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 نرمال باال 
 نرمال
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متر سانتی  2الی  1  

   آستینھا را زیاد باال نزنید 
 دستگاه پایش فشار خون دیجیتال

 UA-651SLPlusمدل 
  اصلی    دفترچھ راھنما 

   
 مشتریان گرامی .1

پایش فشار خون    از پیشرفتھ  A&Dدستگاه  ای  گونھھای موجود است و بھترین دستگاهیکی 
این دستگاه برنامھ   .صورت آسان و دقیق مورد استفاده قرار بگیردطراحی شده است کھ بھ

 . گیری فشار خون را تسھیل خواھد کردبرای اندازه  امروزانھ ش
شود پیش از آنکھ برای اولین بار از این دستگاه استفاده کنید، این کتابچھ راھنما را توصیھ می 

 .دقت مطالعھ کنیدبھ

 تذکرات اولیھ  .2
.  ی در اروپا مطابقت داردبرای محصوالت پزشک EEC 93/42 این دستگاه با دستورالعمل  

شده شماره ارجاع بھ بخش اعالم  : 0123. (شاھدی بر این مدعی است نطباق ا ننشا
 ) مربوطھ

 . این دستگاه برای استفاده بزرگساالن طراحی شده است، نھ نوزادان یا اطفال  
تان شخصاً  ای طراحی شده است کھ شما بتوانید در محیط منزلگونھ این دستگاه بھ. محیط کاربرد 

 .داز آن استفاده کنی
گیری فشار خون و تعداد ضربان نبض افراد برای تشخیص بیماری این دستگاه برای اندازه  

 . طراحی شده است

 اقدامات احتیاطی  .3
استفاده شده است  دقیق  اجزای  از  دستگاه  این  نور مستقیم .  در ساخت  دما و رطوبت شدید، 

 .د بھ آن آسیب برساندتوانخورشید، ضربھ یا گرد و خاک می
ھرگز  .  و دستگاه را با یک پارچھ نرم و خشک یا پارچھ نمدار شده با آب یا شوینده خنثی تمیز کنید د  ن ب بازو  

 . از الکل، بنزین، تینر یا دیگر مواد شیمیایی خورنده برای تمیز کردن بازوبند یا دستگاه استفاده نکنید 
کنید، زیرا این کار    یلنگ برای مدت طوالنی اجتناباز خم کردن زیاد بازوبند یا پیچاندن ش 

 . شودتاه شدن عمر اجزای دستگاه میموجب کو 
  تواند ی م  یراز  یچد،نوزادان نپ  یادستگاه بھ دور گردن کودکان  و کابل    یلنگکھ ش  یدمراقب باش 

 آنھا شود. یموجب خفگ 
از دستگاه، شیلنگ ھوا دچار پیچ  استفاده  باشید کھ در حین  امر  .  نشود  خوردگیمراقب  این 

 .ار پیوستھ بازوبند باعث ایجاد آسیب شودد بر اثر فشناتومی
نیستند  مقاوم  آب  برابر  در  بازوبند  و  روی  .  دستگاه  عرق  و  باران  آب،  کھ  باشید  مراقب 

 .دستگاه و بازوبند لکھ ایجاد نکنند
س یا در نزدیکی شعھ ایک اگر از دستگاه در نزدیکی تلویزیون، فر مایکروویو، تلفن ھمراه، ا 

کنبادیگر   استفاده  اندازهزارھایی  در  است  ممکن  دارند،  قوی  الکتریکی  میدان  کھ  گیری ید 
 . اختالل ایجاد شود

سیم و ھای بیھای ھمراه، تلفن ھای شبکھ خانگی و تلفنسیم مانند دستگاهھای ارتباطی بیدستگاه 
 . خون تأثیر بگذارند رار این دستگاه پایش فشوانند بتھای سیار میھای پایھ آنھا، و تلفنایستگاه

 .ھا فاصلھ داشتھ باشیداز این دستگاه متریسانت 30لذا الزم است کھ حداقل  
 . خواھید مجدداً از دستگاه استفاده کنید، از تمیز بودن دستگاه مطمئن شویدھنگامی کھ می 
باتری  و  قطعات  شده تجھیزات،  استفاده  کھ  نبایھایی  بھاند،  عادی عند  ضایعات  خانگی   وان 

 . وند، و باید بر اساس مقررات محلی دور انداختھ شوندقلمداد ش
 .تواند باعث ایجاد حادثھ یا آسیب بھ دستگاه شوداین کار می. تغییری در دستگاه ایجاد نکنید 
اندازهبھ  بھمنظور  بازوبند  توسط  باید  بازو  خون،  فشار  موقگیری  کھ  شود  فشرده  تاً قدری 

تواند باعث ایجاد درد، کرختی یا  این کار می.  کندخرگ را متوقف  رسان خون از میان  جری
گیری را چند شود کھ اندازهویژه زمانی ایجاد میچنین شرایطی بھ.  قرمزی موقت بازو شود

می انجام  سرھم  پشت  بین .  دھیدمرتبھ  از  زمان  گذشت  با  قرمزی  یا  کرختی  درد،  ھرگونھ 
 .رودمی

تواند بھ دلیل تداخلی کھ در جریان  ار شود، میدین مرتبھ تکرنچگیری فشار خون  دازه ان  اگر 
این موضوع را بررسی کنید کھ در صورت تکرار  .  کند، بھ فرد آسیب بزندخون ایجاد می

