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                         ةمدقم
م هذا الدليل المفصل الخطوات التي يجب مالحظتها عند استخدام  يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام هذا المنتج. يجب اتباع دليل المستخدم الذي يصف إجراءات التشغيل بدقة. يُقّدِ
المنتج، قد يؤدي التشغيل غير طبيعي إلى حدوث مخاطر والتي قد تسبب إصابة شخصية وتلف المنتج ومحتويات أخرى، يُرجى الرجوع إلى الفصول للتعرف على التفاصيل. إن أية أوجه خلل أو 
إصابة شخصية وتلف بالجهاز ناتجة عن عمليات االستخدام والصيانة والتخزين التي ال تتبع متطلبات دليل المستخدم، تُعفي شركتنا من المسئولية عن ضمانات السالمة والموثوقية واألداء! ال تغطي 

خدمة الضمان من الشركة المصنعة مثل هذه العيوب!
تمتلك شركتنا سجل مصنع وملف مستخدم لكل جهاز، يتمتع المستخدمون بخدمات صيانة مجانية لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء. حتى يسهل علينا إمدادك بخدمة صيانة شاملة وفعالة، يُرجى التأكد 

من إعادة بطاقة الضمان عندما تحتاج إلى خدمة اإلصالح.
مالحظة: يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام هذا المنتج.

الموصوف في دليل المستخدم هذا يتوافق مع وضع المنتج العملي. في حالة إجراء تعديالت وترقيات للبرامج، فإن المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير دون إشعار.
بنود التحذير

قبل استخدام هذا المنتج، يجب األخذ في الحسبان سالمة وفعالية ما يلي:
	.وصف كل نتائج قياس مقترنة باألعراض السريرية من قبل أطباء مؤهلين
	.إن موثوقية وفعالية استخدام هذا المنتج ترتبطان بتنفيذ هذا الدليل فيما يتعلق بتعليمات الصيانة
	.المشغل المقصود من هذا المنتج هو المريض
	.ال تنفذ الصيانة والخدمة بينما يكون الجهاز قيد االستخدام

 تحذير: قد يؤدي استبدال الملحقات غير الواردة من شركتنا إلى حدوث أخطاء. إن استبدال مهايئات التيار واألساور حسب الرغبة قد ينتج عنه نتائج قياس خاطئة. ال تحاول صيانة المنتج 
بدون عمالة الخدمة المدربة بشركتنا أو بهيئات الصيانة المعتمدة األخرى.

مسئولية المشغل
	.يجب على المشغل أن يقرأ بعناية دليل المستخدم قبل استخدام هذا المنتج، وأن يتبع بصرامة إجراء التشغيل الوارد في دليل المستخدم
	.تم األخذ في االعتبار تماًما متطلبات السالمة أثناء تصميم المنتج، غير أن المشغل يجب أال يتجاهل مالحظة المريض وحالة الجهاز
	.يتولى المشغل مسئولية إمداد شركتنا بحالة استخدام المنتج

مسئولية شركتنا
	تتولى شركتنا مسئولية توفير منتج مؤهل والذي يتطابق مع معايير الشركة الخاصة بهذا المنتج
	.ستزودك شركتنا بمخطط الدائرة وطريقة المعايرة وغيرها من المعلومات حسب طلب المستخدم لمساعدة الفنيين المناسبين والمؤهلين على إصالح األجزاء المحددة من قِبل شركتنا
	.تتولى شركتنا مسئولية إكمال صيانة المنتج طبقاً للعقد
	.تتولى شركتنا مسئولية االستجابة لمتطلبات المستخدم في الوقت المناسب
	:في الحالة التالية، تتحمل شركتنا مسئولية ما يؤثر على سالمة الجهاز وموثوقيته وأدائه

عمليات التجميع أو اإلضافة أو التصحيح أو التعديل أو اإلصالح المنفذة من قِبل العمالة المعتمدة من قِبل شركتنا.
عندما تتوافق المرافق الكهربائية في الغرفة مع االشتراطات المتعلقة بها وعند استخدام الجهاز طبقاً لدليل المستخدم.

ر دليل المستخدم من قِبل شركتنا. جميع الحقوق محفوظة. ُحّرِ

ضرغلاو فئاظولا 1 لصفلا
1.1 الوظائف الرئيسية

	.قياس ضغط الدم وتخزين نتائج القياس
	.وظيفة تخزين البيانات، يمكن تخزين حتى 991 تسجيل
	.مزود بواجهة مراجعة بيانات مالئمة لمراجعة معيار ضغط الدم
	.ستعرض الشاشة رسالة عندما تكون الطاقة منخفضة
	.عند تعذر الحصول على نتيجة القياس بسبب بعض العوامل أثناء القياس، سيعرض الجهاز معلومة الخطأ ذات الصلة
	.وحدات القياس: مم زئبق وكيلوباسكال، واللتان يمكن التبديل بينهما بواسطة الزر
	.ًمع وظيفة اإلطفاء األوتوماتيكي، في حالة عدم وجود أي تشغيل، سينطفئ الجهاز أوتوماتيكيا
	)البث الصوتي )اختياري لألجهزة المحتوية على الوظيفة الصوتية

2.1 الغرض
يُستخدم الجهاز لقياس ضغط الدم غير الجراحي لإلنسان. تسجيل قيمة معيار ضغط الدم لتوفير مرجع ألخصائي الرعاية الصحية.

:ةمالسلا تاطايتحا 2 لصفلا
من أجل استخدامه بطريقة صحيحة، يرجى قراءة »احتياطات السالمة« بعناية قبل استخدامه.

ال يحتاج المشغلون لتدريب مهني، غير أنه يجب استخدام هذا المنتج بعد الفهم التام للمتطلبات الواردة في هذا الدليل.
لوقاية المستخدمين من التعرض للضرر أو الخسارة بسبب االستخدام غير المناسب، يرجى الرجوع إلى »احتياطات السالمة« واستخدام هذا المنتج بطريقة مناسبة.

لدواعي السالمة، تأكد من االلتزام باحتياطات السالمة.
 مالحظة

في حالة عدم استخدامه بطريقة صحيحة، فإنه ربما يسبب ضرراً على العمالة أو األشياء.
يُقصد بالضرر على األشياء أي الضرر الذي يلحق بالمنزل والممتلكات والحيوانات المنزلية والحيوانات األليفة.

 موانع االستعمال
رقم

 تحذير
	.يجب عدم إجراء قياسات ضغط الدم غير الجراحي على المرضى الذين يعانون من مرض فقر الدم المنجلي أو الخاضعين ألية حالة يكون الجلد فيها متضرراً أو من المتوقع أن يتضرر
	.ًبشأن المرضى الذين يعانون من اضطرابات شديدة في تخثر الدم، يجب أن يستند القياس األوتوماتيكي لضغط الدم على التقييم السريري، نظراً ألن احتكاك الطرف مع السوار قد يسبب ورماً دمويا
	 ًبشأن المرضى المصابين باضطراب حاد في الدورة الدموية أو عدم انتظام ضربات القلب، يرجى استخدام الجهاز تحت إشراف الطبيب. إذا تم ضغط الذراع أثناء القياس، فقد يسبب ذلك نزيفا

داخلياً حاداً أو نتائج قياس غير دقيقة.
قيود القياس

بالنسبة للمرضى ذوي الحاالت المختلفة، توجد قيود معينة على قياس الذبذبات. القياس عبارة عن بحث عن النبض المنتظم للضغط الشرياني. في تلك الظروف التي تؤدي فيها حالة المريض إلى 
صعوبة في اكتشافه، يصبح القياس غير موثوق به ويزداد وقت القياس. يجب أن يحيط المستخدم علماً بالظروف التالية التي يمكن أن تتداخل مع القياس، مما يجعل القياس غير موثوق به أو يأخذ وقتاً 

أطول. في بعض الحاالت، ستجعل حالة المريض عملية القياس مستحيلة.
حركة المريض

ستكون القياسات غير موثوق بها أو يتعذر تنفيذها إذا كان المريض في حالة حركة أو يرتجف أو يعاني من تشنجات. قد تتداخل هذه الحركات مع اكتشاف نبضات الضغط الشرياني. عالوةً على 
ذلك، سيطول وقت القياس.
عدم انتظام ضربات القلب
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ستكون القياسات غير موثوق بها وقد يتعذر تنفيذها إذا تسبب عدم انتظام ضربات القلب لدى المريض في نبض غير منتظم للقلب. وبالتالي سيطول وقت القياس.
جهاز القلب والرئة

