
 
 جھاز قیاس مستوى ضغط الدم الرقمي

 UA-611Plus / UA-651Plusالطراز 
 الترجمة    دلیل اإلرشادات

   
 العمالء األعزاء .1

ھو أحد أجھزة القیاس األكثر تطّوًرا  A&Dجھاز قیاس مستوى ضغط الدم من  
ل ھذا الجھاز من سیسھّ .  الُمتاحة والُمصممة للتمتع بسھولة االستخدام والمزید من الدقة

 . تطبیق نظامك الیومي لقیاس مستوى ضغط الدم
 .نُوصیك بقراءة ھذا الدلیل بعنایة قبل استخدام الجھاز للمرة األولى 

 مالحظات أولیّة .2
الخاصة باألجھزة  EEC 93/42یتطابق ھذا الجھاز مع المواصفات األوروبیة  

الرقم المرجعي للھیئة : 0123. (إلى دقة التطابق وتشیر عالمة . الطبیة
 )المعنیة

 .ولیس على الرّضع وحدیثي الوالدة، ُصمم الجھاز الستخدامھ من قبل البالغین فقط 
 .ھذا الجھاز ُمخصص لالستعمال ألغراض الرعایة الصحیة المنزلیة:  مكان االستخدام 
ض ُصمم ھذا الجھاز لقیاس مستوى ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لإلنسان ألغرا 

 .التشخیص

 التدابیر االحتیاطیة .3
ُصنّع ھذا الجھاز من ُمكّونات دقیقة؛ لذا تجّنب مطلًقا تعریضھ لدرجات الحرارة  

 .والرطوبة المرتفعة وأشعة الشمس المباشرة والصدمات والغبار
نّظف الجھاز والرباط باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة أو قطعة قماش مبللة بالماء  

تجنب مطلًقا استخدام الكحول أو البنزین أو الثنر أو غیرھا من المواد  .ومنظف معتدل
 .الكیمیائیة القاسیة من أجل تنظیف الجھاز أو الرباط

تجنب طّي الرباط بشدة أو تخزین الخرطوم بثنیھ بشدة لفترات طویلة؛ یؤدي ھذا  
 .التصرف إلى قصر مدة استخدام تلك المكّونات

وم والكابل في خنق األطفال عن ذر لكي ال یتسبب الخرطیجب اتخاذ الحیطة والح 
 .طریق الخطأ

یمكن أن یتسبب ذلك في . ال تقم بثني خرطوم الھواء أثناء إجراء عملیة القیاس 
 .التعرض إلصابة نظراً للضغط المستمر في الرباط

األمطار تجنَّب تعّرض الجھاز والرباط للبلل بفعل  .  الجھاز والرباط غیر مقاومین للماء 
 .عرق والمیاهوال

یمكن أن تتعرض عملیات القیاس للتشویش إذا جرى استخدام الجھاز بجوار أجھزة  
التلفزیون أو المیكروویف أو الھواتف المحمولة أو األجھزة التي ینبعث منھا األشعة 

 .السینیة أو األخرى ذات المجاالت الكھربائیة القویة
والھواتف ، تصال الشبكي المنزلیةأجھزة االل مث، أجھزة االتصاالت الالسلكیة 

واألجھزة الالسلكیة التي تعمل ،  والھواتف الالسلكیة والمحطات القاعدیة لھا،  المحمولة
 . جمیعھا یمكن أن تؤثر على جھاز قیاس مستوى ضغط الدم، بموجات الرادیو

 .زةبین الجھاز وتلك األجھ سم 30یجب الحفاظ على مسافة ال تقل عن ، ولذلك 
 .تأكد من أنھ نظیف، عند إعادة استخدام الجھاز 
، األجھزة واألجزاء والبطاریات المستعملة ال تُعامل معاملة النفایات المنزلیة العادیة 

 .ویجب التخلص منھا وفقًا للوائح المحلیة المعمول بھا
 .یمكن أن یتسبب ذلك في وقوع حوادث أو تلف الجھاز. ال تعّدل في الجھاز 
الضغط على الذراع من خالل الرباط بقوة تكفي ، قیاس مستوى ضغط الدمیتطلب  

یمكن أن ُیسبّب ذلك في الشعور بألم أو . إلیقاف تدفق الدم مؤقتًا في شریان الذراع
تظھر ھذه العالمات ال سیما عند تكرار . تنمیل أو ظھور عالمة حمراء مؤقتة بالذراع

 .م أو تنمیل أو عالمات حمراء بمرور الوقتأي أل  سیختفي.  عملیة القیاس بشكل متتابع
في حدوث ، یمكن أن یتسبب تكرار عملیات قیاس مستوى ضغط الدم بشكل متتابع 

تحقق من أن ھذا التكرار ال یؤدي . مشكلة صحیة بسبب تكرار الضغط على تدفق الدم
 .إلى أضرار طویلة األمد بالدورة الدمویة

ال تستخدم . طفال حدیثي الوالدة والنساء الحوامللى األلم تُجر اختبارات سریریة ع 
 .الجھاز على األطفال حدیثي الوالدة أو النساء الحوامل

