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 iHealth Core :HS6جزوه آموزشی ترازوی تحلیلگر بدن بیسیم 

 به نام خدا

 معرفی شرکت: 
آغاز کرده است تا در  1393شرکت حسان طب ابزار، پیشرو در زمینه پزشکی از راه دور، فعالیت خود را به طور رسمی از سال 

زمینه اندازه گیري و بررسی پارامترهاي مهم بدن از جمله فشار خون ، قند خون، وزن، کالري مصرف شده و ... گامی بزرگ در 
 جهت خدمت به هموطنان ارائه دهد. 

 iHealthبا توجه به اینکه تاریخچه پزشکی از مهمترین ارکان مدیریت سالمت محسوب می شود، به همین منظور فضایی ابري (
Cloud طراحی گردیده است که با سرعت بسیار باالي خود در انتقال اطالعات، این امکان را فراهم می کند تا شما در هر نقطه اي (

ات پرونده پزشکی خود دسترسی داشته و بتوانید این اطالعات را با پزشک ، خانواده و دوستان از کره زمین که هستید، به اطالع
 خود به اشتراك بگذارید.

 تله مدیسین چیست؟ 
 ندگیسطح ز را در جهت بهبود يمفیدبسیار   اتتغییر و هشد رنمد ندگیز ناپذیر ییاجد ءجز دور، راه از تخدما و ینترنتا وزهمرا

 در توسعه و بهبود ارائه، تاثیرات بسزایی و اینترنت علم پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده .ستا دهکر دجایا ه افرادمرروز
 نیز هلث تله و  e-Health ،m-Health هاي  نام با یا پزشکی از راه دورکه  مدیسین تله .استداشته به همراه پزشکی خدمات
 بیماران زیادي به به حال که تا باشد می اینترنت و کامپیوتر تلفن همراه، کمک به سالمتی مدیریت زبان ساده می شود و به شناخته

 درواقع این روش، .دهند نیزکاهش را غیر ضروري سنگین مخارج، آمدهاي زیاد رفت و به نیاز کردن کم با همزمان تا کمک کرده
پلی و  شودهاي بهداشتی، تشخیصی و درمانی است که با فرایندهاي الکترونیکی و ارتباطی پشتیبانی میدر مراقبت جدید یروش

در آن جامعه پزشکی از امکانات مهندسی براي ارتقاي سطح سالمت  که به حساب می آیدارتباطی میان علوم پزشکی و مهندسی 
 .کندجامعه استفاده می

e-visit نتایج و تطالعاا دلتبا ،نیکیولکترا رتصو به پزشکی يها هندوپر و تطالعاا ثبت ،نالینآ رتبصو شکپز با تمالقا یا 
 در مدیسین تله که خدماتی هستند جمله از....  ل و منز در حیاتی پایش عالیم ،سالمتی لکنتر با مرتبط يها ارفرا منر ت،مایشاآز
 به همراه دارد: ،یرز اردمو جمله هم از  يیگرد دیاز يیاامز شدهموارد ذکر  عالوه بر هشیو ینا .هدد می ارقر شما رختیاا
 

 و دسترسی بهتر به پزشکان جهت مشاوره بهبود مراقبت از بیمار •
  نواحی روستایی و محرومدر شهر هاي بزرگ و بهبود مراقبت پزشکی  •
 و همین طور ایجاد فضاي مدیریت شده در مراکز درمانی امکان هدایت معاینات خودکار براي پزشکان •
 هاي پزشکیهاي مراقبتکاهش هزینه •
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 iHealth Core :HS6جزوه آموزشی ترازوی تحلیلگر بدن بیسیم 

 )iHealth Core )HS6 ترازوي تحلیلگر بدن بیسیماطالعات مربوط به 
 

 معرفی دستگاه -1
 

 از ترکیبات بدنو دارا بودن استانداردهاي دقیق اروپا و آمریکا، می تواند یک ارزیابی کلی ترازویی با طراحی زیبا، قابلیت نصب آسان 
 ارائه دهد. به شما را 

یک دستگاه الکترونیکی دقیق بوده که براي استفاده بزرگساالن طراحی شده است. این ترازو  iHealthترازوي تحلیلگر بدن بیسیم 
رهاي فشاري استفاده می کند تا به طور خودکار و غیرتهاجمی پارامترهاي بدن را اندازه از روش هاي کامال الکترونیکی و سنسو

 ذخیره می گردند. شما  iPadیا  iPod ،iPhoneگیري نماید. اندازه گیري ها به همراه تاریخ و ساعت در 

 iHealth MyVitalsو ترکیبات بدن، به کمک نرم افزار  BMI، با نمایش وزن، HS6مدل  iHealthترازوي تحلیلگر بدن بیسیم 
 دهد تا به اهداف وزنی خود دست یابید. می به شما انگیزه 

 

 
 HS6: تصویر دستگاه آنالیز بدن  1شکل

 
 ویژگی هاي  این دستگاه به طور خالصه عبارتند از:

، توده ی، درصد چربی بدن، توده استخوانشاخص توده بدن پارامتر مختلف وزن، چربی احشایی، 9قابلیت اندازه گیري  •
 عضالنی، درصد آب بدن، توده بدون چربی و مصرف کالري روزانه

 قابلیت پی گیري نتایج و حصول اهداف سالمتی •
 ان ، خانواده و پزشکستقابلیت اشتراك گذاري نتایج با دو •
 Androidو  iOSسازگار با دستگاه هاي  •
 نمایشگر و سایر ترکیبات بدن روي نرم افزارنمایش فوري وزن و درصد چربی روي  •
 وزارت بهداشت ایرانو  CEو   FDAداراي تاییدیه  •
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 iHealth Core :HS6جزوه آموزشی ترازوی تحلیلگر بدن بیسیم 

 اي قابل اندازه گیري توسط دستگاهبررسی پارامتر ه -2
 

ترازوي . بدن به حساب می آید در عضالت و استخوان چربی، درصد معرفی براي عبارتی "بدن ترکیبات" اندام، تناسب در
معرف ترکیبات حیاتی بدن شما خواهد بود. در  2پارامتر نشان داده شده در شکل  9با اندازه گیري  HS6تحلیلگر بدن بیسیم 

 ادامه به توضیح مختصري از هر پارامتر و دلیل اهمیت آن می پردازیم.
 

