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 )اليوم باستخدامه ست مرات في(سنوات  5: الجهاز مدة صالحية الجهاز
 ISO81060-2：2013وفقًا لشهادة  االختبار السريري

 IEC 60601-1-2: 2007التوجيه  التوافق الكهرومغناطيسي
 .كل على حدة 2والمستخدم  1عمليّة قياس للمستخدم  60االحتفاظ بآخر  الذاكرة

 هكتوباسكال 1,060إلى  800/الرطوبة النسبية% 85إلى  15/درجة مئوية 40+إلى  10+ ظروف التشغيل
 هكتوباسكال 1,060إلى  700/الرطوبة النسبية% 95إلى  10/درجة مئوية 60+إلى  20- التخزين/ظروف النقل

 مم تقريبًا] عمق[ 21.5× ] ارتفاع[ 88× ] عرض[ 56 األبعاد
 جرام تقريبًا، بدون البطاريات 95 الوزن

 IP20 الحماية من المواد الدخيلة

 . ات للتغيير بهدف التطوير والتحسين دون إشعار مسبقتخضع المواصف :مالحظة
 مم أو أكبر،  12هذا الجهاز محمي ضد المواد الغريبة الصلبة التي يبلغ قطرها . IEC 60529هو درجات الحماية التي يتمتع بها الجهاز وفقًا للتوجيه  IPتصنيف 
 .هذا الجهاز غير محمي ضد الماء. مثل اإلصبع
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 الصيانة
وإذا تعذّر عليك حل المشكلة باتباع إرشادات استكشاف األخطاء . تُستخدم مكوّنات كهربائية شديدة الحساسية ووحدة هواء معقدة يمكن أن تتلف. ال تفتح الجهاز 

المعلومات الفنية وقطع الغيار والوحدات  A&Dسيزوّد قسم خدمة العمالء التابع لشركة . حها، فاتصل بالوكيل المعتمد في منطقتك أو قسم خدمة العمالءوإصال
 .للوكالء المعتمدين

يُرجى . ن التشغيل الصحيح له ودقة أدائهومع ذلك، فإنه يوصى بشكل عام بفحص الجهاز كل عامين لضما. صُمم الجهاز وصُنّع ليتمتع بفترة تشغيل طويلة 
 .إلجراء الصيانة A&Dاالتصال بالوكيل المعتمد في منطقتك أو شركة 

 

 البيانات الفنية
 

 UB-533PGMR النوع
 القياس بالذبذبات طريقة القياس

 نطاق القياس

 mmHg 299 -  0  :الضغط
 mmHg 279 -  60  :الضغط االنقباضي
 mmHg 200 -  40  :الضغط االنبساطي
 الدقيقة/ضربة 180 -  40 : سُرعة النبض

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

 )AAAأو  LR03مقاس (فولت  1.5بطاريات قلويّة بجهد  2 مصدر اإلمداد بالطاقة

  ، مع قيمة الضغطمرة قياس تقريبًا 200نحو  AAAيبلغ عدد مرات القياس عند استخدام البطاريات القلوية مقاس  عدد مرات القياس
170 mmHg  درجة مئوية 23عند درجة حرارة الغرفة. 

 سم 21.5 -  13.5 محيط المعصم
 )وضع التشغيل المستمر(بمصدر طاقة داخلي   MEجهاز طبي كهربائي التصنيف

  BFالرباط من النوع  الجزء الملفوف
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 استكشاف األخطاء وإصالحها
 

 اإلجراء الموصى به السبب المحتمل المشكلة

ال يظهر شيء على الشاشة، حتى 
 .عند تشغيل الجهاز

 .ميع البطاريات بأخرى جديدةاستبدل ج .نفدت طاقة البطاريات

أعِد تركيب البطاريات بحيث تكون األطراف السالبة والموجبة متطابقة  .أطراف البطاريات ليست في مواضعها الصحيحة
 . مع تلك الموضحة في حجرة البطاريات

 .ال ينتفخ الرباط بالهواء
 .جهد البطارية منخفض للغاية

نفدت طاقة إذا . ) رمز البطارية منخفضة(يومض 
 .البطاريات بالكامل، فال يظهر الرمز

 .استبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة

 .الجهاز ال يقيس
 القراءات مرتفعة 
 .أو منخفضة للغاية

 .لف الرباط بطريقة صحيحة .لم يُلف الرباط بطريقة مالئمة
 .ئًا أثناء القياساحرص على أن تظل ثابتًا تمامًا وهاد .حرّكت معصمك أو جسدك أثناء القياس

 .موضع الرباط غير صحيح
 .اجلس في حالة ثبات وهدوء

ضع ذراعك على طاولة بحيث تكون راحة يدك مواجهة ألعلى والرباط 
 . عند مستوى القلب

إذا كان معدل ضربات القلب لديك ضعيفًا جدًا أو غير منتظم، فقد يجد   
 .الجهاز صعوبة في تحديد مستوى ضغط الدم لديك

 أخرى
 ".ما فائدة قياس ضغط الدم في المنزل؟"راجع القسم  .القيمة مختلفة عن القياس في العيادة أو لدى الطبيب

ركّبها بطريقة صحيحة، وحاول إعادة إجراء القياس . انزع البطاريات  
 .مرة أخرى

ال تحاول فتح أو إصالح هذا المنتج بنفسك، نظرًا ألن أي محاولة للقيام بذلك ستؤدي . إذا لم تُحل المشكالت باتباع اإلجراءات الموضحة أعاله، فاتصل بالوكيل  :مالحظة
   .إلى إلغاء الضمان
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 الدم تصنيف منظمة الصحة العالمية لمستوى ضغط
وضعت منظمة الصحة العالمية معايير لتقييم مستوى ضغط الدم المرتفع، دون النظر إلى العمر،  

 .كما يتضح ذلك في الرسم التخطيطي الظاهر على اليسار
 

 حاالت االختالف في مستوى ضغط الدم
ن أن يتراوح مقدار ويمك. يختلف مستوى ضغط الدم للفرد اختالفًا كبيرًا على مدار اليوم والموسم 