 . گیری فشار خون، عملیات دستگاه موجب اختالل طوالنی مدت در جریان خون نشوداندازه
لذا از این دستگاه برای نوزادان و زنان  . جام نشده است ن ا و زنان باردار    نوزادان آزمایش بالینی روی   

 . باردار استفاده نکنید 
 . اید، پیش از استفاده از دستگاه، با یک پزشک مشورت کنیداگر عمل ماستکتومی داشتھ 
 از این  اجازه ندھید کھ کودکان از دستگاه استفاده کنند و در جایی کھ در دسترس اطفال است 

 .تواند باعث حادثھ یا آسیب شودعدم توجھ بھ این موضوع می. نکنید دستگاه استفاده
تواند قطعات کوچکی در این دستگاه وجود دارد کھ در صورت بلعیده شدن توسط اطفال می 

 .باعث خفگی آنھا شود
فیش  باتری  نکنید  DCھا،  لمس  ھمزمان  را  بیمار  خود  می.  و  کار  بااین  ایجاتواند  د عث 

 . دگرفتگی شوبرق
 . را از پریز جدا کنید   ACخواھید از دستگاه استفاده کنید، آداپتور  ھنگامی کھ دیگر نمی  
 . تواند باعث آسیب بھ فرد و دستگاه شود استفاده از لوازم جانبی کھ در این راھنما بھ آنھا اشاره نشده است می  
 .ختگی شودوسه و باعث ایجاد داغ شد اگر باتری دچار اتصال کوتاه شود، ممکن است 
با محیط اطراف سازگار کند    حدود  (پیش از شروع کار، اجازه دھید کھ دستگاه خودش را 

 ).یک ساعت
 .از باد کردن دستگاه بدون پیچاندن آن بھ دور بازو اجتناب کنید 

 موارد منع استفاده 
 . است ذکر شدهدر این بخش موارد احتیاطی برای استفاده صحیح از دستگاه 

بھ    را روی  بازوبند  است،  آن متصل  دیگری روی  الکتریکی پزشکی  تجھیزات  بازویی کھ 
 .خوبی کار نکنددر چنین شرایطی ممکن است دستگاه بھ. کار نبرید

افرادی کھ دچار نقص شدید گردش خون در بازوھایشان ھستند باید پیش از استفاده از این دستگاه با   
 .  ود پزشکی اجتناب ش   از ایجاد مشکالت نند تا  پزشکشان مشورت ک 

گیری بپرھیزید و از ھرگونھ خوددرمانی اجتناب  از تشخیص خودسرانھ بر اساس نتایج اندازه 
 . ھمیشھ برای ارزیابی نتیجھ و تجویز درمان مناسب با پزشکتان مشورت کنید. کنید

 . یدبازوبند را روی بازویی کھ زخم آن خوب نشده دارد قرار ندھ 
بب  قرار ندھیدویی کھ تحت تززاازوبند را روی  انتقال خون است،  یا  این کار  .  ریق وریدی 

 .تواند باعث حادثھ یا آسیب شودمی
اشتعال  گازھای  کھ  جایی  بیدر  گازھای  مانند  دستگاه پذیر  این  از  نباید  دارد  وجود  ھوشی 

 . تواند باعث انفجار شوداین کار می . استفاده شود
مح  اک   ییھایطدر  اتاقک  باال  یسمانند  فشار  متراکم ژن  بسیار  اکسیژن  کھ  اکسیژن  چادر  یا 

 .سوزی یا انفجار شودتواند باعث آتشاین کار می . دارند، نباید از این دستگاه استفاده شود

 معرفی قطعات  .4
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 نمادھا .5
 ندوشنمایشگر ظاھر میکھ روی نمادھایی 

 شده عملیات توصیھ معنی  /کارکرد  نمادھا

 
گیری در  شود کھ اندازه زمانی ظاھر می
ھنگامی کھ نبض . حال انجام است

 . زندشناسایی شد، چشمک می

تا جایی . گیری در حال انجام استاندازه
 .حرکت بمانیدتوانید بیکھ می

 

د کھ  شو ر می زمانی ظاھ   I.H.B./AFibنماد  
این نماد  .  د نظم شناسایی شو م ا ضربان قلب ن 

ھای بسیار  شود کھ تکان زمانی روشن می 
 . آرامی مانند لرزش شناسایی شود 

 ___________  

ھای قبلی کھ در حافظھ ذخیره  گیریاندازه 
  ___________  .شده است

  
 باتری پر 

نشانگر توان باتری در طول  
 .گیریاندازه

 ___________  

   
 باتری ضعیف 

چشمک  کم شود،ھنگامی کھ باتری 
 .زندمی

زند، می کھ این نشانھ چشمک میاگ ھن
 .ھا را تعویض کنیدھمھ باتری

 خطای داخلی دستگاه 

ھا را خارج کنید و دکمھ باتری
START  را بزنید، و بار دیگر

اگر نشانھ خطا . ھا را نصب کنیدباتری
ھمچنان ظاھر شد، با فروشنده تماس 

    .بگیرید
 

 

ان خوردن در طول  دلیل تک فشار خون بھ  
 .یدار استگیری ناپادازهنا

در  . گیری را انجام دھیدبار دیگر اندازه
 .حرکت بمانیدگیری بیطول اندازه 

 مقادیر سیستولی و دیاستولی درون 
10  mmHg از ھمدیگر ھستند. 