 .فاستشیري الطبیب قبل استخدام الجھاز، إذا كنت قد أجریِت عملیة استئصال الثدي 
في ال تسمح لألطفال باستخدام الجھاز من تلقاء أنفسھم وحافظ على استخدام الجھاز  

 .یمكن أن یتسبب ذلك في وقوع حوادث أو تلف. ن بعید عن متناول األطفالمكا
ثمة أجزاء صغیرة في الجھاز یمكن أن تسبب االختناق لألطفال في حال ابتالعھا عن  

 .طریق الخطأ
قد یؤدي . ال تلمس البطاریات ومقبس التیار المستمر والمریض سویًا في الوقت نفسھ 

 .ھربائیةصدمة كذلك إلى التعّرض ل
 .افصل محّول التیار المتردد عند عدم استخدامھ أثناء القیاس 
 .قد یعّرض استخدام ملحقات ال ترد تفصیالً في ھذا الدلیل سالمتك للخطر 
فیمكن أن تصبح ساخنة وتتسبب في ، إذا تسببت البطاریة في حدوث دائرة قصر 

 .حروق بالجلد
 ).مدة ساعة واحدة تقریبًا(یطة قبل االستخدام ة المحاترك الجھاز یتكیّف على البیئ 
 .ال تبدأ في نْفخ الھواء دون لف الرباط حول العضد 

 موانع االستعمال
 .فیما یلي استعراض للتدابیر االحتیاطیة من أجل استخدام مالئم للجھاز

قد ال یعمل . ال تلف الرباط حول الذراع الذي یتصل بھ جھاز طبي كھربائي آخر 
 .بطریقة صحیحةلجھاز ا

یجب على األشخاص الذین یعانون من نقص شدید في الدورة الدمویة في الذراع  
 . استشارة الطبیب قبل استخدام الجھاز لتفادي التعّرض للمشكالت الطبیة

استشر الطبیب . ال تشّخص بنفسك نتائج القیاس وتبدأ في تناول العالج من تلقاء نفسك 
 .ائج والعالجم النتدائًما من أجل تقیی

 .ال تلف الرباط حول الذراع الذي بھ جرح لم یلتئم بعد 
یمكن أن یتسبب . ال تلف الرباط حول الذراع الذي یتلقى التنقیط الوریدي أو نقل الدم 

 .ذلك في التعرض لإلصابة أو الضرر
 .تخدیرمثل غازات ال، ال تستخدم الجھاز في أماكن وجود الغازات القابلة لالشتعال 

 .یمكن أن یتسبب ذلك في حدوث انفجار
مثل غرفة األكسجین ، ال تستخدم الجھاز في أماكن تركیز األوكسجین فیھا مرتفع 

یمكن أن یتسبب ذلك في اندالع حریق أو حدوث . عالیة الضغط أو خیمة األكسجین
 .انفجار

 التعریف بأجزاء الجھاز .4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

على مقبس التیار المستمر الستخدام  UA-611Plusیحتوي الطراز  ال: ظةمالح
، یوجد مقبس التیار المستمر في الجانب الخلفي من الجھاز. محّول التیار المتردد

یُباع بشكل (محّول التیار المتردد ھو ملحق اختیاري . فقط UA-651Plusالطراز 
 )منفصل

 
 الشاشة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لرموزا .5
 لتي تظھر على الشاشة وز ارمال

 اإلجراء الموصى بھ المعنى /الوظیفة  الرموز

 
یظھر حینما یكون إجراء القیاس قید 

یومض عند الكشف عن . التنفیذ
 .النبض

یظل ثابتًا . إجراء القیاس قید التنفیذ
 .قدر المستطاع

 

عدم انتظام ( I.H.B./AFibالرمز 
) الرجفان األذیني/ضربات القلب

لكشف عن عدم انتظام في ا عند یظھر
یمكن أن ُیضيء عند . ضربات القلب

الكشف عن وجود اھتزاز بسیط 
 .مثل االھتزاز أو االرتعاش، للغایة

 
 

عملیات القیاس السابقة الُمخزنة في  
 .الذاكرة

 
 

 بطاریة كاملة الشحن  
 .مؤشر طاقة البطاریة أثناء القیاس

 
 

  
 بطاریة منخفضة الشحن

لبطاریة منخفضة عندما اطاقة تكون 
 .یومض الرمز

استبدل جمیع البطاریات بأخرى 
 .جدیدة عندما یومض الرمز

 خطأ داخلي في الجھاز 
انزع البطاریات واضغط على الزر 

_START ،  ثّم أِعد تركیب
اتصل . البطاریات مرة أخرى

     .بالوكیل إذا استمر ظھور الخطأ

 

ك أثناء للتحرّ ضغط الدم غیر مستقر نظراً  
 .إجراء القیاس

كُن . قم بإجراء القیاس مرة أخرى
 .ثابتًا أثناء إجراء القیاس

قیم الضغط االنقباضي واالنبساطي ضمن 
 من كلیھما mmHg 10نطاق 

وقم ، لف الرباط بطریقة صحیحة
 .بإجراء القیاس مرة أخرى

 .قیمة الضغط ال ترتفع أثناء نْفخ الھواء

 
 .قة صحیحةط بطریلم یُلف الربا

 
PUL DISPLAY ERROR. 

