الص ّحة مسألة ثقة.

قياس ضغط الدم
يعني بوزو.

سوا ًء لفوزها في اختبار فئة القياس الذاتي من أعلى الذراع ،أو لكونها الخيار رقم  1لألطباء* :إنها أجهزة بوزو لقياس ضغط الدم.

www.boso.de

*  %96من إجمالي عدد األطباء األلمان الممارسين العموميين واألطباء المتخصصين واألطباء الباطنيين يستخدمون أدوات ضغط الدم من boso
(حسب استبيان  APIالذي أجري من قبل  GfKبتاريخ .)2016/01

لقياس آمن في البيت

أجهزة قياس ضغط الدم من بوزو
لحياة مديدة و مفعمة بالصحة:

قم بقياس ضغط
دمك بشكل يومي

ضغط الدم يعطي معلومات مه ّمة عن ص ّحتك .لذا فإ ّن قياسه بشكل منتظم
هو أحد أبسط وأكثر الطرق فاعل ّية للعناية بص ّحتك.
قياس ضغط دمك بأجهزة قياس ضغط الدم يعطيك أساساً
لحياة مديدة و مفعمة بالصحة ،وهو إجراء بسيط يمكنك القيام به في المنزل.
ثق في دقّة وجودة بوزو  - bosoالعالمة التجارية التي يثق بها أيضا  ٪ 96من إجمالي عدد
األطبّاءالعا ّمين و األطباء المتخصصين الممارسين وأطبّاء الداخليّة األلمان.
(استبيان APIالمجرى من قبل  GfKبتاريخ )2016/01

تحتل بانتظام مركزا ً في
أجهزة بوزو لقياس ضغط الدم في المنزل ّ
الق ّمة وذلك في الدراسات التي تجريها منظّمة حماية المستهلك شتيفتونغ فارينتيست
في االختبار األخير بتاريخ  2016/05ت ّم تصنيف ثالثة أجهزة قياس ضغط دم
على أنها "جيدة" بينها اثنان من بوزو .وفي فئة
أجهزة قياس ضغط الدم من أعلى الذراع ،كانت بوزو هي الفائزة من جديد.

تم تأكيد الجودة الفائقة لمنتجات بوزو في نتائج االختبارات التي أجرتها
متخصصة مستقلّة حيث أثبتت أن جميع أجهزة بوزو االلكترونيّة للقياس الذاتي نجحت
منظمات
ّ
سوا ًء وفق معايير رابطة ارتفاع ضغط الدم األلمانية أو االختبار الصارم لبروتوكول الجمعية
األوربية الرتفاع ضغط الدم (.)ESH

قياس ضغط الدم

على أعلى الذراع أو من الرسغ؟
هناك نوعان من طرق القياس لمراقبة ضغط الدم في المنزل :القياس على الجزء العلوي من الذراع أو على الرسغ .الطريقتين
صالحتين بنفس المقدار .على أيّة حال،
من المستحسن أن يقوم األشخاص الذين يعانون من انقباض األوعية الدموية ،وهذا قد يكون هو الحال
لمن هم في س ّن الخمسين أو أكثر ،أن يستخدموا طريقة القياس على الجزء العلوي من الذراع.

أجهزة ضغط الدم من بوزو تضمن دقة قياس ممتازة حتى أنها
تقوم بالكشف عن عدم انتظام أداء القلب (مثل عدم انتظام نبض القلب  ،الرجفان األذيني  ،وما إلى ذلك) .حسب
نوع الجهاز الذي تستخدمه  ،ستزودك أجهزة بوزو أيضً ا بمعلومات أخرى مهمة حول
حالتك الص ّحيّة باإلضافة إلى قياس ضغط دمك بدقّة.
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أجهزة أعىل الذراع
ما يجب مراعاته أثناء قياس ضغط الدم
اجلس بشكل مريح أثناء القياس .استر ِخ لمدّة  5دقائق قبل البدء .ال تتح ّرك أثناء القياس.

boso medicus X

أ ّوالً قم بقياس ضغط الدم على كال الذراعين ث ّم على الذراع
ذات قيمة ضغط الدم األعلى.

