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lçülebilen pulse oksimetre değeri, yaşam bulguları olarak ele alı-
nan vücut ısısı, solunum, nabız ve kan basıncına ilaveten beşinci
hayati bulgu olarak adlandırılmaktadır.1,2

Pulse Oksimetre Değerlerinin
Güvenilir Olması İçin Neleri Bilmeliyiz?

ÖÖZZEETT  Ön ce le ri has ta la rın ok si jen len me si ni de ğer len dir mek için en sık kul la nı lan yön tem ar te ri al
kan ga zı öl çüm le riy di. Gü nü müz de ise pul se ok si met re, ok si jen len me yi de ğer len dir mek için kul -
la nı lan ba sit ve gü ve ni lir bir yön tem dir. Pul se ok si met re, te mel de ame li yat ha ne de cer ra hi gi ri şim
sı ra sın da kul la nıl ma ya baş lan mak la be ra ber, gü nü müz de kul la nı mı akut ba kım kli nik le rin de, yo -
ğun ba kım üni te le ri ne ve kli nik alan la ra ka dar yay gın laş mış tır. Dis po zib le olan prob lar has ta nın par -
mak ucu na, al nı na, ku lak me me si üze ri ne yer leş ti ri le rek do ku dan ge çen ışık yar dı mı ile ok si jen
sa tu ras yo nu nu öl çer. Ok si met re, kan al ma ya al ter na tif olan, gü ven li, ağ rı sız, kul la nı mı ko lay ve ça -
buk so nuç ve ren bir uy gu la ma dır. Bu avan taj lar ok si met re yi has ta nın ok si je ne olan ih ti ya cı nı be -
lir le me de ve uy gu la nan te da vi nin et kin li ği ni de ğer len dir me de de ğe li bir araç yap mak ta dır.
Ok si met re, ar te ri al ok si jen sa tu ras yo nu nu öl çer (Sa O2). %95’in üze rin de ki ok si jen sa tu ras yo nu (Sa -
O2) de ğe ri nor mal ka bul edi lir ken, %93’ten az olan de ğe ler ok si jen te da vi si nin ge rek li ol du ğu nu işa -
ret eder ve has ta nın da ha ya kın dan iz len me si ni ge rek ti rir. Pul se ok si met re kul la nı mı nın ha la ba zı
sı nır lı lık la rı ol mak la bir lik te, öl çü len pul se ok si met re de ğer le ri be şin ci ha ya ti bul gu ola rak ad lan -
dı rıl mak ta dır. Ka li te li bir has ta te da vi ve ba kı mı için yo ğun ba kım üni te le rin de ya tan has ta la rın
ge nel du ru mu nu de ğer len dir mek önem li ol du ğun dan bu alan lar da ça lı şan sağ lık pro fes yo nel le ri nin
pul se ok si met re mo ni to ri zas yo nu nun te mel nok ta la rı nı iyi bil me le ri ge rek li dir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ok si met ri; ok si jen; mo ni tö ri ze et me, am bu la tu ar      