درستی ببندید، و بار دیگر بازوبند را بھ
 . گیری را انجام دھیداندازه

 . نیافت شن باد شدن افزایدر زما مقدار فشار

 
 .درستی قرار نگرفتھ استبازوبند بھ

 
PUL DISPLAY ERROR 

  .درستی شناسایی نشده استنبض بھ
 .شده روی جعبھ دستگاهنمادھای چاپ

 معنی  /کارکرد  نمادھا

 .کار و روشن کردن دستگاهبھحالت آماده 
SYS  فشار خون سیستولی بر حسبmmHg 
DIA حسب   رخون دیاستولی ب فشارmmHG 

PUL/min  نبض در ھر دقیقھ 

 راھنمای نصب باتری   
 جریان مستقیم  

 
اند کھ از بروز  ای طراحی شده گونھھا بھدستگاه، بازوبند و لولھ : BFنوع 
 .گرفتگی جلوگیری شودبرق

 دستگاه پزشکی  ECبرچسب دستورالعمل  

 EUنماینده  

 ه دنتولیدکن  

 خ تولیدتاری  

 WEEEبرچسب  
SN شماره سلایر 

 دفترچھ راھنما مراجعھ کنید/بھ کتابچھ 

 DCقطبیت فیش  
IP المللی نماد حفاظت بین 

  در جای خشک نگاه دارید  
 استفاده از دستگاه پایش .6

 ھا تعویض باتری / نصب  .6.1
 . درپوش باتری را بردارید . 1
ورت ھای کار کرده را در صباتری . 2

 . یض از محفظھ باتری خارج کنیدتعو
طور کھ نشان داده شده است، ھمان . 3

ھای نو را در محفظھ باتری قرار  باتری
ھای باتری مراقب باشید کھ قطب. دھید
 .در جای صحیح قرار گیرند) -(و (+) 

صرفاً از  .  درپوش باتری را مجدداً قرار دھید  . 4
 . ید استفاده کن   AAیا    R6P  ،LR6ی  ا ھ باتری 

 یاطاحت
ھا بھ شکل نادرستی قرار  اگر باتری. ھا را طبق تصویر در محفظھ باتری قرار دھیدباتری 

 .گیرند، دستگاه کار نخواھد کرد
ھا بایستی روی صفحھ نمایش چشمک بزند و دستگاه اعالم کند کھ باتری زمانی کھ  

کھنھ و نو را با ھم  ھاییتربا. ھا را جایگزین کنیدباتری ھتعویض شوند، در این صورت ھم
تواند موجب کوتاه شدن عمر باتری یا نقص در عملکرد  این کار می. در دستگاه قرار ندھید

 .ھا را دو یا چند دقیقھ بعد از خاموش کردن دستگاه تعویض کنیدباتری. دستگاه شود
 .شودھا ظاھر نمیھنگام خالی بودن باتری  
 . تواند متغیر باشد و در دمای کم ممکن است عمر باتری کمتر شود ی امونی م عمر باتری بستھ بھ دمای پیر  
گیری در دستگاھی کھ دو بار در روز برای اندازه R6Pطور کلی، چھار باتری نوی بھ 

 .کندشود، حدوداً سھ ماه عمر میاستفاده می
بھ شما ارائھ  دستگاه ھایی کھ بھ ھمراه باتری. کنید شده استفادهھای تعیینصرفاً از باتری 

 .شوند، برای آزمایش عملکرد دستگاه ھستند و لذا ممکن است عمر محدودی داشتھ باشندمی
. ھایش را خارج کنیداگر قرار است کھ از دستگاه برای مدت طوالنی استفاده نکنید، باتری 

 .رد دستگاه شودکرممکن است باتری نشت کند و باعث اختالل در کا
 لنگ ھوامتصل کردن شی .6.2

نری رابط ھوا را محکم بھ داخل   
 .مادگی ھوا وارد کنید

 
 

 ACمتصل کردن آداپتور  .6.3
. وارد کنید DCرا بھ فیش  ACنری آداپتور  

. را بھ پریز برق بزنید ACسپس، آداپتور 
صورت جداگانھ بھ  TB-233Cمدل  ACآداپتور 

 .شودفروختھ می
  را از  ACخواھید آداپتور کھ می ھنگامی 

را   ACرق جدا کنید، بدنھ آداپتور بپریز 
 . بگیرید و از پریز بکشید

را از دستگاه  ACخواھید نری آداپتور ھنگامی کھ می 
را گرفتھ و   ACپایش فشار خون جدا کنید، نری آداپتور 

 .از دستگاه بیرون بکشید

 انتخاب بازوبند مناسب  .6.4
اگر بازوبند .  حیح دستگاه داردقرائت صنقش مھمی در با اندازه مناسب  یاستفاده از بازوبند 

 .  اندازه مناسب نداشتھ باشد، ممکن است قرائت دستگاه اشتباه شود
 .اندازه بازو روی ھر بازوبند چاپ شده است 
ا از بازوبند صحیحی  یآگوید کھ روی بازوبند بھ شما می و دامنھ اندازه مناسب  شاخص  

 .مراجعھ کنید"  استفاده از بازوبند 6.5" بھ . یا خیرکنید یاستفاده م
تان تماس بگیرید تا بازوبند خارج از دامنھ را نشان داد، با فروشنده محلی  اگر شاخص   

 .دیگری بھ شما بدھد
 .بخریدی دیگر اگر بازوبند پاره شد، یک . شودی عنوان یک کاالی مصرفی قلمداد مبازوبند بھ 