 
 

 HS6ترازوي تحلیلگر بدن بیسیم : پارامترهاي قابل اندازه گیري توسط 2شکل 
 
 
 
 
 
 
 

وزن

درصد چربی 
بدن

چربی احشایی 
بدن

شاخص توده 
بدن

توده عضالنیتوده استخوانی

درصد آب بدن

توده بدون 
چربی

مصرف 
کالری روزانھ
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 iHealth Core :HS6جزوه آموزشی ترازوی تحلیلگر بدن بیسیم 

 ): Body fat percentage(چربی بدن  درصد) 2-1
 ابتال به برخی  ریسک آمدن پایین موجب چربی اضافی درصد کردن کم. است بدن وزن به بدن چربی نسبت بدن، چربی درصد

ترتیب نشان می به   6و  5،  4،  3شکل هاي  .. باشد می سرطان و قلبی، دیابت هاي بیماري باال، خون فشار جمله از ها بیماري
 .دهند که محدوده درصد چربی بدن سالم براي  دختران، پسران، زنان و مردان به چه صورت است

 محدوده سالمت براي  درصد چربی بدن محسوب می شود. پایین تر از : ناحیه زیر چاقی •
 محدوده سالمت براي درصد چربی بدن نسبت به سن و جنسیت محسوب می شود.: ناحیه سالمت •
باالتر از محدوده سالمت براي درصد چربی محسوب می شود که کنترل آن و برگشت به محدوده  ناحیه چاقی: •

 سالمت، می تواند موجب پایین آمدن ریسک ابتال به برخی بیماري هاي خطرناك شود.
بسیار باال بسیار باالتر از محدوده سالمت براي درصد چربی محسوب می شود و داراي احتمال  ناحیه چاقی مفرط: •

 است. ابتال به بیماري هابراي 
 ممکن است ورزشکاران به مراتب داراي درصد هایی کم تر از چربی باشند.

 
 : نواحی سالمتی در رابطه با چربی بدن براي دختران 3شکل 

 
 : نواحی سالمتی در رابطه با چربی بدن براي پسران 4شکل
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 iHealth Core :HS6جزوه آموزشی ترازوی تحلیلگر بدن بیسیم 

 بدن براي زنان: نواحی سالمتی در رابطه با چربی  5شکل 

 : نواحی سالمتی در رابطه با چربی بدن براي مردان 6شکل 
 

کم ترین احتمال ابتال به بیماري را دارند. افراد در محدوده هاي زیر چاقی و چاقی، هرکدام  ،افراد با درصد چربی در محدوده سالمت
باالتر براي ابتال به  خیلیطور قابل توجهی داراي احتمال  به نسبت داراي احتمال باالتر و طبیعتا افراد در محدوده چاقی مفرط، به

 بیماري هایی مثل نوع دوم دیابت، بیماري هاي قلبی عروقی و برخی سرطان ها هستند.
نکته: هنگامی که شما فعال تر می شوید و میزان چربی بدن خود را کاهش می دهید، بر همین اساس فیزیک بدن شما هم تغییر 

ه وزن بدن شما تغییر نمی کند، اما حجم عضله و میزان چربی بدن شما ممکن است تغییر کند و شما را به فردي خواهد کرد. اگرچ
باید هدف مشخصی داشته  ر شخصی با توجه به فیزیک بدن خود،با احتمال کم تري براي ابتال به بیماري ها تبدیل کند. ه ،سالم تر

 م و برنامه غذایی خاصی را دنبال کند.باشد و براي رسیدن به این هدف خاص باید رژی
 

 ): Body water percentageدرصد آب بدن () 2-2
آب نقش حیاتی در بسیاري از  ، نشان دهنده نسبت وزن مقدار کل مایعات بدن به درصد وزن کل می باشد.درصد آب بدن

نگه داري درصد آب بدن در محدوده سالمت و  فرآیندهاي بدن ایفا می کند و در هر سلول، بافت و اندام موجود می باشد. حفظ و
کیفیت و اثربخشی عملکردهاي بدن را تضمین خواهد کرد و هم چنین منجر به کاهش احتمال ابتال به بیماري ها  ،در حالت طبیعی

ه هاي نوسان است. خوردن وعدو مشکالت مربوط به سالمتی بدن می شود. سطح آب بدن شما بطور طبیعی در طول شبانه روز در 
 ممکن است باعث ایجاد تغییراتی در سطح آب بدن شود. استحمام، قاعدگی، بیماري، ورزش و غذایی

درصد آب بدن شما باید به عنوان یک راهنما براي حفظ سالمتی شما عمل کند. این نکته بسیار مهم است که تغییرات درصد آب 
اقدام شود. لطفا  در این زمینه ر جهت حفظ یک گستره سالم و ثابتو د گرفتهبدن در طوالنی مدت مورد بررسی و پی گیري قرار 

تمام تغییرات مربوطه را در طول زمان مورد بررسی قرار دهید. این روند براي هر فرد متفاوت خواهد بود اما به عنوان یک راهنماي 
 کلی، محدوده کل درصد آب بدن براي افراد بزرگسال مطابق گستره هاي زیر خواهد بود: 

 درصد 45-60خانم ها:  •
 درصد 50-65آقایان:  •
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 iHealth Core :HS6جزوه آموزشی ترازوی تحلیلگر بدن بیسیم 

 به صورت نمودار نشان داده شده است .  7این گستره ها در شکل 

 
 : نمودار نواحی مطلوب و نامطلوب درصد آب بدن براي خانم ها و آقایان 7شکل 

 
، کاهش پیدا می کند. فرد با درصد باالیی از چربی بدن ممکن است درصورت افزایش درصد چربی بدن: درصد کلی آب بدن 1نکته 

براي درصد آب بدن قرار گیرد. هنگامی که شما چربی بدنتان را از دست می دهید، درصد  سالمتدر ناحیه اي پایین تر از گستره 
 آب بدن شما به تدریج به سمت محدوده هاي نرمال ذکر شده در باال تغییر پیدا می کند.

