
 

 

 شده عمليات توصيه معنی/ کارکرد  نمادها

 
 خطای داخلی دستگاه

 ها را خارج کرده و دکمه اتریب
 START  ها  را بزنيد، و بار ديگر باتری

اگر خطا همچنان ظاهر شد، . را نصب کنيد
 .با فروشنده تماس بگيريد

 .شده روی بدنه دستگاه نمادهای چاپ
 معنی/ کارکرد  نمادها

 .کار و روشن کردن دستگاه به حالت آماده

SYS فشار خون سيستولی بر حسب  mmHg 
DIA  فشار خون دياستولی بر حسبmmHg 
PUL نبض در دقيقه 

 راهنمای نصب باتری

 جريان مستقيم
اند که از بروز  ای طراحی شده گونه ها به دستگاه، بازوبند و لوله: BFنوع 
 .گرفتگی جلوگيری شود برق

 دستگاه پزشکی ECبرچسب دستورالعمل  

 EUنماينده 

 هتوليدکنند

 تاريخ توليد2018

 WEEEبرچسب 

SN شماره سلایر 

 دفترچه راهنما مراجعه کنيد/به کتابچه

 DCقطبيت فيش 
IP المللی نماد حفاظت بين 

 داری کنيد در جای خشک نگه

 استفاده از دستگاه پايش .6
 ها تعويض باتری/ نصب  .6.1

 .درپوش باتری را برداريد  .1
های کار کرده را از  در صورت تعويض، باتری  .2

 .محفظه باتری خارج کنيد
های  طور که نشان داده شده است، باتری همان  .3

مراقب باشيد . نو را در محفظه باتری قرار دهيد
در جای صحيح ) -(و (+) های باتری  که قطب

 .قرار گيرند
. درپوش باتری را مجدداً در جای خود قرار دهيد  .4

استفاده  AAيا  R6P ،LR6های  صرفاً از باتری
 .کنيد

 احتياط
ها به شکل نادرست قرار گيرند،  اگر باتری. ها را طبق تصوير در محفظه باتری قرار دهيد باتری 

 .دستگاه کار نخواهد کرد
ها بايستی  روی صفحه نمايش چشمک بزند و دستگاه اعالم کند که باتری در صورتی که  

. های کهنه و نو را با هم در دستگاه قرار ندهيد باتری. نيدها را جايگزين ک تعويض شوند، همه باتری
ها را دو يا  باتری. تواند موجب کوتاه شدن عمر باتری يا نقص در عملکرد دستگاه شود اين کار می

 .چند ثانيه بعد از خاموش کردن دستگاه تعويض کنيد
 .شود ها ظاهر نمی هنگام خالی بودن باتری  
تواند متغير باشد و در دمای کم ممکن است عمر باتری کمتر  مای پيرامونی میعمر باتری بسته به د 

گيری استفاده  در دستگاهی که دو بار در روز برای اندازه R6Pمعموالً، چهار باتری نوی . شود
 .کند شود، حدوداً سه ماه عمر می می

شوند، برای  ستگاه به شما ارائه میهايی که همراه د باتری. شده استفاده کنيد های تعيين صرفاً از باتری 
 .آزمايش عملکرد دستگاه هستند و لذا ممکن است عمر محدودی داشته باشند

ممکن . هايش را خارج کنيد اگر قرار است که از دستگاه برای مدت طوالنی استفاده نکنيد، باتری 
 .است باتری نشت کند و باعث اختالل در کارکرد دستگاه شود

 بازوبند دارنده  نصب نگه .6.2
 دارنده  به منظور راحتی شما، اين دستگاه به يک نگه

 .بازوبند مجهز شده است
 توانيد  کنيد، به راحتی می در مواقعی که از آن استفاده نمی

 .دارنده قرار دهيد بازوبند را برای نگهداری، در داخل نگه
 :دارنده بازوبند  برای نصب نگه 

 .دستگاه همراستا کنيددارنده بازوبند را با عقب  نگه  .1
 دارنده بازوبند را به سمت عقب دستگاه بلغزانيد  نگه  .2

 .تا در محل خود قرار گرفته و چفت شود
 :دارنده بازوبند  برای بيرون آوردن نگه 

 دارنده بازوبند را به سمت بيرون  زبانه روی نگه  .1
 .دستگاه پايش فشار خون بکشيد

 رنده بازوبند به سمت دا مطابق شکل، با کشيدن نگه  .2
 .راست، آن را از دستگاه پايش فشار خون جدا کنيد

 متصل کردن شيلنگ هوا .6.3
نری رابط هوا را به داخل مادگی هوا وارد  

 .کرده و از محکم بودن آن اطمينان حاصل کنيد
 

 ACمتصل کردن آداپتور  .6.4
. وارد کنيد DCرا به فيش  ACنری آداپتور  

 . ز برق بزنيدرا به پري ACسپس، آداپتور 
صورت  به ,TB-233مدل  ACآداپتور  

 . شود جداگانه فروخته می

 را از پريز  ACخواهيد آداپتور  هنگامی که می 
 . را بگيريد و بکشيد ACبرق جدا کنيد، بدنه آداپتور 