 شماره کاتالوگ  شده بازوبند اندازه توصیھ اندازه بازو 
  45متر تا سانتی 31

 CUD-D-LA-ISO بازوبند سایز بزرگ بزرگساالن  مترسانتی

  42متر تا سانتی 22
 CUF-I-ISO بازوبند عریض مترسانتی

  37متر تا سانتی 23
 CUF-D-MA-ISO مھ بزرگ نی دنبازوب مترسانتی

  32 متر تاسانتی 22
 CUF-D-A-ISO بازوبند بزرگساالن مترتیسان

  24متر تا سانتی 16
 CUF-D-SA-ISO بازوبند سایز کوچک بزرگساالن مترسانتی

 .محیط بازو در بخش عضلھ دو سر :اندازه بازو
 

 شده روی بازوبند نمادھای چاپ
 شده وصیھت تاعملی معنی  /کارکرد  نمادھا

 ریانوقعیت شنشانھ م  
را روی شریان قسمت   نشانھ 

راستا با انگشت فوقانی بازو یا ھم
 . حلقھ بھ طرف داخل بازو تنظیم کنید

 شاخص  

 
 

 REF  گ ولشماره کاتا 

 
 

  
ی بازوبند سایز بزرگ اسب برادامنھ اندازه من

روی بازوبند سایز بزرگ . بزرگساالن
  .بزرگسال چاپ شده است

 

 W  
.  دامنھ اندازه مناسب برای بازوبند عریض

 .روی بازوبند عریض چاپ شده است
 
 

 M  
. دامنھ اندازه مناسب برای بازوبند نیمھ بزرگ

  .ند نیمھ بزرگ چاپ شده استبازوبی رو
 

  
. دامنھ اندازه مناسب برای بازوبند بزرگساالن

 .روی بازوبند بزرگساالن چاپ شده است
 
 

  
روی  . گرزدامنھ اندازه مناسب برای بازوبند ب

 .بازوبند سایز کوچک چاپ شده است
 
 

  
ای کھ روی بازوبند بیشتر از دامنھ

بازوبند عریض چاپ /نیمھ بزرگ/بزرگسال
 .شودمی

جای  از بازوبند سایز بزرگ بزرگساالن بھ 
  / بازوبند نیمھ بزرگ    / بازوبند بزرگساالن  

 . بازوبند عریض استفاده کنید 

  
بزرگساالن ازوبند ای کھ روی بکمتر از دامنھ

 .و بازوبند عریض چاپ شده است
جای از بازوبند سایز کوچک بھ

بازوبند نیمھ   /بازوبند بزرگساالن 
 . بازوبند عریض استفاده کنید /بزرگ 

 M / A  
بیشتر از دامنھ روی بازوبند سایز کوچک 

 .پ شده استاچ
نیمھ بزرگ  /از بازوبند بزرگساالن 

بند سایز کوچک استفاده ای بازوبھ ج
 .  کنید

 M  
کمتر از دامنھ کھ روی بازوبند سایز بزرگ 

 .بزرگساالن چاپ شده است
جای بازوبند از بازوبند نیمھ بزرگ بھ

 .استفاده کنید  سایز بزرگ بزرگساالن 

 شماره دستھ  

 
 

رگساالن بزرگ بزبازوبند سایز   
 

 بازوبند عریض
 

 بازوبند نیمھ بزرگ 
 

 بازوبند بزرگساالن
 

 بازوبند سایز کوچک بزرگساالن
 

 استفاده از بازوبند .6.5
التر از  ا ب متر  سانتی   2الی    1کنید، بازوبند را دور بازو، یعنی  طور کھ در تصویر مشاھده می ھمان  . 1

 .  ودی آرنج ببندید گ 
تواند باعث ضعیف شدن نبض شود و در  قرار دھید، زیرا لباس می   وی پوست بازوبند را مستقیماً ر 
 . قرائت خطا ایجاد کند 

می . 2 آستین  زیاد  زدن  باال  اثر  بر  بازو  فوقانی  قسمت  شدن  در  تنگ  خطا  ایجاد  باعث  تواند 
 .قرائت دستگاه شود

 . دارد بی قراردر دامنھ اندازه مناس   صمطمئن شوید کھ شاخ . 3
. گیری، طبیعی است کھ احساس کنید بازوبند خیلی محکم بستھ شده استدر طول اندازه  :توجھ

 ). نگران نباشید(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیریاندازه .7
 نرمال  یریاندازھگ .7.1

بازو   . 1 دور  را  روی  (بازوبند  ترجیحاً 
ببندیدو ھم)  زوی چپاب در .  تراز با قلب 

 . م بمانیدیری آراگحین اندازه 

 . را فشار دھید STARTدکمھ  . 2
بخش  میھمھ  نمایان  نمایشگر  . شوندھای 

شود کھ برای مدتی کوتاه صفر ظاھر می 
می شروع  .  زندچشمک  با  سپس، 

ھماناندازه تصویر گیری،  در  کھ  طور 
ھ  حفسمت راست نشان داده شده است، ص

بازوبند شروع بھ باد  .  کندنمایش تغییر می
می  بازوبند  ا.  کندشدن  تنگی  حساس 

است تصویر ھمان.  طبیعی  در  کھ  طور 
است،  شده  داده  نشان  راست  سمت 
کردن  باد  طول  در  فشار  بار  شاخص 

