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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 یسالمت 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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 BG5اطالعات مربوط به دستگاه 

 معرفی دستگاه -1
داشته  خود بررسی منظم سطح قند خون به شما و پزشکتان کمک می کند، کنترل بهتری بر بیماری دیابت

کوچک و عملکرد ساده ی آن، شما می توانید از دستگاه تست قند خون بیسیم  یاندازهباشید. به دلیل 

iHealth (BG5استفاده کرده تا ب ) ه راحتی سطح قند خون را خودتان در هر زمان و هر مکانی کنترل

 نمایید. 

به گوشی هوشمند و تبلت شما متصل شده و به صورت خودکار  ،این دستگاه جدید با استفاده از بلوتوث

. بنابراین دیگر نیازی به نوشتن آنها نیست، می کنداندازه گیری های قند خون شما را در نرم افزار ذخیره 

-Glucoروی درب ظرف، تعداد نوارهای تست و تاریخ مصرف آنها را در نرم افزار  QRبا اسکن کد همچنین 

Smart ثبت می نماید . 

همراه داشت. شما می توانید نتایج خود را به و به سادگی می توان آن را  این دستگاه زیبا و قابل حمل است

 خود مشاهده کنید.  Gluco-Smartفزار عرض پنج ثانیه برروی دستگاه و یا در نرم ادر 

BG5  با داشتن تاییدیه یFDA  وCE،  فراهم می آورددقیق ترین نتایج را برای قند خون . 

قند خون شما بسیار ساده  سطحپیگیری و مدیریت  iHealth Smart-Glucoبا استفاده از نرم افزار  

ور خودکار گزارشی از اطالعات شما را ذخیره به ط iHealth Gluco-Smartخواهد بود. نرم افزار رایگان 

 iHealthمحصوالت کرده و به شما این امکان را می دهد که اطالعات را با پزشک خود به اشتراک بگذارید. 

 . می باشد Androidگوشی های اپل و قابل استفاده به همراه 

 

 
 BG5: دستگاه 1شکل 

 

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

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

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

د که در طول زمان می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری به سیستم های بدن ننشده به شمار می رو

 مانند سیستم عصبی ویا عروق خونی گردد.
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 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
موارد زیر استفاده  درiHealth Smart Gluco-Monitoring (BG5 )دستگاه تست قند خون بیسیم 

 می گردد:

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

 دست، ساعد، بازو، ساق پا یا ران. 

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

 .آزمایش متداول برای کمک به کنترل دیابت 

  دستگاهiHealth بالگری دیابت و یا برای نوزادان استفاده گردد.نباید برای تشخیص یا غر 

 ( تست عضو جایگزینAST باید تنها در زمان های آرامش که سطح قند خون دچار تغییرات شدید )

 نمی شود، صورت گیرد.

  محلول های کنترلiHealth  مناسب برای استفاده با دستگاه تست قند خونiHealth Smart 

Gluco-Monitoring (BG5)  بوده و برای بررسی صحت عملکرد دستگاه و نوارهای مناسب

 تست استفاده می شوند. 

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

 
 تماس بگیرید.  حسان طب ابزار درصورت تمایل به خرید محلول کنترل بیشتر با خدمات پس از فروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 نشانگر هابخش ها و  -4
 دستگاه گلوکومتر

 
 : بخش های دستگاه2شکل 

 

 
 : نشانگر دستگاه3شکل 
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  نوار تست( 4-1

 هر نوار تست را تنها یکبار می توان استفاده نمود. نوارهای تست شامل بخش های زیر می باشد:

 
 : نوار تست4شکل 

استفاده نمایید.  BG5دستگاه تست قند خون بیسیم  در iHealthتست های قند خون تنها از نوار تذکر: 

 د. ننتایج نادرست می شوبدست آوردن نوار تست های متفرقه باعث 
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 Smart Gluco-Monitoringمحتویات جعبه ی دستگاه بیسیم  -5

 

 : محتویات بسته5شکل 

 تویات ممکن است با توجه فروشگاه ها متغیر باشد. به لیست محتویاتی که روی بسته نوشته شده است مراجعه کنید. این مح

 تست چگونه صورت می گیرد؟ -6
سطح قند خون را با iHealth Smart Gluco-Monitoring (BG5 ،)دستگاه تست قند خون بیسیم 

با معرف نوار تست، بررسی می کند.  خونالکتریکی تولید شده براثر واکنش گلوکز  گیری جریان اندازه 

شدت جریان ایجاد شده در اثر واکنش، به مقدار گلوکز موجود در نمونه ی خون بستگی دارد. دستگاه این 

 جریان را اندازه گیری کرده و آن را به سطح قند خون معادل تبدیل می نماید. 
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 تنظیماتروند  -7
تنظیم کنید. مراحل زیر  iOSپیش از اولین استفاده، ساعت دستگاه را با برقراری ارتباط آن با بلوتوث گوشی 

 را انجام دهید تا به تنظیمات دلخواه خود دست یابید. 

و راه اندازی نرم افزار، می توانید وضعیت اندازه گیری ها و نتایج تست خود را  پس از برقراری ارتباط بلوتوث

 روی نمایشگر ببینید. 

