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 به نام خدا

 شرکت: معرفی 

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

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

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

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

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

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

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

 تله مدیسین چیست؟ 

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

و اینترنت،  علم پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نبودهست. ده اکرد یجاراد اه افمرروزندگی بهبود سطح ز

یا پزشکی از راه   مدیسین تله .استخدمات پزشکی به همراه داشته تاثیرات بسزایی در توسعه و بهبود ارائه

 سالمتی تمدیری زبان ساده می شود و به شناخته نیز هلث تله و  e-Health ،m-Health های  نام با دورکه

 با همزمان تا کمک کرده بیماران زیادی به به حال که تا باشد می اینترنت و کامپیوتر تلفن همراه، کمک به

درواقع این روش، روشی  .دهند نیزکاهش را غیر ضروری سنگین آمدهای زیاد، مخارج رفت و به نیاز کردن کم

فرایندهای الکترونیکی و ارتباطی پشتیبانی های بهداشتی، تشخیصی و درمانی است که با جدید در مراقبت

شود و پلی ارتباطی میان علوم پزشکی و مهندسی به حساب می آید که در آن جامعه پزشکی از امکانات می

 .کندمهندسی برای ارتقای سطح سالمت جامعه استفاده می

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

جمله ل و ....  از منزدر پایش عالیم حیاتی ، سالمتیل مرتبط با کنتری هاار فرم انرت، مایشاآزنتایج ت و طالعاا

د یای زیاامزه عالوه بر موارد ذکر شده ین شیواهد. دمی ار شما قرر ختیادر اخدماتی هستند که تله مدیسین 

 اه دارد:، به همریرارد زجمله موی  هم از یگرد

 

 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 پزشکیهای مراقبتکاهش هزینه 
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 KN-550BT  مربوط به دستگاهاطالعات 

 معرفی دستگاه -1

تصور استفاده از دستگاه های پزشکی از راه دور به منظور مدیریت سالمتی، برای بسیاری از افراد وحشت آور 

 مانند آب خوردن است.  iHealthبه نظر می رسد، ولی اندازه گیری فشارخون به کمک محصوالت 

طراحی شده که می توانید فشارخون خود را به راحتی، چه با استفاده  بگونه ایاین دستگاه فشارسنج جدید، 

 و چه بدون استفاده از گوشی های هوشمند اندازه گیری کنید.

iHealth Track  یک فشارسنج با مصرف خانگی است که به شما امکان می دهد بالفاصله نتایج اندازه گیری

 ی بررسی بیشتر به پزشک خود ارسال نمایید. های خود را مشاهده کرده و در هر زمان آن را برا

از  گزارشیبه طور خودکار ممکن می شود که  iHealth MyVitalsنرم افزار رایگان  ویژگی توسط نای

را با پزشک خود به اشتراک بگذارید. دستگاه  آنها را می دهد که امکانو به شما این  ذخیره کردهاطالعات را 

  د.نسازگار می باش Androidو  iOSهای  سیستم عاملشی های دارای بسیاری از گوبا  iHealthهای 

اولویت پیدا می کنند. این  دقت و قابلیت اطمینان بحث بررسی سالمت در خانه مطرح می شود، زمانیکه

و وزارت سالمت کانادا سازمان استرالیا  بوده و تایید شده توسط  TGA و اروپا CEآمریکا،  FDAدستگاه دارای 

 می باشد. ت ایران بهداش

 

 
 iHealth Track KN-550BT فشارسنج: 1شکل 
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 KN-550BTمدل  iHealthویژگی های فشارسنج بازویی  -2

 که آن را از سایر فشارسنج ها متمایز می کند عبارتند از:  iHealth Trackاز جمله ویژگی های فشارسنج 

 اندازه گیری سریع و ساده فشارخون و ضربان قلب  -

ده مستقیم نتایج روی نمایشگر چند رنگ فشارسنج با التزام به توصیه های سازمان بهداشت مشاه -

 (WHOجهانی )

 اندازه گیری در دستگاه پیش از انجام عمل همگام سازی 61ذخیره  -

 همگام سازی اطالعات از طریق بلوتوث با گوشی هوشمند -

زمان و هر مکان با استفاده از نرم اندازه گیری، مدیریت و اشتراک گذاری نتایج فشارخون در هر  -

  iHealth MyVitalsافزار 

 به اشتراک گذاری داده ها و اطالعات با پزشک متخصص -

 ( فشار خون2-1

فشار خون به نیرو یا فشاری گفته می شود که به واسطه جریان خون به دیواره رگ های خونی سراسر بدن 

 .گردداعمال می 

شود. طی  هدایت خون در مسیر رگ های بدن، منجر به گردش خون میقلب به عنوان یک پمپ، به واسطه 

جریان خون را از حداکثر مقدار ممکن ) فشار سیستول( به حداقل مقدار ممکن )  هر ضربان قلب، این نیرو