 .شودظاھر می
را متوقف  :توجھ باد کردن  ھر زمان خواستید 

دکمھ   فشار    STARTکنید،  مجدداً  را 
 .دھید

وقتی باد کردن تمام شد، فرآیند تخلیھ باد   . 3
خودکصوبھ میرت  آغاز  و  ار   شود 
قلب( می)  عالمت  نشان  چشمک  کھ  زند، 

اندازه می استدھد  انجام  حال  در  .  گیری 
داده  تشخیص  قلب  ضربان  کھ  ھنگامی 
چشمک  ھر ضربان  با  قلب  عالمت  شد، 

 .زندمی
نیامد،   :توجھ دست  بھ  مناسب  فشار  اگر 

بھتدس شروع گاه  مجدداً  خودکار  طور 
 .کندبھ باد شدن می 

اندازه . 4 شد،وقتی  تمام  فشار   گیری  قرائت 
نبض   ضربان  و  دیاستولی  و  سیستولی 

می داده  باقی.  شوندنمایش  از ھوای  مانده 
طور کامل بازوبند خارج شده و باد آن بھ

 .شودخالی می 

 .ره فشار دھیدارا دوب STARTبرای خاموش کردن دستگاه، دکمھ  . 5
قب  UA-651Plusو    UA-611Plusمدل   :توجھ عرضھ  ا  خودکار  شدن  خاموش  ابلیت 

دقیقھ میان    3گیری فشار خون یک فرد، حداقل  در صورت نیاز بھ تکرار اندازه .  شودمی
 .گیری فاصلھ بیندازیدھر بار اندازه 

 گیری با فشار سیستولی مطلوب اندازه  .7.2
مکر  و  مجدد  شدن  باد  صورت   ردر 

ببریددستگاه، روش بھ کار  . ھای زیر را 
یستولی شما بایستی بیش  ن ساگر فشار خو

روش   mmHg  230از   این  از  باشد، 
 . استفاده کنید

بازو   . 1 دور  را  بازوی  (بازوبند  روی  ترجیحاً 
 .تراز با قلب ببندیدو ھم) چپ

 . را فشار دھید STARTدکمھ  . 2

بھ  . 3 شروع  صفر  عالمت  کھ  زمانی 
زدن   دکمھ  کچشمک  را    STARTرد، 

نگھ و  دھید  دفشار  عددی  تا  ر  دارید 
از   mmHg  40تا    30دود  ح باالتر 

 . فشار سیستولی مورد انتظار ظاھر شود

کھ . 4 دکمھ   ھنگامی  رسیدید،  نظر  مورد  رقم  بھ 
START  اندازه تا  کنید  رھا  آغاز  را  گیری 

طبق .  شود را  خود  خون  فشار  سپس 
نرمال  7.1  " توضیحات بخش    " اندازھگیری 

 . یدکن یریاندازھگ 

 

 گیری دقیق نکاتی برای اندازه .7.3
. ھم نیندازیدپاھایتان را روی . ھایتان را روی میز بگذاریددست. بنشینید دلیآرام روی صن 

 .پاھایتان را روی زمین بگذارید و کمرتان را صاف کنید
ای کھ کف  گونھھایتان را روی میز قرار دھید بھ  دست. در موقعیت راحتی بنشینید 

 .داشنتراز بیتان رو بھ باال بوده و بازوبند و قلبتان ھماھدست
 . تراز با قلبتان قرار دھیدمرکز بازوبند را ھم  
ھای  اگر بھ دلیل تنش. گیری را انجام دھیدبھ مدت پنج الی ده دقیقھ آرام باشید و سپس اندازه 

از فشار خون نرمال  ) ترنیا پایی(ھیجانی دچار ھیجان یا افسردگی ھستید، فشار خونتان باالتر 
 .باشدتر از حالت نرمال میلب نیز معموالً سریعن قنشان داده خواھد شد، و ضربا

 .حرکت و آرام بمانیدگیری بیدر طول اندازه  
بیست الی سی دقیقھ آرام  . گیری نباید بالفاصلھ پس از ورزش یا حمام کردن انجام شوداندازه 

 . انجام دھید اگیری ربمانید و بعد اندازه
دھد و غذایی کھ خورده  ست و بھ کاری کھ انجام میر افشار خون یک فرد مرتباً در حال تغیی 

تواند تأثیر بسیار قوی و سریعی روی فشار خونتان اید میآنچھ نوشیده. است بستگی دارد
 . داشتھ باشد

ر ضربان قلب بسیار ضعیف یا  گ ا .  گذارد ھایش را روی ضربان قلب می گیری این دستگاه مبنای اندازه  
 . سختی بتواند فشار خونتان را تشخیص دھد است دستگاه بھ کن  نامنظمی داشتھ باشید، مم 

گیری را متوقف کرده اگر دستگاه وجود شرایطی را تشخیص دھد کھ غیر نرمال است، اندازه 
 .اجعھ کنیدرم" نماد 5" برای اطالع از توضیح نمادھا، بھ بخش . شودو نماد خطا ظاھر می

خواھید از این دستگاه برای اگر می.  شده است احیاین دستگاه برای استفاده بزرگساالن طر 
کودکان نباید بدون کمک بزرگساالن از این . کودکان استفاده کنید، با پزشکتان مشورت کنید

