
Quý vị đã được gửi thiết bị đo để chúng tôi có thể theo dõi các triệu chứng của quý vị và 
hỗ trợ quá trình hồi phục của quý vị.

Cách sử dụng thiết bị đo 
của quý vị

Chăm sóc bệnh COVID tại Nhà được thực hiện bởi Calvary Medibank JV Pty Ltd, một liên doanh giữa Calvary và Medibank 12,2021

Máy đo o-xi ở đầu ngón tay

Thiết bị này đo nhịp tim và mức o-xi của quý vị.

1. Lắp hai viên pin cỡ AAA vào ngăn chứa pin và đậy 
nắp lại. 
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2. Nhấn nút mở máy đo O-xi và đặt ngón tay trỏ của 
quý vị vào bên trong đệm cao su, sau đó thả ra để 
kẹp ngón tay. 

3. Thiết bị sẽ tự động bật nguồn trong vòng 2 giây. 
Quý vị sẽ thấy màn hình sáng lên. 
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4. Đặt tay lên ngực ngang với tim và giữ yên.

Máy đo o-xi sẽ phát hiện nhịp tim của quý vị sau 
một vài giây và sẽ hiển thị mức o-xi trong máu và 
nhịp tim của quý vị trên màn hình thiết bị.

Việc đọc cần có thời gian để ổn định. Giữ máy đo o-xi 
và nhịp tim tại chỗ ít nhất một phút, hoặc lâu hơn, 
cho đến khi kết quả không thay đổi trong năm giây.

Oxygen Level

Heart Rate
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5. Khi kết quả không 
thay đổi trong 
năm giây, hãy ghi 
lại kết quả.
 

Lấy ngón tay ra khỏi máy.  
Nó sẽ tự động tắt.

Lời khuyên để có số đọc chính xác bằng 
máy đo o-xi và nhịp tim của quý vị

Tay lạnh, cử động, bụi bẩn trên cảm biến và/hoặc sơn 
móng tay có thể khiến số đọc không chính xác. Nếu quý 
vị đang gặp vấn đề với các số đọc của mình, thì đây là 
một số lời khuyên giúp quý vị đọc chính xác hơn.

1. Chùi bỏ sơn móng tay và làm ấm bàn tay của quý vị 

2. Đảm bảo rằng quý vị đã nghỉ ngơi ít nhất năm phút 
trước khi đo

3. Hãy cẩn thận để xác định số đọc nào là nhịp tim và 
số đọc nào là mức o-xi của quý vị.
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Chăm sóc bệnh COVID tại Nhà được 
thực hiện thay mặt cho dịch vụ y tế tại 
địa phương của quý vị.
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Mức Oxy

Nhịp Tim

Nhật ký Theo dõi Từ xa COVID-19
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Nhiệt kế

Thiết bị này đo nhiệt độ của quý vị.

1. Nhấn nút Bật/Tắt để bật nhiệt kế (quý vị sẽ nghe thấy 
một tiếng báo khi màn hình bật).

Battery CapLCD

On/Off
Button

Probe

2. Đặt Nhiệt kế vào miệng hoặc vào nách của quý vị. 

• Miệng - Đặt Nhiệt kế dưới lưỡi và ngậm miệng 
lại. Thở đều bằng mũi.

• Nách - Lau khô vùng nách của quý vị. Đặt Nhiệt 
kế vào nách và giữ cánh tay ép chặt vào  
bên hông.

3. Dấu hiệu nhiệt độ sẽ nhấp nháy trong suốt quá 
trình đo. Khi đèn dừng nhấp nháy, quý vị sẽ nghe 
thấy tiếng bíp trong khoảng 10 giây. Số đọc nhiệt 
độ của quý vị sẽ xuất hiện trên màn hình LCD. 

Để có kết quả đọc chính xác nhất, chúng tôi khuyên 
quý vị nên giữ Nhiệt kế tại chỗ trong 2 phút nếu đặt 
trong miệng hoặc 5 phút nếu đặt trong nách - ngay 
cả khi thiết bị đã phát ra tiếng bíp. 

4. Lấy thiết bị ra khỏi 
miệng hoặc nách 
và ghi lại kết quả 
của quý vị.

Để kéo dài tuổi 
thọ pin, hãy nhấn nút tắt thiết bị sau khi đo xong. 
Nếu không có động tác nào, thiết bị sẽ tự động tắt 
sau khoảng 10 phút.

Các số đọc ‘bình thường’ là gì? 

Tốc độ nhịp tim từ 50 - 110 được coi là chấp nhận 
được. Các số đọc ngoài phạm vi này có thể cần xem  
xét y tế tùy thuộc vào các triệu chứng và bệnh nền  
của quý vị. 

Mức o-xi 95% hoặc cao hơn được coi là chấp nhận được. 
Các số đọc dưới mức này có thể cần xem xét y tế tùy 
thuộc vào các triệu chứng và bệnh nền của quý vị. 

Nhiệt độ dưới 37,5 được coi là bình thường, từ 37,5 
đến 38,5 là tăng nhẹ và trên 38,5 được coi là cao. 

Nếu quý vị có số đọc ngoài những phạm vi này VÀ  
quý vị cảm thấy không khỏe, vui lòng gọi cho nhóm 
Chăm sóc bệnh COVID tại Nhà theo số bên dưới. 

Nếu quý vị cảm thấy khỏe, hãy lặp lại các kết quả đọc 
sau 15 phút và nếu chúng vẫn nằm ngoài phạm vi, vui 
lòng gọi cho nhóm Chăm sóc bệnh COVID tại Nhà.

100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 
or less

Normal blood oxygen 
for most people

If you continue to record 
blood oxygen levels in this 
range after 15 minutes, please 
contact the COVID Care at 
Home team on 1800 317 375

If you continue to record blood 
oxygen levels of 92% or less 
call 000 immediately or go to 
your nearest emergency 
department within an hour.
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Có câu hỏi nào không? Chúng tôi sẵn sàng 
hỗ trợ quý vị. Hãy gọi 1800 367 277  
www.covidcareathome.com.au

LCD Nắp Pin

Nút Tắt/MởĐiện cực
Nhật ký Theo dõi Từ xa COVID-19

Oxy trong máu bình 
thường đối với hầu hết 
mọi người 

Nếu quý vị tiếp tục ghi nhận mức 
oxy trong máu trong phạm vi này 
sau 15 phút, vui lòng liên hệ với 
nhóm Chăm sóc bệnh COVID tại 
Nhà theo số 1800 317 375 

Nếu quý vị tiếp tục ghi nhận 
mức oxy trong máu từ 92% trở 
xuống, hãy gọi 000 ngay lập tức 
hoặc đến phòng cấp cứu gần 
nhất trong vòng một giờ.

90  
hay nhỏ 

hơn


