 دستگاه باشد. ستوریترانز 
 یدستگاه مشاهده کرد و م توریمان یبر رو توان یرا نم PPG گنالیحالت معموال س نیدر ا

  .برطرف نمود را رادیا نیا یکار میبا لح ستیبا
 ریدر غ میکن یرابط را بررس میارتباطات سوکت و س دیارتباط در اکثر موارد با یصورت قطع در
 .است یداخل قسمت انگشت  ایو  ستوریو فوتوترانز  LED مربوط به اتصاالت خود رادیصورت ا نیا
 

دستگاه  در NO SIGNAL غامی پروب قطع شده باشد معموال پ یها میاز س یادیکه تعداد ز زمانی 
 .شود ریپروب تعمباید ود و ش یظاهر م

  
 مشکل نیا خواهد شد. مشکلباشد عملکرد دستگاه دچار  تمام شدنبه  دستگاه رو یباطر وقتی 

عدم  ثلم ،یرادات یعوض نشود ا یباطر که یشروع شده و در صورت  low battery  غامی معموال با پ
 .شود یدستگاه مشاهده م یبر رو شیچشمک زدن صفحه نما ای spo2 شینما

 یشوند اما نکته اصل  یمدار فرمان اشتباه گرفته م یمعموال با خراب مشکالت  دسته از نیا
 .است یبودن باطر فیاز ضع رادیکه ا نجاستیا
 
 تمیطبق الگور  بایداست که  هیدر منبع تغذ مشکل احتماال دستگاه روشن نشود کهیدر صورت 

 .شود ریآن تعم هیمنبع تغذ ،ریتعم
 
معموال  رادینشود ا دهیقلب از دستگاه شن یهنگام شمارش ضربان ها پیب یصدا کهیدر صورت 

 .کرد ریآن را تعم بایدبلند گو بوده و  میس یبه علت قطع
 



 ینم شیو پارامتر ها را نما شود یم یدچار قطع LCD صورت ضربه خوردن دستگاه معموال در 
 یبر رو یشیشود اما نما یم دهیضربان قلب از دستگاه شن یحالت معموال صدا نیدر ا دهد.

توان  یشود م مشکلرابط آن دچار  یها میس ای  LCDسوکت کهیصفحه وجود ندارد. در صورت
 .نمود ضیآن را تعو  دیشکسته باشد با LCD کهیصورت . دررفع کردرا  رادیا
 

 یکمتر یکمتر باشد امکان خراب  LCD یباشد. هر چه عرض فلت ها یم LCD یفلت ها ی نکته
 .دارند یشتریب یها یپهن خراب  یدارند و فلت ها

 
از مدار فرمان بوده که  رادیا دستگاه پس از انجام موارد باال برطرف نشود. راداتیا کهیدر صورت 
آن باشد. در صورت  یداخل  یکروهایم ایها و   IC یسرد میاز لح یتواند در مرحله اول ناش یم

 .شود یرفع نم رادیصورت معموال ا نیا ری. در غمشکل را رفع کردتوان  یسرد بودن م میلح

 
 اکسی متری انگشتی طرز کار دستگاه

 نیا وجود دارد. یکه درون پروب سنسور نور ساخته شده یپروب انگشت  کیدستگاه از  نیا
 ایانگشت شخص و  یرو صورت عادیکه به  ردیگینبض دار قرار م یان یعروق شر  یپروب بر رو

 شود.گذاشته میگوش 
 

وجود  ستوریترانز فتو  کی، آن سمت دیگرد و در انفرستنده امواجکه  دارد LED دو سمت کیدر 
 .امواج است رندهیکه گ دارد که

قرمز  یمرئ  فیط کنند یهستند که نور را در دو طول موج مختلف منتشر م ییهاLED یمنابع نور
است که نور به  ستوریفتوترانز  کی قعدر وا یو آشکارساز نور IR ایمادون قرمز  ینامرئ  فیو ط

 کند.  یم جادیشده را ا افتیمتناسب با نور در  گنالیو س دهیرس ستوریترانز  سیب
از نور را در مدت زمان  یمقدار ثابت  یعی طب رزبه ط یاهرگ یاستخوان، بافت، رنگدانه ها و عروق س

 دارهایو مق است بوده ارضربان د یها به طور عاد انچهیاز شر  یکنند. بستر غن  یتابش جذب م
حجم خون کم و ، به این دلیل که کنند یجذب م استولیو د ستولیس نیاز نور را در ح یریمتغ

 .شود یم ادیز 
 
و  ی، نور را به شکل انتخاب نیو خود هموگلوبترکیب شده  ژنیبا اکس نیکه هموگلوب ییآنجا از

شدت طول موج که از آن ها  یریاندازه گ لهیبه وس باتیترک نی، مقدار اکنند یجذب م ینسب 
 ۹۳۰نانومتر )در رنج امواج قرمز( و  ۶۶۰شود. در واقع دو طول موج  ی، محاسبه مکند یعبور م

 .شود یمنتشر م LED دو قی)امواج مادون قرمز( از طر  ومترنان



 
 نیو هموگلوبکند می، نور مادون قرمز را جذب که قرمز است ژنیشده با اکس بیترک نیهموگلوب

 کند. یرنگ است، امواج نور قرمز را جذب م یکه آب  زین ژنینشده با اکس بیترک
توسط  گریها منتشر شده و پس از عبور از بافت در طرف دLEDاز  یدر واقع دو نوع طول موج نور

 یورود گنالیس نیشود که ا یم لیتبد یک یالکتر  گنالیس کیزان شدت نور به یجذب و م ودیفتود
  یانجام م کروپروسسورهایو م یک یالکترون یتوسط بردها زیآنال نیاست. ا زیدستگاه جهت آنال

شده اشباع  یریبه عنوان مقدار اندازه گ استولیو د ستولیشود و نسبت نور جذب شده در س
 شود. یم یریاندازه گ spo2خون  ژنیاکس

 