لم یتم اكتشاف ضربات القلب بطریقة 
  .صحیحة

 الرموز المطبوعة على علبة الجھاز
 المعنى /الوظیفة  الرموز
 .وضع االستعداد وتشغیل الجھاز 
SYS  ضغط الدم االنقباضي بالقیاسmmHg 
DIA  ضغط الدم االنبساطي بالقیاسmmHg 

PUL/min ات في الدقیقةضربال عدد 

 دلیل تركیب البطاریات  
 تیار مستمر 

 
ُصمم الجھاز والرباط واألنبوب من أجل توفیر حمایة : BFالنوع 

 .خاصة ضد التعّرض للصدمات الكھربائیة
 لألجھزة الطبیة ECملصق التوجیھ  
 ممثل االتحاد األوروبي 

 الجھة المصنّعة 

 تاریخ التصنیع  
 التوجیھي لنفایات المعدات الكھربائیة واإللكترونیة یلالدلرمز  
SN الرقم التسلسلي 
 كتّیب اإلرشادات/راجع دلیل 

 قطبیة مقبس التیار المستمر 
IP رمز الحمایة الدولیة 

 حافظ علیھ جافًا 
 

 استخدام جھاز القیاس .6
 تغییر البطاریات /تركیب  .6.1

 .انزع غطاء البطاریات .1
ت المستخدمة من حجرة بطاریاأزل ال .2

 .البطاریات في حالة تغییرھا
أدخل األخرى الجدیدة في حجرة  .3

مع ، البطاریات كما ھو موّضح
مراعاة االتجاه الصحیح لعالمتي 

 ).-(و (+) القطبیة 
ال تستخدم سوى  .  أعد تركیب غطاء البطاریات  . 4

 . AAأو    LR6أو    R6Pریات مقاس  بطا 
 تنبیھ

ولن یعمل الجھاز في . دة كما ھو موّضح في حجرة البطاریاتالجدی أدخل البطاریات 
 .حالة تركیبھا بطریقة غیر صحیحة

، على الشاشة ویعلن الجھاز أنھ یلزم استبدال البطاریة عندما یومض الرمز  
. ت جدیدة مع أخرى قدیمةم بطاریاال تستخد. استبدل جمیع البطاریات بأخرى جدیدة

. أو في تعّرض الجھاز للعطل، ة استخدام البطاریاتیر فترقد یتسبب ذلك في تقص
 .استبدل البطاریات بعد إیقاف تشغیل الجھاز بثانیتین أو أكثر

 .ال یظھر عند نفاد طاقة البطاریات  
تكون فترة تشغیلھا د وق، تتباین فترة تشغیل البطاریات حسب درجة الحرارة المحیطة 

 .ةأقصر عند درجات الحرارة المنخفض
مدة ثالثة أشھر تقریًبا عند  R6Pستدوم البطاریات األربع الجدیدة مقاس ، شكل عامب 

 .استخدام الجھاز للقیاس مرتین كل یوم
وتكون البطاریات المرفقة مع الجھاز . ال تستخدم سوى البطاریات المحددة فقط 

 .ویمكن أن تكون ذات فترة تشغیل محدودة، داء الجھازألغراض اختبار أ
یمكن أن تتعّرض . البطاریات في حالة عدم استخدام الجھاز لفترة طویلةانزع  

 .البطاریات للتسریب مما یتسبب في تعّطل الجھاز

 توصیل خرطوم الھواء .6.2
أدخل قابس موّصل الھواء في  

 .مقبس الھواء بإحكام
 
 
 

 المترددلتیار توصیل محّول ا .6.3
أدخل قابس محّول التیار المتردد في مقبس  

أدخل محّول التیار ، بعد ذلك. لمستمرتیار اال
یُباع . المتردد في مأخذ التیار الكھربائي

الطراز محّول التیار المتردد، 
TB-233C ،بشكل منفصل. 

عند فصل محّول التیار المتردد من مأخذ  
تیار ّول الأمسك ھیكل مح، التیار الكھربائي
 .ھ خارج المأخذالمتردد واسحب

أمسك محّول ، المتردد من جھاز قیاس مستوى ضغط الدملتیار عند فصل محّول ا 
 .التیار المتردد واسحبھ خارج الجھاز

 اختیار رباط الذراع الصحیح .6.4
وإذا لم . إن استعمال المقاس الصحیح لرباط الذراع ھام جداً في دقّة قیاس ضغط الدم 

ستوى فقیاس ضغط الدم سیظھر قیمة غیر صحیحة لم، باط صحیًحااس الریكن مق
 . غط الدمض

 .یكون مقاس محیط الذراع مطبوًعا على كل رباط 
على أنك ، المطبوعان على الرباط، والنطاق المناسب  یساعد كلٌّ من المؤشر  

 ".لذراعرباط اكیفیة وضع  6.5"راجع . تستخدم المقاس الصحیح
فاتصل بالوكیل المحلي لشراء ، إلى خارج النطاق المناسب یشیر  إذا كان المؤشر  

 .رباط بدیل
في حال أصبح الرباط بالیاً فاْستبدلھ فوراً بآخر .  رباط الذراع ھو أحد المواد المستھلكة 

