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 به نام خدا

 معرفی شرکت: 

 1393شرکت حسان طب ابزار، پیشرو در زمینه پزشکی از راه دور، فعالیت خود را به طور رسمی از سال 

آغاز کرده است تا در زمینه اندازه گیری و بررسی پارامترهای مهم بدن از جمله فشار خون ، قند خون، وزن، 

 کالری مصرف شده و ... گامی بزرگ در جهت خدمت به هموطنان ارائه دهد. 

ا توجه به اینکه تاریخچه پزشکی از مهمترین ارکان مدیریت سالمت محسوب می شود، به همین منظور ب

( طراحی گردیده است که با سرعت بسیار باالی خود در انتقال اطالعات، iHealth Cloudفضایی ابری )

ت پرونده پزشکی خود این امکان را فراهم می کند تا شما در هر نقطه ای از کره زمین که هستید، به اطالعا

 دسترسی داشته و بتوانید این اطالعات را با پزشک ، خانواده و دوستان خود به اشتراک بگذارید.

 تله مدیسین چیست؟ 

ی را در مفیدات  بسیار تغییره و شدرن ندگی مدزیی ناپذیر اجدء جزت از راه دور، خدماو ینترنت وزه امرا

و   علم پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نبودهست. ده اکرد ایجه افراد امرروزندگی جهت بهبود سطح ز

یا   مدیسین تله .است خدمات پزشکی به همراه داشته اینترنت، تاثیرات بسزایی در توسعه و بهبود ارائه

 زبان ساده می شود و به شناخته نیز هلث تله و  e-Health ،m-Health های  نام با پزشکی از راه دورکه

کمک  بیماران زیادی به به حال که تا باشد می اینترنت و کامپیوتر تلفن همراه، کمک به سالمتی مدیریت

 .دهند نیزکاهش را غیر ضروری سنگین آمدهای زیاد، مخارج رفت و به نیاز کردن کم با همزمان تا کرده

فرایندهای های بهداشتی، تشخیصی و درمانی است که با  درواقع این روش، روشی جدید در مراقبت

شود و پلی ارتباطی میان علوم پزشکی و مهندسی به حساب می آید که  الکترونیکی و ارتباطی پشتیبانی می

 .کند در آن جامعه پزشکی از امکانات مهندسی برای ارتقای سطح سالمت جامعه استفاده می

e-visit نیکیولکتررت اوپزشکی به صی هاه ندوپرت و طالعااثبت ، نالینرت آبا پزشک بصوت یا مالقا ،

ل و ....  منزدر پایش عالیم حیاتی ، سالمتیل مرتبط با کنتری هاار فرم انرت، مایشاآزنتایج ت و طالعادل اتبا

ه عالوه بر موارد ذکر شده ین شیواهد. دمی ار شما قرر ختیادر اجمله خدماتی هستند که تله مدیسین از 

 اه دارد:، به همریرارد زجمله موی  هم از یگرد دیای زیاامز

 

 بهبود مراقبت از بیمار و دسترسی بهتر به پزشکان جهت مشاوره 

  بهبود مراقبت پزشکی در شهر های بزرگ و نواحی روستایی و محروم 

  امکان هدایت معاینات خودکار برای پزشکان و همین طور ایجاد فضای مدیریت شده در مراکز

 درمانی

 های پزشکی های مراقبت کاهش هزینه 
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 BG1اطالعات مربوط به دستگاه 

 معرفی دستگاه -1
 iHealth Align دستگاه تست قند خونبا کوچکترین، دستگاه گلوکومتر قابل حمل دنیا آشنا شوید. 

و نتایج را بالفاصله روی نمایشگر گوشی نشان می  جک هدفون گوشی هوشمند شما متصل شدهمستقیماً به 

می  FDAکه دارای تاییدیه ی  iHealth Smart-Glucoنرم افزار به همراه کوچک  دستگاهاین دهد. 

نرم افزار به شما امکان می دهد که در هر کجا اندازه این باشد، می تواند گوشی شما را حتی هوشمندتر کند. 

-Smart نرم افزارروز مشاهده کنید.  30یا  14، 7را انجام داده و روندهای آماری را در  قند خونگیری 

Gluco به انجام عداد نوار تست ها و تاریخ های انقضای آنها را ذخیره می کند. با این کار، دیگر نیازی به ت

  بسیار کاهش یافته است. هزینه ها نداشته و همچنین روند اداری

 بررسی پارامتر های قابل اندازه گیری توسط دستگاه -2
مقدار الزم انسولین تولید نمی کند و هم  دیابت یک بیماری مزمن است که هم در شرایطی که پانکراس به

در شرایطی که بدن نمی تواند از انسولین موجود به درستی استفاده کند، ممکن است اتفاق بیفتد. انسولین 

هورمون تنظیم کننده قند خون است. افزایش و یا کاهش قند خون از جمله عوارض دیابت کنترل نشده به 

تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری به سیستم های بدن مانند شمار می رود که در طول زمان می 

 سیستم عصبی ویا عروق خونی گردد.

