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 یادداشت
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 سال (در شرایطی کھ شش بار در روز استفاده شود) 5دستگاه:  عمر مفید
 ISO81060-2：2013مطابق استاندارد  آزمایش بالینی

EMC IEC 60601-1-2: 2007  
 .2و کاربر  1گیری آخر برای کاربر اندازه 60 حافظھ

 ھکتوپاسکال 1060تا  800درصد /  85تا  15گراد/ رطوبت نسبی درجھ سانتی 40+تا  10+ شرایط عملیاتی
 ھکتوپاسکال 1060تا  700درصد /  95تا  10گراد/ رطوبت نسبی درجھ سانتی 60+تا  -20 شرایط حمل / انبار

 متر[عمق] میلی x 21.5[طول]  x 88[عرض]  56حدود  ابعاد
 گرم، بدون باطری 95حدود  وزن

 IP20 حفاظت ورودی

 ممکن است مشخصات بدون اطالع قبلی بھ منظور بھبود تغییر داده شوند.  توجھ:
 متر میلی 12باشد. این دستگاه در برابر اشیاء خارجی جامد با قطر می IEC 60529شده توسط محفظھ تجھیزات مطابق با میزان حفاظت فراھم IPبندی طبقھ

 باشد. این دستگاه در برابر آب مقاوم نیست.و بیشتر مانند انگشت مقاوم می
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 نگھداری
تواند آسیب ببیند. اگر نتوانستید با استفاده از راھنمای ای تشکیل شده است کھ میدستگاه را باز نکنید. این دستگاه از اجزای الکتریکی ظریف و واحد ھوای پیچیده 

قطعات و واحدھای یدکی از طریق  یابی مشکل دستگاه را حل کنید، با فروشنده مجاز شھرتان یا بخش خدمات مشتریان ما تماس بگیرید. اطالعات فنی،عیب
 گیرند.در اختیار فروشندگان مجاز قرار می A&Dبخش خدمات مشتریان 

بار دستگاه را بررسی کنید تا از کارکرد صحیح سال یک 2شود کھ ھر دھی طوالنی مدت طراحی و تولید شده است. اما توصیھ میاین دستگاه برای خدمات 
 تماس بگیرید. A&Dرای تعمیر و نگھداری دستگاه، با فروشنده محلی مجاز یا و دقت آن مطمئن شوید. لطفاً ب

 

 ھای فنیداده
 

 UB-533PGMR نوع
 سنجیگیری نوساناندازه گیریروش اندازه

 گیریمحدوده اندازه

 mmHg 299تا  0 فشار:
 mmHg 279تا  60 فشار سیستولی:
 mmHg 200تا  40  فشار دیاستولی:

 دقیقھ بار/ 180تا  40 ضربان: 

 mmHg  ±3 فشار: دقت اندازھگیری
 ٪ ±5 ضربان:

 )AAAیا  LR03ولتی ( 1.5عدد باتری آلکالین  2 منبع تغذیھ

 گراد.درجھ سانتی 23در دمای اتاق  mmHg 170و با مقدار فشار  AAAھای آلکالین مرتبھ با استفاده از باتری 200حدود  ھاگیریتعداد اندازه
 مترسانتی21.5 تا  13.5 دور مچ

 با تغذیھ داخلی (حالت عملیات پیوستھ) MEتجھیز  بندیطبقھ

  BFبازوبند نوع  کاررفتھقطعھ بھ
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 یابیعیب
 

 شدهعملیات توصیھ دلیل احتمالی مشکل
شود، ھیچ چیزی نمایش داده نمی

حتی زمانی کھ دستگاه روشن 
 است.

 ھای نو جایگزین کنید.باتریھا را با ھمھ باتری اند.ھا خالی شدهباتری

ھا را خارج کنید و آنھا را مطابق با عالمت مثبت و منفی کھ باتری اند.ھا در موقعیت صحیح قرار نگرفتھانتھای باتری
 در محفظھ باتری نوشتھ شده است، در جای خود قرار دھید. 

 شود.بازوبند باد نمی

 ولتاژ باتری خیلی کم است.
) چشمک LOW BATTERY(عالمت  

 طور کامل خالی شده باشند، ھا بھزند. اگر باتریمی
 شود.این عالمت ظاھر نمی

 ھای نو جایگزین کنید.ھا را با باتریھمھ باتری

 کند.گیری نمیدستگاه اندازه
ھا خیلی باال یا خیلی پایین قرائت
 ھستند.

 درستی دور بازو قرار دھید.بازوبند را بھ درستی روی بازو قرار داده نشده است.بازوبند بھ 

حرکت و آرام گیری کامالً بیمطمئن شوید کھ بدن شما در حین اندازه اید.گیری مچ یا بدنتان را تکان دادهدر حین اندازه
 باشد.

 بازوبند در موقعیت صحیح قرار ندارد.
 حرکت بنشینید.راحت و بی

ھایتان ای کھ کف دستگونھھایتان را روی میز قرار دھید بھ دست
 تراز باشند. رو بھ باال بوده و بازوبند و قلبتان ھم

اگر ضربان قلب خیلی ضعیف یا نامنظمی داشتھ باشید، ممکن است   
 سختی بتواند فشار خونتان را تعیین کند.دستگاه بھ 

 سایر موارد

دستگاه متفاوت از عددی  عدد نشان داده شده توسط
گیری شده اندازه است کھ در کلینیک یا مطب پزشک

 است.
 گیری کنم؟" مراجعھ کنیدبھ بخش "چرا فشار خون را در خانھ اندازه

درستی قرار دھید و سعی کنید بار ھا را خارج کنید. آنھا را بھ باتری  
 گیری را انجام دھید.دیگر اندازه

را این کار اقدامات ذکرشده را انجام دادید اما مشکلتان حل نشد، با فروشنده تماس بگیرید. سعی نکنید این محصول را خودتان باز یا تعمیر کنید، زیاگر کلیھ  توجھ:
   شود.اعتبار شدن گارانتی آن میموجب بی
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 WHOبندی فشار خون طبقه
استانداردهای ارزیابی فشار خون باال، بدون در نظر گرفتن سن، توسط سازمان بهداشت  

 اند.( طبق نمودار سمت راست، ارائه شدهWHOجهانی )
 