 اندازه گیری می شود. (mmHg) فشار دیاستول( می رساند. فشار خون برحسب میلی متر جیوه

،  8زیمم و ، مقدار فشار خون ماک 12نشان می دهند که  8روی  12یا  81/121 فشار خون نرمال را با عدد

مم می باشد . البته این عدد در افراد مختلف و بر اساس شرایط سنی ، تغذیه ای ، نشانگر فشار خون مینی

رات یروانی و خصوصیات ژنتیکی و فردی متفاوت است . ضمنا فشار خون در یک فرد نیز در طول شبانه روز تغی

 . جزئی و ناچیزی خواهد داشت

یکی از مکانیسم های پیچیده و حیاتی بدن انسان است که عوامل مختلفی  طبیعیتنظیم فشار خون در حد 

د اما آنچه ک موجب بروز عوارضی در فرد می شودر آن نقش دارند . باال رفتن و پایین آمدن این فشار هر ی

ار است که از آن به عنوان پرفشاری خون و یا در اصطالح فشار خون بیشتر اهمیت دارد بحث باال رفتن این فش

یاد می شود . معموال هنگامی بحث پرفشاری خون باال برای یک فرد مطرح می شود که فشار خون وی در 

 .بیشتر باشد 9روی  15یا  91/151چند نوبت ارزیابی از 
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 ل های زیر را در سطح جهانی منتشر کرده است: سازمان بهداشت جهانی، جهت ارزیابی فشار خون دستورالعم

 فشار خون بهینه:

  میلیمتر جیوه 121فشار سیستول کم تر از 

  میلیمتر جیوه 81فشار دیاستول کم تر از 

 فشار خون طبیعی:

  میلیمتر جیوه 121-129فشار سیستول 

  میلیمتر جیوه 81-84فشار دیاستول 

 فشار خون متوسط رو به باال:

  میلیمتر جیوه 131-139فشار سیستول 

  میلیمتر جیوه 85-89فشار دیاستول 

 فشار خون باالی خفیف :

  میلیمتر جیوه 141-159فشار سیستول 

  میلیمتر جیوه 91-99فشار دیاستول 

 فشار خون باالی متوسط :

  میلیمتر جیوه 161-179فشار سیستول 

  میلیمتر جیوه 111-119فشار دیاستول 

 فشار خون باالی شدید:

 میلیمتر جیوه 179یستول باالتر از فشار س 

  میلیمتر جیوه 111فشار دیاستول باالتر از 

 

این دسته بندی ها تنها یک راهنمایی محسوب می شوند. وضعیت سالمت فرد ممکن است تحت تاثیر پارامتر 

ردی ف های مختلف از قبیل سن، جنسیت، شرایط فیزیکی بدن، وراثت و ...تغییر کند. تفسیر اندازه گیری های

 باید حتما در مراکز درمانی تخصصی و به واسطه پزشکان متخصص انجام شود.
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 طبقه بندی فشار خون برای بزرگساالن  -

 
 طبقه بندی فشار خون: 1جدول 

اورژانسی یا تشخیصی ارائه نشده است؛ این نمودار  های برای وضعیت معیاریتذکر: این جدول به منظور ایجاد 

. برای تفسیر بهتر نتایج فشار خون با پزشک خود می باشده بندی های مختلف فشار خون تنها برای شرح طبق

 مشورت کنید. 

 
 

 ( ضربان قلب2-2

 .ضربان در دقیقه دارد 111تا  61قلب یک فرد بزرگسال سالم در حالت استراحت بین 

مت لیت موثرتر قلب و سالفعا تر باشد، نشان دهنده کمبه طورکلی هرچه تعداد ضربان قلب در حالت استراحت 

 41 دودحسیستم قلبی عروقی است. به طور مثال ضربان قلب یک ورزشکار حرفه ای در حالت استراحت  بهتر

 .در دقیقه است ضربان

 .به معنی غیرطبیعی بودن ریتم قلب است ی قلبیآریتم

تر از و کم تاکی کاردی شود که بیشتر از این تعداد،طبیعی به صورت زیر تعریف می ضربانتعداد 

 :شودضربان قلب تندتر می نام دارد، هم چنین باید توجه داشت که در مواقع فعالیت کاردیبرادی آن

 (31تا  1در نوزاد  :)هدر دقیق ضربان 161تا  141روزه 

 (3تا  1شیرخواران  :)در دقیقه ضربان 141تا  121ساله 

 (12تا  3کودک  :)در دقیقه ضربان 121تا  111ساله 

  :ضربان در دقیقه 111تا  61بزرگساالن 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C_%D9%82%D9%84%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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 موارد منع مصرف -3

 به افراد دارای آریتمی شدید توصیه نمی شود از این دستگاه استفاده نمایند. 