: بسیاري از رژیم هاي غذایی، باعث کم شدن آب بدن می شوند. از بین رفتن تعادل این پارامتر می تواند منجر به اختالالت 2ه نکت
 گوارشی، صدمه به کلیه ها و به طور کلی بروز ناهنجاري هایی در سیستم بدن شود.

ت که باید هرروزه اندازه گیري و مدیریت شود. کوچکترین : درصد آب بدن در زنان باردار و بیماران کلیوي، فاکتور موثري اس3نکته 
 خطرناك براي این دسته از افراد می شود. ینوسانی در این زمینه، موجب پیامدهای

 
 ): VFR: Visceral Fat Ratingچربی احشایی بدن  () 2-3

چربی است که در حفره شکمی و اطراف چربی احشایی نوعی از  این پارامتر نشان دهنده میزان چربی احشایی در بدن شما است.
روده ها و کلیه ها موجود است. تحقیقات نشان داده است که حتی اگر وزن  ارگان هاي حیاتی بدن در ناحیه شکم مانند معده، کبد،

بگونه اهد کرد. و میزان چربی بدن شما ثابت باقی بماند، با باال رفتن هرچه بیشتر سن شما، توزیع این پارامتر در بدن شما تغییر خو
. این موضوع به خصوص بعد از دوران یائسگی بیشتر مشاهده شداین تجمع چربی بیشتر به سمت ناحیه شکم متمایل خواهد اي که 

 .مردان و زنان یائسه بیشتر شایع می باشد . تجمع چربی احشایی یک بیماري مربوط به شیوه زندگی می باشد که درمی شود
شته باشید که برخورداري از سطوح مناسب در میزان چربی احشایی، در نهایت منجر به کاهش خطر ابتال در این مورد اطمینان دا

 عروقی، فشار خون باال، دیابت نوع دوم  و... خواهد شد. -به بیماري هایی از جمله بیماري هاي قلبی
 تفسیر اعداد گزارش شده توسط دستگاه :

ح سالم از چربی احشایی دارید . نظارت بر امتیاز خود را ادامه دهید که آن  : نشان می دهد که شما یک سط1-12امتیاز  •
 در محدوده سالم باقی بماند. 

: نشان می دهد که شما داراي سطح بیش از حد ازچربی احشایی می باشید. در نظر بگیرید با ایجاد 13-59امتیاز  •
 طح را کنترل کنید.تغییرات در شیوه زندگی خود از طریق رژیم غذایی و ورزش این س
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در این  چربی بدن کمی هستید، ممکن است داراي سطح باالیی از چربی احشایی در بدن باشید. درصدنکته: شما حتی اگر داراي 
 رابطه براي بررسی هاي تخصصی، حتما با یک پزشک متخصص مشورت کنید.

 
 ): Muscle massتوده عضالنی( ) 2-4

. باشد می آنها در موجود آب و  قلبی صاف، عضالت اسکلتی، عضالت عضالنی بدن است که شاملاین پارامتر نشان دهنده توده 
 را بدن چربی سطح تا یابد می افزایش شما انرژي مصرف ،عضله حجم شدن زیاد با .کند می ایفا انرژي مصرف در مهمی نقش عضله
 . شوید  الغر سالم شکلی به و بیاورد پایین

 
 :Bone mass) (توده استخوانی ) 2-5

کلسیم و یا سایر مواد معدنی استخوانی) در مانند این پارامتر نشان دهنده میزان استخوان ( سطح مواد معدنی موجود در استخوان، 
بدن است. تحقیقات نشان داده است که ورزش کردن و همین طور توسعه بافت عضالنی در نهایت به ایجاد استخوان هایی قوي تر و 

خواهد شد. اگرچه بعید به نظر می رسد که ساختار استخوان در مدت زمان کوتاه دچار تغییرات ناگهانی و قابل توجه  سالم تر منجر
شود، اما رعایت این نکته بسیار مهم است که به واسطه داشتن رژیم ها و تمرینات ورزشی مناسب به سالم نگه داشتن بافت 

به بیماري هاي استخوانی هستند، باید در این رابطه با پزشک متخصص خود حتما شود. افرادي که مستعد ابتال  کمکاستخوان ها 
 مشورت کنند.

افرادي که از پوکی استخوان و یا تراکم استخوانی پایین ناشی از سن و سال، بارداري، تعییرات هورمونی و... رنج می برند، ممکن 
 اشند.ورد و تخمین دقیقی از حجم استخوان خود نداشته بآاست که بر
 سال گزارش شده است . 40تا  20نتایج بررسی هاي توده استخوانی براي افرادي در محدوده سنی  2و  1در جداول 

 می توانید از جداول زیر و براي مقایسه و بررسی میزان توده استخوانی خود استفاده کنید.
 کیلو بھ باال ۷٥ کیلوگرم ۷٥تا  ٥۰ کیلوگرم ٥۰کمتر از  وزن بدن

توده حجم 
 استخوان

1.95kg 2.40kg 2.95kg 

 : نتایج بررسی هاي توده استخوانی براي خانم ها 1جدول 
 کیلو بھ باال ۹٥ کیلوگرم ۹٥تا  ٦٥ کیلوگرم ٦٥کمتر از  وزن بدن

حجم توده 
 استخوان

2.66kg 3.29 kg 3.69kg 

 : نتایج بررسی هاي توده استخوانی براي آقایان 2جدول 
  

داشته باشند و تنها باید  با اعداد گزارش شده در جداول فوق برده شده در فهرست زیر ممکن است نتایج متفاوتی نکته: افراد نام
 کنند. وضعیت سالمت خود با پزشکان متخصص مشورتبراي بررسی 

 افراد مسن •
 بانوان طی دوران قاعدگی و یا بعد از آن •
 افرادي که تحت درمان هاي هورمونی هستند •

این مقدار نمی تواند  با بافت فاقد چربی است. این پارامتریک برآورد آماري براساس ارتباط   "توده استخوانی تخمین زده شده "
اگر شما نگران استخوان  معرف یک شاخص مستقیم براي استحکام و قدرت استخوان و یا احتمال شکستگی هاي استخوانی باشد.

