
গুরুত্বপরূ্ণ: এই যন্ত্রটি সুনিন দ্ি ষ্টভাবে আপিার ও আপিার স্াবথ্যের চাহি্া অিুযায়ী তৈনর করা িবয়বে।
এটি পনরোর সি অিযে কাবরার দ্ারা েযেেহৃৈ িওয়া উহচৈ িয়।

বাক্সের ভিতক্র কী আক্ে?
আপনি নিবচর ককাি ককাি হিভাইস পাবেি ৈা আপিার হচনকৎসক ৈা নিরদিারণ করবেি:     

একটি OMRON ব্লাড প্রেশলার 
মনিির  

একটি OMRON বডড ওয়েি স্কেল একটি স্ডিলা হলাব   
(চারদি ার সি)

দ্রষ্টব্য: আপনার চিচিৎসকির ননক দ্ে শ অনুযায়ী আপনন শুধু এিটি BP মননির বা এিটি BP মননির সহ এিটি ওকয়ি স্কেল স্পকে পাকরন।

ডিিাইস সসটআপ

গুরুত্বপরূ্ণ: যথাযথভাবে কার করার রিযে, আপিার যন্তন্ত্রর নেনভন্ন উপা্ািগুব�া অবশ্যই এয়ক 
অপয়রর স্েয়ক 10 ফুয়ির ময়্্য রলাখয়ে হয়ব।

কিিা িােটি প্াগ ইি করুি আপনি কযখাবি কসারা িবয় 
েসবৈ পারবেি কসখাবি ব্াি 
প্রেশার মনিিরটি রাখুি

আপনি যন্ ককাবিা ককে� পাি, 
ৈবে ৈা একটি শক্ত ও সমৈ� 
পৃবঠে রাখুি (কাবপদিবির উপর 
িয়)

দ্রুৈ সূচিার নিব দ্ি শশকা



আপনার মডনটরগুক্�ার যথাযথ ব্যবহার  
সনিক ৈথযে সংগ্রি করার রিযে আপিার মনিিরগুব�া যথাযথভাবে েযেেিার করা খুেই গুরুত্বপূণদি।   

আপিার পনরমাপগুব�া কপবৈ এই পরামশদিগুব�া অিুসরণ করুি:

রক্তচাপ
• পনরমাপ করার 30 নমনিি পূবেদি েযোয়াম 

, অযো�বকাি� ো রূমপাি করবেি িা ো 
কেশশ পনরমাণ খাোর খাবেি িা

• আপিার পাবয়র পাৈাগুব�া কমবেবৈ 
সমাি কবর করবখ েসুি

• পনরমাপ করার পূবেদি 5 কথবক 15 নমনিি 
চুপচাপ েবস থাকুি 

বডি ওয়েট স্কেল
• ককে�টিবক অেশযেই একটি শক্ত ও 

সমৈ� পৃবঠে রাখুি
• ককেব� উিার পূবেদি স্শৌিিমদে কসবর আসুি 
• যখি একসাবথ করবেি ৈখি আপিার 

রক্তচাপ পনরমাপ করার পর ককেব� 
উিবেি

দ্রষ্টব্য: আপনার রক্তিাপ পনরমাপ িরার এবং স্কেকল উঠার পূকবদে সবদে্া স্শৌিিমদে স্সকর স্নকবন।

আপনার ভিডকৎসক্কর পরামর্শমত সময়সভূি অনসুরণ করুন 

কশৌচকমদি কসবর নিি

আপিার রক্তচাপ পনরমাপ করুি 
(ন্ বি 2-3 োর)

আপনি যখি ঘমু 
স্েয়ক উঠয়বি                

নবশ্লায়মর সমে    ঘমুলায়ে যলাওেলার 
আয়ে 

ককেব�র ওপর উিুি 

আপনি যখি ঘমু 
স্েয়ক উঠয়বি          

   ঘমুলায়ে যলাওেলার 
আয়ে 

ডিনকৎসয়কর পরলামশ্শ অিসুলায়র আপিলার ওষয়ু্র স্সবি করুি 
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