ويمكن أن تكون . نظرًا للظروف المختلفة طوال اليوم mmHg 50و 30االختالف بين 
وعادة ما يرتفع . االختالفات لدى األفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ملحوظة بقدر أكبر
لك، ال تقلق لذ. مستوى ضغط الدم أثناء العمل أو اللعب، وينخفض إلى أدنى مستوياته أثناء النوم

  .كثيرًا حيال النتائج التي تظهر من عملية قياس واحدة
أجرِ عمليات القياس في الوقت نفسه كل يوم باتباع اإلجراء الموضّح في هذا الدليل لمعرفة المعدل  

وتقدّم القراءات المنتظمة سجالً أكثر شمولية لمستوى ضغط . الطبيعي لمستوى ضغط الدم لديك
استشر الطبيب . توضيح الوقت والتاريخ عند تسجيل مستوى ضغط الدم لديك احرص على. الدم

 .ليفسّر لك بيانات مستوى ضغط الدم
 
 
 
 
 
 
 
   

 Journal of: المادة المرجعية
Hypertension 1999, Vol 17 

No.2  شديد( 3ارتفاع ضغط الدم من التصنيف( 

 )خفيف( 2ارتفاع ضغط الدم من التصنيف 

)خفيف( 1ارتفاع ضغط الدم من التصنيف 

 النطاق من مرتفع إلى 
 طبيعي

 مثالي

 ضغط الدم االنقباضي
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 مالتغيّرات النمطية على مدار اليو
 )القياس كل خمس دقائق(

 انقباضي

PM AM 
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النب
ط ا
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 وقت انبساطي

 الوقت
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 المؤشر أثناء عملية القياس واستدعاء الذاكرة 
 .اضبط الزاوية أثناء إجراء عملية القياس وحافظ عليها. في الذاكرةفي بداية عملية القياس ويتم تضمينه في البيانات المخزنة  .C.P.Gيمكن عرض مؤشر  

 

  نُبذة عن ضغط الدم
 ما المقصود بضغط الدم؟

ويكون الملليمتر . وعندما ينبسط الدم، يحدث الضغط االنبساطي. وعندما ينقبض الدم، يحدث الضغط االنقباضي. ضغط الدم هو قوة دفع الدم لجدران الشرايين 
ويُمثل الضغط األساسي مقياس ضغط الدم الطبيعي للفرد، وهو أوّل ما يُقاس في الصباح حيث يكون الفرد مسترخيًا . هو وحدة قياس ضغط الدم) mmHg(الزئبقي 

 . وقبل تناوله الطعام
 

 ما المقصود بارتفاع ضغط الدم وكيف يمكن التحكم فيه؟
غير الطبيعي، الذي يمكن أن يتسبب، في حالة عدم التحكم فيه، في التعّرض لمشكالت صحية، من بينها  ارتفاع ضغط الدم هو حالة من ضغط الدم الشرياني المرتفع 

 . ويمكن التحكم في ارتفاع ضغط الدم عن طريق تغيير نمط الحياة، وتفادي حاالت اإلجهاد، وبتناول العالج تحت اإلشراف الطبي. النوبة القلبية
 :تحكم فيهللوقاية من ارتفاع ضغط الدم أو ال 
 مارس الرياضة بانتظام    تجنب التدخين  
 اخضع لفحوصات طبية منتظمة    قلّل من تناول األمالح والدهون  
 حافظ على وزنك المثالي  

 
 ما فائدة قياس ضغط الدم في المنزل؟

يقلل القياس . أعلى من القياس في المنزل mmHg 30إلى  25ار إن قياس ضغط الدم في عيادة أو عند الطبيب يمكن أن يثير المخاوف ويُعطي قراءة مرتفعة، بمقد 
كثر دقة بالنسبة لمستوى في المنزل من التأثيرات الخارجية على قراءات مستوى ضغط الدم، ويمثل إضافة إلى قراءات الطبيب، ويقدم سجالً من القراءات الكاملة واأل

 .ضغط الدم
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 .C.P.Gمؤشر 
 .C.P.Gمؤشر  
 بين ارتفاع هو الوظيفة المعنيّة باإلخبار باالختالف ) أو دليل تصحيح الموضع( .C.P.Gمؤشر  

جهاز قياس مستوى ضغط الدم وارتفاعك عن مستوى القلب في الوضعية الصحيحة أثناء ) زاوية المعصم(
ويمكن االستفادة من المؤشر لتحقيق ). وضعية الجلوس، أو ارتفاع الطاولة والكرسي، وما إلى ذلك: مثال(القياس 

 .حالة ذات استقرارية أكبر للقياس

  C.P.G.مؤشر  
 

ع جهاز قياس مستوى ضغط الدم أدنى من ارتفا
  .مستوى القلب لديك
 زاوية منخفضة  ارتفاع غير صحيح

 
 
 
 

 
ارتفاع جهاز قياس مستوى ضغط الدم عند 

 .المستوى نفسه للقلب
 زاوية مالئمة  ارتفاع صحيح

 
 

 
ارتفاع جهاز قياس مستوى ضغط الدم أعلى من 

 .مستوى القلب لديك
 

 وية مرتفعةزا  ارتفاع غير صحيح
 

إذا أظهرت ) األزرق(باللون  LEVELيتم التحقّق من وضع الجهاز قبل إجراء القياس وبعد إجرائه، ويُضيء المؤشر  
 .كلتا عمليتي التحقق وضع قياس صحيحًا

 بالنسبة لجميع عمليات القياس األخرى التي يكون المؤشر) البرتقالي(وسيُضيء المؤشر باللون 
 .HIGHأو  LOWفيها على الوضع 

  الخاص بي .C.P.Gكيفيّة استخدام وظيفة معدل  
إذا احتجت إلى . في أغلب عمليات القياس) زاوية المعصم(مع الوضع الصحيح  .C.P.Gيمكن استخدام وظيفة  

تغيير الوضعية لضبط االرتفاع بحيث يكون ارتفاع جهاز قياس مستوى ضغط الدم عند المستوى نفسه للقلب، 
اضبط الزاوية الخاصة بك مسبقًا . الخاص بي لتخزين الوضعية الشخصية .C.P.Gخدام وظيفة معدل فيمكنك است

