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 . قبل از استفاده از دستگاه، دستور العمل ها را با دقت بخوانید          

 .BFقابلیت استفاده خارجی روي بدن            

   .در جاي خشک نگه دارید           

 :   محترمکاربر 

  12فشار خون افراد باالي  این فشار سنج با استفاده از تکنیک اسیلومتریک براي اندازه گیري غیر تهاجمی  
 سال به باال در نظر گرفته شده است.  

فشار خون بارداري، تصلب  ،  این دستگاه براي بیماران مبتال به ازدیاد فشار خون، افت فشار خون، دیابت
 شرایین، افراد باردار، بیماران کلیوي و افراد چاق و سالمند داراي تاییدیه ي بالینی می باشد.  

 خریدار گرامی  

دستگاه فشار خون مایکروالیف با همکاري پزشکان ساخته شده و دقت بسیار باالي نتایج اندازه گیري  
    .زمایشات کلینیکی اثبات شده استآدستگاه توسط  

در  صــورت وجود هرگونه ســوال، مشــکل و یا نیاز  به قطعات یدکی با نمایندگی ماکروالیف در کشــورتان  
ماره ا نوین پایش به ـش رکت مدیـس ایت    86082261  ـش   WWW.MICROLIFE .COMتماس بگیرید. ـس

ــتیابی به اطالعات ارزشــمند در رابطه با محصــوالت مایکروالیف به طور مرتب بازدید نمایید. با   را براي دس
 محصوالت ماکروالیف همیشه سالم باشید.

تگاه مدل   تگاه مانند روش دـس ب کرBP٣BTO-A    روش اندازه گیري دـس ط که اخیرا جایزه کـس   ده و توـس
 ) مورد  ازمایش قرار گرفته است ، می باشد.    BIHS  انجمن فشارخون انگلستان (
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I.  استفاده از دستگاه براي نخستین بار 

 ها   يباتر جایگذاري

  دستگاه جایگذاري کنید.در ها را  يابتدا باتر د، یدستگاه خود را باز کرد يبسته بند نکهیاز ا پس
  5.1عدد باتري  4ها ( يدستگاه قرار دارد. باتر  نییدر پا (طبق تصویرصفحه اول) 6 يمحفظه باتر

 ،AA با توجه به عالئم قطب مثبت و منفی جایگذاري نمایید.  ) را وات 
 

 ساعت و    خیتار  میتنظ

. با  می کندشروع به چشمک زدن سال مربوط به عدد   د،ی جد يها يپس از نصب باتر .۱
 ي. برادیکن میسال را تنظ دیتوان یم M طبق تصویرصفحه اول) "3"( فشار دادن دکمه

 . دی را فشار ده طبق تصویرصفحه اول) "4"( ماه، دکمه زمان میتنظ همچنینو  دییتأ 
فشار   دییتأ  ي. دکمه زمان را براتنظیم کنیدرا  Mدکمه  حال می توانید ماه را با فشار   .۲

 . د یکن میو سپس روز را تنظ دیده
 براي تنظیم روز، ساعت و دقیقه مطابق راهنمایی هاي باال عمل کنید.   .۳
شده   میو ساعت تنظروز د،ی و دکمه زمان را فشار داد د یکرد میرا تنظ قهیکه دق یهنگام  .٤

 و روي صفحه ظاهر می شوند.  
  ثانیه   3حدود  و دی دکمه زمان را فشار ده  د،یده رییرا تغروز و ساعت  دیخواهیاگر م .٥

  ریمقاد  دیتوان یاکنون متا ارقام مربوط به سال شروع به چشمک زدن کند . دینگه دار
 . د یداده شد وارد کن حیرا همانطورکه در باال توض دیجد

  



 

۸ 
 

 انتخاب بازوبند صحیح 

Microlife مطابقت با   يرا برا بازوبند. اندازه بازوبند هایی با اندازه هاي مختلف عرضه می کند
 ). محکم روي بازوي شما قرار بگیرد(  دیخود انتخاب کن يدور بازوها

