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Geachte klant,

 

1. Introductie

2. Belangrijke aanwijzingen
 Aanwijzingen voor het gebruik

NEDERLANDS
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 Aanwijzingen voor opslag en onderhoud

 

 

 

 

 Aanwijzingen bij de batterijen

 Aanwijzingen voor reparatie en onderhoud
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3. Omschrijving van het apparaat
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Weergaven op de display: 
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4. Meting voorbereiden
Batterij plaatsen

Opmerking:

Datum, tijd instellen

 

5. Bloeddruk meten
De manchet plaatsen

4 x AAA (LR03) 1,5 



Let op:

De juiste lichaamshouding aannemen

 

Geheugen kiezen

Bloeddrukmeting uitvoeren



Resultaten beoordelen
Hartritmestoornissen: 

WHO-classificatie: 

Bereik van de bloeddrukwaarde Systole  
(in mmHg)

Diastole  
(in mmHg)

Maatregel



6.  Meetwaarden opslaan, oproepen en 
verwijderen

7. Het apparaat reinigen en bewaren

8. Foutmelding/Foutoplossing

3
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9. Technische gegevens

 

 

 

 

 

 

 

 



Cara cliente, caro cliente!

1. Familiarizar-se com o aparelho

2. Informações importantes
 Informações para uma aplicação correcta

 

 Instruções de armazenamento e cuidados

PORTUGUES



 

 

 

 

 Informações sobre as pilhas

 Informações sobre a reparação e a eliminação



3. Descrição do aparelho
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Na parte superior do aparelho:

13

10

6

EE2

8

1

4

11

9

3

12

7

5



4. Preparar a medição
Inserir a pilha

Indicação: 

Ajustar a hora e a data

 

5. Medir a tensão arterial
Aplicar a pulseira

4 x AAA (LR03) 1,5 



Atenção:

Manter a postura correcta

Seleccionar uma memória

Efectuar uma medição



Avaliar os resultados
Perturbações do ritmo cardíaco: 

 

 

Classificação da OMS: 

Gama dos valores de tensão arterial Sístole  
(em mmHg)

Diástole  
(em mmHg)

Resolução



6. Memorizar, ler e apagar os valores medidos

7. Limpar e guardar o aparelho

8. Mensagem de erro / Eliminação de erros
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9. Dados técnicos
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4 x AAA (LR03) 1,5 











Kære kunde!

1. Lær apparatet at kende

2. Vigtige henvisninger
 Anvendelseshenvisninger

 

DANSK



 Henvisninger til opbevaring og vedligeholdelse

 

 

 

 

 Henvisninger til batterier

 Henvisninger til reparation og bortskaffelse



3. Apparatbeskrivelse Visning på displayet:
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4. Forberedelse af målingen
Indsætning af batteri

Bemærk:

Indstilling af dato og klokkeslæt

5. Måling af blodtrykket
Påsætning af manchetten 

4 x AAA (LR03) 1,5 
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Advarsel:

Indtage den rigtige kropsholdning

Valg af hukommelse

Sådan foretages en blodtryksmåling

Bedømmelse af resultaterne
Hjerterytmeforstyrrelser: 



WHO-inddeling: 

6.  Sådan lagres, fremkaldes og slettes 
måleværdier

Område for blodtryksværdierne Systolisk tryk (i mmHg) Diastolisk tryk (i mmHg) Afhjælpning



7. Rengøring og opbevaring af apparatet

8. Fejlmeddelelse/Fejlafhjælpning
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9. Tekniske specifikationer
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Bästa kund!

1. Lära känna enheten

2. Viktig information
 Användning

 

 

 

 

 Förvaring och skötsel

 

 

 

SVENSKA



 

 

 Batterier
 

 Reparationer och avfallshantering

 

 

 

3. Beskrivning av enheten
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Visning på displayen: 4. Förbereda mätning
Sätta i batteriet

Observera:

Ställa in datum och klockslag

4 x AAA (LR03) 1,5 
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5. Mäta blodtrycket
Sätta på manschetten 

Varning!

Rätt kroppshållning

 

Välja minne

V

Utföra en blodtrycksmätning
 



 

Bedöma resultat
Hjärtrytmstörningar:

 

WHO-klassificering: 

Blodtrycksintervall Systole  
(i mmHg)

Diastole  
(i mmHg)

Åtgärd



6. Spara, hämta och radera mätvärden

7. Rengöring och förvaring av enheten

8. Felmeddelanden/problemlösning
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9. Tekniska data
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Kjære kunde!