  .الخاص بي قبل إجراء القياس .C.P.Gفي وظيفة معدل 
 

  الوضع الصحيح 
اجلس مستقيم الظهر على كرسي  

 .وضع مرفقك على طاولة

 رسيك طاولة

 مستوٍ : .C.P.Gمؤشر   منخفض :.C.P.Gمؤشر 
 

 .C.P.Gمؤشر 
 

 مرتفع :.C.P.Gمؤشر 
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 مؤشر شريط الضغط
 .يراقب المؤشر مدى التقدّم في عملية قياس الضغط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤشر تصنيف منظمة الصحة العالمية
لصحة العالمية تتوافق كل شريحة من شرائح مؤشر الشريط الست مع تصنيف منظمة ا 

 .20لمستوى ضغط الدم الموضّح في الصفحة رقم 
 مثال 

 ضغط الدم
 النطاق من مرتفع إلى طبيعي ضغط الدم المرتفع الخفيف المرتفع المتوسط 

   

 جارٍ قياس الضغط

 نفْخ الهواء قيد التقدم
 إجراء القياس قيد التنفيذ

 اكتمل نفْخ الهواء 

  يعرض المؤشر شريحة تبعًا للبيانات الحالية وبما يتوافق مع   : 
 .تصنيف منظمة الصحة العالمية

 مؤشر تصنيف منظمة الصحة العالمية
 ضغط الدم المرتفع الشديد
 ضغط الدم المرتفع المتوسط
 ضغط الدم المرتفع الخفيف
 يالنطاق من مرتفع إلى طبيع

 طبيعي
 مثالي
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% IHB/AFib 
 .IHBعلى الشاشة عند تكرار اكتشاف وجود  IHB/AFib%يظهر الرمز    

لذلك، نحن نوصي بمراجعة الطبيب عندما . مةعلى اكتشاف الضوضاء فحسب، مثل حركة الجسم، بل أيضًا دقات القلب غير المنتظ IHB/AFibال تقتصر إمكانية 
 .مرتفعًا IHB/AFib%يكون مستوى 

 
 
 

 
 .على الشاشة عند عرض القيم المتوسطة IHB/AFib%يتم عرض : IHB/AFib%عرض 

  
 .عندما يكون رقم الذاكرة ستة أو أقل IHB/AFib%ال يتم عرض  

 

 
 

 0المستوى 
=%IHB/AFib0 

 1المستوى 
9 - 1=%IHB/AFib 

 2المستوى 
24 - 10=%IHB/AFib 

 3المستوى 
100 - 25=%IHB/AFib 

 
 ال يُعرض شيء

   

 عرض القيم المتوسطة

%IHB/AFib = 100 x % 

 ات مرد عد
IHB/AFib  ةكرالذافي  

 الرقم الكلي
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 الذاكرةحذف البيانات المخزنة في 
   START استخدم الزر .    SET باستخدام الزر   أو المستخدم  حدّد أحد المستخدمَيْن، إما المستخدم  .1

  .إليقاف تشغيل الجهاز
 .حتى يتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا اضغط باستمرار على الزر   .2

ويتم  خزنة في الذاكرة بينما تومض العالمة ويحذف البيانات الم   ،يعرض الجهاز رمز مستخدم والعالمة
 .إيقاف التشغيل تلقائيًا

 . ستحذف هذه العملية بيانات المستخدم المحدد المخزنة في الذاكرة  :مالحظة
 .يتعذّر عليك تحديد أيّ البيانات يتم حذفها

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  ؟IHB/AFibما المقصود بمؤشر 
القلب غير  يُعّرف نظْم ضربات. على الشاشة مع قيم القياس IHB/AFibعند اكتشاف جهاز القياس وجود نظْم غير منتظم أثناء عمليات القياس، سيظهر المؤشر  

 .عن معدل النظْم المتوسط الذي يُكتشف أثناء قياس الجهاز لمستوى الضغط االنقباضي واالنبساطي% 15أو يزيد بنسبة % 15المنتظم بأنه النظْم الذي يقل بنسبة 
  .هذا بصورة متكررة IHB/AFib      نحن نوصي باالتصال بالطبيب إذا ظهر لك مؤشر  :مالحظة

 ؟AFibما المقصود 
عندما تُصبح اإلشارة الكهربائية في ) AFib(يحدث الرجفان األُذيني . ينقبض القلب نظرًا لإلشارات الكهربائية الواقعة في القلب وينشر الدم في جميع أنحاء الجسم 

ركود الدم في القلب، ما يشكّل بسهولة ) AFib(ويمكن أن يسبب الرجفان األُذيني . األُذين مشوشة، ما يؤدي إلى اضطرابات في الفواصل الزمنية بين الضربات
 .جلطات دموية تتسبب الحقًا في التعّرض لنوبة قلبية

 إيقاف التشغيل
     SET الزر 
 أو المستخدم  المستخدم 

 

 يتم إيقاف تشغيل الشاشة
 
 اضغط باستمرار على الزر

 

 المستخدم : مثال
 
 
 حذف البيانات

  
 يتم إيقاف تشغيل الشاشة
 حرر الزر
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 استدعاء البيانات من الذاكرة
 .عملية قياس في الذاكرة 60يخزن هذا الجهاز آخر   :مالحظة

 . عند إيقاف تشغيل الجهاز اضغط على الزر   .1
اضغط . اناتفي حالة عدم وجود بي" 0"يتم عرض . يتم عرض متوسط جميع القياسات وعدد البيانات

 . إليقاف تشغيل الجهاز  START أو  على الزر 
  ).عدد البيانات وبيانات القياس(استخدم األزرار التالية لعرض البيانات   .2

 .       SET باستخدام الزر    و المستخدم أ  حدّد أحد المستخدمَيْن، إما المستخدم 
 .تيعرض الجهاز متوسط جميع القياسات وعدد البيانا

  :في كل مرة، يعرض الجهاز ما يلي بالضغط على الزر  
 إلى 4:00متوسط البيانات لقياسات الفترة الصباحية التي يتم تسجيلها في الفترة من  