 انسولین 2-1
 آن ی ها با گرفتن قند از خون و ذخیره شود این سلول باعث می بر سلول های کبد اثر می گذارد وانسولین 

 همانند ای ماهیچه های با تجمع گلیکوژن در سلول همچنینرا کاهش دهند  قند خون ،گلیکوژن صورت به

، های چربی بافت عالوه براین با تاثیر گذاشتن بردهد. می انرژی را افزایش  عمل کرده و یک منبع سوخت

کند. در صورت نبود یا کمبود انسولین در خون، بدن از  استفاده از چربی به عنوان منبع سوخت را متوقف می

 .کند ند. انسولین به عنوان مرکز کنترل متابولیسم بدن عمل میک چربی به عنوان منبع سوخت استفاده می

 موارد استفاده -3
 ( در موارد زیر استفاده می شود:BG1) iHealth Alignتست قند خون  دستگاه

  اندازه گیری های متعدد قند خون در نمونه های خون مویرگی گرفته شده از نوک انگشت، کف

 دست، ساعد، بازو، ساق پا یا ران. 

 دستگاه نباید به صورت مشترک استفاده شود(.تذکر: ) کنترل سالمت خانگی 

  متداول برای کمک به کنترل دیابتآزمایش. 

 دستگاه iHealth .نباید برای تشخیص یا غربالگری دیابت و یا برای نوزادان استفاده گردد 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%98%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%98%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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  عضوتست ( جایگزینAST باید تنها در زمان های )شدیدر تغییرات که سطح قند خون دچا آرامش 

 نمی شود، صورت گیرد.

  نوارهای تست قند خونiHealth (AGS1000I برای استفاده )در دستگاه iHealth Align 

Gluco-Monitoring  بوده و می تواند به صورت کمی قند خون مویرگی گرفته شده از مناسب

 سر انگشت، کف دست، ساعد، بازو، ساق پا یا ران را اندازه گیری نماید.

  محلول های کنترلiHealth  تست قند خون  دستگاهمناسب برای استفاده باiHealth Align 

. این محلول برای بررسی صحت عملکرد دستگاه و نوارهای تست استفاده می شوندبوده و مناسب 

 ها دارای مقدار مشخصی قند هستند که روی شیشه ی آنها نوشته شده است. 

  نرم افزارiHealth Gluco-Smart   یک برنامه یiOS  برای سیستم تست قند خونiHealth 

 بوده و برای استخراج اطالعات و تحلیل نتایج استفاده می گردد. 

 دستگاه تصویر  -4

 
 BG1: دستگاه 1شکل 

 مشخصات فنی دستگاه -5
  :مدلBG1 

  :هدفون دستگاه موبایل جکارتباطات 

  اثر واکنش های شیمیایی با استفاده از  بربوجود آمده روش اندازه گیری: اندازه گیری جریان

 اکسیداز گلوکز

  نفر و عدم اشتراک گذاریقابل استفاده تنها برای یک 

  از نوارهای تست  ی انحصاریاستفادهiHealth 
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 ابعاد -5-1

  :2.03سایز دستگاه” x 1.17” x 0.37” 

 برق و باتری  -5-2

 3.0V (CR1620)منبع برق: 

 محدوده و دقت -5-3

  :20محدوده نتایج mg/dl ~ 600 mg/dl (1.1 mmol/l ~ 33.3 mmol/l) 

 منبع خون: خون تازه مویرگی 

  میکرولیتر 0.7حجم خون: حداقل 

 عملکرد و نگهداری  -5-4

  و نوارهای تست(:  دستگاه)  انبار و نگهداریمناسب شرایط(4ºC ~ 30ºC)80˃رطوبت  ؛%RH 

 (: دستگاهانبار و نگهداری: ) مناسب شرایط(-20ºC ~55ºC) 80˃؛ رطوبت%RH 

 کارکرد مناسب شرایط :(10ºC - 35ºC) 

 پیش نیازهای نصب دستگاه -6

 یا باالتر( 6.0با ورژن  iOSاپل ) قابل استفاده در  iOSدستگاه های  -6-1

 iPhone 6/6 Plus 

 iPhone 5S/5C 

 iPhone 5 
 iPhone 4S 

 iPhone 4 

 iPhone 3GS 

 IPod Touch 5th Gen 

 iPod Touch 4th Gen 

 یا باالتر( 4.3)قابل استفاده با سیستم عامل  Androidدستگاه های  -6-2

 Samsung Mega 6.3 

 Samsung Galaxy S5 SM-G9008V 

 Samsung Galaxy S4 GT-I9500 

 Samsung Galaxy S4 GT-I9505 

 Samsung Galaxy S3 SGH-I9300 

 Samsung Galaxy S3 SCH-1535 

 Samsung Galaxy Note3 SM-N9006 

 Samsung Galaxy Note2 SCH-I605 
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 HTC One M7 

 HTC Droid DNA 

 LG Nexus 4 

 LG Nexus 5 

و   Wi-Fi IEEE 802.11تطبیق پذیر با سرویس استاندارد مودمارتباط اینترنت بیسیم توسط یک ( 6-3

  WPA2و  WEP, WPAپشتیبانی آن توسط سرویس 

 دانلود نرم افزار -7
 iOSدانلود نرم افزار در گوشی های  -7-1

: برای دانلود و نصب اولیه ی نرم افزار، حتماً گوشی یا دستگاه هوشمند شما باید به اینترنت ) لزوماً 1تذکر 

Wifi .متصل باشد  ) 

به دلیل ثابت بودن خط می باشد، برای استفاده از دستگاه و نرم افزار  Wifiتوضیحات: الزام استفاده از  

 رعت اینترنت اهمیتی ندارد. س

 Androidو درصورتیکه سیستم عامل شما  App Storeبه  IOS: درصورت داشتن سیستم عامل 2تذکر 

