
 

 

 

 TMB-995مدل 

 ّبیتکثبصٍیی دیجیتبل فطبسسٌج 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 تَؾیحبت کبهل ضشح ًوبد

SYS فطبسخَى هبکضیون سیستَل 

DIA فطبسخَى هیٌیون دیبستَل 

 
 صهبى دقیق اًذاصُ گیشی (دقیقِ:سبعت)صهبى

PUL/min ؾشثبى 
تَجِ داضتِ ثبضیذ کِ حشکت )دقیقِ/ؾشثبى

 (.دست هَجت اًذاصُ گیشی ًبدسست هی ضَد

 خشٍج َّا دس ٌّگبم اًذاصُ گیشی فطبسخَى خشٍج َّا 

 ثبتشی ثبیذ تعَیؽ ضَد  اتوبم ثبتشی 

mmHg (َُهیلیوتش جی) 
ٍاحذ اًذاصُ گیشی 

 (1mmHg=0.133kpa)فطبسخَى

 ًبهٌظن ثَدى ؾشثبى قلت آسیتوی 

 
ساٌّوبی هیضاى 

 فطبسخَى
 جذٍل اًذاصُ گیشی فطبس خَى

   

 
 ِساٌّوبی ًوبیطگشّب ثش سٍی غفح

 دستگبُ

 

1 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 ثبال/کلیذ تٌظیوبت

 سٍضي/کلیذ خبهَش

 غفحِ ًوبیص

 هحل قشاسگیشی ثبتشی 

 پبییي/کلیذ حبفظِ
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ُاجضاء دستگب 

 
 (کبف)ثبصٍثٌذ 

 ضلٌگ ٍسٍد َّا

 ضلٌگ َّا  هحل اتػبل



 

 

+/- دسة ثبتشی سا ثشداضتِ ٍ ثبتشی ّب سا ثب تَجِ ثِ سشّبی 

ثِ قَس غحیح دس هکبى هطخع ضذُ قشاس دادُ ٍ دسة 

 .ثبقشی سا ثجٌذیذ

 

 

 

ٌّگبهیکِ دستگبُ ضکل             سا ًوبیص هی دّذ. 

ٌّگبهیکِ غفحِ ًوبیص کن ًَس ضذ. 

ٌّگبهیکِ دستگبُ سٍضي ًوی ضَد. 

 

         دسغَستیکِ ثشای هذت صهبى صیبدی قػذ استفبدُ اص دستگبُ سا ًذاسیذ ،ثبتشی سا اص 

 .دستگبُ خبسج کٌیذ

  ًَ ٍ ّوچٌیي اص ضبسطس Alkalineثشای استفبدُ هكوئي اص دستگبُ ثْتش است اص ثبتشی 

 .ثبتشی ًَ ٍ استفبدُ ضذُ ثب ّن دس دستگبُ جبگزاسی ًطَددس ؾوي .اغلی استفبدُ ًوبئیذ

 

 

 

تٌظین صهبى ٍ تبسیخ دستگبُ ثشای اقالع دقیق اص  اًذاصُ گیشی فطبسسٌج، ثخػَظ ثشای 

دس ًتیجِ قجل اص . افشادی کِ داسای فطبس خَى ثبال هی ثبضٌذ اص هَاسد هْن ثطوبس هی آیذ

 .استفبدُ اص دستگبُ حتوبً تٌظیوبت الصم سا اًجبم دّیذ

 

  ثبًیِ ًگِ داضتِ تب ٍاسد 3 سا ثِ هذت ”SET“ٌّگبهی کِ دستگبُ خبهَش است، دکوِ .1

 .قسوت تٌظیوبت دستگبُ ضَد
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تٌظین تبسیخ،سٍص ٍ ٍاحذ فطبس سٌج 

 

 ًػت ٍ جبگزاسی ثبتشی  
 

صهبى تعَیؽ ثبتشی 

 