 را دانلود نمایید iHealthنرم افزار رایگان  ( ’7

دانلود کنید. از کلمات کلیدی  App Storeرا از  iHealthپیش از اولین استفاده، نرم افزار رایگان 

“iHealth” ،“BG5”  یا“iHealth Gluco-Smart”  .استفاده نمایید 

 
 iHealth: نرم افزار 6شکل 

 

 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  

 سرعت اینترنت اهمیتی ندارد. 

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

 مراجعه نمایید. Google Playمی باشد به 

 را جستجو نمایید.  iHealth Gluco-Smartی  شده و برنامه App Storeابتدا وارد  (7-1-1

 
 App Store: جستجو در 7شکل 
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 برنامه ی موردنظر را دانلود نمایید.  ( 7-1-2

 
 : انتخاب نرم افزار8شکل 

 
 : شروع دانلود9شکل 

 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 هوشمند10شکل 
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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: 11شکل 

 

 

 iHealth( در قسمت جستجو نام 7-2-2

Gluco Smart .را وارد کنید 

 

 
 جستجوی نرم افزار: 12شکل 

 

 

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

 کلیک کنید.

 

 

 
 : یافتن نرم افزار13شکل 
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کلیک  installروی بر(  در این قسمت 7-2-4

 را بزنید. Acceptکرده و سپس دکمه ی

 

 
 : نصب نرم افزار14شکل 

 
  : قبول نرم افزار15شکل 

 

 

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

 

 

 
 : دانلود نرم افزار16شکل 
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دکمه ی  روی(  پس از پایان دانلود، بر7-2-6

Open .کلیک کنید 

 

 
 : باز کردن نرم افزار17شکل 

 

 

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

 ، برنامه ی موردنظر خود را دانلود نمایید.(18)شکل  افزارها در باال

 
 

 : سایت فروش18شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ihealthlabs.ir/store
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 ایجاد حساب و ثبت نام -8
 برای ثبت نام و ایجاد حساب کاربری شخصی دستورالعمل های روی نمایشگر را دنبال کنید.

 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: 19شکل 

 

 کلیک کنید.  Start دکمه ی  رویبر (8-3

 
 آغاز راه اندازی نرم افزار: 20شکل 

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

 
 : ساختن حساب کاربری21شکل 

 اطالعات )نام کاربری و رمز عبور( خود را وارد نمایید. ،  iHealth IDدرصورت داشتن 
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کلیک نمایید. آدرس ایمیل، رمز عبور و تکرار رمز عبور خود  Registerبرروی دکمه ی در غیر این صورت  

 را وارد کنید.

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

 کلیک کنید.  Nextگزینه ی  رویسپس بر

 
 : مراحل ساختن حساب کاربری22شکل 

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

 کلیک کنید. Nextگزینه ی  رویبر

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

 کلیک کنید. Nextگزینه ی  رویبر

 
: وارد نمودن نام حساب 23شکل 

 و انتخاب جنسیت کاربری

 
: وارد کردن اطالعات قد و 24شکل 

 وزن و تاریخ تولد

 
 : ثبت اطالعات25شکل 

به نمایش درمی آید که نشان دهنده   Registration Successful، پیام Accountپس از ایجاد  (8-7

 ی ثبت موفقیت آمیز حساب کاربری شما می باشد.
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 کاربری: ثبت موفقیت آمیز حساب 26شکل 

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

 را انتخاب نمایید.  Deviceمنوی اصلی نرم افزار اضافه گردد. شما می توانید یک و یا چندین 

 
 : انتخاب دستگاه های موردنظر27شکل 

 را بزنید. Startکلیک کرده و درنهایت  Nextگزینه ی  رویبر

 
 : پایان مراحل ساختن حساب کاربری28شکل 

 

 نمایید.  Log inخود را وارد کرده و  iHealth Gluco Smart ،iHealth IDدر نرم افزار  (8-9
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 iHealth Gluco-Smart: وارد شدن به نرم افزار 29شکل 

 باتری را شارژ کنید -9

 آوردن از جعبهپس از بیرون ( 9-1

دستگاه شما دارای یک باتری قابل شارژ داخلی می باشد. یک سر کابل شارژر را به کنار دستگاه و سر دیگر 

کامپیوتر خود وصل کنید. پیش از اولین استفاده، دستگاه را برای دو تا چهار ساعت شارژ  USBرا به وروردی 

 استفاده ی روزانه انجام دهد.  نوع به با توجهزه گیری را اندا 200کنید. یک باتری با شارژ کامل می تواند تا 

 پیغام باتری کم( 9-2

ثانیه به نمایش درمی  2برای  ، وقتی باتری رو به اتمام باشد، پس از چندین بار استفاده از دستگاه

 به ثانیه، دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می شود. وقتی باتری رو به اتمام باشد، دستگاه 2آید. پس از 

 اندازه گیری انجام نمی دهد. عنوان هیچ 

تا  ماییدنمهم: اگر باتری کامالً خالی شد، باتری را شارژ کرده و پیش از استفاده، نرم افزار را راه اندازی 

 دستگاه را همگام نمایید. 