سيتعذر تنفيذ القياسات في حالة اتصال المريض بجهاز القلب والرئة.
تغيرات الضغط

ستكون القياسات غير موثوق بها وقد يتعذر تنفيذها إذا كان ضغط دم المريض يتغير بسرعة خالل الفترة الزمنية التي يتم خاللها تحليل نبضات الضغط الشرياني للحصول على القياس.
الصدمة الشديدة

إذا كان المريض يعاني من صدمة شديدة أو انخفاض في الحرارة، فلن تكون القياسات موثوق بها نظراً ألن انخفاض تدفق الدم إلى األطراف سيؤدي إلى انخفاض نبض الشرايين.
حدود معدل ضربات القلب

يتعذر تنفيذ القياسات عندما ينخفض معدل ضربات القلب عن 04 نبضة في الدقيقة ويزيد عن 042 نبضة في الدقيقة.
المريض البدين

ستؤدي طبقة الدهون السميكة إلى انخفاض دقة القياس، ألن الدهون التي تأتي من صدمة الشرايين ال يمكنها الوصول إلى األساور بسبب التخميد
 تحذير

قد يكون التشخيص والعالج الذاتيين باستخدام نتائج القياس خطيًرا. اتبع تعليمات طبيبك.
يرجى تسليم نتائج القياس للطبيب الذي يعرف صحتك ويقبل التشخيص.

بالنسبة لألطفال واألشخاص الذين ال يستطيعون التعبير عن أنفسهم، يرجى استخدام الجهاز تحت إشراف طبيب.
وإال قد يسبب حادث أو مشكلة.

يرجى عدم االستخدام ألي غرض آخر ما عدا قياس ضغط الدم.
وإال فقد يسبب حادثاً أو عقبة

يُرجى استخدام السوار الخاص.
وإال فقد تكون نتيجة القياس غير صحيحة.

من فضلك ال تُبِق السوار في حالة النفخ المفرط لفترة طويلة.
وإال فقد يسبب مخاطر.

ال تستخدم الجهاز في حالة وجود غازات تخدير قابلة لالشتعال مختلطة مع الهواء أو أكسيد النيتروس.
وإال فقد يسبب مخاطر.

في حالة تناثر سائل على الجهاز أو على الملحقات، خاصةً عند احتمال دخول السائل إلى األنبوب أو الجهاز، أوقف االستخدام واتصل بقسم الخدمة.
وإال فقد يسبب مخاطر.

تخلص من مواد التغليف، مع االلتزام باللوائح المعمول بها بشأن التحكم بالنفايات مع إبقائها بعيًدا عن متناول يد األطفال.
وإال فقد تسبب ضرًرا على البيئة أو على األطفال.

يُرجى استخدام ملحقات معتمدة للجهاز مع التأكد من أن الجهاز والملحقات يعمالن بطريقة صحيحة وآمنة قبل االستخدام.
وإال فقد تكون نتيجة القياس غير دقيقة أو قد يقع حادث.

عندما يكون الجهاز رطبًا بشكٍل عرضي، يجب وضعه في مكان جاف وجيد التهوية لفترة من الوقت لتشتيت الرطوبة.
وإال فقد يتلف الجهاز نتيجة الرطوبة.

ال تقم بتخزين ونقل الجهاز خارج البيئة المحددة.
وإال قد يتسبب ذلك في خطأ في القياس.

نوصى بفحص الجهاز أو الملحقات بصفة منتظمة للتأكد من عدم وجود أي ضرر، إذا وجدت أي ضرر، أوقف استخدامه، واتصل فوراً بمهندس الطب الحيوي في المستشفى أو بخدمة العمالء 
التابعة لنا. ال تقم بفك الجهاز وإصالحه وتعديله بدون تصريح. 

وإال سيتعذر إجراء القياس بدقة.
ال يجوز استخدام هذا الجهاز على منصات النقل المتنقلة.

وإال قد يتسبب ذلك في خطأ في القياس.
ال يجوز استخدام هذا الجهاز على سطح طاولة مائل.

وإال فقد ينشأ خطر السقوط.
تخلص من مواد التغليف والبطاريات المنتهية والمنتجات التي انتهى عمرها االفتراضي طبقاً للقوانين واللوائح المحلية. يجب التخلص من المنتجات والمواد التي انتهى عمرها االفتراضي بطريقة 

مناسبة من قبل المستخدم طبقاً لمرسوم السلطة.
قد يؤدي استبدال الملحقات غير الواردة من شركتنا إلى حدوث أخطاء.

ال تحاول صيانة المنتج بدون عمالة الخدمة المدربة بشركتنا أو بهيئات الصيانة المعتمدة األخرى.
ال يجوز استخدام هذا الجهاز إال الختبار إنسان واحد في المرة.

في حالة استنشاق أو ابتالع األجزاء الصغيرة بالجهاز، يُرجى استشارة طبيب فوراً.
تتم معالجة الجهاز وملحقاته بمواد مسببة للحساسية. إذا كنت تعاني من حساسية منها، أوقف استخدام هذا المنتج.

بعد الضغط على زر الطاقة، إذا حدث عطل بشاشة الجهاز مثل ظهور شاشة بيضاء أو شاشة غير واضحة أو عدم عرض أي محتوى، يرجى االتصال بشركتنا.
يتوافق الجهاز مع المعيار IEC 80601-2-30: االشتراطات الخاصة بالسالمة األساسية واألداء األساسي ألجهزة قياس ضغط الدم المؤتمتة غير الجراحية.

2.1 تشغيل مهايئ التيار )يُباع منفصالً(
 مالحظة 

يمكن تغذية الجهاز بواسطة مهايئ التيار والذي يعد جزًءا من النظام الكهربائي الطبي. تأكد من استخدام مهايئ التيار الطبي بالدرجة المخصصة لهذا الجهاز.
وإال قد يسبب مشكلة

يجب أن يستخدم مهايئ التيار المخصص تيار متردد 001 فولت~042 فولت
وإال قد يسبب حريقاً أو صعقاً كهربائياً.

في حالة كسر قابس أو سلك مهايئ التيار المخصص، يرجى عدم استخدامه.
وإال قد يسبب حريقاً أو صعقاً كهربائياً.

يرجى عدم توصيل أو فصل مهايئ التيار من المقبس بأيد مبللة.
وإال قد يسبب صعقاً كهربائياً أو إصابة.

عند استخدام مهايئ التيار للتوصيل بمقبس الطاقة، تأكد من أنه يسهل الوصول إلى مقبس الطاقة، من أجل فصله عن الطاقة في الوقت المناسب في حالة الطوارئ.
2.2 التشغيل بالبطارية

  مالحظة 
يرجى استخدام 4 بطاريات منجنيز أو قلوية مقاس »”AA، ال تستخدم بطاريات من أنواع أخرى.

وإال قد يسبب ذلك حريقاً.
ال تخلط بطاريات قديمة مع جديدة وال تخلط البطاريات من أنواع مختلفة

وإال قد يسبب ذلك تسرب البطارية وسخونتها وتمزقها وتلف مقياس ضغط الدم اإللكتروني.
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يُرجى عدم وضع األقطاب الموجبة والسالبة للبطارية بشكٍل خاطئ. عندما تنفد طاقة البطاريات، استبدلها بأربع بطاريات جديدة في نفس الوقت.
يرجى إخراج البطاريات أثناء عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة )3 أشهر أو أكثر(.

وإال قد يسبب ذلك تسرب البطارية وسخونتها وتمزقها وتلف مقياس ضغط الدم اإللكتروني.
في حالة دخول إلكتروليت البطاريات في عينيك على نحٍو كبير، اشطفها فوراً بكمية وفيرة من ماء نظيف.

سيسبب العمى أو مخاطر أخرى، يجب أن تذهب على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي العالج.
إذا التصق إلكتروليت البطاريات بالجلد أو بالمالبس بشكٍل كبير، اشطفهما فوراً بكمية وفيرة من ماء نظيف.

وإال قد يسبب ألماً بالجلد.
نصيحة

ال تضرب وال تُسقط الجهاز؛
ال تنفخ قبل لف السوار حول الذراع؛

ال تقم بتفريغ السوار وأنبوب الهواء بالقوة.
يطبق الجهاز قياس ضغط الدم )BP( والنبض لدى البالغين.

