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1. اجزای دستگاه

دکمه خاموش/ روشن

دکمه حافظه

صفحه نمایش

محل اتصال بازوبند 

لوله ی الستیکی

متصل کننده ی لوله ی بازوبند

بازوبند
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2. تنظیمات اولیه دستگاه
ابتــدا درپــوش باتــری در پشــت دســتگاه را بــاز کنیــد. چهــار باتــری قلمــی در دســتگاه 

قــرار داده و درپــوش ٓان را ببندیــد. 

       توجه 
- زمانــی کــه صفحــه نمایــش عالمــت باتــری   را نشــان می دهــد باتری هــا را بــا باتــری 

نــو تعویــض کنید. 
- در صورتی که قرار نیست به مدت یک ماه یا بیشتر از دستگاه استفاده کنید،  
  باتری ها را خارج کنید تا از ٓاسیب های مربوط به نشت باتری جلوگیری شود.

تنظیم ساعت و تاریخ
ــت  ــد، دســتگاه اندازه گیــری فشــار خــون وارد حال ــری را نصــب کردی ــف. وقتــی بات ال
تنظیــم ســاعت و تاریــخ می شــود. وقتــی دســتگاه را خامــوش می کنیــد، وارد حالــت 

»ســاعت« شــده، و صفحــه نمایــش زمــان و تاریــخ را نشــان می دهــد.
ب. هنگامــی کــه دســتگاه در حالــت ســاعت اســت، می تــوان بــا فشــار دادن هــر دو 
دکمــه »روشــن/خاموش« و »حافظــه« بــه مــدت 1 ثانیــه بــه حالــت تنظیــم ســاعت 

بــرای تغییــر ســاعت و تاریــخ دسترســی پیــدا کــرد.
پ. در حالــت تنظیــم ســاعت و تاریــخ، ابتــدا قالــب ســاعت چشــمک می زنــد. قالــب 
پیــش فــرض ســاعت: 24 ســاعت و ســاعت و تاریــخ پیــش فــرض: 1 / 1 / 2016، 12:00 

است.
ت. بــا چنــد بــار فشــار دادن دکمــه ی »روشــن/خاموش« ، ســال )در اولیــن اســتفاده: 
پیش فــرض 2016 و بــازه 2016 تــا 2099 اســت(، مــاه، روز، ســاعت و دقیقــه بــه ترتیــب 
چشــمک می زننــد. زمانــی کــه عــدد در حــال چشــمک زدن اســت، دکمــه »حافظــه« را 
فشــار دهیــد تــا عــدد را افزایــش دهیــد، بــا فشــار دادن مکــرر دکمــه »حافظــه« عــدد 

بــا ســرعت بیشــتری افزایــش می یابــد.
ــه مــدت 60 ثانیــه هیــچ دکمــه ای فشــار  ث. حیــن تنظیــم ســاعت و تاریــخ، اگــر ب

ــت ســاعت می شــود. ــه طــور خــودکار وارد حال داده نشــود، صفحــه ب
ج. می توانیــد بــا فشــار دادن دکمــه ی »روشــن/خاموش« هنگامــی کــه دقیقــه شــمار 
در حــال چشــمک زدن اســت دســتگاه را خامــوش کنیــد، در ایــن صــورت ســاعت و 

تاریــخ ثبــت می شــوند.
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3. نکات مهم قبل از اندازه گیری فشار خون

1( توجــه داشــته باشــید کــه بــرای حــذف 
ــن فشــار خون  ــا آخری خطای انســانی، تنه
توســط  شــده  ذخیــره  و  اندازه گیــری 
کاربــر شــماره یــک دســتگاه بــه نــرم افــزار 
همیــن  بــه  می شــود.  ارســال  مامانیــا 
منظــور اندازه گیــری دســتگاه را حتمــا بــا 

ــر شــماره یــک انجــام دهیــد. کارب

2( همیشــه بالفاصله پس از اندازه گیری 
ــزار،  ــا در نرم اف ــت داده ه ــان ثب ــد. زم ــال دهی ــزار انتق ــه نرم اف فشــار خون، داده آن را ب

بر اســاس زمــان ارســال آن هــا ذخیــره می شــود.