 تخصص مشورت کنید.هاي خود هستید حتما با یک پزشک م
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 ): BMIشاخص توده بدن () 2-6
با  .محسوب می شوددقیق ترین معیار جهانی چاقی  بعنوان که استمرجعی براي نشان دادن میزان حجم بدن ،  بدن تودهشاخص 

 .طبیعی هستید در حالت استفاده از این مقیاس می توانید متوجه شوید که آیا دچار کمبود وزن هستید، اضافه وزن دارید و یا اینکه
 فرمولی وجود دارد که می توانید برحسب آن این کار را انجام دهید. ،خود را به صورت دستی اندازه گیري کنید BMI اگر میخواهید

 .این مقیاس کامال دقیق می باشد و تنها به دو متغیر وزن و قد شما بستگی دارد

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =
وزن

�قد�  2
 

 وزن برحسب کیلوگرم •
 ر قد برحسب مت •

 
 

 :مقایسه کنید 3شما می توانید عدد بدست آمده از فرمول باال را با جدول 
BMI  کمبود وزن دارید. 19کمتر از 

BMI  وزن مطلوب دارید. 25تا  19بین 
BMI  مقداري اضافه وزن دارید. 30تا  25بین 
BMI  چاق هستید. 30بیش از 

 BMI: جدول تفسیر نتایج حاصل از 3جدول 

BMI  به دو فاکتور اساسی وزن و قد بستگی دارد . با افزایش وزنBMI  ولی با افزایش قد  یافتهنیز افزایشBMI  به مقدار زیادي
مطلوب باید وزن را کاهش داد. وزن  BMI(مقسوم مجذور) کاهش میابد. حال چون امکان افزایش قد نیست ، پس براي رسیدن به 

سالم ، عموما حجم توده هاي چربی زیاد شده و وزن افزایش میابد که با توجه  رفتن سن در افراددارد. با باال  با سن رابطه مستقیم
 مطلوب نیز باید تاثیر داده شود. BMIبه فرمول ، 

 براي گروه هاي سنی مختلف است.  BMIجدولی براي مقایسه  4جدول 

 
 مطلوب براي گروه هاي سنی مختلف BMI جدول مقایسه اي:  4جدول 
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در سنین باال حجم بافت عضالنی در بدن ،  چون مطلوب نیز افزایش میابد. BMIمتوجه میشویم که با باال رفتن سن ،  4جدولاز 
 کم کم تحلیل رفته و چربی افزایش پیدا میکند. 

 
 ):DCIمصرف کالري روزانه () 2-7

شود منظور مقداري از انرژي است که آن ماده میکالري یکاي انرژي است؛ یعنی وقتی از محتواي کالري یک ماده غذایی صحبت 
 .دهدغذایی در اختیار بدن ما قرار می

میزان  ،ازه بدن، وضعیت سالمت، سبک زندگیسن، جنسیت، اند از جمله مقدار کالري مورد نیاز روزانه هر فرد به عوامل متعددي
ی همچون شیوه غذا خوردن نیز میزان انرژي مورد نیاز شما دهند که حتی عواملبستگی دارد. تحقیقات نشان میو ... تحرك روزانه 

کیلوکالري در  1200و براي زنان  1800منابع بهداشتی جهانی حداقل انرژي دریافتی را براي مردان  را تحت تأثیر قرار خواهند داد.
 .کنندروز توصیه می

. مقادیري از انرژي مورد نیاز روزانه که منابع خواهد داشتهمان طور که اشاره شد انرژي مورد نیاز بدن به عوامل متعددي بستگی 
کلی هستند و انرژي مورد نیاز روزانه براي هر فرد، بسته به وضعیت جسمانی و شیوه  به صورت دهندارائه می جهانی بهداشتی

 باید به صورت مستقل محاسبه شود. قطعاً گی او، دزن
 

 :کندرف میبه طور کلی بدن انرژي خود را در دو مسیر ص
کند. این انرژي است که بدن در حالت استراحت مصرف می (BMR: Basal Metabolic Rate) : متابولیسم پایه •

 .شودوانفعاالت سلولی میانرژي صرف اعمال حیاتی بدن از جمله تنفس، گردش خون و فعل
 و ... فکر کردن ،فعالیت بدنی و اعمال ارادي مانند راه رفتن •

 
شود؛ بنابراین چنانچه کالري دریافتی خود و مازاد آن به صورت چربی ذخیره می شدهانرژي به دست آمده از غذا صرف موارد مذکور 

قرار نخواهد اي تنظیم کنید که معادل مجموع دو عامل باال باشد، انرژي مازادي جهت تولید چربی در اختیار بدن شما را به گونه
 .بیش از حد کالري دریافتی نیز منجر به اختالل در فعالیت بدنی و متابولیسم طبیعی بدن خواهد شد . البته محدود کردنگرفت

یی از جمله فعالیت هاي روزانه (فعالیت ها حاصل از ) مجموع کالري براي متابولیسم پایه، سوخت و سازDCIمصرف کالري روزانه (
فعالیت هاي دیگر ژي مورد استفاده در رابطه با هضم، جذب، متابولیسم و (انر حاصل از تغذیهو گرمازایی  کارهاي خانگی روزانه)

ساعت آینده چه مقدار کالري براي حفظ وزن فعلی خود باید مصرف  24خوردن) است. این گزینه می تواند برآورد کند که در 
 کنید.

 
 (Lean mass)توده بدون چربی: ) 2-8

 از کل وزن بدن محاسبه می شود. توده بدون چربی، با کم کردن وزن چربی بدن
 این شاخص مربوط به وزن استخوان ها ،عضالت ،تاندون ها و ارگان هاي بدن بدون محاسبه چربی است.

 (وزن کل بدن) – )چربی بدن(توده بدون چربی بدن =                                      
گزارش می شود که براي تجویز مقدار مناسب داروها و همین طور ارزیابی درصد  وزن کل بدن،  90تا  60این پارامتر معموال بین 

 اختالالت سوخت و ساز بدن کاربرد خواهد داشت.
چاقی یکی از شایع ترین مشکالت در بین افراد است که می تواند در نهایت منجر به حمالت قلبی شود. هنگامی که شما برنامه اي 

جاي از دست دادن توده بدون چربی در بدنتان نیاز به از دست دادن چربی بدنتان خواهید به  براي کاهش وزن دریافت می کنید،
 داشت. رعایت این نکته در حفظ سالمتی بسیار مهم خواهد بود.