ةيسيئرلا ةدحولا 3 لصفلا
جميع المنتجات في الصندوق. افتح الصندوق وتأكد من أن المنتج كامل.

سوار البالغ:
 )المواصفات: محيط الطرف 22-23 سم )الجزء األوسط من العضد

، يرجى اختيار سوار مناسب عند القياس على غير ذلك(

دليل المستخدم

يُباع بشكٍل منفصل:
مهايئ التيار المتردد

الطاقة الداخلة: الجهد الكهربائي: تيار متردد 001 فولت~042 فولت
     التردد: 05 هرتز/06 هرتز

     التيار المصنف: تيار متردد 051 مللي أمبير
الطاقة الخارجية: تيار مستمر 0.5 فولت±2.0 فولت  0.1 أمبير

السوار:
سوار كبير جًدا للبالغين: نطاق محيط الطرف 23-34 سم )الجزء األوسط من العضد(

مالحظة:
◎ السوار عبارة عن مادة مستهلكة. احسب عن طريق القياس 6 مرات في اليوم )3 مرات صباحاً ومساًء(، يبلغ عمر الخدمة الخاص بالسوار 1 سنة تقريباً. )باستخدام ظروف التجارب الخاصة بنا(؛

◎ من أجل قياس ضغط الدم بطريقة صحيحة، يُرجى استبدال السوار في الوقت المناسب;
◎ إن حدث تسريب من السوار، يرجى االتصال بشركتنا لشراء سوار جديد. السوار الذي يتم شراؤه بشكل منفصل ال يحتوي على قابس أنبوب الهواء. عند االستبدال، يُرجى عدم التخلص من قابس 

أنبوب الهواء، قم بتركيبه في السوار الجديد.
 مالحظة 

عندما يكون المنتج والملحقات الموصوفة في هذا الدليل على وشك تجاوز فترة االستخدام، يجب التخلص منها وفقًا لمواصفات المناولة المتعلقة بالمنتج. إذا رغبت في معرفة المزيد من المعلومات، 
يرجى االتصال بشركتنا أو بمن يمثلنا.

ةيجراخلا تالخادتلا 4 لصفلا
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 مالحظة 
عند فك سوار قياس ضغط الدم غير الجراحي، يُرجى أخذ القابس إلى الجهة األمامية من أنبوب الهواء لسحبه.

هو معرف السوار( الجانب األيسر ① مقبس السوار )

② مقبس مهايئ التيار ) هو معرف مقبس الطاقة ( الجانب الخلفي

 مالحظة 
يجب أن تكون جميع المعدات التناظرية والرقمية المتصلة بهذا الجهاز معتمدة وفقًا لمعايير IEC )مثل IEC60950: معدات تكنولوجيا المعلومات - السالمة و IEC60601-1: سالمة المعدات 
الكهربائية الطبية(، ويجب توصيل جميع المعدات وفقًا الشتراطات اإلصدار الساري من معيار النظام IEC60601-1-1. يتولى الشخص الذي يقوم بتوصيل الجهاز اإلضافي بمنفذ دخول وخروج 

.IEC60601-1 اإلشارة المسئولية عما إذا كان النظام يتوافق مع معيار

ددرتملا رايتلا ئياهم/ةيراطبلا بيكرت 5 لصفلا
يمكن أن يستخدم المنتج بطارية ومهايئ التيار المتردد.

5.1 تركيب البطارية

③ ② ① 

قم بفك غطاء البطارية في اتجاه السهم.①①
①①. ب البطاريات »AA« وفقاً لألقطاب  رّكِ
اعمل على انزالق غطاء البطارية لغلقه.①①

”: طاقة البطاريات. استبدلها بأربع بطاريات جديدة )من نفس النوع( في نفس الوقت. إن إجراء االختبار عندما تكون الطاقة منخفضة قد يسبب انحراف البيانات  ستنطفئ أيقونة “
ومشاكل أخرى.

أطفئ الوحدة قبل استبدال البطاريات.
 مالحظة 

عندما تصل البطارية إلى نهاية عمرها االفتراضي، أو إذا تبين وجود رائحة بالبطارية أو تشوه أو تغير باللون أو التواء، توقف عن استخدام البطارية وتخلص من البطارية المستعملة 
وفقًا للوائح المحلية، وإال ستسبب تلوثًا بيئيًا.

5.2 استخدام مهايئ التيار
قم بتوصيل مقياس ضغط الدم ومهايئ التيار. قم بتوصيل قابس مهايئ التيار بمقبس مهايئ التيار الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز.1
يرجى إدخال قابس الطاقة الخاص بالمهايئ في مقبس التيار المتردد 001 فولت~042 فولت..2

 مالحظة
يمكن فصل الجهاز عن شبكة اإلمداد بالطاقة عن طريق فصل قابس مهايئ التيار.

عند قطع اإلمداد بالطاقة، افصل أوالً توصيل مقبس الطاقة ومصدر الطاقة المنظم، ثم افصل توصيل مصدر الطاقة المنظم ومقياس ضغط الدم.
يرجى التأكد من استخدام مهايئ التيار الطبي بالدرجة المخصصة.

 مالحظة
عند استخدام كٍل من مصدر الطاقة المنظم والبطاريات في نفس الوقت، لن يتم استهالك طاقة البطارية.

قم بالتبديل بين مصدر الطاقة المنظم والبطارية لإلمداد بالطاقة والجهاز مطفأ، وإال فقد ينطفئ الجهاز بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
يمكن استخدام الجهاز بشكل طبيعي بعد تشغيله، دون انتظار تحضير الجهاز.

رارزألا فئاظو 6 لصفلا
6.1 وصف تشغيل األزرار 

تُنفذ جميع عمليات مقياس ضغط الدم اإللكتروني عبر األزرار. تُعَرض أسماء األزرار فوقها. إنها:
	.).اضغط على هذا الزر للدخول إلى واجهة المراجعة )راجع الفصل 8 للتعرف على التفاصيل ،OFF”« تحت حالة ،M”« الزر األيسر هو الزر
	 ًاضغط على هذا الزر للدخول إلى وضع القياس، انفخ السوار لقياس ضغط الدم، واضغط على هذا الزر مجددا ،OFF”« تحت حالة ،START/STOP”« الزر األيمن هو الزر

إليقاف تشغيل الجهاز.
6.2 ضبط الوحدات 

تحت حالة »”OFF، اضغط على الزر »M« والزر »START/STOP« في نفس الوقت لمدة 5 ثواٍن للدخول إلى واجهة الضبط، وحدة القياس االفتراضية في هذه الواجهة هي »مم زئبق«؛ 
اضغط ضغطة قصيرة على الزر »M« لتبديل وحدة القياس بين »مم زئبق« و »كيلوباسكال«.

6.3 ضبط مستوى الصوت )اختياري لألجهزة المحتوية على الوظيفة الصوتية(
	 لتغيير مستوى الصوت، يبلغ الحد األقصى »M« مجدداً في واجهة ضبط وحدة القياس للدخول إلى واجهة ضبط مستوى الصوت. اضغط على الزر »START/STOP« اضغط على زر

4 والحد األدنى 0 )صامت(.
	.إلطفاء الجهاز »START/STOP« بعد االنتهاء من الضبط، اضغط بشكل متكرر على الزر

 مالحظة 
	.الوحدة االفتراضية للجهاز عند مغادرة المصنع هي مم زئبق
	 واجهة التقادم، والتي »FAC« واجهة الضغط الساكن و »CAL« للدخول إلى واجهة إعدادات المصنع، حيث يمثل »START/STOP« في واجهة ضبط مستوى الصوت، اضغط على الزر

ال تتطلب أن يعمل عليها المستخدم. إذا رغبت في إنهاء الواجهة، فاضغط على الزر »START/STOP« مرتين إلطفاء الجهاز.

مدلا طغض سايقم مادختسا ةقيرط 7 لصفلا
1.7 طريقة القياس الدقيقة

القياس في حالة هدوء واسترخاء.
اتخذ وضعية جلوس مريحة، واستخدم الظهر والذراعين إلسناد الجسم.. 1



125 يبرع

ضع المرفق على الطاولة، بحيث يتم توجيه راحة اليد لألعلى ويكون الجسم مسترخياً.. 2
يجب أن السوار على نفس مستوى قلبك.. 3
أبِق القدم مستوية على األرضية، وال تضع قدماً على قدم.. 4

 نصيحة 
حاول قياس ضغط الدم في نفس الوقت يومياً على نفس الذراع وفي نفس الوضعية لتناسق القياس.