 . دستگاه استفاده کنند
 . انجام دھید نگیری فشار خون را ھر روز در یک ساعت معیسعی کنید اندازه 
 . تواند تحت تأثیر دما یا رطوبت شدید یا ارتفاع قرار گیرد می   عملکرد خودکار دستگاه پایش فشار خون  

 فراخوانی اطالعات حافظھ  .8
گیری فشار خون و نبض را در حافظھ ذخیره طور خودکار حداکثر شصت اندازهاین دستگاه بھ

شود کھ ترتیب آن از  ه اطالعات تخصیص داده می رشده در حافظھ شمابرای اطالعات ذخیره. کندمی
نماد . شودنمایش داده می" "ترین اطالعات با شماره قدیمی. ترین استبھ قدیمیین جدیدتر

شده در حافظھ  دھد کھ شما اطالعات قبلی ذخیره در گوشھ سمت چپ باالی صفحھ نمایش نشان می 
 . کنیدرا مشاھده می

 
 فراخوانی اطالعات .8.1

می کھ ھیچ چیزی نمایش داده اھنگ  . 1
ار دھید  فش  را STARTشود، دکمھ نمی

شده دارید تا اطالعات ذخیرهو نگھ
 . فراخوانده شود

ھنگامی کھ میانگین اطالعات نشان   . 2
 .داده شد، دکمھ را رھا کنید

شده شماره اطالعات و اطالعات ذخیره  . 3
صورت خودکار و بھ ترتیب از آخرین  بھ

 .شوندن داده می اگیری نشاندازه

یش  پس از آن کھ تمامی اطالعات نما . 4
 .شودداده شد، نمایشگر خاموش می

را در زمان فراخوانی   STARTاگر دکمھ  :توجھ
اطالعات فشار دھید، دستگاه خاموش  

 .شودمی
 

 پاکسازی اطالعات  .8.2
خاموش  . 1 را  دستگاه  کھ  ھنگامی 

دکمھ   فشار   STARTکردید،  را 
نگھ و  اینکھ   داریددھید  تا 

 . ظاھر شود " " 
اطالع . 2 کردن  پاک   ات، برای 

 . را انتخاب کنید" " 
عالمت   . 3 کھ  چشمک  زمانی 

 . شودبزند اطالعات پاک می
صورت خودکار خاموش دستگاه بھ . 4

 .شودمی

9. I.H.B./AFib  چیست؟ 
روی   I.H.B./AFibگیری شناسایی کند، شاخص وقتی دستگاه ریتم نامنظمی را در طول اندازه  

 .دشوگیری ظاھر مینمایشگر با مقادیر اندازه
، با  I.H.B./AFibفرکانس شاخص  شود کھ در صورت مشاھده این توصیھ می :توجھ

  .پزشکتان تماس بگیرید
10. AFib  چیست 

فرستد منقبض دھد و خون را بھ کل بدن می ھای الکتریکی کھ در قلب روی می قلب بھ دلیل سیگنال  
دھد کھ سیگنال الکتریکی در دھلیز قلب زمانی روی می) AFib(بریالسیون دھلیزی یف. شودمی

ھ خون  د کتواند موجب شومی  AFib. شودشود و منجر بھ آشفتگی در فواصل ضربان میمغشوش می
تواند باعث ایجاد لختھ خون و بھ تبع آن موجب سکتھ و  سادگی میدر قلب از حرکت بازایستد کھ بھ 

 . ودشحملھ قلبی 

 شاخص بار فشار .11
 .کندگیری را پایش میپیشروی فشار در طول اندازه  این شاخص  
 
 
 
 
 
 
 
 

 در مورد فشار خون  .12
 فشار خون چیست؟ 

فشار سیستولی زمانی روی . کندھای رگ وارد می رهیوافشار خون نیرویی است خون بھ د 
فشار . شودھ قلب منبسط میکدھد فشار دیاستولی زمانی روی می. شوددھد کھ قلب منقبض میمی

فشار خون طبیعی یک فرد توسط  . شودگیری میاندازه) mmHg )mmHgخون بر حسب 
در حال استراحت است و غذایی   نوزشود کھ اول صبح زمانی کھ فرد ھفشار پایھ نشان داده می

 .شودگیری مینخورده اندازه

 )WHO(بندی سازمان بھداشت جھانی شاخص طبقھ .13
 .است) WHO(بندی فشار خون سازمان بھداشت جھانی متناسب با طبقھ خص باراھر بخش ش 
 

دھد کھ بر  این شاخص بخشی را نمایش می  :   
ی  بند مبنای اطالعات کنونی و متناسب با طبقھ 

  . است )  WHO( سازمان بھداشت جھانی  

 
  یابی عیب .14

 شده عملیات توصیھ دلیل احتمالی  مشکل 
چیزی نمایش داده 

حتی  ،شودنمی
زمانی کھ دستگاه  

 . روشن است

 . ھای نو جایگزین کنیدھا را با باتریھمھ باتری .اندھا خالی شده باتری

ھا در موقعیت انتھای باتری
 . دانصحیح قرار نگرفتھ

ھا را خارج کنید و آنھا را مطابق با عالمت  باتری
مثبت و منفی کھ در محفظھ باتری نوشتھ شده است 

 .  قرار دھید

زوبند باد  اب
 .شودنمی

.  ولتاژ باتری خیلی کم است 
اگر  .  زند چشمک می   

طور کامل خالی  ھا بھ باتری 
شده باشند، این عالمت ظاھر  

 . شود نمی 

 . ای نو جایگزین کنیدھیھا را با باترھمھ باتری

گیری  دستگاه اندازه
 . کندنمی

ھا خیلی باال قرائت
یا خیلی پایین 

 .ھستند

روی بازو  یدرستبازوبند بھ 
 . درستی دور بازو قرار دھیدبازوبند را بھ . قرار داده نشده است