 اندازه ي بازوبند  براي قطر بازو 
22 - 32 cm M 

22 - 42 cm M - L 

 

  .. بازوبند مدل قبلی موجود است 

 . استفاده کنید  microlife. فقط از بازوبند هاي 

    M - Lو M. فقط بازوبند هاي مایکرو الیف سایز 

دستگاه با سایز شما مطابقت ندارد با خدمات   طبق تصویرصفحه اول) "7"( د . درصورتی بازوبن
 . تماس بگیرید 86082261ماکروالیف در شرکت مدیسا نوین پایش به شماره 

را به سوکت  طبق تصویرصفحه اول) " 8"(براي اتصال بازوبند به دستگاه، لوله ي رابط بازوبند 
 . متصل کرده و تا حد امکان به طرف داخل فشار دهید طبق تصویرصفحه اول) "5"(مربوط به آن 
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II.  چک لیست براي اندازه گیري قابل اعتماد 

 خوردن استعمال دخانیات، بپرهیزید.  پیش از اندازه گیري از فعالیت،  . 

نمایید.کف پاها را روي  روي صندلی نشسته و استراحت دقیقه پیش از اندازه گیري  5حداقل . 
 .دادن پاهاي خود روي یکدیگر و یا به صورت ضربدري خودداري نماییدر زمین قرار دهید و از قرا

 معموال بازوي چپ )  ( . را روي یک بازو انجام دهید  همیشه اندازه گیري ها . 

توصیه می شود که پزشکان در اولین مالقات از هر دو بازو براي تعیین بازوي مناسب جهت  . 
می بایست  بازویی که نتیجه اندازه گیري در آن باالتر است اندازه گیري فشار خون استفاده نمایید  

 . براي اندازه گیري هاي بعدي مورد استفاده قرار گیرد

 .ستین لباس هاي تنگ خودداري کنیدآن دار را از تن در بیاورید از باال دادن ستیآ. لباس هاي 

 که بازوبند به طور صحیح بسته شده باشد (عالنت روي بازوبند )   . همیشه اطمینان حاصل کنید

. بازوبند را به صورت کامال خوابیده روي بازو ببندید، بدون آنکه هیچ گونه فشاري روي بازو وارد  
 .شود

 سانتی متر باالتر از ارنج شما بسته شده باشد.  2که بازوبند   مطمن شوید. 

سانتی متر ) می بایست روي سرخک در قسمت داخلی  3نشان سرخک روي بازوبند ( حدود  . 
 گیرد  ر بازو قرا

 بازوبند را روي سطحی قرار دهید تا در وضعیت استراحت باشد.  

   .لب خود اطمینان حاصل کنید. از قرار گرفتن بازوبند در سطح همسطح ق
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III. اندازه گیري فشار خون 
را براي شروع اندازه گیري فشار   طبق تصویرصفحه اول) "1"( دکمه ي روشن / خاموش .۱

   . دهید
بازوبند به طور خودکار پمپ می شود. در حال استراحت باشید، حرکت نکنید. از   .۲

منقبض کردن ماهیچه هاي خود تا هنگام نمایان شدن نتیجه روي صفحه ي نمایش  
بپرهیزید. شمارش تنفس عادي باشد و از صحبت کردن در طول اندازه گیري خودداري  

 کنید  
روي صفحه ي  ق تصویرصفحه اول)طب "17"(  نشانگر قرار گرفتن صحیح بازوبند .۳

روي  ١٧-Aیکون آاگر نمایشگر جهت قرار گرفتن صحیح بازوبند نشان داده می شود. 
صفحه ي نمایشگر ظاهر شود به معناي قرار گرفتن بازوبند کمتر از حد مطلوب است 

 ولی می توان در این شرایط اندازه گیري را انجام داد.  
صحیح رسید، پمپ قطع شده و فشار به تدریج کاهش   فشار هنگامیکه بازوبند به میزان .٤