 

 

 

 

 



 BG5جزوه آموزشی دستگاه تست قند خون: 

18 

                               در ایران                 iBabyو  iHealthشرکت حسان طب ابزار نماینده رسمی محصوالت 
www.ihealthlabs.ir                                                    

 خود متصل کنید iOSدستگاه گلوکومتر را از طریق بلوتوث به گوشی   -10

 
ثانیه نگه دارید تا دستگاه را روشن نمایید. بلوتوث را در گوشی  3دکمه ی حافظه را برای 

iOS  وقتی مدل دستگاه کنیدخود روشن .“BG5xxxxxx”  و"Not Paired "  در منوی

به "  "بلوتوث پدیدار شد، مدل را انتخاب کنید تا ارتباط برقرار شود. وقتی عالمت   

 نمایش در آمد، ارتباط بلوتوث دستگاه برقرار می باشد. 

 

 : بلوتوث30شکل 
 

 

 

 

 

 : روشن نمودن بلوتوث31شکل 

 

: نگه داشتن دکمه ی 32شکل 

 ثانیه 3حافظه برای 

 

 نام دستگاه: انتخاب 33شکل 

 

 
 : برقراری ارتباط بلوتوث34شکل 
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 در باالی ظرف نوار تست را اسکن نمایید QRکد  -11
 موجود در باالی آن را اسکن نمایید.  QRوقتی می خواهید یک ظرف نوار تست جدید باز کنید، کد 

، تاریخ انقضای نوارهای تست  iHealthنوارهای تست با گلوکومتر  سازگاریبا این اسکن، نرم افزار می تواند 

و تعداد نوارهای تست موجود در ظرف را تعیین نماید. با استفاده از این اطالعات، نرم افزار می تواند به کاربر 

 . اندازه گیری کندکمک کند تا سطح قند خون خود را بهتر 

 
 روی ظرف نوار تست QR: اسکن کد 35شکل 

 
 اسکن کد: اطالعات حاصل از 36شکل 
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 ( iOSمد اندازه گیری آفالین: )بدون استفاده از گوشی  -12
 نوار تست را در دستگاه قرار دهید( 12-1

 

: نمایشگر 37شکل 

دستگاه پس از قرار دادن 

 نوار تست

یک نوار تست را از ظرف آن خارج کنید. به هیچ عنوان نوار تست را خم و پاره 

 هر نوار تست را بالفاصله پس از خروج آن از ظرف استفاده کنید. نکنید.

 گلوکومتر قرار دهید.  دستگاهنوار تست را در ورودی 

 گرفتن نمونه خون( 12-2

 نمونه خون را در محل قرار دهید( 12-2-1

کامال با خون پر شده  که محلخون خود را در محل نمونه ی خون روی نوار تست قرار داده و مطمئن شوید 

 است. با شروع شمارش معکوس نوار تست را رها کنید. 

 نتایج تست را بخوانید(  12-3

 

 : نتایج تست38شکل 

نمایشگر دستگاه به نمایش در می  درپس از اتمام شمارش معکوس، نتیجه ی تست 

 آید. 

نتایج بدست آمده از دستگاه گلوکومتر کالیبره ی پالسما هستند. این ویژگی به تذکر: 

نتایج بدست آمده را با نتایج آزمایشگاهی  کهپزشکان این امکان را می دهد و شما 

 مقایسه کنید. 

به دستورالعمل های داده شده توسط پزشک خود عمل کرده و براساس نتایج بدست آمده بدون مشورت از 

 این دستورالعمل ها سرپیچی نکنید.  انجام

 

 نوار تست استفاده شده را دور بیاندازید( 12-4

 

: خارج 39شکل 

 کردن نوار تست

 

را فشار دهید تا نوار تست از دستگاه گلوکومتر خارج شود. نوار تست را  ejectدکمه ی 

 سریعاً به داخل سطل زباله بیاندازید. 
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 دور بیاندازیدلنست استفاده شده را ( 12-5

 

: دور 40شکل 

 انداختن لنست

 

لنست استفاده شده را در سطل مربوط به زباله های تیز و برنده بیاندازید. همواره پس از 

 دست زدن به دستگاه، جک لنست و نوارهای تست، دستان خود را با آب و صابون بشویید. 

 در صورت ایجاد اختالل در اندازه گیری قند خون با پزشک خود مشورت کنید. تذکر: 

 

 (iOSمد اندازه گیری آنالین: )با استفاده از گوشی  -13

 نوار تست را در دستگاه قرار دهید( 13-1

. هر نوار تست را نکنیدیک نوار تست را از ظرف آن خارج کنید. به هیچ عنوان نوار تست را خم و پاره 

 بالفاصله پس از خروج آن از ظرف استفاده کنید.

 نوار تست را در ورودی تست گلوکومتر قرار دهید.

 شما متصل می گردد. iOSدستگاه گلوکومتر به طور خودکار به گوشی 

 

 گرفتن نمونه خون( 13-2

 نمونه خون را در محل قرار دهید( 13-2-1

 

محل خون خود را در محل نمونه ی خون روی نوار تست قرار داده و مطمئن شوید 

 کامال با خون پر شده است. با شروع شمارش معکوس نوار تست را رها کنید.  مورد نظر

 زمانیکه الزم باشد دست خود را از روی نوار تست بردارید، گوشی آالرم می دهد. 