 .جدید
 جولكتالرقم ا حجم الرباط الموصى بھ حجم الذراع 

 CUD-D-LA-ISO رباط البالغین الكبیر سم 45سم إلى  31
 CUF-I-ISO الرباط ذو النطاق العریض سم 42إلى سم  22
 CUF-D-MA-ISO رباط متوسط سم 37سم إلى  23
 CUF-D-A-ISO رباط البالغین سم 32سم إلى  22
 CUF-D-SA-ISO رباط البالغین الصغیر سم 24سم إلى  16

  .ند عضلة الذراعیط عالمح :حجم الذراع
 . الرموز المطبوعة على الرباط

 جراء الموصى بھاإل نىالمع /الوظیفة  الرموز

 عالمة موضع الشریان  
اضبط العالمة 

 
بحیث تكون عند  

شریان العُضد أو في محاذاة مع 
 إصبع البنصر عند الجزء الداخلي

 .ذراعمن ال

 المؤشر  

 
 

 REF  لكتالوجرقم ا 

 
 

  
النطاق المناسب بالنسبة لرباط البالغین 

یكون مطبوًعا على رباط البالغین . الكبیر
  .الكبیر

 

 W  
اط ذي النطق ة للربالنطاق المناسب بالنسب

یكون مطبوًعا على الرباط ذي . العریض
  .النطق العریض

 

 M  
. النطاق المناسب بالنسبة للرباط المتوسط

 .یكون مطبوًعا على الرباط المتوسط
 
 

  
. النطاق المناسب بالنسبة لرباط البالغین

 .بالغینباط الیكون مطبوًعا على ر
 
 

  
. صغیرالنطاق المناسب بالنسبة للرباط ال

 .یكون مطبوًعا على الرباط الصغیر
 
 

  
تجاُوز النطاق المطبوع على رباط 

الرباط ذي /الرباط المتوسط/البالغین
 .النطاق العریض

 استخدم رباط البالغین الكبیر بدالً 
الرباط /باط البالغینمن ر

الرباط ذي النطاق /المتوسط
 .العریض

  
أدنى النطاق المطبوع على رباط 

الرباط ذي /الرباط المتوسط/البالغین
 .النطاق العریض

استخدم الرباط الصغیر بدالً من 
الرباط /رباط البالغین

الرباط ذي النطاق /المتوسط
 .العریض

 M / A  
تجاوز النطاق المطبوع على الرباط 

 .الصغیر
الرباط /الغیناستخدم رباط الب

 . المتوسط بدالً من الرباط الصغیر

 M  
أدنى النطاق المطبوع على رباط البالغین 

 .الكبیر
استخدم الرباط المتوسط بدالً من 

 .رباط البالغین الكبیر

 رقم التشغیلة  

 
 

 رباط البالغین الكبیر 
 

ض العری  الرباط ذو النطاق  
 

 رباط متوسط
 

 رباط البالغین 
 

 رباط البالغین الصغیر 
 

 كیفیة وضع رباط الذراع .6.5
إلى   1فوق الجزء الداخلي من المرفق بمقدار ،  )أعلى الذراع(لف الرباط حول العُضد   .1

 . في الشكل موّضح كما ھو، سم تقریبًا 2
تسبب نھا تولیس على المالبس مباشرة أل، یجب وضع الرباط على الجلد مباشرة

 .مما یؤدي إلى خطأ في القیاس، بقیاس نبضات ضعیفة
الحصول على ، بسبب طّي كم القمیص بشدة، یمكن أن یمنع التضییق على العُضد .2

 .قراءات دقیقة
 .ضمن النطاق المناسب  تأكد من وجود نقاط المؤشر  .3

 ). ال تلتفت لذلك . ( الرباط مشدود للغایة   شعر أن من الطبیعي أن ت ،  أثناء القیاس  : مالحظة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القیاس عملیات .7
 القیاس العادي .7.1

لف الرباط حول الذراع عند مستوى  .1
اجلس ). ُیفضل الذراع األیسر(القلب 

 .قیاسء إجراء عملیة الا أثناھادئً 
 . _START_اضغط على الزر  .2
 .لشاشةیتم عرض جمیع شرائح ا 

یومض رمز الصفر على الشاشة 
، تتغیّر الشاشة بعدئذٍ . لفترة وجیزة

كما ھو موّضح في الشكل على 
یبدأ . حیث تبدأ عملیة القیاس، الیسار

من الطبیعي أن . الرباط في االنتفاخ
. تشعر أن الرباط مشدود للغایة

كما ، یُعرض مؤشر شریط الضغط
ھو موضح في الشكل على الجانب 

 .نْفخ الھواءأثناء ، األیسر
إذا رغبت في إیقاف نْفخ الھواء  :مالحظة

فاضغط على ، في أي وقت
مرة  _START_الزر 

 .أخرى
تبدأ عملیة ، عند اكتمال نْفخ الھواء .3

 ء تلقائیًا ویومض تفریغ الھوا
ما یشیر إلى أن عملیة ، )رمز القلب(

ویومض رمز . القیاس قید التنفیذ
، فور اكتشاف وجود النبض، القلب

 .مع كل نبضة
في حالة عدم الحصول على  :مالحظة

یبدأ الجھاز في ، ضغط مالئم
 .نْفخ الھواء مرة أخرى تلقائیًا

، عند اكتمال إجراء عملیة القیاس .4
ءات الضغط االنقباضي تُعرض قرا

یفّرغ . واالنبساطي وُسرعة النبض
 .الرباط الھواء المتبقي تماًما

مرة  STARTلى الزراضغط ع .5
 .إلیقاف التشغیل أخرى

مزّودین بوظیفة إیقاف  UA-651Plusو  UA-611Plus یكون الطرازان :مالحظة
س لنفس الشخص اجعل المدة الزمنیة الفارقة بین عملیات القیا.  التشغیل التلقائي