الفائز باالختبار عن فئة
أجهزة القياس من أعلى الذراع.

(منظّمة حماية المستهلك األلمان ّية شتيفتونغ فارينتيست )2016/5

ال تتح ّدث أثناء القياس.
تج ّنب النيكوتين والكافيين قبل القياس بساعة.

2

ألخذ قياسات متتالية لضغط الدم ،انتظر لمدة دقيقتين بين كل عمليتي قياس.

يحتوي هذا النموذج على جميع الم ّيزات الهامة التي تحتاجها لقياس دقيق لضغط الدم:
ذاكرة تحفظ ثالثين قياس لتقييم موثوق لضغط الدم والكشف عن عدم انتظام ضربات القلب .العمليّة بسيطة تجرى بواسطة زر
واحد.

دقيقة

مالءمة الحزام بشكل صحيح
ضع الحزام على أعلى ذراعك العاري.
عالمة

العالمة على الحزام يجب أن توضع
على الشريان في أعلى الذراع.

شريان

إسحب الحزام بشكل محكم كفاية ليتسع لمسافة إصبع أو إصبعين
بين الذراع والحزام.

 3–2سم

قياس أعلى الذراع

ضع الحزام على رسغك العاري.
يجب أن يوضع الحزام بإحكام حول الرسغ.
1سم

قيم أدنى
قيم صحيحة
قيم أعلى

هام  -يجب لف الحزام على أعلى الذراع بحيث يكون موازياً لمستوى القلب

قياس الرسغ

– تشغيل بز ّر واحد
– ذاكرة تحفظ  30قياس
–	تقييم ضغط الدم حسب معايير منظمة
الصحة العالمية
– حزام قياسي ( 32 – 22سم)

أجهزة أعىل الذراع

 boso medicus vitalالحيوي

– شاشة عرض كبيرة
– ذاكرة تحفظ  90قياس
–	تقييم ضغط الدم وفق
معايير منظمة الصحة العالمية
خيار االختبار الثالثي
– إمكانية االستماع لنتائج القياسات
بخمس لغات
– الوقت والتاريخ
– حزام عالمي ( 42-22سم)

موسع لخطر اإلصابة بسكتة.
الجهاز مزود بتقنية كشف ّ
إلى جانب وظائف التخزين والتقييم المعتادة لضغط الدم  ،فإن هذا الجهاز  ،كما هو معتاد مع
بوزو ،يتع ّرف على اضطرابات ضربات القلب المحتملة (مثل عدم انتظام ضربات القلب  ،الرجفان األذيني  ،إلخ)  -وبفضل وظيفة
مفصلة تمكنك من معرفة احتمال اإلصابة بسكتة
مبتكرة ،يمكن معرفة تردّدها أيضاً .بهذه الحال أنت تحصل على معلومات ّ
(ال سمح الله) بشكل أفضل و أدق.
يتم القياس بذكاء ودون ض ّخ إضافي ،كما يتضمن جهاز استشعار الحركة.

 boso medicus exclusiveالحصري

جهاز ضغط الدم الممتاز
القابل للتعديل بشكل فردي.
مخصص لصحتك :يمكن استعمال هذا الجهاز بشكل أكثر دقة من أي منتج بوزو آخر لمالئمة متطلباتك الشخصية
قياس ضغط الدم ّ
وتوفير العديد من االحصاءات الالزمة لتقييم مثالي لضغط الدم .سهل االستعمال و كما هو معروف عن منتجات بوزو ،يتم القياس
بذكاء ودون ض ّخ إضافي ،كما يتضمن جهاز استشعار الحركة.
– تشغيل بز ّر واحد
– ذاكرة لحفظ  60قياس
–	تقييم ضغط الدم وفق معايير منظمة
الصحة العالمية
– حزام عالمي ( 42-22سم)