 

 .  سا ثشای تٌظین سبل فطبس دّیذ”MEM“دکوِ .2

   (2000 - 2050: سبل)

 

  سا ثشای تبئیذ فطبس”SET“پس اص اتوبم تٌظیوبت سبل ،دکوِ .3

  دادُ ٍ ثِ ایي تشتیت ثِ غَست خَدکبس ثِ هشحلِ ثعذی تٌظیوبت

 .  ٍاسد خَاّیذ ضذ

 

 .هشاحل سا تکشاس کشدُ تب هبُ ٍ سٍص ًیض تٌظین ضَد.4

 

 

 

 

 

 

 .هشاحل سا تکشاس کشدُ تب سبعت ٍ دقیقِ ًیض تٌظین ضَد.5

 

 

 

 

 

 

 

 ثعذ اص اًجبم توبهی تٌظیوبت ،ضکل هقبثل ًوبیص دادُ ضذُ.6

 . ٍ دستگبُ ثِ غَست خَدکبس خبهَش هی ضَد
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ثبصٍثٌذ ثبیستی ثِ ًحَی ثستِ ضَد تب ثخطی کِ 

لَلِ اص ثبصٍثٌذ خبسج هی ضَد دس اهتذاد اًگطت 

 (هكبثق ضکل).کَچک دست قشاس ثگیشد

 

 

 

ثبصٍثٌذ ًجبیذ خیلی سفت ثستِ ضَد ،قشیقِ .2

غحیح ثستِ ضذى ثِ ًحَی است کِ یک اًگطت 

 .دس فبغلِ ثیي ثبصٍثٌذ ٍ ثبصٍ قشاس ثگیشد

 (هكبثق ضکل)

 

 

 

دس هحلی کِ احسبس ساحتی هی کٌیذ ًطستِ ٍ .3

. دست خَد سا ثش سٍی سكح غبفی قشاس دّیذ

 (هكبثق ضکل)

 

 

5دقیقِ قجل اص اًذاصُ گیشی استشاحت کٌیذ. 

 دقیقِ فبغلِ قشاس دّیذ تب سیستن گشدش خَى ثِ حبلت 3ثیي اًذاصُ گیشی ّب حذاقل 

 .عبدی ثبصگشدد

ثْتش است دس ضشایف ٍ صهبى هعیٌی دس سٍص اًذاصُ گیشی فطبسخَى اًجبم ضَد . 
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 ًُحَُ غحیح ثستي ثبصٍ ثٌذ دستگب  

 



 

 
 

 

  سا فطبس دّیذ تب دستگبُ سٍضي ضَدSTART/STOPدکوِ .1

 .ٍ توبم اًذاصُ گیشی ّب سا ثػَست خَدکبس اًجبم دّذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  سا فطبس دّیذSTART/STOPپس اص اتوبم اًذاصُ گیشی دکوِ .2

  دقیقِ  1 ٍ یب هٌتظش ثوبًیذ تب دستگبُ ثػَست خَدکبس ثعذ اص 

 .   خبهَش ضَد
 

غفحِ ًوبیص ٍ ًوبیص عذد 

 غفش ثػَست خَدکبس

ٍسٍد َّا ٍ اًذاصُ گیشی 

 فطبسخَى ثػَست اتَهبتیک

ًوبیص ٍ رخیشُ خَدکبس اقالعبت 

 اًذاصُ گیشی ضذُ
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 ضشٍع اًذاصُ گیشی  

 



 

 

 

 

 . سا فطبس دّیذ تب آخشیي اًذاصُ گیشی ًوبیص دادُ ضَد "MEM"کلیذ . 1

 

 

 

  سا  "SET" یب "MEM"دکوِ .2

 فطبس دّیذ تب ثِ اًذاصُ گیشی 

 .هَسد ًظش خَد ثشسیذ

 

 

 