 .دقائق على األقل 3
 إجراء القیاس مع اختیار الضغط االنقباضي المرغوب فیھ .7.2

فاستعن ، ءتكرر إعادة نْفخ الھواإذا  
إذا كان من المتوقع أن . بالطرق التالیة

یتجاوز قیاس الضغط االنقباضي 
230 ۲۳۰  mmHgاإلجراء. 

لف الرباط حول الذراع عند مستوى  .1
 ).الذراع األیسریُفضل (القلب 

 .  STARTاضغط على الزر  .2
اضغط باستمرار ،  بینما یومض الصفر .3

إلى أن یظھر  TSTARعلى الزر 
 mmHg 40و  30اوح بینرقم یتر

الذي أعلى من الضغط االنقباضي 
 .تتوقعھ

حرر الزر ، عند بلوغ الرقم المطلوب .4
START  ثم تابع إلى . لبدء القیاس

لدیك كما ھو قیاس مستوى ضغط الدم 
القیاس  7.1"موّضح في القسم 

 ".العادي
 

 مالحظات بالنسبة للقیاس الدقیق   .7.3
. ال تضع قدًما فوق األخرى. ذراعك على الطاولةأرخِ . ریًحا على كرسياجلس مست 

 .أبِق قدمیك على األرض واجعل ظھرك مستقیًما
واجھة ضع ذراعك على طاولة بحیث تكون راحة یدك م. اجلس في وضع مریح 

 .ألعلى والرباط عند مستوى القلب
 .اجعل منتصف الرباط عند المستوى نفسھ للقلب 
إذا كانت . لى عشر دقائق قبل إجراء عملیة القیاسلمدة تتراوح بین خمس إاسترخِ  

فسینعكس ذلك ، تعتریك فرحة عارمة أو تمر بحالة اكتئاب نتیجة للضغوطات العاطفیة
وستكون قراءة ، من القراءة الطبیعیة لمستوى ضغط الدم) لأو أق(منتًجا قراءة أعلى 

 .سُرعة النبض أسرع من المعدل الطبیعي
 .ھدوءك أثناء القیاس ابق ثابتًا وحافظ على 
. ال تقس مستوى ضغط الدم فور االنتھاء من ممارسة التمرینات البدنیة أو االستحمام 

 .إجراء عملیة القیاس استرخ لمدة تتراوح بین عشرین وثالثین دقیقة قبل
ام الذي یتباین مستوى ضغط الدم للفرد باستمرار تبعًا للعمل الذي تقوم بھ والطع 

ن للمشروبات التي تتناولھا أیًضا تأثیًرا كبیًرا للغایة وسریًعا على مستوى ویكو.  تتناولھ
 .ضغط الدم

فإذا كان معدل . بعلى ضربات القل یعتمد ھذا الجھاز في عملیات القیاس التي یُجریھا 
فقد یجد الجھاز صعوبة في تحدید ، ضربات القلب لدیك ضعیفًا جًدا أو غیر منتظم

 .مستوى ضغط الدم لدیك
. فسیوقف عملیة القیاس ویُظھر رمز الخطأ، إذا اكتشف الجھاز حالة غیر طبیعیة 

 .لمعرفة وصف الرموز" الرموز. 5"راجع القسم 
استشر طبیبك قبل استخدام ھذا . من قِبل البالغینھذا الجھاز ُمخصص لالستخدام  

 .ال الجھاز دون إشرافیجب عدم استخدام األطف. الجھاز مع أحد األطفال
 .حاول قیاس مستوى ضغط الدم في الوقت نفسھ كل یوم 
یمكن أن یتأثر أداء جھاز قیاس مستوى ضغط الدم التلقائي بسبب الزیادة البالغة في  

 .لرطوبة أو االرتفاع عن سطح البحردرجة الحرارة أو ا

 استدعاء البیانات من الذاكرة .8
لدم وحساب ضربات القلب في عشرة عملیة قیاس ضغط ایخّزن الجھاز تلقائًیا حتى ست 

ویتم تخصیص رقم بیانات لتلك البیانات الُمخّزنة في الذاكرة بترتیب من األحدث . الذاكرة
الموجود في  یشیر الرمز ". "ي صورة یتم عرض البیانات األقدم ف. إلى األقدم