أجهزة أعىل الذراع

boso medicus uno

الجهاز التقليدي المعروف الذي يمكن تشغيله
بزر واحد
– ذاكرة  60قياس لكل فرد (  4أفراد )
– الوقت والتاريخ
–	تقييم ضغط الدم وفق معايير
منظمة الصحة العالمية
– حزام عالمي ( 42-22سم)

 4 boso medicus family 4العائلي

جهاز قياس ضغط الدم لألزواج والعائالت.
كل واحدة
هذا النموذج يجمع بين أربعة أجهزة في جهاز واحد :بإمكان أفراد العائلة بأكملهم مراقبة ضغط دمهم بفضل الذواكر المنفصلةّ ،
قادرة على تخزين  60نتيجة قياس .القياس يتم تنفيذه بذكاء ودون ض ّخ إضافي ،كما يتضمن جهاز استشعار الحركة.

هذا الطراز بالذات شائع لسهولة استخدامه .القياس األخير
يت ّم حفظه تلقائيّاً ويظهر حين تقوم بتشغيل الجهاز.

– تشغيل بز ّر واحد
– حزام قياسي ( 32-22سم)

أجهزة أعىل الذراع

نظام بوزو ميديكوس  -أه ّم مقاييسك الحيوية
كل األوقات:
كل مكان وفي ّ
تحت السيطرة في ّ
– ميزان قياس ضغط الدم الالسلكي
–	امكانية معرفة نتائج التقييم بواسطة
تطبيق الموبايل
– حزام قياسي ( 32-22سم)

1

تستطيع استخدام التطبيق إلنشاء حسابات  -بدون إجراءات
تسجيل مط ّولة أو شكل ّيات أخرى .قم بربط جهاز قياس ضغط الدم و/أو مقياس الد قّة بواسطة البلوتوث
م ّرة واحدة ويمكنك البدء مباشرة.

2

بعد القياس ،يت ّم إظهار البيانات تلقائيّاً بواسطة البلوتوث
استخدام التطبيق  -ال يحتاج انترنت .هكذا يكون لديك جميع القياسات الها ّمة
كل مكان وزمان.
الخاصة بك في ّ
بالتاريخ والوقت في الرؤية
ّ
شخصي طويل األمد.
ملف
وكذلك بشكل رسوم بيانيّة في ّ
ّ
براءة مس ّجلة ®

يؤمن الجهاز مع تطبيق الموبايل
عناية صح ّية أمثل:
يقوم نظام مقياس الدقّة بوزوغرام
بمراقبة وزنك و مؤشر الكتلة الحيوية
الخاص بك BMI

boso medicus system

جهاز قياس ضغط الدم الالسلكي
مع تطبيق الموبايل.

Download

يقوم جهاز قياس ضغط الدم هذا بتحويل هاتفك الذكي إلى دليلك اليومي لمتابعة ضغط الدم :بتحميل التطبيق ،يتم تخزين قياساتك الدقيقة
بشكل فوري ومباشرة في هاتفك الذكي ويت ّم تحليلها لك تلقائيّاً .تستطيع بالتالي البقاء على اضطالع دائم على القياسات الحيويّة كقراءات
كل مكان وزمان .يمكنك هذا التطبيق من القيام بتقييم مبسط  ،طويل
وأي اختالالت (كضربات القلب غير المنتظمة) في ّ
ضغط الدم ،النبض ّ
أخصائيّاً .كما يمكنك إرسال التقرير
األجل و احترافي كتقييم الطبيب لملفك و بياناتك الحيوية ،دون الحاجة ألن تكون أنت نفسك ّ
مباشرة إلى طبيب العائلة .نظام بوزو يبقيك على اضطالع دائم على بياناتك الحيوية و يبقيها تحت سيطرتك.