می یابد. اگر فشار به حد الزم نرسیده باشد، دستگاه به طور خودکار هواي بیشتري به 
 .  داخل بازوبند پمپ می کند 

به صورت  طبق تصویرصفحه اول) " 16"( در حین اندازه گیري، نشانگر ضربان قلب .٥
   .چشمک زن نمایان می شود

و  طبق تصویرصفحه اول) "10"( اندازه گیري شامل فشار سیستولینتیجه ي  .٦
 طبق تصویرصفحه اول) " 12"( و ضربان نبض طبق تصویرصفحه اول) "11"( دیاستولی

روي صفحه ي نمایش ظاهر می شود. به توضیحات مربوط به نماد  هاي دیگر توجه  
   .کنید

 ا باز کنید.، بازوبند رهنگامیکه اندازه گیري توسط دستگاه به پایان رسید .۷
دقیقه به طور خودکار خاموش می   1دستگاه را خاموش کنید. ( نمایشگر پس از حدود  .۸

 شود ) 
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o   در موارد اضطراري در طول اندازه گیري، مانند احساس ناراحتی یا احساس فشار دکمه
ON/OF  خاموش کرد. 

 

 

   پمپ کردن بازوبند به صورت دستی

میلی متر جیوه ) ،   135در صورتیکه فشار سیستولیک بسیار باال باشد ( به عنوان مثال : باالي  
نتظیم فشار بازوبند توسط فرد از اهمیت زیادي برخوردار است. هنگام پمپ بازوبند پس از انکه  

  را فشار دهید و آن را تا ON/OF  میلی متر جیوه را نشان داد، دکمه  30صفحه نمایشگر عدد 
 میلیمتر جیوه برسد نگاه داشته و سپس رها کنید.  40زمانیکه فشار پمپ به 
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 !چگونه از ذخیره ي یک نتیجه اندازه گیري جلوگیر کنیم  

طبق   "1"( همه اندازه گیري قبلی را از حافظه پاك کنید، دکمه ي روشن / خاموشاگر مایلید 
روي صفحه   M   طبق تصویرصفحه اول) "15"( را تا هنگام چشمک زدن تصویرصفحه اول)

پاك کردن نتایج را تایید   طبق تصویرصفحه اول) "4"( نمایش فشار دهید با فشار دکمه زمان
 کنید.  

 روي صفحه نمایش ظاهر می شود.   "CL". هنگامیکه داده مورد نظر از حافظه پاك می شود نماد 

 بی کنیمچگونه فشار خون خود را ارزیا

خطر میزان  طبق تصویرصفحه اول) "14"( نوار هاي موجود در لبه ي سمت چپ صفحه نمایشگر
فشار خون را به شما نشان می دهد که فشار خون شما در چه سطحی قرار دارد. بسته به بلندي  

مرزي ( خاکستري هاشور دار )،    نوار، فشار خون شما می تواند در محدوده ي مطلوب ( سفید )،
بسیار باال ( مشکی ) قرار گیرد. جدول طبقه بندي فشار خون مطابق با دستور العمل هی بین  

 .. داده ها در مقیاس میلی متر جیوه استاست  ESH  ،ESC  ، (JSHالمللی (
 

 توصیه دیاستولی  سیستولی  محدوده 

فشار خون  1
 بسیار باال 

 به پزشک مراجعه کنید 85=> 135= >

اندازه گیري توسط  85-80 130-134 فشار خون باال  2
 خود بیمار

فشار خون  3
 مطلوب

اندازه گیري توسط  80< 130<
 خود بیمار
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باالترین میزان به دست آمده از اندازه پیري فشار خون به عنوان نتیجه ي اندازه گیري ارزیابی  
 می شود. 