AABBSS  TTRRAACCTT  Pre vi o usly, the most com mon met hod of  as se sing oxy ge na ti on was the use of  ar te ri al
blo od ga ses. Pul se oxi metry is a sa fe and simp le met hod of as se sing oxy ge na ti on. Pul se oxi metry was
ori gi nally used in sur gery but has be en ex ten ded to most are as of acu te ca re such as post anes te si a
unit, in ten si ve ca re units or cli ni cal are as. The pul se oxi me ter pas ses a be am of light thro ugh the tis-
su e, and sen sor is at tac hed to the fin ger tip, to e or ear lo be me a su res the amo unt of  light ab sor bed
by the oxy gen sa tu ra ted he mog lo bin. Oxi metry is a con ve ni ent and pa in less al ter na ti ve to ne ed les -
ticks, is simp le to use, and pro vi des im me di a te da ta. The se ad van ta ges ma ke oxi metry an in va lu ab -
le to ol for de ter mi na ti on the cli ent’s ne ed for oxy gen the rapy and as ses sing ef fec ti ve ness of the rapy.
The oxi me ter re gis ters ar te ri al oxy gen sa tu ra ti on (Sa O2). An Sa O2 gre a ter than 95% is con si de red nor-
mal, whe re as va lu es lo wer than 93% usu ally in di ca te the ne ed for oxy gen the rapy and furt her as sess-
ment. Alt ho ugh li mi ta ti ons of pul se oxy metry are still pre sent, pul se oxi metry re a dings is cal led the
fifth vi tal sign. It is im por tant for he alth pro fes si o nals to as ses the ge ne ral si tu a ti on of the pa ti ents
es pe ci ally in cri ti cal ca re units for go od pa ti ent tre at ment and ca re.  Sin ce pul se oxi metry re a dings
are im por tant, he alth pro fes si o nals sho uld know key po ints of pul se oxi metry mo ni to ring.

KKeeyy  WWoorrddss::  Oxi metry; oxy gen; mo ni to ring, am bu la tory   
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Yo ğun ba kım lar da, acil bi rim ler de, ame li yat -
ha ne de, uyan ma üni te sin de ve kli nik ler de ya da çe-
şit li iş lem ler sı ra sın da has ta nın ok si jen (O2) sa tu ras-
yo nu nu iz le mek ama cı ile ge liş ti ri len pul se ok si -
met re, kul la nı mı ba sit ve ay nı za man da gü ve ni lir
bir yön tem dir.1-7 Pul se ok si met re, ar te ri yal kan da
he mog lo bi nin ok si jen sa tu ras yo nu nun (Sa O2) sü-
rek li mo ni tö ri zas yo nu nu sağ la yan in va ziv ol ma yan
bir uy gu la ma dır.1,8

Işık kay na ğı ve mik ro iş lem ci ol mak üze re iki
fonk si yo nel bö lüm den olu şan pul se ok si met re, ka-
lib ras yon ge rek tir me yen bir araç tır. Non pul sa til
(ve nöz kan ve do ku) ve pul sa til (ar te ri yal kan)
spek tru mu ayır ma ve ya şa yan do ku lar ta ra fın dan
ışı ğın ab sorb si yo nu nun öl çül me si te me li ne da ya -
nır.1,8 600 nm ve 940 nm ol mak üze re iki fark lı dal -
ga bo yun da vas kü ler do ku dan ışık ab sorb si yo nu nu
öl çe rek ar te ri yal he mog lo bin kon san tras yo nu nu
he sap lar.3,9 Mik ro iş lem ci, ab sor be edi len ışık dal ga-
la rı nın non pul sa til kom po nen tin de pul sa ti lin ora-
nı nı te mel ala rak sa tu ras yo nu he sap lar.1,10 Nor mal
O2 sa tu ras yo nu de ğer le ri %95-100 ara sın da dır.
%85’in al tı na in di ğin de do ku la rın ye ter li ok si jen -
le ne me di ği ni ve has ta nın da ha iyi de ğer len di ril -
me si ge rek ti ği ni gös te rir.8

1. Pul se ok si met re ile ok si jen sa tu ras yo nu nun
öl çül me si ar te ri yal gaz öl çü mü nün ye ri ni tut ma -
mak la bir lik te, O2 sa tu ras yo nun da ki ani de ği şik lik -
le ri iz le mek için iyi bir yön tem dir.11,12

2. Pul se ok si met re kul la nı mı, özel lik le hi pok -
sik du rum la rın er ken dö nem de be lir len me si ne,
mü da ha le edil me si ne, has ta iz le mi ne, te da vi ye ya-
nı tın de ğer len di ril me si ne ve has ta gü ven li ği ni art-
tır ma ya yar dım cı olur.1

