
 

 

 

 

 

 راهنمای کاربری

 

 فشارسنج دیجیتال دستگاه 

 ( BP4)مدل
 

 

 

 

D01026-V2  

 

 

 

 

  

 شرکت پویندگان راه سعادت



 
 

 

 ن راه سعادت  شرکت پویندگا              

 

 
 . 4ایران، تهران، خیابان دماوند، بلوار اتحاد، اتحاد اول شرقی، پالک 

 1658916599صندوق پستی: 

 ( 021) 77962181 -77960719تلفن: 

 ( 021) 77964239فکس: 

 

 

 خدمات مشتریان:

 (  021) 73098000-77798910تلفن: 

   09121977157همراه: 

 (  021) 77960761فکس: 

 

 

 نماینده قانونی: 

Trionara Technologies AB 

Polygonvägen 21. 18766. Täby. Sweden 
E-Mail: info@trionara.com 

Tel: +46-76-4114418 
 

 

 

 
Web site: www.SAADATco.com 

Email:  info@SAADATco.com 

 

 
 

 

mailto:info@trionara.com
http://www.saadatco.com/
mailto:info@SAADATco.com


 

 

 فهرست 

 I ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- دفترچه راهنما  یدرباره

 II ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عالئم

 III -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یعموم یهشدارها

 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- با دستگاه  یی: آشنا1فصل 

 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دستگاه یمعرف 

 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دستگاه یایمزا

 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ی کاربرد پزشک

 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کاربر 

 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مارانیب

 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یکاربر طیمح

 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- یریگاندازه  یپارامترها

 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- یریگاندازه  یهات یمحدود

 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجزاء دستگاه 

 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ییپنل جلو

 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------- دستگاه  نیریو ز  یکنار ینماها

 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ی انرژ نیتام

 5 ---------------------------------------------------------- ( ستندیقابل شارژ ن یومیتی ل یکه مجهز به باتر ییها)در دستگاه   ینصب باتر

 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------- قابل شارژ یومیتیل  ینصب باتر

 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- استفاده از آداپتور

 7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شیعالئم صفحه نما

 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ستمیس ماتی: تنظ2فصل 

 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دهایعملکرد کل

 ON/OFF (START/STOP) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 دیکل

 MODE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 دیکل

 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- فشار خون یریگاندازه: 3فصل 

 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ یریگمالحظات اندازه 

 10 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصل کردن کاف

 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- یریگشروع اندازه 

 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------- کردن زیو تم ی: نگهدار4فصل 

 14 -------------------------------------------------------------------------------------------- یابی بی خطا و ع یهاغامی: پ5فصل 

 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ی : مشخصات فن6فصل 

 16 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ی: لوازم جانب1 مهیضم

 17 ------------------------------------------------------------------------------------- ( EMC) یس ی الکترومغناط مهی: ضم2 مهیضم

 
 



 

I 

 ی دفترچه راهنمادرباره
 

است و   حیعملکرد صح از ین ش یراهنما پ  نیا مطالعه .دهدیکار با دستگاه بر اساس استفاده مورد نظر ارائه م یالزم را برا  یهاراهنما دستورالعمل  نیا

   .دیریما تماس بگ انیلطفا با خدمات مشتر د،یدار ی کند. اگر در مورد دستگاه سوالیم نیو اپراتور را تضم ماریب یمنیا

 

 مخاطبین دفترچه راهنما
 . ارائه شده است یبهداشت یهامراقبت یاکاربر حرفه یراهنما برا نیا

 

   راهنما نیدر مورد عبارات استفاده شده در ا ی حاتیتوض
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 شماره نسخه دفترچه راهنما

کند.    یم  رییشود، شماره نسخه تغ  یهر زمان که دفترچه راهنما به روز م  ، یمشخصات فن  راتییشماره نسخه است. با توجه به تغ  یراهنما دارا  نیا

 . است ریراهنما به شرح ز نیاطالعات نسخه ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هشدار

اقدامات    این نماد آس  تواندیکه م   یخاص  یهاتیموقع  ا یدر مورد  به  هشدار شود    زاتیبه تجه  بیآس  ای  یشخص  بیمنجر 

 .  کندیعملکرد بهتر دستگاه ارائه م یرا برا یو مالحظات  دهدمی

 نکته  

 این پیام شامل اطالعات مفید و مالحظاتی درمورد کاربری دستگاه است.   

Release date Version number 

1401 شهریور  D01026-V2 



 

II 

 عالئم

 

 

 نماد  توضیح 

استاندارد   با  منطبق  نوع    IEC60601-1دستگاه  از    BFو 

 است. 

 

  مراجعه به دفترچه راهنما و توجه به هشدارها و نکات.  

سازگار با   یبه روش د یبا زاتیدهد که تجهینماد نشان م نیا

   دفع شوند. ستیز طیمح

 

  جریان مستقیم 

  CEعالمت 

  شماره سریال  

  تاریخ تولید  

 اطالعات کارخانه  
 

  نماینده قانونی در اتحادیه اروپا 

 IPxx محافظت در برابر نفوذ  
 

 

 

 

 

 

S/N 



 

III 

 هشدارهای عمومی

 

  هشدار

   دستگاه شود.  یتواند باعث خرابیم  . زیرادیبلند کردن دستگاه استفاده نکن یآداپتور برق برا ای ف کا از •

 د تماس بگیرید.  واگر دستگاه خراب شده است، با نماینده محلی خ •

   . دیشود، استفاده نکن دیکه ممکن است گاز قابل احتراق تول یطیدر مح ای پرفشار  یدرمان ژنیبا دستگاه اکس همراه •

انجام شود، کاف    MRI  . اگر قرار استدیاستفاده نکن(  MRI)  یسیمغناط  دیتشد  یربردار یتصو  زاتیبا تجه  همراه •

   .دیجدا کن ماریمتصل به دستگاه را از ب

 همراه با دستگاه الکتروشوک استفاده نکنید.   •

 های زیر نصب نکنید:دستگاه را در محل •

 اورژانس.  یکوپترهایها و هلهستند مانند آمبوالنس یا شوک که در معرض لرزش  ییهامکان •

 وجود دارد. و سایر وسایل گرمازا شعله  ای که گاز  ی مکان •

 بخار وجود دارد. ا یکه در آن آب  ی مکان •

   شود.یم رهیدر آن ذخ یی ایمیکه مواد ش ی مکان •

 مکانی که در آن گرد و غبار، نمک یا گوگرد وجود دارد.  •

برا  ییهامکان • نور خورش  ماًیمستق  ی نمدت طوال  یکه  و  دیدر معرض  )به  نور   ریز  ی مدت طوالن  یبرا  ژه،یهستند 

نگ  ک ینزد  ا ی  دیخورش  میمستق قرار  بنفش  ماوراء  نور  شدن    رای ز  د، یریمنبع  خراب  باعث  بنفش  ماوراء   LCDنور 