   في المثال، في حالة عدم وجود بيانات، يتم عرض . صباًحا 9:59
مساءً إلى  18:00في الفترة من  متوسط البيانات لقياسات الفترة المسائية التي يتم تسجيلها 

 .صباًحا 1:59
 ).عدد البيانات وبيانات القياس(البيانات  

 يتم عرض الوقت والتاريخ بالتناوب أثناء . يعرض الجهاز بالترتيب من أحدث البيانات
  .عرض بيانات القياس

 .والبيانات No.01   والبيانات  No.29 والبيانات  No.30 :في المثال
، ويتم عرض 1بعد عرض البيانات األقدم، فسيتابع الجهاز إلى الخطوة  إذا ضغطت على الزر   .3

 .متوسط جميع القياسات وعدد البيانات
 . إليقاف تشغيل الجهاز  START اضغط على الزر   .4

  .ينطفئ الجهاز تلقائيًا بعد ُمضي دقيقة واحدة من حالة عدم التشغيل
 

 

 وضع الذاكرة
 تحديد المستخدم

   المستخدم: مثال

 المعدل المتوسط لجميع البيانات
 عدد جميع البيانات

 متوسط البيانات في فترة الصباح
 مؤشر فترة الصباح 

 دد البيانات في فترة الصباح ع

 متوسط البيانات في فترة المساء
 مؤشر فترة المساء 

 عدد البيانات في فترة المساء 
 

 No.30: مثال
 أحدث البيانات

 التاريخ
 الوقت

 ثوانٍ  3
 

 )األخيرة(البيانات القديمة 
 التاريخ
 الوقت

 ثوانٍ  3

 إيقاف التشغيل
 الزر 
 الزر 

  الزر

  الزر

  الزر

  الزر

  الزر

 الزر 

 إيقاف التشغيل
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 عمليات القياس
 .، فور استخدامه، معدّل نفْخ الهواء المالئم للمستخدمUB-533PGMRسيوفر الجهاز   :مالحظة

 .لرباط بحيث يكون مريحًا واجعله عند المستوى نفسه للقلبثبّت ا. لفّ الرباط حول المعصم  .1
  .يتم عرض جميع شرائح الشاشة.  START اضغط على الزر   .2
 .في الحال     SET باستخدام الزر   أو المستخدم  حدّد أحد المستخدمَيْن، إما المستخدم  .3

 ى نفسه للقلب باستخدام مؤشرليكون عند المستو) ليحاذي الضوء األزرق(اضبط ارتفاع الرابط 
C.P.G. وحافظ عليه عند هذا المستوى. 
 .إذا لم تستخدم تحديد المستخدمين، فانتظر بدء نفْخ الهواء في غضون ثوانٍ معدودة  :مالحظات

 ..C.P.G، فلن يتم عرض مؤشر .C.P.Gإذا لم تستخدم وظيفة 
يبدأ . اشة بعدئذٍ، حيث تبدأ عملية القياستتغيّر الش. على الشاشة لفترة وجيزة) 0(يومض الصفر   .4

تبدأ عملية القياس تلقائيًا عند . من الطبيعي أن تشعر أن الرباط مشدود للغاية. الرباط في االنتفاخ
 ).رمز القلب( بدء نفْخ الهواء، ويومض 

 .مرة أخرى  START إذا رغبت في إيقاف نفْخ الهواء في أي وقت، فاضغط على الزر   :مالحظة
للضغط االنقباضي واالنبساطي (عند اكتمال إجراء عملية القياس، يعرض الجهاز القراءات   .5

عند عرض ). .C.P.Gومؤشر  .I.H.Bوسُرعة النبض وتصنيف منظمة الصحة العالمية ورمز 
يتخّلص الرباط من الهواء المتبقي تمامًا ويفرّغ . القراءات، يتم عرض الوقت والتاريخ بالتناوب

 .قائيًاالهواء تل
 .أثناء عرض القراءات إذا لم ترغب في تخزين القراءات الجديدة في الذاكرة، فاضغط على الزر   :مالحظة

 .انزع الرباط. مرة أخرى إليقاف تشغيل الجهاز  START اضغط على الزر   .6
 .يكون الجهاز مزوّدًا بوظيفة إيقاف التشغيل التلقائي  :مالحظة

 .رقة بين عمليات القياس لنفس الشخص ثالث دقائق على األقلاجعل المدة الزمنية الفا

أو  المستخدم  

 
 عند 

 مستوى القلب

        SET  الزر :المستخدم          
 برتقالي  أزرق  برتقالي  :.C.P.Gمؤشر 

 منخفض  مستوٍ   مرتفع 

 عرض الصفر
 يبدأ نفْخ الهواء

 
 نفْخ الهواء 
 القياس قيد التنفيذوإجراء 

 الضغط االنقباضي
 الضغط االنبساطي

 تصنيف منظمة الصحة العالمية
 .I.H.Bرمز 

 سُرعة النبض
 .C.P.Gمؤشر 

 جميع الشرائح

PUL.

AM

PUL.

AM
PM
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 القياس. 8
 . أثناء القياس، من الطبيعي أن تشعر أن الرباط مشدود للغاية

 
 بعد القياس. 9

 . إليقاف تشغيل الجهاز، فسيتم تخزين القراءات الجديدة في الذاكرة  START أثناء عرض القراءات، إذا ضغطت على الزر 
 .إليقاف تشغيل الجهاز، فال يتم تخزين القراءات الجديدة في الذاكرة أثناء عرض القراءات، إذا ضغطت على الزر 

 .انزع الرباط وسجل بياناتك
 قيقة واحد تقريبًا من االنتهاء منيتميّز الجهاز بوظيفة إيقاف التشغيل التلقائي التي تخزّن البيانات الحالية في الذاكرة وتُطفئ الجهاز تلقائيًا بعد ُمضيّ د :مالحظات