 
 

10 
                                                    www.ihealthlabs.ir                               در ایران                 iBabyو  iHealthشرکت حسان طب ابزار نماینده رسمی محصوالت 



 iHealth Core :HS6جزوه آموزشی ترازوی تحلیلگر بدن بیسیم 

 وزن بدن ) 2-9
صورت نمودار نشان این دستگاه با اندازه گیري هوشمند وزن شما، می تواند تغییرات حاصل از وزن را پس از هر بار اندازه گیري به 

 دهد. با مشاهده نمودار این تغییرات می توانید به راحتی پارامتر وزن خود را ارزیابی کرده و کنترل کنید.
 
 

 شاخص هاي نمایش -3

 
 : نمایش وزن و درصد چربی بدن روي ترازو8شکل 

 
 

 پیش نیازهاي نصب دستگاه -4
 با دستگاه هاي زیر کار می کند: iHealthترازوي تحلیلگر بدن بیسیم 

 و باالتر: 6.0ورژن  iOSمحصوالت اپل داراي سیستم عامل 

• iPhone 4 و باالتر 

• iPad mini و باالتر 

• iPad (نسل دوم) و باالتر 

• iPod touch (نسل چهارم) و باالتر 

 و باالتر: 4.0دستگاه هاي داراي سیستم عامل اندروید ورژن 

 GALAXY S2, S3, S4, S5سامسونگ  •

 NOTE II, IIIسامسونگ  •

 Mega 6.3سامسونگ  •

• LG NEXUS 4,5 
• HTC One M7, M8 
• HTC Droid DNA 

 
تطبیق  Wi-Fi IEEE 802.11 b/gبا سرویس استاندارد  کهمهیا میشود  مودمارتباط اینترنت بیسیم توسط یک  •

 مشخص میشود.  WPA2و  WEP, WPAو پشتیبانی آن توسط سرویس  استپذیر 
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 دانلود نرم افزار -5
 

 iOSدانلود نرم افزار در گوشی هاي  )5-1
 )  متصل باشد. Wi-Fi مند شما باید به اینترنت ( لزوماًي نرم افزار، حتماً گوشی یا دستگاه هوش: براي دانلود و نصب اولیه1تذکر 

به دلیل ثابت بودن خط می باشد، براي استفاده از دستگاه و نرم افزار سرعت اینترنت اهمیتی  Wi-Fiتوضیحات: الزام استفاده از  
 ندارد. 
می باشد به  Androidو درصورتیکه سیستم عامل شما  ”App Store“به  iOS: درصورت داشتن سیستم عامل 2تذکر 

Google Play .مراجعه نمایید 
 را جستجو نمایید.  iHealth MyVital 2.0شده و برنامه ي  App Storeابتدا وارد  )5-1-1

توضیحات: ورژن هاي قدیمی تر این نرم افزار نیز موجود می باشند، اما ورژن جدید به دلیل کامل تر و به روز تر بودن پیشنهاد می 
 گردد. 

 
 App Store: جستجو در 9شکل 

 
 

 برنامه ي موردنظر را دانلود نمایید.  11و  10مطابق شکل ) 5-1-2

 
 : انتخاب نرم افزار10شکل 

 
 : شروع دانلود11شکل 

 
 
 

12 
                                                    www.ihealthlabs.ir                               در ایران                 iBabyو  iHealthشرکت حسان طب ابزار نماینده رسمی محصوالت 



 iHealth Core :HS6جزوه آموزشی ترازوی تحلیلگر بدن بیسیم 

 . )12(شکل  پس از دانلود، برنامه به صورت خودکار برروي گوشی و یا دستگاه هوشمند شما نصب می گردد )5-1-3

 
 یا دستگاه هوشمند نصب نرم افزار روي گوشی: 12شکل 

 
 

  Androidدانلود نرم افزار در گوشی هاي  )5-2
 
 google play/ paly storeوارد نرم افزار ) 5-2-1

 .)13(شکل شوید
 

 
 play store: 13شکل 

 
 
را وارد  iHealth MyVitalsدر قسمت جستجو نام ) 5-2-2

 .)14(شکل  کنید
 

 
 : جستجوي نرم افزار14شکل 
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 ، روي نام نرم افزار کلیک کنیدبرنامهپس از یافتن  )5-2-3

 .)15(شکل 
 
 

 
 : یافتن نرم افزار15شکل 

 
 
کلیک کرده و سپس دکمه  installدر این قسمت روي  ) 5-2-4
 .)17و  16(شکل  را بزنید acceptي
 

 
 : نصب نرم افزار16شکل 

 
  : قبول نرم افزار17شکل 

 
 
 . )18(شکل  صبر کنید تا نرم افزار دانلود شود ) 5-2-5
 
 

 
 : دانلود نرم افزار18شکل 
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 کلیک کنید Openپس از پایان دانلود، بر دکمه ي  ) 5-2-6

 .)19(شکل 
 

 
 : باز کردن نرم افزار19شکل 

 
 

از منوي نرم افزارها در باال، برنامه ي  http://ihealthlabs.ir/storeشما حتی می توانید از طریق سایت ما به نشانی  )5-3
 .)20(شکل  موردنظر خود را دانلود نمایید

 

  
 : سایت فروش20شکل 
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 و راه اندازي نرم افزار حساب کاربريساختن  -6
 

 پس از آنکه نرم افزار را دانلود نمودید، در گوشی هوشمند خود آن را باز کنید. )6-1
 Agreeروي بر باز می شود؛ پس از مطالعه  21مطابق شکل  Software Lisence Agreementدر ابتدا صفحه ي )6-2

 کلیک کنید.