 نوسانات فشار خون
کند. فشار خون یک شدت تغییر میفشار خون یک فرد در طول روز و در فصول مختلف به  

 تغییر کند.  mmHg 50تا  30تواند بر اثر شرایط مختلف در طول روز به میزان فرد می
باشد. معموالً فشار در افرادی که دچار فشار خون باال هستند، این نوسانات حتی بیشتر نیز می

یا در زمان بازی افزایش یافته و در طول خواب به کمترین میزان خود  خون در محل کار
  گیری بیش از حد نگران نشوید.بار اندازهرسد. لذا با مشاهده نتایج یکمی

گیری فشار خون را هر روز در زمان مشخصی انجام داده و از دستورالعملی که در این اندازه 
راهنما توضیح داده شده است استفاده کنید تا فشار خون نرمالتان را پیدا کنید. قرائت منظم 

خونتان، تواند سابقه جامعی از فشار خونتان را در اختیارتان قرار دهد. هنگام ثبت فشار می
 حتماً تاریخ و ساعت را قید کنید. برای تفسیر اطالعات فشار خونتان، با پزشک مشورت کنید.

 
 
 
 
 
   
 
   

فهرست منابع: مجله فشار خون باال 
2شماره  17، جلد 1999

)شدید( 3فشار خون باال درجه 

)متوسط( 2فشار خون باال درجه 

)خفیف( 1فشار خون باال درجه 

نرمال رو به باال
نرمال
بهینه

خون سیستولیفشار 

ی
ول

ست
دیا

ن 
خو

ر 
شا

ف

 نوسانات معمول در طول یک روز
 گیری شده هر پنج دقیقه()اندازه

 سیستولی

PM 

AM 

ی
ول

ست
دیا

ر 
شا

ف

 خواب دیاستولی

 زمان
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 گیری و فراخوانی حافظھنشانگر حین اندازه 
 گیری تنظیم و حفظ کنید.شده در حافظھ درج شود. زاویھ را حین اندازهھای ذخیرهگیری نمایش داده شود و در دادهممکن است در آغاز اندازه .C.P.Gنشانگر  

 

  فشار خوندر مورد 
 فشار خون چیست؟

دھد شود. فشار دیاستولی زمانی روی میدھد کھ قلب منقبض میکند. فشار سیستولی زمانی روی میھا وارد میفشار خون نیرویی است کھ خون بھ دیواره رگ 
شود کھ شود. فشار خون طبیعی یک فرد توسط فشار پایھ نشان داده میگیری می) اندازهmmHgمتر جیوه (شود. فشار خون بر حسب میلیکھ قلب منبسط می

 شود. گیری میاول صبح زمانی کھ فرد ھنوز در حال استراحت است و غذایی نخورده اندازه
 

 شود؟فشار خون باال چیست و چگونھ کنترل می
تواند مشکالت زیادی را برای قلب از جملھ سکتھ و حملھ کھ درمان نشود مییانی است، درصورتیفشار خون باال کھ بھ معنای فشار خون غیر نرمال باالی شر 

 تواند از طریق تغییر سبک زندگی، پرھیز از استرس و مصرف دارو تحت نظر پزشک کنترل شود. قلبی ایجاد کند. فشار خون باال می
 تحت کنترل داشتھ باشید:برای پیشگیری از ابتال بھ افزایش فشار خون، باید آن را  
 مرتب ورزش کنید  سیگار نکشید  
 طور مرتب برای چک آپ و معاینھ پزشکی مراجعھ کنیدبھ  مصرف نمک و چربی را کاھش دھید  
 وزن مناسب داشتھ باشید  

 
 گیری کنم؟چرا فشار خون را در خانھ اندازه

 تواند باعث افزایش قرائت دستگاه بھ میزان ند باعث ایجاد ترس در فرد شده و این امر میتواگیری فشار خون در کلینیک یا مطب پزشک میاندازه 
 گیری فشار خون در خانھ موجب کاھش تأثیر عوامل خارجی بر قرائت فشار گیری شده در منزل شود. اندازهبیشتر از فشار خون اندازه mmHg 30تا  25

 دھد.تری از فشار خونتان را در اختیار پزشک قرار میتر و کاملدقیقشود، مکمل قرائت پزشک است و سابقھ خون می
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 .C.P.Gنشانگر 
 .C.P.Gنشانگر  

(نشانگر راھنمای موقعیت صحیح) قابلیتی است کھ اختالف بین ارتفاع (زاویھ مچ دست)  .C.P.Gنشانگر   
دستگاه پایش فشار خون و ارتفاع قلب شما را در وضعیت صحیح (بھ عنوان مثال: در وضعیت نشستن، 

بی بھ تواند برای دستیادھد. این نشانگر میگیری تشخیص میارتفاع میز و صندلی، و غیره) در حین اندازه
 تر مورد استفاده قرار گیرد.گیری باثباتشرایط اندازه

  .C.P.Gنشانگر 
 

ارتفاع دستگاه پایش فشار خون از قلب شما 
 تر است.پایین

 
  زاویھ پایین     ارتفاع نادرست 

 
 
 
 

 
راستای قلب ارتفاع دستگاه پایش فشار خون ھم

 شما است.
  

  زاویھ مناسب      ارتفاع صحیح
 
 

 
ارتفاع دستگاه پایش فشار خون از قلب شما 

 باالتر است.
 
  زاویھ باال         ارتفاع نادرست 
 

گیری صحیح شود. چنانچھ در ھر دوی آنھا وضعیت اندازهگیری بررسی میوضعیت دستگاه قبل و بعد از اندازه 
 شود.راستا) بھ رنگ آبی روشن می(ھم LEVELنشان داده شود، چراغ نشانگر 

  (باال) HIGH(پایین) یا  LOWگیری ھا نشانگر برای وضعیت اندازهگیریبرای ھمھ سایر اندازه
 شود.بھ رنگ نارنجی روشن می

  من .C.P.Gنحوه استفاده از  
ھا با حالت درست (زاویھ مچ) بھ کار برد. اگر الزم است گیریتوان در اکثر اندازهرا می .C.P.Gقابلیت  

راستای ارتفاع قلب شما قرار بگیرد، موقعیت خود را تغییر دھید تا ارتفاع دستگاه پایش فشار خون ھم
گیری، زاویھ خود من برای ذخیره وضعیت شخصی استفاده کنید. پیش از اندازه .C.P.Gتوانید از قابلیت می

 من تنظیم کنید. .C.P.Gرا از قبل روی قابلیت 
 

  حالت درست 
صاف بنشینید و بھ پشتی صندلی  

تکیھ دھید و آرنج خود را روی 
 میز بگذارید.