إن الموضع المرتفع والمنخفض للسوار سيسبب تغييرات في نتائج القياس.
ال تلمس مقياس ضغط الدم والسوار وأنبوب الهواء أثناء القياس.

يجب أخذ القياس في مكان هادئ مع استرخاء الجسد.
ابَق به لمدة 4~5 دقائق قبل القياس.

ال تتكلم وال تتحرك أثناء القياس. اعمل على استرخاء الجسد، ال تدع العضلة نشطة.
انتظر لمدة 4~5 دقائق بين عمليات القياس.

ال تستخدم أجهزة قياس دقيقة بالقرب من مقياس ضغط الدم.
 تحذير 

عند القياس بصفة متكررة، قد ال يتم قياس قيمة دقيقة لضغط الدم بسبب احتقان الذراع. يُرجى القياس بعد أن يكون تدفق الدم سلساً.
إن القياس المتكرر لفترة طويلة واحتكاك السوار باألطراف قد يصاحبهما حدوث فرفرية ونقص تروية وضرراً باألعصاب. عند القياس لمريض، من الضروري الفحص المتكرر للون ودفء وحساسية 

النقاط البعيدة من الطرف. بمجرد مالحظة أي أمر غير طبيعي، ضع السوار في موضع آخر أو أوقف قياس ضغط الدم فوراً.
يرجى استخدام الجهاز في بيئة ذات حرارة ورطوبة مناسبتين وإال قد يسبب خالف ذلك خطأ في القياس.

 ال تلوي أو تلف أنبوب الهواء. يمكن أن يسبب ذلك ضغًطا ثابتًا في السوار مما يمكن أن يمنع تدفق الدم ويسبب ضرًرا خطيًرا على المريض.
 ال تستخدم السوار على المنطقة المصابة، حيث سيسبب ذلك ضرًرا أشد خطورة على المنطقة.

 ال تستخدم السوار في منطقة يتم عالجها بداخل األوعية الدموية أو تحتوي على وصلة شريانية وريدية. قد يسبب ذلك انسداًدا مؤقتًا لتدفق الدم ويسبب إصابة بالمريض.
 ال تستخدم السوار على الجانب الذي أجري به استئصال الثدي.

 عند استخدام السوار للضغط، قد يحدث ضعف مؤقت لبعض وظائف الجسم. استخدمجهاز القياس الكهربائي الطبي في موضع الذراع المناسب.
ال تتحرك أثناء القياس، سيؤخر ذلك تدفق الدم الخاص بالمريض.

يحتاج الجهاز إلى وضعه لمدة ساعتين بعد فترة التخزين في أقل حرارة حتى يصبح جاهًزا لالستخدام المقصود.
يحتاج الجهاز إلى وضعه لمدة 4 ساعات بعد فترة التخزين في أعلى حرارة حتى يصبح جاهًزا لالستخدام المقصود.

 مالحظة 
كذلك قد تسبب الحاالت التالية حدوث تغييرات في قيمة قياس ضغط الدم.

أخذ القياس في غضون ساعة واحدة من تناول وجبة أو من شرب الكحول أو القهوة أو بعد التدخين أو ممارسة الرياضة أو االستحمام؛
استخدام وضعية جسم غير صحيحة مثل الوقوف أو االستلقاء، الخ؛

تحدث المريض أو تحريك جسده أثناء القياس؛
تعصب المريض أو إثارته أو عدم استقراره العاطفي أثناء القياس؛

ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الغرفة بشكل حاد، أو تغير بيئة القياس بشكٍل متكرر؛
القياس في مركبة متحركة؛

سيسبب موضع السوار المرتفع والمنخفض تغييرات في نتائج القياس؛
القياس المستمر لفترة طويلة.

7.2 وضع السوار
يمكن القياس على كل من الذراع اليمنى واليسرى.

اكشف عن ذراعك أو ارتِد مالبس ضيقة أثناء القياس.

نفذ عملية القياس في غرفة ذات درجة حرارة مريحة.
عند القياس، اخلع المالبس السميكة بداًل من تشمير األكمام.

من أجل القياس بدقة، توخَّ االنتباه لوضع السوار بشكل صحيح )الذراع اليسرى(.
① أدخل قابس الهواء الخاص بسوار الذراع في مقبس سوار جهاز قياس ضغط الدم.
② افرد السوار في شكل طوق بحيث يمكن للذراع أن يدخل بشكٍل مريح في الطوق

③ سيخترق الذراع األيسر السوار، وسيمر أنبوب الهواء الخاص بالسوار أعلى راحة يدك.
④ قم بلف السوار على الجزء العلوي من ذراعك. اجعل أنبوب الهواء داخل الساعد ومحاذي إلصبعك األوسط.

⑤ يجب أن يرتفع الجزء السفلي من السوار عن مرفقك بمقدار 2 سم~3 سم تقريبًا.
⑥ ثبت المالبس وقم بلف السوار بإحكام، يجب أال توجد فجوات بين الذراع والسوار.

③  ② ①

⑥ ⑤ ④

7.3 قياس ضغط الدم
① تحت حالة »”OFF، اضغط على زر »START/STOP« لبدء القياس.

أثناء القياس، يرجى الحفاظ على الوضعية الصحيحة والحالة الهادئة، ال يجوز تحريك الجسم. تظهر أيقونة »الحركة« إذا تحرك المريض، وقد يؤدي استمرار القياس إلى قياس غير دقيق.
إذا رغبت في إلغاء القياس 

اضغط على زر【START/STOP، سيوقف الجهاز النفخ ويحرر الهواء من السوار.
② اعرض نتائج القياس بعد االنتهاء من القياس.يعرض شريط الضغط على الجانب األيمن بشكل مرئي مستوى الضغط.

③ قم بتأكيد قيمة القياس
وضعت منظمة الصحة العالمية معايير مقبولة عالميًا لتقييم قراءات ضغط الدم المرتفع. يُستخدم الضغط االنقباضي األعلى من 531 مم زئبقي أو الضغط االنبساطي األقل من 58 مم زئبقي كمعيار 
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الرتفاع ضغط الدم، ويضيء شريط الضغط الموجود على الجانب األيمن باللون األحمر.
*قد يكون التشخيص والعالج الذاتيين باستخدام نتائج القياس خطيًرا. اتبع تعليمات طبيبك.

 مالحظة 
انتظر لمدة 4-5 دقائق على األقل بين عمليات القياس.

	.ًعند القياس بصفة متكررة، قد ال يتم قياس قيمة دقيقة لضغط الدم بسبب احتقان الذراع. يُرجى القياس بعد أن يكون تدفق الدم سلسا
	.فال يمكن تنفيذ القياس بطريقة صحيحة ،Err عندما تعرض الشاشة
	 تُعرض أيقونة النبض غير المنتظم في نتائج القياس إذا كان النبض الداخلي غير منتظم أثناء القياس، والذي قد يسبب تعذر أخذ القياس بطريقة صحيحة. يرجى التزام الهدوء وإعادة القياس. إذا

ظهرت أيقونة النبض غير المنتظم بصفة متكررة، يرجى استشارة طبيب.
	 القيمة الصغرى لإلشارة الفسيولوجية للمريض هي الحد األدنى الذي يمكن للجهاز أن يقيسه. قد يحصل الجهاز على نتائج قياس غير دقيقة عند تشغيله بأقل من السعة الصغرى أو من القيمة

الصغرى لإلشارة الفسيولوجية للمريض.
*سيتم إطفاء الجهاز أوتوماتيكياً بعد خمس دقائق والتي خاللها لن يتم إجراء أية عملية بالجهاز، حتى إذا نسيت إطفاءه.

ةركاذلا ةفيظو 8 لصفلا
يتمكن الجهاز من تخزين قيم ضغط الدم غير الجراحي أوتوماتيكياً، وعرض حتى 991 مجموعة من نتائج القياس.

إذا تم تخزين 991 مجموعة من بيانات القياس في الجهاز الحالي، فإنه عند حفظ المجموعة رقم 002 من البيانات، ستحل محل المجموعة األولى من البيانات. في حالة عدم وجود قيم قياس، فإنه ال 
يمكن ترقيم قيم الذاكرة.

ال يمكن استخدام وظيفة الذاكرة أثناء القياس.
عند عدم وجود قيم قياس، سيتم عرض ”---“ على واجهة المراجعة.