گیری بازو یا در حین اندازه 
 .ایدبدنتان را تکان داده 

گیری ین اندازه ر حمطمئن شوید کھ بدن شما د
 . حرکت و آرام باشدبی

بازوبند در موقعیت صحیح 
 . قرار ندارد

ن را روی  اھایتدست. حرکت بنشینیدراحت و بی
ھایتان رو ای کھ کف دستگونھمیز قرار دھید بھ  

 .تراز باشندبھ باال بوده و بازوبند و قلبتان ھم

 
 

اگر ضربان قلب خیلی ضعیف یا نامنظمی داشتھ 
سختی بتواند فشار ید، ممکن است دستگاه بھ باش

 .خونتان را تعیین کند

 سایر موارد

عدد نشان داده شده توسط  
فاوت از عددی  ت دستگاه م

است کھ در کلینیک یا مطب  
گیری شده اندازه پزشک

 .است

در یک کلینیک یا مطب پزشک، ترس و دلھره 
شده منجر  ممکن است بھ باال بودن مقدار قرائت

گیری فشار خون در خانھ موجب اندازه . دشو
کاھش تأثیر عوامل خارجی بر قرائت فشار خون  

 .شود، و مکمل قرائت پزشک استمی

 
درستی قرار  آنھا را بھ  . ھا را خارج کنیدباتری 

 . گیری را انجام دھیددھید و بار دیگر اندازه
سعی  .  حل نشد، با فروشنده تماس بگیرید   تان اگر کلیھ اقدامات ذکرشده را انجام دادید اما مشکل  : توجھ 

 . شود گارانتی آن می   ن اعتبار شد نکنید این محصول را باز یا تعمیر کنید، زیرا این کار موجب بی 

 نگھداری .15
ای تشکیل شده است  این دستگاه از اجزای الکتریکی ظریف و واحد ھوای پیچیده .  دستگاه را باز نکنید  

یابی مشکل دستگاه را حل کنید، با  وانستید با استفاده از راھنمای عیب نت   اگر .  تواند آسیب ببیند کھ می 
اطالعات فنی، قطعات و واحدھای  . ن ما تماس بگیرید ا فروشنده مجاز شھرتان یا گروه خدمات مشتری 

 . گیرند در اختیار فروشندگان مجاز قرار می   A&Dیدکی از طریق بخش خدمات مشتریان  
برای خدمات   تولید شده است ی ط دھ این دستگاه  و  شود کھ ھر  اما توصیھ می .  والنی مدت طراحی 

از کارکرد صح سال یک  2 تا  آن مطمئن شوید ی بار دستگاه را بررسی کنید  دقت  برای  .   ح و  لطفاً 
 . تماس بگیرید   A&Dتعمیر و نگھداری دستگاه، با فروشنده محلی مجاز یا  

 اطالعات فنی .16
 UA-651SLPlus نوع 

 سنجیگیری نوساناندازه گیری ازه روش اند 
 mmHg  299تا  0 : فشار گیری دامنھ اندازه 

 mmHg  279تا  60 :فشار سیستولی 
 mmHg  200ا ت 40 :فشار دیاستولی 
 دقیقھ  /بیت  180 - 40 : ضربان 

 mmHg 3± :  فشار گیری دقت اندازه 
 ٪5± :  ضربان 

 ) AAیا  R6P ،LR6(ولتی  1.5عدد باتری  4 منبع تغذیھ
 ) ندارد ) ( TB-233C( اختیاری    ACپتور  آدا  

 ھا گیریتعداد اندازه 
 ) ھای قلیاییباتری( LR6 مرتبھ 700حدود  

 ) ھای منگنزیریتبا( R6P مرتبھ 200حدود 
 .گراددرجھ سانتی   23، دمای اتاق mmHg  180با مقدار فشار  

  2کالس ) / شده توسط باتریتأمین(با توان داخلی  MEتجھیزات  بندی طبقھ
 )  شده توسط آداپتورأمینت(

 حالت عملیاتی پیوستھ 
 ISO81060-2：2013مطابق استاندارد  آزمایش کلینیکی 

فشار خون   یینجھت تع K5از  ،یینبال یاعتبارسنج یدر بررس
 سوژه استفاده شد. 85 یبرا یاستولید

EMD IEC 60601-1-2: 2014 
 گیری آخراندازه 60 حافظھ 

  800  / درصد    85تا    15رطوبت نسبی    / گراد ھ سانتی درج   40+تا    10+ شرایط کار 
 ھکتوپاسکال   1060تا  

تا    700  / درصد    95تا    10رطوبت نسبی    /   گراد درجھ سانتی   60+تا    20- نگھداری   / شرایط حمل و نقل  
 ھکتوپاسکال   1060

 مترمیلی] عمق[  x 130] طول [ x  68] عرض [ 96حدود   ابعاد
 گرم، بدون باتری 240 حدود وزن

 IP20 : دستگاه حفاظت ورودی
   BFنوع  بازوبند   کاررفتھ قطعھ بھ

 ) دطی کھ شش بار در روز استفاده شودر شرای (سال  5 : دستگاه عمر مفید
 ) در شرایطی کھ شش بار در روز استفاده شود(سال  2 : بازوبند