 .ةنات المخزنة في الذاكرالزاویة العلویة الیُسرى من الشاشة إلى أنك تستعرض البیا
 

كیفیة مراجعة بیانات  .8.1
 الذاكرة

اضغط ، عند عدم عرض شيء .1
باستمرار على الزر 

_START  الستدعاء البیانات
 .المخزنة

حّرر الزر عند ظھور متوسط  .2
 .ت السابقة المخزنةالقیاسا

تُعرض رقم القیاسات والقیاسات  .3
الُمخزنة تلقائًیا بالترتیب وذلك 

 .مرة قیاسمن آخر 
لشاشة تلقائًیا بعد ستنطفئ ا .4

 .عرض جمیع البیانات
إذا ضغطت على الزر   : مالحظة

 _START   أثناء استدعاء
 . فسینطفئ الجھاز ،  البیانات 

 
 مسح البیانات  .8.2

اضغط ، عند إغالق الجھاز .1
بشكل  START_على الزر 

مستمر حتى یظھر الرمز 
 . على الشاشة" "

لمسح  " "حدد  .2
 . البیانات

ت عندما یتم مسح البیانا .3
 . یومض الرمز 

 .ینطفئ الجھاز تلقائیًا .4

 

 I.H.B./AFibما المقصود بالرمزین  .9
سیظھر ، سعند اكتشاف جھاز القیاس وجود نْظم غیر منتظم أثناء عملیات القیا 

 .على الشاشة مع قیم القیاس I.H.B./AFibالمؤشر 
ھذا   I.H.B./AFibنحن نوصي باالتصال بالطبیب إذا ظھر لك الرمز  :مالحظة

 .بصورة متكررة
 

 AFibما المقصود بالرمز  .10
ائیة الواقعة في القلب وینشر الدم في جمیع أنحاء نظًرا لإلشارات الكھربینقبض القلب 

عندما تُصبح اإلشارة الكھربائیة في األُذین ) AFib(جفان األُذیني یحدث الر. الجسم
ویمكن أن یسبب . ما یؤدي إلى اضطرابات في الفواصل الزمنیة بین الضربات، مشوشة

لة جلطات دمویة تتسبب ما یشّكل بسھو، القلب ركود الدم في) AFib(الرجفان األُذیني 
 .الحقًا في التعّرض لنوبة قلبیة

 الضغطمؤشر شریط  .11
 .یراقب المؤشر مدى التقّدم في عملیة قیاس الضغط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نُبذة عن ضغط الدم .12
 ما المقصود بضغط الدم؟

حدث الضغط  ی ،  وعندما ینقبض الدم .  ضغط الدم ھو قوة دفع الدم لجدران الشرایین  
قي  ویكون المللیمتر الزئب .  یحدث الضغط االنبساطي ،  وعندما ینبسط الدم .  االنقباضي 

 )mmHg  ( ویُمثل الضغط األساسي مقیاس ضغط الدم الطبیعي  .  ھو وحدة قیاس ضغط الدم
 . وھو أّول ما ُیقاس في الصباح حیث یكون الفرد مسترخیًا وقبل تناولھ الطعام ،  للفرد 
 الصحة العالمیةمؤشر تصنیف منظمة  .13

 فق كل شریحة من شرائح مؤشر الشریط مع تصنیف منظمة الصحة العالمیةتتوا 
 .لمستوى ضغط الدم

 
یعرض المؤشر شریحة تبًعا  : 

للبیانات الحالیة وبما یتوافق مع 
        .تصنیف منظمة الصحة العالمیة

  استكشاف األخطاء وإصالحھا .14
 راء الموصى بھاإلج السبب المحتمل المشكلة

ر شيء ال یظھ
، على الشاشة

حتى عند تشغیل 
 .الجھاز

 .ستبدل جمیع البطاریات بأخرى جدیدةا .نفدت طاقة البطاریات
أطراف البطاریات لیست 

 .في مواضعھا الصحیحة
أِعد تركیب البطاریات بحیث تكون األطراف 
السالبة والموجبة متطابقة مع تلك الموضحة 

 . في حجرة البطاریات

ال ینتفخ الرباط 
 .الھواءب

جھد البطاریة منخفض 
إذا .  یومض   . للغایة 

ریات نفدت طاقة البطا
 .فال یظھر الرمز ،  بالكامل

 .استبدل جمیع البطاریات بأخرى جدیدة

 .الجھاز ال یقیس
القراءات مرتفعة 

أو منخفضة 
 .للغایة

لم یُلف الرباط بطریقة 
 .لف الرباط بطریقة صحیحة .مالئمة

ّركت ذراعك أو جسدك ح
 .ناء القیاسأث

احرص على أن تظل ثابتًا وھادئًا أثناء 
 .القیاس

ع الرباط غیر موض
 .صحیح

ضع ذراعك . اجلس في حالة ثبات وھدوء
على طاولة بحیث تكون راحة یدك مواجھة 

 .ألعلى والرباط عند مستوى القلب

 
 

إذا كان معدل ضربات القلب لدیك ضعیًفا جًدا 
صعوبة في  فقد یجد الجھاز، منتظمأو غیر 

 .تحدید مستوى ضغط الدم لدیك

 أخرى

قیاس القیمة مختلفة عن ال
في العیادة أو لدى 

 .الطبیب

قد یتسبب الشعور بالخوف في العیادة أو لدى 
یقلل . الطبیب في تسجیل قراءة مرتفعة

القیاس في المنزل من التأثیرات الخارجیة 
ویمثل ، على قراءات مستوى ضغط الدم

 .ت الطبیبإضافة إلى قراءا

 
، رّكبھا بطریقة صحیحة. انزع البطاریات 

 .القیاس مرة أخرىوأعد إجراء 
ال تحاول فتح  .  فاتصل بالوكیل ،  إذا لم تُحل المشكالت باتباع اإلجراءات الموضحة أعاله  : مالحظة 

