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فشار سنج بازویى دیجیتال

1    مقدمه

2    اطالعات ایمنى مهم

از اینکــه دســتگاه فشارســنج دیجیتــال   OMRON   را خریــدارى کرده اید، متشــکریم . در این فشــار ســنج از روش اُســیلومترِى 
انــدازه گیــرى فشــار خــون اســتفاده شــده اســت. یعنــى ایــن دســتگاه حرکــت خــون در ســرخرگ بازویــى شــما را رصــد 

کرده و این حرکت خون را به یک متن دیجیتالى تبدیل مى کند.

1.1.  دستورالعمل هاى ایمنى
این دستورالعمل در مورد فشار سنج بازویى دیجیتال OMRON اطالعات مهمى  را به شما ارائه مى دهد. براى اطمینان از 

استفاده ى درست و ایمِن این فشار سنج، تمامى دستور العمل هاى کارکرد و ایمنى را مطالعه فرمایید و مفهوم آن ها را درك 
کنید. اگر مفهوم هر یک از این دستور العمل ها را متوجه نشدید یا سؤالى داشتید، قبل از هر تالشى براى استفاده از این فشار 

سنج با نماینده یا توزیع کننده ى  OMRON تماس بگیرید.
1.2. کاربرد مورد نظر

ــن دســتگاه  ــن دســتگاه جهــت اســتفاده خانگــى طراحــى شــده اســت. ای ــى اســت ای ــک فشــار ســنج دیجیتال ــن دســتگاه ی ای
ضربــان قلــب نامنظــم را در حیــن انــدازه گیــرى شناســایى مى کنــد و همــراه بــا یــک ســیگنال هشــدار را همــراه بــا ســنجش 

نمایش مى دهد.
 

1.3. دریافت و بررسى
ــن  ــر ای ــد. اگ ــى کنی ــر روى  آن را بررس ــیب ب ــه آس ــر گون ــود ه ــد و وج ــارج کنی ــدى خ ــته بن ــنج را از بس ــار س ــن فش ای
تمــاس   OMRON کننــده ى  توزیــع  یــا  نماینــده   بــا  و  نکنیــد  اســتفاده  آن  از  بــود،  دیــده  آســیب  نمایشــگر 

بگیرید.

پیــش از اســتفاده از ایــن فشــار ســنج، اطالعــات ایمنــى مهــم را در ایــن دســتورالعمل مطالعــه کنیــد. بــه جهــت ایمنــى خودتــان 
از دستور العمل هاى این دفترچه  پیروى کنید.

اطالعــات را بــراى رجــوع در آینــده نگهــدارى نماییــد. در مــورد اطالعــات خــاص فشــار خــون خــود، بــا پزشــکتان مشــورت 
کنید.
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• این فشار سنج را بر روى نوزادان، کودك نوپا، کودکان و اشخاصى که نمى توانند حال خود را بیان کنند، استفاده نکنید.
• دارو را براساس نتایج خوانده شده از فشار سنج تنظیم نکنید. داروهایتان را به همان صورت که پزشکتان تجویز کرده است مصرف 

کنید. فقط یک پزشک مى¬تواند فشار خون باالى شما را تشخیص دهد و آن را معالجه کند.
• این فشارسنج را بر روى بازوى آسیب دیده یا بازوى تحت معالجه ى پزشکى استفاده نکنید.

• در هنگام خونریزى درون وریدى یا تزریق خون بازوبند را روى بازوى خود نبندید.
•  در محیط هایى که شامل تجهیزات جّراحى فرکانس باال (HF)، تجهیزات تصویر بردارى تشدید مغناطیسى (MRI)، اسکنر هاى 

توموگرافى کامپیوترى (CT) هستند، از این فشار سنج استفاده نکنید. این کار ممکن است منجر به عملکرد نادرست فشار سنج شود 
و/یا باعث برداشت اطالعات نادرست از اندازه گیرى شود.

• این فشار سنج را در محیط هاى غنى از اکسیژن یا در نزدیکى گاز قابل اشتعال استفاده نکنید.
• اگر دچار آریتمى قلب مانند ضربان نارس دهلیزى یا بطنى یا فیبریالسیون دهلیزى؛ تصلب شرایین؛ پرفیوژن ضعیف؛ دیابت؛ 

حاملگى؛ پره اکالمپسى یا بیمارى کلیوى هستید، قبل از استفاده با پزشکتان مشورت کنید. توجه کنید هر یک از این شرایط به عالوه ى 
حرکات بیمار، لرزیدن، یا رعشه ممکن است بر روى مقادیر خوانده شده تأثیر گذار باشد.