8.1 مراجعة قيمة الذاكرة
1. تحت حالة »”OFF، اضغط على الزر »M« لعرض متوسط قيمة آخر ثالث مجموعات من البيانات، عندما يقل عدد بيانات القياس عن ثالث مجموعات، فسيتم استكمالها أوتوماتيكياً. استمر 

في الضغط على الزر »M« في الواجهة الحالية لعرض جميع سجالت القياس.
8.2 مسح قيم الذاكرة

1. يمكن للمستخدمين مسح جميع قيم الذاكرة الخاصة بالمستخدم الحالي بدالً من مسح قيمة ذاكرة واحدة بشكل منفصل
2. تحت واجهة الذاكرة، اضغط على الزر »M« والزر »START/STOP« في نفس الوقت ألكثر من 5 ثواٍن، وبعد ظهور »DEL« على الشاشة، سيتم مسح كافة قيم الذاكرة.

 تحذير 
عند االستعالم عن سجالت القياس، يرجى الضغط على الزر »M« باستمرار لإلطالع عليها واحًدا تلو اآلخر.

زومرلاو حيتافملا 9 لصفلا
قد ال يحتوي جهازك على جميع الرموز التالية.

فصولاةمالعلافصولاةمالعلا

 ليلد( زاهجلاب ةقفرملا ةقيثولا ىلإ عوجرلا ىجري !هيبنت
.)مدختسملا

 ليلد( زاهجلاب ةقفرملا ةقيثولا ىلإ عوجرلا ىجري !هيبنت
.)مدختسملا

SYSيضابقنالا طغضلاDIAيطاسبنالا طغضلا

MAPمدلا طغض طسوتمPULةقيقدلا يف ةضبن( ضبنلا لدعم(

IPXXفالغلاب ةصاخلا ةيامحلا ةجردEMCيسيطانغمورهكلا قفاوتلا

ةعنصملا ةكرشلاب جتنملا دوكP/Nريودتلل ةلباق 

لبق مدختسُتةليغشتلا دوك

ةيانعب هلوانت ،شهىلعألا وحن ءزجلا اذه

نيزختلل يوجلا طغضلا دودحهفافج ىلع ظفاح

نيزختلا ةبوطر دودحنيزختلا ةرارح دودح

عينصتلا خيراتةعّنصملا ةهجلا

  يرسلا مقرلايلسلستلا مقرلا تايراطبلا ةقاط

غيرفتخفن

 زوجي ال هنأ ىلإ زمرلا اذه ريشي ،تايافنلا نم صلختلا ةمالع
 ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا ةزهجألا تايافن نم صلختلا
 لكشب اهدادرتسا بجيو ةفنصم ريغ ةيدلب تايافنك

.لصفنم

 EEC/93/42 ةيبطلا ةزهجألا هيجوت عم جتنملا اذه قفاوتي
 ةيداصتقالا ةعومجملا هيجوت ،1993 وينوي 14 يف رداصلا

.ةيبوروألا

BF عونلا نم ةمدختسملا ةيبطلا ءازجألاةيناثلا ةجردلا نم تادعم

مظتنم ريغ ضبنيبوروألا لثمملا

راوسلا ليصوتل ةهجاورايتلا ئياهم سبقم

توصلا ليعفتتوصلا متك
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حيحص لكشب طوبرم راوسلاسايقلا ءانثأ ةريبك ةكرح ثودح

نايرشلا رشؤم ةمالع

 أطخلا لئاسر 10 لصفلا

عندما يعرض موضع الضغط العالي »Err« ويعرض موضع الضغط المنخفض رقم الخطأ، ال يكون القياس طبيعيًا. )رقم الخطأ هو 91،61-60،40،20(

لولحلا بابسألاأطخلا ةمالع
Err02
Err15انب لاصتالا ىجريليغشتلاب للخ

Err04رايتلا ئياهم ليصوت وأ ةيراطبلا لادبتسا ىجريةضفخنم ةيراطبلا

Err0610 لصفلا ىلإ عجرا( ةحيحص ةقيرطب راوسلا فلب مق.حيحص ٍلكشب فوفلم ريغ راوسلا(

Err07عجار( ءاوهلا بوبنأ يف ماكحإب راوسلا سباق لاخدإ نم دكأتراوسلا سباق طوقس 
)10 لصفلا

Err08سايقلا دعأو نيتباث كمسجو كعارذ ىلع ظفاحءاوهلا طغض يف أطخ
Err0910 لصفلا ىلإ عجرا( ةحيحص ةقيرطب راوسلا فلب مق.يخترم راوسلا وأ اًدج ةفيعض ضبنلا ةراشإ(
Err1010 لصفلا ىلإ عجرا( ةحيحص ةقيرطب راوسلا فلب مقطوغضم وأ دودسم راوسلا(
Err14رخآ راوسب هلدبتساراوسلاب بيرست
Err11
Err12
Err13

 بابسأل وأ مسجلا وأ عارذلا كيرحت ببسب اًدج ةريبك ةراشإلا ةعس
سايقلا دنع ىرخأ

سايقلا دعأو نيتباث كمسجو كعارذ ىلع ظفاح
Err16
Err19ًاتقو سايقلا ذخأي ًاليوط 

اهحالصإو لاطعألا فاشكتسا 11 لصفلا

لولحلابابسألاللخلا هجوأ

 مدلا طغض سايق ميق
 ةضفخنم وأ اًدج ةعفترم

.اًدج

 .حيحص ٍلكشب راوسلا ليصوتب مق.حيحص ٍلكشب لصتم ريغ راوسلا

.سايقلا دعأو كءوده ىلع ظفاحسايقلا ءانثأ عارذلا كيرحت وأ ثدحتلا

سايقلا دعأو سبالملا علخاةدشب عارذلا ىلع ةفللا طغضت

طغض دجوي ال

ًاراوس ِرتشاراوسلاب بيرست ًاديدج  .
 لصتم ريغ راوسلاب صاخلا ءاوهلا بوبنأ

.حيحص ٍلكشب هليصوتب مقحيحص ٍلكشب

.انب لصتاخفتني ال راوسلا
 تقو يف راوسلا شمكني

.حيحص لكشب راوسلا كباشت ىلع لمعايخترم راوسريصق

.سايقلا دعأو ةقاطلا ةداعتساب مقسايقلا رز ىلع طغضلا مت اذإ ىتح ،سايقلا ذيفنت نكمي ال

 دنع ةأجف ةقاطلا عطقنت
طغضلا ةفاضإ

 امبر ،ةليوط ةرتفل زاهجلا مدخَتسُي مل
 ةجرد ريغت ببسب تايراطبلا تدفن

ةرارحلا
.ةديدج ىرخأب عبرألا تايراطبلا عيمج لدبتسا

 رارمتساب طغضلا متي
 فاقيإلا/ليغشتلا رز ىلع

 نم زاهجلا نكمتي ال نكلو
ليغشتلا ءدب

.ةديدج ىرخأب عبرألا تايراطبلا عيمج لدبتساةيلاب تايراطبلا

.ةيراطبلا باطقأل حيحصلا عضوملا نم دكأتلل ةيراطبلا بيكرت صحفا ةسوكعم ةيراطبلا باطقأ

.انب لصتاو زاهجلا مادختسا فقوأسايقلا رز ىلع طغضلا لبق راوسلا خفن أدبي

.انب لصتاو زاهجلا مادختسا فقوأًادبأ راوسلا غيرفت متي ال

ءاوهلا طغض يف أطخ
.انب لصتاو زاهجلا مادختسا فقوأ .هغيرفتل جراخلل راوسلا بحساغيرفتلا يف أطخ

.سايقلا دعأو نيتباث كمسجو كعارذ ىلع ظفاح ىرخأ

.انب لصتاو زاهجلا مادختسا فقوأ .هغيرفتل جراخلل راوسلا بحساراوسلا خفن دنع ةميقلا ريغتت وأ طغضلا ةميق ضرع متي ال

ىرخأ ةرهاظ
.ليغشتلا دعأو ىرخأ ةرم ةقاطلا ليغشت دعأ

.تايراطبلا لدبتسا
.انب لاصتالا ىجري ،الإو

ظفحلاو ةفاظنلاو ةنايصلا 12 لصفلا

استیراد
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*يرجى اتباع االحتياطات وطرق التشغيل الصحيح الواردة في دليل المستخدم هذا. وإال، لن نتحمل المسئولية عن أي خلل.
 تحذير 

أزل البطاريات قبل التنظيف. يجب فصل الملحقات عن الوحدة الرئيسية إلجراء التنظيف.
ال يُسمح بإجراء الصيانة أثناء استخدام الجهاز.