 

گرفتن نمونه : 41شکل 

 خون
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 نتایج تست را بخوانید( 13-3

 به نمایش درمی آید.  iOSنتایج تست قند خون شما در دستگاه 

 

 : خواندن نتایج تست در گوشی42شکل 

هستند. این ویژگی به شما و پزشکان این امکان کامالً کالیبره  نتایج بدست آمده از دستگاه گلوکومترتذکر: 

را می دهد تا نتایج بدست آمده را با نتایج آزمایشگاهی مقایسه کنید. به دستورالعمل های داده شده توسط 

پزشک خود عمل کرده و براساس نتایج بدست آمده بدون مشورت از انجام این دستورالعمل ها سرپیچی 

 نکنید. 

 

 اده شده را دور بیاندازیدنوار تست استف( 13-4

 

: دور 43شکل 

انداختن نوار 

 تست

 

را فشار دهید تا نوار تست از دستگاه گلوکومتر خارج شود. نوار تست را  ejectدکمه ی 

 سریعاً به داخل سطل زباله بیاندازید. 

 

 

 لنست استفاده شده را دور بیاندازید( 13-5

 

: دور 44شکل 

 انداختن لنست

 

لنست استفاده شده را در سطل مربوط به زباله های تیز و برنده بیاندازید. همواره پس از 

 دست زدن به دستگاه، جک لنست و نوارهای تست، دستان خود را با آب و صابون بشویید. 

 در صورت ایجاد اختالل در اندازه گیری قند خون با پزشک خود مشورت کنید. تذکر: 
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 محلول کنترل -14

محلول کنترل دارای مقدار مشخصی گلوکز می باشد که با نوارهای تست واکنش داده و برای اطمینان از 

 صحت عملکرد دستگاه و نوارهای تست استفاده می شود. 

 مواد مورد نیاز:

  دستگاه تست قند خون بیسیمiHealth (BG5 ) 

  نوارهای تستiHealth AGS-1000I 

 محلول کنترل 

 زمانی تست محلول کنترل را انجام دهید که:  (14-1

 .برای اولین بار دستگاه را خریداری یا دریافت کرده اید 

 .)بررسی دستگاه و نوارهای تست )که باید حداقل هفته ای یکبار انجام شود 

 .استفاده از ظرف جدید نوار تست 

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

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

 .نوارهای تست در شرایط خاص قرار گرفته باشند 

  .دستگاه زمین افتاده یا آسیب دیده باشد 
 

 (iOS)بدون استفاده از دستگاه  محلول کنترل در دستگاه انجام آفالین تست( 14-2

 ”CTL“تست را  نحوه یانجام می دهید، مهم است که  به صورت آفالینوقتی تست محلول کنترل را 

بگذارید، تا نتایج آن با نتایج تست قند خون شما اشتباه نشود. نتایج تست محلول کنترل در حافظه ی 

 دستگاه ذخیره نمی گردد. برای انجام آن، دستورالعمل های زیر را دنبال نمایید. 

 نوار تست را در محل قرار دهید تا دستگاه روشن شود ( 14-2-1

و صبر کنید تا عالمت نمونه ی خون در نمایشگر دستگاه به  دهیدنوار تست را در ورودی دستگاه قرار 

 نمایش درآید.

 شود فعال( ”CTL“کنترل ) حالتدکمه ی حافظه را فشار دهید تا ( 14-2-2

کنترل بوده و نتایج را  حالتبه نمایش درمی آید، دستگاه در  ”CTL“وقتی عالمت 

 ذخیره نمی کند. 
 

 CTL: مود 45شکل 
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عادی تست  حالتکنترل خارج شده و به  حالترا فشار دهید تا از  "دکمه ی حافظه" (14-2-3

 بازگردید

طبیعی تست قرار داشته و تست های  حالتاز روی نمایشگر پاک می شود، دستگاه در  ”CTL“وقتی عالمت 

 بعدی به صورت تست کنترل در نظر گرفته نمی شوند. 

 محلول کنترل را در محل قرار دهید (14-2-4

 .پیش از هر بار استفاده ظرف محلول کنترل را تکان دهید 

  ی یک قطره محلول را بر در ظرف بریزید. برای گرفتن نتایج بهتر، توصیه می شود از دومین قطره

 محلول کنترل استفاده کنید )اولین قطره را دور بریزید(. 

  ًدستگاه را نگه دارید و قطره را روی سوراخ جاذب نوار تست قرار دهید. وقتی پنجره ی تایید کامال

 پر شد، دستگاه شروع به شمارش معکوس می کند. با شروع شمارش معکوس نوار تست را رها کنید. 

 

 نتایج را خوانده و مقایسه کنید ( 14-2-5

پس از تمام شدن شمارش معکوس، نتایج تست محلول کنترل روی نمایشگر دستگاه به 

 نمایش درمی آید. 