فشار خون  "دهنده این است که  میلی متر جیوه  نشان  90/130یا  140/80مثال فشارخون بین 
 . "بسیار باالست 

 

 ) IHBروشن شدن نشانه ي ضربان قلب نامنظم (

نشان می دهد  که دستگاه ضربان قلب نامنظم را   طبق تصویرصفحه اول) "19"(  این عالمت
با فشار خون واقعی تفاوت دارد.  تشخیص داده است. در این حالت، فشارخون اندازه گرفته شده 

   .توصیه می شود اندازه گیري تکرار شود
 

IV.  حافظه داده ها 

 این دستگاه، نتایج مربوط به اندازه گیري اخیر را به صورت خودکار ذخیره می کند.  
 

 نمایش نتایج ذخیره شده 

را به مدت کوتاه   M طبق تصویرصفحه اول) "3"(یکه دستگاه خاموش است، دکمه ي مهنگا
و سپس میانگین تمام نتایج اندازه  M  طبق تصویرصفحه اول) "15"( فشار دهید. ابتدا حرف 

 روي صفحه ي نمایشگر نمایان می شود   A""گیري با نماد 

نتیجه ي اندازه گیري قبلی نمایان می شود. با فشار دادن متوالی  Mبا فشردن مجدد دکمه ي 
   .نتیجه ي اندازه گیري قبلی را یکی پس از دیگري مشاهده خواهید نمود Mدکمه ي 

قدار متوسط در نظر در م ١٧-Aکاف  واندن میزان فشار خون با موقعیت کمتر از حد مطلوبخ. 
   .گرفته نشده است
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نتیجه اندازه گیري را ندارد.   30. توجه داشته باشید که دستگاه قابلیت ذخیره ي بیش از 
هنگامیکه حافظه تکمیل شود، نتایج قدیمی به صورت اتوماتیک حذف شده و نتایج 

نتایج باید پیش از تکمیل ظرفیت دستگاه توسط پزشک ارزیابی  جدید جایگزین می شوند.  
 . در غیر اینصورت اطالعات ازبین می روند. شوند

 

 پاك کردن تمام  نتایج قبلی 

را تا هنگام چشمک  Mاگر مایلید همه نتایج اندازه گیري قبلی  را از حافظه پاك کنید، دکمه ي 
 فشار دهید. پاك کردن اعداد به صورت تک تک امکان پذیر نمی باشد.   "CL ALL"زدن عالمت 

را در حین چشمک   طبق تصویرصفحه اول) "1"( . لغو عملیات حذف : دکمه ي روشن/خاموش
 فشار دهید.  "CL ALL"زدن 

 

V.  نماد وضعیت کنونی باتري و تعویض آن 

 باتري تقریبا خالی است  

  باتري مورد مصرف قرار گیرد، هنگام روشن کردن دستگاه نماد باتري 4/3در صورتیکه حدود 
روي صفحه نمایش چشمک خواهد زد (به شکل باتري نیمه پر). با   طبق تصویرصفحه اول) "13"(

 رد خود ادامه می دهد اما باتري ها باید تعویض گردند.  وجود این که دستگاه به کارک

 تعویض   –اتمام باتري  

پس از روشن کردن  طبق تصویرصفحه اول) "13"( نماد باتريدر صورت خالی بودن باتري 
  :دستگاه شروع به چشمک زدن می کند ( نمایش باتري کامال خالی). در این صورت

   .واقع در پشت دستگاه را باز کنید  تصویرصفحه اول)طبق  "6"( محفظه ي باتري .۱
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وردن آباتري هاي جدید را با اطمینان از قرار گرفتن باتري ها در جهت صحیح در  .۲
 محفظه جایگذاري نمایید. 

 توجه نمایید. 1براي تنظیم زمان دستگاه به توضیحات مربوط به بخش  .۳
   . ذخیره شده پاك می شوند هنگام خروج باتري از دستگاه ، تمامی اندازه گیري هاي .٤

 نوع باتري و روش تعویض آن 

 آلکاالین با عمر طوالنی استفاده نمایید.   AAولت سایز   1.5باتري جدید  4. از 
 . از مصرف باتري هایی که از تایخ مصرف آن ها گذشته است خودداري کنید. 