1. Lære å kjenne

2. Viktige henvisninger
 Henvisninger til anvendelsen

 

 Henvisninger til oppbevaring og stell

 

 

 

 

 

NORSK



 

 Henvisninger til batteriene

 Henvisninger til reparasjon og avfallshåndtering

3. Apparatbeskrivelse
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Visninger på displayet: 4. Forberede måling
Sette inn batteri

Bemærk:

Innstilling av dato, klokkeslett

4 x AAA (LR03) 1,5 
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5. Måle blodtrykk
Ta på mansjett

OBS:

Innta riktig kroppsholdning

 

 

 

Velge minne

Gjennomføre blodtrykksmåling



Bedømmelse av resultater
Hjerterytme-forstyrrelser: 

 

WHO-klassifisering: 

Område til blodtrykkverdiene Systolisk trykk (i mmHg) Diastolisk trykk (i mmHg) Tiltak



6. Lagre, se på og slette måleverdier

7. Rengjør og oppbevar apparatet

8. Feilmelding/feilfjerning
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9. Tekniske opplysninger 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hyvä asiakas,

1. Johdanto

2. Tärkeitä ohjeita
 Käyttöohjeita

SUOMI



 Säilytys- ja hoito-ohjeita

 

 

 

 

 Paristoja koskevia ohjeita

 

 Korjaus- ja hävitysohjeita



3. Laitekuvaus
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Näytön symbolit:
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4. Mittauksen valmistelu
Paristojen asettaminen

Huomautus:

Päivämäärän ja kellonajan asetus

5. Verenpaineen mittaus
Mansetin asettaminen

4 x AAA (LR03) 1,5 



Huomautus:

Rauhallinen asento

Muistin valinta

Verenpainemittauksen suorittaminen

 

 

Tulosten arviointi
Rytmihäiriöt: 



6. Mittausarvojen tallennus, haku ja poisto

WHO:n luokittelu: 

Verenpainearvojen alue Systolinen 
(mmHg)

Diastolinen 
(mmHg)

Toimenpide



7. Laitteen puhdistus ja säilytys

8. Virheilmoitus/Virheenpoisto
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9. Tekniset tiedot

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Vážení zákazníci,

1. Seznámení

2. Důležité pokyny
 Pokyny pro používání

 

 Pokyny pro skladování a údržbu

 

 

 

ČESKY



 

 Pokyny pro používání baterií

 

 Pokyny pro opravy a likvidaci

3. Popis přístroje
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Indikace na displeji: 4. Příprava měření
Vkládání baterií

Upozornění:

Nastavení data, času

4 x AAA (LR03) 1,5 
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5. Měření tlaku
Přiložení manžety

Pozor:

Správné držení těla

 

Volba paměti

Provádění měření krevního tlaku



Posouzení výsledků
Poruchy srdečního rytmu: 

Klasifikace WHO: 

Oblast hodnot krevního tlaku Systola  
(v mmHg)

Diastola  
(v mmHg)

Opatření



6.  Ukládání, vyvolávání a mazání naměřených 
hodnot

7. Čištění a skladování přístroje

8. Chybová hlášení/odstraňování potíží



9. Technické údaje

 

 

 

 

 

 

 



Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

1. Na zoznámenie

2. Dôležité upozornenia
 Pokyny pre používanie

SLOVENSKY



 Pokyny pre uchovávanie a ošetrovanie

 

 

 

 

 Informácie o batériách

 Pokyny pre opravy a likvidáciu



3. Popis prístroja
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4. Príprava na meranie
Vloženie batérií

Upozornenie:

Nastavenie dátumu a času

5. Meranie krvného tlaku
Založenie manžety

4 x AAA (LR03) 1,5 



Pozor:

Zaujatie správnej polohy tela

Voľba pamäti

Uskutočnenie merania krvného tlaku

Vyhodnotenie výsledkov
Poruchy srdcového rytmu:



Klasifikácia podľa WHO: 

6.  Uloženie, vyvolanie a vymazanie 
nameraných hodnôt

Oblasť hodnôt krvného tlaku Systolický tlak 
(v mmHg)

Diastolický 
tlak (v mmHg)

Opatrenie



 

7. Čistenie a skladovanie prístroja

 

8. Chybové hlásenie/Odstraňovanie chýb
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9. Technické údaje 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Spoštovani kupec,

1. O aparatu

2. Pomembni napotki
 Napotki za uporabo

SLOVENSKO



 Napotki za shranjevanje in nego

 

 

 

 