ال تضغط على األنبوب المطاطي بواسطة السوار.
 تحذير 
	.ال يُسمح بتعقيم الجهاز والملحقات بالضغط العالي
	.ال تدع الماء أو مادة التنظيف يتدفقان في المقبس لتجنب تلف الجهاز
	.ال تنقع الجهاز والملحقات في سائل
	.في حالة العثور على أي تلف أو تدهور بالجهاز والملحقات، يرجى عدم استخدامه

الصيانة:
	 ف الجهاز والملحقات بصفة منتظمة. نوصى بتنظيفها كل شهر. عند اتساخ الجهاز أو الملحق، استخدم قطعة قماش جافة وناعمة لمسحه. في حالة االتساخ الشديد لهما، يمكن غمس قطعة نّظِ

القماش الناعمة في الماء أو منظف معتدل وعصرها، ثم استخدام قطعة القماش للتنظيف.
	 يجب فحص الجهاز ومعايرته بصفة منتظمة )أو وفقًا لمعيار فحص المستشفى(. يمكن إجراء الفحص في المؤسسات المحددة، أو بواسطة عمالة محترفة أو اتصل بنا إلجراء الفحص. تحت

واجهة الضبط، اضغط على الزر »START/STOP« مرة واحدة، وبعد ظهور »CAL« على الشاشة، اضغط على الزر »M« لمدة تزيد عن 51 ثانية للدخول إلى واجهة الضغط الساكن.
 نصيحة 

	.ال تستخدم البنزين والزيت المتطاير والثنر، الخ، لمسح الجهاز
	.ال تنظف السوار وال تبلله

التخزين:
 نصيحة 

	.ض الجهاز ألشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وإال فقد تتلف شاشة العرض ال تُعّرِ
	 ،ال يتأثر األداء األساسي للجهاز وسالمته بالغبار أو الصوف القطني في بيئة المنزل

بينما ال يجب وضع الجهاز في مكان ترتفع به درجة الحرارة أو الرطوبة أو مغبر للغاية.
	.قد يؤدي استخدام السوار إلى قياس غير دقيق، يُرجى استبدال السوار دورياً وفقًا لدليل المستخدم
	.من أجل تجنب تلف الجهاز، حافظ على الجهاز بعيًدا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة
	.تجنب وضع الجهاز بالقرب من درجات الحرارة المرتفعة جداً مثل المدفأة، وإال قد يتأثر أداء الجهاز
	.ال تقم بحفظ الجهاز مع األدوية الكيميائية أو الغازات المسببة للتآكل
	.ال تضع الجهاز حيث يوجد الماء
	ال تضع الجهاز في مكان منحدر أو معرض لالهتزازات أو الصدمات
	.أخرج البطاريات إذا لم يُستخدم الجهاز لمدة ثالثة أشهر أو أكثر

يحارجلا ريغ مدلا طغض تافصاوم 13 لصفلا

ينورتكلإلا مدلا طغض سايقممسالا

IPX1ءاملا لوخد دض ةيامحلا ةجرد

LEDةشاشلا

يحارجلا ريغ مدلا طغض تافصاوم

تابذبذلا سايق ةقيرطسايقلا ةقيرط

ةيكيتاموتوألمعلا ةقيرط

رمتسملا ليغشتلاليغشتلا عضو

)لاكسابوليك 39.6~0( قبئز مم 297~0طغضلا قاطن

سايقلا قاطن
)لاكسابوليك 36～4( قبئز مم 270～30：يضابقنالا طغضلاطغضلا

)لاكسابوليك 29.3～1.3( قبئز مم 220～10：يطاسبنالا طغضلا

ةقيقد/240~40 :ضبنلا

)لاكسابوليك 0.67±21.33( قبئز مم 5±160خفنلا

)لاكسابوليك 0.4±39.6( قبئز مم 3±297دئازلا طغضلا دض ةيامحلا

)لاكسابوليك 0.133( قبئز مم 1 :طغضلاحوضولا

)لاكسابوليك 0.4±( قبئز مم 3± :نكاسلا طغضلاةقدلا

أطخلا

 تاطارتشالل اًقفو يريرسلا صحفلا ءارجإب مق ،بيبطلا ةعامس سايق ةميق زاهجلا ةطساوب ةساقملا مدلا طغض ةميق لداعت
:يتآلا عم اهب صاخلا أطخلا قفاوتي يتلاو ،ISO 81060-2: 2013 رايعملاب ةدراولا

قبئز مم 5± :أطخلا طسوتمل ىصقألا دحلا
قبئز مم 8 :يسايقلا فارحنالل ىصقألا دحلا

)فيثكت نودب(ةيبسن ةبوطر %85~ةيبسن ةبوطر %15  .      ةيوئم º40 ~ةيوئمº5+ ليغشتلا ةبوطر / ةرارح
.لقنلا ءانثأ جلثلاو رطملا نم شرلاو زهلاو قحسلا بنجت ،ءارشلا بلط دقعل اًقفو وأ ةماع ةبكرم ةطساوب لقنلالقنلا

.ةيوق حايرو لكآتلل ةببسم تازاغ نودب ؛%95 ≥ :ةيبسن ةبوطر ;ةيوئمº55 +~ةيوئم º20 - :ةرارحلا ةجردنيزختلا
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لاكساب وتكيه 1060~لاكساب وتكيه 700يوجلا طغضلا

)يرايتخا ,تلوف 240-تلوف 100 ,ددرتم رايت(ددرتم رايت ئياهم ,”AA« ساقم ةيولق تايراطب 4ةقاطلا دادمإ
ريبمأ يللم 600 ≥فنصملا رايتلا

 4 مادختسا نكمي ,اًيعيبط ساقملا مدلا طغض نوكيو ،مم 270 فرطلا طيحم نوكي ,ةيوئم23º ةرارحلا ةجرد غلبت امدنعةيراطبلا رمع
.ةرم 300 يلاوح ”AA« ةيولق تايراطب

  مم 72*101*129ةيسيئرلا ةدحولا داعبأ

)تايراطبلا نودب( مارج 281ةيسيئرلا ةدحولا نزو

نامألا فينصت
 ةطساوب ةقاطلا دادمإ متي( اًيلخاد ةقاطلاب هدادمإ متي زاهج/)رايتلا ئياهم ةطساوب ةقاطلا دادمإ متي( ةيناثلا ةئفلا نم زاهج

)تايراطبلا
BF عونلا نم يقيبطت ءزج

.مدلا طغض سايق نم ةرم 10000 وأ تاونس سمخ زاهجلاب صاخلا ةمدخلا رمع غلبيةمدخلا رمع

قصلملا رظناعينصتلا خيرات

:ةيسايقلا ةئيهتلاتاقحلملا
 )عارذلا زكرم نم يولعلا ءزجلا( مس 32-22 فرطلا طيحم :نيغلابلا راوس

»AA« ةيولق تايراطب عبرأ ،مدختسملا ليلد
:ددرتملا رايتلا ئياهم

 150 ددرتم رايت :فنصملا رايتلا   زتره 60/زتره 50 :ددرتلا  تلوف 240~تلوف 100 ددرتم رايت :دهجلا :ةلخادلا ةقاطلا
ريبمأ يللم

ريبمأ 1.0   تلوف 0.2±تلوف 5.0 رمتسم رايت :ةجراخلا ةقاطلا

قحلملا

–اإلرشادات وإقرار الشركة المصنعة - االنبعاثات الكهرومغناطيسية - لجميع المعدات واألنظمة 

يسيطانغمورهكلا ثاعبنالا - ةعنصملا ةكرشلا رارقإو تاداشرإلا

.تائيبلا هذه لثم يف زاهجلا مادختسا نم دكأتلا زاهجلا مدختسم ليمعلا ىلع بجي .هاندأ ةددحملا ةيسيطانغمورهكلا ةئيبلا يف مادختسالل صصخم زاهجلا

هيجوتلا - ةيسيطانغمورهكلا ةئيبلالاثتمالاتاثاعبنالا رابتخا

ويدارلا تاجوم تاثاعبنا
CISPR 111 ةعومجملا

 نإف ،كلذل .طقف ةيلخادلا هتفيظول يكلساللا ددرتلا ةقاط زاهجلا مدختسي
 نأ لمتحملا ريغ نمو اًدج ةضفخنم هب ةصاخلا يكلساللا ددرتلا تاثاعبنا