 مراجعه نمایید. Google Playمی باشد به 

 را جستجو نمایید.  iHealth Gluco-Smartشده و برنامه ی  App Storeابتدا وارد  (7-1-1

 
 App Store: جستجو در 2شکل 

 برنامه ی موردنظر را دانلود نمایید.  ( 7-1-2
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 : انتخاب نرم افزار3شکل 

 
 : شروع دانلود4شکل 

 پس از دانلود، برنامه به صورت خودکار برروی گوشی و یا دستگاه هوشمند شما نصب می گردد.  (7-1-3

 
 : نصب نرم افزار روی گوشی یا دستگاه هوشمند5شکل 
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  Androidدانلود نرم افزار در گوشی های  -7-2

 

 google play/ paly( وارد نرم افزار 7-2-1

store .شوید 

 

 
 play store: 6شکل 

 

 

 iHealth( در قسمت جستجو نام 7-2-2

Gluco-Smart .را وارد کنید 

 

 
 : جستجوی نرم افزار7شکل 

 

 

( پس از یافتن برنامه، روی نام نرم افزار 7-2-3

 کلیک کنید.

 

 

 
 : یافتن نرم افزار8شکل 
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کلیک  installروی بر(  در این قسمت 7-2-4

 را بزنید. Accept کرده و سپس دکمه ی

 

 
 : نصب نرم افزار9شکل 

 
  : قبول نرم افزار10شکل 

 

 

 

 

 

 (  صبر کنید تا نرم افزار دانلود شود. 7-2-5

 

 

 
 : دانلود نرم افزار11شکل 
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دکمه ی  رویپس از پایان دانلود، بر(  7-2-6

Open .کلیک کنید 

 

 
 : باز کردن نرم افزار12شکل 

 

از منوی نرم  http://ihealthlabs.ir/storeشما حتی می توانید از طریق سایت ما به نشانی  -7-3

 خود را دانلود نمایید.، برنامه ی موردنظر (13)شکل  افزارها در باال

  
 : سایت فروش13شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ihealthlabs.ir/store
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 و راه اندازی نرم افزار Accountساختن  -8
 پس از آنکه نرم افزار را دانلود نمودید، در گوشی هوشمند خود آن را باز کنید. (8-1

 Agreeروی برباز می شود؛ پس از مطالعه  Software Lisence Agreementدر ابتدا صفحه ی (8-2

 ک کنید.کلی

 
 توافقنامه مفاد نرم افزار: 14شکل 

 کلیک کنید.  Start دکمه ی  رویبر (8-3

 
 : آغاز راه اندازی نرم افزار15شکل 

 باز می شود.  Log Inی  هدر این مرحله، صفح (8-4

 
 : ساختن حساب کاربری16شکل 

 اطالعات )نام کاربری و رمز عبور( خود را وارد نمایید. ،  iHealth IDدرصورت داشتن 

کلیک نمایید. آدرس ایمیل، رمز عبور و تکرار رمز عبور خود  Registerبرروی دکمه ی در غیر این صورت  

 را وارد کنید.
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 در صورت صحت اطالعات وارد شده، تیک سبزرنگی مقابل هریک از اطالعات نمایش داده می شود. 

 کلیک کنید.  Nextزینه ی گ رویسپس بر

 
 : مراحل ساختن حساب کاربری17شکل 

 در این صفحه نام پروفایل را وارد نموده و جنسیت خود را مشخص کنید.  (8-5

 کلیک کنید. Nextگزینه ی  رویبر

 نمایید.میالدی وارد تاریخ در این صفحه، به ترتیب قد، وزن، و تاریخ تولد )روز، ماه، سال( خود را به  (8-6

 کلیک کنید. Nextگزینه ی  رویبر

 
: وارد نمودن نام حساب 18شکل 

 کاربری و انتخاب جنسیت

 
: وارد کردن اطالعات قد و وزن 19شکل 

 و تاریخ تولد

 
 : ثبت اطالعات20شکل 
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به نمایش درمی آید که نشان دهنده   Registration Successful، پیامAccountپس از ایجاد (8-7

 ی ثبت موفقیت آمیز حساب کاربری شما می باشد.

 
 : ثبت موفقیت آمیز حساب کاربری21شکل 

موردنظر شما به  Deviceدر این مرحله شما منوی محصوالت انتخابی خود را مشخص می کنید، تا  (8-8

 را انتخاب نمایید.  Deviceچندین  منوی اصلی نرم افزار اضافه گردد. شما می توانید یک و یا

 
 : انتخاب دستگاه های موردنظر22شکل 

 

 را بزنید. Startکلیک کرده و درنهایت  Nextگزینه ی  رویبر

 
 : پایان مراحل ساختن حساب کاربری23شکل 
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 نمایید.  Log inخود را وارد کرده و  iHealth Gluco Smart ،iHealth IDدر نرم افزار  (8-9

 

 

 iHealth Gluco-Smart: وارد شدن به نرم افزار 24شکل 
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 iHealth Alignتست قند خون  بسته یمحتویات  -9

مختلف، متفاوت باشد. برای اطالع از آن به محتویات بسته  مراکز فروشممکن است با توجه محتویات بسته 

 که روی جعبه نوشته شده است، مراجعه نمایید. 