3( تــا نیم ســاعت قبــل از اندازه گیــری فشــار خــون خــود، چــای ننوشــید، ســیگار 
نکشــید و ورزش نکنیــد.

4( فواصل بین اندازه گیری فشار خون با دستگاه، کمتر از ۵ دقیقه نباشد.

۵( روی صندلی بنشينيد، تکیه دهید و پاهاي خود را صاف روی زمين بگذاريد.

6( بــا اینکــه انــدازه فشــار خــون دســت راســت و چــپ تفــاوت معنــاداری ندارنــد، بــرای 
ــدازه  ــون یکــی از دســتان را ان ــد بیشــتر فشــار خ ــا ســعی کنی ــر داده ه مقایســه بهت

بگیریــد.

7( سعی كنيد آرامش خود را حفظ كنيد و عادی نفس بكشيد.
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4. آموزش بستن بازوبند دستگاه فشار خون

ســطح،  هــم  میــز  روی  را  دســتتان   )1
بطــوری قــرار دهیــد کــه بازویتــان هــم 

باشــد. قلبتــان  ســطح 

2( در هنــگام بســته شــدن، چســب بــه 
درســتی روی محــل خــود قــرار بگیــرد.

3( بهتــر اســت بازوبنــد مســتقيما روی 
پوســتتان قــرار گیــرد، البتــه می تــوان آن 

ــازک هــم بســت. ــاس ن را روی لب

4( بازوبند را حدود دو سانتی متر باالتر از آرنج خود ببندید.

ــم باشــد  ــدری محك ــد آن ق ــد بای ۵( بازوبن
كــه بــه پاييــن ســر نخــورد، ولــی نــه در 
آن حــد كــه اذیت كننــده باشــد؛ بطوریکــه 
بتوانیــد انگشــت خــود را نســبتا آزادانــه 
ــازوی خــود قــرار  بیــن بازوبنــد و پوســت ب

ــد. دهی

بازوبنــد  لولــه ی  6( مطمئــن شــوید کــه 
ــود در ســمت چــپ دســتگاه  ــه محــل خ ب

دارد. اتصــال 



۵

5. اندازه گیری فشار خون

پــس از بســتن بازوبنــد و رعایــت مــواردی 
کــه ذکــر شــد:

1( دستگاه را روشن کنید.
2( دســتگاه بطــور خــودکار بازوبنــد را از 

هــوا پــر می کنــد.
3( پــس از مدتــی، دســتگاه نتیجــه را روی 

صفحــه نمایــش نشــان می دهــد. 
4( در صورتــی کــه دســتگاه اعــالم خطــا در 
اندازه گیــری کــرد، ابتــدا از اتصــال بازوبنــد 
بــه دســتگاه مطمئــن شــوید و در صــورت 
نیــاز بــه راهنمــای دســتگاه مراجعــه کنیــد.

        توجه
توجــه داشــته باشــید کــه بــرای ارســال داده، اندازه گیــری فشــار خــون حتمــا بــا کاربــر 
شــماره یــک انجــام شــود. )اگــر دســتگاه کاربــر شــماره ۲ را نمایــش داد، کلیــد M را 

بزنیــد تــا کاربــر دســتگاه عــوض شــود(.
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6. ارسال داده فشار خون اندازه گیری شده به نرم افزار

1( از روشــن بــودن بلوتــوث، مکان یــاب 
)DPS( و اتصــال اینترنــت تلفــن همــراه 

خــود مطمئــن شــوید.

فشــار  دســتگاه  روی  را   M دکمــه   )2
دهیــد.

3( مطمئــن شــوید کــه کاربــر شــماره 
یک انتخاب شــده باشــد )با فشــار دادن 
دکمــه روشــن/خاموش می توانیــد بیــن 

کاربــر یــک و دو جابجــا شــوید(.

4( مجــددا دکمــه M را فشــار دهیــد. در ایــن حالــت بایــد عالمــت بلوتــوث روی 
صفحــه دســتگاه فشــار خــون نمایــش داده شــود.

۵( در داخــل نــرم افــزار مامانیــا،  وارد منــوی پایــش شــوید و کلیــد ثبــت فشــار خــون 
ــه اتصــال بلوتــوث دســتگاه  ــه مرحل ــا ب را انتخــاب کنیــد و مراحــل را ادامــه دهیــد ت

برســد. 

