
ĐO ĐỘ BÃO HÒA OXY (PULSE 
OXIMETRY) 

 
I. MỤC ĐÍCH: 

Đánh giá độ bão hòa oxy (SaO2) qua đó đánh giá mức độ suy hô hấp 
(thiếu oxy máu) và theo dõi đáp ứng điều trị, giúp điều chỉnh nồng độ oxy 
cung cấp thích hợp. 
II. MỤC TIÊU: 

• Đo được SaO2  nhanh chóng và chính xác. 
• Phòng ngừa tổn thương bệnh nhân. 

III. DỤNG CỤ: 
• Máy đo độ bão hòa Oxy qua da (Pulse Oximetry). 
• Sensor kích cỡ phù hợp. 

IV. AN TOÀN BỆNH NHÂN: 
 Nếu tình trạng tưới máu mô kém trị số SaO2 đo được không chính xác. 
V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH: 

1. Chuẩn bị bệnh nhân và gia đình. 
2. Chuẩn bị máy đo SaO2. 
3. Chọn vị trí đo: tùy thuộc 2 yếu tố: 

• Kích thước bệnh nhân: chọn ngón tay hoặc ngón chân, ở trẻ sơ 
sinh non tháng có thể là cạnh bên bàn tay hoặc bàn chân. 

• Tình trạng tưới máu mô: sensor phải cảm nhận được mạch đập của 
các mạch máu trong mô. Nếu bệnh nhân có giảm tưới máu mô 
ngoại biên nên chọn những vị trí còn tưới máu tốt, thường phải gần 
tim như ngón tay cái, bàn tay hơn là ngón chân cái hoặc bàn chân. 

4. Gắn sensor vào bệnh nhân: 
• Nguyên tắc: quấn hoặc gắn sensor quanh vị trí chọn sao cho 2 mặt  

của sensor ở hướng đối diện nhau. 
• Cố định sensor: tùy thuộc loại sensor được dùng (quấn hoặc kẹp). 
• Mở công tắc máy: đầu tiên máy sẽ tìm mạch, mạch được biểu hiện 

trên máy theo nhiều cách như: đèn nhấp nháy, cột nhấp nháy gồm 
nhiều thanh ngang nhỏ, thường kèm âm thanh. 

• Điều chỉnh lại vị trí sensor, nếu cần, cho đến khi mạch của bệnh 
nhân trùng với nhịp tim trên monitor nhịp tim hoặc mạch quay. 

• Che bề mặt sensor lại bằng vải cản quang, nếu đang chiếu đèn. 
• Đọc kết quả SaO2 khi trị số ổn định. 
• Đặt chế độ báo động: 



 Trẻ em: LOW: 90%, HIGH: 98%. 
 Trẻ sơ sinh: LOW: 89%, HIGH: 96%. 

5. Ghi chú điều dưỡng: 
• Ngày giờ đo SaO2. 
• Trị số SaO2 đo được. 
• Báo Bác sĩ nếu trị số bất thường. 
 
BẢNG KIỂM: 

 Chuẩn bị bệnh nhân và gia đình. 
 Chuẩn bị dụng cụ. 
 Chọn vị trí đo.  
 Gắn Sensor quanh vị trí chọn sao cho 2 mặt của sensor đối diện nhau. 
 Mở máy. Ghi nhận kết quả mạch và SaO2. 
 Ghi chú điều dưỡng. 

 

 

 
 


	ĐO ĐỘ BÃO HÒA OXY (PULSE OXIMETRY) 