 
 محتویات بسته: 25شکل 

 تذکر: 

. اگر هریک از موارد نوشته شده روی بسته، در داخل آن موجود نبوده و یا به نظر می رسد که بسته قبال 1

 تماس بگیرید. پس از فروش حسان طب ابزارباز شده است، با خدمات 

 تعویض گردد.  . جک لنست را می توان چندین بار استفاده نمود، اما لنست باید پس از هر بار استفاده2

 های بهداشتی گوشی موبایل برابر با تعداد نوارهای تست می باشد.  کاور. تعداد 3

باالتر و پایین تر در بسته موجود می باشد. اگر به محلول های سطح  iHealth نرمال . تنها محلول کنترل4

 تماس بگیرید.  پس از فروش حسان طب ابزار نیاز دارید، با خدمات از نرمال

 مختلف، محتویات بسته ممکن است متفاوت باشد. بسته بندی خود را بررسی کنید.  مراکز فروش. در 5
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 iHealth Alignاساس عملکرد دستگاه  -10
براساس اندازه گیری جریان الکتریکی تولید شده براثر واکنش قند با  iHealth دستگاهگرفتن تست با 

قند خون مربوطه تبدیل می  میزانجریان را اندازه گیری کرده و آن را به  دستگاهمعرف نوار تست می باشد. 

 واکنش، به میزان قند موجود در نمونه ی خون بستگی دارد.  درجریان تولید شده  میزانکند. 

 تستدرمورد گرفتن اطالعات مهم  -11
 شود.  درستنانتایج  گرفتن خشکی شدید و یا از دست دادن بیش از حد آب ممکن است منجر به

 اگر دچار این حالت ها شدید، سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید. 

 بدست می آید هستند شوک در که بیمارانی یاو  دارای افت فشار شدید افراد در نادرست نتایج .

در افرادی که درحالت کمای دیابتی هستند مشاهده می شود. کمتر از مقدار واقعی، نتایج تست 

 با متخصص خود مشورت کنید.  از دستگاه پیش از استفاده

  عالئم بیماری ندارید، تست را دوباره  امااز حد طبیعی است  بیشتراگر نتایج قند خون شما کمتر یا

طبیعی حد تر یا پایین تر از و یا نتایج باال بیماری در شما مشاهده می شودتکرار کنید. اگر عالئم 

 پزشک خود را دنبال کنید.  ، درمان توصیه شده توسطدریافت می کنید

  در تست قند عالئم متناقضی را ، جزوهاگر حتی پس از انجام تمامی دستورالعمل های موجود در این

 خون خود مشاهده نمودید، به سرعت با پزشک خود تماس بگیرید. 

  .برای تست قند خون تنها از نمونه ی خون تازه استفاده کنید 

 شته و یا نوارهایی که آسیب دیده اند استفاده نکنید، زیرا باعث از نوارهای تست تاریخ مصرف گذ

 گرفتن نتایج نادرست می شود. 

  با احتیاط با دستگاه گلوکومترiHealth Align  کار کنید. زمین انداختن یا پرتاب کردن دستگاه به

 آن آسیب می رساند. 

  دستگاه تست قند خونiHealth Alignل را در شرایط خیلی بد ، نوارهای تست یا محلول کنتر

 مانند رطوبت باال، گرما، سرمای انجماد یا گرد و غبار قرار ندهید. 

  جک لنست تنها برای استفاده ی فردی مناسب می باشد. لنست ها را به صورت اشتراکی استفاده

 و یا آنها را دوباره مصرف نکنید.نکرده 
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 و گرفتن تست دستگاهمراحل راه اندازی  -12

 کد نوارهای تست را اسکن نمایید(12-1

نتایجی با بیشترین دقت و باالترین کیفیت را مشاهده دستورالعمل های زیر را خوانده و به دقت اجرا کنید تا 

 نمایید.

در  QRرا باز کنید. در ابتدا، کد  Gluco-Smartموبایل خود را به اینترنت متصل کرده و برنامه ی  گوشی

کالیبره نمایید.  خود iHealthتا نوارها را با دستگاه  کنیدرا اسکن  iHealthباالی ظرف نوارهای تست 

 آن را اسکن کنید.  QRهربار که یک ظرف جدید باز می شود، باید کد 

 تست سطح گلوکز خون( 12-2

 اتصال دستگاه تست ( 12-2-1

  هدفون موبایل خود متصل کنید. لوگوی  جکرا به دستگاه تستiHealth  باید هم جهت با صفحه

 نمایشگر گوشی موبایل شما باشد. 

 تذکر:

 .در حین اندازه گیری، دستگاه تست را نچرخانید 

  .ممکن است الزم باشد پیش از اتصال دستگاه تست قاب گوشی خود را خارج کنید 

 دهید رنوار تست را در محل ورودی نوار در دستگاه تست قرا( 12-2-2

 . قرار گیردروی دستگاه  iHealthدقت کنید مارکر قرمزرنگ روی نوار تست هم جهت با لوگوی             

 
 : قرار دادن نوار تست در دستگاه33شکل 

 

 

 

 جک لنست را آماده کنید         ( 12-2-3

 را بردارید جک لنستدرپوش . 1

 جدید را در دستگاه، در محل خود قرار دهید لنستیک . 2
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 درپوش محافظ لنست را باز کنید. 3

 درپوش دستگاه را دوباره در جای خود قرار دهید. 4

 تنظیم کنید با پیچاندن جک . میزان سوراخ نمودن انگشت را در سطح دلخواه فشار5

 . دستگیره را بچرخانید تا صدای کلیک دهد6

 
 : نحوه ی استفاده از جک لنست34شکل 

 نمونه ی خون بگیرید ( 12-2-4

قرار داده و دکمه ی رهایش را فشار دهید تا محل  مورد نظر روی انگشت جک لنست را در محل