 صندلی میز

 .C.P.Gنشانگر 

 باال: .C.P.Gنشانگر  راستاھم: .C.P.Gنشانگر   پایین: .C.P.Gنشانگر 
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 شاخص بار فشار
 دھد.گیری را نشان میاین نشانگر میزان فشار در طول اندازه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )WHOبھداشت جھانی (بندی سازمان شاخص طبقھ
بندی فشار خون سازمان بھداشت جھانی شش بخش از نوار نشانگر با طبقھھر  

)WHO متناظر است. 20) در صفحھ 
 مثال 

 نرمال رو بھ باال فشار خون خفیف فشار خون متوسط
   

این نشانگر نشان دھنده یک بخش است کھ بر مبنای اطالعات  : 
بندی سازمان بھداشت جھانی کنونی، متناظر با طبقھ

)WHO.است ( 

 )WHOبندی سازمان بھداشت جھانی (شاخص طبقھ
 فشار خون شدید

 فشار خون متوسط
 فشار خون خفیف
 نرمال رو بھ باال

 نرمال
 بھینھ

 در حال افزایش فشار

 در حال باد کردن
 گیری در حال انجام استاندازه

 اتمام باد کردن 
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IHB/AFib% 
  IHB/AFib% صورت میزان تکرار بھIHB/AFib شود.شناسایی شده نمایش داده می 

IHB/AFib تواند نویزھایی مانند حرکت فیزیکی را تشخیص دھد، بلکھ قادر است ضربان قلب نامنظم را نیز شناسایی نماید. بنابراین، اگر سطح نھ تنھا می
IHB/AFib% کنیم با پزشک خود تماس بگیرید.باال باشد، توصیھ می 

 
 
 

 
 شوند.شود کھ مقادیر میانگین نشان داده میزمانی ظاھر می %IHB/AFib% :IHB/AFibنمایش 

  
IHB/AFib% شود.زمانی کھ تعداد اطالعات حافظھ شش مورد یا کمتر است، نمایش داده نمی 

 

 
 

 0 سطح
%IHB/AFib=0 

 1سطح 
%IHB/AFib=1 - 9 

 2سطح 
%IHB/AFib=10 - 24 

 3سطح 
%IHB/AFib=25 - 100 

 
 عدم نمایش

   

IHB/AFib% = 

 نمایش مقدار میانگین

 IHB/AFibتعداد 
 شناسایی شده در حافظھ

100 x% 
 تعداد کل
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 شده در حافظھحذف اطالعات ذخیره
ستفاده کنید. با استفاده از ا     SET انتخاب کنید؛ برای این کار از دکمھ   و کاربر  کاربری را از کاربر .1

  دستگاه را خاموش کنید.  START دکمھ 
 دارید تا زمانی کھ دستگاه خاموش شود.را فشار دھید و نگھ دکمھ  .2

ھای زند، دادهچشمک می دھد، و در حالی کھ عالمت را نشان می این دستگاه نماد کاربر و عالمت 
 شود.کند و بھ طور خودکار خاموش میشده در حافظھ را حذف میذخیره
 کند. در حافظھ را حذف می شدهھای کاربر مشخص ذخیرهاین عملیات داده توجھ:

 ھا حذف شوند.توانید انتخاب کنید کدام دادهشما نمی
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 چیست؟ IHB/AFibشاخص 
شود. ریتم نامنظم گیری ظاھر میروی نمایشگر ھمراه با مقادیر اندازه IHB/AFibگیری شناسایی کند، نشانگر وقتی دستگاه ریتم نامنظمی را در طول اندازه 

گیری فشار خون دیاستولی و سیستولی شده در زمان اندازه% بیشتر از میانگین ریتم شناسایی 15% کمتر یا 15شود کھ عنوان ریتمی تعریف میضربان قلب بھ
 باشد.می

  ، با پزشکتان تماس بگیرید.IHB/AFibفرکانس نشانگر  شود کھ در صورت مشاھده این توصیھ می توجھ:

AFib چیست؟ 
دھد ) زمانی روی میAFibشود. فیبریالسیون دھلیزی (فرستد منقبض میدھد و خون را بھ کل بدن میھای الکتریکی کھ در قلب روی میقلب بھ دلیل سیگنال 

تواند موجب شود کھ خون در قلب از حرکت بازایستد می AFibشود. تگی در فواصل ضربان میکھ سیگنال الکتریکی در دھلیز قلب مغشوش شده و منجر بھ آشف
 تواند باعث ایجاد لختھ خون و بھ تبع آن موجب سکتھ و حملھ قلبی شود.سادگی میکھ بھ

 خاموش کردن
        SET دکمھ 
 یا کاربر  کاربر 

 

 شودنمایشگر خاموش می
 

  داریددکمھ را فشار دھید و نگھ
 

 مثال: کاربر 
 
 
 ھاحذف داده

  
 شودنمایشگر خاموش می

 دکمھ را رھا کنید
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 فراخوانی اطالعات حافظھ
  کند.اش ذخیره میگیری آخر را در حافظھاندازه 60این دستگاه  نکتھ:

 را فشار دھید.  ھنگام خاموش شدن دستگاه، دکمھ  .1
شود. در صورتی کھ ھیچ ھا و تعداد اطالعات ذخیره شده، نمایش داده میگیریمیانگین تمام اندازه

   START یا  شود. برای خاموش کردن دستگاه، دکمھ " نمایش داده می0اطالعاتی موجود نباشد، "
 را فشار دھید. 