Özel lik le yo ğun ba kım lar gi bi has ta nın du ru -
mu nun ani ola rak de ği şe bil di ği üni te ler de has ta la -
ra ba kım ve ren hem şi re le rin ok si jen sa tu ras yo nu
öl çü mün de dik kat et me si ge re ken du rum la rı, ok si -
jen sa tu ras yo nu nu et ki le yen fak tör le ri ve ha ta lı öl-
çü me ne den ola bi le cek du rum la rı iyi ta nım la ma la rı
has ta ba kı mı açı sın dan önem li dir.1

Çe tin ka ya ve ark.nın 48 dok tor ve hem şi re üze-
rin de yap tı ğı bir ça lış ma da ka tı lım cı la rın %45,8’inin
2-5 yıl dır pul se ok si met re kul lan dı ğı; %60,4’ünün
pul se ok si met re ile il gi li for mal bir eği tim al ma mış

ol du ğu ve bu ko nu da ki bil gi le ri ni kli nik ça lış ma sı-
ra sın da in for mal egi tim le el de et ti gi; %85,4’ünün
pul se ok si met re nin ne yi ölç tü ğü nü doğ ru bil di ği;
%41,7’si nin tır nak ci la sı nın, %18,8’inin ane mi nin,
%22,9’unun par lak ışı ğın pul se ok si met re de ğe ri ni
et ki le di ği ni bil di ği; %8,3’ünün kar bon mo nok sit ze-
hir len me si, %22,9’unun kar di yak dis rit mi du ru -
mun da pul se ok si met re de ğe rin de de ği şim ola ca ğı nı
bil di ği sap tan mış tır.2

Dis po zib le ya da tek rar tek rar kul la nıl ma ya el-
ve riş li man dal şek lin de prob la rı mev cut olan bu sis-
tem le has ta la rın ok si jen sa tu ras yo nu nu iz le mek
müm kün ol mak ta dır. Özel lik le dis po zib le olan
prob lar has ta nın par mak ucu na, al nı na, ku lak me-
me si ve ya bu run ke me ri üze ri ne yer leş ti ri le bi lir.1,8

Has ta nın ok si jen sa tu ras yo nu el ve/ve ya ayak par-
ma ğın dan öl çü le ce ğin den pul se ok si met re nin ışık
kay na ğı bö lü mü nün el ve/ve ya ayak tır na ğı üze ri -
ne yer leş ti ril me si ge rek mek te dir. Ku lak pro bu; ışık
kay na ğı ku lak me me si üze ri ne ge le cek şekil de, bu -
run pro bu ise ışık kay na ğı bu run ka na dı üze ri ne ge-
le cek şekil de yer leş ti ril me li dir. Alın pro bu ise ışık
kay na ğı iris ile or ta la na cak şekil de sağ ve ya sol ka -
şın he men üs tü ne yer leş ti ril me li dir.1

PUL SE OK Sİ MET RE NİN 
KUL LA NIM EN Dİ KAS YON LA RI1,3,13,14

Ye tiş kin ve ço cuk lar da anal je zik, se da tif ve
va zo di la ta tör ler gi bi ilaç la rın kul la nı mı (Or ta ya çı -
kan ok si jen len me de ği şik lik le ri di ğer yön tem le re
gö re da ha hız lı be lir le nir). 

Yo ğun ba kım ge rek ti ren ye tiş kin ler ve ço-
cuk lar da, özel lik le ok si je nas yo nu dal ga lı, dü şük ve -
ya yük sek olan se da ti ze edil miş has ta lar (Hi pok se-
mi nin er ken be lir len me si ni ve dü zel til me si sağ la -
nır, cid di so nuç la rı aza lır).

Acil ser vis ler de tan si yon pnö mo to raks, ast-
ma tik atak gi bi so lu num sal acil ler (Hi pok se mi ön-
le nir, ar ter kan ga zı test le ri nin sa yı sı aza lır,
pe ri fe rik do la şım ko nu sun da hız lı, ko lay ve ucuz
bil gi sağ la nır).