دســتگاه  و  افــزار  نــرم  اتصــال   )6
فشــار خــون از طریــق بلوتــوث برقــرار 

. د می شــو

ــا اطالعــات  7( اندکــی منتظــر بمانیــد ت
ارســال شــود.

8( نــرم افــزار اطالعــات آخریــن فشــار 
نمایــش  را  شــده  اندازه گیــری  خــون 
می دهــد. در صورـتـی کــه آن را تاییــد 
می کنیــد، گزینــه بلــه را انتخــاب کنیــد.
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    در صورـتـی کــه عــدد نمایــش داده شــده داخــل نــرم افــزار بــا عــدد دســتگاه 
ــه حــروف انگلیســی درج شــده در گوشــه باالیــی ســمت راســت  ــدارد، ب مطابقــت ن
ــن معنــی  ــه ای ــم A و A3 نمایــش داده می شــود ب ــر عالئ ــد:  اگ دســتگاه توجــه کنی
اســت کــه دســتگاه در حــال نمایــش دادن میانگیــن هــای ســاالنه و ســه ماهــه فشــار 
ــف  ــوان میــان اطالعــات مختل ــا فشــار دادن دکمــه M می ت ــر می باشــد. ب خــون کارب
ــزار  ــرم اف ــه ن ــر داشــته باشــید ک ــا شــد. در نظ ــر جابج ــر کارب ــرای ه ــره شــده ب ذخی
مامانیــا به صــورت خــودکار تنهــا آخریــن اندازه گیــری دســتگاه بــرای کاربــر یــک را 

انتقــال می دهــد.

توجه
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بازوبنــد الکترونیــک ایــن دســتگاه، بــرای بزرگســاالن طراحــی شــده و هرگــز نبایــد 
بــرای نــوزادان یــا کــودکان خردســال اســتفاده شــود. 

از فشــار دادن یــا نگــه داشــتن لولــه ی اتصــال حیــن اندازه گیــری بپرهیزیــد، ایــن 
کار ممکــن اســت بــه ایجــاد مشــکل در بادکــردن بازوبنــد یــا آســیب بــه بیمــار بــه 

خاطــر فشــار مــداوم بازوبنــد شــود.
بازوبنــد را بــا فــرد دیگــری کــه دارای بیمــاری عفونــی اســت بــه اشــتراک نگذاریــد 

تــا از انتقــال عفونــت جلوگیــری کنیــد.  
ــون تشــخیص داده  ــری فشــار خ ــد اندازه گی ــم در فراین ــب نامنظ ــان قل ــر ضرب اگ
شــود، عالمــت        نشــان داده می شــود. در چنیــن شــرایطی، بازوبنــد می توانــد 
ــق نباشــند. پیشــنهاد  ــج دقی ــی ممکــن اســت نتای ــه دهــد، ول ــه کار خــود ادام ب

ــد.  ــا پزشــک خــود مشــورت کنی ــق ب ــری دقی ــرای اندازه گی می شــود ب
ــا اجــازه  ــد ت ــه اســتراحت کنی ــار بیــن دو اندازه گیــری حــدود ۵ دقیق ــا هــر ب لطف
ــه حالــت قبلــی خــود بازگــردد. بادشــدن بیــش از  ــازو ب دهیــد گــردش خــون در ب
حــد بازوبنــد بــه زمــان طوالنــی )فشــار بازوبنــد بیــش از 300 میلی متــر جیــوه یــا 
فشــار مــداوم بیــش از 1۵ میلی متــر جیــوه بــه مــدت بیــش از 3 دقیقــه( ممکــن 

ــازو شــود. اســت باعــث خون مردگــی در ب

       توجه
پــس از اندازه گیــری، دســتگاه بــه طــور خــودکار در صــورت انجــام نشــدن عملیــات 

جدیــد بــه مــدت 1 دقیقــه، خامــوش می شــود. 
ــا بــه  حیــن اندازه گیــری، می توانیــد دکمــه ی " شــروع/ توقــف" را فشــار دهیــد ت

طــور دســتی دســتگاه را خامــوش کنیــد.
حین اندازه گیری صحبت نکنید و بازو یا بدن خود را تکان ندهید. 