 جعبهمحتویات  -4

 1 گاه فشارسنج عدد دست 

 1  کاف بازوییعدد 

 1  نصبعدد راهنمای 

 4  عدد باتری قلمیAAA 

 نصب دستگاهالزامات  -5
 iPod touch, iPhone , iPadمناسب برای استفاده با مدل های  iHealthفشار خون بیسیم  سنجش دستگاه

 زیر می باشد: 
 generation) thiPod touch (5 

 generation) thiPod touch (4 

 generation) rdtouch (3 iPod 

 iPhone 6S 

 iPhone 6 

 iPhone 5S 

 iPhone 5 

 iPhone 4S 

 iPhone 4 

 iPhone 3GS 

 generation) thiPad (4 

 generation) rdiPad (3 

 iPad 2 

 iPad 

 iPad mini 

 یا باالتر باشد.  V4.3این دستگاه ها باید  iOSورژن 

 تر دارند:و باال 3.0نیاز به سیستم عامل  Androidدستگاه های 
 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 Note 3 SM-N9006 

 Samsung Galaxy Note 2 SCH-I605 

 HTC One M7 

 HTC Droid DNA 
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 LG Nexus 4 

 LG Nexus 5 
 

بلوتوث برخی گوشی  4.0بلوتوث دستگاه های اپل و نسخه  4.0سازگار با نسخه  iHealthدستگاه فشارسنج 

 های هوشمند اندروید می باشد. 

 دانلود نرم افزار -6
ماً و: برای دانلود و نصب اولیه ی نرم افزار، حتماً گوشی یا دستگاه هوشمند شما باید به اینترنت ) لز1تذکر 

Wifi .متصل باشد  ) 

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

 اینترنت اهمیتی ندارد. 

و درصورتیکه سیستم عامل  App Storeبه  iOSدرصورت داشتن سیستم عامل برای دانلود نرم افزار : 2تذکر 

 مراجعه نمایید. Google Playی باشد به م Androidشما 

 

 iOSدانلود نرم افزار در گوشی های  -6-1
 

 را جستجو نمایید.  iHealth MyVital 2.0شده و برنامه ی  App Storeابتدا وارد  (6-1-1

 

 

 
 App Store: جستجو در 2شکل 
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 برنامه ی موردنظر را دانلود نمایید.  ( 6-1-2

 

 
 : انتخاب نرم افزار3شکل 

 
 : شروع دانلود4شکل 

 

 پس از دانلود، برنامه به صورت خودکار برروی گوشی و یا دستگاه هوشمند شما نصب می گردد.  (6-1-3

 

 
 : نصب نرم افزار روی گوشی یا دستگاه هوشمند5شکل 
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  Androidدانلود نرم افزار در گوشی های -6-2

 

 

 google play/ paly storeوارد نرم افزار   (6-2-1

 .شوید

 
 play store: 6شکل 

 

 iHealthدر قسمت جستجو نام   (6-2-2

MyVitals .را وارد کنید 

 

 
 : جستجوی نرم افزار7شکل 

 

روی نام نرم افزار کلیک برپس از یافتن آن،  (6-2-3

 کنید.

 

 
 : یافتن نرم افزار8شکل 
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کلیک کرده و  installدر این قسمت روی (  6-2-4

 را بزنید. acceptسپس دکمه ی

 

 
 : نصب نرم افزار9شکل 

 
  : قبول نرم افزار11شکل 

 

 صبر کنید تا نرم افزار دانلود شود.   (6-2-5

 

 
 : دانلود نرم افزار11شکل 

 

 Openدکمه ی  رویپس از پایان دانلود، بر ( 6-2-6

 کلیک کنید.

 

 
 : باز کردن نرم افزار12شکل 
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از منوی نرم  http://ihealthlabs.ir/storeشما حتی می توانید از طریق سایت ما به نشانی  -6-3

 افزارها در باال، برنامه ی موردنظر خود را دانلود نمایید.

 

  

 : سایت فروش13شکل 

 

 

 و راه اندازی نرم افزار Accountساختن  -7
 

 پس از آنکه نرم افزار را دانلود نمودید، در گوشی هوشمند خود آن را باز کنید. (7-1

 Software Lisenceدر ابتدا صفحه ی (7-2

Agreement آن باز می شود؛ پس از مطالعه 

 ک کنید.کلی Agreeروی بر

 
 توافقنامه مفاد نرم افزار: 14شکل 

 

 

 کلیک کنید.  Start ی دکمه  رویبر (7-3

 

 
 : آغاز راه اندازی نرم افزار15شکل 

http://ihealthlabs.ir/store
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باز می  Log Inی  هدر این مرحله، صفح (7-4

 شود.