Has ta nın hi pok se mi ris ki nin art tı ğı en dot ra -
ke al en tü bas yon, san tral ka te ter ta kıl ma sı, bron-
kos ko pi, en dos ko pi ve kar di yak ka te te ri zas yon gi bi
in va zif iş lem ler (Hi pok se mi nin er ken be lir len me -
si ni ve dü zel til me si sağ la nır, cid di so nuç la rı aza lır).
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Anes te zi ye bağ lı hi pok si ris ki nin art tı ğı
ame li yat ola cak has ta lar (Hi pok si ye bağ lı ölüm ris -
ki aza lır).

Hi po ven ti las yon, bron kos pazm ve ate lek ta -
zi gi bi so lu num prob lem le ri nin gö rü le bi le ce ği post-
op has ta lar (Uyan ma üni te sin de bu so run la rın hız la
ta nım la nır).

OK Sİ JEN SA TU RAS YO NU DE ĞER LE Rİ NİN 
GÜ VE Nİ LİR OL MA DI ĞI DU RUM LAR1,2,9,14-17

Me ti len ma vi si gi bi in tra vas kü ler bo ya lar
kul la nıl dı ğın da,

Dis rit mi, kar di yak ar rest ve şok ta,

Va zo kons trük si yon ya pan ilaç lar kul la nıl dı -
ğın da,

Has ta da ane mi var sa,

Has ta nın ka nın da kar bon di ok sit yo ğun lu ğu
faz la ol du ğun da,

Kar di yak out put ta azal ma nın gö rül dü ğü sağ
kalp yet mez li ği olan ki şi ler de (ve nöz ka nın pul sas -
yo nu ger çek leş ti ğin den),

Hi per bi li ru bi ne mi, va zo di la tas yon, hi po tan -
si yon, he mog lo bi no pa ti, hi po ter mi olan has ta lar -
da,

OK Sİ JEN SA TU RAS YO NU NU 
ET Kİ LE YEN FAK TÖR LER

HHaa  rree  kkeett:: Has ta pro bun ta kı lı bu lun du ğu par-
ma ğı nı oy na tı yor sa, pul se ok si met re ha re ke ti ar te -
ri yal atım ola rak al gı la ya bi lir. Bu ne den le öl çü len
ok si jen sa tu ras yo nu de ğe ri doğ ru ol ma ya cak tır. Ha-
ta la rı ön le mek için pro bu fi zik sel ak ti vi te nin az ol-
du ğu böl ge ye yer leş tir mek ya da ya pış kan olan
prob la rı ter cih et mek en doğ ru se çim ola cak tır.1,9,10

DDüü  şşüükk  PPeerr  ffüüzz  yyoonn:: Eğer has ta nın do la şı mın da
bir bo zuk luk var sa (pe ri fe ral vas kü ler has ta lık, va-
zo kons trük tif ilaç lar) öl çüm ya pı lan par ma ğın ar-
te ri yal ya ta ğın dan çok az kan ge çer. Bu ne den le
pul se ok si met re ar te ri yal nab zı ayırt ede me ye cek
ve SpO2 de ğe ri ni gös te re me ye cek tir. Böy le du rum -
lar da na zal prob ya da alı na ya pı şan prob lar kul la -
nı la rak so run çö zü le bi lir.9

VVee  nnöözz  PPuull  ssaass  yyoonn: Ve nöz kan atı mı nor mal de
du yul maz. Fa kat bir kaç ne den den do la yı pul sas yon

his se di le bi lir. Bun lar; sağ kalp yet mez li ği, çok sı kı
bağ lan mış prob ya da tur ni ke et ki si gös te re cek her-
han gi bir uy gu la ma. Pul se ok si met re atım ya pan
ka na ih ti yaç du yar, bu ne den le hem ar te ri al hem
de ve nöz ka nı his se de bi lir. Bu prob le mi or ta dan
kal dır mak için pro bun sı kı olup ol ma dı ğı kon trol
edil me li dir.16