 را از دستگاه  ACخواهيد فيش آداپتور  هنگامی که می 
 ا گرفته ر ACپايش فشار خون جدا کنيد، فيش آداپتور 

 . و از دستگاه بيرون بکشيد

 انتخاب بازوبند مناسب .6.5
اگر اندازه بازوبند . استفاده از بازوبندی با اندازه مناسب نقش مهمی در قرائت صحيح دستگاه دارد 

 . مناسب نباشد، ممکن است قرائت دستگاه دچار اشتباه شود
 .اندازه بازو روی هر بازوبند چاپ شده است 
گويد که آيا از بازوبند صحيحی استفاده  روی بازوبند به شما می  منه اندازه مناسبو دا شاخص  

 .مراجعه کنيد" استفاده از بازوبند 6.6"به بخش . کنيد يا خير می
تان  خارج از دامنه مورد نظر است، جهت خريد بازوبند ديگر با فروشنده محلی اگر شاخص  

 .تماس بگيريد
 .اگر بازوبند پاره شد، يکی ديگر بخريد. شود کاالی مصرفی قلمداد میعنوان يک  بازوبند به 

 شماره کاتالوگ شده بازوبند  اندازه توصيه اندازه بازو

 متر تا سانتی 31
 متر سانتی 45

 CUF-F-LA بازوبند سايز بزرگ بزرگساالن

 متر تا سانتی 22
 متر سانتی 32

 CUF-F-A بازوبند بزرگساالن

 .ط بازو در بخش عضله دو سرمحي  :اندازه بازو
 .برای استفاده از بازوبند کوچک طراحی نشده است UA-654MRمدل   :نکته

 شده روی بازوبند نمادهای چاپ
 شده عمليات توصيه معنی/ کارکرد  نمادها

 نشانه موقعيت شريان 
را روی شريان بازو  نشانه 
راستا با انگشت حلقه در  يا هم

 .داخل بازو تنظيم کنيد

  شاخص

REF شماره کاتالوگ  

اين . دامنه اندازه مناسب برای بازوبند نيمه بزرگ
 .عالمت روی بازوبند بزرگساالن چاپ شده است

 

ای که روی بازوبند نيمه بزرگ چاپ  بيشتر از دامنه
 .شده است

از بازوبند سايز بزرگ بزرگساالن 
جای بازوبند نيمه بزرگ استفاده  به

 .کنيد
امنه اندازه مناسب برای بازوبند سايز بزرگ د

اين عالمت روی بازوبند سايز بزرگ . بزرگساالن
 .بزرگسال چاپ شده است

 

ای که روی بازوبند نيمه بزرگ چاپ  کمتر از دامنه
 .شده است

 

ای که روی بازوبند سايز بزرگ  کمتر از دامنه
 .بزرگساالن چاپ شده است

جای  بهاز بازوبند نيمه بزرگ 
بازوبند سايز بزرگ بزرگساالن 

 . استفاده کنيد

  شماره دسته

 بازوبند سايز بزرگ بزرگساالن
 

 بازوبند بزرگساالن
 

 استفاده از بازوبند .6.6
متر باالتر از  سانتی 2الی  1کنيد، بازوبند را دور بازو، يعنی  طور که در تصوير مشاهده می همان  .1

 . گودی آرنج ببنديد
تواند باعث تضعيف نبض شود و در  ا مستقيماً روی پوست قرار دهيد، زيرا لباس میبازوبند ر

 .گيری خطا ايجاد کند اندازه
تواند باعث ايجاد خطا در قرائت دستگاه  تنگ شدن قسمت فوقانی بازو بر اثر باال زدن زياد آستين می  .2

 .شود
 .ددر دامنه اندازه مناسبی قرار دار مطمئن شويد که شاخص   .3

نگران . (گيری، طبيعی است که احساس کنيد بازوبند خيلی محکم بسته شده است در طول اندازه  :توجه
 ).نباشيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اطالعاتی در مورد فشار خون .12
 فشار خون چيست؟

فشار سيستولی زمانی . کند ها وارد می که خون به ديواره رگفشار خون نيرويی است  
دهد که قلب منبسط  فشار دياستولی زمانی روی می. شود دهد که قلب منقبض می روی می

 .شود گيری می اندازه) mmHg(متر جيوه  فشار خون بر حسب ميلی. شود می

 )WHO(بندی سازمان بهداشت جهانی  شاخص طبقه .13
بندی فشار خون سازمان بهداشت  نگر متناظر با يک بخش از طبقههر بخش از نوار نشا 

 .است) WHO(جهانی 
 

اين شاخص نشان دهنده يک بخش   : 
است که بر مبنای اطالعات کنونی، 

بندی سازمان بهداشت  متناظر با طبقه
 .است) WHO(جهانی 

 
 