 Napotki za baterije

 Napotki za popravilo in odstranitev



3. Opis aparata
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4. Priprava na meritev
Vstavljanje baterij

Napotek:

Nastavitev datuma in ure

5. Merjenje krvnega tlaka
Nameščanje manšete

Pozor:

4 x AAA (LR03) 1,5 



Pravilna telesna drža

Izbira pomnilnika

Merjenje krvnega tlaka

 

Ocena rezultatov
Motnje srčnega ritma: 



Uvrstitev glede na WHO: 

Območje vrednosti krvnega tlaka Sistola  
(v mmHg)

Diastola  
(v mmHg)

Ukrep

6.  Shranjevanje, priklic in brisanje rezultatov 
merjenja



7. Čiščenje in shranjevanje naprave

8. Javljanje/odpravljanje napak

3
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9. Tehnični podatki 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Tisztelt Vásárlónk!

1. Ismerkedés

2. Fontos útmutatások
 Használati útmutatások

MAGYAR



 Tárolási és ápolási útmutatások

 

 

 

 

 Útmutatások az elemekhez

 Javítási és hulladék-ártalmatlanítási útmutatások



3. A készülék ismertetése
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Jelzések a kijelzőn:
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4. Mérés előkészítése
Az elem behelyezése

Tudnivalók:

Dátum, pontos idő beállítása

 

5. Vérnyomásmérés
Tegye fel a mandzsettát! 

4 x AAA (LR03) 1,5 



Figyelem!

Vegyen fel helyes testtartást!

Memória kiválasztása

Vérnyomásmérés elvégzése

 

Értékelje az eredményt
Szívritmus-zavarok: 



 

WHO-besorolás: 

6.  Mérési értékek elmentése, lehívása és törlése
 

Vérnyomás-értéktartomány Szisztolé 
(mmHg-ben)

Diasztolé 
(mmHg-ben)

Teendők



7. A készülék tisztítása és tárolása 

8. Hibajelentés/hibaelhárítás

3

4

9. Műszaki adatok 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



عربي

عزيزتي العميلة عزيزي العميل،
إنه لمن دواعي سرورنا أن يقع اختياركم على منتج من تشكيلة منتجاتنا. 

يعد اسمنا رمزًا لمنتجات فائقة الجودة عالية القيمة تخضع الختبارات قاسية 
وشاملة، وهذه المنتجات تغطي العديد من المجاالت مثل الحرارة والوزن 

وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم والنبض والمعالجة البسيطة والتدليك 
والهواء. يرجى قراءة دليل االستعمال هذا بعناية، واحرص على حفظه 

في مكان آمن لغرض االستخدام الالحق مع ضرورة تسليمه للمستخدمين 
اآلخرين وكذلك مراعاة اإلرشادات الواردة به. 

مع أطيب تمنياتنا
فريق شركة بويرر

1. التعرف على الجهاز
جهاز قياس ضغط الدم بالعضد يستخدم إلجراء قياس موسع ومراقبة قيم 
ضغط الدم الشريانية لألشخاص البالغين. وعن طريق هذا الجهاز يمكنك 
قياس ضغط الدم بسرعة وسهولة، مع تخزين قيم القياس وكذلك إظهار 

مسار التقدم ومتوسط قيم القياس. وسوف يتم تنبيهك في حالة وجود 
اضطرابات محتملة في ضربات القلب.

يتم تصنيف القيم المحتسبة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية كما يتم تحليلها 
على شكل جرافيك. احرص على الحفاظ على دليل االستعمال هذا لغرض 

االستخدام الالحق واجعله في متناول يد المستخدمين اآلخرين. 

2. إرشادات هامة

 إرشادات االستخدام

احرص دائمًا على قياس ضغط الدم في نفس الوقت من اليوم، حتى   •
تضمن إمكانية المقارنة بين القيم. 

استرخ قليًال لمدة 5 دقائق قبل كل عملية قياس للضغط!   •
ينبغي االنتظار لمدة 5 دقائق بين كل عملية قياس وأخرى!  •

يمكنك االعتماد على قيم القياس التي قمت باحتسابها بنفسك لغرض   •
معلوماتك الشخصية فقط - حيث إنها ال يمكن أن تحل محل الفحص 

الطبي! احرص على استشارة طبيبك بشأن قيم القياس التي قمت 
باحتسابها، وال تعتمد عليها في أي حال من األحوال التخاذ أية قرارت 

طبية من تلقاء نفسك (على سبيل المثال تناول أدوية أو تحديد جرعتها)! 
قد تحدث أخطاء في القياس عند اإلصابة بأمراض في الدورة الدموية   •