• هرگز بر اساس اطالعات خوانده شده از دستگاه براى خود عمل تشخیص یا درمان انجام ندهید. همیشه با پزشکتان مشورت کنید.
• به جهت کمک براى پیشگیرى از خفگى، لوله ى هوا و کابل آداپتور AC را از دسترس نوزادان، کودکان نوپا و اطفال دور نگه دارید.
• این محصول شامل قطعات کوچکى است که اگر توسط نوزادان، کودکان نوپا و کودکان بلعیده شوند، ممکن است منجر به خفگى 

شود.

استفاده و کارکردن با آداپتور AC (وسیله ى جانبى انتخابى)
• اگر فشارسنج یا کابل آداپتور AC آسیب دیده اسـت، از آن آداپتور AC استفاده نکنید. اگر فشار سنج یا کابل آسیب دیدند، دستگاه 

را خاموش کنید و فوراً آداپتور AC را از برق بکشید.
• آداپتور AC را به پریز  با ولتاژ مناسب وصل کنید. آن را به پریزهاى چند راهى وصل نکنید.

• هرگز با دستهاى مرطوب آداپتور AC را به پریز متصل نکنید یا از پریز جدا نکنید.
• آداپتور AC را باز و یا تعمیر نکنید.

استفاده و کارکردن با باترى
• باترى را از دسترس نوزادان، کودکان نوپا و اطفال دور نگه دارید.

• اگر با استفاده ى فشارسنج، تحریک یا ناراحتى پوستى را تجربه کردید استفاده از آن را متوقف کنید و با پزشک خود مشورت کنید.
• پیش از استفاده ى این فشار سنج بر روى بازویى که در آن مداخله یا مداواى داخل عروقى، یا یک شانت شریانى (A-V) موجود 

است به دلیل دخالت موقت فشارسنج در گردش خون که مى تواند منجر به آسیب شود، با پزشکتان مشورت کنید.
• اگر شما جّراحى ماستکتومى (پستان بردارى) داشته اید، پیش از استفاده ى فشار سنج با پزشکتان مشورت کنید.

• اگر دچار مشکالت شدید گردش خون یا اختالالت خونى هستید پیش از استفاده با پزشکتان مشورت کنید، چرا که  تورم بازوبند مى 
تواند منجر به کبودى شود. 

• اندازه گیرى را بیش از حد ضرورت انجام ندهید چراکه امکان دارد در اثر دخالت فشارسنج در گردش خون، کبودى رخ دهد.

اشاره به موقعیت خطرناکى مى کند، که اگر از آن اجتناب نشود، مى تواند منجر به مرگ یا 
آسیب جدى شود 2.1 هشدار

اشاره به موقعیت خطرناکى مى کند، که اگر از آن اجتناب نشود، امکان دارد باعث وارد 
آمدن آسیب جزئى یا کلى به کاربر یا بیمار شود یا اینکه  تجهیز یا لوازم دیگر آسیب ببینند. 2.2 هشدار



• فقط زمانى که بازوبند به قسمت فوقانى بازو بسته شده است آن را باد کنید.
• اگر در حین اندازه گیرى بازوبند باد خالى کردن را شروع نکرد، بازوبند را باز کنید.

• این فشار سنج را به هیچ منظورى جز اندازه گیرى فشار خون استفاده نکنید.
• در حین اندازه گیرى، اطمینان حاصل کنید که هیچ دستگاه موبایل یا هر وسیله ى الکتریکى که مى تواند میدان هاى الکترومغناطیسى 
را ساطع کند در فاصله ى 30 سانتى مترى فشارسنج وجود نداشته باشد. این موضوع مى تواند منجر به عملکرد نادرست فشارسنج 

ویا باعث برداشت اطالعات نادرست از اندازه گیرى شود.
• فشارسنج را باز نکنید و سعى نکنید فشارسنج یا قطعات دیگر را تعمیر کنید. این کار ممکن است منجر به اشتباه در اندازه گیرى 

شود.
• این فشارسنج را در مکان هایى که در آن رطوبت وجود دارد یا ریسک پاشیدن آب بر روى فشارسنج وجود دارد استفاده نکنید. 