DDıı  şşaa  rrıı  ddaa  kkii  IIşşııkk::  SpO2 de ğer le ri eğer dı şa rı dan
ge len ışık çok faz la mik tar da ise (di rekt gü neş ışı ğı,
lam ba lar, fo to te ra pi ışı ğı, or tam da bu lu nan flo re -
san lam ba la rı, ısı lam ba la rı, ta van da ki par lak ışık lar
gi bi) yan lış ola bi lir.1,10

AAnnee  mmii::  Has ta nın he mog lo bin dü ze yi çok iyi
kon trol edil me li dir. Has ta 5 g/dl he mog lo bin dü ze -
yi ne sa hip olup SpO2 nor mal gö rü ne bi lir.3 Çün kü
ok si jen ta şı mak için ge rek li olan he mog lo bin tam
ola rak sa tu re dir. Fa kat me ta bo lik ih ti yaç la rı nı kar-
şı la ya cak ka dar ok si je ni yok tur.

PUL SE OK Sİ MET RE NİN UY GU LAN MA SI1

Pul se ok si met re uy gu la ma dan ön ce has ta ya iş lem
hak kın da bil gi ve ril me li, has ta nın ya şam bul gu la rı,
cil di, tır nak ya ta ğı nın ren gi, men tal du ru mu, so lu -
num sı kın tı sı ve do ku per füz yo nu de ğer len di ril -
me li dir.1

Pro bun yer leş ti ril di ği böl ge nin ku ru ve te miz
ol ma sı sağ lan ma lı dır.2 Prob has ta nın ayak ya da el
par ma ğı na yer leş ti ri le cek se has ta nın tır na ğın da oje
olup ol ma dı ğı na ba kıl ma lı, var sa özel lik le ma vi, si -
yah, ye şil, kah ve ren gi ve kır mı zı oje ler si lin me li,
ya pay tır nak lar çı kar tıl ma lı dır.10,18 Hin kel be in ve
ark. ta ra fın dan 50 yo ğun ba kım has ta sı üze rin de
ya pı lan bir ça lış ma da özel lik le mor, si yah ve lar ci -
vert renk oje nin pul se ok si met re de ğer le ri ni et ki -
le di ği sap tan mış tır.18

Yer leş ti ri len pro bun eks tre mi te de ki kan akı-
mı na en gel ol ma ma sı na dik kat edil me li dir. Eğer
dis po sib le prob kul la nı lı yor sa her 8 sa at te, non dis -
po sib le prob kul la nı lı yor sa her 4 sa at te bir pro bun
yer leş ti ril di ği böl ge kan akı mı açı sın dan de ğer len -
di ril me li dir. Prob ar te ri yel bağ lan tı la rın ve tan si -
yon ale ti man şo nu gi bi in va ziv ol ma yan kan ba sın cı
iz lem araç la rı nın bu lun du ğu eks tre mi te ye de ğil,
bu nun kar şı sın da ki eks tre mi te üze ri ne yer leş ti ril -
me li dir. Pro bun al tın da ka lan do ku ve/ve ya cilt kan
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akı mın da azal ma ve ya cilt bü tün lü ğün de bo zul ma
yö nün den iz len me li ve ge rek li ön lem ler alın ma lı -
dır.1 Çün kü pul se ok si met re kul la nı mı na bağ lı ter-
mal ya nık lar ve do ku is ke mi si olu şa bi lir.3 Özel lik le
prob pa ra li zi olan eks tre mi te üze ri ne yer leş ti ril -
diy se, pro bun ışık kay na ğı na bağ lı olu şa bi le cek ola -
sı ya nık la ra kar şı dik kat li olun ma lı, has ta nın
pro bun yer leş ti ril di ği eks tre mi te pe ri fe ral per füz -
yon, de ri tur go ru ve prob tan kay nak la nan sı cak lık
de ği şik lik le ri açı sın dan iz len me li dir. Pul se ok si -
met re yer leş ti ri len eks tre mi te nin aşı rı ha re ket li ol-
ma sı ha ta lı sa tu ras yon de ğe ri ne ne den ola ca ğın dan
prob fi zik sel ak ti vi te nin az ol du ğu eks tre mi te ye
yer leş ti ril me li dir.1,2 Eğer ya pış kan lı prob kul la nı la -
cak sa has ta nın ya pış kan mad de le re al ler ji si olup ol-
ma dı ğı be lir le me li dir. Prob üze rin de ku ru muş olan
sı vı ve ya kan ışık la ab sor be ola rak ha ta lı öl çüm le -
re ne den ola bi le ce ğin den prob lar kul la nıl ma dan
ön ce kon trol edil me li ve ge re kir se te miz len me li -
dir1.. Has ta dan el de edi len ok si jen sa tu ras yo nu de-
ğer le ri nin has ta ta kip for mu na ya da dos ya sı na
dü zen li ola rak kay de dil me si ve bu ka yıt la rın aşa ğı -
da ki bil gi le ri içer me si ge rek li dir:1