للقلب، وكذلك عندما يكون ضغط الدم منخفضًا للغاية أو في حالة وجود 
اضطرابات بالدورة الدموية وعدم انتظام ضربات القلب وكذلك في حالة 

اإلصابة بأمراض أخرى سابقة.
استخدم الجهاز فقط مع األشخاص الذين يتمتعون بمحيط العضد المحدد   •

للجهاز.
يمكنك تشغيل جهاز قياس ضغط الدم باستخدام البطاريات. احرص على   •

مراعاة أنه ال يمكن تخزين البيانات إال عندما يكون جهاز قياس ضغط 
الدم به تيار كهربائي. وبمجرد فراغ شحنة البطاريات فإن جهاز قياس 

ضغط الدم يقفد التاريخ والوقت.



• تقوم آلية اإليقاف األوتوماتيكي بإيقاف جهاز قياس ضغط الدم لغرض 
الحفاظ على البطاريات إذا لم يتم الضغط على زر من األزرار في 

خالل دقيقة واحدة.

 إرشادات التخزين والعناية
يتكون جهاز قياس ضغط الدم من أجزاء دقيقة ووحدات إلكترونية.   •

ترتبط دقة قيم القياس والعمر االفتراضي للجهاز بالتعامل معه بعناية:
احرص على حماية الجهاز من التعرض للصدمات والرطوبة   –

واالتساخات والتقلبات الشديدة في درجات الحرارة وكذلك أشعة 
الشمس المباشرة. 

ال تدع الجهاز يسقط على األرض.  –

ال تستخدم الجهاز بالقرب من المجاالت الكهرومعناطيسية الشديدة،   –

وأبعده عن األجهزة الالسلكية أو الهواتف الجوالة.
ال تستخدم إال األسورة المرفقة مع الجهاز أو األساور البديلة   –

األصلية. وإال فقد يتم احتساب قيم قياس خاطئة.
ال تضغط على األزرار طالما أن األسورة ليست مربوطة.  •

إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فمن المستحسن خلع البطاريات.  •

 إرشادات للبطاريات
يمكن أن تشكل البطاريات خطورة بالغة إذا ما تم ابتالعها. لذلك   •

احرص على حفظ البطاريات والجهاز بعيدًا عن متناول يد األطفال 
الصغار. إذا تم ابتالع إحدى البطاريات، فيجب طلب المساعدة الطبية 

على الفور.

ال يجوز شحن البطاريات أو إعادة تفعيلها بأية وسيلة أخرى، وكذلك ال   •
تقم بتفكيك البطاريات أو إلقائها في النار أو أن يتم حدوث دائرة القصر. 

أخرج البطاريات من الجهاز عندما تفرغ شحنتها أو في حالة عدم   •
استخدام الجهاز لفترة طويلة. وبذلك تتجنب حدوث األضرار التي قد 

تنشأ بسبب التسريب. احرص دائمًا على استبدال جميع البطاريات في 
نفس الوقت.

ال تستخدم أنواع أو ماركات مختلفة من البطاريات، وكذلك ال تستخدم   •
بطاريات ذات سعات متفاوتة. ومن األفضل استخدام البطاريات القلوية.

 إرشادات خاصة باإلصالح والتخلص من الجهاز
ال تقم بإلقاء البطاريات ضمن القمامة المنزلية. يرجى التخلص من   •

البطاريات فارغة الشحنة في مراكز التجميع المخصصة لذلك.
ال تقم بفتح الجهاز. وفي حالة عدم االلتزام بذلك ُتلغى حقوق الضمان.  •
ال يجوز القيام بإصالح الجهاز بنفسك أو ضبطه. ففي هذه الحالة ال   •

يمكن ضمان أداء الجهاز لوظيفته بشكل سليم.
ال يجوز إجراء أعمال اإلصالحات إال لدى مركز خدمة العمالء أو أحد   •

المتاجر المعتمدة. ولذلك يجب التحقق أوًال من البطاريات قبل أي 
شكوى وتغييرها إذا لزم األمر.

• يرجى التخلص من الجهاز طبقا لمواصفة المجموعة األوروبية 
  EC-WEEE/96/ 2002 بخصوص (التخلص من األجهزة 

الكهربائية واإللكترونية القديمة). في حالة وجود أية استفسارات 
فيرجى التوجه إلى الجهة المحلية المسؤولة عن التخلص من األجهزة القديمة.



