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  )حیطه کاربرد(هدف کاربردي وسیله 

 اندازه گیري فشارخون به روش غیر تهاجمی توسط دستگاه الکترونیکی خودکار توسط کاربر غیر حرفه اي در محیط خانگی 
  سال  12افراد بزرگتر از قابلیت کاربرد در 

 است فشار کاف را در محدوده زیر اندازه گیري نماید دستگاه قادر: 

Cuff pressure:  0 – 300 mmHg 
 دستگاه قادر است فشار خون افراد را در بازه زیر اندازه گیري نماید: 

Systolic: 50-260 mmHg        Diastolic: 30-200 mmHg 
  نمایددستگاه قادر است فشار خون را در محدوده ضربان قلب زیر شناسایی: 

HR:  40-180 pulse/Min 
  شددستگاه قادر به استفاده با باتري و یا منبع تغذیه خارجی می باشد و در صورت نقص توان باتري پیغام هشدار بر روي نمایشگر ظاهر خواهد. 

  300دستگاه به صورت نرم افزاري در مقابل افزایش فشار کاف بیش از mmHg در صورت نقص سیستم نرم  محافظت شده میباشد و عالوه بر آن
 .خاموش می شود mmHg 300افزاري به صورت سخت افزاري نیز پس از عبور فشار کاف از مرز 

 دستگاه داراي صفحه کلید جهت دریافت فرمان می باشد . 

  دستگاه داراي نمایشگرLCD میباشد. 

 نی بهداشت می باشدنمایشگر دستگاه داراي مقیاس طبقه بندي فشار خون طبق استاندارد سازمان جها. 

  مراحل عملکرد دستگاه: 

  .با دریافت فرمان اندازه گیري از صفحه کلید دستگاه شروع به پمپ نمودن هوا به داخل کاف بسته شده به دور بازوي بیمار میکند - 1
بسته به حالت کاهش تدریجی فشار پس از رسیدن فشار کاف به مقدار مشخص از پیش تعیین شده، پمپاژ قطع شده و دریچه تخلیه از حالت  - 2

  .تغییر وضعیت می یابد
  . با کاهش تدریجی فشار کاف دستگاه اقدام به شناسایی پالس قلب نموده و با آنالیز سیگنال، میزان فشار خون فرد را اندازه گیري می نماید - 3
بیشتر از ماکزیمم فشار حالت قبل باد می نماید و  30mmHg در صورت باالتر بودن فشار خون فرد تست شونده دستگاه فشار کاف را به اندازه - 4

می  mmHg 300حد اکثر فشاري که دستگاه به صورت نرم افزاري مجاز به رسیدن به آن است مقدار . (مجددا به بررسی پالس قلب می پردازد
  ) باشد

  نمایش نتیجه بر روي نمایشگردر صورت عدم بروز خطا در اندازه گیري - 1
 بخش  "الزامات عمومی براي دستگاه هاي پزشکی الکتریکی برنامه پذیر"مکانیزم و بلوك دیاگرام سخت افزار دستگاه به سند  جهت اطالع از

 .مراجعه شود " )D105(سخت افزار سیستم "

  هاي پزشکی الکتریکی الزامات عمومی براي دستگاه "جهت اطالع از روند کار نرم افزار و نحوه تحلیل سیگنال قلب به روش اسیلومتري به سند
  .مراجعه شود " )D104( طراحی و اجراي نرم افزار"بخش  "برنامه پذیر

  قابل شناسایی توسط دستگاهخطا هاي اندازه گیري: 

 عدم افزایش فشار کاف به مدت طوالنی  - 1

 فشار سیستولیک شناسایی نگردید  - 2

 فشار دیاستولیک شناسایی نگردید - 3

 عدم شناسایی ضربان قلب  - 4

 ن قلب در محدوده قابل تشخیص قرار ندارد تعداد ضربا - 5

 دامنه پالسهاي قلب خارج از محدوده قابل تشخیص دستگاه می باشد -6

 میلیمتر جیوه  300افزایش فشار بیش از  - 7
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  تغذیهمشخصات منبع 

 

  

 مشخصات فنی دستگاه  

 NB - 01  مدل
  میلیمتر 160 × 90 × 60) طول-عرض-ارتفاع(  سایز دستگاه

  گرم بدون باتري 250تقریبا   وزن
  %  90 <رطوبت < % C˚50 +  /   15 <دما <  -C˚5  محل نگهداري  شرایط
  %  90 <رطوبت < % C˚40 + /  15 <دما <  +C˚10  راه اندازي شرایط
  اسیلومتري  اعتبار سنجیروش 

  mmHg   300 – 0  محدوده فشار کاف
  mmHg  260 -  50   محدوده سیستولیک
  mmHg  200 -  30  محدوده دیاستولیک

  پالس بر دقیقه 180 - 40  ضربان قلب محدوده
  دارد  نمایش آریتمی

  دریچه تخلیه اتوماتیک  تخلیه باد
  حافظهمتوسط گیري از کلیه نتایج هر  – 30× 2  حافظه

  پیزو مقاومتی  نوع سنسور
  ±%5ضربان قلب  – mmHg 3 ±فشار   دقت اندازه گیري

  mmHg 1  رزولوشن اندازه گیري
  سانتی متر 32تا  22  سایز کاف

  ) Alkalineباتري (  AAولت  1.5 ×4  منبع تغذیه
  فشار خون سطح تست بسته به میزان  300  عمر باتري

  آداپتور برزنتی ضد ضربه، کیفدفترچه راهنما ،   لوازم جانبی
   Bکالس   دستگاه خطر کالس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Hz60~ 50-V AC 240 - 100  ورودي
 mA1000   -  V DC 9  خروجی
    پالریته

  ایزوالسیون مضاعف/  2کالس   کالس خطر 
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 ایی سنجش فشار خون براساس استاندارد سازمان جهانی بهداشت جدول مقایسه(WHO) 
 

  محدوده
فشار خون 
  سیستولی
(mmHg)  

فشار خون 
 دیاستولی
(mmHg)  

نشانگر 
  اقدام الزم  LCDروي

فشار خون 
  60 <  100 <  پایین

  
با پزشک 

  مشورت کنید

فشار خون 
  79 - 60  119 - 100  مطلوب

  
فشار خون خود 

مرتبا چک  را
  نمایید

فشار خون 
  84 - 80  129 - 120  نرمال

  
فشار خون خود 

مرتبا چک  را
  نمایید

 در فشار خون
  89 - 85  139 - 130  نرمال مرز

  
با پزشک 

  مشورت کنید

فشار خون باال 
   1درجه

  )هشدار(
140 - 159  90 - 99  

  
مراجعه به 

  پزشک

فشار خون باال 
  2درجه 

  )خطرناك(
160 - 179  100 - 109  

  
مراجعه به 

  پزشک

فشار خون باال 
  3درجه 

  )بحرانی(
<= 180  <= 110  

  
مراجعه سریع به 

  پزشک

 

 

  :استاندارد هاي مربوطه

 IEC 60601-1:2005 , Medical Electrical Equipment - General requirements for basic safety and essential 
performance 

 ANSI/AMMI SP10:2006 , Manual or electronic or automated sphygmomanometers 
 IEC  62304:2006  , Medical device software - Software life cycle processes 
 ISO14971:2007 , Medical devices - Application of risk management to medical devices 
 EN980:2008 , Symbols for use in the labeling of medical devices 
 GMP - Good Manufacturing Practice 