 
 

 : ساختن حساب کاربری16شکل 

 

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

لیک نمایید. آدرس ایمیل، رمز عبور و تکرار رمز عبور خود ک 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.  Nextسپس بر گزینه ی 

 
 : مراحل ساختن حساب کاربری17شکل 

 

 وارد نموده و جنسیت خود را مشخص کنید.  در این صفحه نام پروفایل خود را (7-5

 کلیک کنید. Nextبر گزینه ی 

 میالدی وارد نمایید. تاریخ در این صفحه، به ترتیب قد، وزن، و تاریخ تولد )روز، ماه، سال( خود را به (7-6

 کلیک کنید. Nextگزینه ی  رویبر

 

: وارد نمودن نام حساب 18شکل 

 کاربری و انتخاب جنسیت

 

: وارد کردن اطالعات قد و 19شکل 

 وزن و تاریخ تولد

 

 : ثبت اطالعات21شکل 
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، پیام Accountپس از ایجاد  (7-7

Registration Successful   به نمایش درمی

آید که نشان دهنده ی ثبت موفقیت آمیز حساب 

 کاربری شما می باشد

 
 : ثبت موفقیت آمیز حساب کاربری21شکل 

ا نوع نمایش  منوی در این مرحله شم (7-8

محصوالت انتخابی خود را مشخص می کنید، تا 

موردنظر شما به منوی اصلی نرم  Deviceمنوی 

افزار اضافه گردد. شما می توانید یک و یا چندین 

Device  .را انتخاب نمایید 

 
 : انتخاب دستگاه های موردنظر22شکل 

 

درنهایت  کلیک کرده و Nextگزینه ی  رویبر

Start .را بزنید 

 
 : پایان مراحل ساختن حساب کاربری23شکل 
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 اندازه گیری فشارخون  نکات اولیه  -8

فشارخون انسان مدام در حال نوسان است. روز، شب، فعالیت فیزیکی و یا حتی تغییرات روحی می تواند روی 

فشارخون تاثیر بگذارد. به همین دلیل مشاهده نتایج یکسان و ثابت در اندازه گیری های فشارخون بسیار 

مشخصی فشارخون خود را  غیرمعمول خواهد بود. به همین دلیل است که توصیه می شود هر روز در زمان

 اندازه گیری کنید. 

 دقیقه آرام پشت یک میز بنشینید.  5پیش از اندازه گیری فشارخون به مدت  8-1

 کاف باید هم سطح قلب قرار گیرد.  8-2

 در هنگام اندازه گیری از صحبت و حرکت کردن بپرهیزید.  8-3

 بار اندازه گیری را روی همان دست انجام دهید.  8-4

 اگر به مدت یک ماه یا بیشتر از دستگاه استفاده نمی کنید، باتری ها را خارج نمایید.  8-5

 این دستگاه فشارسنج برای بزرگساالن طراحی شده و نباید برای کودکان استفاده گردد.  8-6

 افراد مبتال به آریتمی شدید نباید از این دستگاه استفاده نمایند.  8-7

 استفاده نکنید.  iHealthکاف تعبیه شده  از کاف دیگری به جز 8-8

 مفهوم عالئم روی نمایشگر -9

 تعریف عالئمی که روی دستگاه به نمایش در می آیند:

 عالمت بلوتوث 

 عالمت همگام سازی 

 عالمت تخلیه هوا 

 نشانگر حافظه 

 نشانگر اتمام باتری 

 عالمت ضربان قلب نامنظم 

 
 فشارخوننشانگر طبقه بندی سطح 
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 : نمایشگر دستگاه فشارسنج24شکل 

 

 را باید انتخاب کنیم؟ iHealth Trackدستگاه فشارسنج چرا  -11

اندازه گیری فشارخون با این دستگاه بسیار ساده است اما مهمترین مسئله استفاده ای است که از این نتایج 

که آن را اده کنید، اما زمانیمی کنید. می توانید از این دستگاه به تنهایی برای  اندازه گیری فشارخونتان استف

همگام نمایید می توانید نتایج اندازه گیری های خود را ردیابی و  iHealth MyVitalsبا نرم افزار رایگان 

 ذخیره کرده و آنها را با خانواده و پزشک خود به اشتراک بگذارید. 

سالمت دسترسی داشته و در همچنین به کمک حساب کاربری خود می توانید به خدمات رایگان و ایمن ابر 

 آنجا داده های خود را مدیریت، روند پیشرفت خود را بررسی و داده های خود را به اشتراک بگذارید. 

 نحوه استفاده از فشارسنج -11

 باتری ها 11-1

 الف. درپوش باتری در پشت دستگاه را باز کنید.

 در محل قرار دهید.  AAAب. چهار عدد باتری قلمی 

 باتری را ببندید.  ج. درپوش

 اگر روی نمایشگر عالمت باتری به نمایش در آید، باید تمامی باتری ها را تعویض کنید. 

 باتری های قابل شارژ برای این دستگاه مناسب نیستند. 
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 نحوه قرار دادن کاف روی بازو 11-2

ت که می توان کاف مطابق سایز جهانی می باشد. این بدین معنی اس iHealth KN-550BTکاف فشارسنج 

سانتی متر استفاده نمود. اگر بازویتان از این کاف بسیار بزرگتر است، توصیه  42تا  22را روی هر بازویی با قطر 

 می شود از مدل مچی فشارسنج استفاده کنید. 