  شود(.می

   . دیاستفاده کن ذکر شده  یطیمح طی. فقط در شرادیاستفاده نکن ادیارتفاع ز ا ی اد یباال، رطوبت ز اریبس  دمای در •

 های اختصاصی دستگاه، از انواع دیگر باتری و آداپتور استفاده نکنید.  بجز آداپتور و باتری •

 نگذارید.  آداپتور اجسام سنگین را روی آداپتور قرار ندهید. دستگاه را بر روی سیم  •

 از آداپتور و یا سیم برق معیوب استفاده نکنید.   •

 آداپتور را با دست خیس وصل نکنید یا آن را جدا نکنید.   •

 های دیگر برای این دستگاه استفاده نکنید.  از باتری دستگاه •

 ها خودداری کنید.  کردن باتریباز از  •

 پریز برق جدا کنید.   در صورت عدم استفاده از دستگاه به مدت طوالنی، آداپتور تغذیه را از •

 تمیز کردن دستگاه و جداسازی از بیمار، آداپتور تغذیه را از پریز برق جدا کنید.  هنگام نصب،  •

   . دینکناستفاده  یبرق  لیوسا ای  هایر دستگاهبا سا ، به طور مشترکبرق  زاز پری •

 .  دیخشک کن یبرق، آن را به خوببه پریز دستگاه، قبل از وصل کردن آداپتور  نیکردن ا زتمی از پس •

ا از رآداپتور    د،یدستگاه را خاموش کن  د،یرا متوقف کن  از آن  کند، استفادهیعمل نم  انتظاردستگاه مطابق    نای  اگر •

   .دیریشرکت تماس بگ اتریو با بخش تعم دیبرق جدا کن زیپر

 تگاه یا ایجاد تغییرات در آن نکنید.  هرگز اقدام به باز کردن دس •

 های دیگر استفاده نکنید.  های اختصاصی دستگاه، از کافبجز کاف •

 وزادان استفاده نکنید.  ناز این دستگاه برای  •

 از این دستگاه در خودرو استفاده نکنید.   •



 

IV 

استفاده با دستگاه ممکن    یمجاز برا  ریغ   ی. قطعات و لوازم جانبد یمجاز استفاده کن  جانبی  لوازم  و   قطعات  از  فقط •

 .  برساند  بیاست به دستگاه آس

های  برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست در خصوص معدوم کردن لوازم جانبی یک بار مصرف و برخی از قسمت •

دد.  های معیوب و از کار افتاده( باید طبق مقررات مربوطه عمل گرسیستم و لوازم جانبی آن )مثل باتری، اکسسوری

 های قدیمی با شهرداری منطقه خود تماس بگیرید. برای دور ریختن باتری

ها بصورت داخلی بوده و غیر  این باتری.  د یها نکنآن  ضیقابل شارژ است، اقدام به تعو  یهاباتری  به  مجهز  دستگاه  اگر •

 قابل تعویض هستند.  

یابی مراجعه عیبدر ابتدا به بخش  استفاده،    ا ی  ینگهدار  ، یخراب  ،یمانند راه انداز  ،در صورت وجود هر مسئله یا اشکال •

   .دیریتماس بگ یکمک با خدمات مشتر  افتیدر یبراکنید و درصورت حل نشدن مشکل 

ارائه  ایپزشک  یهاشده خطرناک است. لطفاً دستورالعمل  یریگاندازه جینتاتفسیر شخصی از  درمانی بر اساس-خود •

   . دیرا دنبال کن یبهداشت یهاه مراقبتدهند

  ک ی. فقط  دی. دارو را طبق دستور پزشک مصرف کندینکن  میفشارسنج تنظ  نیا  یریگاندازه  جنتای  اساس  بر  را  دارو •

   و درمان فشار خون باال را دارد. صیتشخ تیپزشک صالح

.  دییرا به طور مکرر با آب بشو  دهید  بیآس  هیکرد، ناح  دایبا پوست تماس پ   ای وارد چشم شما شد    یباتر  ع مای  اگر •

    .دیدرمان فوراً با پزشک مشورت کن یبرا

منع مصرف دارد،   گریدر موارد د  ایشود  یانتقال خون به آن انجام م  ای  یدیداخل ور  قیکه تزر  ییبازو  روی  را  کاف •

  .دیچینپ

  جاد یهوا ا  ی. ممکن است آمبولدیمتصل است وصل نکن  ی که به اندام داخل بدن  یگرید  زاتیکاف را به تجه  ای  هوا  لوله •

 . شود

مبتال به اختالالت لخته    مارانیمکرر فشار خون بدون مراقبت در ب  یریگاندازه  ایآ  نکهیا  نییتع  یبرا  ینبالی  ارزیابی  از •

   .دیاستفاده کن ر،یخ ای شود یخطر هماتوم در اندام مجهز به کاف انجام م لیبه دل دیشدن خون شد

  به دلیل   ،تزریقکه    ی . هنگامدیاستفاده نکن  دراد یان یکاتتر شر ای   یدیداخل ور  ترزیقکه   یاندام   یرو  NIBP کاف  از •

   بافت اطراف کاتتر شود. بی تواند باعث آسیشود، م یمسدود م   ای شود یباد کردن کاف آهسته م

 خودداری کنید.  شده انجام   یا تخلیه غدد لنفاوی  از بستن کاف در سمتی از بدن که جراحی سینه •

 بستن کاف بر روی ناحیه زخم ممکن است سبب جراحت بیشتر گردد.  •

 ماریبه ب  بیآس  خون و  انیاتصال ممکن است باعث اختالل در جر  شلنگ  یخوردگچیپ   لدلی  به  کاف  مداوم   فشار •

  شود.

.  ردیقرار گ  ماریب  یکیولوژیزیف  تیوضع  ایورزش    مار، یب  تیموقع  ،یریاندازه گمحل  ریتواند تحت تأثیم  NIBP  نتایج •

 یو سپس بررس  دیکن  ین پایشگزیجا  یهارا با روش  ماریب  یاتیعالئم ح  د،یشک دار  NIBP  یهای ریاگر به اندازه گ

   کند. یکار م  یبه درست توریکه مان دیکن

. فقط از سازنده  شرکت  دیی مورد تا  اتصاالتمگر با    د،ینکن  ضیتعو  ای   دینده  رییرا تغ  NIBP  یهوا  لنگش  اتصاالت •

شلنگکاف و  توص  یهاها  خون  کن  هیفشار  استفاده  سازنده  دد یشده  از  استفاده  شکاف  گر ی.  و  دقت  لنگها  بر  ها 

   دارد. یمنف ریتاث یریگاندازه

  کار   نی. ادیوصل نکن  NIBP  لنگرا به ش  یگریهر رابط ناسازگار د   ای  یدیداخل ور  ا ی  یانشری  داخل  اتصاالت  هرگز •