.ةبيرقلا ةينورتكلإلا تادعملا يف لخادت يأ ببست

ويدارلا تاجوم تاثاعبنا
CISPR 11ب“ ةئفلا”

 ةيلزنملا تآشنملا كلذ يف امب ،تآشنملا عيمج يف مادختسالل بسانم زاهجلا
ًةرشابم ةلصتملا كلتو  يتلا دهجلا ةضفخنم ةماعلا ةقاطلاب دادمإلا ةكبشب 

.ةيلزنملا ضارغألل ةمدختسملا ينابملا دمت

ةيقفاوتلا تاثاعبنالا
IEC61000-3-2ةئفلا A

ضيمولا تاثاعبنا/دهجلا تابلقت
IEC61000-3-3ةقفاوتم

اإلرشادات وإقرار الشركة المصنعة - المناعة الكهرومغناطيسية - لجميع المعدات واألنظمة

ةيسيطانغمورهكلا ةعانملا - ةعنصملا ةكرشلا رارقإو تاداشرإلا

 هذه لثم يف زاهجلا مادختسا نم دكأتلا زاهجلا مدختسم وأ ليمعلا ىلع بجي .هاندأ ةددحملا ةيسيطانغمورهكلا ةئيبلا يف مادختسالل صصخم زاهجلا
.تائيبلا

هيجوتلا - ةيسيطانغمورهكلا ةئيبلالاثتمالا ىوتسمIEC 60601 رابتخا ىوتسمةعانملا رابتخا

 ءابرهكلا غيرفت
)ESD( ةنكاسلا

IEC 61000-4-2

سمالت تلوف وليك ±6
ءاوه تلوف وليك ±8

سمالت تلوف وليك ±6
ءاوه تلوف وليك ±8

 وأ بشخلا نم تايضرألا نوكت نأ بجي
 ةيضرألا تناك اذإ .كيماريسلا وأ ةناسرخلا

 ةبوطرلا نوكت نأ بجي ،ةيعانطصا ةدامب ةاطغم
.لقألا ىلع ٪30 ةيبسنلا

 يئابرهك عيرس
رجفنم/رباع

IEC 61000-4-4
ةقاطلا دادمإ طوطخل تلوف وليك 2±ةقاطلا دادمإ طوطخل تلوف وليك ±2

 يه ةيسيئرلا ةقاطلا ةدوج نوكت نأ بجي
 ةئيب وأ ةيراجت ةئيب يف ةدوجوملا كلت

.ةيجذومن ىفشتسم

رايتلا عافدنا
IEC 61000-4-5

يلضافتلا عضولل تلوف وليك ±1
كرتشملا عضولا تلوف وليك ±2

يلضافتلا عضولل تلوف وليك ±1
كرتشملا عضولا تلوف وليك ±2

 يه ةيسيئرلا ةقاطلا ةدوج نوكت نأ بجي
 ةئيب وأ ةيراجت ةئيب يف ةدوجوملا كلت

.ةيجذومن ىفشتسم
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 تاضافخنا
 تاعاطقنالا ،دهجلا

 ةريصقلا
 دهجلا تاريغتو

 لاخدإ طوطخ ىلع
ةقاطلا دادمإ

IEC 61000-4-11

<5% UT( >95% يف ضافخنا UT( نم 
ةرود 0.5 لجأ

40% UT(60% يف ضافخنا UT( نم 
ةرود 5 لجأ

70% UT(30% يف ضافخنا UT( نم 
ةرود 25 لجأ

<5% UT( >95% يف ضافخنا UT( 
ٍناوث 5 ةدمل

<5% UT( >95% يف ضافخنا UT( نم 
ةرود 0.5 لجأ

40% UT(60% يف ضافخنا UT( نم 
ةرود 5 لجأ

70% UT(30% يف ضافخنا UT( نم 
ةرود 25 لجأ

<5% UT( >95% يف ضافخنا UT( 
ٍناوث 5 ةدمل

 يه ةيسيئرلا ةقاطلا ةدوج نوكت نأ بجي
 ةئيب وأ ةيراجت ةئيب يف ةدوجوملا كلت
 رمتسي نأ زاهجلل نكمي .ةيجذومن ىفشتسم
 رايتلا عاطقنا تالاح ءانثأ ليغشتلا يف

.ةيراطبلا مادختسا لضفب يئابرهكلا

 ةقاطلا ددرت
)50/60 

 لاجملا )زتره
يسيطانغملا

IEC61000-4-8

3 A/m3 A/m

 يه ةيسيئرلا ةقاطلا ةدوج نوكت نأ بجي
 ةئيب وأ ةيراجت ةئيب يف ةدوجوملا كلت

.ةيجذومن ىفشتسم

.رابتخالا ىوتسم قيبطت لبق ددرتملا رايتلا دهج وه UT :ةظحالم

اإلرشادات وإقرار الشركة المصنعة - المناعة الكهرومغناطيسية - للمعدات واألنظمة التي ال تدعم الحياة

ةيسيطانغمورهكلا ةعانملا - ةعنصملا ةكرشلا رارقإو تاداشرإلا

 هذه لثم يف زاهجلا مادختسا نم دكأتلا زاهجلا مدختسم وأ ليمعلا ىلع بجي .هاندأ ةددحملا ةيسيطانغمورهكلا ةئيبلا يف مادختسالل صصخم زاهجلا
.تائيبلا

 رابتخا
ةعانملا

 IEC رابتخا ىوتسم
هيجوتلا - ةيسيطانغمورهكلا ةئيبلالاثتمالا ىوتسم60601

 نم برقلاب ةلقنتملاو ةلومحملا ةيكلساللا تالاصتالا ةزهجأ مادختسا مدع بجي
 اهب ىصوملا لصفلا ةفاسم لخاد ،تالباكلا كلذ يف امب ،زاهجلا ءازجأ نم ءزج يأ

.لاسرإلا زاهج ددرت ىلع ةقبطملا ةلداعملا نم ةبوسحملاو

 ددرتلا
 يكلساللا

ذفنملا
IEC61000-4-6

RF عاعشإ
IEC61000-4-3

رتم/تلوف 3
ىلإ زتره وليك 150

زتره اجيم 80 

رتم/تلوف 3
ىلإ زتره اجيم 80

زتره اجيج 2.5 

/تلوف 3
رتم

/تلوف 3
رتم

اهب ىصوملا لصفلا ةفاسم
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7

زترهاجيم 800 ىلإ زترهاجيم 80

زتره اجيج 2.5 ىلإ زتره اجيم 800

 اًقفو )W( طاولاب لاسرإلا زاهجل جرخملا ةقاط فينصتل ىصقألا دحلا وه »P« ثيح
.)m( راتمألاب اهب ىصوملا لصفلا ةفاسم يه »d»و لاسرإلا زاهجل ةعنصملا ةكرشلل

 حسم هددحي يذلا وحنلا ىلع ،ةتباثلا يويدارلا ددرتلا لاسرإ ةزهجأ نم لاجملا ةدش
ب.ددرت ىدم لك يف لاثتمالا ىوتسم نم لقأ نوكت نأ بجي أ،يسيطانغمورهكلا عقوملا

:يلاتلا زمرلا لمحت يتلا ةزهجألا بارتقا دنع لخادتلا ثدحي دق

.ىلعألا ددرتلا قاطن قبطني ،زترهاجيم 800و زترهاجيم 80 دنع :1 ةظحالم
 لكايهلا نم ساكعنالاو صاصتمالاب يسيطانغمورهكلا راشتنالا رثأتي .فقاوملا عيمج يف تاهيجوتلا هذه قبطنت ال دق :2 ةظحالم

.صاخشألاو ءايشألاو

 ويدارو ةيضرألا ةلومحملا ويدارلا ةزهجأو )ةيكلساللا/ةيولخلا( ةيكلساللا فتاوهلل ةيساسألا تاطحملا لثم ،ةتباثلا لاسرإلا ةزهجأ نم لاجملا ةوق نإ
ًايرظن اهب ؤبنتلا نكمي ال ينويزفلتلا ثبلاو FM و AM يعاذإلا ثبلاو ةاوهلا  ددرتلا لاسرإ ةزهجأ ببسب ةيسيطانغمورهكلا ةئيبلا مييقتل .ةقدب 

 ىوتسم زاهجلا هيف مدختسُي يذلا عقوملا يف ةساقملا لاجملا ةوق تزواجت اذإ .يسيطانغمورهكلا عقوملا حسم يف رظنلا يغبني ،ةتباثلا يويدارلا
 ريغ ءادأ ةظحالم ةلاح يف .هل يعيبطلا ليغشتلا نم دكأتلل زاهجلا ةظحالم بجي هنإف ،هالعأ دراولا هب لومعملا يكلساللا ددرتلاب صاخلا ةقباطملا

.هعضو ةداعإ وأ زاهجلا هيجوت ةداعإ لثم ،ةيفاضإ ريبادت ذاختا مزلي دقف ،يعيبط
B رتم/تلوف 3 نم لقأ لاجملا ةوق نوكت نأ بجي ،زتره اجيم 80 ىلإ زتره وليك 150 نم حوارتي يذلا ددرتلا قاطن نم ىلعأ.