نتیجه ی تست محلول کنترل باید در محدوده ی نوشته شده روی لیبل ظرف باشد. اگر 

مراحل باال، تکرار  یج تست محلول کنترل خارج از محدوده بود، تست را با انجام دقیقانت

 کنید. 

 

 : نتیجه46شکل 

 

 (iOSانجام آنالین تست محلول کنترل در دستگاه )با استفاده از دستگاه ( 14-3

 راه اندازی نرم افزار ( 14-3-1

 ( بروید”CTL“کلیک کنید تا به مود ) ”CTL“بر دکمه ی  ( 14-3-2

 تست آفالین محلول کنترل را انجام دهید 4و  1مرحله ی  ( 14-3-3

 شما به نمایش درخواهد آمد iOSنتایح تست محلول کنترل در گوشی  ( 14-3-4
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 نتایج خارج از محدوده( 14-4

 دالیل خارج از محدوده شدن نتایج تست عبارتند از:

 خطا در انجام تست 

  گذشتهاستفاده از محلول کنترل آلوده یا تاریخ مصرف 

 استفاده از نوار تست آلوده یا تاریخ مصرف گذشته 

  عدم کارایی صحیح دستگاه تست قند خونiHealth  
: خارج از محدوده 47شکل 

 بودن نتایج

اگر همچنان نتایج تست کنترل خارج از محدوده ی تعیین شده روی لیبل ظرف بدست می آیند، احتماالً 

حسان  این صورت از دستگاه استفاده نکرده و با خدمات پس از فروشدستگاه به درستی کار نمی کند. در 

 تماس بگیرید.  طب ابزار

از محلول کنترل تاریخ مصرف گذشته استفاده نکنید. محدوده ی نتایج چاپ شده روی لیبل ظرف تذکر: 

 تنها برای تست محلول کنترل مناسب می باشد. از این محدوده برای بررسی قند خون خود استفاده نکنید. 

 

 اطالعات مهم درمورد تست های محلول کنترل( 14-5

، حتما تست محلول کنترل را در نرم افزار عملکرد دستگاهدر هنگام انجام تست محلول کنترل برای بررسی 

صورت گرفته و  قند خون تست حالت نرمالانتخاب کنید. در غیر این صورت تست های محلول کنترل در 

ی سطح قند خون نادرست نتایج آن نیز در کنار سایر نتایج ذخیره می گردد، که در نهایت منجر به مشاهده 

 می شود. 
 

 راه اندازی نرم افزار -15
 باز می شود.  iHealth Gluco-Smartبه گوشی موبایل، نرم افزار  BG5به محض اتصال دستگاه 

 

 iHealth Gluco-Smart: نرم افزار 48شکل 
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 تست استریپ را در دستگاه قرار دهید.

 نتیجه ی تست را بخوانید. 

 
 نتایج: گرفتن 49شکل 

 

 ( توضیحات تکمیلی نرم افزار15-1

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

 

 
 : وعده غذایی50شکل 

 

 
 : میان وعده51شکل 

 

 
 : ورزش52شکل 

 



 BG5جزوه آموزشی دستگاه تست قند خون: 

27 

                               در ایران                 iBabyو  iHealthشرکت حسان طب ابزار نماینده رسمی محصوالت 
www.ihealthlabs.ir                                                    

 
 : استفاده از دارو53شکل 

 
 : تصادفی54شکل 

 

 حافظه ی دستگاه -16
 (iOSمود اندازه گیری آفالین: )بدون استفاده از دستگاه ( 16-1

 اندازه گیری اخیر شما را به ترتیب تاریخ و ساعت در خود ذخیره می کند.  500دستگاه گلوکومتر بیسیم تا 

 

 مشاهده ی نتایج تست

 رو ی دستگاه را فشار داده و رها کنید "دکمه ی حافظه" ( 16-1-1

شده در دستگاه، دکمه ی حافظه را فشار دهید. اولین نتیجه ای که می بینید، برای مشاهده ی نتایج ذخیره 

 آخرین اندازه گیری است که انجام داده اید. 

 
 : مشاهده ی نتایج ذخیره شده55شکل 

وقتی حافظه ی دستگاه پر شود، قدیمی ترین نتایج تست به صورت اتوماتیک حذف شده و نتایج تذکر: 

 ذخیره می گردد.  دجدی
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 از مود حافظه خارج شوید (16-1-2

 به نمایش در می آید.  "پایان"وقتی به آخرین نتیجه ی تست می رسید، کلمه ی 

 ، به صورت اتوماتیک خاموش می شود. استفاده نکنیدثانیه  30 پس ازدستگاه از اگر 

 
 : خاموش شدن دستگاه56شکل 

 

 ( iOSدستگاه استفاده از مود اندازه گیری آنالین: )با ( 16-2

 

ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود. بلوتوث را در گوشی  3دکمه ی حافظه را برای 

iOS  .خود فعال کنید 

. شما حتی می ارتباط بلوتوث برقرار شده استبه نمایش در آمد،  وقتی عالمت 

متصل نیست اندازه گیری را  iOSتوانید زمانیکه دستگاه از طریق بلوتوث به گوشی 

نتیجه را در خود ذخیره می کند. نرم افزار  500انجام دهید، در این صورت دستگاه تا 

. نتایج تست به همراه تاریخ و زمان به کنیدرا راه اندازی کرده و دستورالعمل را دنبال 

وماتیک نرم افزار منتقل خواهد شد. اگر ارتباط بلوتوث قطع شود، دستگاه به صورت ات

 خاموش می گردد.  