   مرگ شود.  ای یجد بیتواند باعث آسیم

  شود. نیی تع مارستانیب ینیتوسط کارکنان بال د یبا  NIBP یصیتشخ تاهمی •
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 یریگ  مورد انتظار است اندازه  ا یرخ داده    یپوست  بیکه آس  ی در اندام  ایمبتال به التهاب    مارانیرا در ب  فشار خون •

   .دینکن

کنند استفاده  یاستفاده م  شدنروشن/خاموش    یبرا  نگیچیکه از رله سوئ  یبزرگ  زاتیتجه  یکدر نزدی  دستگاه  از •

   .دینکن



 

VI 

 

 

 

 

 

  نکته

   .دی داده شده است استفاده کن حیکاربر توض یکتابچه راهنما نیکه در ا  یهدف یدستگاه فقط برا نای از •

 هنگام استفاده از دستگاه:   •

o   .کاف را بدون پیچیدن دور بازو، باد نکنید 

o    .از کاف معیوب استفاده نکنید 

عملکرد   • بر  این صورت،  غیر  استفاده کنید. در  راهنما  دفترچه  این دستگاه تحت شرایط محیطی ذکر شده در  از 

 گیری آن تاثیر منفی خواهد داشت.  دستگاه، طول عمر و نتایج اندازه

 



 : آشنایی با دستگاه  1فصل 

1 

 : آشنایی با دستگاه 1فصل 
 

 معرفی دستگاه  

گیری بر این کند. این اندازه( استفاده میNIBPگیری فشار خون غیر تهاجمی )( برای اندازهOscillometricسنجی )از روش نوسان   BP4فشارسنج  

کنند. در این روش از یک کاف برای ثبت این نوسانات استفاده  ها ایجاد میاصل استوار است که ضربان قلب و جریان خون، نوساناتی در دیواره شریان

ی تدریجی  های فشارسنج دامنه تغییرات فشار کاف را، با تخلیهشوند. دستگاههای کوچک در فشار کاف ظاهر میود. این نوسانات به صورت ضربانشمی

امنه به  ی باز شدن شریان )که در فشار باالتر از سیستول منسدد شده بود( دکنند. در لحظه گیری میکاف از فشاری باالتر از فشار سیستولیک اندازه 

یابد. در  ( و سپس کاهش میMAPرسد )یابد، به حداکثر میها افزایش میی ضربانی کاهش فشار کاف، دامنهیابد. با ادامهطور ناگهانی افزایش می

 شود.  شود و فشار سیستولیک و دیاستولیک تعیین میگیری میاندازه MAPسنجی، فشار روش نوسان

  ن یکند و ضربان قلب نامنظم را در حیم  لیو تحل  هیفرکانس نبض را تجز  IHB  ی. فناور استضربان قلب نامنظم(  )  IHBفناوری    مجهز به  توریمان  نیا

  نهیمعا  نیگزیجا  IHBشود.  یداده م  ش ینما   IHBضربان قلب نامنظم رخ دهد، نماد    یریگدهد. اگر در طول اندازهیم  صیفشار خون تشخ  یریگاندازه

انجام   ماتیبه تنظ   ازیبدون نو  کار به صورت خودکار توسط دستگاه    ن یکند. ایکار م   هینبض در مراحل اول  ینظمیب  صیتشخ  یاما برا،  یستن  یقلب

اغتشاشات  و    هایتمیرآ  نیب  تواندیم  ها،یریگدر اندازه  ادیز  یکیولوژیزیو ف  یدقت فن  لیبه دل  BP4  توریمان  ج،یرا  یتورهایشود. برخالف اکثر مانیم

 قائل شود.  زیتما یگنالس

س  نیا فشار خون  ح   کی ستولیدستگاه  در  تخم  نیرا  کردن  و  یم  ن یباد  را  زند  )تقرکاف  مناسب  فشار  جیلیم  30-40  باًیتا  فشار    وه ی متر  از  باالتر 

  است.بیمار  یراحت یبرا سازی حداکثر فشاریشخص این کار،  تی کند. مزی( باد م ماریب کیستولیس

اطالعات را قبل از  نیدهد. ایاستفاده از فشارسنج را ارائه م یگام به گام برا  یاست و دستورالعمل ها ی منیاطالعات مهم ا یراهنما حاو دفترچه نیا

   .دیکن رهی ذخ یمراجعات بعد یو آن را برا دیاستفاده از دستگاه به دقت بخوان

 

 مزایای دستگاه 

 های مختلف گیری فشار در بازهقابلیت اندازه •

 گیری فشار در افراد دیالیزی و زنان باردار قابلیت اندازه •

  های ضعیفنبضگیری فشار در قابلیت اندازه •

 رکورد برای هر کاربر(  60گیری شده ) ی خودکار مقادیر اندازهذخیره •

 کلید عملکردی و صفحه نمایش بزرگ 4 –کاربری آسان  •

 خودکار فشار اولیه تنظیم •

 و یا آداپتور   ولتی یا باتری لیتیومی قابل شارژ( AA” 1.5“باتری قلمی  4کار با باتری ) •

 تشخیص ضربان قلب نامنظم   –  IHBفناوری   •

 کاف همراه در سایزهای مختلف   •

 دارای محفظه نگهدارنده کاف و دستگیره حمل  •

 

 کاربرد پزشکی 

  55متر تا  یسانت  21و کودکان با دور بازو از    نفشار خون و ضربان نبض در بزرگساال  یریاندازه گ  یاست که برا  تالیجید  توریمان  ک یدستگاه    نیا

   ( در نظر گرفته شده است.نچیا 22تا  نچیا 8متر )از یسانت
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 کاربر 

 . توسط پزشک متخصص استفاده شود دی دستگاه با نیا

 

 بیماران 

   در نظر گرفته شده است.استفاده در بزرگساالن و کودکان  یدستگاه برا نیا

 

 محیط کاربری 

 شده است. یطراح یپزشک  هایمحیط ریها و سا کینیها، کلمارستانیاستفاده در مطب پزشکان، ب یبرا  دستگاه نیا

 

 گیری پارامترهای اندازه

 فشار خون غیرتهاجمی  •

 ضربان قلب   •

 

 گیری های اندازهمحدودیت

   باشد:  رممکنیغ  ا ینادرست  ریز ط یممکن است در شرا یریگاندازه

 باشد.  منظم دشوار   یانیفشار شر یهاپالس صیتشخ •

 .  تشنج ایمانند لرز  ماریو مداوم ب ادیحرکت ز •

 .  یقلب  یهای تمیآر •

 . فشار خون عیسر راتییتغ •

 .  شودیم ها اندام خون در  انیکه باعث کاهش جر )کاهش دمای بدن( یپوترمیه  ای  دیشوک شد •

 وجود تورم در اندام.   •

  دهد. یرا کاهش م انیاز شر ی احاطه کننده اندام، نوسانات ناش یچرب  میضخ هیال ک یکه  یی جا ، یچاق •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  هشدار

د، ممکن  هستن  نییپا  یبدن به طور قابل توجه  یدما  ای  کم، فشار خون  یطیخون مح  انیجر  یکه دارا  یافراد  برای •

  جه ینت  ،یریگخون در محل اندازه  ی ناکاف  انیجر  لیبه دل  اینباشد )خطا رخ خواهد داد(    ریامکان پذ   یریگاست اندازه 

   قابل اعتماد نباشد. 

