
 هام: ُصممت هذه المجموعة خصيًصا من أجلك لتلبية احتياجاتك الصحية. 
ي ذلك أرستك. 

وال ينبغي استخدامها بواسطة أي فرد آخر، بما �ف

          ماذا بداخل العبوة؟

يحدد طبيبك الرسيري أي من االأجهزة التالية سوف تتسلمها:     

 OMRON جهاز
لمراقبة ضغط الدم

 OMRON جهاز
لقياس وزن الجسم

ع البيانات      موزِّ
  )مزود بشاحن(

ضافة إىل جهاز قياس وزن الجسم وذلك بناًء عىل طلب طبيبك الرسيري. مالحظة: قد تتسلم جهاز مراقبة ضغط الدم )BP( فقط أو قد تحتاج إىل جهاز مراقبة ضغط الدم )BP( بالإ

 

           إعداد الجهاز

 هام: ح�ت يعمل الجهاز بشكل صحيح، فيجب أن تكون مكونات المجموعة 
عىل مسافة 10 أقدام من بعضها بعض.

ضع جهاز مراقبة ضغط الدم           توصيل موزع البيانات
بحيث يمكنك الجلوس بشكل 

مستقيم.

إذا استلمت جهاز قياس الوزن، 
فضعه عىل سطح صلب ومستٍو

)وليس عىل سجادة(
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         الستخدام الصحيح لأجهزة المراقبة 

وري جًدا للحصول عىل بيانات دقيقة.   إن االستخدام الصحيح الأجهزة المراقبة �ف

اتبع هذه الخطوات للحصول عىل قيم صحيحة لقياساتك:

ضغط الدم

ب الكحوليات أو •   ال تقم بممارسة التمرينات أو رسش
ف أو تناول وجبة قبل 30 دقيقة من القياس     التدخ�ي

•   اجلس بحيث تكون قدميك مستوية عىل االأرض
•   اجلس بهدوء وسكون من 5 ح�ت 15 دقيقة قبل القياس

جهاز قياس وزن الجسم

•   تأكد أن جهاز قياس الوزن عىل سطح صلب ومستٍو

•   استعمل المرحاض قبل استخدام جهاز قياس الوزن

•   إذا كنت تقيس ضغط الدم والوزن مًعا، فقف عىل  
ان بعد قياس ضغط الدم ف     الم�ي

ام بالجدول الموىص به من طبيبك ز          الل�ت

 استعمال المرحاض

 قم بقياس ضغط الدم 
ي اليوم(

         )من 2-3 مرات �ف

þ قبل النومþ أثناء الراحة   þ عند االستيقاظ               

 استخدام جهاز قياس الوزن

þ  قبل النوم   þ عند االستيقاظ        

تناول االأدوية كما وصفها طبيبك

للتحدث إىل أحد أعضاء فريق الرعاية الخاص بـ VitalSight، يرجى االتصال عىل الرقم 1-877-510-5902
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مالحظة: استعمل دائماً المرحاض قبل قياس ضغط الدم الخاص بك، ثم قف عىل جهاز قياس الوزن.
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