 را فشار دهید تا یک قطره خون تشکیل شود.  انگشترا سوراخ نماید. به آرامی 

 
 گرفتن نمونه ی خون: 35شکل 

 

 نوار تست قرار دهید روینمونه ی خون را بر ( 12-2-5

سوراخ جذب کننده ی سر نوار تست قرار دهید. دقت کنید برروی به سرعت نمونه خون را  36مطابق شکل 

 پر شده باشد، سپس انگشت خود را کنار ببرید. ار تست کامالً با با نمونه ی خونپنجره ی تایید نو

 
 : گذاشتن نمونه ی خون روی نوار تست36شکل 

 نتایج تست را بررسی کنید ( 12-2-6
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ثانیه، نتایج قند خون شما روی نمایشگر گوشی موبایلتان به نمایش درمی آید. در حین  5پس از تقریبا 

 باید به گوشی موبایل شما متصل باشد.  دستگاه، محاسبه ی نتایجانجام آزمون و 
  

 

 نوار تست و لنست استفاده شده را دور بیاندازید (12-2-7

 

 نوار تست استفاده شده را خارج کنیدبا استفاده از یک دستمال کاغذی، 

درپوش محافظ لنست را از جک لنست جدا کنید. )پیش از دور انداختن، 

 قرار دهید.( در محل خود لنست را که قبالً جدا کردید

 نوار تست و لنست را دور بیاندازید. 
 

: قرار دادن پوشش 37شکل 

 لنست در هنگام دور انداختن

 افزارراه اندازی نرم ( 12-2-8

 باز می شود.  iHealth Gluco-Smartبه گوشی موبایل، نرم افزار  BG1به محض اتصال دستگاه 

 

 iHealth Gluco-Smart: نرم افزار 26شکل 

 تست استریپ را در دستگاه قرار دهید.

 نتیجه ی تست را بخوانید. 
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 : گرفتن نتایج27شکل 

 ( توضیحات تکمیلی نرم افزار12-2-9

 اطالعات مربوط به تغذیه و فعالیت های خود را در این بخش وارد نمایید. شما می توانید 

 

 
 : وعده غذایی28شکل 

 

 
 : میان وعده29شکل 

 

 
 : ورزش30شکل 
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 : استفاده از دارو31شکل 

 
 : تصادفی32شکل 

 

 استفاده از کاور بهداشتی تلفن -13
پیش از انجام تست، حتماً از کاور بهداشتی برای گوشی خود استفاده کنید. این  شودبه شدت توصیه می 

حسان کاور تنها برای یکبار تست مناسب می باشد. برای خرید کاور بیشتر با بخش خدمات پس از فروش 

 تماس بگیرید. طب ابزار

 
 : استفاده از کاور38شکل 

 

 iHealth Alignمقادیر مرجع سیستم اندازه گیری قند خون  -14
 

 افراد غیردیابتی زمان اندازه گیری قند خون

 mg/dl 100˂ ناشتا و پیش از غذا

 ˂mg/dl 140 ساعت پس از غذا 2

 iHealth Alignمقادیر مرجع سیستم اندازه گیری قند خون  :1جدول 
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 iHealthحفظ و نگهداری سیستم  -15
 تعویض باتری( 15-1

در  استفاده، باتری میزانموجود می باشد. بسته به  3V CR1620یک عدد باتری لیتیومی  ،در دستگاه شما

 تا شش ماه دوام می آورد. برای تعویض باتری، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید.  حالت عادی

 رو به پایین باشد.  iHealthلوگوی  بگونه ای بگیرید که. دستگاه را 1

 . درپوش پشت دستگاه را با کشیدن زبانه ی کنار ورودی نوار تست، باز کنید. 2

 . دکمه ی کوچک سفید کنار باتری ها را فشار دهید تا آنها را خارج نمایید. 3

 رو به باال باشد، در محل آن قرار دهید.  "+" . باتری جدید را بصورتیکه عالمت 4

 . درپوش را در جای خود قرار دهید. 5

 
 : نحوه ی تعویض باتری39شکل 

به نمایش درمی آید، باتری ها را تعویض کنید تا اندازه گیری های شما  "باتری کم" پیغاموقتی در نرم افزار 

 دقیق باشد. 
 

 تمیز و ضدعفونی کردن دستگاه و جک لنست( 15-2

از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه تمیز کردن باعث می شود دستگاه  دستگاه تمیز و ضدعفونی کردن

بهتر کار کند )برای مثال، نمایشگر واضح تر دیده می شود(؛ و ضدعفونی کردن هم احتمال انتقال بیماری به 

 سایرین را کاهش می دهد. 

 CaviWipesصیه می شود از د. تونپس از هر بار استفاده، دستگاه و جک لنست باید تمیز و ضدعفونی گرد

ثابت شده ترکیبات فعال آن برای استفاده همراه دستگاه و جک لنست  مناسب بودناستفاده کنید، چراکه 

 است.
 

 مراحل تمیز و ضدعفونی کردن دستگاه و جک لنست( 15-2-1

 . پس از انجام تست، دستان خود را بشویید. 1

 . استفاده کنید CaviWipeی دستگاه از برای تمیز کردن بدنه . 2

 دیگر دستگاه را ضدعفونی کرده و صبر کنید در هوای آزاد خشک شود.  Wipe. به کمک یک 3

 . به همین روش جک لنست را نیز تمیز و ضدعفونی کنید. 4

 . بیاندازید. پس از هر بار تست، کاور بهداشتی را دور 5
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 هشدار

. پیش از هر مرحله ضدعفونی، الزم است یک مرحله تمیز کردن وجود داشته باشد. پس از استفاده از 1

 دستگاه، جک لنست و نوارهای تست، دستان خود را با آب و صابون خوب بشویید. 