الوزنBMI/
مؤشر كتلة
ا لجسم

ا لنبض

ضغط الدم

Certified for

تحميل التطبيق

®

أجهزة أعىل الذراع

 boso medicus smartالذكي

يعتبر خيارا ً مثال ّياً
حينما تكون بعيدا ً عن المنزل أو كجهاز احتياطي.
هذا الجهاز يعمل بشكل نصف أوتوماتيكي  ،وذلك باستخدام نظام الميموماتيك من أجل ض ّخ أمثل و الذي يعني بأن يكون الحد
األقصى لضخ الهواء يعادل ضغط الدم االنقباضي (العالي) المأخوذ في آخر قياس  40 +درجة فوقه.
نظ ًرا لصغر حجمه ،يع ّد هذا الطراز مثال ًيا عندما تكون بعيدًا عن المنزل أو كاحتياط ،بحيث يمكنك قياس ضغط دمك من أعلى الذراع بشكل
دقيق و موثوق.

– ذاكرتين منفصلتين مع
لكل منهما
 30قياس ّ
–	تقييم ضغط الدم حسب معايير منظمة
الصحة العالمية
– حزام عالمي ( 42-22سم)

 boso medicus familyالعائلي

جهاز ضغط الدم الستعمال شخصين مع ملف خاص بكل
مستخدم.
الجهاز الفائز في اختبار منظّمة حماية المستهلك األلمانيّة شتيفتونغ فارينتيست لعام  .2008جهاز تشاركي مثالي مع ذاكرتين منفصلتين
الستعمال شخصين مع ملف إضافي لضيف .إضافة لذلك ،تقييم ضغط الدم يمكّنك من إجراء تحليل دقيق للقيم المقاسة .هذا
الجهاز مناسب لمستخدمين مختلفين حيث إنه مج ّهز بحزام عالمي المقاس لمالءمة حجم الذراع بحجم يتراوح من  22إلى  42سم.

– نصف-آلي
– ض ّخ أمثل
– حزام قياسي ( 32-22سم)

أجهزة أعىل الذراع

أجهزة الرسغ

boso varius privat

boso medistar+

قياس ضغط دم تقليدي بتصميم مريح.

الجهاز الذي يتربّع على الق ّمة في
دراسة أجرتها منظّمة حماية المستهلك األلمان ّية شتيفتونغ
فارينتيست (اختبار )2016/05

هذا الجهاز التقليدي يعطيك نفس طريقة القياس المستخدمة عاد ًة من قبل األطبّاء.
الص ّمام الدوار والجهاز بأكمله مريح لالستخدام وت ّم تصميمه بشكل يؤ ّمن سهولة التشغيل.
الس ّماعة مدمجة بالحزام و مؤشر القياس الكبير الحجم يؤ ّمن سهولة القراءة.

حل مثالي ألولئك الذين يريدون أن يحصلوا على معلومات أكثر
قياس ضغط الدم من الرسغ هذا هو ّ
عن حالة ضغط دمهم .الذاكرة يمكنها تخزين  90قياس األمر الذي يمكنك من تقييم قياسات متعددة لضغط الدم.
أنيق
عالوة على ذلك ،الجهاز له شاشة عرض ضخمة وتصميمه ٌ

–
–
–
–

ص ّمام د ّوار
بقياس  60 Øملم
حماية من الصدمة
حزام قياسي ( 32-22سم)

– يحتفظ بـ  90نتيجة قياس
–	تقييم ضغط الدم حسب معايير منظمة
الصحة العالمية
– قياس محيط الرسغ من  13.5سم إلى  21.5سم

معلومات ينبغي عليك معرفتها.

لمحة عا ّمة.

حول أجهزة قياس ضغط الدم من بوزو

أي جهاز يناسبك؟
ّ

جميع أجهزة بوزو االلكترونيّة للقياس الذاتي مج ّهزة بهذه
أي اضطراب في إيقاع القلب (مثل عدم انتظام ضربات القلب  ،الرجفان األذيني  ،إلخ)
الميزة الها ّمة ّ
يت ّم كشفه بسرعة .هذه الميزة أساسيّة حتى لو كان ضغط الدم طبيعياً ،فقد يكون هناك عدم انتظام
في ضربات القلب ،وهذا يزيد من خطر اإلصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.