 

: برقراری 57شکل 

 بلوتوث

 

 iHealthمقادیر مرجع دستگاه گلوکومتر بیسیم  -17

 افراد غیردیابتی زمان اندازه گیری قند خون

 mg/dL 110 ˃ قند ناشتا

 mg/dL 140 ˃ ساعته 2قند 

 : مقادیر مرجع1جدول 
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 اطالعات مهم گرفتن تست -18
  باعث مشاهده ی نتایجی کمتر از مقدار کمبود آب شدید و از دست دادن زیاد آب بدن ممکن است

 . اگر می دانید که بدن شما دچار کمبود آب است، سریعاً با پزشک مشورت کنید. واقعی شود

 تست را تکرار بیماری ندارید،  عالئم و  شما کمتر یا بیشتر از معمول است اگر نتایج تست قند خون

و یا هنوز نتایجی باالتر و یا پایین تر از معمول دریافت  وجود دارددر شما  کنید. اگر عالئم بیماری

 می کنید، توصیه های درمانی پزشک خود را انجام دهید. 

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

 ت می شود. دیگر باعث نتایج نادرس

  متناقضی در تست قند خون خود مشاهده می کنید، اما تمامی دستورالعمل های موجود  نتایجاگر

 در این راهنما را رعایت کرده اید، با متخصص خود تماس بگیرید. 

  ،نتایج نادرست ممکن است در افراد مبتال به فشار خون پایین یا بیمارانی که در شوک هستند

. مشاهده شودواقعی ممکن است در حالت بیماری دیابت،  خون کمتر از مقدارقند مشاهده شود. 

 پیش از استفاده از دستگاه، با پزشک خود مشورت کنید. 

 

 (ASTتست اندام جایگزین ) به اطالعات مربوط -19
وجود دارد. پیش از انجام این نوع تست با پزشک خود مشورت کنید.  ASTمحدودیت هایی برای انجام 

 توصیه می شود تنها در حالت ثبات قند خون این نوع تست انجام شود.

 

 تست اندام جایگزین چیست؟( 19-1

قند خون با استفاده از نمونه ی خون گرفته شده از جایی در  اندازه گیری سطح( ASTتست اندام جایگزین )

Smart Gluco-Monitoring (BG5 )بدن به جز نوک انگشتان می باشد. دستگاه تست قند خون بیسیم 

کف دست، ساعد، بازو،  جایی غیر از نوک انگشت نظیر می دهد تا نمونه ی خون را از را امکان این به شما

 ساق پا یا ران گرفته و نتایجی معادل بدست آورید. 
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 : اعضای قابل استفاده در تست اندام جایگزین58شکل 

 مزیت تست اندام جایگزین چیست؟ ( 19-2

معموالً در نوک انگشتان به دلیل تجمع پایانه های عصبی زیاد )گیرنده ها( درد بیشتری احساس می شود. 

 در سایر نقاط بدن که تجمع پایانه های عصبی کمتر است، درد هم کمتر حس می شود. 
 

 چه زمان باید از تست عضو جایگزین استفاده کرد؟( 19-3

خون مویرگی معموالً دارو، بیماری، استری و ورزش می تواند بر سطح قند خون تاثیر بگذارد.  مصرفتغذیه، 

نوک انگشتان این تغییرات را سریعتر از خون مویرگی سایر نقاط بدن نشان می دهد. بنابراین اگر سطح قند 

نوک انگشتان خود  خون را در حین یا بالفاصله پس از ورزش و غذا بررسی می کنید، نمونه ی خون را از

 که سطح قند خون تغییرات چندانی ندارد صورت گیرد.  یباید تنها در شرایط  ASTبگیرید. 

AST :می تواند در موارد زیر استفاده شود 

  ( پس از گذشت در حالت پیش از غذا یا ناشتا)دو ساعت یا بیشتر پس از آخرین وعده ی غذایی 

  ریافت انسولیندو ساعت یا بیشتر پس از دپس از گذشت 

  دو ساعت یا بیشتر پس از ورزش کردنپس از گذشت 

 ASTاستفاده شود. نتایج بدست آمده از  نباید برای کالیبره نمودن دستگاه تست قند خون ASTاخطار: 
 استفاده نکنید: ASTنباید برای محاسبه ی دز انسولین به کار روند. در موارد زیر از 

 ین استتصور می کنید قند خون شما پای 

 تصور می کنید قند خون شما بسیار پایین است 

  با این تست پایین بودن قند خون را بررسی می کنیدمی خواهید 

 نتایج تست قند خون دارای نوسان است 

 باردار هستید 
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 مقایسه ی نتایج دستگاه گلوکومتر با نتایج آزمایشگاهی -20

. نتایج گلوکومتر اندکی تفاوت داشته باشدممکن است نتایج حاصل از دستگاه گلوکومتر با نتایج آزمایشگاهی 

د. برای انجام نممکن است تحت تاثیر عوامل و شرایطی قرار بگیرد که بر نتایج آزمایشگاهی تاثیر نمی گذار

  مقایسه ای دقیق بین این نتایج، راهنمایی های زیر را دنبال کنید.