 را در ورودی نوار تست نریزید.  CaviWipeتمیز و ضدعفونی کرد.  دستگاه را می توان یبدنه. فقط سطح 2
 

 نشانه های زوال فیزیکی و عملکردی -16
حسان اگر با هریک از شرایط زیر مواجه شدید، از دستگاه استفاده نکنید و با مرکز خدمات پس از فروش 

 تماس بگیرید: طب ابزار

. دستگاه کار نمی کند؛ برای مثال، وقتی دستگاه به موبایل متصل می شود و یا نوار تست درون دستگاه 1

 . نتایج را نشان نمی دهدرد، گوشی موبایل قرار می گی

 خواندن اطالعات روی لیبل دستگاه.  دشواری درمثال  برای. از بین رفتن رنگ دستگاه و جک لنست؛ 2

 و یا شکستگی دستگاه یا جک لنست.  . خوردگی، ایجاد ترک3
 

 انجام تست قند خون عضو جایگزین -17
 iHealthسیستم دستگاه غیر از نوک انگشت انجام دهید.  عضویشما می توانید تست قند خون را در 

Align  بگونه ای است که نتایج بدست آمده از تست با نمونه ی خون از کف دست، بازو، ساعد، ساق پا یا

 ران مشابه نتایج تست با نمونه ی خون سر انگشتان می باشد. 

 
 : عضوهای قابل استفاده در تست عضو جایگزین40شکل 

 

خون تاثیر بگذارد. خون داروهای مختلف، بیماری، استرس و ورزش می تواند بر سطح قند مصرف غذا، 

نشان می دهد.  اندام هارا سریعتر از خون مویرگی بقیه ی  سطح قند خون سر انگشتان تغییراتمویرگی 

 . نجام گیرددچار تغییرات سریع نمی شود اتست عضو جایگزین باید تنها در زمان آرامش که سطح قند خون 

 می توانید تست عضو جایگزین را در شرایط زیر انجام دهید:
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 ( 2در حالت ناشتا یا پیش از غذا )ساعت یا بیشتر پس از آخرین وعده ی غذایی 

 دو ساعت یا بیشتر پس از تزریق انسولین 

 دو ساعت یا بیشتر پس از ورزش 

 نباید تست عضو جایگزین را در شرایط زیر انجام دهید:

  می کنید سطح قند خونتان پایین است.فکر 

  بودن قند خون هستید. پایینمطمئن نیستید که مبتال به 

  بودن قند خون تست می گیرید. پایینبرای تشخیص ابتال به 

  میزان واقعی قند خون شما فاصله ی زیادی داردنتایج تست عضو جایگزین با فکر می کنید . 

 مدام در حال نوسان است.  سطح قند خون 
 

نتایج تست عضو جایگزین نباید برای محاسبه ی دز انسولین مورد نیاز فرد مورد استفاده قرار : احتیاط

 گیرند. 
 

 اطالعات مهم درمورد تست های محلول کنترل -18
مقدار مشخصی گلوکز است که با نوارهای تست واکنش داده و برای بررسی عملکرد  دارایمحلول کنترل 

صحیح دستگاه و نوارهای تست استفاده می گردد. نتایج تست محلول کنترل باید در محدوده ی نوشته شده 

 ظرف نوارهای تست باشد.  رویبر
 

 مواد الزم برای انجام تست محلول کنترل( 18-1

  دستگاه تست قند خونiHealth Align 

  نوار تست قند خونiHealth 

  محلول کنترلiHealth  (باالتر از نرمالو سطح  نرمال، سطح پایین تر از نرمال)سطح 
 

 زمانی تست محلول کنترل را انجام دهید که:( 18-2

 .برای اولین بار دستگاه را خریداری یا دریافت کرده اید 

 ل هفته ای یکبار انجام شود(.بررسی دستگاه و نوارهای تست )که باید حداق 

 .استفاده از ظرف جدید نوار تست 

  .فکر می کنید دستگاه یا نوارهای تست به درستی کار نمی کنند 

 د و یا فکر می کنید نتایج صحیح نمی باشند. ننتایج تست قند خون با انتظارات شما همخوانی ندار 

 نوارهای تست در شرایط خاص قرار گرفته باشند. 

 باشدمین افتاده یا آسیب دیده دستگاه ز . 
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 نتایج خارج از محدوده( 18-3

 خارج از محدوده بودن نتایج ممکن است به دالیل زیر اتفاق بیفتد:

 .خطار در انجام تست 

 .محلول کنترل، تاریخ مصرف گذشته یا آلوده شده باشد 

 .نوار تست، تاریخ مصرف گذشته یا آلوده شده باشد 

 .نقص دستگاه 

خارج از محدوده ی چاپ شده بر ظرف به دست می آیند، ممکن  دائماًاگر نتایج تست محلول کنترل شما 

. در این شرایط دیگر از دستگاه استفاده نکرده و با خدمات پس از فروش به علت نقص دستگاه باشداست 

 تماس بگیرید. حسان طب ابزار 

 تماس بگیرید.  حسان طب ابزاروش برای خرید محلول کنترل اضافی، با خدمات پس از فر

 تذکر:

 .از محلول کنترل تاریخ مصرف گذشته استفاده نکنید 

  استفاده برای محلول کنترل می  مختصمحدوده ی چاپ شده روی ظرف نوار های تست، تنها

 . قرار دادن سطح قند خون اندازه گیری شده در این محدوده توصیه نمی گرددباشد. 
 