 . اء الضمان نظًرا ألن أي محاولة للقیام بذلك ستؤدي إلى إلغ ،  أو إصالح ھذا المنتح 
 الصیانة .15

واء معقدة یمكن تُستخدم مكّونات كھربائیة شدیدة الحساسیة ووحدة ھ.  تفتح الجھازال 
، وإذا تعذّر علیك حل المشكلة باتباع إرشادات استكشاف األخطاء وإصالحھا.  أن تتلف

سیزّود قسم خدمة العمالء  . فاتصل بالوكیل المعتمد في منطقتك أو قسم خدمة العمالء
 .ت الفنیة وقطع الغیار والوحدات للوكالء المعتمدینالمعلوما A&Dبع لشركة التا

فإنھ یوصى بشكل عام ، ومع ذلك. وُصنّع لیتمتع بفترة تشغیل طویلةُصمم الجھاز  
یُرجى االتصال . بفحص الجھاز كل عامین لضمان التشغیل الصحیح لھ ودقة أدائھ

 .راء الصیانةإلج A&Dبالوكیل المعتمد في منطقتك أو شركة 
 الفنیة البیانات .16
 UA-651Plusو ، UA-611Plus النوع

 ذبذباتالقیاس بال طریقة القیاس
 mmHg 299 - 0 : الضغط نطاق القیاس

 mmHg 279 - 60 :الضغط االنقباضي 
 mmHg 200 - 40 :الضغط االنبساطي 
 الدقیقة /ضربة  180 - 40 : النبض 

 mmHg 3± : الضغط دقة القیاس
 %5±  :النبضات 

 )  AAأو  ،  LR6أو  ،  R6Pمقاس  ( فولت    1.5بطاریات بجھد    4 لطاقة مصدر اإلمداد با 
 )غیر مرفق) (TB-233C(ل التیار المتردد االختیاري محوّ  

 عدد مرات القیاس
 ) بطاریات قلویة (   LR6البطاریة مقاس   مرة قیاس تقریًبا   700 

بطاریات  (   R6Pالبطاریة مقاس   مرة قیاس تقریًبا   200
 ) ز منجنی 

 23ودرجة حرارة الغرفة ، mmHg 180عند قیمة ضغط  
 .درجة مئویة

) / یعمل ببطاریات(ئي بمصدر طاقة داخلي جھاز طبي كھربا التصنیف
 ) یعمل بمحّول التیار( IIالفئة 

 وضع التشغیل المستمر
 ISO81060-2：2013وفقًا لشھادة  االختبار السریري

توى ضغط الدم موضوًعا؛ لتحدید مس 85في  K5تم استخدام 
 االنبساطي في دراسة تحقُّق سریریة.

 IEC 60601-1-2: 2014التوجیھ  التوافق الكھرومغناطیسي
 عملیة قیاس 60آخر  الذاكرة

الرطوبة % 85إلى  15 /درجة مئویة  40+إلى  10+ ظروف التشغیل
 ھكتوباسكال 1,060إلى  800 /النسبیة 

الرطوبة % 95إلى  10 /ویة درجة مئ 60+إلى  20- التخزین /ظروف النقل 
 ھكتوباسكال 1,060إلى  700 /النسبیة 

 تقریبًامم ] عمق[ 130] × تفاعار[ 68] × عرض[ 96 األبعاد
 بدون البطاریات، تقریبًا جرام 240 الوزن

 IP20 :الجھاز الحمایة من المواد الدخیلة
  BFالنوع  الرباط الجزء الملفوف

 )عند االستخدام ست مرات یومیًا(ت سنوا 5 :الجھاز مدة صالحیة الجھاز
 )عند االستخدام ست مرات یومًیا(سنتان  :الرباط

 ) باستخدامھ ست مرات في الیوم ( ات  سنو   5: التیار المتردد ل  محوّ  
 TB233C/ملحق محّول التیار المتردد

یتصل المحّول بالجھاز لیكون مصدًرا لإلمداد بالطاقة في  
یكون  . المحلي لشرائھ   A&Dُیرجى االتصال بوكیل  .  المنزل

 .ضروریًا فحص محّول التیار المتردد أو استبدالھ بشكل دوري 
 .یار المترددمطبوعة على محّول التال الرموز

 المعنى /الوظیفة  الرموز

 لالستخدام المنزلي فقط   

 
 IIالجھاز من الفئة   

 المصھر الحراري   

 المصھر   
 
 لألجھزة ECملصق التوجیھ   
 لألجھزة EACة ملصق شھاد 

 
 القطبیة لقابس محّول التیار المتردد  

 الملحقات تُباع بشكل منفصل

 .یط عند عضلة الذراعالمح :حجم الذراع 

 . تخضع المواصفات للتغییر دون إشعار مسبق :مالحظة
. IEC 60529ھو درجات الحمایة التي یتمتع بھا الجھاز وفقًا للتوجیھ  IPتصنیف 