 يابی عيب .14
 

 شده عمليات توصيه دليل احتمالی مشکل

چيزی نمايش داده
شود، حتی  نمی

زمانی که دستگاه 
 .روشن است

.های نو جايگزين کنيد ها را با باتری همه باتری .اند ها خالی شده باتری

ها در موقعيت انتهای باتری
 .اند صحيح قرار نگرفته

ها را خارج کنيد و آنها را مطابق با  باتری
عالمت مثبت و منفی که در محفظه باتری 

 . قرار دهيد نوشته شده است، در جای خود

بازوبند باد 
 .شود نمی

.ولتاژ باتری خيلی کم است
. زند چشمک می 

طور کامل  ها به اگر باتری
خالی شده باشند، اين 

 .شود عالمت ظاهر نمی

.های نو جايگزين کنيد ها را با باتری همه باتری

دستگاه 
گيری  اندازه
 .کند نمی

ها خيلی  قرائت
باال يا خيلی پايين 

 .هستند

درستی روی  ازوبند به ب
.بازو قرار داده نشده است

 .درستی دور بازو قرار دهيد بازوبند را به

گيری بازو  در حين اندازه
.ايد يا بدنتان را تکان داده

گيری  مطمئن شويد که بدن شما در حين اندازه
 .حرکت و آرام باشد بی

بازوبند در موقعيت صحيح
 .قرار ندارد

هايتان را روی دست. شينيدحرکت بن راحت و بی
هايتان  ای که کف دست گونه ميز قرار دهيد به 

.تراز باشند رو به باال بوده و بازوبند و قلبتان هم

 
اگر ضربان قلب خيلی ضعيف يا نامنظمی 

داشته باشيد، ممکن است دستگاه به سختی بتواند
 .فشار خونتان را تعيين کند

 ساير موارد

توسط  عدد نشان داده شده
دستگاه متفاوت از عددی 

است که در کلينيک يا 
گيری  مطب پزشک اندازه

 .شده است

در کلينيک يا مطب پزشک، ترس و دلهره 
شده منجر  ممکن است به باال بودن مقدار قرائت

گيری فشار خون در خانه موجب  اندازه. شود
کاهش تأثير عوامل خارجی بر قرائت فشار 

 .پزشک استشود و مکمل قرائت  خون می

 
آنها را به درستی در . ها را خارج کنيد باتری

گيری را  جای خود قرار دهيد و بار ديگر اندازه
 .انجام دهيد

اگر کليه اقدامات ذکرشده را انجام داديد اما مشکلتان حل نشد، با فروشنده تماس   :توجه
اعتبار  ر موجب بیسعی نکنيد اين محصول را باز يا تعمير کنيد، زيرا اين کا. بگيريد

 .شود شدن گارانتی آن می

 نگهداری .15
ای  اين دستگاه از اجزای الکتريکی ظريف و واحد هوای پيچيده. دستگاه را باز نکنيد 

يابی  اگر نتوانستيد با استفاده از راهنمای عيب. تواند آسيب ببيند تشکيل شده است که می
يا بخش خدمات مشتريان ما تماس مشکل دستگاه را حل کنيد، با فروشنده مجاز شهرتان 

 A&Dاطالعات فنی، قطعات و واحدهای يدکی از طريق بخش خدمات مشتريان . بگيريد
 .گيرند در اختيار فروشندگان مجاز قرار می

شود  اما توصيه می. دهی طوالنی مدت طراحی و توليد شده است اين دستگاه برای خدمات 
. يد تا از کارکرد صحيح و دقت آن مطمئن شويدبار دستگاه را بررسی کن سال يک 2که هر 

 .تماس بگيريد A&Dلطفاً برای تعمير و نگهداری دستگاه، با فروشنده محلی مجاز يا 

 های فنی داده .16
 UA-654MR نوع

 سنجی گيری نوسان اندازه  گيری روش اندازه
 mmHg 299تا  0  : فشار  گيری دامنه اندازه

 mmHg 279تا  60  :فشار سيستولی 
 mmHg 200تا  40  :ر دياستولیفشا 
 دقيقه/ بار 180 - 40  :ضربان 

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

 )AAيا  R6P ، LR6(ولتی  1.5عدد باتری  4  منبع تغذيه
 )ندارد) (TB-233C(اختياری  ACآداپتور 

 ها گيری تعداد اندازه
 )های قليايی باتری( LR6 مرتبه 700حدود  

 )های منگنزی باتری( R6P رتبهم 200حدود 
.گراد درجه سانتی 23، دمای اتاق mmHg 180با مقدار فشار  

کالس ) / شده توسط باتری تأمين(با توان داخلی  MEتجهيزات    بندی  طبقه
 )شده توسط آداپتور تأمين( 2

 حالت عمليات پيوسته
 ISO81060-2：2013مطابق استاندارد   آزمايش بالينی

EMC IEC 60601-1-2: 2014 
 گيری آخر اندازه 60  حافظه

 85تا  15رطوبت نسبی / گراد درجه سانتی +40تا  +10  شرايط کار
 هکتوپاسکال 1060تا  800/ درصد 