باتري ها را از دستگاه خارج  . در صورتی که از دستگاه براي مدت طوالنی استفاده نمی کنید 
 نمایید. 
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VI. اي خطا پیام ه 

در صورت بروز خطا در اندازه گیري، عمل اندازه گیري قطع شده و پیام خطا ظاهر می شود، به  
   .نمایش داده می شود  "ERR٣ "طور مثال، 

 دلیل خطا و روش برطرف کردن آن  شرح خطا 

«Err 
1» 
 

سیگنال  
 بسیار 

ضعیف  
 است 

روي بازوبند بسیار ضعیف است. جاي بازوبند  سیگنال نبض 
 راتغییر داده و اندازه گیري را مجددا انجام دهید 

«Err 
2» 
 

سیگنال  
 نادرست 

تشخیص سیگنال ها توسط بازوبند نادرست است که دلیل 
آن می تواند حرکت یا انقباض ماهیچه باشد . اندازه گیري  

بازوي  خود  داده ودر طول اندازه گیري ددا انجام ج را م
 راثابت نگه دارید 

«Err 
3» 
 

فشار غیر  
عادي 
 بازوبند 

فشار کافی در بازوبند ایجاد نمی شود. ممکن است دلیل آن  
وجود یک سوراخ در بازوبند باشد. از اتصال بازوبند به  

دستگاه ومحکم بودن محل اتصال اطمینان حاصل کنید. 
ري را  درصورت نیازباتري ها را تعویض کرده و اندازه گی

 مجددا تکرار نمایید 

«Err 
5» 
 

نتیجه غیر  
 طبیعی 

این هیچ  رگیري نادرست هستند و بنابسیگنال هاي اندازه 
نمایان نمی شود. دفترچه ي راهنما را براي انجام  نتیجه اي 

اندازه گیري صحیح مطالعه کرده و اندازه گیري را مجددا  
 تکرار نمایید 

«HI» 
 

ضربان  
نبض یا  
فشار  

بازوبند  
بسیار  
 باالست 

میلی متر   299فشار بازوبند بسیار زیاد است ( بیش از 
بار در    200جیوه ) یا ضربان نبض بسیار باالست ( بیش از 

دقیقه استراحت کرده و وجددا اندازه گیري   5دقیقه ). براي 
 را تکرار کنید 

«LO » 
 

ضربان قلب  
بسیار  

 پایین است 

بار در دقیقه ).   40کمتر از  ضربان قلب بسیار پایین است ( 
 اندازه گیري را تکرار کنید 
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VII.  ایمنی، مراقبت، آزمایش دقت اندازه گیري و دور انداختن 

 ایمنی و محافظت 

 یمنیاطالعات مهم عملکرد و ا تا. لطفا دفترچه ي راهنما را به دقت مطالعه نمایید  
 دفترچهدهد. لطفاً قبل از استفاده از دستگاه  یدستگاه ارائه م نیمحصول را در مورد ا
 . دینگه دار  يمراجعات بعد يو برا دیرا به طور کامل بخوان

   .این دستگاه تنها براي کاربردهاي اشاره شده در دفترچه ي راهنما مناسب است
تولیدکنندگان هیچ مسئولیتی در قبال خسارت هاي ایجاد شده به دلیل عدم کاربرد  

 صحیح، ندارد.
 ین دستگاه از قطعات بسیار حساس تشکیل شده و باید با احتیاط مورد استفاده قرار ا

   . مشاهده نمایید  "مشخصات فنی"و عملکرد را در بخش  "شرایط نگهداري "گیرد. 
 دستگاه را از موارد زیر حفظ نمایید : 

o آب و رطوبت 
o   دماهاي بسیار باال یا پایین 
o  ضربه و سقوط 
o   آلودگی و گرد و غبار 
o بش نور مستقیم خورشید تا 
o  گرما و سرما 
 بازوبند ها حساس هستند و باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرند . 
   ازتعویض و یا استفاده از سایر انواع بازوبند یا رابط بازوبند براي اندازه گیري با این