 دستگاه تست قند خون با نتایج آزمایشگاهیمقایسه ی نتایج  -19
خون کامل به دست می دهد. نتایجی که از دستگاه تست قند  آزمایش نتایجی معادل iHealth دستگاه

 طبیعی با نتایج آزمایشگاهی تفاوت داشته باشند.  اختالفاتخون بدست می آید ممکن است به دلیل 

امل و شرایطی قرار گیرد که نتایج آزمایشگاهی تحت ممکن است تحت تاثیر عو iHealth دستگاهنتایج 

 تاثیر آنها قرار نمی گیرند. 

آزمایشگاهی، دستورالعمل های زیر را  نتایج و iHealth دستگاهبرای انجام یک مقایسه ی دقیق بین نتایج 

 .نماییددنبال 
 

 پیش از انجام آزمایش در آزمایشگاه( 19-1

 مطمئن شوید دستگاه به درستی کار می کند.  تست محلول کنترل را انجام دهید تا 

  .در صورت امکان، حداقل هشت ساعت پیش از انجام تست مقایسه ای چیزی نخورید 

  دستگاهiHealth  .را با خود به آزمایشگاه ببرید 

 در آزمایشگاه( 19-2

 گرفته شوند.دقیقه از یکدیگر  15مطمئن شوید که نمونه های مورد نیاز هر دو تست، با فاصله ی 

 .پیش از گرفتن نمونه ی خون، دستان خود را بشویید 

  .هیچگاه نمونه ی خون موجود در لوله ی آزمایش را در دستگاه تست قند خون خود استفاده نکنید 

  .تنها از خون تازه ی مویرگی استفاده کنید 
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 محدودیت های استفاده -20
  دستگاه تست قند خونiHealth Align  .مناسب استفاده برای نوزادان نمی باشد 

  دستگاه تست قند خونiHealth Align  مناسب استفاده برای خون شریانی، سرم و پالسما نمی

 باشد. 

  دستگاه تست قند خونiHealth Align  تنها باید با نوارهای تستiHealth  .استفاده شود 

  دستگاه تست قند خونiHealth Align  می باشد.  پایی 10700هواپیما تا ارتفاع قابل استفاده در 

  شرایط استفاده یو یا در  وجود داشته اگر بیشتر از حد طبیعیموادی که در زیر آورده شده اند 

% بر نتایج تاثیر 10ش از و بیشوند درمانی باشند، ممکن است منجر به تداخالت قابل توجهی 

ت می شوند: اسید اسکوربیک، اسید اوریک، ، که درنهایت باعث بدست آوردن نتایج نادرسبگذارند

استامینوفن، دوپامین و ال دوپا. این مواد در غلظت های طبیعی تاثیری بر نتایج تست نمی گذارند، 

همولیز شده، نمونه ی دارای زردی و  خون اما در غلظت های باالتر تاثیرگذار هستند. از نمونه های

 . نکنیداستفاده  یا نمونه های دارای لیپید باال

 هستند، نتایجی پایین تر از سطح حقیقی نشان می دهند.   درمانی بیمارانی که تحت اکسیژن 

  بیماری قند خون نمی باشد. دارایدستگاه قابل استفاده برای بیماران 

 .دستگاه قابل استفاده برای بیماران با وضعیت بحرانی نمی باشد 

  فشار خون باال، فشار خون پایین و یا دچار شکیخ مبتال بهدستگاه قابل استفاده برای بیماران ،

 شوک نمی باشد. 

  تعداد بسیار زیاد یا بسیار کم گلبول های قرمز خون )هماتوکریت( ممکن است منجر به نتایج

نادرست شود. اگر از سطح هماتوکریت خود آگاهی ندارید، با پزشک خود مشورت کنید. توصیه می 

و  قابل قبول پزشکیگاه تست قند خون خود را با یک سیستم شود به صورت دوره ای نتایج دست

 مقایسه نمایید.  مطمئن

  ی زمانی تطبیق می دهد. در هنگام  محدودهبا انجام گرفتن تست، دستگاه به طور خودکار خود را با

ی  محدودهزمانی مختلف، یا زندگی کردن روی مرز و یا نزدیکی مرز یک  محدوده هایسفر در 

درنظر داشته باشید که زمان اندازه گیری های قند خون ممکن است با برنامه ی روزانه  زمانی، باید

 ی شما هماهنگ نشود. 

  زمانی مختلف سفر می کنید، پیش از سفر با پزشک  محدوده هایاگر انسولین مصرف کرده و در

 خود مشورت کنید. 
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 عیب یابی دستگاه -21
پیغام های خطایی غیر از با گفته شده را انجام دادید ولی مشکل باز هم موجود بود، یا  دستورالعمل هایاگر 

تماس بگیرید. سعی  حسان طب ابزاربا خدمات پس از فروش  مواجه شدید مواردی که در زیر موجود است

 نکنید خودتان دستگاه را تعمیر کنید و تحت هیچ شرایطی آن را باز نکنید. 

 راه حل علت احتمالی مسئله

 

 

حتی پس از قرار دادن نوار تست 

در دستگاه تست قند خون، 

 دستگاه پاسخی نمی دهد.

 گوشی. دستگاه به درستی به 1

 موبایل متصل نشده است.