 
 : توافقنامه مفاد نرم افزار21شکل 

 . )22(شکل  کلیک کنید Startدکمه ي   روي بر )6-3

 
 : آغاز راه اندازي نرم افزار22شکل 

 
 . )23(شکل  باز می شود Log Inدر این مرحله، صفحه ي  )6-4

 
 : ساختن حساب کاربري23شکل 
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 ، اطالعات (نام کاربري و رمز عبور) خود را وارد نمایید.  iHealth IDدرصورت داشتن 
 کلیک نمایید. آدرس ایمیل، رمز عبور و تکرار رمز عبور خود را وارد کنید. Registerدر غیر این صورت  برروي دکمه ي 

 در صورت صحت اطالعات وارد شده، تیک سبزرنگی مقابل هریک از اطالعات نمایش داده می شود. 
 . )24(شکل  کلیک کنید Nextگزینه ي روي سپس بر 

 
 : مراحل ساختن حساب کاربري24شکل 

 
 در این صفحه نام پروفایل را وارد نموده و جنسیت خود را مشخص کنید.  )6-5

 کلیک کنید. Nextبر گزینه ي 
 میالدي وارد نمایید.تاریخ در این صفحه، به ترتیب قد، وزن، و تاریخ تولد (روز، ماه، سال) خود را به  )6-6

 .)27و  26، 25(شکل  کلیک کنید Nextبر گزینه ي 

 
نمودن نام حساب کاربري وارد : 25شکل 

 و انتخاب جنسیت

 
وارد کردن اطالعات قد و وزن : 26شکل 

 و تاریخ تولد

 
 ثبت اطالعات: 27شکل 

به نمایش درمی آید که نشان دهنده ي ثبت موفقیت آمیز   Registration Successful، پیام Accountپس از ایجاد  )6-7
 .)28(شکل  حساب کاربري شما می باشد

 
 : ثبت موفقیت آمیز حساب کاربري28شکل 
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موردنظر شما به  Deviceدر این مرحله شما نوع نمایش  منوي محصوالت انتخابی خود را مشخص می کنید، تا منوي  )6-8
 . )29(شکل  را انتخاب نمایید Deviceمنوي اصلی نرم افزار اضافه گردد. شما می توانید یک و یا چندین 

 
 هاي موردنظر: انتخاب دستگاه 29شکل 

 
 را بزنید. Startکلیک کرده و درنهایت  Nextبر گزینه ي  30مطابق شکل  )6-9

 
 : پایان مراحل ساختن حساب کاربري30شکل 

 
تذکر: به منظور محاسبه دقیق ترکیبات بدن ضروري است که هر کاربر دستورالعمل هاي نرم افزار را به دقت دنبال کرده و اطالعات 

 قد و وزن خود را به درستی ثبت نماید. 
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 و اتصال آن به نرم افزار دستگاهمراحل راه اندازي  -7
 

 در پشت دستگاه، پوشش دایره اي شکل را باز نمایید.  Pushبا فشردن دکمه ي  )7-1
 مورد نیاز است که در جعبه ي دستگاه موجود می باشد. AAچهار عدد باتري قلمی از نوع  )7-2
 باتري ها را در جاي خود قرار دهید. )7-3
کلمه را مشاهده ننمودید، دکمه روي نمایشگر آن ظاهر می شود. اگر این  SETاولین باري که ترازو را روشن کنید کلمه  )7-4

SET  .موجود در پشت ترازو و زیر درپوش باتري را فشار دهید 
 

 
 روي نمایشگر Set: مشاهده کلمه 31شکل 

 
 دو دکمه وجود دارد.نکته: در پشت ترازو 

 ). Stو  Kg ،lbبوسیله ي این دکمه واحد اندازه گیري وزن را انتخاب نمایید ( -
 10نمودن دستگاه می باشد. بدین منظور کافی است این دکمه را به مدت  resetمربوط به  Setدکمه ي  -

 .شده است resetروي نمایشگر دستگاه نمایان گردد. در این صورت دستگاه  SETثانیه نگه دارید تا عالمت 
 

 . کرده و بلوتوث را روشن نماییدمتصل  Wi-Fiگوشی خود را به  )7-5
را راه اندازي نمایید. در نرم  iHealth MyVitalsروي ترازو به نمایش درآمده است. نرم افزار  SETمطمئن شوید کلمه   )7-6

 را انتخاب کرده و دستورالعمل هاي ارائه شده روي نمایشگر را دنبال نمایید.  iHealthافزار، ترازوي تحلیلگر بدن بیسیم 
ساب کاربري خود اضافه نمایید. براي وارد نمودن رمز عبور مودم موجود در پشت ترازو را اسکن کنید تا آن را به ح QRکد  )7-7

برقرار شد، عالمت آن روي ترازو به صورت چشمک زن  Wi-Fiخود دستورالعمل هاي روي نمایشگر را دنبال کنید. وقتی ارتباط 
 ظاهر شده و سپس ثابت می گردد. اکنون ترازو آماده استفاده است. 

 

 
 و آماده بودن ترازو براي استفاده  Wi-Fiثابت شدن عالمت : 32شکل 

 
 بصورت چشمک زن روي نمایشگر دستگاه نشان داده می شود.  Wi-Fiپس از برقراري ارتباط، عالمت  )7-8
 

 اندازه گیري ترکیبات بدن) 7-9

روي نمایشگر  "0.0"را راه اندازي کنید. ترازو را فشار دهید تا روشن شود. سپس منتظر شوید تا  iHealthنرم افزار  ) 7-9-1
 ثابت گردد.  Wi-Fiظاهر شده و عالمت 

با پاي برهنه روي هر چهار الکترود بایستید. چند ثانیه روي ترازو بمانید تا اندازه گیري ها را انجام دهد. ابتدا وزن و سپس  ) 7-9-2
 بی بدن روي ترازو به نمایش درمی آید. اگر جوراب به پا داشته باشید، ترازو فقط وزن را نشان می دهد. درصد چر
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 شما می توانید جزئیات ترکیبات بدن خود را در نرم افزار مشاهده نمایید. 

 تذکر: اگر اندازه گیري چربی بدن شما با موفقیت صورت نگیرد، ترازو تنها وزن را نشان می دهد. 