در صــورت زخــم یــا التهــاب بــر روی بــازو بــا کارشناســان مرکــز مامانیــا و یــا پزشــک 
خــود مشــورت کنید.

ــز  ــن دراز کشــیدن نی ــد حی ــه نشســتن نیســتید میتوانی ــادر ب ــه ق در صورتــی ک
فشــار خــون خــود را انــدازه بگیــرد. بــرای اینــکار دســت چــپ خــود را مســتقیم در 
راســتای بــدن خــود قــرار دهیــد و در حالــی کــه کــف دســت بــه ســمت باالســت 

بازوبنــد را هــم ســطح قلــب خــود ببندیــد.

هشدار
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پیشنهاد می شود هر روز تقریبا در زمان یکسان  فشار خون خود را اندازه بگیرید.
بســیار بــه نــدرت اتفــاق می افتــد کــه هــر بــار نتایــج یکســانی از اندازه گیــری 

ــد. ــه دســت آوری فشــار خــون ب
در صورتــی کــه دســتگاه خطــا نشــان داد از اتصــال بازوبنــد بــه دســتگاه مطمئــن 

شــوید و در صــورت نیــاز بــه بخــش مربوطــه در راهنمــا دســتگاه رجــوع کنیــد.

7. نمایش نتایج ذخیره شده
ــر را  ــا دســتگاه شــماره کارب ــد ت ــه ، دکمــه  "حافظــه" را فشــار دهی ــف. در حالتــی ک ال
نشــان دهــد. دکمــه  "روشــن/خاموش”  را فشــار دهیــد تــا گــروه را عــوض کنیــد، و 
دکمه "حافظــه" را فشــار دهیــد تــا گــروه فعلــی را تاییــد کنیــد. تعــداد نتایــج موجــود 

در بخــش حافظــه ی کاربــر فعلــی نشــان داده خواهنــد شــد.

ب. ســپس صفحــه نمایــش مقــدار میانگیــن 3 اندازه گیــری گذشــته در ایــن دســته 
ــدد "0" را  ــش ع ــره نشــده باشــد، صفحه نمای ــر نتیجــه ای ذخی ــد. اگ را نشــان می ده

بــرای فشــار خــون و نــرخ ضربــان قلــب نشــان می دهــد.

پ. دکمــه  "حافظــه" را فشــار دهیــد تــا صفحــه نمایــش مقــدار میانگیــن تمامــی 
نتایــج فعلــی را در بخــش مربــوط بــه آن در حافظــه نشــان دهــد. 

ــخ و  ــراه تاری ــه هم ــن نتیجــه ب ــا آخری ــد ت ــاره دکمــه  "حافظــه" را فشــار دهی ت. دوب
ــان نامنظــم قلــب )در صــورت رخــداد( نشــانگر  ســاعت نشــان داده شــود. نمــاد ضرب

دســته بندی فشــار خــون همزمــان چشــمک می زننــد. 

بــه  را ببینیــد.  تــا نتیجــه ی بعــدی  را فشــار دهیــد  ث. دوبــاره دکمــه "حافظــه" 
همیــن شــکل، دکمــه ی "حافظــه" را چندیــن بــار فشــار دهیــد تــا نتایجــی را کــه قبــال 

بــه ترتیــب ببینیــد. اندازه گیــری شــده اند 
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8. حذف اندازه گیری ها از حافظه
وقتــی نتیجــه ای در حــال نمایــش اســت )بــه جــز مقــدار میانگیــن(، بــا نگــه داشــتن 
دکمــه  "حافظــه" بــه مــدت ســه ثانیــه، تمامــی نتایــج در دســته ی فعلــی حــذف 

می شــوند. بــا فشــردن دکمــه  “روشــن/خاموش” دســتگاه خامــوش می شــود.

9. توضیحات مربوط به هشدار فنی
دســتگاه در صــورت قرارگرفتــن فشــار خــون اندازه گیــری شــده )سیســتولیک یــا 
ــرد  ــرار بگی ــازه ی ذکــر شــده در بخــش "مشــخصات فنــی" ق دیاســتولیک( خــارج از ب
بالفاصلــه هشــدار "Hi” یــا “Lo” را روی صفحــه نمایــش می دهــد. در ایــن صــورت، بــا 

کارشناســان مرکــز مامانیــا و یــا پزشــک خــود مشــورت کنیــد.