کند    یریگاندازه  نحی  در  فرد  اگر • کند    ای حرکت  قابل  وی  بدن  تیوضع   ای صحبت  نباشد،    نان یاطم  تیدرست 

   . ابدییکاهش م  یریگاندازه

 نان یاطم  تیها، قابل ن یباال زدن آست  ا ی   میضخ  یهانیبا آست  ی لباس  دنیپوش  لدلی  به  بازو   شدن   فشرده  صورت  در •

   . ابدییکاهش م  یریگاندازه
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 نکته  

قابل اعتماد ماژول    یریگاندازه  ی نشان دهنده  جی قرار گرفت و نتا  یابیمورد ارز  یزیال ی د  افراددر    NIBP  ماژول   عملکرد •

NIBP  بود. مارانیب ن یدر ا   

قابل اعتماد ماژول    یریگاندازه  ینشان دهنده  جی قرار گرفت و نتا  یابیدر زنان باردار مورد ارز NIBP  ماژول  عملکرد •

NIBP  بود. مارانیب ن یدر ا   
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 دستگاه اجزاء 

 پنل جلویی

a) صفحه نمایش 

b) کلیدNext / Increase  

c) کلیدMode  

d) کلیدPrevious / Decrease  

e) LED  شارژ  

f) کلیدSTART / STOP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماهای کناری و زیرین دستگاه

 

 

 

g)  )جک آداپتور )سمت چپ 

h) )محفظه باتری )پنل زیرین 

i) )جک اتصال به شلنگ کاف )سمت راست  
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 تامین انرژی 

 هایی که مجهز به باتری لیتیومی قابل شارژ نیستند(باتری )در دستگاهنصب  

 درپوش باتری را به سمت پایین بکشید.   (1

 را با رعایت جهت قطب مثبت و منفی، جایگذاری کنید.   ”AA“ولتی  1.5عدد باتری  4 (2

 درپوش باتری را ببندید.   (3

 

 نکته  

 ها، دستگاه را خاموش کنید.  قبل از تعویض باتری •

 ی قبلی تاثیری ندارد.  گیری شدهها در مقادیر اندازهتعویض باتری •

 در صورتی که باتری کامال خالی شود، اطالعات ذخیره شده پاک خواهند شد.   •

 

 

 نصب باتری لیتیومی قابل شارژ  

 آن را باز کنید.  با باز کردن دو پیچ در قسمت باالیی درپوش باتری،  (1

 کانکتور باتری قدیمی را جدا کنید و باتری جدید را جایگزین کنید.   (2

 ها، به سیم باتری آسیب نرسانند.  های آن را سفت کنید. توجه کنید که درپوش و پیچدرپوش باتری را ببندید و پیچ (3

ه با استفاده از آداپتور، باتری جدید را شارژ کنید. در هنگام خرید دستگاه و قبل از اولین استفاده، باتری دارای شارژ نیست و بایستی ب (4

 ساعت شارژ شود.   12مدت بیش از 

 طول عمر باتری

 گیری انجام دهد. اندازه 200باتری قلمی حدود گیری و با اندازه 400توان حدود اگر سیستم کامل شارژ شده باشد، با باتری لیتومی می •

ی  تواند کاهش یابد. اگر در بازهسال است. هرچند، با توجه به نحوه استفاده و تعداد دفعات شارژ شدن، می  2طول عمر تقریبی باتری   •

 شود، باتری را تعویض کنید. نیاز به شارژ شدن مجدد داشته باشد یا عالمت ضعیف بودن باتری مکررا روشن میزمانی کوتاهی دستگاه  

 
 زمان شارژ شدن  

 ساعت است.   12زمان شارژ شدن کامل باتری، حدودا  •

 آید.  به رنگ قرمز، و وقتی باتری کامال شارژ شد به رنگ سبز درمی  LEDهنگام شارژ باتری،  •

 

 استفاده از آداپتور 

 فیش آداپتور را به جک سمت راست دستگاه متصل کنید.   (1

 ی آداپتور را به پریز برق وصل کنید.  دوشاخه (2

 برای جدا کردن آداپتور، ابتدا آن را از پریز برق جدا کرده و سپس فیش آن را از مانیتور جدا کنید.  
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 نکته  

 ها شارژ خواهند شد.  با متصل بودن آداپتور و خاموش بودن دستگاه، باتری •

 دستگاه باید در موقعیتی قرار داده شود که قطع و وصل کردن آداپتور دشوار نباشد.   •

ها همواره در دستگاه قرار داشته باشند، حتی اگر از آداپتور استفاده شود. در صورتی که از شود که باتریتوصیه می •

ها از دستگاه خارج شوند، به ازای هر بار قطع و وصل آداپتور بایستی تاریخ استفاده شود و باتری  آداپتور به تنهایی

 و ساعت را مجددا تنظیم کرد. مقادیر ذخیره شده پاک نخواهند شد. 

در صورتی که دستگاه مجهز به باتری قابل شارژ باشد، با اتصال آداپتور به برق شارژ خواهد شد، و در صورتی که  •

و    کار بکند(، عملیات شارژ انجام نخواهد شد  ”AA“های معمولی  گاه دارای باتری قابل شارژ نباشد )با باتریدست

   دهد. دستگاه به عملکرد معمول خود ادامه می
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 عالئم صفحه نمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره کاربر  

 )قابل تغییر(
 فشار سیستولیک 

 فشار دیاستولیک/ 

 کد خطا 

  ضربان قلب

گیریاندازهواحد   

گیریواحد اندازه  

 عالمت بلوتوث

عالمت حافظه و  

شماره رکورد )قابل  

مشاهده هنگام  

  بررسی آرشیو(

 عالمت باتری  تاریخ  ساعت

 ضربان قلب/  

 ضربان قلب نامنظم 
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 : تنظیمات سیستم 2فصل 
 عملکرد کلیدها 

 

 ON/OFF  (START/STOP  )کلید  

دستگاه    د، ینگه دار  هیثان  3را به مدت    دیاگر کلباشد،  که دستگاه روشن    ی شود. هنگامیروشن م   د یکل  نی، با فشار دادن اباشداگر دستگاه خاموش  

 شود. یخاموش م

  منوهای دستگاه  خروج از  یبرا  د یکل  نیاز ا  نیشود. همچنیمتوقف م   ا یشروع    یریگاندازه  ند یفرآ  هیدر کمتر از سه ثان  د یکل  ن یفشردن و رها کردن ا با