 ھای زیر را فشار دھید.گیری)، دکمھھای اندازهشده و دادهھای ذخیرهھا (تعداد دادهبرای نمایش داده .2
استفاده      SET انتخاب کنید؛ برای این کار از دکمھ   و کاربر  کاربری را از کاربر 

 کنید.  
 دھد.نمایش می شده راھای ذخیرهھا و تعداد دادهگیریدستگاه میانگین تمام اندازه

  دھد.، دستگاه موارد زیر را نمایش می با ھر بار فشار دادن دکمھ  
انجام شده است. در این مثال،  9:59تا  00:4کھ بین ساعات  AMھای میانگین تمام داده 

 شود.نمایش داده می   ای موجود نباشد، اگر ھیچ داده
 تا  18:00(عصر) کھ بین ساعات  PMھای گیریمیانگین اطالعات تمام اندازه 

 انجام شده است. 1:59
 گیری).ھای اندازهشده و دادهھای ذخیرهھا (تعداد دادهداده 

دھد. ھنگام نمایش ھا نمایش میھا را بھ ترتیب نزولی از جدیدترین دادهدستگاه داده
  شوند.می صورت یک در میان نشان دادهگیری، تاریخ و زمان بھھای اندازهداده

 ھا .و داده 01شماره    ھا و داده 29شماره  ھا و داده 30شماره  :در این مثال
رود، میانگین می 1ھا فشار دھید، دستگاه بھ مرحلھ ترین دادهرا پس از نمایش قدیمی اگر دکمھ  .3

 دھد.شده را نمایش میھای ذخیرهھا و تعداد دادهگیریتمام اندازه
 را فشار دھید تا دستگاه خاموش شود.   START دکمھ  .4

 طور خودکار خاموش خواھد شد.پس از یک دقیقھ عدم استفاده از دستگاه، خودش بھ
 

 حالت حافظھ
 انتخاب کاربر
  مثال: کاربر

 
 میانگین ھمھ 

 ھاداده
 تعداد ھمھ اطالعات

 
 AMھای میانگین داده

  AMنشانگر 
  AMھای تعداد داده

 
 PMھای میانگین داده

  PMنشانگر 
  PMھای تعداد داده

مثال: شماره 
 ھاجدیدترین داده

 تاریخ
 زمان

 ثانیھ 3
 

 ترین)ھا (قدیمیآخرین داده
 تاریخ
 زمان

 ثانیھ 3

 خاموش کردن

  دکمھ
  دکمھ

  دکمھ

  دکمھ

  دکمھ

  دکمھ

  دکمھ

  دکمھ

 خاموش کردن
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 ھاگیریاندازه
 کند.، بھ محض استفاده، بازوبند را متناسب با مچ کاربر باد میUB-533PGMR توجھ:

 تراز با قلبتان قرار دھید و راحت باشید.بازوبند را دور مچ خود ببندید. آرام بنشینید و بازوبند را ھم .1
 شوند.ھای نمایشگر نمایان میرا فشار دھید. ھمھ بخش  START دکمھ  .2
 انتخاب کنید؛ برای این کار، بالفاصلھ از دکمھ  و کاربر  کاربری را از کاربر .3

  SET     .استفاده کنید 
 ، ارتفاع بازوبند (با چراغ آبی) را طوری تنظیم و حفظ .C.P.Gبا استفاده از نشانگر 

 با قلبتان در یک راستا قرار گیرد.کنید کھ 
 کنید، منتظر بمانید تا ظرف چند ثانیھ باد شود.اگر از انتخاب کاربر استفاده نمی توجھ:

 شود.نمایش داده نمی .C.P.Gاستفاده نکنید، نشانگر  .C.P.Gاگر از قابلیت 
 گیری زند. سپس، با شروع اندازهشود و برای چند لحظھ چشمک می) نمایان می0صفر ( .4

 کند. احساس تنگی بازوبند کند. بازوبند شروع بھ باد شدن میصفحھ نمایش تغییر می
 شود صورت خودکار آغاز میگیری بھطبیعی است. وقتی باد کردن شروع شد، اندازه

 زند.(عالمت قلب) چشمک می و 
 را مجدداً فشار دھید.  START ھر زمان خواستید باد کردن را متوقف کنید، دکمھ  نکتھ:

 گیری تمام شد، دستگاه قرائت (فشار سیستولی و دیاستولی و ضربان نبض، وقتی اندازه .5
 ) را .C.P.Gو نشانگر  .I.H.B)، نماد WHOبندی سازمان بھداشت جھانی (طبقھ

 ھا نمایش داده شدند، تاریخ و زمان نشان داده شوند. ھنگامی کھ قرائتنمایش داده می
 گردد.طور خودکار خالی میشود و باد آن بھمانده از بازوبند خارج میشوند. ھوای باقیمی

را در حین نمایش  ھای جدید را در حافظھ ذخیره کنید، دکمھ خواھید قرائتاگر نمی توجھ:
 فشار دھید. ھاقرائت

 را دوباره فشار دھید. بازوبند را بردارید.  START برای خاموش کردن دستگاه، دکمھ  .6
 شود.دستگاه با قابلیت خاموش شدن خودکار عرضھ می توجھ:

گیری فشار خون یک فرد، حداقل سھ دقیقھ میان ھر بار در صورت نیاز بھ تکرار اندازه
 گیری فاصلھ بیندازید.اندازه

 
 راستا با قلبھم

PUL.

AM

PUL.

AM
PM

      SET ھ دکم :  یا کاربر  کاربر
 نارنجی     آبی    نارنجی :.C.P.G نشانگر

كم    راستاھم    باال

 نمایش صفر
 شودباد کردن شروع می

 
 باد کردن و 

 گیری در حال انجام استاندازه
 

 فشار سیستولی
 فشار دیاستولی

 WHOبندی طبقھ
 .I.H.Bنماد 

 ضربان نبض
 .C.P.Gنشانگر 

 ھاھمھ قسمت
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 گیری. اندازه8
 گیری، طبیعی است کھ احساس کنید بازوبند خیلی محکم بستھ شده است. در طول اندازه

 
 گیری. پس از اندازه9

 شوند. ا فشار دھید، موارد جدید برای قرائت در حافظھ ذخیره میر  START شوند، اگر دکمھ زمانی کھ موارد برای قرائت نمایش داده می
 شوند.را فشار دھید، موارد جدید برای قرائت ذخیره می شوند، اگر دکمھ زمانی کھ موارد برای قرائت نمایش داده می

