MENGENAI CARA PAKAI OKSIMETER PULSA
Apa itu Oksimeter Pulsa?

インドネシア語

Alat untuk mengukur saturasi oksigen arteri（SpO2 ）dan denyut nadi melalui kulit. Saturasi
oksigen（SpO2 ）menurun Ketika kemampuan mengambil oksigen ke dalam tubuh menurun akibat
penyakit paru-paru atau jantung.

※standar saturasi oksigen (SpO2) untuk orang sehat adalah 96～99%.
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Nilai saturasi oksigen (SpO2)
•
Jika 93% atau kurang
•
Jika 95% atau 94%, beri jarak beberapa saat lalu ukur kembali
beberapa kali, dan jika ada penurunan
Mohon hubungi
Pada siang hari (8:30～17:15) 【Puskesmas 〇〇 ☎0748－63－6148】
Pada malam hari (waktu selain di atas)・hari libur【119 (Ambulans)】
1. Jepit ujung jari Anda seperti jepit baju (masukkan jari
Anda dalam-dalam hingga lampu merah yang bersinar di
dalamnya mengenai kuku Anda.)
2. Silakan periksa instruksi manual karena ada model
yang jika Anda masukkan jari Anda akan menyala dan
mulai mengukur secara otomatis dan model yang harus
dipencet terlabih dahulu tombolnya.
3. Silakan cek setelah 20 hingga 30 detik, angka saturasi
oksigen akan muncul.
4. Jika Anda melepaskan jari Anda, alat ukur akan mati
secara otomatis.

Cara mengukur

Cara melihat tampilan layar
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Untuk mengukur dengan keadaan tenang, jangan sampai gerakkan tangan Anda.
Memungkinkan tidak terukur dengan benar jika tidak ada cukup aliran darah di bagian pengukuran
karena ujung jari yang dingin, atau jika transmisi cahata terhalang oleh kutek.
SpO2 menampilkan nilai rata-rata yang diperoleh untung jangka waktu tertentu atau untuk setiap
pulsa, maka dari itu baca nilainya 20 hingga 30 detik setelah pulsa stabil, bukan segera setelah
dipakai.

Ukur dan catat saturasi oksigen (SpO2) saat mengukur suhu tubuh, dua kali sehari.
Kami akan mengkonfirmasi melalui via telepon saat observasi Kesehatan.

◎pastikan untuk mengembalikannya setelah perawatan medis di rumah
selesai. （kirim atau membawa pada siang hari）
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