 شود.یقرار دادن دستگاه در حالت آماده به کار استفاده مو  (حافظه یو زمان و بررس خیکاربر، تار میتنظ)
 

   MODEکلید  

 در دسترس خواهند بود:  ، به ترتیب تنظیمات زیردیکل نیبا فشردن ا

کند. با  یصفحه شروع به چشمک زدن م  یحالت نماد کاربر رو  نیشود. در ایانجام م   2کاربر    ای   1انتخاب کاربر    د، یفشردن کل  نیبا اول •

    شود. یانتخاب م 2 ای 1کاربر  ن، ییپا  ای باال  دیفشردن کل

 ی ر یگاندازه  نیزند و آخریشود. نماد حافظه چشمک م  ی م( فعالیگان یشده )حالت با   رهیاطالعات ذخ  شی حالت نما  ، دیبا فشردن مجدد کل •

و زمان   خیهمراه با تارها  ی ریگاندازه  ر یسا  نییپا  ایباال    یدهایشود. با فشردن کلیداده م   شیکاربر انتخاب شده بالفاصله نمابرای  شده    رهیذخ

  ش یدر ابتدا نما  شهیهم  یریگاندازه  نیشود. آخریداده م  شی، کد خطا نماخطا داشته باشد  یریگشود. اگر اندازهیداده م   شینما  یریگاندازه

   شود. یداده م

 نییپا   ا یباال   یدهایو با فشار دادن کل آیدزن درمیشود. عدد سال به صورت چشمک یعدد سال فعال م   میحالت تنظ  د،ی با فشردن مجدد کل •

   کند. یم رییتغ

 نیی پا  ایباال    یدهایو با فشار دادن کل  آیدزن درمیبه صورت چشمک   ماه شود. عدد  یفعال م  ماهعدد    میحالت تنظ  د،یبا فشردن مجدد کل •

   کند. یم رییتغ

 ن یی پا  ای باال    یدهایو با فشار دادن کل  آیدزن درمیبه صورت چشمک   روزشود. عدد  یفعال م  روزعدد    می حالت تنظ  د،یبا فشردن مجدد کل •

   کند. یم رییتغ

  ا ی باال    ی دهایو با فشار دادن کل  آید زن درمیبه صورت چشمک   ساعتشود. عدد  یفعال م   ساعت عدد    میحالت تنظ  د، یبا فشردن مجدد کل •

   کند. یم  رییتغ نییپا

  ا یباال    یدهایو با فشار دادن کل  آیدزن درمیبه صورت چشمک   دقیقهشود. عدد  یفعال م  دقیقهعدد    میحالت تنظ   د،یبا فشردن مجدد کل •

   کند. یم  رییتغ نییپا

 با فشردن مجدد کلید، روال ذکر شده تکرار خواهد شد.   •

 

 نکته  

   ندارند.  یگری هستند و کاربرد د خ یکنترلر ساعت و تار میتنظ یشده فقط برا میاعداد تنظ •

  ،START/STOP  دیفشار دادن کل  تغییرات به صورت خودکار ذخیره خواهند شد و  م،یظتن  از  مرحله  هر  در •

   دهد. یدستگاه را در حالت آماده به کار قرار م

فشار خون    یریگاندازه  یبرا  یکاف  یانرژ  یدهد که باتر می  نشاندر صورتی که پیوسته روشن باشد،    ""  نماد  • •

  دارد.
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   شارژ شود. دی در حال اتمام است و با  یاست که شارژ باتر یمعن نیزند، به ایچشمک م ینماد باتر وقتی •

   شود. یرا انجام دهد و خاموش م یریگتواند اندازهیکم باشد، دستگاه نم یلیخ باتری شارژ اگر •

 ست یل  یدر باال   1رکورد با شماره    نیشوند. )آخرینشان داده و مرتب م  خیشده بر اساس تار  رهیذخ  رکوردهای •

  قرار دارد(.

   کند. ینم رییخاموش شدن تغ ای شود و با هر رکورد یم   رهیشده ذخ متنظی کاربر شماره •

   شود.یداده م شیداده شود، توسط نماد مربوطه نما صیکه ضربان قلب نامنظم تشخ هنگامی •

 ی. )براخواهد شد  رهیذخ  ی گانیشود و در بایداده م   شیمربوطه نما  یبودن رکوردها، کد خطادر صورت ناموفق   •

   (.دیمراجعه کن ی ابی بیخطا و ع   یهاامی به فصل پ  شتریاطالعات ب
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 گیری فشار خون : اندازه3فصل 
 

 گیری مالحظات اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کته  ن

  ده ید  بیآس  ا یگم شده    ی. اگر لوازم جانب دیمطمئن شو  ی دستگاه و لوازم جانب  از سالم بودن  قبل از استفاده از دستگاه، •

   . دیریخود تماس بگ یمحل  ندهیاست، لطفاً با نما

 

 وصل کردن کاف 

 مراجعه کنید.   1گیری یا تخمین دور بازوی فرد، کاف مناسب را انتخاب کنید. برای این کار به ضمیمه انتخاب کاف: با اندازه

 : شلنگ کاف را به محل اتصال آن روی دستگاه وصل کنید.   اتصال کاف  .1

 

 

 

 

  هشدار  

 گیری بایستی از قسمت بازو انجام بگیرد.  اندازه •

 هنگام سنجش فشار خون، فرد باید بدون حرکت و لرزش باشد.    •

گیری شده، کمتر از ی مناسب استفاده شود. اگر کاف خیلی بزرگ باشد، مقدار فشار خون اندازهاز کاف با اندازه •

 گیری شده، بیشتر خواهد بود.  مقدار واقعی خواهد بود. اگر کاف خیلی کوچک باشد، مقدار فشار خون اندازه 

 کند: یصدق نم ماریدر مورد ب ریاز موارد ز کی  چیکه ه  دیکن یبررس  ،یریگاندازه نحی در و قبل •

o ی نامناسب.  استفاده از کاف با اندازه 

o اندامی که با قلب هم ارتفاع  بستن کاف در  تواند باعث  اینچی می  4متری/  سانتی  10ارتفاع نیست )اختالف 

 متر جیوه شود(.  میلی  8یا  7اختالف فشار 

o گیری. تکان خوردن یا صحبت کردن حین اندازه 

o روی لباس ضخیم.   بستن کاف بر 

o  تا زدن آستین.  فشار بیش از اندازه بر روی بازو به دلیل 

 در بزرگساالن، کاف باید تا حدی محکم بسته شود که دو انگشت بین کاف و بازو وارد شود.   •

 از کاف معیوب یا سوراخ استفاده نکنید.   •

 شود.  گیری میهای مورد تایید شرکت سازنده استفاده کنید. در غیر این صورت باعث خطا در اندازهفقط از کاف •