ــدارد. پــس از  ــه ریســت کــردن ن ــده و نیــازی ب هشــدار فنــی روی صفحــه باقــی نمان
حــدود 8 ثانیــه عالمــت نشــان داده شــده روی صفحــه بــه طــور خــودکار ناپدیــد 

می شــود. 

10. حفظ و نگهداری
دستگاه را به زمین نیندازید و ضربه و فشار شدید به آن وارد نکنید. 

دســتگاه را از دمــای بــاال و تابــش آفتــاب دور نگــه داریــد. دســتگاه را در آب 
غوطــه ور نکنیــد زیــرا ایــن کار باعــث آســیب دیــدن آن می شــود.  

ــا آب،  ــا پارچــه ی مرطــوب شــده ب ــرم و ی ــا یــک پارچــه ی خشــک و ن دســتگاه را ب
ــده ی رقیق شــده کــه  ــا تمیزکنن ــده ی رقیق شــده، ی ــا ضدعفونــی کنن ــده ی پاک کنن

بــه خوبــی فشــرده شــده باشــد تمیــز کنیــد.  
ایــن دســتگاه می توانــد بــرای حداقــل 10 هــزار اندازه گیــری یــا بــه مــدت ســه ســال 
مشــخصات ایمنــی و عملکــردی خــود را حفــظ کــرده و بازوبنــد پــس از 100 بــار بــاز 

و بســته شــدن همچنــان ســالم می مانــد. 
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11. جدول عیب یابی 
راه حلعلت احتمالیمشکل

نتایــج  نمایــش  صفحــه  
غیرمعمــول نشــان می دهــد

صحیــح  بازوبنــد  وضعیــت 
ـی محکــم  نبــوده یــا بــه خوـب

اســت نشــده 

بازوبنــد را بــه طــور صحیــح 
امتحــان  دوبــاره  و  بســته 

کنیــد

وضعیــت بــدن حیــن آزمایش 
صحیــح نبوده اســت

بخــش »وضعیــت بــدن حیــن 
اندازه گیــری« را مــرور کــرده و 

دوبــاره آزمایــش کنیــد.

ــازو  ــت ب ــردن، حرک ــت ک صحب
یــا بــدن، عصبانــی، هیجــان زده 
حیــن  بــودن  ـی  عصـب یــا 

آزمایــش

بودیــد  آرام  کــه  هنگامــی 
و  کــرده  آزمایــش  دوبــاره 
حیــن آزمایــش صحبــت یــا 

نکنیــد.  حرکــت 

ضربان قلب نامنظم )آریتمی(
بازوبنــد  ایــن  از  اســتفاده 
بــرای افــراد بــا آریتمــی شــدید 

نیســت.  مناســب 

عالمــت  نمایــش  صفحــه 
را  باتــری  بــودن  ضعیــف 

می دهــد نشــان 
باتری ها را تعویض کنیدباتری ضعیف است

را   ”Er 0“ نمایــش  صفحــه 
می دهــد نشــان 

از  پیــش  فشــار  سیســتم 
اســت ناپایــدار  اندازه گیــری 

دوبــاره  و  نکنیــد  حرکــت 
کنیــد امتحــان 

را   ”Er 1“ نمایــش  صفحــه 
می دهــد نشــان 

ناتوانــی در اندازه گیــری فشــار 
لیک سیستو

را   ”Er 2“ نمایــش  صفحــه 
می دهــد نشــان 

ناتوانــی در اندازه گیــری فشــار 
دیاستولیک
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راه حلعلت احتمالیمشکل 

صفحه نمایش “Er 3” را 
نشان می دهد

سیستم دمیدن هوا مسدود 
شده یا بازوبند زیادی محکم 

بسته شده است
بازوبند را درست بسته و 

دوباره امتحان کنید
صفحه نمایش “Er 4” را 

نشان می دهد
سیســتم دمیــدن هــوا نشــتی 
دارد یــا بازوبنــد زیــادی شــل 

بســته شــده اســت

صفحه نمایش “Er 5” را 
نشان می دهد

فشار بازوبند بیش از 300 
میلیمتر جیوه است

پس از ۵ دقیقه دوباره 
امتحان کنید.