 سانتی متر باالتر از آرنج ببندید.  2الف. کاف فشارسنج را روی بازوی برهنه و 

خود را صاف روی زمین بگذارید. آرنج خود را روی یک میز قرار دهید بگونه ای که کف ب. بنشینید و پاهای 

دست روبرویتان قرار گیرد. همچنین می توانید اندازه گیری فشارخون را در حالت خوابیده انجام دهید. می 

د. لوله باال باش توانید به پشت بخوابید و دست چپتان را در کنار خود قرار دهید بگونه ای که کف دست رو به

 کاف باید در جلوی دست و در راستای انگشت وسط باشد. 

 ج. کاف را محکم ببندید.

د. وقتی کاف بسته است باید احساس راحتی کنید. یعنی باید قادر باشید یک انگشت را بین کاف و بازوی خود 

 قرار دهید. 

ی با یک دستمال مرطوب تمیز کنید. سپس تذکر: اگر کاف کثیف شد، آن را از دستگاه جدا کرده و به آرام

بار  211بگذارید در هوای آزاد خشک شود. آن را در ماشین لباسشویی قرار ندهید. توصیه می شود پس از هر 

 اندازه گیری کاف را تمیز کنید. 

 متصل نمودن کاف به دستگاه 11-3

کاف را در سوکتی که در کنار  وقتی مطمئن شدید که اندازه کاف برای بازوی شما مناسب است، کانکتور

دستگاه وجود دارد، قرار دهید. مطمئن شوید که کانکتور به طور کامل در سوکت فرو رفته تا از نشتی هوا 

 جلوگیری کنید. 

در طی اندازه گیری از فشار دادن یا انسداد لوله کاف خودداری کنید، چراکه باعث خطا در باد شدن کاف و یا 

 ها به دلیل فشار بیش از حد شود. آسیب رسیدن به بافت 

 تنظیم تاریخ و زمان 11-4

را در گوشی هوشمند خود  iHealth MyVitalsباتری ها را در دستگاه قرار داده و ارتباط آن با نرم افزار 

برقرار نمایید. تاریخ و ساعت به طور خودکار به روز خواهد شد. اگر باتری ها را تعویض کنید، باید تاریخ و 

 را دوباره تنظیم نمایید.  ساعت
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 اندازه گیری فشارخون 11-5

را فشار دهید. در  ابتدا  "آغاز/پایان"الف. پس از آنکه کاف را روی بازو قرار داده و چند دقیقه آرام بودید، دکمه 

تست تمامی مشخصات نمایشگر به نمایش در می آیند، اگر بخشی روی نمایشگر روشن نشد با مرکز  برای

 تماس بگیرید.  (121 - 88535974  پس از فروش شرکت حسان طب ابزار ) تخدما

ب. برای اندازه گیری فشارخون ابتدا کاف باد شده و سپس به آرامی تخلیه می گردد. وقتی اندازه گیری به 

 LCDپایان رسید، عدد فشارخون و ضربان قلب روی نمایشگر دستگاه به نمایش درمی آید. بسته به عدد فشار، 

ارتند از سبز برای فشارخون طبیعی، زرد برای فشارخون دستگاه به رنگ های مختلفی درمی آید، این رنگ ها عب

 WHOکمی باال و قرمز برای فشارخون بسیار باال. الزم به ذکر است که این رنگ ها با استناد به قوانین 

 )سازمان بهداشت جهانی( انتخاب شده اند. نتایج به صورت خودکار در حافظه دستگاه ذخیره می شوند.

( تشخیص داده شود، عالمت Irregular Heart Beatگیری ضربان قلب نامنظم )ج. اگر در طول اندازه 

IHB  به صورت چشمک زن( به نمایش درمی آید. اگر وضعیت(IHB  تشخیص داده شود، نتایج اندازه گیری

 فشارخون صحیح نخواهد بود. برای ارزیابی صحیح تر با پزشک خود مشورت کنید. 

 iHealth MyVitalsی توانید در هر زمان دستگاه خود را با نرم افزار د. برای مدیریت بهتر فشارخون م

 همگام سازید.

ه. درصورت عدم استفاده به مدت یک دقیقه، دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود تا از اتالف باتری ها 

تی فشارسنج را به صورت دس ”START/STOP“جلوگیری گردد. از سوی دیگر می توانید با فشردن دکمه 

 خاموش کنید.  