درصد  95تا  10رطوبت نسبی / گراد  درجه سانتی +60تا  -20 نگهداری/ شرايط حمل و نقل 
 هکتوپاسکال 1060تا  700/ 

متر  ميلی) عمق( 143در ) طول( 67در ) عرض( 106حدود   ابعاد
 دارنده بازوبند بدون نگه

 دارنده بازوبند گرم، بدون باتری و نگه 240حدود   وزن
  IP20  :دستگاه  حفاظت ورودی

  BFنوع    بازوبند   کاررفته قطعه به
در شرايطی که شش بار در روز استفاده (سال   5  :دستگاه  عمر مفيد

 )شود 
که شش بار در روز استفاده  در شرايطی(سال   2  :بازوبند

 )شود 
 )شودادر شرايطی که شش بار در روز (سال   AC  5:آداپتور 

 يدکی ACآداپتور 
لطفاً برای خريد آن با . باشد آداپتور برای متصل کردن دستگاه به منبع تغذيه در منزل می

تعويض ای بررسی و  صورت دوره بايد به ACآداپتور . تماس بگيريد A&Dفروشنده محلی 
 .شود

TB-233C  لطفاً برای خريد، با فروشنده محلیA&D تماس بگيريد. 
 .ای بررسی و تعويض شود صورت دوره بايد به ACآداپتور 

 .چاپ شده است ACنمادهايی که روی آداپتور 

 معنی/ کارکرد  نمادها

 های سربسته صرفاً برای استفاده در محيط  

 دستگاه کالس دو  

 فيوز حرارتی 

 فيوز 

 دستگاه ECبرچسب دستورالعمل   

 دستگاه EACبرچسب مجوز  

 ACهای نری آداپتور  قطب 
 

 شوند لوازم جانبی که جدا فروخته می

 اندازه بازو اندازه بازوبند شماره کاتالوگبازوبند

 CUF-F-LA 
بازوبند سايز بزرگ 

 بزرگساالن
 متر تا سانتی 31
 متر سانتی 45

 CUF-F-A ند بزرگساالنبازوب 
 متر تا سانتی 22
 متر سانتی 32

 .محيط بازو در بخش عضله دو سر :اندازه بازو            
 

 )نوع پريز(دوشاخه  شماره کاتالوگ ACآداپتور 
 TB-233C  نوعC 

 .ممکن است مشخصات بدون اطالع قبلی تغيير داده شوند  :توجه

 حفظه تجهيزات مطابق باشده توسط م ميزان حفاظت فراهم IPبندی  طبقه   
 IEC 60529 متر  ميلی 12اين دستگاه در برابر اشياء خارجی جامد با قطر . باشد می

   .اين دستگاه در برابر آب مقاوم نيست. باشد و بيشتر مانند انگشت مقاوم می
 A&D Company, Limited 

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama  364-8585  JAPAN 
Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119 
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 دامنه اندازه مناسب

هاگيریاندازه.7
 گيری عادی اندازه .7.1

ترجيحاً روی بازوی (بازوبند را دور بازو   .1
در حين . تراز با قلب ببنديد و هم) چپ

 .گيری آرام بمانيد اندازه

 .را فشار دهيد  START دکمه   .2
صفر . شوند های نمايشگر نمايان می همه بخش 

شود و برای مدتی کوتاه چشمک  ظاهر می
طور  گيری، همان سپس، با شروع اندازه. زند می

که در تصوير سمت راست نشان داده شده 
بازوبند . کند است، صفحه نمايش تغيير می

گی بازوبند احساس تن. کند شروع به باد شدن می
طور که در تصوير سمت  همان. طبيعی است

راست نشان داده شده است، شاخص نشانگر 
 .شود فشار در طول باد کردن ظاهر می

 هر زمان خواستيد باد کردن را متوقف کنيد،  :نکته
 .را مجدداً فشار دهيد  START  دکمه

وقتی باد کردن تمام شد، فرآيند تخليه باد   .3
 شود و  آغاز میصورت خودکار  به
دهد  زند، که نشان می چشمک می) عالمت قلب(

هنگامی که . گيری در حال انجام است اندازه
ضربان قلب تشخيص داده شد، عالمت قلب با 

 .زند هر ضربان چشمک می
اگر فشار مناسب به دست نيامد، دستگاه   :توجه

طور خودکار مجدداً شروع به باد شدن  به
 .کند می

قرائت فشار   گيری تمام شد، هوقتی انداز  .4
سيستولی و دياستولی و ضربان نبض نمايش 

مانده از بازوبند خارج  هوای باقی. شوند داده می
 .شود طور کامل خالی می شده و باد آن به

   START برای خاموش کردن دستگاه، دکمه   .5
 .را دوباره فشار دهيد

 با قابليت خاموش شدن  UA-654MRمدل   :توجه
 در صورت نياز . شود خودکار عرضه می

 گيری فشار خون يک فرد،  به تکرار اندازه
 گيری  دقيقه ميان هر بار اندازه 3حداقل 

 .فاصله بيندازيد

 گيری با فشار سيستولی مطلوب اندازه .7.2
در صورت باد شدن مجدد و مکرر دستگاه،  

اگر فشار خون . های زير را به کار ببريد روش
  ستی بيش ازسيستولی شما باي
mmHg 230 باشد، از اين روش استفاده کنيد. 