 اطالعات را ثبت کنید.بازوبند را باز کنید و 
گیری دستگاه را کند و یک دقیقھ پس از اندازهھای فعلی را در حافظھ ذخیره میاین دستگاه با قابلیت خاموش شدن خودکار ارائھ شده است کھ داده توجھ:

 گیری فاصلھ بیندازید.زهگیری فشار خون یک فرد، حداقل سھ دقیقھ میان ھر بار انداکند. در صورت نیاز بھ تکرار اندازهخاموش می
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 .C.P.Gتغییر وضعیت قابلیت  .6
کند تا ارتفاع کھ زاویھ مناسب را مشخص می .C.P.Gبرای اطالعات بیشتر درباره قابلیت  

  مراجعھ کنید. 18بازوبند با قلبتان در یک سطح باشد، بھ صفحھ 
" را برای اتصال بھ " یا "را فشار دھید تا "  ، دکمھ9در صفحھ  6پس از مرحلھ  .1

  انتخاب کنید. .C.P.Gقابلیت 
 ا فشار دھید. ر     SET برای ذخیره انتخاب خود، دکمھ  .2
را فشار دھید تا   TSTAR کنید، دکمھ من استفاده نمی .C.P.Gاگر از قابلیت   .3

 " بروید.گیریاندازه .8خاموش شود. بھ "
و  .C.P.Gانتخاب  .7کنید، بھ "من استفاده می .C.P.Gاگر از قابلیت   

C.P.G. بروید.من " 
 

 من .C.P.Gو  .C.P.G. انتخاب 7
 من را انتخاب کنید. .C.P.Gو  .C.P.Gتوانید یکی از دو نشانگر شما می 
 کنید، حالت مناسب دست (زاویھ مچ) را از پیش در حافظھ من استفاده می .C.P.Gاگر از  

 تنظیم کنید.
با استفاده از زاویھ مچ خود، ارتفاع پایش فشار خون را طوری تنظیم و حفظ کنید  .1

 کھ با قلبتان در یک راستا قرار گیرد.
 یک نشانگر انتخاب کنید. با استفاده از دکمھ  .2
 ) خاموشمن :  .C.P.Gشود. (قابلیت استفاده می .C.P.Gاز قابلیت  .......... نشانگر   

 بروید. 3من حذف شده است. بھ مرحلھ  .C.P.Gھای داده
 است و ھنگام تغییر وضعیت بھ نشانگر  روشنمن  .C.P.Gقابلیت  ......... نشانگر    

  بروید. 3شود. بھ مرحلھ زاویھ فعلی ذخیره می 
 ا فشار دھید تا دستگاه خاموش شود.ر  START دکمھ  .3

 کاربر  شده (ساعت،ھنگام خارج کردن باتری، پارامترھای از پیش تنظیم  توجھ:
 شوند.من) بازنشانی می .C.P.Gو 

 استفاده کنید.    SET انتخاب کنید؛ برای این کار از  و کاربر  کاربری را از کاربر  

 9صفحھ  6مرحلھ 
 .C.P.Gتغییر وضعیت قابلیت     

  دکمھ 
 

 را فشار دھید.     SET  دکمھ
 

 " یا من .C.P.Gو  .C.P.Gانتخاب  .7تا "
 "گیریاندازه .8و تا "  START  دکمھ 

 را تنظیم  [ارتفاع دستگاه (زاویھ مچ) 1مرحلھ 
 و حفظ کنید]
 (چراغ نارنجی) باال

  (چراغ آبی)ارتفاع صحیح 
  (چراغ نارنجی) پایین

 .C.P.G نشانگر

 من را انتخاب کنید.] .C.P.Gو  .C.P.G[ 2مرحلھ 
  .C.P.G قابلیت           C.P.G من 

  دکمھ
 1 کاربرمثال: 

 "گیریاندازه .8و تا "  START  دکمھ
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 بازوبنداستفاده از  .4
 متر باالتر از دستتان ببندید.سانتی 1بازوبند را طبق شکل سمت راست، دور مچ خود تقریباً  .1
 ) بازوبند را محکم ببندید.Velcroبا استفاده از باند چسبی ولکرو ( .2

تر، بازوبند را محکم ببندید و فشار را مستقیماً از روی مچ، نھ از روی لباس گیری دقیقبرای اندازه توجھ:
 گیری کنید. اندازه

 
 گیری دقیق. نحوه انجام اندازه5
 گیری فشار خون:ترین اندازهمنظور انجام دقیقبھ

 حرکت و آرام بمانید.گیری بیدر طول اندازه 
 ھایتان رو بھ باال باشند و بازوبند و قلبتان در یک سطح قرار بگیرند.ای کھ کف دستگونھبنشینید. آرنجتان را روی میز قرار دھید بھ در موقعیت راحتی  
 خونتان باالتر  ھای ھیجانی دچار ھیجان یا افسردگی ھستید، فشارگیری را انجام دھید. اگر بھ دلیل تنشبھ مدت پنج الی ده دقیقھ آرام باشید و سپس اندازه 

 باشد.تر از حالت نرمال میتر) از فشار خون نرمال نشان داده خواھد شد، و ضربان قلب نیز معموالً سریع(یا پایین
  گیری فشار خون را ھر روز تقریباً در یک ساعت معین انجام دھید.سعی کنید اندازه 
توانند تأثیر بسیار قوی و سریعی چھ کاری انجام دھند، چھ بخورند و چھ بنوشند. ھمھ اینھا می کند. بستگی داردطور دائم تغییر میفشار خون یک فرد بھ 

 روی فشار خونتان داشتھ باشد.
 گیری را انجام دھید.گیری نباید بالفاصلھ پس از ورزش یا حمام کردن انجام شود. بیست الی سی دقیقھ آرام بمانید و بعد اندازهاندازه 
 ھم نیندازید. پاھایتان را صاف روی زمین بگذارید و کمرتان را صاف کنید.روی پاھایتان را 
سختی بتواند فشار باشد. اگر ضربان قلب بسیار ضعیف یا نامنظمی داشتھ باشید، ممکن است دستگاه بھھای این دستگاه ضربان قلب میگیریمبنای اندازه 

 خونتان را تشخیص دھد.
شود. برای مشاھده توضیح نمادھا، بھ صفحھ کند و نماد خطا ظاھر میگیری را متوقف میغیر طبیعی را تشخیص دھد، اندازه اگر دستگاه وجود شرایط 