مثل ، مم أو أكبر 12ة التي یبلغ قطرھا المواد الغریبة الصلبھذا الجھاز محمي ضد 
 .ھذا الجھاز غیر محمي ضد الماء. اإلصبع

 
 
 

 حجم الذراع رباطحجم ال رقم الكتالوج باطالر
 CUF-D-LA-ISO سم 45سم إلى  31 رباط البالغین الكبیر 
 CUF-I-ISO سم 42سم إلى  22 الرباط ذو النطاق العریض 
 CUF-D-MA-ISO سم 37سم إلى  23 رباط متوسط 
 CUF-D-A-ISO سم 32سم إلى  22 رباط البالغین 
 CUF-D-SA-ISO مس 24سم إلى  16 ن الصغیررباط البالغی 

 )نوع المأخذ(القابس  رقم الكتالوج محّول التیار المتردد 
 TB-233C  النوعC 

 UA-651Plusالطراز 

 رباط الذراع 
 

 النطاق المناسب 

 عالمة موضع     المؤشر

 خرطوم الھواء 
 

 مقبس التیار المستمر 

 س محّول  قاب
 التیار المتردد 

 الشاشة 
 

    START    الزر

 مقبس الھواء  
 قابس موّصل الھواء 
 

 حجرة البطاریات 
 غطاء البطاریات  
 

 2الخطوة 
 

 3الخطوة 
 

 4الخطوة 
 

 1الخطوة  
 

 قابس محّول التیار المتردد 
 مقبس التیار المستمر  
 

 فقط UA-651Plusالطراز 
 

 النطاق المناسب 
 

M 

W 

M 

 

M / A 

 

 عند مستوى القلب
 اضغط على الزر  
 _START_   
 

 جمیع شرائح الشاشة 

 بدء نفْخ الھواء 
 

 جاٍر قیاس الضغط 
 

 إجراء القیاس قید التنفیذ

 الضغط االنقباضي 

 ضغط االنبساطي ال 

 تصنیف منظمة الصحة العالمیة  
 سُرعة النبض  
 

   استخدام الزرف التشغیل بأوق
START 

 تفریغ الھواء المتبقي تلقائیًا 

 عرض الصفر 

 عند مستوى القلب 
 

 

 اضغط على الزر 
 _START _   
 

 فْخ الھواء قید التقدم ن
 

   STARTحرر الزر 
 إلیقاف نفْخ الھواء 

 

 ب لضغط المطلوا
 

   سم راجع الق
 " القیاس العادي 7.1"

 

اضغط مع االستمرار على  
   _START_الزر

 

اضغط مع االستمرار على  
   _START__الزر

 " "حدد 
 . لمسح البیانات  
 

 .تومض العالمة  
 . تم مسح البیانات

 الزر  حرر 
 

 ثوانٍ  5
 

 إیقاف التشغیل تلقائیًا 
 

 بشدة ص طّي كم القمیال تقم ب
 

 الرباط

 سم  2إلى  1
 

 عالمة موضع الشریان 
 

 .  ثبت المثبت القماشي 
 

 خرطوم الھواء 
 

 والنطاق المناسب   المؤشر  
 

 خ الھواء اكتمل نفْ 
 

 جاٍر تفریغ الھواء  جاٍر قیاس الضغط 

 إجراء القیاس قید التنفیذ
 

 خ الھواء قید التقدم فْ ن
 

  

 
 الذاكرة 

 
 الضغط االنقباضي 

 الضغط االنبساطي 
 

 سُرعة النبض 

 I.H.B./AFibرمز  

 عالمة القلب 
 مؤشر البطاریة 

 مؤشر شریط الضغط  
 لعالمیة ا  ومؤشر تصنیف منظمة الصحة

 

 مؤشر تصنیف منظمة الصحة العالمیة 

 المتوسط  المرتفع الدم  ضغط 
 ضغط الدم المرتفع الشدید

 الخفیف  المرتفع الدم  ضغط 
 طبیعي  إلى رتفع م  من  النطاق

 طبیعي
 مثالي 

 A&D Company, Limited 
1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama  364-8585  JAPAN 
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119 

 Emergo Europe B.V. 
Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands 
Telephone: [31] (70) 345-8570 Fax: [31] (70) 346-7299 

 A&D Australasia Pty Ltd. 
32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA 
Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409 

 A&D INSTRUMENTS INDIA PRIVATE LIMITED 

 
 

 
（509, Udyog Vihar, Phase- , Gurgaon-122 016, Haryana, India） 

: 91-124-4715555 : 91-124-4715599  
 

   
 

 

 

اضغط مع االستمرار على الزر  
_START   

 

 ال توجد بیانات 
 

 ) المخزنة متوسط عدد القیاسات  ( متوسط البیانات  

 حرر الزر 
 عالمة   
 

 رقم البیانات 
 

 ة البیانات الُمخّزن

 ا تشغیل تلقائیً إیقاف ال
 

ت التالیة 
إلى البیانا

 
 خرطوم الھواء 

 
 قابس موّصل الھواء

 
 مقبس الھواء 
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