این کار ممکن است به فشار سنج آسیب وارد کند.
• این فشارسنج را در یک وسیله ى نقلیه ى در حال حرکت مانند خودرو یا هواپیما استفاده نکنید.

• فشارسنج را رها نکنید یا آن را در معرض شوك یا لرزش شدید قرار ندهید.
• این فشارسنج را در مکان هاى با رطوبت باال یا پایین  یا دماهاى باال یا پایین استفاده نکنید. این کار ممکن است منجر به آسیب 

فشارسنج شود. به بخش 6 مراجعه کنید.
• در حین اندازه گیرى، بازو را بررسى کرده و اطمینان حاصل کنید که فشارسنج باعث نقصان طوالنى مدت در گردش خون نمى 

شود.
• این فشارسنج را در محیط هاى با استفاده ى باال نظیر کلینیک هاى درمانى یا دفاتر پزشکى استفاده نکنید.

• این فشارسنج را همراه با تجهیزات الکتریکى پزشکى (ME) دیگر به طور همزمان استفاده نکنید. این کار ممکن است منجر به 
عملکرد نادرست ویا خطا در اندازه گیرى شود.

• حداقل تا 30 دقیقه قبل از اندازه گیرى فشارخون از استحمام، نوشیدن الکل یا کافئین، استعمال دخانیات، ورزش و تغذیه اجتناب 
کنید. 

• حداقل 5 دقیقه قبل از اندازه گیرى استراحت کنید.
• در زمان اندازه گیرى بازوى خود را از پوشش تنگ و لباس ضخیم جدا کنید.

• در هنگام اندازه گیرى بدون حرکت بمانید و قدم نزنید.
• بازوبند را فقط براى کسانى استفاده کنید که محیط بازوى آن ها در محدوده اندازه ى بازوبند باشد. 

• مطمئن شوید که  فشارسنج پیش از انجام اندازه گیرى با دماى محیط سازگار شده باشد. انجام اندازه گیرى بعد از یک تغییر دماى 
شدید مى تواند منجر خطا در اندازه گیرى شود. شرکت OMRON توصیه مى کند  هنگام استفاده از فشارسنجى که در دماى 

حداکثر یا حداقل دماى نگه دارى، نگه داشته شده در محیطى که در محدوده دماى مشخص شده بعنوان شرایط کار قرار دارد 
تقریبًا 2 ساعت منتظر بمانیم تا دماى فشار سنج باال یا پایین رود. براى کسب اطالعات بیشتر درمورد دماى نگه دارى ، به بخش 6 

مراجعه کنید.
• این فشارسنج را پس اتمام دوره ى مفید دستگاه استفاده نکنید. به بخش 6 مراجعه کنید.

• بیش از حد بازوبند و لوله ى هوا را تا نکنید.
• در حین اندازه گیرى لوله ى هوا را خم نکنید و آن را نتابانید. این کار ممکن است از جهت مختل کردن گردش خون منجر به 

آسیب شود.
• براى جداسازى اتصال هوا، اتصال هواى پالستیکى را از پایه ى لوله بکشید نه خود لوله.

 ،AC بازوبند، باترى ها و لوازم جانبى تعیین شده براى این فشارسنج استفاده کنید. استفاده از آداپتور هاى ،AC فقط از آداپتور •
بازوبند ها و باترى هاى پشتیبانى نشده ممکن است براى این فشارسنج خطرناك باشد.

• فقط از بازوبند تأیید شده براى این فشار سنج استفاده کنید. استفاده از بازوبند هاى دیگر ممکن است منجر به خطا در اندازه 
گیرى شود.

• باد کردن بیش از حد بازوبند و افزایش فشار ممکن است به کبودى قسمتى از بازو که بازوبند روى آن بسته شده منجر شود. 
یادداشت: براى دستیابى به اطالعات بیشتر به «اگر فشار سیستولیک شما بیشتر از mmHg 210 باشد» در بخش 11 کتابچه ى 

دستورالعمل  رجوع کنید.
• هنگام دور انداختن دستگاه و هر وسیله یا قطعات جانبى استفاده شده مبحث «دور انداختن صحیح این محصول» در بخش 7 را 

بخوانید و از آن پیروى کنید.