 هقبدیش تبسیخ ٍ سبعت هتٌبٍثب سٍی

 . غفحِ ًوبیص دادُ هی ضَد

 

 

 

 
 60 آخشیي اًذاصُ گیشی دس اثتذا ًوبیص دادُ هی ضَد ٍ پس اص ّش اًذاصُ گیشی ،هَسد 

 .اص اًذاصُ گیشی ّب حزف هی ضَد
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هشٍس اًذاصُ گیشی ّب  

 

 پبییي ثبال

 10:38سبعت  اکتجش11تبسیخ   اهیي اًذاصُ گیشی18



 

 

 
 

  ثبًیِ فطبس دادُ ٍ ًگِ داضت3ِ سا ثشای  "MEM"کلیذ . 1

 . تب ًوبد سٍثشٍ ثِ غَست چطوک صى ًوبیبى ضَد

 

 

 

 . سا ثشای تبییذ عول حزف ثفطبسیذ"SET"کلیذ-2

 

 

 

 

 دس غَتیکِ اص حزف اًذاصُ گیشی ّب هٌػشف ضذُ ایذ،.3

 . سا فطبس دّیذ "START/STOP"دکوِ 

 

 
 

 .دس غَستیکِ هَسدی دس حبفظِ دستگبُ ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ.4

 .ضکل سٍثشٍ  سٍی غفحِ، ًوبیص دادُ هی ضَد
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 ُحزف اًذاصُ گیشی ّب اص حبفظِ دستگب  

 



 

 
 

 .سعبیت ًکشدى هَاسد صیش ثبعث اًذاصُ گیشی اضتجبُ تَسف دستگبُ خَاّذ ضذ

 

  

 

ثِ ّیچ عٌَاى پس اص ًَضیذى چبی ٍ قَُْ ٍ کطیذى 
 سیگبس اًذاصُ گیشی اًجبم ًطَد

  سبعت پس اص خَسدى ٍ آضبهیذى فطبسخَى1
  اًذاصُ گیشی ضَد

 ٌّگبم غحجت کشدى یب تکبى دست اًذاصُ گیشی
  اًجبم ًطَد

  دقیقِ پس اص حوبم کشدى اًذاصُ گیشی اًجبم ضَد20

 دس هحیف خیلی سشد اًذاصُ گیشی اًجبم ًطَد دس غَست داضتي ادساس اًذاصُ گیشی اًجبم ًطَد
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  ًکبت هْن قجل اص اًذاصُ گیشی  

 



 

 

 سعبیت ًکشدى هَاسد صیش ثبعث اص ثیي سفتي دستگبُ خَاّذ ضذ

 

 

دس هحلی دٍس اص سقَثت ٍ ًَس 
 ضذیذ خَسضیذ ًگْذاسی ضَد

 

اص خیس ضذى دستگبُ جلَگیشی 
ًوبئیذ،دس غَست خیس ضذى دستگبُ ثب 

 دستوبل خطک ضَد

اص افتبدى ٍ ؾشثِ خَسدى دستگبُ 
 جلَگیشی ضَد

اص ًگْذاسی دستگبُ دس هحل پش گشد ٍ غجبس 
 ٍ دهبی ًبهٌبست جذاً خَدداسی کٌیذ

اص دستوبل هشقَة جْت تویض کشدى 
 دستگبُ استفبدُ ضَد

 اص ضستي دستگبُ خَدداسی ضَد
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   ًُحَُ ًگْذاسی دستگب  

 



 

 
 