 .اجعل المدة الزمنية الفارقة بين عمليات القياس لنفس الشخص ثالث دقائق على األقل. عملية القياس
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 .C.P.Gمفتاح وظيفة  .6
التي تشير إلى الزاوية الصحيحة الرتفاع جهاز  .C.P.Gلالطّالع على وظيفة  18راجع الصفحة  

  .قياس مستوى ضغط الدم عند المستوى نفسه للقلب
 ""أو " "لتحديد إما  ، اضغط على الزر 9الموجودة في الصفحة  6بعد تطبيق الخطوة   .1

 ..C.P.Gبالنسبة لوظيفة 
 . لتخزين التحديد      SET اضغط على الزر  .2
  الخاص بي، فاضغط على الزر .C.P.Gإذا لم تكن تستخدم وظيفة معدل     .3

 START  القياس .8"تابع إلى . إليقاف التشغيل." 
تحديد وظيفة  .7"الخاص بي، فتابع إلى  .C.P.Gم وظيفة معدل إذا كنت تستخد  

C.P.G.  ومعدلC.P.G. الخاص بي." 
 

 الخاص بي .C.P.Gومعدل  .C.P.Gتحديد وظيفة . 7
 .الخاص بي .C.P.Gيمكنك تحديد مؤشر إما وظيفة أو معدل  
ا كنت تستخدم وظيفة معدل مسبقًا وخزّنها في الذاكرة إذ) زاوية المعصم(اضبط الوضعية الصحيحة  

C.P.G. الخاص بي. 
اضبط ارتفاع جهاز قياس مستوى ضغط الدم ليكون عند مستوى القلب لديك باستخدام   .1

 .زاوية المعصم وحافظ على هذا االرتفاع
 .حدد مؤشرًا باستخدام الزر   .2

 :ي الخاص ب .C.P.Gوظيفة معدل . (قيد االستخدام .C.P.Gوظيفة   ..........  المؤشر   
 ) قيد إيقاف التشغيل

 .3تابع إلى الخطوة . الخاص بي .C.P.Gيتم حذف بيانات وظيفة معدل 
 ويتم تخزين الزاوية الحالية  قيد التشغيلالخاص بي  .C.P.Gوظيفة معدل   .........  المؤشر    

 .3تابع إلى الخطوة  .عند التحويل إلى المؤشر 
 .إليقاف تشغيل الجهاز  START اضغط على الزر   .3

للساعة (عند إخراج البطاريات، تتم إعادة تعيين المعلمات المضبوطة مُسبقًا   :مالحظة
  ).الخاص بي .C.P.Gوالمستخدم ووظيفة معدل   
     SET باستخدام الزر   و المستخدمأ  حدّد أحد المستخدمَيْن، إما المستخدم  

 9في الصفحة  6من الخطوة 
 .C.P.Gوظيفة 
   الزر

 
     SET اضغط على الزر 

 
 " الخاص بي .C.P.Gومعدل  .C.P.Gتحديد وظيفة  .7"إلى 

 "القياس .8"ول إلى وللوص  START أو الزر 

) زاوية المعصم(الجهاز  اضبط ارتفاع[ 1الخطوة 
 ]وحافظ عليه

 ) اللون البرتقالي(مرتفع 

 ) اللون األزرق( االرتفاع الصحيح
 ) اللون البرتقالي(منخفض 

 ]الخاص بي .C.P.Gأو معدل  .C.P.G تحديد وظيفة[ 2الخطوة 
 ص بيالخا .C.P.Gمعدل  .C.P.Gوظيفة  

  الزر
 1المستخدم : مثال

 "القياس .8"وللوصول إلى   START  الزر

 .C.P.Gمؤشر 
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 كيفية وضع الرباط .4
 .سم تقريبًا فوق يدك كما هو موضّح في الشكل التوضيحي على اليسار 1لفّ الرباط حول المعصم بمقدار   .1
 .أحكم ربط الرباط باستخدام شريط فيلكرو  .2

 .حول المعصم العادي ثم ابدأ القياس للحصول على قياسات دقيقة، أحكم ربط الرباط  :مالحظة
 

 كيفية إجراء عمليات قياس دقيقة. 5
 :للحصول على قياس دقيق تمامًا لمستوى ضغط الدم

 .ابق ثابتًا وحافظ على هدوءك أثناء القياس 
 .ضع مرفقك على طاولة بحيث تكون راحة يدك مواجهة ألعلى والرباط عند مستوى القلب. اجلس في وضع مريح 
إذا كانت تعتريك فرحة عارمة أو تمر بحالة اكتئاب نتيجة للضغوطات العاطفية، فسينعكس . سترخِ لمدة تتراوح بين خمس إلى عشر دقائق قبل إجراء عملية القياسا 

 .يعيمن القراءة الطبيعية لمستوى ضغط الدم، وستكون قراءة سُرعة النبض أسرع من المعدل الطب) أو أقل(ذلك منتجًا قراءة أعلى 
  .حاول قياس مستوى ضغط الدم في الوقت نفسه كل يوم تقريبًا 
رًا للغاية وسريعًا على مستوى يتغير مستوى ضغط الدم للفرد باستمرار تبعًا للعمل الذي تقوم به أو الطعام أو المشروبات التي تتناولها، وهو ما يكون له تأثيرًا كبي 

 .ضغط الدم
 .استرخ لمدة تتراوح بين عشرين وثالثين دقيقة قبل إجراء عملية القياس. االنتهاء من ممارسة التمرينات البدنية أو االستحمام ال تقس مستوى ضغط الدم فور 
 .أبقِ قدميك مستويتين على األرض واجعل ظهرك مستقيمًا. ال تضع قدمًا فوق األخرى 
 فإذا كان معدل ضربات القلب لديك ضعيفًا جدًا أو غير منتظم، فقد يجد الجهاز صعوبة . لقلبيعتمد هذا الجهاز في عمليات القياس التي يُجريها على ضربات ا 

 .في تحديد مستوى ضغط الدم لديك
 .لالطالع على وصف الرموز 7راجع الصفحة رقم . إذا اكتشف الجهاز حالة غير طبيعية، فسيوقف عملية القياس ويُظهر رمز الخطأ 
 يجب عدم استخدام األطفال الجهاز . استشر طبيبك قبل استخدام هذا الجهاز مع أحد األطفال. جهاز قياس مستوى ضغط الدم مُخصص لالستخدام من قِبل البالغين 