 . دستگاه خودداري نمایید
   .پمپاژ بازوبند را فقط پس از آنکه کامال محکم بسته شد انجام دهید 
   از به کار گیري دستگاه در مجاورت میدان هاي الکترومغناطیسی مانند موبایل و

. هنگام استفاده از دستگاه اندازه گیري فشار خون  ایستگاه هاي رادیو خودداري کنید
 شود. متر رعایت  3.3حداقل قاصله از دستگاه هاي دیگر 
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  در صورت وجود هرگونه نقص یا مورد غیر طبیعی از به کار گیري دستگاه خودداري
 . کنید

 هرگز اجزاء دستگاه را از یکدیگر باز نکنید.   
   در صورتیکه از دستگاه براي مدت طوالنی استفاده نشود باتري هارا از دستگاه خارج

   . نمایید

   . اییدنکات ایمنی در این دفترچه راهنما را مطالعه نم

 اگر شما داراي عارضه ي آریتمی قلبی هستید، قبل از استفاده از دستگاه با پزشک خود 
) از  IHBروشن شدن نشانه ي ضربان قلب نامنظم ( "مشورت کنید. همچنین فصل 
   .همین راهنما را مطالعه نمایید

  نتایج اندازه گیري به دست آمده توسط دستگاه فشارسنج کمک به تشخیص پزشکی
همخوانی  ده و جایگزین مشاوره پزشکی نیست. به خصوص اگر با عالئم بیمار نمو

تداشته باشد، نمی توان به نتایج اندازه گیري تنها اکتفا کرد و باید به دیگر عالئم بالقوه  
اي که رخ می دهد و نیز بازخورد بیمار توجه نمود. توصیه می شود در صورت نیاز به 

 . اجعه فرمایید پزشک معالج و یا آمبوالنس مر
 ی شما آسیب برساند. بنابراین باید توسط  تمباال بودن دائمی فشار خون می تواند به سال

 پزشک درمان شود!
 در   همیشه در مورد نتایج اندازه گیري به دست آمده با پزشک خود مشورت کنید و

هرگز به   صورت مشاهده ي هرگونه عالئم غیر طبیعی آن را به پزشک اطالع دهید. 
 نکنید.  نتیجه ي حاصل از یک بار اندازه گیري اتکا

 هیچ شرایطی میزان داروي تجویز شده توسط پزشک را بدون مشورت با ایشان  تحت
 ! تغییر ندهید

  با اندازه گیري  اختالف نتیجه اندازه گیري که توسط پزشک یا داروخانه انجام شده
در شرایط بسیار متفاوت   توسط شما کامال طبیعی است، چرا که این اندازه گیري ها 

 انجام شده است.  
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 قلب براي آزمایش فرکانس دستگاه ضربان ساز   نشانگر ضربان
)PACEMARKERمناسب نیست (.   
  در دوران بارداري، فاصله ي بین اندازه گیري ها باید بسیار کم باشد، زیرا تغیرات فشار

 خون در دوران بارداري بسیار باالست! 
 برخی از اطمینان حاصل کنید  که کودکان بدون نظارت شما از دستگاه استفاده نکنند .

کابل و لوله رابط  اجزاء بسیار کوچک هستند و به آسانی بلعیده می شوند. دقت نمایید
 .هنگام استفاده از دستگاه خم نشود
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 مراقبت از دستگاه 

 .دستگاه را فقط با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید

 تمیز کردن بازوبند

 . لکه هاي روي بازوبند را با دستمال مرطوب و کف و صابون بشویید

 شویی خودداري کنید!از شستن بازوبند در ماشین لباسشویی و یا ماشین ظرف هشدار :  

 .کیسه ي داخلی تحت هیچ شرایطی نباید شسته شودهشدار :    

 آزمایش دقت  

توصیه می شود که این دستگاه هر دو سال یک بار یا پس از هر گونه ضربه مکانیکی ( مانند  
لطفا با خدمات مایکروالیف در   سقوط ) به منظور اطمینان از دقت مورد آزمایش قرار گیرد.