 هشثَـ ثِ ًیشٍیی است کِ خَى دس صهبى اًقجبؼ قلت ثش دیَاسُ (هبکضیون)عذدسیستَلی

 سگْب فطبسی است کِ ثیي دٍ ؾشثبى ثش دیَاسُ (هیٌیون)ٍاسدهی کٌذ ٍ عذد دیبستَلیسگْب 

ّن .  ثیبى هی ضَد کیلَ پبسکبلفطبسخَى هعوَال ثش حست هیلی هتش جیَُ یب. ٍاسدهی ضَد

ثبال ثَدى فطبس سیستَل ٍ ّن ثبال ثَدى فطبس دیبستَل،خكشًبک ٍ هوکي است ثِ عَاسؼ 

 .ضذیذ قلجی عشٍقی ثیٌجبهذ

 ایجبد ٌّگبهی کِ قلت هٌقجؽ هی ضَد ٍ خَى سا ٍاسد دستگبُ گشدش خَى هی کٌذ، فطبسی

سیستَلیک ًبهیذُ   است، فطبسخَىقلتایي فطبس کِ ًبضی اص اًقجبؼ عؿلة . هی ضَد

هی ضَد ٍ خَى ٍسیذی ثِ داخل  ، عؿلة آى ضلقلت ؾشثبى چشخِدس فبص دیبستَل . هی ضَد

قلت ثشهی گشدد، دسیچة آئَست ثستِ هی ضَد ٍدیگش خًَی ثِ سیستن ضشیبًی ثذى ٍاسد 

ایي فطبسخَى . ثِ هشحلة سیستَل پبییي هی آیذ دس ایي هشحلِ، فطبسخَى ًسجت. ًوی ضَد

 کِ ثشای ثیطتش استسیستَل ٍ دیبستَل ّوبى هبکضیون ٍ هیٌیون  .دیبستَلیک ًبم داسد

 .افشاد آضٌبست

 

 جْبًی ثب سبصهبى ثْذاضت جذٍل صیش ثشای اسصیبثی فطبسخَى دس افشاد ثضسگسبل ٍ هكبثق

(WHO)کلیِ اقالعبت ثش حست هیلیوتش جیَُ است. تٌظین ضذُ است. 

 

 

 

فقف پضضکبى ثب تَجِ ثِ ضشایف جسوبًی ضوب هی تَاًٌذ دس هَسد ایذُ آل ثَدى 

 .اص تفسیش فطبسخَى خَد جذاً خَدداسی کٌیذ.فطبسخَى ضوب ًظش ثذٌّذ
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    تعشیف سیستَل ٍ دیبستَل  

 



 

 
 

 یکی اص دالیل هْوی کِ تبثیش دس اًذاصُ گیشی داسد،.1

 ّوچٌیي ثْتش است دس. ًحَُ ثستي ثبصٍثٌذ هی ثبضذ

 .صهبى ٍ هکبى یکسبى اًذاصُ گیشی ّب اًجبم ضَد

 دس غَستیکِ فشد داسٍ هػشف کٌذ ثش سٍی اًذاصُ فطبس.2

 .خَى تبثیش هستقین خَاّذ داضت

 . دقیقِ ثیي اًذاصُ گیشی هجذد فبغلِ ثبضذ3-4حذٍد .3

 

 
 

ٍسصش،دهبی هحیف،ّیجبًبت )فطبسخَى دس سبعبت هختلف سٍص ثذلیل فعبلیت ّبی هتفبٍت 

 .هتغیش است، ثِ ّویي دلیل هوکي است ضوب ثب اًذاصُ ّبی هتفبٍتی سٍثشٍ ضَیذ(...ٍ

 .         ٌّگبم اًذاصُ گیشی فطبسخَى دس هٌضل ثْتش است ثِ هَاسد صیش تَجِ ًوبئیذ

 ثبصٍثٌذ ثیص اص حذ سفت ثستِ ًطَد. 

 ثبصٍثٌذ ثیص اص حذ ضل ثستِ ًطَد. 

  ًفس عویق ثکطیذ3 یب 2دس غَست اؾكشاة قجل اص اًذاصُ گیشی فطبسخَى . 