و ) ترجيحاً روی بازوی چپ(بازوبند را دور بازو   .1
 .تراز با قلب ببنديد هم

 .را فشار دهيد  START دکمه   .2

زمانی که عالمت صفر شروع به چشمک زدن کرد،   .3
داريد تا  را فشار دهيد و نگه  START دکمه 

باالتر از فشار  mmHg 40تا  30عددی در حدود 
 .سيستولی مورد انتظار ظاهر شود

 به رقم مورد نظر رسيديد، دکمه  هنگامی که  .4
 START  گيری آغاز شود را رها کنيد تا اندازه .

گيری فشار خون خود را طبق  سپس اندازه
ادامه " گيری عادی اندازه 7.1"توضيحات بخش 

 .دهيد
 
 

 گيری دقيق  نکاتی برای اندازه .7.3
پاهايتان را . هم نيندازيد پاهايتان را روی. هايتان را روی ميز بگذاريد دست. آرام روی صندلی بنشينيد 

 . روی زمين بگذاريد و کمرتان را صاف کنيد
هايتان رو به  ای که کف دست گونه هايتان را روی ميز قرار دهيد به  دست. در موقعيت راحتی بنشينيد 

 .تراز باشند تان همباال بوده و بازوبند و قلب
 .تراز با قلبتان قرار دهيد مرکز بازوبند را هم 
های هيجانی  اگر به دليل تنش. گيری را انجام دهيد به مدت پنج الی ده دقيقه آرام باشيد و سپس اندازه 

از فشار خون نرمال نشان داده ) تر يا پايين(دچار هيجان يا افسردگی هستيد، فشار خونتان باالتر 
 .باشد تر از حالت نرمال می هد شد، و ضربان قلب نيز معموالً سريعخوا

 .حرکت و آرام بمانيد گيری بی در طول اندازه 
بيست الی سی دقيقه آرام بمانيد و . گيری نبايد بالفاصله پس از ورزش يا حمام کردن انجام شود اندازه 

 .گيری را انجام دهيد بعد اندازه
  ً دهد و غذايی که خورده است  در حال تغيير است و به کاری که انجام می فشار خون يک فرد مرتبا

 .تواند تأثير بسيار قوی و سريعی روی فشار خونتان داشته باشد ايد می آنچه نوشيده. بستگی دارد
اگر ضربان قلب بسيار ضعيف يا نامنظمی . باشد های اين دستگاه ضربان قلب می گيری مبنای اندازه 

 .سختی بتواند فشار خونتان را تشخيص دهد ، ممکن است دستگاه بهداشته باشيد
کند و نماد خطا  گيری را متوقف می اگر دستگاه وجود شرايط غير طبيعی را تشخيص دهد، اندازه 

 .مراجعه کنيد" نمادها 5"برای اطالع از توضيح نمادها، به بخش . شود ظاهر می
خواهيد از اين دستگاه برای کودکان  اگر می. احی شده استاين دستگاه برای استفاده بزرگساالن طر 

.کودکان نبايد بدون کمک بزرگساالن از اين دستگاه استفاده کنند. استفاده کنيد، با پزشکتان مشورت کنيد
 .گيری فشار خون را هر روز در يک ساعت معين انجام دهيد سعی کنيد اندازه 
.تواند تحت تأثير دما يا رطوبت شديد يا ارتفاع قرار گيرد می عملکرد دستگاه خودکار پايش فشار خون 

 

 فراخوانی اطالعات حافظه .8
. کند گيری فشار خون و نبض را در حافظه ذخيره می طور خودکار حداکثر شصت اندازه اين دستگاه به

ه شود که ترتيب آن از جديدترين ب ای تخصيص داده می شده در حافظه شماره برای اطالعات ذخيره
در گوشه سمت  نماد . شود نمايش داده می" "ترين اطالعات با شماره  قديمی. ترين است قديمی

 .کنيد شده در حافظه را مشاهده می دهد که شما اطالعات قبلی ذخيره چپ باالی صفحه نمايش نشان می
 

 فراخوانی اطالعات .8.1
شود،  هنگامی که هيچ چيزی نمايش داده نمی  .1

داريد تا  ار داده و نگهرا فش  START دکمه 
 .شده فراخوانی شود اطالعات ذخيره

هنگامی که ميانگين اطالعات نشان داده شد،   .2
 .دکمه را رها کنيد

شده  شماره اطالعات و اطالعات ذخيره   .3
 صورت خودکار و به ترتيب از آخرين به

 .شوند گيری نشان داده می اندازه

اده شد، پس از آن که تمامی اطالعات نمايش د  .4
 .شود نمايشگر خاموش می

را در زمان فراخوانی   START اگر دکمه   :توجه
 .شود اطالعات فشار دهيد، دستگاه خاموش می