 اندازه گیري دما و رطوبت اتاق) 7-10

 براي بررسی دما و رطوبت اتاق کافیست: 

 روي ترازو به نمایش درمی آید.  0.0فشاري به ترازو وارد کنید تا نمایشگر روشن شود. عالمت ) 7-10-1

لحظه به نمایش درمی راي چند گوشه پایین سمت راست یا چپ ترازو را فشار دهید، دما و رطوبت اتاق روي نمایشگر ب) 7-10-2
  آید.

 

 : نمایش دما و رطوبت توسط ترازو33شکل 

 استفاده از نرم افزار -8
 
 
 

 گزینه ي وزن را انتخاب کنید.  iHealth MyVitals) در منوي نرم افزار 8-1
 

 
 iHealth MyVitals: منوي نرم افزار 34شکل 

 وارد صفحه مربوط به محصول شوید.  HS6با انتخاب مدل ) 8-2
را انتخاب نمایید تا اطالعات وزن و  "هم اکنون داده ها را بروزرسانی کنید"از ایستادن روي ترازو، در نرم افزار گزینه پس ) 8-3

 درصد چربی در نرم افزار آپلود شده و سایر اطالعات مورد نظر محاسبه گردند. 

 
 افزارآپلود اطالعات در نرم : 35شکل 
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را  "فهرست") براي مشاهده ترکیبات بدن گزینه 8-4
 انتخاب نمایید. 

 
 : فهرست ترکیبات بدن36شکل 

) درصورت تمایل می توانید نمودار تغییرات ترکیبات 8-5 
 مشاهده نمایید.  "روند تغییرات"بدن را در منوي 

 
 : نمودار ترکیبات بدن37شکل 

 
 

 موبایلاندازه گیري بدون گوشی  -9

متفاوت، درصورت استفاده چندین کاربر کاربر طراحی شده است.  10قابل استفاده براي  iHealthترازوي تحلیلگر بدن بیسیم 
ترازو با مقایسه وزن جدید با اندازه گیري هاي قلبی هر کاربر را تشخیص می دهد. اگر وزن دو یا چند نفر مشابه باشد، ترازو شماره 

). به آرامی گوشه پایین سمت راست یا چپ پایین را فشار دهید تا شماره مورد نظر را ”X“هد (براي مثال کاربر کاربر را نشان می د
انتخاب نمایید، ترازو نیز پس از سه ثانیه آن را تایید می نماید. درنهایت اطالعات اندازه گیري شده به طور خودکار در ابر سالمت 

 آپلود می شوند. 

 
 یا مودم بیسیم ISPیی براي تغییر دستورالعمل ها -10

مجددا  Wi-Fiدر زیر درپوش باتري را فشار داده تا ارتباط  Setیا مودم اینترنت خود را تغییر دهید، دکمه  ISPاگر می خواهید 
را دنبال کنید تا دوباره اتصال ترازو را برقرار "  Wi-Fiبرقراري ارتباط ترازو با "تنظیم شود، سپس مراحل ارائه شده در بخش 

 021-88535974مراجعه کنید و یا با شماره تلفن  www.iHealthlabs.irبراي اطالعات بیشتر در رابطه با دستگاه به نمایید. 
 یید.تماس حاصل فرما(بخش خدمات پس از فروش شرکت حسان طب ابزار) 

 

 آفالینحافظه در حالت  -11
اندازه گیري را براي هر کاربر ذخیره کند. وقتی حافظه دستگاه پر شود، اندازه گیري هاي جدید روي  200این ترازو می تواند تا 

 مقادیر قدیمی تر ذخیره می گردند. 
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 روز رسانی نرم افزاره ب -12

می شود تا کارآیی آن بهبود یابد. وقتی یک بروزرسانی آماده باشد، پیغامی در این هرچند وقت یکبار، نرم افزار ترازو به روزرسانی 
 زمینه در نرم افزار به نمایش درمی آید. براي نصب بروزرسانی مراحل زیر را انجام دهید:

 را دنبال کنید. "  Wi-Fiبرقراري ارتباط ترازو با "الف. مراحل ارائه شده در بخش 

 را انتخاب نمایید.  "بله"ی براي ادامه روند به نمایش در می آید. ب. در نرم افزار پیغام

ج. در این مرحله بروزرسانی آغاز می گردد. نشانگري روي صفحه نمایش ترازو از چپ به راست حرکت کرده و پس از پایان 
 به نمایش در می آید.  "0.0"بروزرسانی عالمت 

 
 تذکر مهم براي کاربران -13

پیش از استفاده از این محصول با پزشک خود مشورت نمایند. برخی شرایط فیزیکی ممکن است بر میزان آب بدن  زنان باردار باید
 تاثیر گذاشته و در نهایت منجر به گرفتن نتایج نادرست گردند. براي اطالعات بیشتر با پزشک خود مشورت نمایید. 

باید در جاي خشک نگهداري شود. براي دریافت نتایج دقیق، ترازو را دور از میدان هاي  iHealthترازوي تحلیلگر بدن بیسیم 
 مغناطیسی قرار دهید چرا که این میدان ها بر نتایج تاثیر گذاشته و باعث آسیب به ترازو می شوند. 

 موارد منع استفاده -14

 استفاده نکنید. این دستگاه ها عبارتند از: هیچگاه این دستگاه را به همراه سایر دستگاه هاي الکترونیکی پزشکی

 ) ایمپلنت هاي الکترونیکی پزشکی مانند ضربان ساز (پیس میکر)1(

 ) سیستم هاي پشتیبان الکترونیکی مانند قلب/ریه مصنوعی2(

 ) تجهیزات پزشکی الکترونیکی قابل قابل حمل مانند الکتروکاردیوگراف3(

 سایر دستگاه ها شده و یا خطراتی را براي کاربران آنها به همراه داشته باشد. ممکن است این محصول باعث ناکارآمدي 

 ایمنی و احتیاطات کلی -15

 . ترازو را روي سطوح ناصاف (نظیر فرش و سطوح نرم) قرار ندهید چراکه باعث ایجاد خطا در نتایج می گردد. 1

. این ترازو براي استفاده بزرگساالن طراحی شده است. نوزادان یا خردساالن و یا افرادي که نمی توانند بدون کمک ثابت بایستند، 2
 نباید از این ترازو استفاده نمایند. 

