
 

 

 



 فشار خون چیست؟

ور مداوم در کند. فشار خون شریانی به طها وارد میشریان در جریان به دیوارۀ فشاری که خون  فشار خون، 
، و (کسیستولی) انقباضی را فشار خون بیشترین فشار در چرخهدر حال تغییر است.  چرخۀ قلبجریان 

باشد. یم شما الزامی ار خونبرای ارزیابی وضعیت فش هر دو نامند.می (دیاستولیک) انبساطی کمترین آن را
معموالً ح، در صبتوانند روی فشار خون شما تأثیر بگذارد. عوامل زیادی مانند فعالیت فیزیکی و استرس می

 باالتان و در زمسباشد. همچنین در تابستان پایین پایین و از عصر تا شب، فشار خون باال می فشار خون
 است. 

 

 فشار خون نرمال چیست؟

انی عیت جسممانند سن، وزن، وض به عوامل گوناگونی و فشار خون از فردی به فردی دیگر متفاوت است
باشد. به یاد می ۸۲۱٫۱۱ساله  ۵۴تا  ۸۱بین  فشار خون کالسیک برای بزرگسال  بستگی دارد. و جنسیت

 را دارد.  یت تشخیص نرمال بودن فشار خونتانحداشته باشید، تنها پزشک شما صال

 

 چگونه فشار خون را اندازه بگیریم؟

 .مناسب قرار بگیرید موقعیتدر یک  و خونسرد باشید.۱

 راحت نشسته باشد. محلیو در  آرام ،خواهد فشار خونش گرفته شودکسی که می سیار مهم استب 
 حکم خیلی م اما ،دست را باز کنید. باشدسطح قلب  در باید شودگیری میاندازه دستی که فشارش

ی ب باال باشد رو به که کف دست صاف مانند میز به طوری یروی سطح و ،نگه ندارید فتیا س
 قرار دهید. حرکت

 پاویون را قرار دهیم.چگونه کاف و  .۲

  کافببندید.  محکم ولکرو به وسیلۀقرار دهید و  دست چپ آرنج خم باالی سانت ۳تا  ۲کاف را 
را  کافیک یا دو انگشت باید بین کاف و دست جای بگیرد. محکم شود اما نه خیلی زیاد. باید 

 روی لباس استفاده نکنید. 



 

 
 دن کافباد کر. ۳

 
 

 
 

 میزان فشار خون انقباضی .۵

  گوشی را روی شریان بازویی  یهای ساعت باز کنید و سرهوا را خالف عقربه دریچۀپیچ به آرامی
. اساسی استدقیق برای یک خواندن  ی شدن بادلخامناسب میزان . نگهدارید
ی شود یا یک تا لخا mmHg ۳-۲ به میزان رین کنید تا در هر ثانیهپس تم

نباید کاف را بیش پایین بیاید.  با هر ضربان قلب عددی دو شماره در درجۀ
با گوشی به دقت  باید ده نگهدارید. در زمان خالی شدن باداز حد لزوم باد ش

  میزان ،این عدد عدد روی درجه عددی را بخوانید. ،ی شنیدیدبه محض اینکه صدای گوش دهید.
زمانی که آشنا . عادت دهید ضربان دوباره گوش دهید و خود را بهفشار خون انقباضی شماست. 

     این روند را با پزشک خود بررسی کنید.  ،شدید

  برای کاف باD میان  نتهای آزاد کاف راا ، رینگ فلزیD  رینگ قرار
  ببندید.  ولکرودهید و با 

  رسهایی که برای مصرف خانگی در نظر گرفته شده است، دستگاهبرای 
  باید باالی شریان بازویی باشد.گوشی طبی 

  حباب پمپ را به صورت ساعتگرد بگردانید تا جریان هوا بسته شودپیچ. 
 مراقب باشید زیاد سفت نشود. 

 .حباب را باد کنید 

 

باالتر از فشار طبیعی شما را نشان دهد.  mmHg ۳۱ ،صبر کنید تا درجه عددی
 ا جایی باد کنید که درجه عددیاگر فشارخون طبیعی خود را نمی دانید، کاف را ت

۲۱۱mmHg  را بخواند. 

 



 میزان فشار خون انبساطی .۵

 
  اجازه دهید فشار با خالی شدن باد پایین بیاید. زمانی که صدا قطع شد، این عدد

 میزان فشار خون انبساطی شما است. 
  .باد کاف را کامالً خالی کنید. آن را از دور دست باز کنید و گوشی را بردارید 

 . عددها را ثبت کنید6

س از بالفاصله پ ها راگیریوش نکنید عددها و زمان اندازهگیری را دو بار یا بیشتر تکرار کنید. فراماندازه
اد داشته به ی است.  عصرانهاز  اندکی پیشاین کار، ابتدای صبح یا زمان مناسب  یادداشت کنید. اتمام کار

 را دارد.  تانفشار خون تحلیلشما تنها کسی است که صالحیت باشید پزشک 

 

 نگهداری

بخشی را در اختیارتان قرار خواهد ایتها خدمات رضسالمناسب و نگهداری با مراقبت کیت فشار خون 
 داد. 

  یا بیش از حد تکان ندهید زمین نیندازیدآن را. 
  ۳۱۱بیش از آن راmmHg باد نکنید. 
 قرار ندهید.  تابآف شدیدنور ها را در معرض کاف 
 تواند باعث آسیب شود.با چیز نوک تیز لمس نکنید چرا که می کاف را هایپارچه یا قسمت 
 کامالً خالی کنید.  همیشه قبل از نگهداریها را باد کاف 
 را از هم باز نکنید.  رسنجفشا تحت هیچ شرایطی گِیج 
  پاویون و تمام اجزای دستگاه تمیز بماند.قرار دهید تا خود نگهداری  کیفدستگاه را در 
  :است. (غیر متراکم) ۱۴۸درجۀ سانتی گراد با رطوبت هوای  ۰۱تا  -۲۱دمای نگهداری 
 با  که چراپارچۀ مرطوب پاک کنید. استرلیزه بودن آن مهم نیست را با  و پمپ هوا  گی ج فشارسنج

 پوست فرد تماس مستقیم ندارد. 

 



 با د توانمیرطوب تمیز کنید. کاف م ایها را با پارچهپمپ و لوله، ولکروا کنید. دابتدا پمپ را ج
 شستشو دهید و بگذارید پاکیزهها را با آب کاف عد از آنب شسته شود. اما بایدصابون و آب سرد 

 خشک شود. 

 