استفاده و کار با آداپتور AC (وسیله ى جانبى انتخابى) 
• آداپتور AC را کامًال وارد پریز کنید.

• هنگام جداسازى آداپتور AC از پریز، مطمئن شوید که آداپتور AC را مى کشید. کابل آداپتور AC را نکشید.
 :AC در زمان حمل  کابل آداپتور •

• به آن صدمه نزنید./ آن را پاره نکنید./ آن را دستکارى نکنید.
• آن را با زور خم نکنید و نکشید. / آن را نتابانید.

هنگامى که آن را در یک بسته جمع کرده اید از آن استفاده نکنید.
• آن را در زیر اجسام سنگین قرار ندهید.

• هر گونه گرد و خاك را از روى آداپتور AC پاك کنید.
• زمانى که از آداپتور AC اسفاده نمى کنید آن را از پریز جدا کنید.

• قبل از تمیز کردن فشارسنج، آداپتور AC را از پریز جدا کنید.



استفاده و کار با باترى

• باترى ها را با قطب اشتباه وارد نکنید.
• فقط از چهار عدد باترى قلیایى "AA" یا باترى هاى منگنزى براى این فشارسنج استفاده کنید.

• از گونه هاى دیگر باترى استفاده نکنید. از باترى هاى با برند متفاوت استفاده نکنید.
• اگر قرار است فشارسنج مدت زیادى استفاده نشود باترى ها را خارج کنید.

• اگر مایع باترى با چشمتان برخورد کرد، فوراً آن را با مقدار زیادى آب تمیز بشویید. این موضوع را فوراً با پزشکتان در میان 
بگذارید.

• اگر مایع باترى روى پوست شما ریخت، فوراً پوست خود را با مقدار زیاد آب تمیز ولرم بشویید. اگر التهاب، آسیب یا درد ادامه 
داشت، موضوع را با پزشکتان در میان بگذارید.

• پس از اتمام تاریخ انقضاى باترى ها از آن ها استفاده نکنید.
• باترى ها را به صورت دوره اى بررسى کرده و اطمینان حاصل کنید که در شرایط خوب کارکرد قرار دارند.

2.3  احتیاط هاى کلى
• در هنگام اندازه گیرى براى توقف عملیات اندازه گیرى، دکمه ى [START/STOP] را فشار دهید.

• زمانى که اندازه گیرى بر روى بازوى سمت راست انجام مى شود، مى بایست لوله ى هوا در سمت آرنج شما باشد. دقت کنید که 
بازوى خود را روى لوله قرار ندهید.

 
• امکان دارد فشار خون بین بازوى راست و چپ متفاوت باشد، و باعث بدست آوردن مقادیر اندازه گیرى شده ى متفاوت شود. 

همیشه اندازه گیرى را روى بازوى یکسان انجام دهید. 
اگر مقادیر اندازه گیرى شده روى دو باز به طور محسوسى با یکدیگر تفاوت داشت، با پزشک خود مشورت کنید که اندازه گیرى

 ها را روى کدام بازو انجام دهید. 

• هنگام استفاده از یک آداپتور AC انتخابى، اطمینان حاصل کنید در مکانى که اتصال و جدا کردن آداپتور AC مشکل است ، 
فشارسنج را قرار نمى دهید.

استفاده و کار با باترى
• دور انداختن باترى ها مى بایست مطابق با قوانین محلى انجام شود.

• ممکن است باترى هاى شارژ شده نسبت به باترى ها نو طول عمر کوتاه ترى داشته باشند.

به یاد داشته باشید که سابقه فشار خون و  بان قلب خود را برای پزشک خود ثبت کنید. با تنها یک اندازه گیری، مقدار دقیق از فشار 
خون واقعی ش� ارائه �ی شود. لطفاً از دف�چه  یادداشت فشار خون استفاده کنید تا سوابق چندین اندازه گیری را در یک بازه زمانی 

مشخص ثبت کنید. برای دریافت فایلهای PDF دف�چه یادداشت ، به سایت    www.omron-healthcare.com  مراجعه کنید



3     پیغام هاى خطا و عیب یابى

اگر هر یک از مسائل زیر رخ داد، بررسى کنید تا مطمئن شوید هیچ وسیله ى الکتریکى در فاصله ى  30 سانتى مترى از 
دستگاه وجود نداشته باشد. اگر مشکل ادامه داشت، به جدول زیر رجوع کنید.