 روند را متوقف کنید.  ”START/STOP“و. در حین اندازه گیری می توانید با فشردن دکمه 
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 دسته بندی فشارخون و نشانگر دستگاه -12

فشارخون سیستولیک  دسته بندی فشارخون

mmHg 

فشارخون دیاستولیک 

mmHg 

 نشانگر دستگاه

 سبز 61 – 79 91 – 119 بهینه

 سبز 81 – 84 121 – 129 طبیعی

 زرد 85 – 89 131 – 139 طبیعی باال

 زرد چشمک زن 91 – 99 141 – 159 1فشارخون باالی درجه 

 قرمز 111 – 119 161 – 179 2فشارخون باالی درجه 

 قرمز چشمک زن ≥ 111 ≥ 181 3فشارخون باالی درجه 

 : دسته بندی فشارخون و نشانگر دستگاه2جدول 

 

 اه فشارسنجدستگ حافظه -13

می توانید اندازه گیری های قبلی خود را مشاهده نمایید. اولین عددی که به  "M"با دو بار فشردن دکمه 

نمایش درمی آید میانگینی از سه اندازه گیری اخیر است. پس از مشاهده میانگین، با فشردن دوباره دکمه 

"M"  مشاهده سایر اندازه گیری ها دوباره این دکمه را می توانید آخرین اندازه گیری را مشاهده نمایید. برای

را به مدت  "M"فشار دهید. برای حذف کلیه اندازه گیری های ذخیره شده در این دستگاه کافی است دکمه 

 ثانیه نگه دارید.  3

 اگر هیچ عددی در دستگاه ذخیره نشده باشد، نمایشگر عدد صفر را نشان می دهد. 
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 اه با نرم افزارهمگام سازی دستگ -14

 گوشی خود را در کنار دستگاه فشارسنج خود قرار دهید.  14-1

 را در گوشی خود راه اندازی نمایید )بلوتوث باید روشن باشد(.  iHealth MyVitalsنرم افزار  14-2

روی دستگاه فشارسنج را فشار دهید. اعداد ذخیره شده در حافظه به نمایش درمی آیند.  "M"دکمه  14-3

به صورت خودکار عمل همگام سازی با نرم افزار را آغاز  iHealth Trackس از چند ثانیه دستگاه فشارسنج پ

می کند. در این حین شما می توانید مشاهده کنید که اعداد روی دستگاه یکی یکی کم شده و در نهایت به 

 مامی اندازه گیری ها به نرمصفر می رسند. وقتی عدد صفر روی نمایشگر مشاهده شود بدین معنی است که ت

 به صورت فهرستی در گوشی خود مشاهده نمایید.  را افزار انتقال یافته و اکنون می توانید آنها

 اگر هیچ اندازه گیری در دستگاه ذخیره نشده باشد، عدد صفر برروی نمایشگر به نمایش درمی آید.  14-4
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 ایمنی و پیشگیری -15

به دقت العات راهنمای کاربری و سایر دستورالعمل های موجود را پیش از استفاده از دستگاه، . تمامی اط1

 مطالعه نمایید. 

 . درصورت بروز هریک از شرایط زیر با پزشک خود مشورت کنید: 2

a آسیب دیده یا متورم. عضو روی( استفاده از کاف 

b دارای شنت وریدیدرمان درون وریدی، یا  تحت( استفاده از کاف روی عضو-( شریانیA-V.) 

c .استفاده از کاف روی مچ در سمتی که عمل برداشتن پستان صورت گرفته است ) 

d روی همان عضو. بر( استفاده ی همزمان با سایر وسایل مانیتورینگ پزشکی 

e .وجود نیاز به چک نمودن جریان خون کاربر ) 

کت استفاده نکنید، چراکه ممکن است منجر به اندازه از این محصول در وسیله ی نقلیه ی در حال حر. 3

 شود. نادرستگیری 

. اندازه گیری های فشار خون انجام شده توسط این دستگاه مشابه اندازه گیری های صورت گرفته توسط 4

بوده و در محدوده ی استاندارد تعیین  های جیوه ای و عقربه ای پزشکان و متخصصان با استفاده از فشارسنج

 یا اتوماتیک می باشد.  دیجیتالیبرای فشارسنجی  استاندارد ملی آمریکاه توسط شد

برقرار شود، روند اندازه گیری به طور خودکار متوقف می  با گوشی شما تماسی ،. اگر در حین اندازه گیری5

تداخالت  در مد پرواز قرار داده شود تا از بروز iOSدستگاه  ،. توصیه می شود در حین اندازه گیریگردد

 مغناطیسی قوی جلوگیری گردد. 

به نمایش درمی  IHB( تشخیص داده شود، عالمت IHB. اگر در حین روند اندازه گیری ضربان قلب نامنظم )6

خود را ادامه می دهد، اما نتایج ممکن  روند اندازه گیریبیسیم  بازوییسنج تگاه فشارآید. در این شرایط، دس

 زیابی دقیق تر با پزشک خود مشورت کنید.است غیردقیق باشد. برای ار

 به نمایش درمی آید: IHBشرایط زیر عالمت  تحت

 %52 ˂( دوره ی پالس CV) انحراف معیار( 1

  0.14s ˂دوره ی پالس اختالف  (2

 درصد کل تعداد پالس ها باشد. 53تعداد پالس های گرفته شده بیش از اگر 

ه دستگاه استفاده نکنید چراکه منجر به ایجاد خطاهای اندازه گیری . از کافی به جز کاف تعبیه شده به همرا7

 و ایجاد خطر زیست سازگاری می گردد. 