كشف عدم انتظام ضربات
القلب

تظهر األجهزة المز ّودة بذاكرة آخر القياسات التي تم أخذها.
إضافة إلى ذلك ،يت ّم استخدام هذه القياسات الفرد يّة لحساب متوسط النتائج،
معطية المزيد من المعلومات المفيدة حول ضغط دمك.

ذاكرة لحفظ نتائج
القياسات و حساب
متوسط قيمها

وضعت منظمة الص ّحة العالميّة
مبادئ توجيهية لتقييم ضغط الدم التي تنطبق على األشخاص من أي فئة عمرية.
تقوم أجهزة بوزو التي تمتلك هذه الميزة بتقييم متوسط نتائجك
و مقارنتها بمقاييس منظمة الصحة العالمية بشكل تلقائي
االنقباض

االنبساط

ا لقيمة

أكثر من 140

أكثر من 90

ال يزال طبيعي

139–130

89–85

طبيعي

129–120

84–80

مثالي

حتّى 119

حتّي 79

مرتفع بشكل كبير

مقياس تقييم ضغط الدم
حسب القيم التي
حددتها منظّمة الص ّحة
العالم ّية

M

أحزمة
إضاف ّية
يمكن تعليقها

حزام

48 – 32 XL

32 – 22

22 – 16 XS
48 – 32 XL

42 – 22

48 – 32 XL

42 – 22

48 – 32 XL

42 – 22

48 – 32 XL

32 – 22

48 – 32 XL

42 – 22

48 – 32 XL

42 – 22

48 – 32 XL

32 – 22

41 – 33 XL

ضغط الدم ال يبقى نفسه .إنّه يتأرجح طوال الوقت .وبالتالي  ،فإ ّن األجهزة التي تمتلك هذه الميزة
اإلضافية تأخذ تلقائيًا ثالثة قياسات متتالية بفاصل زمني دقيقة واحدة بين كل قياسين وتعمل على
المتوسط
حساب
ّ

وظيفة الفحص الثالثي
(اختياري)

من الضروري أن تستخدم القياس الصحيح للحزام لتحقيق نتائج موثوقة.
لهذا السبب ,تق ّدم بوزو قياسات أحزمة مختلفة ألجهزة أعلى الذراع
إذا تطلّب األمر .األجهزة مز ّودة بحزام بمقاس عالمي  -سوف تجد المزيد من المعلومات التي
تشرح مقاس الحزام المناسب لكل جهاز (من  16سم حتّى أكبر مقاس  48سم) في جدول مقارنة
مواصفات األجهزة في الصفحة 23

األحزمة

مؤشر خطأ
بسبب التحرك

·
·
·

معا يير
منظّمة
ا لص ّحة
ا لعا لميّة

·
·
·
·
·

إظهار
متوسط
ّ
القيمة

وضع
ا لضيف
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 medicus exclusiveالحصري*
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 medicus vitalالحيوي
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جميع أجهزة قياس ضغط الدم في أعلى الذراع اإللكترونيّة مز ّودة بكبل إتّصال طاقة (ما عدا بوزو ميديكوس سمارت الذكي).
*متوفر بوظيفة الفحص الثالثي والنتيجة الناطقة** .متوفّر با تّصال بالهاتف الذكي.

medicus X
آلي بالكامل

medistar +
آلي بالكامل

جودة فائقة من أجل ص ّحتك.
منتجات بوزو متوفّرة حصر يّاً لدى مز ّودي التجهيزات الطب ّية.
مثل الصيدليّات والمستودعات الطبيّة.
ضمانة جودة لم ّد ة  3سنوات على أجهزة بوزو لقياس ضغط الدم
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