 ) در شرایطی کھ شش بار در روز استفاده شود (سال  AC  :5آداپتور  
 TB233C/یدکی ACآداپتور 

.  باشدآداپتور برای متصل کردن دستگاه بھ منبع تغذیھ در منزل می 
آداپتور  .تماس بگیرید A&Dفروشنده محلی  لطفاً برای خرید آن با

AC ای بررسی و تعویض شودصورت دورهباید بھ. 
 .چاپ شده است  ACنمادھایی کھ روی آداپتور 

 معنی  /کارکرد  نمادھا  

 ھای سربستھدر محیط صرفاً برای استفاده   

 
 دستگاه کالس دو   

 فیوز حرارتی   

 فیوز   

 
 دستگاه ECبرچسب دستورالعمل   
 دستگاه  EACبرچسب مجوز  

 
 ACھای نری آداپتور بطق  

 شوندلوازم فرعی کھ جدا فروختھ می

 .محیط بازو در بخش عضلھ دو سر :اندازه بازو 

 . ممکن است مشخصات بدون اطالع قبلی تغییر داده شوند :توجھ
.  باشدمی IEC 60529شده توسط ضمایم مطابق با عبارت از درجھ حفاظت فراھم IPبندی طبقھ

.  دباشمتر و بیشتر مانند انگشت مقاوم میمیلی 12این دستگاه در برابر اشیاء خارجی جامد با قطر 
  . گاه در برابر آب مقاوم نیستتاین دس

 

 اندازه بازو اندازه بازوبند شماره کاتالوگ  بازوبند 

 CUF-D-LA-ISO 45متر تا  سانتی   31 رگساالن بازوبند سایز بزرگ بز  
 متر سانتی 

 CUF-I-ISO 42متر تا  سانتی   22 بازوبند عریض  
 متر سانتی 

 CUF-D-MA-ISO  37متر تا  سانتی   23 مھ بزرگ یبازوبند ن  
 متر سانتی 

 CUF-D-A-ISO 32متر تا  سانتی   22 بازوبند بزرگساالن  
 متر سانتی 

 CUF-D-SA-ISO 24  متر تا سانتی   16 بازوبند سایز کوچک بزرگساالن  
 متر سانتی 

 ) زینوع پر(ھ دوشاخ شماره کاتالوگ   ACآداپتور 
 TB-233C   نوعC 

 ) شودی (بھ صورت جداگانھ فروختھ م است. یاریاخت یاز لوازم جانب یکی AC رتوجھ: آداپتو

 حافظھ 

 فشار سیستولی

 فشار دیاستولی

 ضربان نبض

 عالمت قلب
 شاخص باتری

 I.H.B./AFib نماد 

بندی سازمان و شاخص طبقھ نوار نشانگر فشار
 )WHOھداشت جھانی (

 

 محفظھ باتری 

 بازوبند 

 درپوش باتری 

 DC فیش

 AC نری آداپتور

 مادگی ھوا
 نری رابط ھوا

 نمایشگر 

 شیلنگ ھوا 

 START دکمھ 

    شاخص

 دامنھ اندازه مناسب 

 نشانھ موقعیت شریان 

 مرحلھ 4 مرحلھ 1

 مرحلھ 2
 مرحلھ 3

 شیلنگ ھوا 

 نری رابط ھوا
 مادگی ھوا

M 

مناسب ازهاند دامنھ  

L 

W 

M 

M 

ھوای باقی مانده را بھصورت 
 خودکار بیرون میدھد

 ھمراستا با  قلب 
 

 را فشار دھید  START دکمھ
 

 کلیھ بخشھای نمایشگر
 
 
 

 نمایش صفر
 
 
 

 ھنگام شروع باد شدن 
 
 
 

 تحت فشار باد 
 
 
 

 اندازهگیری در حال انجام است 

 فشار سیستولی 

 فشار دیاستولی 
 طبقھبندی سازمان بھداشت جھانی

)WHO( 
 ضربان نبض 

 
 

  خاموش کردن با دکمھ
_START 

حت فشار باد ت  آزاد شدن ھوا  

گیری در حال انجام است اندازه  
تمام باد کردنا  

 فرآیند باد شدن در حال انجام است 
 

   
 

 

 

 ھم راستا با قلب 

  بھ بخش
 ید " مراجعھ کننرمال یریاندازھگ 7.1" 

 را فشار دھید  _START_ دکمھ

 فشار مطلوب 

 فرآیند باد شدن در حال انجام است 

 . دارید را فشار دھید و نگھ  START دکمھ 

 برای متوقف کردن باد شدن، دکمھ
_START_  

    

را فشار   _ START_ دکمھ 
 . دارید دھید و نگھ

 تعالمدکمھ 
   را رھا کنید  

 میانگین اطالعات 
  

 شماره اطالعات 

 
 شده اطالعات ذخیره

ت بعدی 
برای رفتن بھ اطالعا

 

 بھطور خودکار خاموش میشود 

 اطالعاتی موجود نیست 

را فشاردھید  _START_دکمھ 
 دارید و نگھ

 . زندچشمک می عالمت 
 . اطالعات پاک شد

را رھا کنید  دکمھ  
 

دن اطالعات،  برای پاک کر
" را انتخاب کنید.  " 

د شوطور خودکار خاموش میبھ  

ثانیھ  5  

 ACنری آداپتور 
 DC فیش
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