 •

 •
 •

 •

وصف الجهاز  .3

1. خرطوم األسورة  
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4. التحضير لعملية القياس
تركيب البطاريات

اخلع غطاء درج البطارية من ظهر   •
الجهاز.

قم بتركيب أربع بطاريات من نوع  • 
1.5 فلط AAA (بطارية قلوية 
من نوع LR03). يجب تركيب 
البطاريات تبعًا لعالمة وضعية 

 األقطاب الصحيحة.
ال تستخدم بطاريات قابلة إلعادة الشحن.

أغلق غطاء موضع البطارية مرة أخرى بعناية.   •

" بشكل دائم، فال يمكن القيام  إذا ظهر بيان تغيير البطاريات " 
بعملية القياس، وفي هذه الحالة يتعين عليك استبدال جميع البطاريات. 

بمجرد إخراج البطاريات من الجهاز، فإنه يجب ضبط الوقت من جديد.وال 
تقم بإلقاء البطاريات المستهلكة ضمن القمامة المنزلية. ولكن تخلص من 

هذه البطاريات عن طريق تسليمها لمتاجر األجهزة الكهربائية أو المراكز 
المحلية المتخصصة في تجميع المواد القابلة إلعادة التدوير. حيث أنك 

ُمطالب بفعل ذلك بموجب القانون.
 إرشاد: تجد هذه العالمات على البطاريات المحتوية على

 مواد ضارة: Pb: بطارية تحتوي على الرصاص،
Cd: بطارية تحتوي على الكادميوم، Hg: بطارية تحتوي 

على الزئبق.

ضبط التاريخ والوقت
ينبغي عليك ضبط التاريخ والوقت بشكل ضروري. فبهذا فقط يمكنك 

تخزين قيم القياس مع التاريخ والوقت بشكل صحيح كما يمكن استدعائها 
في وقت الحق. يتم عرض الوقت بطريقة 24 ساعة.

لضبط التاريخ والوقت اتبع الخطوات التالية:
." قم بتشغيل جهاز قياس ضغط الدم باستخدام الزر "  •

." اضغط لفترة أطول من 5 ثوان على الزر الوظيفي "  •
فيبدأ بيان الشهر في الوميض. اضبط الشهر من 1 - 12 باستخدام الزر   •

" الوظيفي + وقم بالتأكيد عن طريق الزر الوظيفي "
اضبط اليوم / الساعة / الدقائق ثم قم بتأكيد كل منهما عن طريق الزر  • 

." الوظيفي "
." قم بتأكيد اختيارك عن طريق الزر الوظيفي "  •

5. قياس ضغط الدم
ربط األسورة 

اربط األسورة على العضد األيسر وهو 
مكشوف. ال يجوز أن تكون الدورة الدموية 

بالذراع ُمقيدة بسبب قطع المالبس الضيقة أو 
ما شابه ذلك. يجب وضع األسورة على 

العضد بحيث يكون اإلطار السفلي أعلى من 
الشريان. ويكون الخرطوم باتجاه منتصف 

راحة اليد. واآلن اربط الطرف الحر 
لألسورة بإحكام ولكن دون المبالغة في شده 

حول الذراع وأغلق القفل الالصق.

4 x AAA (LR03) 1,5 (LR03) AAA 4 بطارية 1.5 فلط من نوع
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تركيب البطاريات
 •

 • 

 •

إذا ظهر بيان تغيير البطاريات "
بعملية القياس، وفي هذه الحالة يتعين عليك استبدال جميع البطاريات. 

بمجرد إخراج البطاريات من الجهاز، فإنه يجب ضبط الوقت من جديد.وال 
تقم بإلقاء البطاريات المستهلكة ضمن القمامة المنزلية. ولكن تخلص من 

المحلية المتخصصة في تجميع المواد القابلة إلعادة التدوير. حيث أنك 

وينبغي ربط األسورة بدرجة شد تتيح تمرير 
أصبعين أسفل األسورة. 

واآلن أدخل خرطوم األسورة في قابس مقبس 
األسورة. 

تنبيه: ال يجوز تشغيل الجهاز إال باستخدام 
األسورة األصلية. األسورة تتناسب مع محيط 

ذراع من 23 إلى 33 سم. 

اتخاذ الوضع الصحيح للجسم

استرخ قليًال لمدة 5 دقائق قبل كل عملية قياس للضغط! وإال فقد يؤدي   •
ذلك إلى حدوث اختالفات.