 گیری صحیح، الزم است فرد صحبت نکند و آرام باشد.  برای اندازه •

 گیری کامال استراحت کند.  دقیقه قبل از اندازه 5شود فرد گیری صحیح، توصیه میبرای اندازه •
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 عمر کاف: 

 

 نکته  

متر مناسب است. برای دور بازوی خارج از سانتی  35تا    25کاف ارائه شده همراه با دستگاه برای دور بازوهای بین   •

 گیری نیست.این محدوده دستگاه قادر به اندازه 

لباس نازک    یرو  ا ی   بدون لباس  یبازو  ک ی  یچپ استفاده کرد. کاف را رو  ایراست    یبازو  یتوان برایدستگاه را م  نیا •

   شود.ینادرست فشار خون م یریگباعث اندازه نیآستباال زدن   ای  میضخ یها. لباسدیچیبپ

 شلنگ کاف نباید خم شده یا گره خورده باشد.   .2

 بر روی شریان بازویی قرار گیرد.   کاف را طوری دور بازو بپیچید که عالمت  .3

o  .این شریان در قسمت داخلی بازو قرار دارد 

مشخص شده است، قرار   مینان یابید که عالمت شریان بازویی در محدوده مناسب که با طا .4

 از کاف با سایز مناسب استفاده کنید.  گیری خواهد شد. گیرد. در غیر این صورت باعث ایجاد خطا در اندازه

o  متر فاصله داشته باشد.  سانتی 2تا  1ی پایینی کاف بایستی از قسمت داخلی آرنج لبه 

   .دیراست قلب قرار ده زیشده است، در همان ارتفاع دهل دهیچیآن پ  یکه کاف رو ییبازو انیشر ،یریطول اندازه گ در .5

 

 

 کته  ن

 ارتفاع با قلب بسته شده باشد.  اطمینان یابید که کاف در موقعیت درست روی بازو و هم •

 

 گیری شروع اندازه

 را فشار دهید.   START/STOPبرای روشن کردن دستگاه، کلید   .1

سال است. با این وجود اگر مشکلی همجون سورا یا نشتی در کاف مشاهده گردید، کاف را تعویض    5عمر کاف حدود   •

 کنید.
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درستی نشسته باشد  گفته شد، کاف را به بازو ببندید و اطمینان یابید که فرد در حالت    "وصل کردن کاف"قسمت  مطابق آنچه که در   .2

  (."گیریمالحظات اندازه")رجوع به 

 شود.  گیری فشار دهید. کاف به طور خودکار باد میرا برای شروع اندازه START/STOPکلید  .3

a. گیرد.  دستگاه در حین پر و خالی کردن کاف، فشارهای سیستولیک و دیاستولیک و نیز ضربان قلب را اندازه می 

b. تواند دقت نتایج را پایین بیاورد.  گیری میزهتکان خوردن فرد حین اندا 

 شوند.  گیری، کاف به طور خودکار خالی شده و نتایج در صفحه نمایش نشان داده میبا اتمام اندازه .4

 ثانیه نگه دارید.   3را به مدت  START/STOPبرای خاموش کردن دستگاه، کلید  .5

 

 

 

 
 

 

 نکته  

 گیری متوقف خواهد شد.  گیری، روال اندازهدر حین اندازه START/STOPبا فشردن کلید  •

ذخیره • قابلیت  اندازه  60ی  دستگاه  آخرین  نتایج  فقط  اگرچه،  دارد.  را  داده  رکورد  نمایش  روی صفحه  بر  گیری 

 ی سایر نتایج در حالت بایگانی میسر خواهد بود.   شود. مشاهدهمی

 

 

 



 : نگهداری و تمیز کردن4فصل 
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 : نگهداری و تمیز کردن 4فصل 
 

  قیالکل رق  لی زوپروپ یبا امرطوب شده    یبا پارچه دستگاه را  انجام شود.    درمانیمطابق با روش کنترل عفونت مرکز    دی کردن با  ی کردن و ضد عفون  زیتم

و اجازه    دی. کانکتور پاور را پاک نکندیپاک کن  حجمی  درصد  81.4  -   76.9شده به    قی( رقی)الکل ضد عفون  کیلیالکل ات  ای  درصد حجمی  50شده  

کاف    یچشم  یکردن و بررس  زیاز تم  ریدستگاه به غ   نی. ادیمرطوب شده استفاده کن  یاپنبه   یپارچه  کیحذف گرد و غبار از    یشود. برا  سیخ  دینده

   ندارد. دیگری ازین  ،و اتصاالت
 

 کته  ن

 آلدهید، اوزون و ...( خودداری کنید.  از استریل کردن با اتوکالو یا گاز )اتیلن اکسید، فرم •

 های شرکت سازنده را رعایت کنید.  در صورت استفاده از مواد ضدعفونی کننده، دستورالعمل •

 

 

 صفحه نمایش ❖

کن یا محلول آب و  پاکمابین استفاده برای هر فرد و یا در صورت نیاز، صفحه نمایش را با استفاده از دستمال نرم و تمیز آغشته به شیشه 

 تواند برای ضدعفونی کردن استفاده شود.  صابون، تمیز کنید. ایزوپروپیل الکل نیز می

 

 نکته  

ی دستگاه، حساسیت بیشتری در برابر اجسام  نسبت به بدنه  هنگام تمیز کردن صفحه نمایش دقت کنید، چرا که  •

 سخت دارد. 

 از اسپری کردن مایعات به طور مستقیم روی صفحه نمایش خودداری کنید.   •

 

 

 کاف و شلنگ: لوازم جانبی ❖

  درصد   81.4تا    76.9  الکل(  لی)ات  یاتانول ضد عفون   ای  درصد حجمی  70الکل  لیزوپروپ یمرطوب شده با ا  یاسطح کاف را با پارچه  یرو

   .دیوارد کاف شد، آن را خشک کن یعی . اگر مارودداخل کاف ب یع یما چیه   دی. اجازه ندهدیپاک کن حجمی

 

 هشدار  

 ور نکنید یا آن را زیر شیر آب نگیرید.  دستگاه قابل شستشو نیست. هرگز آن را در آب غوطه  •

ی ساینده یا مایعات مخرب مثل بنزین،استون، گازوییل،  هرگز از هوای فشرده، پدهای شستشو، مواد پاک کننده •

 تینر رنگ یا الکل با غلظت باال، برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.  

های لوازم جانبی شود. مگر آن که در دستورالعمل استریل کردن ممکن است به دستگاه آسیب بزند و توصیه نمی •

 ذکر شده باشد یا توسط مرکز درمانی تعیین شده باشد.  