 

 
 

 هی تَاى گفت تفبٍت صیبدی دس هیضاى اًذاصُ گیشی

 اهب ثْتش است فقف ثب یک دست. حبغل ًوی ضَد

 .اًذاصُ گیشی اًجبم ضَد (فقف ساست یب فقف چپ) 
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دلیل هتفبٍت ثَدى هیضاى فطبسخَى اًذاصُ گیشی ضذُ دس هٌضل  

 

 دلیل هتفبٍت ثَدى هیضاى فطبسخَى دس یک سٍص  

 

 آیب هیضاى فطبسخَى اًذاصُ گیشی ضذُ ثب دست ساست هتفبٍت است؟  

 



 
 
 

 
 

ٌّگبهی کِ ثب پیغبم ّبی خكبیی کِ دس صیش ثِ آى اضبسُ ضذُ است، ثشخَسد ًوَدیذ، ثْتش 

 .است قجل اص هشاجعِ ثِ هشکض خذهبت جذٍل صیش سا هكبلعِ ًوبئیذ
 ساُ حل ثشسسی علت پیغبم

کن ضذى تَاى 

 دستگبُ

غفحِ تبسیک ٍ 

 یب کن ًَس

 تعَیؽ ثبتشی ّب اتوبم ثبتشی ّب

 جبگزاسی اضتجبُ 

 ثبتشی ّب

ثبتشی ّب سا غحیح جبگزاسی 

 کٌیذ

خبلی ضذى 

 ثبتشی

 ًوبیص 

  ثش سٍی غفحِ 
 تعَیؽ ثبتشی ّب اتوبم ثبتشی ّب

پیغبم ّبی 

 خكب

، ثش E 1ًوبیص  

 سٍی غفحِ 

غحیح ثستِ ًطذى 

 ثبصٍ ثٌذ ثش سٍی ثبصٍ

ثبصٍ ثٌذ سا اص سٍی ثبصٍ ثبص 

 .کشدُ ٍ هجذداً ثجٌذیذ

، ثش E 2ًوبیص  

 سٍی غفحِ 

ثبصٍ ثٌذ دستگبُ ثسیبس 

 سفت ثستِ ضذُ

ثبصٍ ثٌذ سا اص سٍی ثبصٍ ثبص 

کشدُ ٍ هجذداً اًذاصُ گیشی 

 .کٌیذ

، ثش E 3ًوبیص  

 سٍی غفحِ 

اًذاصُ گیشی فطبسخَى 

 ثیص اص حذ ثبال ثَدُ

ثشای هذتی دس ضشایف آسام 

قشاس گشفتِ ٍ هجذداً اًذاصُ 

 .گیشی کٌیذ

، ثش  E 4ًوبیص  

 سٍی غفحِ 

تکبى خَسدى دستگبُ 

 ٌّگبم اًذاصُ گیشی

حشکت دستگبُ، اًذاصُ گیشی 

 .سا ثب خكب ًطبى هی دّذ 

 ،ثش Eexxًوبیص 

 سٍی غفحِ 
 اًذاصُ گیشی اضتجبُ

ثشای هذتی دس ضشایف آسام 

قشاس گشفتِ ٍ هجذداً اًذاصُ 

 .گیشی کٌیذ

، ثش Eexxًوبیص 

 سٍی غفحِ 

دستگبُ داسای هطکل 

 است

دس غَست حل ًطذى هطکل 

ثب ساُ حل ّبی رکش ضذُ دس 

ثبال ،ثِ هشکض خذهبت هشاجعِ 

 .ضَد

 

 

  

13 

 جذٍل پیغبم ّبی خكب

 



 
 

 