 .دون إشراف
 .أو االرتفاع عن سطح البحر يمكن أن يتأثر أداء جهاز قياس مستوى ضغط الدم التلقائي بسبب الزيادة البالغة في درجة الحرارة أو الرطوبة 

 سم تقريبًا 1
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  مستخدمتحديد  .2
  .أو   يومض المؤشر. عند إيقاف تشغيل الجهاز    SET اضغط على الزر   .1
 . SET   باستخدام الزر   أو المستخدم  حدّد أحد المستخدمَيْن، إما المستخدم  .2

 . إليقاف تشغيل الجهاز  START اضغط على الزر 
  .التشغيل ينطفئ الجهاز تلقائيًا بعد ُمضي ثالث دقائق من حالة عدم

 
 ضبط الساعة الداخلية قبل االستخدام .3
 .حتى تبدأ السنة في الوميض    SET  اضغط باستمرار على الزر  .1
 . حدّد السنة باستخدام الزر   .2

  .اليوم/لضبط السنة الحالية واالنتقال إلى تحديد الشهر     SET اضغط على الزر
 . 2059وحتى عام  2010ل الفترة من عام يمكن ضبط التاريخ في أيّ وقت خال

 . حدّد الشهر باستخدام الزر   .3
 .لضبط الشهر الحالي واالنتقال إلى تحديد اليوم    SET  اضغط على الزر

 . حدّد اليوم باستخدام الزر   .4
  .الدقيقة/لتعيين اليوم الحالي واالنتقال إلى تحديد الساعة    SET  اضغط على الزر

  . حدّد الساعة باستخدام الزر   .5
 .لتعيين الساعة الحالية واالنتقال إلى تحديد الدقيقة    SET  اضغط على الزر

 . حدّد الدقيقة باستخدام الزر   .6
  "..C.P.Gمفتاح وظيفة . 6"للمتابعة إلى     SET  اضغط على الزر

 .يمة باستمرارإلى تغيير الق يؤدي االستمرار في الضغط على الزر  
 .إلى إيقاف تشغيل الجهاز في أي وقت  START يؤدي الضغط على الزر  

عند إخراج . في موضع عرض الساعة     عند عدم ضبط الساعة، يظهر المؤشر . ينطفئ الجهاز تلقائيًا بعد ُمضي ثالث دقائق من حالة عدم التشغيل  :مالحظات
 )..C.P.Gللساعة والمستخدم ومؤشر (مضبوطة مُسبقًا البطاريات، تتم إعادة تعيين المعلمات ال

 

 أو المستخدم  المستخدم 
   START  الزر

       SET الزر      

 إيقاف التشغيل

        SET    الزر
 

 تنتقل العمليّة إلى
 "..C.P.Gمفتاح وظيفة  .6"

   الزر

     SET  الزر
 
 
     SET  الزر
  زرال

     SET  الزر
 
 
     SET  الزر
   الزر

      SET  اضغط باستمرار على الزر

 الزر
 
 
 
 

 الزر

 السنة
 

 الشهر 
 

 اليوم 
 

 الساعة 
 

 الدقيقة  
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 استخدام جهاز القياس
 تغيير البطاريات/تركيب. 1
 .انزع غطاء البطاريات  .1
انزع البطاريات المستخدمة وأدخل األخرى الجديدة في حجرة البطاريات كما هو   .2

دم سوى ال تستخ). -و (+ موضّح، مع مراعاة االتجاه الصحيح لعالمتي القطبية 
 .AAAأو  LR03بطاريات مقاس 

 .ركّب غطاء البطاريات  .3
 

 
 

 . أدخل البطاريات الجديدة كما هو موضّح في حجرة البطاريات 
 .ولن يعمل الجهاز في حالة تركيبها بطريقة غير صحيحة

على الشاشة، استبدل جميع البطاريات ) رمز البطارية منخفضة( عندما يومض  
قد يتسبب ذلك في تقصير . ال تستخدم بطاريات جديدة مع أخرى قديمة .بأخرى جديدة

 .فترة استخدام البطاريات، أو في تعّرض الجهاز للعطل
 .عند نفاد طاقة البطاريات) رمز البطارية منخفضة(ال يظهر   
 تتباين فترة تشغيل البطاريات حسب درجة الحرارة المحيطة، وقد تكون فترة تشغيلها أقصر  

 .مدة ثالثة أشهر تقريبًا عند استخدام الجهاز للقياس مرتين كل يوم LR03/AAAبشكل عام، ستدوم البطاريتين الجديدتين مقاس . ند درجات الحرارة المنخفضةع
 .كون ذات فترة تشغيل محدودةوتكون البطاريات المرفقة مع الجهاز ألغراض اختبار أداء جهاز القياس، ويمكن أن ت. ال تستخدم سوى البطاريات المحددة فقط 
 .يمكن أن تتعّرض البطاريات للتسريب مما يتسبب في تعطّل الجهاز. انزع البطاريات في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة 
 )..C.P.Gللساعة والمستخدم ومؤشر (عند إخراج البطاريات، تتم إعادة تعيين المعلمات المضبوطة مُسبقًا  

 
 
 
 

 غطاء البطاريات

 ستعملةالبطاريات الم

 البطاريات الجديدة
 تنبيه 
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 )تابع(الرموز التي تظهر على الشاشة 
 اإلجراء الموصى به المعنى/الوظيفة الرموز
  عمليات القياس السابقة المُخزنة في الذاكرة 
  )متوسط عدد القياسات المخزنة(متوسط البيانات  

 
 بطارية كاملة الشحن

  مؤشر طاقة البطارية أثناء القياس 

 
 بطارية منخفضة الشحن

  لمؤشرتكون طاقة البطارية منخفضة عندما يومض ا
استبدل جميع البطاريات بأخرى جديدة عندما يومض 

 .المؤشر

   أو  
 .قم بإجراء القياس مرة أخرى ضغط الدم غير مستقر نظراً للتحرّك أثناء إجراء القياس 