های استریل گازی )اتیلن اکسید، گلوتارآلدهید یا اوزون( برای ضدعفونی کردن دستگاه، استفاده  از اتوکالو یا روش •

 ید.  نکن

 

 

 



 یابی های خطا عیب: پیغام5فصل 
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 یابیهای خطا و عیب: پیغام5فصل 

  تماس باقبل از    د،یبا مشکل مواجه شد  یلوازم جانب  ای  دستگاه کند. اگر هنگام استفاده از  یرا که ممکن است رخ دهد فهرست م  یبخش مشکالت  نیا

   . دیری. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، با پرسنل خدمات تماس بگدیکن یرا بررس  ری، جدول زپس از فروش خدمات
 

 راه حل توضیح  کد خطا 

 

6 

LOOSE CUFF 

  کاف متصل نیست و یا به طور کامل بسته نشده

 . است

 مناسب بودن اتصال کاف به دستگاه و فرد را بررسی کنید.  

 

7 

AIR LEAK 

در کاف، شلنگ یا محل اتصال، نشتی هوا وجود  

 دارد. 

 یبررس ینشت از نظرباشد. کاف را  نقصبی لنگکه اتصال کاف/ش دیکن یبررس

 .. دیاستفاده نکن ینشت دارای . از کافدیکن

 

8 

AIR PRESSURE ERROR 

 اختالل فشار )پیچ خوردن شلنگ( 

  یخطا به طور مکرر در طول استفاده معمول نی. اگر ادیرا تکرار کن یریگاندازه

   شود. سیسرو د یرخ دهد، دستگاه با

 

9 

SIGNAL WEAK 

سیگنال ضعیف به دلیل محکم نبودن کاف یا  

 . بودن نبضضعیف 

 مناسب بودن اتصال کاف به فرد را بررسی کنید.  

 گیری را تکرار کنید. اندازه

 

10 

RANGE EXCEEDED  

 . متر جیوه(میلی 255باالتر بودن فشار از آستانه )

 یگریداده شد، از روش د  شی اگر خطا دوباره نما دیرا تکرار کن یریگاندازه

 . دیاستفاده کن ماریفشار خون ب یریگاندازه یبرا

 

11 

EXCESSIVE MOTION 

حرکت دست، سیگنال نویزی یا نبض غیرمنظم  

 . )آریتمی(

 باشد.   لکسیر ا یثابت و/ د یبازو با ؛ید محدود کنرا  ماریب تیفعال

 

12 

OVER PRESSURE  

 290ایمن )باالتر بودن فشار از حد 

 . مترجیوه(میلی

. دیرا تکرار کن یریگخطا شود. اندازه نیتواند باعث ایکاف م  عیفشار دادن سر

  دی رخ دهد، دستگاه با یخطا به طور مکرر در طول استفاده معمول نیاگر ا

 شود. سیسرو

 

14 

PNEUMATIC LEAK 

 .  وجود نشتی هوا هنگام تست

رخ  یخطا به طور مکرر در طول استفاده معمول نیاگر ا دیکن بررسیکاف را 

 شود.  سیسرو د یدهد، دستگاه با

 

15 

SYSTEM FAILURE 

خطا در پمپ، مبدل آنالوگ، مبدل فشار یا  

 . افزارنرم

اگر مشکل برطرف نشد، با خدمات پس از فروش  ید.کن یریگدوباره اندازه

 . دیریتماس بگ

 

19 

TIME OUT 

 . دقیقه 3گیری از تر شدن زمان اندازهطوالنی 

  ایشل بودن کاف، فشار خون باال   لیتواند به دلیم یطوالن اریبس یریگاندازه

باالتر   هی. فشار اولدیرا امتحان کن یریگپمپاژ مجدد دستگاه باشد. دوباره اندازه

از روش  دیکن  ی. اگر خطا به طور مداوم دوباره ظاهر شد سعدیرا امتحان کن

 . دیکن استفاده ماریبه دست آوردن فشار خون ب یبرا یگرید

 

99 

LOW BATTERY 

باتریکم بودن شارژ   

  یباتر  بایستو می کم است ستمیادامه کار س یبرا یشارژ باتر

 . د یشارژ کن ای ضیرا تعو
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 : مشخصات فنی 6فصل 

 

Item Specification 

Model BP4 

Display Segment LCD 

Protection against 

electrical shock 

Internally powered ME equipment (When using only 

batteries) Class II ME equipment (Optional AC adapter) 

IP classification IP20 

Applied part Type BF (arm cuff) 

Measurement Method Oscillometric method 

Heart rate range 
30 to 240 bpm 

(detection of irregular heartbeats) 

Cuff pressure rang 0-290 mmHg 

Measurement Range 
SYS 30 ~ 250 mmHg  

DIA 15 ~ 220 mmHg 

Current Consumption 

Idle: 52mA 

Measurement: 190mA 

Inflation: 350 mA 

Durable period (Service 

life) 

Monitor: 5 years 

 Arm cuff: 5 years  

Optional AC adapter: 5 years 

Max measurement time 180 s 

Software overpressure 

protection 
290 ± 3 mmHg 

Transducer Accuracy ±3 mmHg over full range in operating conditions 

Pulse Rate Accuracy ±2% or ±2 BPM whichever is greater 

Initial cuff pressure 160 mmHg 

Safety & Regulatory 

Standards 

IEC 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, IEC 

80601-2-30, ISO 81060-2, ISO 10993-5, ISO 10993-10 

NIBP Accuracy Meets IEC 80601-2-30 

Memory Up to 60 Records per user 

Rating 6VDC, 500mA batteries 

Power 

4 x 1.5V “AA” (LR6) Batteries or rechargeable lithium 

batteries or optional AC adapter (INPUT AC100 – 240 

V 50-60 HZ 0.12 – 0.065 A) 

Protection against electric 

shock 

Internally powered ME equipment (When using only 

batteries) 

Continuous Operation mode 

Physical specification 

Width: 116 mm (4.56“) 

Length: 133.5 mm (5.25”) 

Height: 74.7 mm (2.94”) 

Weight: Approx. 400 g 

Operating Conditions 

Temperature: 5°C to 40°C 

Humidity: 15% to 90% 

Atmospheric pressure: 50 to 106 KPa 

Storage Conditions 
Temperature: -25°C to 60°C 

Humidity: 10% to 90% 
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 : لوازم جانبی 1ضمیمه 

 

 
 

PART Number NIBP Accessory  

P48028 NIBP Reusable Cuff– Adult – Single M5134- Tube Length: 50 cm – 

Limb Circumference: 25-35cm 
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 (EMC: ضمیمه الکترومغناطیسی )2ضمیمه 
 

   .ذکر شده استفشار خون  تالیجید توریمان ی( براEMC) یسیالکترومغناط یدر مورد سازگار ی بخش اطالعات نیدر ا

  یسیتداخل الکترومغناط  در معرضممکن است    یپزشک  یهاهمراه، دستگاه  یهاو تلفن  یشخص  ی هاانهیمانند را  یکیالکترون  ی هاتعداد دستگاه  شیافزابا  