 پیش از رفتن به آزمایشگاه( 20-1

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

  .در صورت امکان، برای حداقل هشت ساعت قبل از انجام آزمون مقایسه، چیزی نخورید 

  به آزمایشگاه ببرید.  همراه خوددستگاه تست قند خون خود را 

 در آزمایشگاه( 20-2

 دقیقه از هم گرفته و آزمایش شود.  15اطمینان حاصل کنید که نمونه های خون برای آزمون ها به فاصله ی 

 پیش از گرفتن نمونه ی خون دستان خود را بشویید 

 دستگاه گلوکومتر استفاده نکنید دره از نمونه ی خون موجود در لوله ی آزمایش هیچگا 

 دتنها از خون تازه ی مویرگی استفاده کنی 

 iHealthمشخصات فنی دستگاه تست قند خون بیسیم  -21
 BG5مدل:  (20-1

 90mm x 34.5mm x 19mmاندازه ی دستگاه:  (20-2

 روش اندازه گیری: فناوری امپرومتری با استفاده از اکسیداز گلوکز (20-3

 mg/dL ~ 600 mg/dL  (1.1mmol/L ~ 33.3 mmol/L) 20محدوده ی نتایج:  (20-4

  Li-ion 250mAh   DC 3.7V ,منبع برق: ( 20-5

 V3.0  +EDR Class2 SPPارتباط بیسیم: بلوتوث  (20-6

 GHz 2.480-2.402باند فرکانسی:           

 RH%80 ˃؛ رطوبت  º~55 ºC 20-شرایط نگهداری: دستگاه گلوکومتر بیسیم  (20-7

 10ºC ~ 40ºCشرایط کارکرد:  (20-8

 منبع خون: خون تازه ی مویرگی (20-9

 میکرولیتر 7/0حجم خون: حداقل  (20-10

 طول عمر: پنج سال (20-11
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 Smartتعمیر و نگهداری گلوکومتر بیسیم  -22
  با احتیاط از دستگاه تست قند خون استفاده کنید. زمین انداختن یا پرتاب کردن دستگاه به آن

 آسیب می رساند. 

  ،نوارهای تست یا محلول کنترل را در شرایط خاص نظیر رطوبت و دمای دستگاه تست قند خون

 باال یا خیلی پایین و گردو غبار قرار ندهید.

  پیش از استفاده از دستگاه و نوارهای تست، دستان خود را با آب و صابون به خوبی شسته و خشک

 کنید. 

 محدودیت های استفاده -23
  دستگاه تست قند خونiHealth  .برای استفاده ی نوزادان مناسب نمی باشد 

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

 باشد. 

  دستگاه تست قند خونiHealth  تنها باید به همراه نوار تست هایiHealth (AGS-1000I )

 استفاده گردد.

  دستگاه تست قند خونiHealth می باشد.  پایی 10700هواپیما در ارتفاع ابل استفاده در ق 

  موادی که در زیر آورده شده اند اگر بیشتر از حد طبیعی وجود داشته و یا در شرایط استفاده ی

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

ردن نتایج نادرست می شوند: اسید اسکوربیک، اسید اوریک، بگذارند، که درنهایت باعث بدست آو

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

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

 . د باال استفاده نکنیدیا نمونه های دارای لیپی

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

 .دستگاه قابل استفاده برای بیماران با وضعیت بحرانی نمی باشد 

 ران مبتال به خشکی، فشار خون باال، فشار خون پایین و یا دچار دستگاه قابل استفاده برای بیما

 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.
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 عیب یابی دستگاه -24
اگر شما عملیات توصیه شده را انجام داده اما مشکل همچنان باقی ماند، یا پیغام های خطایی غیر از موارد 

تماس بگیرید. خودتان دستگاه را تعمیر نکرده و تحت  iHealthزیر مشاهده شد، با خدمات پس از فروش 

 هیچ شرایطی آن را باز نکنید. 

 

 خواندن نتایج

 عملیات مفهوم پیغام

 

 20طح قند خون پایین تر از س

mg/dL (1.1 mmol/L.می باشد ) 

این پیغام نشان دهنده ی سطح بسیار پایین قند 

 خون می باشد. با پزشک خود مشورت کنید. 

 

 mg/dL 600سطح قند خون باالتر از 

(1.1 mmol/L .می باشد ) 

قند  بیش از حد این پیغام نشان دهنده ی ازدیاد

 خون است. به سرعت کمک پزشکی درخواست کنید. 

 پیغام خطا

 عملیات مفهوم پیغام

 

 باتری را شارژ کنید. باتری دستگاه رو به اتمام می باشد. 

 

 

 مشکل در خود دستگاه.

تست را با نوار تست جدید دوباره انجام دهید. اگر 

 iHealthمشکل باقی ماند، با خدمات پس از فروش 

 تماس بگیرید. 

