
 

 

 

 پوار فشار سنج

 معرفی اجمالی 

در صورت استفاده طوالنی مدت از دستگاه های فشارسنج عقربه ای پوار یکی از قطعاتی است که دچار پوسیدگی میشود و از بین 

میرود.وقتی پوار نتواند سریع کاف فشارخون را باد کند یا اگر بعد از باد کردن کاف فشارخون نتواند باد را نگه دارد باید تعویض 

از التکس است باید مواظب بود که در جای گرم نگهداری نشود چون ممکن است زودتر خراب  شود.چون جنس پوار فشارخون

شود.پوار فشارسنج وکتو جزو بهترین پوارهای موجود در بازار بوده و از التکس با کیفیت ساخته شده است.شما میتوانید خیلی 

وی صندلی بنشینید و کاف را به دست چپ ببندید.برای آسان پوار خراب را تعویض کنید.برای انجام تست فشارخون باید آرام ر

استفاده از دستگاه های فشارسنج عقربه ای بهتر است تست فشارخون توسط یک فرد آموزش دیده انجام شود.اگر طرز استفاده از 

فشارسنج دیجیتالی دستگاه فشارسنج عقربه ای را ندانید ممکن است نتوانید از دستگاه درست استفاده کنید.برعکس دستگاه های 

 که به راحتی میتوان با آنها فشارخون را اندازه گیری کرد این دستگاه ها نیاز به آموزش دارد

 نقد و بررسی

در صورت استفاده طوالنی مدت از دستگاه های فشارسنج عقربه ای پوار یکی از قطعاتی است که دچار پوسیدگی میشود و از بین 

میرود.وقتی پوار نتواند سریع کاف فشارخون را باد کند یا اگر بعد از باد کردن کاف فشارخون نتواند باد را نگه دارد باید تعویض 

از التکس است باید مواظب بود که در جای گرم نگهداری نشود چون ممکن است زودتر خراب  شود.چون جنس پوار فشارخون

شود.پوار فشارسنج وکتو جزو بهترین پوارهای موجود در بازار بوده و از التکس با کیفیت ساخته شده است.شما میتوانید خیلی 

وی صندلی بنشینید و کاف را به دست چپ ببندید.برای آسان پوار خراب را تعویض کنید.برای انجام تست فشارخون باید آرام ر

استفاده از دستگاه های فشارسنج عقربه ای بهتر است تست فشارخون توسط یک فرد آموزش دیده انجام شود.اگر طرز استفاده از 

فشارسنج دیجیتالی دستگاه فشارسنج عقربه ای را ندانید ممکن است نتوانید از دستگاه درست استفاده کنید.برعکس دستگاه های 

 که به راحتی میتوان با آنها فشارخون را اندازه گیری کرد این دستگاه ها نیاز به آموزش دارد

ویژگی های پوار فشار سنج عقربه ای

حاوی سوپاپ برای تنظیم هوای ورودی

تلمبه برای پر کردن هوا

پوار فشار سنج عقربه ای

 می کند  پوار فشار سنج عقربه ای دارای یک سوپاپ می باشد که فشار میزان هوای ورودی را تنظیم
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کنههد را  سههرخره ههها وارد مههی شههود تهها خههون در سراسههر بههدن گههردش پیههدا     بههه میههزان نیرویههی کههه بههه دیههواره هههای    

خههون سیسههتولی   فشههار خههون مههی گوینههد. گههزارش فشههار خههون بههه صههورت عههدد کسههری اسههت کههه صههورت آن فشههار        

زمههانی کههه قلههب شهه  مههی    یهها مههاکزیمم نزمههانی کههه قلههب مههی زنههدا و منههرا آن فشههار خههون دیاسههتولی یهها مینههیمم       

شودا می باشد

پوار یدک

فشار خون زوم اندازه گیریل

خههون  انجههام دهنههدد انههدازه گیههری فشههار  مههاه یکبههار   6یکههی از مهههم تههرین معاینههاتی کههه تمههام افههراد بایههد حههدودا هههر      

می باشد

اطرعههی  فشههار خههون در بیشههتر مواقههع عرمتههی نههدارد و ممکههن اسههت فههرد سههان ههها مبههتر بههه فشههار خههون باشههد امهها         

و انههدام حیههاتی   نداشههته باشههد و متاسههفانه اگههر فههرد مبههتر بههه فشههار خههون تدههت درمههان قههرار نگیههردد سههرخره ههها          

می برند ن دلی  از فشار خون به عنوان قات  خاموش نامبدن آسیب خواهند دید؛ به همی

پوار یدک مدن فشارسنج عقربه ای وکتو

اسههت  در افههرادی کههه مشههک  فشههار خههون بههاال دارنههد و در حههان مرههرف داروی نههد فشههار خههون مههی باشههند الزم             

داروههها و  بههودن کههه بههه طههور مرتههب و ترجیدهها روزانههه فشههار خههون خههود را انههدازه گیههری نماینههد تهها نسههبت بههه مههو ر         

وسهههیله ایسهههت کهههه از آن بهههرای    فشارسهههنج پزشهههکی  شهههدت فشهههار خهههون خهههود آگهههاهی کامههه  داشهههته باشهههند    

شهههود. فشارسهههنج پزشهههکی انهههوا  و اقسهههام   خهههون اسهههتفاده مهههی گیهههری فشهههار سیسهههتولی و فشهههار دیاسهههتولی  انهههدازه

نهههو   بیشهههتر کهههاربرد دارنهههد ای آن در ایهههران  و فشارسهههنج عقربهههه  ای بسهههیاری دارد امههها دو نهههو  فشارسهههنج جیهههوه   

بیمههار را  توانههد فشههار خههون   ای دسههتگاه بزرگتههری دارد و فههرد گیرنههده فشههار از روی ارتفهها  سههتون جیههوه مههی         جیههوه

مشنص کند

 روی  ای ماننهههد کیلهههومتر شهههمار اتومبیههه  وجهههود دارد کهههه مدههه  عقربهههه  ای د صهههفده در صهههورتی کهههه در نهههو  عقربهههه

همهههه  ای دقیقتهههر و بهتهههر از دههههد. فشارسهههنج جیهههوه دیاسهههتولی را نشهههان مهههیایهههن صهههفده فشهههار خهههون سیسهههتولی و 

 شود انوا  فشارسنجها و بادوامتر استد ولی به علت بزرگی و حم  سنت از آن کمتر استفاده می
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 مشنرات مدرون

 

 چین ساخت کشور

 عدد 1 تعداد در بسته 

 التکس  نو  جنس 

 تعویض آسان  مزایا 

 التکس با کیفیت 

 شیر تنظیم باد با کیفیت
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