Ok si jen sa tu ras yo nu öl çü mü sı ra sın da has-
ta nın po zis yo nu

Has ta nın ak ti vi te du ru mu

Prob ti pi ve yer leş ti ri len böl ge

Kul la nı lan pul se ok si met re nin mo de li

Has ta da si ya noz ve tit re me olup ol ma dı ğı

Ok si jen sa tu ras yo nu nun öl çüm ta ri hi ve
sa a ti,

Ay nı an da has ta dan alı nan ar te ri yel kan ga -
zı ana liz so nuç la rı

Has ta nın ya şam bul gu la rı.

PUL SE OK Sİ MET RE KUL LA NIR KEN 
DİK KAT EDİL ME Sİ GE RE KEN 
NOK TA LAR10,15

Has ta nın ha va yo lu açık lı ğı ye ter li ol ma dı ğı
za man SpO2 dü ze yi dü şer. Se das yon kas la rın gev şe-
me si ni sağ lar ve dil eğer tra ke a ya doğ ru dü şer se ha-
va yo lu açık lı ğı ka pa nır.

Tır nak lar da ki oje ler, pul se ok si met re pro bu
par ma ğa yer leş ti ril me den ön ce çı ka rıl ma lı dır. Tır-

nak lar da oje le rin bu lun ma sı pro bun has sa si ye ti ni
en gel ler. Özel lik le ko yu renk oje ler (ma vi, ye şil,
kah ve ren gi ve bor do) öl çü mün doğ ru lu ğu nu et ki -
ler. 

Pul se ok si met re pro bu ve kan ba sın cı nı ölç-
mek için yer leş ti ri len man şet ler fark lı/kar şı eks tre -
mi te le re yer leş ti ril me li dir. 

Par lak ışık ve ya flo ra san ışı ğı pro bun has sa -
si ye ti ni et ki le ye bi lir. Bu ne den le eks tre mi te bir
hav lu ile ka pa tıl ma lı dır.

Prob par ma ğa sı kı bir şekil de uy gu lan ma -
ma lı, pro bun üs tü ne sa bit dur ma sı nı sağ la ya cak
flas ter gi bi mal ze me ler ya pış tır mak tan ka çı nıl ma -
lı dır.

Prob, ka nın ha re ke ti ile par ma ğın ha re ke ti -
ni ayırt ede me ye bi lir. Hi po tan si yon, hi po ter mi, va-
zo kons trük si yon pro ba gi den ar te ri al kan akı mı nı
azal tır. Par ma ğı sı cak tut mak bu prob le mi çö zer.

Prob has ta nın par ma ğı na çok sı kı ola rak yer-
leş ti ril me me li dir. 