 

/ /

 

نمایشگر/ مشکل

ظاهر مى شود یا اینکه 
بازوبند باد نمى شود.

ظاهر مى شود یا اینکه 
بعد از باد شدن 

بازوبند اندازه گیرى 
انجام نمى شود.

ظاهر مى شود

ظاهر مى شود

ظاهر مى شود

ظاهر مى شود

ظاهر مى شود

هیچ چیز روى نمایشگر فشار 
سنج نشان داده نمى شود.

اطالعات (فشار خون) خوانده  شده 
خیلى باال یا خیلى پایین هستند.

هر مشکل دیگرى که رخ  مى دهد.

قطب  باترى ها بدرستى در ردیف قرار 
نگرفته است.

فشار خون دائماً تغییر مى کند. عوامل متعددى نظیر اضطراب، زمانى از روز که در آن اندازه گیرى انجام مى شود و یا اینکه 
شما بازوبند را چگونه بسته اید، ممکن است بر روى فشار خون شما تأثیر بگذارند. بخش 2 دفترچه ى راهنما را بازنگرى کنید.

دکمه ى [START/STOP]  را فشار دهید و فشارسنج را خاموش کنید، سپس دوباره آن را فشار دهید و اندازه گیرى 
کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، باترى ها را خارج کنید و 30 ثانیه منتظر بمانید. سپس مجدداً باترى ها را جاى 

گذارى کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، با فروشنده یا توزیع کننده ى OMRON خود تماس بگیرید.

نحوه ى نصب باترى ها را بررسى کنید. به بخش 3 
دفترچه ى راهنما رجوع کنید.

چشمک مى زند

ظاهر مى شود یا اینکه 
فشار سنج در حین اندازه

 گیرى خاموش شده باشد.

در حین   اندازه گیرى چشمک 
نمى زند.

زمانى که بازوبند بسته نشده دکمه ى 
[START/STOP] فشرده شده است .

اتصال هوا کامًال به فشارسنج متصل نشده است.

بازوبند به درستى بسته نشده است.

هوا از بازوبند درز پیدا  مى کند.

شما هنگام اندازه گیرى حرکت یا صحبت مى 
کنید و بازوبند به اندازه ى کافى باد نمى شود.

  mmHg    به دلیل اینکه فشار سیستولیک بیشتر از
210  است، نمى توان اندازه گیرى را انجام داد.

بازوبند بیش از حد باد شده است و از فشار 
مجاز آن فراتر رفته است.

شما در حین اندازه گیرى حرکت یا صحبت مى کنید. 
لرزش ها باعث منقطع شدن اندازه گیرى مى شوند.

نرخ پالس به درستى تشخیص داده نمى شود.

فشارسنج درست کار    نمى کند.

باترى ها رو به اتمام هستند.

باترى ها خالى شده اند.

یک بازوبند جدید را جایگزین کنید. به بخش 12 دفترچه ى 
راهنما  رجوع کنید.

در حین اندازه گیرى به بازوبند دست نزنید و یا لوله ى 
هوا را خم نکنید. اگر بازوبند را به صورت دستى باد مى 

کنید، به بخش 11 دفترچه ى راهنما رجوع کنید.

در حین اندازه گیرى صحبت نکنید و بدون حرکت بمانید.

بازوبند را درست ببندید، سپس یک اندازه گیرى دیگر 
انجام دهید.به بخش 5 دفترچه ى راهنما رجوع کنید. در 
حین اندازه گیرى بدون حرکت بمانید و درست بنشینید. 

اگر عالمت "          " به ظاهر شدن ادامه داد، به شما 
توصیه مى کنیم با پزشکتان مشورت کنید.

دکمه ى [START/STOP] را دوباره فشار دهید. اگر "Er" هنوز نشان داده 
مى شود، با فروشنده یا توزیع کننده ى OMRON خود تماس بگیرید.

توصیه مى شود هر چهار باترى را با باترى هاى نو جایگزین 
کنید. به بخش  3 دفترچه ى  راهنما رجوع کنید.

فوراً باترى ها را با باترى هاى جدید تعویض کنید. به بخش 
3 دفترچه ى راهنما رجوع کنید.

