
تجهیزات نظارتی برای شما ارسال شده است تا بتوانیم عالئم شما را پیگیری کرده و از بهبودی 

شما حمایت کنیم.

نحوه استفاده از 

تجهیزات مانیتورینگ

12٫2021مراقبت از کووید در خانه توسط Calvary Medibank JV Pty Ltd، سرمایه گذاری مشترک بین Calvary و Medibank ارائه می شود.

دست خود را روی قفسه سینه، هم سطح قلب قرار   .4
دهید و ثابت نگه دارید.

اکسیمتر پس از چند ثانیه نبض شما را پیدا می کند 

و سطح اکسیژن خون و ضربان نبض شما را روی 

نمایشگر دستگاه نشان می دهد.

سنجش نیاز به زمان دارد تا به حالت ثابت برسد پالس 

اکسیمتر را حداقل یک دقیقه یا بیشتر در جای خود نگه 

دارید تا زمانی که نتیجه برای پنج ثانیه تغییر نکند.
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هنگامی که عدد تا پنج   .5
 ثانیه تغییر نکرد، نتیجه 

را ثبت کنید.

انگشت خود را از 

دستگاه خارج کنید.به طور خودکار خاموش خواهد شد.

اکسیمتر انگشتی

 این دستگاه نبض و سطح اکسیژن شما را اندازه گیری 

می کند.

دو باتری سایز AAA را در محفظه باتری قرار دهید و   .1
 درپوش آن را بگذارید.
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اکسیمتر را باز کنید و انگشت اشاره خود را داخل   .2
 بالشتک های الستیکی قرار دهید و سپس رها کنید 

 تا انگشت تان را بگیرد.

دستگاه در عرض 2 ثانیه به طور خودکار روشن می   .3
شود. خواهید دید که صفحه نمایش روشن می شود.

اگر الک ناخن دارید، آن را پاک کنید و دست خود را   .1 
گرم کنید 

اطمینان حاصل کنید که حداقل پنج دقیقه قبل از   .2 
انجام تست، استراحت کرده اید

مراقب باشید درست تشخیص دهید کدام عدد ضربان   .3
قلب شما و کدام سطح اکسیژن شما را نشان می دهد.

مراقبت از کووید در خانه از 

طرف خدمات بهداشتی محلی 

شما ارائه می شود.
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 نکاتی برای خواندن دقیق اکسیمتر از 

نوک انگشت

 سردی دست ها، حرکت، کثیفی روی سنسور و/یا 

 الک ناخن می تواند باعث خواندن نادرست شود. 

اگر در خواندن عدد مشکل دارید، در اینجا نکاتی وجود 

دارد که به شما کمک می کند که دقیق تر بخوانید.

COVID-19 یادداشت نظارت از راه دور
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سطح اکسیژن

سرعت ضربان قلب



عالمت درجه در طول مدت تست چشمک می زند.   .3
هنگامی که چشمک زن متوقف می شود، تقریباً به 

 مدت 10 ثانیه صدای بوق می شنوید. دمای شما 

روی صفحه LCD ظاهر می شود. 

برای خواندن دقیق ترین نتیجه، توصیه می کنیم در 

صورت قرار دادن دماسنج در دهان به مدت 2 دقیقه یا 

در صورت قرار دادن در زیر بغل 5 دقیقه آن را نگه دارید 

 - حتی اگر دستگاه قبالً بوق زده باشد.

دستگاه را از دهان یا   .4 
 زیر بغل خود خارج 

 کرده و نتایج آنها را 

ثبت کنید.

برای افزایش عمر باتری، دکمه را فشار دهید تا دستگاه 

پس از اتمام آزمایش خاموش شود. اگر اقدامی انجام 

نشود، دستگاه پس از حدود 10 دقیقه به طور خودکار 

خاموش می شود.

دماسنج

این دستگاه دمای شما را اندازه گیری می کند.

دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا دماسنج روشن شود   .1
)هنگامی که صفحه روشن می شود صدایی خواهید شنید(.

Battery Cap LCD

On/Off
Button

Probe

دماسنج را در دهان یا زیر بغل خود قرار دهید.   .2
دهان - دماسنج را زیر زبان خود قرار دهید و دهان   •

خود را ببندید. از راه بینی مرتب نفس بکشید.

زیر بغل - زیر بغل خود را خشک کنید. دماسنج را   •
زیر بغل خود قرار دهید و بازوی خود را محکم به 

پهلوی خود فشار دهید.

دمای کمتر از 37.5 طبیعی، بین 37.5 تا 38.5 کمی باال و 

باالی 38.5 باال در نظر گرفته می شود. 

اگر آنچه میخوانید خارج از این دامنه است و حالتان خوب 

نیست، لطفاً با شماره زیر با گروه مراقبت از مبتالیان به 

کووید در خانه تماس بگیرید. 

اگر حالتان خوب است، هر 15 دقیقه خواندن اعداد را تکرار 

کنید و اگر هنوز خارج از محدوده مورد نظر هستند، لطفاً با 

گروه مراقبت از کووید در خانه تماس بگیرید.

چه ارقامی عادی تلقی می شوند؟ 

ضربان نبض بین 50 تا 110 قابل قبول در نظر گرفته می 

شود. عدد های خارج از این محدوده ممکن است بسته به 

عالئم و پیش زمینه سالمت شما نیاز به بررسی پزشکی 

داشته باشند. 

سطح اکسیژن 95 درصد یا باالتر قابل قبول در نظر گرفته 

می شود. سطوح زیر این ممکن است بسته به عالئم و پیش 

زمینه سالمت شما نیاز به بررسی پزشکی داشته باشد. 
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 سوالی دارید؟ ما اینجا هستیم 

 تا از شما حمایت کنیم.

  www.covidcareathome.com.au :تماس بگیرید 

1800 367 277

100999897969594939291 90 
یا کمتر

اکسیژن خون طبیعی 

برای اکثر افراد 

اگر بعد از 15 دقیقه سطح اکسیژن 

خون در این حد باقی ماند، لطفاً 

با گروه مراقبت از کووید در خانه 

به شماره 375 317 1800 تماس 

بگیرید. 

اگر سطح اکسیژن خون تان به 

طور مداوم 92 درصد یا کمتر بود، 

فوراً با 000 تماس بگیرید یا ظرف 

یک ساعت به نزدیکترین بخش 

اورژانس مراجعه کنید.
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LCDدرپوش باتری

دکمه روشن/خاموش بررسی