 . از این ترازو در نزدیکی میدان هاي مغناطیسی قوي همانند مایکروویو و غیره استفاده نکنید. 3

 سال استفاده آزموده شده است.  2بار اندازه گیري یا  10،000و براي . این تراز4

 می باشد. ترازو منوط به شرایط زیر است: FCCقوانین  15. دستگاه منطبق با بخش 5

 ترازو باعث ایجاد  تداخالت آسیب رسان نمی گردد، و -

 ی گردند. ترازو می تواند تداخالت را دریافت نماید که باعث عملکرد نادرست آن م -
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 نباشد، باعث باطل شدن گارانتی دستگاه می گردد.  iHealth. تغییرات و اصالحاتی که مورد تایید آزمایشگاه 6

دستگاه هاي دیجیتالی و همچنین بخش  B. این دستگاه تحت آزمون هاي متعدد قرار گرفته و مطابق با محدودیت هاي کالس 7
یت ها بگونه اي درنظر گرفته شده اند که از دستگاه دربرابر تداخالت آسیب رسان طراحی شده است. این محدود FCCقوانین  15

محافظت کنند. این تجهیزات، از امواج رادیویی استفاده کرده و اگر مطابق دستورالعمل نصب نشوند می توانند تداخالتی را در 
یو و تلویزیون ایجاد کند، می توان آن را با خاموش و روشن ارتباطات رادیویی ایجاد نمایند. اگر دستگاه تداخالتی در گیرنده هاي راد

 نمودن ترازو تشخیص داد. اگر این تداخل ایجاد شده بود کاربر می تواند اقدامات زیر را انجام دهد: 

 جابجا نمودن آنتن گیرنده -

 افزایش فاصله بین دستگاه و گیرنده -

 اتصال دستگاه به پریزي با مدار مجزا از گیرنده -

 مشورت با تکنسین رادیو و تلویزیون -

 

 

 : مشخصات فنی دستگاه1پیوست 

 
 iHealth. نام محصول: ترازوي تحلیلگر بدن بیسیم 1
 HS6. مدل: 2
 (چهار الکترود) BF. دسته بندي: منبع برق داخلی، قسمت کاربردي 3
 باتري قلمی ≡ V5/1 X 4. منبع تغذیه: 4

 روزانهماه براي مصرف  3عمر باتري: حدود 
 . محدوده اندازه گیري:5

 kg 180- 5وزن بدن: 
 5 – 60چربی بدن: %

 C° 40 – 5دما: 
 RH %85 – 20رطوبت: 

 . دقت ترازو:6
 kg1/0وزن: 

 ±1چربی بدن: %
 C° 40 – 5. دماي عملکردي: 7
 RH% 85 – 20. رطوبت عملکردي: 8
 -C° 55 – 20. دماي نگهداري و حمل و نقل: 9

 ≥ RH%90و حمل و نقل: . رطوبت نگهداري 10
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 و شرایط گارانتی : قوانین2پیوست 
 

سال  10یک سال گارانتی تعویض در قبال ایراداتی است که توسط سازنده و در هنگام تولید به دستگاه وارد شده و  •
 خدمات پس از فروش

 ضمانت نامه فاقد مهر و تاریخ از درجه اعتبار ساقط است •
 ناشی از تولید دستگاه می باشد.ضمانت نامه شامل نقایص فنی  •
، نوسانات برق و استفاده ناصحیح LCDهرگونه عیب دیگري که در اثر ضربه، آب، آتش، مواد شیمیایی، شکستگی شیشه و  •

 از دستگاه عارض گردد، از موارد شامل ضمانت نامه خارج می باشد.
 عتبار ساقط می گردد.در صورت باز شدن یا مخدوش شدن برچسب دستگاه، ضمانتنامه از درجه ا •
 حمل دستگاه معیوب با گارانتی جهت انجام تعمیرات به عهده خریدار است. •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سواالت متداول : 3پیوست 

 
و  iOSبا اکثر گوشی هاي جدید داراي سیستم عامل  iHealth Core (HS6)ترازوي کدام گوشی هاي موبایل با 
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 iHealth Core :HS6جزوه آموزشی ترازوی تحلیلگر بدن بیسیم 

 iHealth Coreترازوي 

(HS6)  سازگار است؟ 
Android  سازگار ي باشد. براي اطالع از لیست این دستگاه ها به دستورالعمل استفاده از ترازو

 مراجعه نمایید. 

می باشد. این بدین معنی است که این  CEو  FDAداراي تاییدیه  iHealthتمامی محصوالت  دقت ترازو چقدر است؟
 محصوالت مطابق با استانداردهاي مربوط به دقت که در آمریکا و اروپا حاکم هستند، می باشد. 

حداکثر وزنی که ترازو 
اندازه گیري می کند چقدر 

 است؟

 کیلوگرم را اندازه گیري نماید.  140می تواند تا  iHealth Core (HS6)ترازوي 

 

برقراري ارتباط با آیا براي 
ترازو حتما باید از گوشی 
استفاده گردد و یا با رایانه 
شخصی نیز می توان به آن 

 متصل شد؟

بخشی از خانواده فناوري هستند که اطالعات سالمتی را با گوشی  iHealthتمامی محصوالت 
موبایل شما ادغام می کنند. شما نمی توانید دستگاه را با استفاده از رایانه شخصی کنترل کنید، 

 اما می توانید از این طریق به حساب ابر سالمتی خود دسترسی داشته باشید. 

 

آیا می توانم درصورت 
داشتن ضربان ساز (پیس 

 iHealthمیکر) از ترازوي 

Core (HS6)  استفاده
 کنم؟ 

براي جمع آوري اطالعات از سیگنال هاي الکتریکی استفاده  iHealth Core (HS6)ترازوي 
می کند. این سیگنال هاي کوچک ممکن است در تجهیزات مانیتورینگ قلبی تاثیر بگذارد. به 

لیل ما به شدت توصیه می کنیم درصورت داشتن ضربان ساز و یا استفاده از هرگونه همین د
 دستگاه حیاتی حساس، از ترازو استفاده ننمایید. 
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