 مراجعھ کنید. 7
ستفاده کنید، با پزشکتان مشورت کنید. خواھید از این دستگاه برای کودکان ااین دستگاه پایش فشار خون برای استفاده بزرگساالن طراحی شده است. اگر می 

 کودکان نباید بدون کمک بزرگساالن از این دستگاه استفاده کنند.
 تواند تحت تأثیر دما یا رطوبت شدید یا ارتفاع قرار گیرد.عملکرد دستگاه خودکار پایش فشار خون می 

 مترسانتی 1حدود 
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  انتخاب کاربر .2
  زند.چشمک می یا  را فشار دھید. نشانگر      SET ھنگام خاموش کردن دستگاه، دکمھ  .1
 استفاده کنید.     SET انتخاب کنید؛ برای این کار از دکمھ   و کاربر  کاربری را از کاربر .2

 را فشار دھید.   START برای خاموش کردن دستگاه، دکمھ 
 طور خودکار خاموش خواھد شد.پس از سھ دقیقھ عدم استفاده از دستگاه، خودش بھ

 
 تنظیم ساعت داخلی قبل از استفاده .3
 چشمک زدن کند.ا فشار داده و نگھ دارید تا زمانی کھ عدد مربوط بھ سال شروع بھ ر     SET دکمھ  .1
 سال مورد نظر را انتخاب کنید. با استفاده از دکمھ  .2

  ا فشار دھید.ر     SET  جھت تنظیم سال جاری و انتخاب ماه/روز، دکمھ
 باشد. می 2059تا  2010ھای قابل انتخاب جھت تنظیم تاریخ، از محدوده سال

 ماه مورد نظر را انتخاب کنید. با استفاده از دکمھ  .3
 ا فشار دھید.ر     SET  جھت تنظیم ماه جاری و انتخاب روز، دکمھ

 روز مورد نظر را انتخاب کنید. با استفاده از دکمھ  .4
 ا فشار دھید.ر     SET  جھت تنظیم روز فعلی و انتخاب ساعت/دقیقھ، دکمھ 

 ساعت مورد نظر را انتخاب کنید. با استفاده از دکمھ  .5
 ا فشار دھید.ر     SET  جھت تنظیم ساعت فعلی و انتخاب دقیقھ، دکمھ

 دقیقھ مورد نظر را انتخاب کنید. با استفاده از دکمھ  .6
 را فشار دھید.     SET "، دکمھ .G.C.Pتغییر وضعیت قابلیت  .6برای رفتن بھ "

 توانید مقادیر را بھ طور پیوستھ تغییر دھید.می با پایین نگھ داشتن دکمھ  
 در ھر لحظھ موجب خاموش شدن دستگاه خواھد شد.  TTARS فشار دادن دکمھ  

برای نشانگر ساعت نمایش  شود. ھنگامی کھ ساعت تنظیم نشده باشد، پس از سھ دقیقھ کھ از دستگاه استفاده نشد، دستگاه خود بھ خود خاموش می توجھ:
 شوند.من) بازنشانی می .C.P.Gشده (ساعت، کاربر و شود. ھنگام خارج کردن باتری، پارامترھای از پیش تنظیمداده می

 

 خاموش کردن

       SET دکمھ 
 یا کاربر   کاربر

   START دکمھ 

 داریدرا فشار داده و نگھ       SET دکمھ 
 سال

 

 ماه
 

 روز
 

 ساعت
 

 دقیقھ

  دکمھ

        SET دکمھ 
 
 

       SET  دکمھ
  دکمھ

      SET دکمھ 
 
 

      SET دکمھ 
  دکمھ

 دکمھ
 
 
 
 

 دکمھ

       SET دکمھ  
 

 رود:عملیات بھ مرحلھ زیر پیش می
 "..C.P.Gتغییر وضعیت قابلیت  .6"
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 استفاده از دستگاه پایش
 ھا. نصب / تعویض باطری1
 درپوش باطری را بردارید. .1
ھای نو را در طور کھ نشان داده شده است، باتریھای کھنھ را بردارید و ھمانباتری .2

) در جای صحیح -ھای باتری (+ و محفظھ باتری قرار دھید. مراقب باشید کھ قطب
 استفاده کنید. AAAیا  LR03ھای قرار گیرند. صرفاً از باتری

 درپوش باطری را بگذارید. .3
 

 
 

 ھا را طبق تصویر در محفظھ باتری قرار دھید. باتری 
 ھا بھ شکل نادرستی قرار گیرند، دستگاه کار نخواھد کرد.اگر باتری

) شروع بھ چشمک زدن کرد، ھمھ LOW BATTERY(عالمت  وقتی  
و نو را با ھم در دستگاه ھای کھنھ ھای نو تعویض کنید. باتریھا را با باطریباطری

تواند موجب کوتاه شدن عمر باتری یا نقص در عملکرد قرار ندھید. این کار می
 ھا خالی شده باشند، ھنگامی کھ باتری دستگاه شود.

 شود.) ظاھر نمیLOW BATTERY(عالمت   
در دستگاھی  LR03/AAAعمر باتری کمتر شود. معموالً، دو باتری نوی  تواند متغیر باشد و در دمای کم ممکن استعمر باتری بستھ بھ دمای پیرامونی می 

 کند.شود، حدوداً سھ ماه عمر میگیری استفاده میکھ دو بار در روز برای اندازه
دستگاه ھستند و لذا ممکن است عمر شوند، برای آزمایش عملکرد ھایی کھ ھمراه با دستگاه بھ شما داده میشده استفاده کنید. باتریھای تعیینصرفاً از باتری 

 محدودی داشتھ باشند.
ھایش را خارج کنید. ممکن است باتری نشت کند و باعث اختالل در کارکرد اگر قرار است کھ از دستگاه برای مدت زمان طوالنی استفاده نکنید، باتری 

 دستگاه شود.
 شوند.من) بازنشانی می .C.P.Gعت، کاربر و شده (ساھنگام خارج کردن باتری، پارامترھای از پیش تنظیم 

 

 درپوش باطری

 ھای مستعملباتری

  احتیاط ھای نوباتری
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 شوند (ادامھ)نمادھایی کھ روی نمایشگر ظاھر می
 شدهعملیات توصیھ کارکرد / معنی نمادھا
  (حافظھ) ذخیره شده است MEMORYھای قبلی کھ در گیریاندازه 
  میانگین اطالعات 