 
 

 پاکسازی اطالعات .8.2
هنگامی که دستگاه را خاموش کرديد،   .1

را فشار داده و نگاه   START دکمه 
ظاهر  ""داريد تا زمانی که 

 . شود

" "ت برای پاک کردن اطالعا  .2
 . را انتخاب کنيد

چشمک بزند  زمانی که عالمت   .3
 . شود اطالعات پاک می

صورت خودکار خاموش  دستگاه به  .4
 .شود می

 

 چيست؟ IHB/AFibشاخص  .9
روی نمايشگر  IHB/AFibگيری شناسايی کند، نشانگر  وقتی دستگاه ريتم نامنظمی را در طول اندازه

شود که  عنوان ريتمی تعريف می ريتم نامنظم ضربان قلب به. شود یگيری ظاهر م همراه با مقادير اندازه
گيری فشار خون دياستولی و  شده در زمان اندازه بيشتر از ميانگين ريتم شناسايی  %15کمتر يا  15%

 .باشد سيستولی می

 .با پزشکتان تماس بگيريد شود که در صورت مشاهده مکرر اين عالمت  توصيه می  :توجه

10. AFib چيست؟ 
فرستد منقبض  دهد و خون را به کل بدن می های الکتريکی که در قلب روی می قلب به دليل سيگنال

دهد که سيگنال الکتريکی در دهليز قلب  زمانی روی می) AFib(فيبريالسيون دهليزی . شود می
تواند موجب شود که خون در  می AFib. شود مغشوش شده و منجر به آشفتگی در فواصل ضربان می

تواند باعث ايجاد لخته خون و به تبع آن موجب سکته و حمله  سادگی می ب از حرکت بازايستد که بهقل
 .قلبی شود

 نوار نشانگر فشار .11
 .دهد گيری را نشان می اين نشانگر ميزان فشار در طول اندازه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 دستگاه پايش فشار خون ديجيتال
 UA-654MRمدل 

 ترجمه       دفترچه راهنما
1WMPD4003847 

 مشتريان گرامی .1
تهترين دستگاههای موجود است و بهگونهای طراحی يکی از پيشرف A&Dدستگاه پايش فشار خون  

اين دستگاه برنامه روزانه شما برای . شده است که بهصورت آسان و دقيق مورد استفاده قرار بگيرد
 . اندازهگيری فشار خون را تسهيل خواهد کرد

دقت  اهنما را بهشود پيش از آنکه برای اولين بار از اين دستگاه استفاده کنيد، اين دفترچه ر توصيه می 
 .مطالعه کنيد

 

 تذکرات اوليه .2
نشان . برای محصوالت پزشکی در اروپا مطابقت دارد EEC 93/42 اين دستگاه با دستورالعمل 

 )شماره ارجاع به بخش اعالم شده مربوطه: 0123. (شاهدی بر اين ادعا است انطباق 
 .نوزادان يا اطفالاين دستگاه برای استفاده بزرگساالن طراحی شده است، نه  
ای طراحی شده است که شما بتوانيد در محيط منزلتان شخصاً از آن  گونه اين دستگاه به. محيط کاربرد 

 .استفاده کنيد
.گيری فشار خون و ضربان قلب افراد برای تشخيص بيماری طراحی شده است اين دستگاه برای اندازه 

 

 اقدامات احتياطی .3
دما و رطوبت شديد، نور مستقيم خورشيد، . اجزای دقيق استفاده شده است در ساخت اين دستگاه از 

 .تواند به آن آسيب برساند ضربه يا گرد و خاک می
. بازوبند و دستگاه را با يک پارچه نرم و خشک يا پارچه نمدار شده با آب يا شوينده خنثی تميز کنيد 

نده برای تميز کردن بازوبند يا دستگاه استفاده هرگز از الکل، بنزن، تينر يا ديگر مواد شيميايی خور
 .نکنيد

از خم کردن زياد بازوبند يا پيچاندن شيلنگ برای مدت طوالنی اجتناب کنيد، زيرا اين کار موجب  
 .شود کوتاه شدن عمر اجزای دستگاه می

دستگاه و بازوبند  مراقب باشيد که آب، باران و عرق روی. دستگاه و بازوبند در برابر آب مقاوم نيستند 
 .لکه ايجاد نکنند

اگر از دستگاه در نزديکی تلويزيون، فر مايکروويو، تلفن همراه، اشعه ايکس يا در نزديکی ديگر  
 .گيری اختالل ايجاد شود ابزارهايی استفاده کنيد که ميدان الکتريکی قوی دارند، ممکن است در اندازه

 .ه استفاده کنيد، از تميز بودن دستگاه مطمئن شويدخواهيد مجدداً از دستگا هنگامی که می 
عنوان ضايعات عادی خانگی قلمداد شوند،  اند، نبايد به هايی که استفاده شده تجهيزات، قطعات و باتری 