در حین اندازه گیرى بدون حرکت بمانید و صحبت نکنید. 
اگر "E2" به طور مکرر نمایش داده مى شود، 

بازوبند را به طور دستى باد کنید تا اینکه فشار سیستولیک به 
میزان mmHg  30 -40  باالتر از مقادیر خوانده شده ى 

قبلى شما باشد. به بخش 11 دفترچه ى راهنما رجوع کنید.

بازو بند را به دستى ببندید، سپس یک اندازه گیرى دیگر 
انجام دهید. به بخش 5 دفترچه ى راهنما رجوع کنید.

اتصال هوا را به طور ایمن متصل کنید.

دکمه ى [START/STOP] را مجدداً فشار دهید تا 
فشارسنج را خاموش کنید. بعد از الحاق ایمن اتصال هوا 

و بستن درست بازو بند، دکمه [START/STOP] را 
فشار دهید.

راه حلعلت



4   محدودیت گارانتى

از شما براى خرید محصولى از شرکت   OMRON سپاسگزاریم. این محصول از مواد با باالترین کیفیت ساخته شده و در 
ساخت آن دقت زیادى بکارگرفته شده است. 

این محصول طورى طراحى شده است تا هر گونه رضایتمندى را براى شما به ارمغان آورد، به شرطى که بدرستى از آن 
استفاده شود و همانگونه که در دفترچه ى راهنما به آن اشاره شده است نگهدارى شود.

این محصول به مدت سه سال از تاریخ خرید توسط OMRON ضمانت شده است. ساختار، کیفیت ساخت و مواد بکار برده 
شده در این محصول توسط OMRON ضمانت شده اند. در طى دوره ى ضمانت، OMRON بدون دریافت هیچ هزینه اى 

براى خدمات یا قطعات، محصول معیوب یا قطعات معیوب را تعمیر یا تعویض خواهد کرد.
گارانتى شامل موارد زیر نمى باشد:

A. هزینه هاى حمل و نقل و ریسک مربوط به آن.
B. هزینه هاى تعمیرات و/یا قطعات معیوبى که در نتیجه ى تعمیر توسط افراد غیرمجاز بوجود آمده اند.

C. معاینات و تعمیر و نگهدارى دوره اى.
D. خرابى یا استهالك قطعات انتخابى یا الحاقات دیگرى غیر از دستگاه اصلى، مگر اینکه صریحًا در گارانتى  باال قید شده باشند.

E. هزینه هاى ناشى از عدم پذیرش اّدعا (که براى آن ها نرخ تعیین خواهد شد).
F. هر گونه صدمه اى که به طور تصادفى توسط شخص یا از استفاده ى نادرست به دستگاه وارد شده است.

G. سرویس تنظیم دستگاه (کالیبراسیون) جزء گارانتى محسوب نمى شود.
H. قطعات انتخابى به مدت یک سال از تاریخ خرید ضمانت شده اند. قطعات انتخابى شامل موارد زیر است، اما به آن ها 

محدود نمى شود: بازوبند و لوله ى بازوبند.
زمانى که به استفاده از خدمات ضمانت نیاز پیدا کردید، درخواست خود را به فروشنده اى که از او محصول را خریدارى 

کرده اید یا یک توزیع کننده ى مجاز OMRON ارجاع دهید. به منظور دستیابى به آدرس به بسته بندى / دفترچه ى محصول 
یا توزیع کننده ى مختص خود رجوع کنید.

براى دستیابى به اطالعات به آدرس زیر مراجعه کنید:
www.omron-healthcare.com

تعمیر و تعویض تحت گارانتى بازه ى زمانى گارانتى را زیاد نکرده و آن را تازه نمى کند.
گارانتى فقط در صورتى اعطا مى شود که محصول کامل همراه با فاکتور اصلى آن که توسط فروشنده براى خریدار صادر 

شده باشد، بازگردانده شده باشد.

5    نگهدارى

5.1 نگهدارى
براى محافظت از فشار سنج خود در برابر آسیب، از دستورالعمل هاى زیر پیروى کنید:

تغییرات و اصالحاتى را که مورد تأیید سازنده نباشند، گارانتى کاربر را باطل مى کنند.

5.2 انبار کردن
•  زمانى که از فشار سنج استفاده نمى کنید آن را درون جعبه نگه دارى قرار دهید.

1. بازوبند را از فشار سنج جدا کنید.