 
FULL BATTERY (باتری پر است) 

  گیری نشانگر توان باتری در طول اندازه

 
LOW BATTERY (باتری ضعیف) 

  زند.ھنگامی کھ باتری ضعیف شود، چشمک می
 زند، ھنگامی کھ این نشانھ چشمک می

 ھا را تعویض کنید.باتریھمھ 

 گیری را انجام دھید.بار دیگر اندازه گیری ناپایدار است. فشار خون بھ دلیل تکان خوردن در طول اندازه یا  
 حرکت بمانید.گیری بیدر طول اندازه

 با یکدیگر اختالف دارند. mmHg 10مقادیر سیستولی و دیاستولی کمتر از 

گیری ببندید، و بار دیگر اندازهدرستی بازوبند را بھ
  را انجام دھید.

 مقدار فشار در زمان باد شدن افزایش نیافت.
 درستی قرار نگرفتھ است.بازوبند بھ

 PUL. DISPLAY ERROR (خطای نمایش نبض) 
 درستی شناسایی نشده است.نبض بھ

 خطای داخلی دستگاه پایش فشار خون  
را   TSTAR ھا را خارج کنید و دکمھ باتری

ھا را نصب کنید. اگر بزنید، و بار دیگر باتری
  خطا ھمچنان ظاھر شد، با فروشنده تماس بگیرید.

SYS  فشار خون سیستولی بر حسبmmHg   
DIA  فشار خون دیاستولی بر حسبmmHg   
PUL  نبض در دقیقھ  
AM  گرفتھ شده است  9:59تا  4:00اطالعاتی کھ بین ساعت  
PM  گرفتھ شده است  1:59تا  18:00اطالعاتی کھ بین ساعت  
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 شوندنمادھایی کھ روی نمایشگر ظاھر می
 شدهکارکرد / معنی / عملیات توصیھ نمادھا

 
 زند. گیری در حال انجام است. ھنگامی کھ نبض شناسایی شد، چشمک میشود کھ اندازهزمانی ظاھر می

 حرکت بمانید.بیتوانید تا جایی کھ می

 
 شود کھ ضربان قلب نامنظم شناسایی شود.زمانی ظاھر می IHB/AFib نماد

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

گیری را انجام دھد. بار دیگر اندازهشود کھ حرکتی در بدن یا بازو شناسایی شود. ممکن است دستگاه عدد نادرستی را نشان زمانی ظاھراً می 
 حرکت بمانید.گیری بیدھید. در طول اندازه

 درستی ببندید، گیری بازوبند شل باشد. ممکن است دستگاه عدد نادرستی را نشان دھد. بازوبند را بھشود کھ در حین اندازهزمانی آشکار می 
 گیری را انجام دھید.و بار دیگر اندازه

 
 در حافظھ IHB/AFibشده نرخ حذف

      
 

    
 

 2و کاربر  1کاربر         

IHB/AFib= % 100 x% 
 تعداد کل

  IHB/AFibتعداد 
 شده در حافظھشناسایی
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 نمادھا
 اندنمادھایی کھ روی جعبھ دستگاه چاپ شده

 کارکرد / معنی نمادھا

 کار و روشن کردن دستگاهبھحالت آماده 

 باتریراھنمای نصب  

 جریان مستقیم 

SN شماره سلایر 

 تاریخ تولید 

 گرفتگی جلوگیری شود.اند کھ از بروز برقای طراحی شدهگونھ: دستگاه و بازوبند بھBFنوع  

 دستگاه پزشکی ECبرچسب دستورالعمل  

IP المللینماد حفاظت بین 

 WEEEبرچسب  

 تولیدکننده 

 EUنماینده  

 کتابچھ/دفترچھ راھنما مراجعھ کنیدبھ  

 داری کنیددر جای خشک نگھ 
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 نمایشگر

 معرفی قطعات
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

    

 فشار سیستولی
 فشار دیاستولی

 ).C.P.Gنشانگر راھنمای موقعیت صحیح (
 IHB/AFibنماد 

 ضربان نبض
 

 نمایشگر تاریخ و ساعت
 PM/  AM عالمت

 )AAAیا  LR03باتری آلکالین (

 درپوش باطری

 شده)دکمھ (میانگین، حافظھ و تغییر پارامترھای از پیش تنظیم 
 

 ) و ساعت  ( کاربر      SET دکمھ         
 

   START دکمھ 

 نمایشگر

 

 عالمت قلب
 و کاربر  کاربر    

 نشانگر باتری

 حافظھ    
 میانگین    

بندی سازمان بھداشت جھانی نشانگر طبقھ
 

 
 

 و
 شاخص بار فشار

 

 بازوبند

 نماد خطای اندازه بازوبند
 نماد خطای ناشی از حرکت

IHB/AFib% 
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توانند بر این دستگاه پایش فشار خون ھا میسیم و پایھ آنھا، و بیسیمھای بیھای ھمراه، تلفنھای شبکھ خانگی و تلفنسیم مانند دستگاهدستگاه ارتباطی بی 
 متر از این ابزارھا فاصلھ داشتھ باشید. 3.3حداقل تأثیر بگذارند. بنابراین، الزم است کھ 

 کند، بھ فرد آسیب بزند. این موضوع را بررسی تواند بھ دلیل تداخلی کھ در جریان خون ایجاد میگیری فشار خون چندین مرتبھ تکرار شود، میاگر اندازه 
 کنید کھ

 اختالل طوالنی مدت در جریان خون نشود.گیری فشار خون، عملیات دستگاه موجب در صورت تکرار اندازه
 آزمایش بالینی روی نوزادان و زنان باردار انجام نشده است. لذا از این دستگاه برای نوزادان و زنان باردار استفاده نکنید. 
 ید.تان تخلیھ شده است، پیش از استفاده از دستگاه، با پزشکتان مشورت کناید و سینھاگر عمل ماستکتومی داشتھ 
تواند باعث در دسترس اطفال است از این دستگاه استفاده نکنید. عدم توجھ بھ این موضوع می اجازه ندھید کھ کودکان از دستگاه استفاده کنند و در جایی کھ 