يمكنك إجراء عملية القياس أثناء الجلوس أو االستلقاء. احرص في كل   •
حال من األحوال على مراعاة أن تكون األسورة في مستوى ارتفاع القلب.

من المهم جدًا لعدم حدوث أخطاء في نتيجة القياس االحتفاظ بحالة   •
الهدوء واالسترخاء وعدم التحدث أثناء عملية القياس. 

اختيار الذاكرة 
". اختر موضع  قم بتشغيل جهاز قياس ضغط الدم باستخدام الزر "

التخزين المرغوب من خالل الضغط على الزر الوظيفي "+". تتوافر لديك 
ذاكرتين مزودتين بـ 60 موضع تخزين، وذلك لغرض تخزين نتائج القياس 

لشخصين مختلفين بشكل منفصل أو تخزين عمليات القياس في الصباح 
والمساء بشكل منفصل. 

إجراء عملية قياس ضغط الدم
قم بربط األسورة كما هو موضح فيما سبق واتخذ الوضعية التي ترغب   •

في قياس ضغط الدم فيها. 
اختر ذاكرة المستخدم 1 أو 2 باستخدم الزر "+". ابدأ عملية القياس   •

". وبعد فحص الشاشة، حيث تضيء  من خالل الضغط على الزر "
جميع المصابيح، تنتفخ األسورة أوتوماتيكيًا. أثناء االنتفاخ يقوم الجهاز 
فعًال باحتساب قيم القياس التي ُتستخدم في تقدير الضغط الالزم للنفخ. 
وإذا لم يكن هذا الضغط كافيًا، يقوم الجهاز باستكمال الضخ أوتوماتيكيًا.

وبعد ذلك يتم خفض الضغط في األسورة ببطء ويتم قياس النبض.  •
عند انتهاء عملية القياس يتم تشتيت ضغط الهواء المتبقي بسرعة شديدة.   •

ويتم إظهار النبض وضغط الدم االنقباضي واالنبساطي.
." يمكنك في أي وقت قطع عملية القياس من خالل الضغط على زر "  •

يظهر الرمز _E، عندما يتعذر إجراء عملية القياس بشكل صحيح.   •
احرص على مراعاة فصل بالغات األخطاء/التغلب على األخطاء في 

دليل االستعمال هذا، ثم قم بإعادة عملية القياس. 
يتوقف الجهاز بعد دقيقة واحدة بشكل أوتوماتيكي. انتظر لمدة 5 دقائق   •

على األقل قبل إجراء قياس جديد!



تحليل النتائج
اضطرابات ضربات القلب:

يمكن لهذا الجهاز اكتشاف وجود اضطرابات محتملة في ضربات القلب 
 أثناء القياس، حيث يشير إلى ذلك في حالة وجوده من خالل إظهار الرمز

" بعد القياس. وقد يكون ذلك مؤشرًا على عدم انتظام ضربات القلب.  "

فعدم انتظام ضربات القلب تعتبر مرضًا من ضمن أعراضه أن تكون 
ضربات القلب غير معتادة نظرًا لحدوث اختالالت في النظام البيوكهربائي 
الذي يتحكم في انتظام ضربات القلب. وقد تكون األعراض (تأخر أو تقدم 
ضربات القلب، سرعة أو بطء النبض) ناتجة عن أمراض القلب أو التقدم 
في السن أو طبيعة الجسم أو تناول المشروبات الكحولية والتدخين بشكل 

مفرط أو اإلجهاد أو قلة النوم. وال يمكن التحقق من وجود عدم انتظام 
ضربات القلب إال من خالل الفحص لدى الطبيب.

" بعد القياس على الشاشة.  كرر عملية القياس إذا ظهر الرمز "
ويرجى التأكد من االسترخاء لمدة 5 دقائق وعدم التحدث أو التحرك أثناء 

" فيرجى التوجه إلى طبيبك  عملية القياس. إذا تكرر ظهور الرمز "
المعالج.

فالعالج والتشخيص الذاتي حسب نتائج القياس قد يكون خطيرًا. ويجب 
اتباع إرشادات طبيبك المعالج.

تصنيف منظمة الصحة العالمية:
طبقًا لمعايير/تعريفات منظمة الصحة العالمية (WHO) وأحدث النتائج يتم 

تصنيف نتائج القياس حسب الجدول التالي وتحليلها. 