 احتیاط 

این فشار سنج یا قطعات دیگر را باز نکنید یا سعى نکنید که آن ها را تعمیر کنید. این کار ممکن است منجر به برداشت اطالعات 
نادرست از اندازه گیرى شود.

 احتیاط 

براى جدا کردن اتصال هوا، اتصال هواى پالستیکى را از پایه ى لوله بکشید، و خود لوله را نکشید.



2. لوله ى هوا را به آرامى درون بازوبند جمع کنید. بیش از حد لوله ى هوا را خم نکرده و آن را تا نکنید. 
3. فشارسنج و قطعات دیگر را درون جعبه نگه دارید.

• از فشارسنج و قطعات دیگر در یک مکان امن و تمیز نگه دارى کنید.
• در موارد زیر فشار سنج و قطعات دیگر را انبار نکنید:

• اگر فشار سنج و قطعات دیگر خیس شده بودند.
• در مکان هایى که در مجاورت دما و رطوبت شدید، تابش مستقیم آفتاب، گرد و غبار یا بخار مواد خورنده نظیر سفیده 

کننده ها قرار دارد.
• در مکان هایى که در معرض لرزش و شوك قرار دارند.

5.3 تمیز کردن
• از پاك کننده هاى ساینده و فّرار استفاده نکنید.

• براى تمیز کردن فشار سنج و بازوبندتان از یک پارچه ى نرم خشک یا پارچه ى نرمى که با تمیز کننده ى مالیم (طبیعى) 
مرطوب شده استفاده کنید، آنگاه آن را با یک پارچه ى خشک، خشک کنید.

• فشارسنج و بازوبند یا قطعات دیگر را نشویید یا آنها را درون آب غوطه ور نکنید.
• از بنزین، تینر و دیگر حالل هاى مشابه براى تمیز کردن فشارسنج و بازویند و دیگر قطعات استفاده نکنید.

5.4. تنظیم (کالیبره کردن) و تعمیر
• دقت این دستگاه اندازه گیرى فشار خون به دقت آزمایش شده و براى کارکرد طوالنى مدت طراحى شده است.

• عمومًا توصیه مى شود که هر دو سال یکبار دستگاه مورد بازرسى قرار گیرد تا از دقت و عملکرد درست آن اطمینان 
حاصل شود. لطفًا با فروشنده ى OMRON یا بخش خدمات مشتریان OMRON در آدرسى که روى بسته بندى محصول یا 

دفترچه ى راهنما قرار داده شده رایزنى کنید.



شرح محصول

طبقه بندى محصول

مدل 

محدوده ى فشار بازوبند

حدود اندازه گیرى فشار خون

دقت

نحوه ى بادکردن

 

روش اندازه گیرى

IP کالس

رتبه

منبع توان

عمر باترى

طول عمر

شرایط کار

شرایط حمل و نگهدارى

محتویات

محافظت در برابر شوك الکتریکى

وزن

ابعاد (مقادیر تقریبى)

حافظه

دستگاه سنجش فشار خون  دیجیتال

فشار:   mmHg 3± / ضربان: ±%5 مقدار خوانده شده

فشارسنج هاى الکترونیکى

به صورت خودکار توسط 
پمپ الکتریکى

نمایشگر: 5 سال / بازوبند: 5 سال / آداپتور AC انتخابى: 5 سال

to +40 °C / 15 to 90% RH (non-condensing) / 800 to 1060 hPa +10

(to +60 °C / 10 to 90 % RH(non-condensing -20

تقریبًا به تعداد 1000 دفعه اندازه گیرى (در صورت استفاده از باترى هاى قلیایى جدید)

(IP22 (HHP-BFH01 یا (IP21 (HHP – CM01 :انتخابى AC آداپتور / IP20 : نمایشگر

نمایشگر، بازوبند (HEM-RML31)، چهار عدد باترى "AA" ، جعبه نگهدارى، دفترچه ى راهنما

براى هر کاربر تا 60 دفعه اندازه گیرى را ذخیره مى کند.