 حادثھ یا آسیب شود.
 آنھا شود. تواند باعث خفگیاجزای کوچکی در این دستگاه وجود دارد کھ در صورت بلعیده شدن توسط اطفال می 
 گرفتگی شود.تواند باعث ایجاد برقھا و خود بیمار را ھمزمان لمس نکنید. این کار میباتری 
 طور بالقوه باعث نقص در عملکرد آن شود.در صورت خرابی یکی از قطعات، محفظھ نزدیک بازوبند ممکن است داغ شود و بھ 
 تواند باعث آسیب بھ فرد و دستگاه شود.آنھا اشاره نشده است میاستفاده از لوازم جانبی کھ در این راھنما بھ  
 در صورتی کھ باتری اتصال کوتاه شود، ممکن است داغ شده و باعث ایجاد سوختگی شود. 
 پیش از استفاده (حدود یک ساعت)، اجازه دھید کھ دستگاه خودش را با محیط اطراف سازگار کند. 
 اندن آن بھ دور مچ خود اجتناب کنید.از باد کردن دستگاه بدون پیچ 

 
 موارد منع استفاده

 در این بخش موارد احتیاطی برای استفاده صحیح از دستگاه ذکر شده است.
 خوبی کار نکند.دستگاه را روی مچی کھ تجھیزات الکتریکی پزشکی دیگری روی آن متصل است، بھ کار نبرید. در چنین شرایطی ممکن است دستگاه بھ 
ت پزشکی افرادی کھ دچار نقص شدید گردش خون در بازوھایشان ھستند باید پیش از استفاده از این دستگاه با پزشکشان مشورت کنند تا از ایجاد مشکال 

 اجتناب شود.
تیجھ و تجویز درمان مناسب با گیری بپرھیزید و از ھرگونھ خوددرمانی اجتناب کنید. ھمیشھ برای ارزیابی ناز تشخیص خودسرانھ بر اساس نتایج اندازه 

 پزشکتان مشورت کنید.
 دستگاه را روی مچی کھ زخم درمان نشده دارد قرار ندھید. 
 تواند باعث حادثھ یا آسیب شود.دستگاه را روی بازویی کھ تحت تزریق وریدی یا انتقال خون است، قرار ندھید. این کار می 
 تواند باعث انفجار شود.گازھای بیھوشی وجود دارد نباید از این دستگاه استفاده شود. این کار میپذیر مانند در جایی کھ گازھای اشتعال 
تواند باعث ھایی مانند اتاقک اکسیژن فشار باال یا چادر اکسیژن کھ اکسیژن بسیار متراکم دارند، نباید از این دستگاه استفاده شود. این کار میدر محیط 

 د.سوزی یا انفجار شوآتش
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 مشتریان گرامی
گوییم. این دستگاه کھ ھای پایش موجود در بازار است، بھ شما تبریک میترین دستگاهکھ یکی از پیشرفتھ A&Dبابت خرید جدیدترین دستگاه پایش فشار خون 

 کند. برای استفاده آسان و در عین حال دقیق طراحی شده است، بررسی روزانھ فشار خونتان را تسھیل می
 دقت مطالعھ کنید.کنید، این دفترچھ راھنما را بھشود پیش از آنکھ برای اولین بار از این دستگاه استفاده توصیھ می

 

 تذکرات اولیھ
: شماره 0123شاھدی بر این ادعا است. ( برای محصوالت پزشکی در اروپا مطابقت دارد. نشان انطباق EEC 93/42 این دستگاه با دستورالعمل  

 شده مربوطھ)ارجاع بھ بخش اعالم 
 طراحی شده است، نھ نوزادان یا اطفال. این دستگاه برای استفاده بزرگساالن 
 ای طراحی شده است کھ شما بتوانید در محیط منزلتان شخصاً از آن استفاده کنید.گونھمحیط کاربرد. این دستگاه بھ 
 گیری فشار خون و ضربان قلب افراد برای تشخیص بیماری طراحی شده است.این دستگاه برای اندازه 

 

 اقدامات احتیاطی
 تواند بھ آن آسیب برساند.ساخت این دستگاه از اجزای دقیق استفاده شده است. دما و رطوبت شدید، نور مستقیم خورشید، ضربھ یا گرد و خاک می در 
میایی خورنده برای تمیز دستگاه را با یک پارچھ نرم و خشک یا پارچھ نمدار شده با آب یا شوینده خنثی تمیز کنید. ھرگز از الکل، بنزن، تینر یا دیگر مواد شی 

 کردن دستگاه استفاده نکنید.
 شود.از خم کردن زیاد بازوبند برای مدت طوالنی اجتناب کنید، زیرا این کار موجب کوتاه شدن عمر اجزای دستگاه می 
 دستگاه در برابر آب مقاوم نیست. مراقب باشید کھ آب، باران و عرق روی دستگاه لکھ ایجاد نکنند. 
قوی دارند، ممکن از دستگاه در نزدیکی تلویزیون، فر مایکروویو، تلفن ھمراه، اشعھ ایکس یا در نزدیکی دیگر ابزارھایی استفاده کنید کھ میدان الکتریکی اگر  

 گیری اختالل ایجاد شود.است در اندازه
 انگی قلمداد شوند، و باید بر اساس مقررات محلی دور انداختھ شوند.عنوان ضایعات عادی خاند، نباید بھھایی کھ استفاده شدهتجھیزات، قطعات و باتری 
 خواھید مجدداً از دستگاه استفاده کنید، از تمیز بودن دستگاه مطمئن شوید.ھنگامی کھ می 
 تواند باعث ایجاد حادثھ یا آسیب بھ دستگاه شود.تغییری در دستگاه ایجاد نکنید. این کار می 
تواند باعث ایجاد قدری فشرده شود کھ موقتاً جریان خون از میان سرخرگ را متوقف کند. این کار میگیری فشار خون، مچ باید توسط بازوبند بھمنظور اندازهبھ 

ھرگونھ درد، کرختی دھید. نجام میگیری را چند مرتبھ پشت سرھم اشود کھ اندازهویژه زمانی ایجاد میدرد، کرختی یا قرمزی موقت مچ شود. چنین شرایطی بھ
 رود.یا قرمزی با گذشت زمان از بین می
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