کند.    جادیناامن ا  یبالقوه  تیموقع  کیشود و    یممکن است منجر به عملکرد نادرست دستگاه پزشک   یسیها باشند. تداخل الکترومغناطدستگاه  ریسا

 ی ری(، با هدف جلوگیسیالکترومغناط  ی)سازگار EMCانطباق با الزامات    یتداخل داشته باشند. برا  گر ید  یهابا دستگاه دی نبا  زین  ی پزشک  یهادستگاه

حداکثر   نیو همچن  یسیدر برابر تداخل الکترومغناط  تیاستاندارد سطوح مصون  نی شده است. ا  یساز  ادهیپ   EN60601-1-2ناامن، استاندارد    طیاز شرا

   کند. یم  فیتعر  یپزشک یدستگاه ها یرا برا یسیسطوح انتشار الکترومغناط

   مطابقت دارند. انتشار امواجو  یمنیا یبرا EN60601-1-2محصوالت ما با استاندارد 

 شود:  تیرعا دیبا  ژهیو یاطیوجود، اقدامات احت نیبا ا

 

 یمنی کاهش ا  ا ی  امواج  انتشار   شیکه سازنده مشخص کرده است، ممکن است منجر به افزا  یاز موارد  ریغ  ییهاو کابل  ی استفاده از لوازم جانب •

     دستگاه شود.

 یبرا  د یبا  یانباشته، دستگاه پزشک  ایاستفاده شوند. در صورت لزوم استفاده مجاور    گرید  زاتیتجه  یرو  ای در مجاورت    دینبا  یپزشک  لوسای •

 شود. بررسیکه در آن استفاده خواهد شد،  آن حالتی در یعیعملکرد طب یبررس

متر یسانت   30کمتر از  در فاصله    د یمانند آنتن( نبا   یجانب   ل ی)شامل وسا  رادیوییقابل حمل    ی(، دستگاه ارتباطیریگاندازه  ا یاستفاده )  نیدر ح •

 . ابدیصورت ممکن است عملکرد دستگاه کاهش  نیا ری( به هر قسمت از دستگاه استفاده شود. در غ نچیا 12)

 آورده شده است.   سازنده اظهاری خودو  EMCدر ادامه، راهنمای 
 

Guidance and manufacturer's declaration –  

Digital Blood Pressure Monitor 
The BP4 digital blood pressure monitor is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 

customer or the user of the patient monitor, should assure that it is used in such an environment. 
Electromagnetic Environment - Guidance Compliance Emissions Test 
The Digital Blood Pressure Monitor uses RF energy only for its internal function. 

Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in 

nearby electronic equipment. 
Group 1 

RF emissions 

CISPR 11 

The Digital Blood Pressure Monitor is suitable for use in all establishments, including 

domestic establishments and those directly connected to the public low- voltage power 

supply network that supplies buildings used for domestic purposes. 

Class B 
RF emissions 

CISPR 11 

N/A 
Harmonic 

emissions 

IEC 61000-3-2 

N/A 

Voltage 

fluctuations/ 

flicker 

emissions 

IEC 61000-3-3 
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Guidance and manufacturer's declaration – Electromagnetic Immunity 
The BP4 digital blood pressure monitor is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 

customer or the user of the patient monitor should assure that it is used in such an environment. 
Electromagnetic Environment - Guidance Compliance Level Port Immunity Test 
Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors 

are covered with synthetic material, the relative humidity 

should be at least 30%. 

±8 kV contact 

 

± 2 kV, ± 4 kV, ±8 

kV, ±15 kV air 

 

N/A 

Enclosure 

Electrostatic discharge 

(ESD) IEC 61000-4-2 
Patient 

coupling 
Signal  

I/O parts 

 
N/A 

Input a.c. 

power 
Electrical fast 

transient/burst  

IEC 61000-4-4 N/A 
Signal  

I/O parts 

 
N/A  

Input a.c. 

power Surge 

IEC 61000-4-5 N/A  
Signal  

I/O parts 

 
N/A  

Input a.c. 

power 

Voltage dips,  

IEC 61000-4-11 
 N/A 

Input a.c. 

power 

Voltage interruptions 

IEC 61000-4-11 
Power frequency 

magnetic fields should be at levels characteristic of a 

typical location in a typical commercial or hospital 

environment. 

30 A/m 

50 or 60 Hz 
Enclosure 

Power frequency 

 (50/60 Hz) magnetic 

field 

IEC 61000-4-8 
NOTE     UT is the a.c. mains voltage prior to application of test level. 
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Guidance and manufacturer's declaration – Electromagnetic Immunity 
The BP4 digital Blood pressure monitor is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 

customer or the user of the patient monitor should assure that it is used in such an environment. 
Electromagnetic 

Environment - 

Guidance 
Compliance Level Port Immunity Test 

 N/A 

Input a.c. power 

Conducted RF IEC 61000-4-6 
Patient 

coupling 

Signal  

I/O parts 

 
10 V/m 

80 MHz –2,7 GHz 

80 % AM at 1 kHz 

Enclosure Radiated RF IEC 61000-4-3 

 
Refer to the following table 

(table 9 of EN 

60601-1-2: 2015) 

Enclosure 

Proximity fields from RF wireless 

communications equipment 

IEC 61000-4-3 
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Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless communications equipment. 

Immunity 

Test  

Level 

(V/m) 

Distance 

(m) 

Max 

power 

(W) 
Modulation b) Service a) 

Band a) 

(MHz) 

Test 

Frequency 

(MHz) 

27 0.3 1.8 
Pulse  

modulation 
b)  

18 Hz 
TETRA 400 380-390 385 

28 0.3 2 

FM C) 

±5 KHz 

deviation 

1 KHz sine 

GMRS 460, FRS 460 430-470 450 

9 0.3 0.2 
Pulse  

modulation 
b)  

217 Hz 
LTE Band 13,17 704-787 

710 

745 

780 

28 0.3 2 
Pulse  

modulation 
b)  

18 Hz 

GSM 800/900, 

TETRA 800, iDEN 820, CDMA 

850, LTE Band 5 
800-960 

810 

870 

930 

28 0.3 2 
Pulse  

modulation 
b)  

217 Hz 

GSM 1800; CDMA 1900; DECT; 

LTE Band 1,3,4 25; UMTS 
1700-

1990 

1720 

1845 

1970 

28 0.3 2 
Pulse  

modulation 
b)  

217 Hz 

Bluetooth WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 

2450, LTE Band 7 
2400-

2570 
2450 

9 0.3 0.2 
Pulse  

modulation 
b)  

217 Hz 

WLAN 

802.11 a/n 
5100-

5800 

5240 
5500 
5785 
a)  For some services, only the uplink frequencies are included. 

b)  The carrier shall be modulated using a 50% duty cycle square wave signal. 

c)  As an alternative to FM modulation, 50% pulse modulation at 18 Hz may be used because while it does not represent 

actual modulation, it would be worst case. 
 

 

 

 



 

 

 


