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Screening vitálních funkcí s pomocí pulzního oxymetru 
MASIMO MIGHTY SAT 

 

 
 
 
 
 

Screening je zcela bezbolestivý a neinvazivní. 
 

Pro co nejpřesnější výsledky, prosím, následujte sdělené pokyny.   

 
Testovaný parametr Naměřená hodnota Rozpětí hodnot Ideální hodnota 

SpO2
1  0–100 % 95 %> 

PR2  0–240 tepů/min. 60–75 tepů/min. 
 Pi3;4  0,02-20 % >4 % 
Pvi5  0-100 % 10-13 % 
RRp6  0-70/min. 12-20/min. 

 
Legenda k jednotlivým parametrům: 
 
1Hodnota SpO2 ukazuje, nakolik je vaše krev okysličená.  
Čím více máte kyslíku v krvi, tím bude tato hodnota vyšší a naopak.  
 
2 Klidová tepová frekvence udává počet tepů, které srdce vykoná za 1 min. 
V klidovém režimu se pohybuje od 60 do 75 tepů za minutu. 
 
3;4Perfúzní Index udává sílu průtoku krve do vašeho prstu.  
Vyjadřuje podíl okysličené krve přicházející s každým novým srdečním tepem k celkovému množství krve, které je 
již v končetině přítomno. 0,02 – slabý průtok; 20 – silný průtok 
 
5Pletysmografický Index měří odchylku (variabilitu) respiračních změn v rámci dechového 
stereotypu/cyklu.  
Změny mohou poskytnout informace o stavu hydratace, dechové námaze apod. 
 
6Respirační frekvence vyjadřuje počet dechů za minutu  
Cílem je indikovat, jak dobře srdce a plíce pracují nebo jak rychle se dokážeme zotavit ze cvičení. 
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4Je doporučováno měření provádět ve stabilní pozici (sed), nehovořit a zachovávat stejnou 
intenzitu a hloubku dýchání. 
 
 
 
 
 
 
 
 