 

مشکالتی رخ داده که مربوط به 

 استفاده از نوار تست می باشد.

 از یک نوار تست جدید استفاده کنید.

 

 

 مشکل در دستگاه.

تست را دوباره با یک نوار تست جدید انجام دهید. 

حسان اگر مشکل باقی ماند با خدمات پس از فروش 

 د. طب ابزار تماس بگیری

 

می  ºC 10دمای محیط کمتر از 

 باشد.

 تست را در دمای باالتر انجام دهید. 

 

 تست را در دمای پایین تر انجام دهید. می باشد.  ºC 40دمای محیط باالتر از 

 

 از نوار تست جدید استفاده کنید.  است. 0نوار تست 
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 از نوار تست جدید استفاده کنید.  تاریخ انقضای نوار تست گذشته است.

 

 

 
 راه حل علت مسئله

نمایشگر پس از قرار 

دادن نوار تست در 

تیجه ای نشان دستگاه 

 . نمی دهد

آنقدر کم است که . باتری 1

 . دستگاه قابل استفاده نمی باشد.

. از گذاشتن نوار تست در 2

ستگاه و انجام تست زمان د

 شته است.زیادی گذ

. نوار تست را به درستی در 3

 دستگاه قرار نداده اید. 

 . باتری را شارژ کنید. 1

 

 . نوار تست را دوباره در دستگاه قرار دهید.2

 

 

 . نوار تست را دوباره در دستگاه قرار دهید.3

 

 

 

 

ثابت نبوده و  نتایج تست

یا نتایج تست محلول 

کنترل خارج از محدوده 

 ی تعیین شده می باشد. 

کافی  خون به مقدار ینمونه .1

 در نوار تست موجود نیست.

 

. تاریخ انقضای نوار تست و 2

 محلول کنترل گذشته است.

. نوار تست براثر گرما یا رطوبت 3

آسیب دیده است و نمی توان 

نمونه را روی آن گذاشت، یا 

سرعت نرم افزار خیلی پایین 

 است. 

. دستگاه به دلیل باال یا پایین 4

 ای محیط کار نمی کند. بودن دم

. با یک نوار تست جدید، تست را دوباره 1

انجام دهید و مطمئن شوید نمونه ی کافی 

 قرار داده اید. 

. با یک نوار تست یا محلول کنترل جدید 2

 تست را انجام دهید.

. تست محلول کنترل را با یک نوار تست 3

جدید انجام دهید. اگر هنوز نتایج خارج از 

مجاز است، از ظرف نوار تست محدوده ی 

 جدید استفاده کنید. 

. دستگاه را به محیطی با دمای اتاق آورده و 4

دقیقه پیش از انجام تست جدید  30حدود 

 صبر کنید. 

شمارش معکوس شروع 

 نمی شود. 

نوار تست به درستی قرار داده 

 نشده است.

از یک نوار تست جدید استفاده کرده و تست 

 دهید. را دوباره انجام
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 دستورالعمل های مهم ایمنی -25
( موارد BG5) iHealth Smart Gluco-Monitoringپیش از استفاده از دستگاه تست قند خون بیسیم 

 زیر را مطالعه نمایید. 

  استفاده ی نادرست از دستگاه بیسیمSmart Gluco-Monitoring به برق  ممکن است منجر

 گرفتگی، سوختگی، آتش سوزی و سایر خطرات شود. 

  می باشد. برای  تنها برای یک بیمار قابل استفادهدستگاه بیسیم تست قند خون و جک لنست

چندین نفر استفاده نشود. دستگاه تست قند خون را با هیچکس، حتی اعضای خانواده خود به 

 اشتراک نگذارید. 

  .دستگاه بیسیم تست قند خون را درون یا در نزدیکی مایع قرار ندهید 

  .دستگاه را تنها برای اهداف نامبرده شده استفاده نمایید 

  .از لوازم جانبی که توسط کارخانه ی سازنده تایید نشده اند استفاده ننمایید 

 نید. اگر دستگاه آسیب دیده و یا به درستی کار نمی کند، از آن استفاده نک 

 و آن را روی سطوح داغ قرار ندهید.  بیسیم را از گرما دور نگه دارید دستگاه تست قند خون 

  شدن آن  مسدودو یا دستگاه را بر سطوحی قرار ندهید که باعث  مسدود نکنیدورودی های تست را

 شود.  ورودی های تست را از پرز، مو، گرد و غبار و غیره دور نگه دارید. 

 ا روی دستگاه قرار ندهید. ر اجسام دیگر 

 .اجسام خارجی را در ورودی تست دستگاه قرار ندهید 

 تگاه استفاده هیچگاه این دستگاه را برای کودکان و افرادی که نمی توانند به صورت ارادی از دس

 و آن را در محلی قرار ندهید که در دسترس کودکان باشد.  کنند، به کار نبرده

   در محل های استفاده از اسپری و یا اکسیژن زیاد، به کار نبرید. دستگاه تست قند خون را 

  .به روشی مخالف آنچه در راهنما توصیه شده است، از دستگاه استفاده نکنید 

 