 .و بايد بر اساس مقررات محلی دور انداخته شوند
واند در صورت لزوم به ت می ACکنيد، مطمئن شويد که آداپتور  استفاده می ACوقتی از آداپتور  

 .سهولت از پريز برق خارج شود
 .تواند باعث ايجاد حادثه يا آسيب به دستگاه شود اين کار می. تغييری در دستگاه ايجاد نکنيد 
قدری فشرده شود که موقتاً جريان خون  گيری فشار خون، بازو بايد توسط بازوبند به منظور اندازه به 

تواند باعث ايجاد درد، کرختی يا قرمزی موقت بازو  اين کار می. نداز ميان سرخرگ را متوقف ک
گيری را چند مرتبه پشت سرهم انجام  شود که اندازه ويژه زمانی ايجاد می چنين شرايطی به. شود
 .رود هرگونه درد، کرختی يا قرمزی با گذشت زمان از بين می. دهيد می

تواند موجب خفگی  ودکان يا نوزادان نپيچد، زيرا میمراقب باشيد که شيلنگ دستگاه به دور گردن ک 
 . آنها شود

تواند بر  اين امر می. خوردگی نشود مراقب باشيد که در حين استفاده از دستگاه، شيلنگ هوا دچار پيچ 
 . اثر فشار پيوسته بازوبند باعث ايجاد آسيب شود

ند به دليل تداخلی که در جريان خون ايجاد توا گيری فشار خون چندين مرتبه تکرار شود، می اگر اندازه 
گيری فشار خون،  اين موضوع را بررسی کنيد که در صورت تکرار اندازه. کند، به فرد آسيب بزند می

 . عمليات دستگاه موجب اختالل طوالنی مدت در جريان خون نشود
از دستگاه، با پزشکتان  تان تخليه شده است، پيش از استفاده ايد و سينه اگر عمل ماستکتومی داشته 

 . مشورت کنيد
اجازه ندهيد که کودکان از دستگاه استفاده کنند و در جايی که در دسترس اطفال است از اين دستگاه  

 . تواند باعث حادثه يا آسيب شود عدم توجه به اين موضوع می. استفاده نکنيد
تواند باعث  شدن توسط اطفال میاجزای کوچکی در اين دستگاه وجود دارد که در صورت بلعيده  

 . خفگی آنها شود
سيم و پايه  های بی های همراه، تلفن های شبکه خانگی و تلفن سيم مانند دستگاه های ارتباطی بی دستگاه 

متر  1لذا الزم است که حداقل . توانند بر اين دستگاه پايش فشار خون تأثير بگذارند ها می آنها، و بيسيم
 .ابزارها فاصله داشته باشيد از اين) فوت 3.2(
 .را خارج کنيد ACخواهيد از دستگاه استفاده کنيد، آداپتور  هنگامی که ديگر نمی 
 تواند باعث آسيب به فرد  استفاده از لوازم جانبی که در اين راهنما به آنها اشاره نشده است می 

 .و دستگاه شود
 .داغ شده و باعث ايجاد سوختگی شود در صورتی که باتری اتصال کوتاه شود، ممکن است 
 .، اجازه دهيد که دستگاه خودش را با محيط اطراف سازگار کند)حدود يک ساعت(پيش از استفاده  
لذا از اين دستگاه برای نوزادان و زنان . آزمايش بالينی روی نوزادان و زنان باردار انجام نشده است 

 .باردار استفاده نکنيد
گرفتگی  تواند باعث ايجاد برق اين کار می. وخود بيمار را همزمان لمس نکنيد DCها، فيش  باتری 

 . شود
 .از باد کردن دستگاه بدون پيچاندن آن به دور بازو اجتناب کنيد 

 موارد منع استفاده
 .در اين بخش موارد احتياطی برای استفاده صحيح از دستگاه ذکر شده است

. يزات الکتريکی پزشکی ديگری روی آن متصل است، به کار نبريدبازوبند را روی بازويی که تجه 
 .خوبی کار نکند در چنين شرايطی ممکن است دستگاه به

افرادی که دچار نقص شديد گردش خون در بازوهايشان هستند بايد پيش از استفاده از اين دستگاه با  
 .پزشکشان مشورت کنند تا از ايجاد مشکالت پزشکی اجتناب شود

. گيری بپرهيزيد و از هرگونه خوددرمانی اجتناب کنيد از تشخيص خودسرانه بر اساس نتايج اندازه 
 .هميشه برای ارزيابی نتيجه و تجويز درمان مناسب با پزشکتان مشورت کنيد

 .بازوبند دستگاه فشار خون را روی بازويی که زخم درمان نشده دارد قرار ندهيد 
تواند  اين کار می. ه تحت تزريق وريدی يا انتقال خون است، قرار ندهيدبازوبند را روی بازويی ک 

 .باعث حادثه يا آسيب شود
. پذير مانند گازهای بيهوشی وجود دارد نبايد از اين دستگاه استفاده شود در جايی که گازهای اشتعال 