تجهیز ME با تغذیه ى داخلى (زمانى که فقط از باترى استفاده مى کنیم)
تجهیز ME کالس II (آداپتور AC انتخابى)

   170grً 310   (بدون باترى) / بازوبند: تقریباgr   نمایشگر: تقریبًا

مانتیور: 
بازوبند:

چهار عدد باترى  1/5 ولتى   "AA "   یا آداپتور AC انتخابى 
(INPUT AC 100 - 240 V 50 - 60 Hz 0.12 - 0.065 A)

(M3 (HEM-7154-E

mmHg 0 – 299

SYS: 60 to 260 mmHg
DIA: 40 to 215 mmHg

DC6 V 4.0 W

(mm (W) × 87 mm (H) × 153 mm (L 105
(mm × 594 mm (air tube: 750 mm 145

6       مشخصات

40 تا 180 ضربه در دقیقه

به صورت خودکار توسط شیر 
رها ساز فشار

Digital LCD  نمایشگر نمایشگر

حدود اندازه گیرى ضربان

روش اُسیلومترى        مد کارى                                          کارکرد مداوم

خالى کردن باد



یادداشت
• این مشخصات بدون اطالعیه دستخوش تغییر مى شوند.

• این نمایشگر بر اساس الزامات ISO 2:2013-81060 مورد بررسى بالینى قرار گرفته است. در مطالعه اعتبارسنجى بالینى،  از K5 بر 
روى 85 نفر براى تعیین فشار خون دیاستولیک استفاده شده است.

 AC است. این نمایشگر و آداپتور   IEC   60529  عبارت از درجه ى محافظت ارائه شده توسط محفظه بر اساس استاندارد IP کالس •
در برابر اشیاء جامد خارجى با قطر   12/5 میلیمتر و بزرگتر مانند یک انگشت محافظت شده اند. آداپتور AC انتخابى در برابر 

پاشیدن عمودى قطرات آب که امکان دارد منجر به مشکالتى در کارکرد عادى بشوند، محافظت شده است. آداپتور AC انتخابى  
HHP-BFH01 در برابر پاشیدن مورب قطرات آب که امکان دارد منجر به مشکالتى در کارکرد عادى بشوند، محافظت شده است.

7       دور انداختن صحیح این محصول ( تجهیز الکتریکى و الکترونیکى دور ریختنى)

(EMC) 8   اطالعات مهم مربوط به سازگارى الکترومغناطیسى

9   راهنمایى و اظهارنامه ى سازنده

این عالمت که بر روى محصول یا دفترچه ى آن نمایش داده شده، مشخص مى کند که در هنگام پایان عمر کارى این محصول، 
نبایست آن را با دیگر لوازم خانگى دور ریختى دور انداخت.

براى جلوگیرى از آسیب هاى ممکن ناشى از دور ریز زباله به محیط یا سالمت انسان، لطفًا این محصول را از انواع دیگر زباله 
تفکیک کنید و آن را مسئوالنه بازیافت نمایید تا استفاده ى مجدد پایدار از منابع مادى را رواج دهید.

مى بایست کاربران خانگى با فروشنده اى که محصول را از او خریدارى کرده اند، یا دفتر دولت محلى، براى دستیابى به جزئیات 
مکان و چگونگى بازگرداندن محصول براى بازیافت ایمن تماس حاصل نمایند.

کاربران تجارى باید با تأمین کننده ى خود تماس بگیرند و شرایط و قوانین قرار داد خرید را بررسى کنند. این محصول به 
منظور دور ریختن نباید با دیگر زباله هاى تجارى ترکیب شود.

E-7154-HEM از استاندارد سازگارى الکترومغناطیسى (EMC)2015 -2-1-EN60601 پیروى مى کند.
مستندات بیشترى که مطابق با استاندارد EMC هستند در سایت زیر در دسترس قرار دارند:

www.omron-healthcare.com
براى دستیابى به اطالعاتE-7154-HEM به وب سایت رجوع کنید.

• این دستگاه اندازه گیرى فشار خون مطابق با استاندارد اروپایى EN1060، قسمت فشار سنج هاى غیر تهاجمى بخش 1: الزامات 
عمومى و بخش 3: الزامات تکمیلى براى سامانه هاى اندازه گیرى فشار خون الکترومکانیکى، طراحى شده است.

• این محصول OMRON تحت قواعد سخت گیرانه ى OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan تولید شده است. بخش 
اصلى نمایشگرهاى فشار خون OMRON، که همان حسگر فشار است، در ژاپن تولید شده است. 

• لطفًا رخداد هر گونه ى اتفاقى که مربوط به این دستگاه است را به سازنده و مرجع ذیصالح در کشور عضوى که در آن به 
رسمیت شناخته مى شوید گزارش دهید.