ET Kİ Lİ PUL SE OK Sİ MET RE 
MO Nİ TÖ Rİ ZAS YO NU İÇİN ÖNE Rİ LER

Has ta la rı de ğer len di rir ken ön ce lik le has ta yı sa de ce
ma ki ne ye bağ lı ola rak de ğer len dir mek ten ka çın -
mak ge rek li dir. An cak beş du yu nun üç ta ne si ni
mut la ka kul lan mak doğ ru bir has ta iz le mi için çok
önem li dir. Bun lar:

GGöözz  llee::  Has ta nın cilt ren gi, du dak, ağız içi mu-
ko za sı nı, tır nak dip le ri ni pe ri fe ral ok si jen sa tu ras -
yo nu yö nün den göz le yin.

DDiinn  llee::  Has ta nın nab zı nı kon trol edin. Vo lüm
to nu de rin leş me si ve vo lüm de azal ma göz len me si,
ok si jen de sa tü ras yo nu nu gös te rir. Has ta sı kın tı da
ola bi lir!

HHiiss  sseett::  Has ta nın cil di ni his set. Has ta nın cil di,
sı cak, ku ru, se rin ve ya nem li mi? Çok so ğuk ve tit-
re yen has ta la rın ok si jen sa tü ras yo nu düş müş ola-
bi lir. Ha fif bir bat ta ni ye ve ya ör tü vü cut sı cak lı ğı nı
dü zen le me de yar dım cı ola bi lir.12

Pul se ok si met re özel lik le so lu num prob le mi
olan has ta la rın iz len me sin de sık lık la kul la nı lan,
ba sit, ucuz ve kul la nım ala nı gi de rek ar tan bir
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araç tır. Bu ye ni kul la nım alan la rın dan bi ri de he-
mo di ya liz dir. He mo di ya liz sı ra sın da hi pok si nin
sık lık la gö rül me si araş tır ma cı la rı bu alan da pul se
ok si met re kul la nı mı nın et kin li ği ko nu sun da ça lış -
ma lar yap ma ya yö nelt miş tir. Ya pı lan ça lış ma la rın
bir kıs mın da hi pok si nin sis te mik ol du ğu üze rin de
du ru lur ken, bir kıs mın da ar te ri o ve nöz fis tü le bağ -
lı ola rak or ta ya çık tı ğı sap tan mış tır. Ak ça ve ar k.
ta ra fın dan 29 he mo di ya liz has ta sı üze rin de ya pı -
lan bir ça lış ma da ar te ri o ve nöz fıs tül dis ta lin de fıs-
tül den kay nak la nan bir ok si je ni zas yon prob le mi
ol ma dı ğı; an cak di ya liz es na sın da ok si je ni zas yo -
nun her iki eks tre mi te de de düş tü ğü sap tan mış tır.
Bu ne den le de hi pok si prob le mi ve ya ko ro ner ar -

ter has ta lı ğı olan has ta lar da di ya liz es na sın da pul -
se ok si met re ile ok si je ni zas yon ta ki bi nin ya pıl ma -
sı ve ge re kir se ok si jen des te ği sağ lan ma sı öne ril -
miş tir.19

Özel lik le so lu num sal açı dan kri tik du rum da ki
has ta la rın ta ki bin de yay gın ola rak kul la nı lan ve ha-
ya ti bul gu lar dan bi ri ola rak ka bul edi len pul se ok-
si met re de ğer le ri nin ta ki bi ve dü zen li kay dın dan
çok bu ta ki bin en doğ ru şekil de ya pı la ma sı has ta
mor ta li te ve mor ta li te oran la rı nın azal tıl ma sı nı sağ-
lar. Bu ne den le sağ lık pro fes yo nel le ri nin/ça lı şan la -
rı nın pul se ok si met re kul la nı mı, en di kas yon la rı,
ok si jen sa tu ras yo nu nu et ki le yen fak tör ler ko nu -
sun da bil gi sa hi bi son de re ce önem li dir.
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