، مایکروویو و WLANمتر دورتر از سایر دستگاه های بیسیم، مانند  11 دستگاه فشارسنج. توصیه می شود 8

 غیره نگه داشته شود. 

 ود. استفاده نم USB. از این دستگاه نباید بعنوان 9
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 روش فشارسنجی شنیداری تایید شده است.  به. این دستگاه 11

. اگر فشار خون تعیین شده )سیستولی یا دیاستولی( خارج از محدوده ی مشخص شده در قسمت ویژگی 11

ها باشد، نرم افزار به سرعت یک هشدار فنی روی صفحه به نمایش درمی آورد. در این حالت، با یک پزشک 

صورت گیرند. هشدار فنی به  به درستیا اطمینان حاصل کنید که روندهای اندازه گیری مشورت کرده و ی

کارخانه بوده و قابل تغییر یا غیرفعال سازی نیست. هشدار فنی غیرقابل تنظیم  درصورت از پیش تنظیم شده 

 بوده و نیازی به ریست ندارد. 

بیسیم برای بزرگساالن طراحی شده و هیچگاه نباید برای نوزادان،  بازوییفشارسنج  ستگاهد 

خردساالن، زنان باردار و یا بیماران دارای پیش زمینه ی تشنج آبستنی استفاده گردد. پیش از استفاده 

 ی کودکان با پزشک خود مشورت کنید. برا

اگر دستگاه در شرایط دمایی و رطوبتی مشخص شده نگهداری نشود، ممکن است به درستی عمل   

 نکند. 

کاف را با افرادی که دارای بیماری عفونی هستند به اشتراک نگذارید چراکه امکان انتقال عفونت وجود  

 دارد. 
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 مراقبت و نگهداری -16

 ز آنا نگهداری شده باشد، پیش از استفاده در دمای خیلی کم و نزدیک به صفرنزدیک  دستگاه. اگر این 1

 صبر کنید تا به دمای اتاق برسد. 

 ل یکبار یا پس از هر بار تعمیر چک شود. . توصیه می شود عملکرد دستگاه هر دو سا2

.  مانیتور را بوسیله ی یک پارچه ی خشک و نرم یا مرطوب به همراه آب یا الکل رقیق ضدعفونی کننده و 3

 یا مواد پاک کننده ی رقیق تمیز نمایید.

کاف نیز یا سه سال استفاده و سالمت  بار 11111پس از حداقل  دستگاهو ایمنی  ی. ویژگی های عملکرد4

 بار باز و بسته نمودن باقی می ماند. 1111پس از 

مت ، دو بار در هفته ضدعفونی گردد. قسشود. توصیه می شود اگر کاف در بیمارستان یا کلینیک استفاده می 6

-75ا اتیل الکل )شده ب یک پارچه ی نرم و مرطوب داخلی کاف ) سمتی که با پوست در تماس است( را با

  در هوای آزاد قرار دهید تا خشک شود. ( پاک کنید. سپس کاف را 91%

 مانیتور را زمین نینداخته و یا به آن ضربه نزنید. 

ه را در آب غوط دستگاه. قرار ندهیدتابش مستقیم نور خورشید در معرض دمای باال و یا دستگاه را در  

 ، چراکه به آن آسیب می رساند. ور نکنید

 باز کنید.از هم دستگاه را اجزای سعی نکنید  
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 FCCاطالعات مهم موردنیاز  -17

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

 باعث ایجاد تداخالت مضر نمی گردد( دستگاه 1)

 ی نماید، حتی تداخالتی که باعث ایجاد عملیات ناخواسته می گردند. ( دستگاه تمامی تداخالت را دریافت م2)

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

 دستگاه تاثیر بگذارد. 

 15 بند مطابقو  بوده Bدستگاه های دیجیتال کالس  ویژگی هایتذکر: این دستگاه تست شده و مطابق با 

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

آورند. این وسیله امواج رادیویی می ، فراهم استفاده می شوندکه در محیط های مسکونی  دستگاه هاییمضر در 

ری مض لعمل نصب نگردد ممکن است تداخالتطابق دستوراو اگر به درستی و م را دریافت و ارسال می نماید

 در ارتباطات رادیویی ایجاد نماید. 

