دستورالعمل اندازه گیری نبض رادیال
دستَر پسضک  ،کاردکس ٍ پرًٍذُ را تررسی کٌیذ.
هذدجَ را ضٌاسایی ٍ هحیط اهي ترای ٍی فراّن کٌیذ ّ .ذف ٍ رٍش اًجام کار را ترای ٍی ضرح دّیذ.
ٍسایل را آهادُ کٌیذ  :ساعت ثاًیِ ضوار  ،خَدکار آتی  ،دستکص یکثار هػرف  ،ترگ هخػَظ عالین حیاتی

دستْا را تطَییذ :هقذاری از هحلَل  handrubرا کف دست قرار دّیذ ٍ دست ّا را تِ یکذیگر توالیذ
( توام سطح دست ّا را از هچ تا اًگطتاى توالیذ ٍ ایي کار را تا خطک ضذى دستْا اداهِ دّیذ).
در غَرت لسٍم دستکص را تپَضیذ.

هذدجَ را در ٍضعیت ًطستِ ٍ یا خَاتیذُ قرار دّیذ ٍ دست هذدجَ را در ٍضعیت هَازی تا تذى ٍ اکستاًسیَى قرار دّیذ
تٌحَی کِ کف دست تِ سوت پاییي تاضذ ٍ یا تر اساس ًیاز تِ ًثض ّای دیگرٍ ،ضعیت هٌاسة را اًتخاب ًواییذ.

ًَک دٍ یا سِ اًگطت هیاًی خَد را در طَل ضریاى رادیال قرار دّیذ ٍ تِ آراهی
رٍی استخَاى رایذٍس فطار دّیذ ٍ اًگطت ضست خَد را پطت هچ هذدجَ قرار دّیذ.

تعذاد ًثض را در یک دقیقِ ضوارش کٌیذ ٍ یا در غَرت هٌظن تَدى تعذاد ًثض در  03ثاًیِ را ضوردُ ٍ دٍ تراتر کٌیذ.

هٌظن ٍ ًاهٌظن تَدى ٍ قذرت ًثض را هطخع کٌیذ.

در غَرت پَضیذى دستکص ،آى را خارج ًوَدُ ٍ دستْا را تطَییذ.

هذدجَ را در ٍضعیت راحت قرار دّیذ.

تعذاد ًثض را تا خَدکار آتی تِ ًحَ غحیح در ترگ هخػَظ ثثت کٌیذ.

ضرایط غیر طثیعی ٍ ًیاز تِ هذاخلِ پسضک را تعییي ٍ گسارش کٌیذ.

اقذاهات اًجام ضذُ را در گسارش پرستاری ثثت کٌیذ.

تصاویر نحوه اندازه گیری نبض

محل های مناسب برای اندازه گیری نبض ها

نحوه قرارگیری دست پرستار و دست مددجو در اندازه گیری نبض رادیال

نحوه قرار گیری گوشی پسشکی در فضای
بین دنذه ای پنجم وطرف چپ استخوان جناغ

نحوه قرارگیری دست پرستار و دست مذدجو در انذازه گیری نبض

برای بررسی نبض اپیکال در نوزادان و کودکان 2-3

براکیال