 .كُن ثابتًا أثناء إجراء القياس
 .من كليهما mmHg 10قيم الضغط االنقباضي واالنبساطي ضمن نطاق 

 قة صحيحة، وقم بإجراء القياس لف الرباط بطري
  .مرة أخرى

 قيمة الضغط ال ترتفع أثناء نفْخ الهواء
 .لم يُلف الرباط بطريقة صحيحة

 PUL. DISPLAY ERROR 
 .لم يتم اكتشاف ضربات القلب بطريقة صحيحة

 خطأ داخلي في جهاز قياس مستوى ضغط الدم  
  ، START انزع البطاريات واضغط على الزر 
اتصل بالوكيل . ثمّ أعِد تركيب البطاريات مرة أخرى

  .إذا استمر ظهور الخطأ
SYS  ضغط الدم االنقباضيmmHg  
DIA  ضغط الدم االنبساطيmmHg  
PUL  عدد الضربات في الدقيقة  
AM  9:59إلى الساعة  4:00البيانات مُسجّلة في الفترة من الساعة   
PM  1:59إلى الساعة  18:00في الفترة من الساعة البيانات مُسجّلة   
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 الرموز التي تظهر على الشاشة
 اإلجراء الموصى به/المعنى/الوظيفة الرموز

 . يومض عند الكشف عن النبض.يظهر حينما يكون إجراء القياس قيد التنفيذ 
 .يظل ثابتًا قدر المستطاع

 
 .عدم انتظام في ضربات القلبيظهر عند الكشف عن ) الرجفان األذيني/عدم انتظام ضربات القلب( IHB/AFib رمز

 .يمكن أن يُضيء عند الكشف عن وجود اهتزاز بسيط للغاية، مثل االهتزاز أو االرتعاش

 .كُن ثابتًا أثناء إجراء القياس. قم بإجراء القياس مرة أخرى. يمكن أن يؤدي إلى إظهار قيمة خاطئة. يظهر عند تحرّك الجسم أو الذراع أثناء القياس 

لف الرباط بطريقة صحيحة، وقم . يمكن أن يؤدي إلى إظهار قيمة خاطئة. ناء إجراء القياس في حال عدم لف الرباط بإحكام حول الذراعيظهر أث 
 .بإجراء القياس مرة أخرى

 

 المُكتشف في الذاكرة IHB/AFibمؤشر إلى معدل 
  

 2والمستخدم  1المستخدم     

 عدد مرات القياس
 IHB/AFibsعدد حاالت 

 المُكتشفة في الذاكرة
IHB/AFib%= % 100 x  

 الرقم الكلي



 

 .لرباط من أجل توفير حماية خاصة ضد التعّرض للصدمات الكهربائية
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 الرموز
 الرموز المطبوعة على علبة الجهاز

 المعنى/الوظيفة

 وضع االستعداد وتشغيل الجهاز

 دليل تركيب البطاريات

لرباط من أجل توفير حماية خاصة ضد التعّرض للصدمات الكهربائيةصُمم الجهاز وا

EC لألجهزة الطبية 

 

 رمز الدليل التوجيهي لنفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية

 ممثل االتحاد األوروبي

 كتيّب اإلرشادات

الرموز المطبوعة على علبة الجهاز
 الرموز

وضع االستعداد وتشغيل الجهاز 

دليل تركيب البطاريات 

 تيار مباشر 

SN الرقم التسلسلي 

 تاريخ التصنيع 

صُمم الجهاز وا: BFالنوع  

ECملصق التوجيه  

IP رمز الحماية الدولية 

رمز الدليل التوجيهي لنفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية 

 الجهة المصنّعة 

ممثل االتحاد األوروبي 

كتيّب اإلرشادات/راجع دليل 

 حافظ عليه جافًا 



 

 

 
 
 
 

 )المعدل المتوسط، والذاكرة، وتغيير المعلمات المضبوطة مسبقًا
 

 )    والساعة ضبط المستخدم 
 

 الشاشة

 

 عالمة القلب
 تخدم والمس  المستخدم   

 مؤشر البطارية

 لذاكرة
 المعدل المتوسط

 و مؤشر تصنيف منظمة الصحة العالمية
 مؤشر شريط الضغط

 
 رمز خطأ في تثبيت الرباط

 رمز خطأ التحرّك

 الرباط
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 الشاشة

 التعريف بأجزاء الجهاز

 الضغط االنقباضي
 الضغط االنبساطي

 دليل تصحيح الموضع) .C.P.G(مؤشر 
 IHB/AFibرمز 

 سُرعة النبض
 

 عرض التاريخ والساعة
 مساءً /صباحًا PM/AM عالمة

 )AAAأو  LR03مقاس (بطاريات قلويّة 

 اء البطارياتغط

المعدل المتوسط، والذاكرة، وتغيير المعلمات المضبوطة مسبقًا( الزر 

ضبط المستخدم (      SET الزر

    START الزر           

%IHB/AFib  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

الضغط االنقباضي
الضغط االنبساطي

مؤشر 
رمز 

سُرعة النبض

عرض التاريخ والساعة
عالمة

بطاريات قلويّة 

%IHB/AFib
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زة الالسلكية التي تعمل ة االتصاالت الالسلكية، مثل أجهزة االتصال الشبكي المنزلية، والهواتف المحمولة، والهواتف الالسلكية والمحطات القاعدية لها، واألجهأجهز 
 .أمتار بين الجهاز وتلك األجهزة 3.3ولذلك، يجب الحفاظ على مسافة ال تقل عن . بموجات الراديو، جميعها يمكن أن تؤثر على جهاز قياس مستوى ضغط الدم

 التكرار  تحقق من أن هذا. يمكن أن يتسبب تكرار عمليات قياس مستوى ضغط الدم بشكل متتابع، في حدوث مشكلة صحية بسبب تكرار الضغط على تدفق الدم 
 .ال يؤدي إلى أضرار طويلة األمد بالدورة الدموية