يوضح رسم الشرطات والتدريج الموجود على الجهاز النطاق الذي توجد 
فيه قيمة ضغط الدم المحتسبة. إذا تواجدت قيمة االنقباض واالنبساط بين 
نطاقين مختلفين لمنظمة الصحة العالمية (على سبيل المثال االنقباض في 
نطاق االرتفاع العادي واالنبساط في النطاق العادي)، فهذا يرجع إلى أن 

الجهاز يعرض لك تصنيف منظمة الصحة العالمية عن طريق الرسم بالقيمة 
األعلى دائمًا، وهي في المثال الموضح "االرتفاع العادي".

اإلجراءاالنبساط (بوحدة ملي متر زئبق)االنقباض (بوحدة ملي متر زئبق)نطاق قيم ضغط الدم
احرص على استشارة الطبيب110=<180=<الدرجة 3: ارتفاع شديد في ضغط الدم

احرص على استشارة الطبيب109–  179100–  160الدرجة 2: ارتفاع متوسط في ضغط الدم
احرص على مراجعة الطبيب بانتظام 99  –  15990–  140الدرجة 1: ارتفاع طفيف في ضغط الدم

احرص على مراجعة الطبيب بانتظام89  –  13985–  130ارتفاع عادي
الفحص الذاتي84  –  12980–  120عادي
الفحص الذاتي80>120>مثالي

المصدر: منظمة الصحة العالمية،  1999



تحليل النتائج
اضطرابات ضربات القلب:

يمكن لهذا الجهاز اكتشاف وجود اضطرابات محتملة في ضربات القلب 
 أثناء القياس، حيث يشير إلى ذلك في حالة وجوده من خالل إظهار الرمز

فعدم انتظام ضربات القلب تعتبر مرضا

الذي يتحكم في انتظام ضربات القلب. وقد تكون األعراض (تأخر أو تقدم 

في السن أو طبيعة الجسم أو تناول المشروبات الكحولية والتدخين بشكل 

6.  تخزين واستدعاء ومحو قيم القياس 
يتم تخزين كل عمليات القياس الناجحة مع التاريخ والوقت. وفي حالة   •

زيادة بيانات القياس على 60 يتم حذف بيانات القياس األقدم.
اختر ذاكرة المستخدم المرغوبة باستخدام الزر "MEM" وبعد   •

ذلك باستخدام الزر "+". ومن خالل الضغط مرة أخرى على الزر 
"MEM" يتم عرض القيمة المتوسطة لجميع قيم القياس المخزنة 

 "MEM" بذاكرة المستخدم. ومن خالل الضغط مرة أخرى على الزر
يتم عرض القيمة المتوسطة آلخر 7 أيام في عملية القياس النهاري. 
(النهار: الساعة 5.00 - الساعة 9.00 ، البيان "A"). ومن خالل 

الضغط مرة أخرى على الزر "MEM" يتم عرض القيمة المتوسطة 
آلخر 7 أيام في عملية القياس الليلي. (الليل: الساعة 17.00 - الساعة 

21.00، البيان "P"). ومن خالل الضغط مرة أخرى على الزر 
"MEM" يتم عرض آخر قيم القياس المعنية مع التاريخ والوقت.

 No.1 فيظهر البيان ،"MEM" لمحو الذاكرة اضغط أوًال على الزر  •
في وحدة العرض. ويمكنك عن طريق الزر "+" اختيار ذاكرة 

المستخدم، ثم القيام بتأكيد االختيار باستخدام الزر "MEM". وعندئذ 
" لمدة 5 ثوان. (يظهر  اضغط في نفس الوقت على األزرار "+" و "

البيان "CLA" في الشاشة)
وإذا رغبت في تغيير ذاكرة المستخدم، راجع فصل "اختيار الذاكرة".  •

7. تنظيف الجهاز وتخزينه
قم بتنظيف الجهاز واألسورة بحرص باستخدام منديل مبلل قليًال.  •

ال تستخدم مواد تنظيف أو مذيبات.  •
ال يجوز وضع الجهاز في الماء بأي حال وإال فقد تتوغل السوائل   •

بداخله وهذا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالجهاز.
عند تخزين الجهاز ال يجوز وضع أشياء ثقيلة عليه. اخلع البطاريات.  • 

ال يجوز أن يكون خرطوم األسورة مثنيًا بشدة.