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

ی ه مه تشخیص دادن دستگابا روشن و خاموش نمودمضری در گیرنده های رادیو و تلویزیون ایجاد کند، که 

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

 چرخاندن یا جابه جا نمودن آنتن گیرنده. -

 افزایش فاصله ی بین دستگاه و گیرنده. -

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

 تکنسین حرفه ای رادیو/تلویزیون.مشورت و کمک گرفتن از یک  -
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 اطالعات گارانتی: 1پیوست 

به مدت یکسال از زمان خرید و استفاده مطابق با  iHealth Trackدستگاه فشارسنج تضمین می شود که 

نتی دارای گارا دستگاه هایتنها ص در مواد و استفاده می باشد. عاری از هرگونه نق ،دستورالعمل های موجود

 . گردندتعمیر و یا تعویض می  ،بدون هزینه

 

 توضیح نشانه ها: 2پیوست 

 )تنها کاف( BFقسمت کاربردی  

 "راهنمای استفاده حتماً باید خوانده شود" 

 رنگ پس زمینه ی عالمت: آبی       طرح گرافیکی عالمت: سفید     

 .دور ریخته شوداه زباله های خانگی زباله ی محصوالت الکتریکی نباید به همر – "یحفاظت محیط" 

 در صورت داشتن تسهیالت بازیافت انجام شود. برای انجام آن نیز با مقامات محلی مشورت شود.  تنها

  "دور از رطوبت نگهداری شود"

 "اخطار" 

 "تولید کننده" 

 "شماره سریال" 

 نماینده ی اروپا 

 MDD93/42/EECمطابقت با الزامات 

 .می باشد iHealth Lab Incان تجاری نش

بدین معنی است که  "iPadساخته شده برای "و  "iPhoneساخته شده برای "، "iPodساخته شده برای "

متصل می گردد و براساس  iPadو  iPod ،iPhoneلوازم جانبی الکترونیکی طراحی شده تنها به 

مسئولیتی در قبال عملکرد این دستگاه و  Appleتایید شده است.  Appleاستانداردهای عملکردی شرکت 

 یا مطابقت آن با استانداردهای ایمنی ندارد. 
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 سایر استانداردها

 بیسیم مطابق با استانداردهای زیر می باشد: بازوییدستگاه فشارسنج 
- IEC 60601-1:2006 (Medical electrical equipment – Part 1: General 

requirements 
- for safety); IEC 60601-1-2:2007 (Medical electrical equipment – Part 1: General 
- requirements for safety; Collateral Standard-Electromagnetic compatibility - 
- Requirements and tests); 
- EN 1060-1: 1995 + A1: 2002 + A2: 2009 (Non-invasive sphygmomanometers - 
- Part 1: General requirements); 
- EN 1060-3: 1997 + A1: 2005 + A2: 2009 (Non-invasive sphygmomanometers - 
- Part 3: Supplementary requirements for electro-mechanical blood pressure 
- measuring systems); 
- ANSI/AAMI SP-10:2002+A1:2003+A2:2006; 

- AAMI/ANSI 80601-2-30：2009/IEC 80601-2-30：2009+Cor.2010/EN 80601-

2- 
- 30:2010(Medical electrical equipment –Part 2-30: Particular requirements for 
- the basic safety and essential performance of automated non-invasive 

sphygmomanometers) 
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 : عیب یابی3پیوست 

 راه حل توضیحات مشکل

المت باتری کم را نشان نمایشگر ع

 می دهد

 تمامی باتری ها را تعویض کنید باتری کم

سیستم فشار پیش از اندازه گیری  را نشان می دهد  "Er 0"نمایشگر 

 ناپایدار است

 

اندازه گیری فشارخون را دوباره 

تشخیص فشارخون عدم  را نشان می دهد "Er 1"نمایشگر  و بدون حرکت انجام دهید

 سیستولیک

عدم تشخیص فشارخون  را نشان می دهد "Er 2"نمایشگر 

 دیاستولیک

انسداد سیستم بادی فشارسنج یا  را نشان می دهد "Er 3"نمایشگر 

 تنگ بودن بیش از حد کاف

 

کاف را صحیح قرار داده و دوباره 

دن ونشتی سیستم بادی یا گشاد ب را نشان می دهد "Er 4"نمایشگر  اندازه گیری را انجام دهید

 بیش از حد کاف

 mmHgباالتر رفتن فشار کاف از  را نشان می دهد "Er 5"نمایشگر 

311 

 

 

دقیقه دوباره اندازه  5پس از 

گیری را انجام دهید. اگر خطا 

برطرف نشد، با بخش پشتیبانی 

 محصوالت تماس بگیرید. 

باقی ماندن فشار کاف باالی  را نشان می دهد "Er 6"نمایشگر 

mmHg 15 3ه مدت بیش از ب 

 دقیقه

 EEPROMخطای دسترسی به  را نشان می دهد "Er 7"نمایشگر 

 خطای بررسی پارامترهای دستگاه را نشان می دهد "Er 8"نمایشگر 

را نشان می  "Er A"نمایشگر 

 دهد

 خطای پارامتر سنسور فشار

عدم ارائه پاسخ درصورت فشردن 

 دکمه یا قرار دادن باتری ها

عملیات یا تداخل شدید خطا در 

 الکترومغناطیسی

دقیقه  5باتری ها را خارج کرده، 

صبر کنید و سپس دوباره آنها را 

 جاگذاری نمایید. 

 