 .ال تستخدم الجهاز على األطفال حديثي الوالدة أو النساء الحوامل. ثي الوالدة والنساء الحوامللم تُجر اختبارات سريرية على األطفال حدي 
 .إذا كنت قد أجريتِ عملية استئصال الثدي، فاستشيري الطبيب قبل استخدام الجهاز 
 يمكن أن يتسبب ذلك في وقوع حوادث . ن بعيد عن متناول األطفالال تسمح لألطفال باستخدام الجهاز من تلقاء أنفسهم واحرص على أن يكون استخدام الجهاز في مكا 

 .أو تلف
 .ثمة أجزاء صغيرة في الجهاز يمكن أن تسبب االختناق لألطفال في حال ابتالعها عن طريق الخطأ 
 .قد يؤدي ذلك إلى التعّرض لصدمة كهربائية. ال تلمس البطاريات والمريض سويًا في الوقت نفسه 
 .عطّل المكونات الفرديّة، فقد يصبح الجزء المجاور للرباط ساخنًا ويتسبب في تعطّل محتملفي حالة ت 
 .قد يعّرض استخدام ملحقات ال ترد تفصيالً في هذا الدليل سالمتك للخطر 
 .إذا تسببت البطارية في حدوث دائرة قصر، فيمكن أن تصبح ساخنة وتتسبب في حروق بالجلد 
 ).مدة ساعة واحدة تقريبًا(على البيئة المحيطة قبل االستخدام  اترك الجهاز يتكيّف 
 .ال تبدأ في نفْخ الهواء دون لف الرباط حول المعصم 

 
 موانع االستعمال

 .فيما يلي استعراض للتدابير االحتياطية من أجل استخدام مالئم للجهاز
 .قد ال يعمل الجهاز بطريقة صحيحة. رال تستخدم الجهاز على المعصم الذي يتصل به جهاز طبي كهربائي آخ 
 .ت الطبيةيجب على األشخاص الذين يعانون من نقص شديد في الدورة الدموية في الذراع استشارة الطبيب قبل استخدام الجهاز لتفادي التعّرض للمشكال 
 .ا من أجل تقييم النتائج والعالجاستشر الطبيب دائمً . ال تشّخص بنفسك نتائج القياس وتبدأ في تناول العالج من تلقاء نفسك 
 .ال تستخدم الجهاز على المعصم الذي به جرح لم يلتئم بعد 
 .يمكن أن يتسبب ذلك في التعرض لإلصابة أو الضرر. ال تستخدم الجهاز حول الذراع الذي يتلقى التنقيط الوريدي أو نقل الدم 
 .يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث انفجار. شتعال، مثل غازات التخديرال تستخدم الجهاز في أماكن وجود الغازات القابلة لال 
 يمكن أن يتسبب ذلك في اندالع حريق . ال تستخدم الجهاز في أماكن تركيز األكسجين فيها مرتفع، مثل غرفة األكسجين عالية الضغط أو خيمة األكسجين 

 .أو حدوث انفجار
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 العمالء األعزاء
صُمّم الجهاز ليوفر سهولة في االستخدام ودقةً . ، أحد األجهزة األكثر تطوّرًا في الوقت الحاليA&Dتهانينا لكم على شراء جهاز قياس مستوى ضغط الدم المتميّز من 

 . اس، حيث يسهّل عليك القياس اليومي لمستوى ضغط الدمفي القي
 .نُوصيك بقراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة األولى

 

 مالحظات أوليّة
 رجعي الرقم الم: 0123. (إلى دقة التطابق وتشير عالمة . الخاصة باألجهزة الطبية EEC 93/42يتطابق هذا الجهاز مع المواصفات األوروبية  

 )للهيئة المعنية
 .صُمم الجهاز الستخدامه من قبل البالغين فقط، وليس على الرضّع وحديثي الوالدة 
 .هذا الجهاز مُخصص لالستعمال ألغراض الرعاية الصحية المنزلية. مكان االستخدام 
 .صُمم هذا الجهاز لقياس مستوى ضغط الدم ومعدل ضربات القلب لإلنسان ألغراض التشخيص 

 

 التدابير االحتياطية
 .مات والغبارصُنّع هذا الجهاز باستخدام مُكوّنات دقيقة؛ لذا تجنّب مطلقًا تعريضه لدرجات الحرارة والرطوبة المرتفعة وأشعة الشمس المباشرة والصد 
ا استخدام الكحول أو البنزين أو الثنر أو غيرها من المواد تجنب مطلقً . نظّف الجهاز باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة أو قطعة قماش مبللة بالماء ومنظف معتدل 

 .الكيميائية القاسية من أجل تنظيف الجهاز
 .تجنب طيّ الرباط لفترات طويلة؛ يؤدي هذا التصرف إلى قصر مدة استخدام تلك المكوّنات 
 .اهتجنَّب تعّرض الجهاز للبلل بفعل األمطار والعرق والمي. الجهاز غير مقاوم للماء 
التي ينبعث منها  يمكن أن تتعرض عمليات القياس للتشويش إذا جرى استخدام الجهاز بجوار أجهزة التلفزيون أو الميكروويف أو الهواتف المحمولة أو األجهزة 

 .األشعة السينية أو األخرى ذات المجاالت الكهربائية القوية
 .عاملة النفايات المنزلية العادية، ويجب التخلص منها وفقًا للوائح المحلية المعمول بهااألجهزة واألجزاء والبطاريات المستعملة ال تُعامل م 
 .عند إعادة استخدام الجهاز، تأكد من أنه نظيف 
 .يمكن أن يتسبب ذلك في وقوع حوادث أو تلف الجهاز. ال تعدّل في الجهاز 
 يمكن أن يُسبّب ذلك في الشعور بألم . باط بقوة تكفي إليقاف تدفق الدم مؤقتًا في شريان الذراعيتطلب قياس مستوى ضغط الدم، الضغط على المعصم من خالل الر 

سيختفي أي ألم أو تنميل أو عالمات حمراء . تظهر هذه العالمات ال سيما عند تكرار عملية القياس بشكل متتابع. أو تنميل أو ظهور عالمة حمراء مؤقتة بالمعصم
 .بمرور الوقت
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