8. التغلب على األخطاء
.E_  في حالة وجود أخطاء يظهر في الشاشة بالغ الخطأ

قد تظهر بالغات أخطاء في الحاالت التالية:
.E2 1. إذا كان ضغط النفخ أعلى من 300 ملي متر زئبق فيظهر الرمز

2. إذا كانت قيمة ضغط الدم مرتفعة أو منخفضة بشكل غير معتاد 
.E3 فيظهر الرمز

3. إذا تحركت أو تحدثت أثناء عملية القياس (يظهر إلى جانب الرمز 
" على الشاشة)، E3 أيضًا رمز عدم انتظام ضربات القلب "

.E1 4. إذا كان خرطوم األسورة مركبًا بشكل غير صحيح فيظهر الرمز
.E1 5. إذا استمر النفخ ألكثر من 25 ثاتية. فيظهر الرمز

كرر عملية القياس في هذه الحاالت. يراعى تركيب خرطوم األسورة بشكل 
سليم وأال تتحدث أو تتحرك أثناء القياس. عند اللزوم أعد تركيب البطاريات 

أو قم بتغييرها.



9. البيانات الفنية
BM 35 رقم الموديل 

قياس ضغط الدم متذبذب، غير باضع    طريقة القياس 
من العضد

انقباضي 280 – 40 ملي متر زئبق،  نطاق القياس 
انبساطي 280 – 40 ملي متر زئبق،   

النبض 199 – 40 نبضة/دقيقة  

االنقباضي 3 ± ملي متر زئبق /   دقة  
بيان الضغط   االنبساطي 3 ± ملي متر زئبق / النبض 5% ± 

من القيمة المعروضة
اختالف القياس  االختالف القياسي األقصى المسموح به وفقًا 

للفحص اإلكلينيكي: انقباضي 8 ملي متر زئبق / 
انبساطي 8 ملي متر زئبق

x  60  2 سطر بيانات يمكن تخزينها الذاكرة 
x عرض 105 مم x طول 135 مم  األبعاد 

ارتفاع 53 مم  

حوالي 170 جرام الوزن 
مقاس األسورة  أسورة لمحيط العضد من 23 إلى 33 سم

10+ درجة مئوية حتى 40+ درجة مئوية،  درجة حرارة التشغيل 
85 ≥ الرطوبة المسموح بها النسبية للهواء  %  

20- درجة مئوية حتى 70+ درجة مئوية،  درجة حرارة التخزين 
85 ≥ الرطوبة المسموح بها النسبية للهواء %  

اإلمداد بالتيار  4 بطاريات 1.5 فلط AAA (بطارية قلوية من 
 (LR03 نوع

لحوالي 250 عملية قياس، حسب ارتفاع  العمر االفتراضي للبطارية 
ضغط الدم أو ضغط النفخ  

الملحقات التكميلية  حقيبة الحفظ، دليل االستعمال، 4 بطاريات 
LR03 من نوع "AAA"

BF نوع جزء االستخدام المواصفات 
 AP ال يوجد ،IPXO ،اإلمداد الداخلي  فئة الحماية: 

أو APG، التشغيل المستمر  

شرح الرموز  تنبيه! احرص على قراءة دليل االستعمال!  

 BF نوع جزء االستخدام  

نحتفظ بحق إجراء تعديالت للمواصفات الفنية دون إخطار مسبق ألغراض 
التحديث.

هذا الجهاز يطابق المواصفة األوروبية EN60601-1-2 ويخضع   •
إلجراءات وقائية خاصة فيما يتعلق بالحماية الكهرومغناطيسية. يراعى 

في ذلك أن أجهزة االتصال عالية التردد المحمولة والجوالة يمكن 
أن تؤثر على هذا الجهاز. ويمكنك طلب البيانات الدقيقة من العنوان 

الموضح لمركز خدمة العمالء.
هذا الجهاز يطابق المواصفة األوروبية للمنتجات الطبية  • 

EC/93/42، ويفي بمتطلبات قانون المنتجات الطبية والمعايير 
 األوروبية EN1060-1 (أجهزة قياس ضغط الدم غير الباضع

الجزء 1: االشتراطات العامة) والمواصفة EN1060-3 (أجهزة 
 قياس ضغط الدم غير الباضع الجزء 3: االشتراطات التكميلية

لألنظمة الكهرومغناطيسية لقياس ضغط الدم).
إذا استخدمت الجهاز ألغراض تجارية أو اقتصادية يجب عليك   •

إجراء فحوصات تقنية للقياس بصفة منتظمة وفقًا "إلرشادات استخدام 
المنتجات الطبية". وبالنسبة لالستخدام الشخصي فإننا ننصح بإجراء 

فحص تقني للقياس كل سنتين لدى الجهة الصانعة.
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 نطاق القياس
  
 

بيان الضغط 

اختالف القياس

الذاكرة
 األبعاد

 

الوزن

 

 

اإلمداد بالتيار