مسافات الفصل الموصى بها بين أجهزة االتصاالت الالسلكية المحمولة والمتنقلة والمعدَّة أو النظام - للمعدة أو النظام الذي ال يدعم الحياة

زاهجلا و ةلقنتملاو ةلومحملا ةيكلساللا تالاصتالا ةزهجأ نيب اهب ىصوملا لصفلا تافاسم
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 زاهجلا مدختسم وأ ليمعلل نكمي .يعاعشإلا يكلساللا ددرتلا تابارطضا يف مكحتلا اهيف متي ةيسيطانغمورهك ةئيب يف مادختسالل صصخم زاهجلا
 ةلقنتملاو ةلومحملا ةيكلساللا تالاصتالا زاهج نيب ةفاسملا نم ىندألا دحلا ىلع ظافحلا قيرط نع يسيطانغمورهكلا لخادتلا نم ةياقولا يف ةدعاسملا

.تالاصتالا زاهج نم ىوصقلا ةجتانلا ةقاطلل اًقفو ،يلي اميف هب ىصوملا وحنلا ىلع زاهجلاو )لاسرإلا ةزهجأ(

 جرخملا ةقاطل ىصقألا دحلا
لاسرإلا زاهجل ةردقملا

)طاو(

لاسرإلا زاهج ددرت بسح لصفلا ةفاسم
)رتم(

 اجيم 80 ىلإ زتره وليك 150
زتره
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 800 ىلإ زترهاجيم 80
زترهاجيم
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5.3

زتره اجيج 2.5 ىلإ زتره اجيم 800

P
V

d 







=

1

5.3

0.010.120.120.23

0.10.370.370.74

11.171.172.33

103.693.697.38

10011.6711.6723.33

 ةلداعملا مادختساب )م( راتمألاب »d« اهب ىصوملا لصفلا ةفاسم ريدقت نكمي ،هالعأ ةروكذم ريغ جرخ ةقاط ىصقأب ةفنصملا لاسرإلا ةزهجأل ةبسنلاب
.لاسرإلا زاهجل ةعنصملا ةكرشلا بسح )W( طاولاب لاسرإلا زاهجل جارخإلا ةقاط لدعمل ىصقألا دحلا وه »P« ثيح ،لاسرإلا زاهج ددرت ىلع ةقبطملا

.ىلعألا ددرتلا قاطنل لصفلا ةفاسم قبطنت ،زترهاجيم 800و زترهاجيم 80 دنع :1 ةظحالم
 ءايشألاو لكايهلا نم ساكعنالاو صاصتمالاب يسيطانغمورهكلا راشتنالا رثأتي .فقاوملا عيمج يف تاهيجوتلا هذه قبطنت ال دق :2 ةظحالم

.صاخشألاو

تحذير
	.تخضع األجهزة الطبية النشطة الحتياطات خاصة بشأن التوافق الكهرومغناطيسي ويجب تركيبها واستخدامها وفقًا لهذه اإلرشادات
	 يمكن أن تؤثر المجاالت الكهرومغناطيسية على أداء الجهاز، لذلك يجب أن تفي األجهزة األخرى المستخدمة بالقرب من الجهاز باالشتراطات المناسبة بشأن التوافق الكهرومغناطيسي. تعد

الهواتف المحمولة أو أجهزة األشعة السينية أو أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي مصادر محتملة للتداخل، نظراً ألنها تُصِدر إشعاعات كهرومغناطيسية عالية الكثافة.
	 إن استخدام الملحقات ومحوالت الطاقة والكابالت المختلفة عن تلك المحددة، باستثناء محوالت الطاقة والكابالت المباعة من قبل الشركة المصنعة للجهاز كأجزاء بديلة للمكونات الداخلية، قد تنتج

عنه زيادة في االنبعاثات أو انخفاض في مناعة الجهاز الطبي الكهربائي أو النظام الطبي الكهربائي.
	.ال ينبغي استخدام الجهاز عندما يكون قريبًا من معدات أخرى أو مكدًسا بها، إذا استدعت الضرورة ذلك، يرجى مالحظته والتأكد من أنه يمكن أن يعمل بشكل طبيعي في مختلف عمليات التهيئة
	.قد تستمر األجهزة أو األنظمة في التداخل مع معدات أخرى، حتى إذا كانت المعدات األخرى تفي باشتراطات المعيار الوطني المتعلق بها
	.ويتطلب عمالة مؤهلة للتركيب واالستخدام وفقًا لمعلومات التوافق الكهرومغناطيسي الواردة أدناه )EMC( يتطلب الجهاز احتياطاٍت خاصة بشأن التوافق الكهرومغناطيسي
	 ينبغي أال يتالمس الجهاز مع دبابيس الموصالت التي تحمل رمز تحذير من التفريغ الكهروستاتيكي، ما لم يتم استخدام احتياطات التفريغ الكهروستاتيكي، ينبغي أال يتم توصيل الجهاز بهذه

الموصالت.
	 من أجل تجنب تراكم الشحنات الكهروستاتيكية، نوصى بتخزين الجهاز والحفاظ عليه واستخدامه في درجة رطوبة نسبية تبلغ 03٪ أو تزيد. يجب أن تُغطَّى األرضية بسجاد مشتت للتفريغ

الكهروستاتيكي أو مواد مشابهة. عند استخدام المكونات، ينبغي ارتداء مالبس غير صناعية.
	 من أجل منع تفريغ الشحنات الكهروستاتيكية إلى األجزاء الحساسة للتفريغ الكهروستاتيكي من الجهاز، يجب على العمالة مالمسة اإلطار المعدني للمكونات أو األشياء المعدنية الكبيرة القريبة من

الجهاز. عند استخدام الجهاز، خاصة عندما يكون من المحتمل مالمسة األجزاء الحساسة للتفريغ الكهروستاتيكي من الجهاز، يجب على المشغل ارتداء سوار مؤرض مصمم لألجهزة الحساسة 
للتفريغ الكهروستاتيكي. لمزيٍد من المعلومات بشأن االستخدام الصحيح، يرجى الرجوع إلى التعليمات المرفقة مع السوار.

	.ننصح جميع المستخدمين المحتملين بفهم رموز التحذير من التفريغ الكهروستاتيكي وتلقي التدريب على احتياطات التفريغ الكهروستاتيكي
	 يجب أن يتضمن المحتوى األساسي للتدريب على اإلجراءات االحترازية الخاصة بالتفريغ الكهروستاتيكي مقدمة عن فيزياء الشحنة الكهروستاتيكية ومستوى الجهد في الحالة التقليدية والتلف

الذي يلحق بالمكونات اإللكترونية عندما يلمسها المشغل الذي يحمل شحنة كهروستاتيكية. عالوةً على ذلك، يجب توضيح طرق منع التراكم الكهروستاتيكي، وطريقة وأسباب إطالق الكهرباء 
الساكنة من جسم اإلنسان إلى األرض أو إلى إطار الجهاز أو استخدام سوار لتوصيل جسم اإلنسان بالجهاز أو باألرض قبل إنشاء التوصيل.

يجب استخدام أنواع الكابالت التالية لضمان أنها تتوافق مع معايير إشعاع التداخل والحصانة منه:

)رتم( لوطلامسالا
1.5رايتلا ئياهم لباك

التخلص:
 یجب عدم التخلص من المنتج مع النفایات المنزلیة األخرى. یجب على المستخدمین القیام بالتخلص من األجھزة المراد

 تكھینھا بنقلھا إلى نقطة التجمیع المشار




