INFORMACJE DLA PACJENTA
PROGRAM ZOZ K ŁOBUCK i STAROSTWA POWIATU K ŁOBUCKIEGO
PULSOKSYMETR PLUS

1. Pulsoksymetr s łu ży do nieinwazyjnego pomiaru:
•
•

saturacji tlenem krwi t ętniczej (SpO2),
t ętna (pulsu).

2. Pulsoksymetr przeprowadza pomiar nasycenia krwi tlenem ( saturacj ę). Pomiar saturacji pomaga w okre śleniu, czy i kiedy pacjent z COVID-19 mo że wymaga ć hospitalizacji i tlenoterapii. Zaostrzenie objawów COVID-19 nast ępuje najczęciej
ś
pomi ędzy 7-9 dniem choroby.
3. Prawid łowy poziom saturacji u zdrowej osoby powinien wynosi ć 95 - 98%.
Je śli saturacja spada poni żej 95% to jest to sygna ł świadcz ący o niedotlenieniu.
Saturacja 92% jest wskazaniem do kontaktu z lekarzem rodzinnym w godzinach pracy poradni lub ambulatorium w godzinach 18.00-8.00.
Saturacja 90% i ni ższa jest wskazaniem do kontaktu z pogotowiem ratunkowym.
UWAGA! U osób pal ących tyto ń, z przewlek łymi schorzeniami uk ładu oddechowego - astma,
POCHP warto ść SpO2 mo że by ć ni ższa (poni żej 95%, nawet w granicach 93-92%) ni ż u oso by zdrowej, zatem wa żna jest ocena pocz ątkowa saturacji, przy braku objawów świadcz ących
o niedotlenieniu (jak np. duszno ść, zaburzenia świadomo ści, zasinienie ust i twarzy, nag łe wy zi ębienie d łoni i stóp). U takich osób alarmuj ący jest spadek saturacji o co najmniej 3 procent
w stosunku do poziomu notowanego w stabilnym okresie choroby.
Telefon do poradni -

Telefon do Ambulatorium K łobuck – 34 317 28 61 wew. 177, kom. 728 994 806
Telefon do Ambulatorium Krzepice – 34 317 50 50 wew. 26,
Telefon do Pogotowia Ratunkowego – 999, 112
4. Pomiaru saturacji nale ży dokonywa ć kilka razy w ci ągu doby - średnio 3 razy dziennie. Dodatkowo - zawsze przy pogorszeniu samopoczucia, w szczególno ści je śli pojawia si ę:
- duszność, czyli uczucie braku powietrza, trudno ść z jego nabraniem, bardzo szybkie oddychanie,
uczucie braku tchu (jak przy ci ężkim wysi łku fizycznym, ale wyst ępuj ące w spoczynku);
- zwi ększenie liczby oddechów (norma 17-20 oddechów/minut ę);
- ból lub silny ucisk w klatce piersiowej;
- zaburzenia świadomo ści (dotychczas w pełni świadoma osoba nagle nie jest w stanie si ę skupi ć,
zachowuje si ę nielogicznie, mówi dziwne rzeczy);
- senność nie do opanowania (chory ca ły czas śpi, nie mo żna go dobudzi ć lub obudzony natychmiast zasypia);
- zasinienie ust i twarzy, zasinienie p łytki paznokciowej;
- nag łe wyzi ębienie d łoni i stóp (mo że towarzyszy ć odczucie dr ętwienia d łoni i stóp);
- ból i szum w uszach.

5. Puls to potoczne okre ślenie dla liczby wyczuwalnych uderze ń serca na minut ę. Optymalne warto ści pulsu w spoczynku mieszcz ą si ę w przedziale 60-90/min. Puls naturalnie zwi ększa si ęw czasie wysi łku, zdenerwowania, po wypiciu kawy, mocnej herbaty, alkoholu. W przebiegu niektórych
chorób, np. uk ładu kr ążenia, tarczycy warto ści pulsu mog ąodbiega ć od normy.
Puls, podobnie jak saturacja, powinien by ć mierzony w odpowiednich warunkach – w spokoju, po
okresie kilkunastominutowego wypoczynku po wysi łku, w pozycji siedz ącej, lub le żącej.
W COVID-19 objawem alarmuj ącym jest wzrost pulsu w spoczynku powy żej 100/min.
6. Aby badanie by ło miarodajne i rzetelne nale ży przestrzega ć kilku zasad:
•
urz ądzenie nak łada si ę na palec wskazuj ący (dobór r ęki jest dowolny);
•
nie zak łada si ę aparatu na palec, je śli znajduje si ęna nim opatrunek medyczny: banda ż czy
plaster, przed badaniem nale ży go zdj ąć;
•
nale ży usun ąć lakier do paznokci, tipsy itp. (barwnik lakieru fa łszuje obraz badania);
•
aby opuszka palca znalaz ła si ę idealnie w środku urz ądzenia trzeba skróci ć za d ługie paznokcie, w tym równie ż usun ąć tipsy;
•
palec powinien by ć suchy;
•
nie nale ży bada ć saturacji zaraz po przyj ściu z dworu, lub kiedy palce s ą zmarzni ęte po
przebywaniu w ch łodnym pomieszczeniu, d łu ższym trzymaniu w zimnej wodzie itp. (wcześniej nale ży je ogrza ć);
•
nie nale ży bada ć saturacji po znacznym wysi łku - trzeba odpocz ąć kilkana ście minut;
•
badanie nale ży przeprowadza ć w spokoju, w pozycji siedz ącej lub le żącej:
•
nale ży uwa ża ć, by pulsoksymetr nie spada ł z palca.
7. Podczas teleporady piel ęgniarki lub lekarza POZ w 8-9 dobie nale ży poda ć wynik zmierzonej saturacji i pulsu.
8. W 11 dobie nale ży zwróci ć pulsoksymetr do poradni, o ile lekarz nie zadecyduje inaczej.
Nale ży zapakowa ć pulsoksymetr w foliowy woreczek. Zwrotu nale ży dokona ć poprzez piel ęgniark ę
środowiskow ą lub zdrow ą osob ę opiekuj ąc ą si ę.
9. Pacjent przyjmuj ący pulsoksymetr z poradni jest zobowi ązany do zadbania, aby aparat wróci ł w
wyj ściowym stanie do poradni i móg ł pomaga ć innym chorym. W przypadku zniszczenia lub zagubienia aparatu wydanego z poradni jest zobowi ązany do poniesienia kosztów zakupu nowego pulsoksymetru w kwocie 200 z łotych.