 .تواند باعث انفجار شود اين کار می
ر باال يا چادر اکسيژن که اکسيژن بسيار متراکم دارند، نبايد از هايی مانند اتاقک اکسيژن فشا در محيط 

 .سوزی يا انفجار شود تواند باعث آتش اين کار می. اين دستگاه استفاده شود
 

 معرفی قطعات .4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمايشگر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمادها .5
 شوند نمادهايی که روی نمايشگر ظاهر می

 شده ات توصيهعملي معنی/ کارکرد  نمادها

 
گيری در حال شود که اندازه زمانی ظاهر می

هنگامی که نبض شناسايی شد، . انجام است
 .زند چشمک می

تا . گيری در حال انجام است اندازه
.حرکت بمانيد توانيد بی جايی که می

شود که ضربان قلب نامنظم زمانی ظاهر می
اين نماد زمانی روشن . شناسايی شود

های بسيار آرامی مانند  تکان شود که می
 .لرزش شناسايی شود

 

 
های قبلی که در حافظه ذخيره  گيری اندازه

 .شده است
 

 
FULL BATTERY )باتری پر است( 

.گيری نشانگر توان باتری در طول اندازه
 

 

LOW BATTERY )باتری ضعيف( 
هنگامی که باتری ضعيف شود، چشمک 

 .زند می

زند، شانه چشمک میهنگامی که اين ن
 .ها را تعويض کنيد همه باتری

فشار خون به دليل تکان خوردن در طول 
 .گيری ناپايدار است اندازه

. گيری را انجام دهيد بار ديگر اندازه
.حرکت بمانيد گيری بی در طول اندازه

 مقادير سيستولی و دياستولی کمتر از
10 mmHg با يکديگر اختالف دارند. 

درستی ببنديد، و بار  را به بازوبند
 .گيری را انجام دهيد ديگر اندازه

.مقدار فشار در زمان باد شدن افزايش نيافت

 
 .درستی قرار نگرفته است بازوبند به

 
PUL DISPLAY ERROR 

  .درستی شناسايی نشده است نبض به

1مرحله 

 3مرحله 

2مرحله  4مرحله

 حافظه

 فشار سيستولی

 فشار دياستولی

 ضربان نبض

 عالمت قلب
 یشاخص باتر

 
  IHB/AFibنماد 

  نوار نشانگر فشار و 
 )WHO(بندی سازمان بهداشت جهانی   شاخص طبقه

 ها را زياد باال نزنيد آستين

متر سانتی 2الی  1
 بازوبند

 نشانه موقعيت شريان

شيلنگ هوا

 و دامنه اندازه مناسب شاخص 

 .چسب بازوبند را محکم کنيد

 صورت خودکار  مانده را به یهوای باق
 دهد بيرون می

 راستا با قلبهم
 

 را فشار دهيد  START دکمه
 

 های نمايشگر کليه بخش
 
 
 

 نمايش صفر
 
 
 

 شروع باد شدن
 
 
 

 در حال افزايش فشار
 
 
 

 گيری در حال انجام است اندازه
 

 فشار سيستولی

 فشار دياستولی

 WHOبندی  طبقه

 ضربان نبض
 
 

 خاموش کردن 
  START  ا دکمهب

 راستا با قلبهم

 " عادی گيری اندازه 7.1" به بخش
  .مراجعه کنيد

 را فشار دهيد  START  دکمه

 فشار مطلوب

 در حال باد کردن

    START دکمه
 داريد  را فشار داده و نگه

 برای متوقف کردن باد شدن، دکمه
_START_ را رها کنيد  

 آزاد شدن هوا در حال افزايش فشار

 گيری در حال انجام است اندازه
 اتمام باد کردن

 در حال باد کردن

)WHO(بندی سازمان بهداشت جهانی  شاخص طبقه
 فشار خون شديد

 فشار خون متوسط
 فشار خون خفيف
 نرمال رو به باال

 نرمال
 بهينه

SY S
mmHg

mmHg

/min

DIA

PUL

 بازوبند

 نمايشگر

 شيلنگ هوا

  START دکمه 

  شاخص

 مادگی هوا

 نشانه موقعيت شريان

 DCفيش 

 ACنری آداپتور 

 هوانری رابط 

 محفظه باتری
 درپوش باتری

 دامنه اندازه مناسب

 دارنده بازوبند  نگه

     START  دکمه
داريد را فشار داده و نگه

 دکمه را رها کنيد
  عالمت

 ميانگين اطالعات
 

 شماره اطالعات

شده اطالعات ذخيره رفتن
 

ی
ت بعد

العا
ط

به ا

 شود طور خودکار خاموش می به

اطالعاتی موجود نيس

را فشا  START   دکمه
 داريد ر داده و نگه 

.زند چشمک می عالمت 
 .اطالعات پاک شد

 دکمه را رها کنيد
  

 

را انتخاب " "
.کنيد تا اطالعات پاک شود

 شود طور خودکار خاموش می به

 ثانيه 5