صفحه نمایش “Er 6” را 
نشان می دهد

فشار بازوبند به مدت بیش 
از 3 دقیقه باالی 1۵ میلیمتر 

جیوه بوده است

صفحه نمایش “Er 7” را 
نشان می دهد

خطای دسترسی به 
EEPROM

صفحه نمایش “Er 8” را 
نشان می دهد

خطای بررسی پارامتر 
دستگاه

صفحه نمایش “Er A” را 
خطای پارامتر حسگر فشارنشان می دهد

فشــار  را  دکمــه  وقـتـی 
دســتگاه  در  یــا  می دهیــد 
اتفاـقـی  باتــری می گذاریــد 

فتــد نمی ا

عملیات اشتباه یا تداخل 
الکترومغناطیس

پنــج  مــدت  بــه  را  باتری هــا 
دقیقــه خــارج کــرده، و ســپس 
در  را  باتری هــا  تمــام  دوبــاره 

دســتگاه بگذاریــد

اتصال بلوتوث ناپایدار
ناموفــق،  بلوتــوث  اتصــال 
دســتگاه دارای مشــکل اســت 
ــس  ــل الکترومغناطی ــا تداخ ی

قــوی وجــود دارد

اندرویــد  یــا   iOS دســتگاه 
روشــن  و  خامــوش  را  خــود 
کنیــد. اطمینــان حاصــل کنیــد 
دســتگاه و دســتگاه iOS یــا 
اندرویــد از دیگــر تجهیــزات 
بــه  باشــند.  دور  الکتریـکـی 
بخــش نــکات مهــم مراجعــه 

کنیــد. 
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12. مشخصات فنی
   نام محصول: دستگاه اندازه گیری فشار خون بی سیم

KD-595 :مدل   
   دسته بندی: دارای منبع تغذیه ی داخلی، دستگاه کاربردی نوع IP20 ،BF، غیر     

   AP و غیر APG، عملکرد مداوم. 
   اندازه ی دستگاه: تقریبا 14۵میلی متر در 90 میلی متر در ۵1 میلی متر

   محیط بازوبند: 22 سانتیمتر تا 42 سانتیمتر )8 و 21.32 اینچ تا 16و 17.32 اینچ(
   وزن: تقریبا 234 گرم )8 و 1.4 اونس( )جدا از بازوبند(

   روش اندازه گیری: روش اسیلومتری، پرکردن کیسه ی هوا و اندازه گیری به  
   صورت خودکار

   اندازه ی حافظه: x 60 2 اندازه گیری به همراه تاریخ و زمان
   منبع انرژی: باتری: 4 عدد باتری 1.۵ ولت سایز AA، منبع تغذیه ی جریان 

   مستقیم 6 ولت 600 میلی آمپر
   بازه ی اندازه گیری: 

   فشار بازوبند: 0 تا 300 میلی متر جیوه
   فشار سیستولیک: 60 تا 260 میلی متر جیوه
   فشار دیاستولیک: 40 تا 199 میلی متر جیوه
   نرخ ضربان قلب: 40 تا 180 ضربان در دقیقه

   دقت: 
   فشار: 3± میلی متر جیوه

   نرخ ضربان قلب ±۵۵%
   دمای محیط هنگام کار: 10 تا 40 درجه ی سانتیگراد 

   رطوبت محیط هنگام کار: رطوبت نسبی کمتر از 8۵%
   دمای محیط برای نگهداری و جا به جایی: 20- تا ۵0 درجه ی سانتیگراد 
   رطوبت محیط برای نگهداری و جا به جایی: رطوبت نسبی کمتر از 8۵%

   فشار محیط: 80 تا 10۵ کیلوپاسکال
   عمر باتری: تقریبا 300 بار استفاده.

   ارتباط بی سیم:
   بلوتوث هوشمند

   باند فرکانسی: 2.4 تا 2.483۵ گیگاهرتز
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به سفارش شـرکت راهـکار هوشمنـد سیـنا 
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

شماره تماس: 88338870 - 021

www.mamania.me

info@avicennapp.com