   . تماس بگیرید 86082261مدیسا نوین پایش به شماره شرکت 

 دور انداختن 

 . انداختن باتري ها و دستگاه هاي الکترونیکی باید مطابق قوانین محلی صورت بگیرد  دور
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VIII.  ضمانت 

سال ضمانت است. دستگاه هاي معیوب توسط  نمایندگی   5این دستگاه از زمان خرید داراي 
 تعمیر یا تعویض می گردد.  مایکروالیف به صورت رایگان 

 تماس بگیرید   86082261لطفا با خدمات مایکروالیف در شرکت مدیسا نوین پایش به شماره   

 ل گارانتی می شود.  باز کردن یا ایجاد تغییرات در دستگاه موجب ابطا

 این موارد خارج از گارانتی می باشد :  

 هزینه و ریسک حمل و نقل   •
 اسیبی که با استفاده ي نادرست یا مغایر با دستور العمل ایجاد شده باشد   •
 آسیب توسط نشت باتري خراب ایجاد شده باشد   •
 اسیب توسط برخورد فیزیکی با استفاده ي نامناسب   •
 بسته بندي و راهنماي دستگاه .  •
 نگهداري و بررسی هاي دوره اي   •
 لوازم جانبی : باتري ها ، آداپتور  •
 .کاف براي دو سال ضمانت کارکرد دارد •

براي اطالع از گارانتی محصول، با نمایندگی شرکت مایکروالیف تماس حاصل نمایید و یا به  
 کنید.درس زیر مراجعه ا

WWW.microlife.com/support  

تعویض کاال فقط به ازاي دریافت کاالي معیوب و فاکتور فروش صورت می گیرد. تعمیر یا تعویض  
ضمانت نمی شود. حقوق مصرف کننده در این  تحت ضمانت باعث افزایش یا تضمین دوره 

 . گارانتی محدود نمی باشد

  

http://www.microlife.com/support
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 مشخصات فنی  

 ت یدرجه فارنها 104 - 50/  گرادیدرجه سانت  40 -  10شرایط محیطی الزم :  

 یدرصد حداکثر نسب  95 -  15براي کارکرد صحیح :  

   تیدرجه فارنها 131+  - 4-/  گرادیدرجه سانت 55+ -  20-شرایط محیطی انبارش : 

 )يگرم (شامل باتر 251وزن :  

 متر یل یم 61×    92×   124ابعاد: ابعاد :  

 Vفاز  ک،یستولیس Iمربوط به روش کوروتکف: فاز    ،ینوسان سنجروش اندازه گیري :  
 ک یاستولید

  – قهیضربه در دق 200تا  40و  خون فشار – وهیمتر ج یلی م 280-20دامنه اندازه گیري :  
 نبض

 وهیمتر ج ی لیم 299 -  0محدودیت نمایش فشار بازوبند :  

 میلی متر جیوه  1دقت :  

 وهیمتر ج  یلمی 3 ±فشار در  دقت فشار استاتیک : 

 بازخوانی مقدار از ٪5 ± دقت ضربان :  

میلی   600ولت ،  6اداپتور برق ، برق مستقیم  AA زیولت؛ سا  1.5 یی ایقل  يباتر  4منبع ولتاژ :  
 آمپر(اختیاري )

 بار اندازه گیري ( بااستفادهخ از باتري هاي نو )   400تقریبا عمر مفید باتري :  

 ;١-٦٠٦٠١ IEC ;٤-/ ٣-/ ١-١٠٦٠ ENارجاع به استانداردها :  
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IEC ٢-١-٦٠٦٠١ (EMC) ؛IEC ١١-١-٦٠٦٠١ 

 ي . ریاندازه گ 10000 ایسال   5دستگاه:  :مات  زمان مورد انتظار براي دریافت خد

 سال  2: یجانب لوازم

 مطابقت دارد.  EEC/93/42 یپزشک زاتیدستگاه با الزامات دستورالعمل تجه نیا

 .محفوظ است یفن راتییتغ