 ٍ(تشجیحبً ثبصٍی دست چپ) قبثل استفبدُ فقف ثشای افشاد ثضسگسبل ٍ ثش سٍی ثبص 

 هَسد قجلی60 حبفظِ ًگْذاسی اقالعبت اًذاصُ گیشی ضذُ تب  

ُسیستن اتَهبتیک ٍسٍد َّا ثِ دستگب  

 دقیقِ 1 خبهَش ضذى خَدکبس ثعذ اص  

داسای هحفظِ ًگْذاسی هستحکن  

 قبثلیت ثجت سبعت ٍ سٍص اًذاصُ گیشی فطبسخَى  

 ًِوبیص ثضسگ  غفحLCD(80× 60هیلیوتش )  ثشای ًوبیص ّوضهبى توبهی اقالعبت 

ُهیلیوتش 180×100×39:  اًذاصُ دستگب  

ُ(ثذٍى جبگزاسی ثبتشی) گشم 300:  ٍصى دستگب 

سبًتیوتش 22~ 32: اًذاصُ ثبصٍ ثٌذ 

( کیلَپبسکبل40 تب 0) هیلیوتش جیَُ 300 تب 0:  اًذاصُ گیشی فطبسخَى 

دقیقِ / پبلس199 تب 40:  اًذاصُ گیشی ؾشثبى 

 ( کیلَپبسکبل±4/0) هیلیوتش جیَُ ±3 دقت اًذاصُ گیشی فطبسخَى 

5: %  دقت اًذاصُ گیشی ؾشثبى قلت± 

ُدهبی  :ضشایف هحل ًگْذاسی دستگبc˚60~ 20  -(دسجِ سبًتیگشاد) 10~ % 93ٍ سقَثت%  

ُدهبی  :  ثْتشیي ضشایف کبسکشد دستگبc˚40~ 10  (دسجِ سبًتیگشاد)80ٍ سقَثت%> 

عذد ثبتشی ًین قلوی 4: ًَع ٍ تعذاد ثبتشی alkalineAA 

 
 

 
    ّبیتک کبًبدا ثب سبلْب تجشثِ دس صهیٌِ تَلیذ لَاصم ٍ تجْیضات پضضکی ٍ سالهتی اص جولِ ضشکتْبی 

هكشح تَلیذ کٌٌذُ ایي هحػَالت دس جْبى هحسَة هی ضَد، ٍ اکٌَى ضشکت فبسُ ثب ضٌبسبیی 
ًیبصّبی جبهعِ ایشاًی ثِ عٌَاى ًوبیٌذُ اًحػبسی ّبیتک کبًبدا هفتخش ثِ اسائِ هحػَالت ٍ خذهبت 

 .پس اص فشٍش دس ایشاى است
    ّبیتک هحػَالت خَد سا ثب ثشتشیي استبًذاسدّبی جْبًی کِ ضبهل قجقِ ثٌذی هتٌَعی اص تشاصٍ، 

هبسبطٍس، فطبسسٌج، تت سٌج،کوشثٌذ الغشی، هشقَة کٌٌذُ َّا ،دستگبُ ثخَس ،هحػَالت گشهبیی ٍ 
است ، ثب قیوت هٌبست ٍ کیفیت ثشتش ثِ هطتشیبى عشؾِ هی ًوبیذ ٍ ثِ هٌظَس ثشآٍسدُ سبختي ... 

 .توبهی ًیبصّبی هػشف کٌٌذگبى، ثكَس هستوش ثش تٌَع هحػَالت خَد هی افضایذ
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ُهطخػبت دستگب 

 

دسثبسُ ضشکت ّبیتک  

 



 

 

Hi-tec Medical Equipments INC. 

 

« ضشکت فبسُ ًوبیٌذُ اًحػبسی هحػَالت ّبیتک کبًبدا دس ایشاى»  

 ثشای دستشسی ثِ اقالعبت ثیطتش ٍ سبیش هحػَالت

. ّبیتک ثِ سبیت ّبی صیش هشاجعِ ًوبئیذ  

www.hitec-med.ir 

www.hitec-med.ca 

 هحػَالت ّبیتک ثب گبساًتی هعتجش ضشکت فبسُ

 

 

 

 

http://www.hitec-med.ir/
http://www.hitec-med.ca/