. دستگاه را از موبایل جدا کرده و 1

 دوباره متصل کنید. 

از گذاشتن نوار تست در پس . 2

دستگاه و انجام تست زمان 

 است.زیادی گذشته 

. نوار تست را خارج کرده و دوباره 2

 در دستگاه قرار دهید. 

. نوار تست کامال درون 3

 دستگاه قرار نگرفته است. 

. نوار تست را دوباره درون دستگاه 3

 قرار دهید. 

 

 

 

 

نتایج تست متناقض بوده و یا 

نتایج تست محلول کنترل در 

محدوده ی تعیین شده نمی 

 باشند. 

مقدار کمتر از حد مجاز . 1

 نمونه خون روی نوار تست. 

. با یک نوار تست جدید تست را 1

دوباره انجام دهید و مطمئن شوید 

که خون به مقدار کافی روی نوار 

 وجود دارد. 

. گذشتن تاریخ مصرف نوار 2

 تست یا محلول کنترل.

. تست را با نوار تست و محلول 2

 دارای تاریخ مصرف کنترل جدید

 کرار کنید. ت

. نوار تست براثر گرما یا 3

 رطوبت آسیب دیده است. 

. با نوار تست جدید تست محلول 3

کنترل را انجام دهید. اگر نتایج باز 

هم خارج از محدوده هستند، از ظرف 

جدیدی از نوار تست ها استفاده 

 کنید. 

به دلیل  iHealth. دستگاه 4

باالتر یا پایین تر بودن دما از 

 کار نمی کند.  مجاز، حد

را به محیطی  iHealth. دستگاه 4

 30با دمای اتاق آورده و حداقل 

دقیقه پیش از شروع تست صبر 
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 کنید. 

پس از آنکه نمونه ی خون روی 

نوار تست قرار گرفت، آزمون 

 شروع نمی شود.

نوار تست به درستی در دستگاه 

 قرار نگرفته است. 

ید، با استفاده از یک نوار تست جد

 آزمون را مجددا انجام دهید. 

  

 

 

 

 

 اطالعات مربوط به گارانتی: 1پیوست 
به مدت یکسال از زمان خرید و استفاده  iHealthبیسیم  بازوییفشارسنج  دستگاهتضمین می شود که 

 دستگاه هایتنها ص در مواد و استفاده می باشد. عاری از هرگونه نق ،مطابق با دستورالعمل های موجود

  . گرددتعمیر و یا تعویض می  ،دارای گارانتی بدون هزینه
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 توضیح نشانه ها: 2پیوست 

 
 تشخیص پزشکی خارج از بدندستگاه 

 
 شماره سریال

 
 دستورالعملاخطار، مراجعه به 

 
 دستورالعمل های استفاده

 
 کارخانه ی سازنده

 

زباله های خانگی دور ریخته شوند. در  له های محصوالت الکتریکی نباید به همراهزبا

 صورت وجود تسهیالت بازیافت شود.

 
 نماینده ی مجاز در انجمن اروپایی

 
 می باشد FCCقوانین  15این دستگاه مطابق بند 

 
 دستگاه نباید خیس شود

 
 طبق تاریخ استفاده شود

 
 دوباره استفاده نکنید

 
 LOTشماره 

 
 تشعشعاسترلیزه شده با 

 
 IVD98/79/ECمطابق با الزامات 
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 FCCاطالعات مهم موردنیاز : 3پیوست 

 می باشد. عملکرد آن ملتزم به شرایط زیر می باشد. FCCقوانین  15 بنداین دستگاه مطابق با 

 باعث ایجاد تداخالت مضر نمی گردد( دستگاه 1)

( دستگاه تمامی تداخالت را دریافت می نماید، حتی تداخالتی که باعث ایجاد عملیات ناخواسته می 2)

 گردند. 

نمی باشد ممکن است بر توانایی کاربر در استفاده از  iHealth شرکتتغییرات و اصالحاتی که مورد تایید 

 دستگاه تاثیر بگذارد. 

 15 بند مطابقبوده و  Bدستگاه های دیجیتال کالس  ی هایویژگتذکر: این دستگاه تست شده و مطابق با 

دربرابر  الکتریکی مناسبیبه نحوی طراحی شده اند که حفاظت  ویژگی هامی باشد. این  FCCقوانین  

آورند. این وسیله می ، فراهم استفاده می شوندکه در محیط های مسکونی  دستگاه هاییتداخالت مضر در 

لعمل نصب نگردد ممکن است و اگر به درستی و مطابق دستورا و ارسال می نماید را دریافتامواج رادیویی 

 مضری در ارتباطات رادیویی ایجاد نماید.  تداخالت

د. اگر این دستگاه نبااین وجود، حتی در نصب دقیق هم تضمینی وجود ندارد که تداخالت اتفاق نیفت

ن دستگاه تشخیص با روشن و خاموش نمودکند، که  تداخالت مضری در گیرنده های رادیو و تلویزیون ایجاد

 یکی از روش های زیر حل نماید: ر می تواند مشکل بوجود آمده را به، کاربه می شوندداد

 چرخاندن یا جابه جا نمودن آنتن گیرنده. -

 افزایش فاصله ی بین دستگاه و گیرنده. -

 ن متصل است.اتصال دستگاه به پریزی با مداری متفاوت از آن که گیرنده به آ -

 مشورت و کمک گرفتن از یک تکنسین حرفه ای رادیو/تلویزیون. -

 

 

 

 
 
 

 


