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 استفاده از دستگاه نوار قلب یراهنما

ECG Pocket 
ECG Event Recorder 

 

 ایکاوشکام آس یخدمات مخابرات قاتیتحق گروه
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 دستگاه یمعرف

نوار قلب به منظور  ثبت یبرا ECG Pocket دستگاه

 یاست. براشده یطراح یاختالل ضربان قلب صیتشخ

 شنیکیاپل لیموبا دیدستگاه ابتدا با نیاستفاده از ا

ECGIB  ( نصب شوددیتلفن همراه )اندرو یگوش یبر رو. 

 

 :آورد یکاربران فراهم م یرا برا ریمحصول امکانات ز نیا

 نوار قلب کاربر یالحظه شیو نما افتیدر 

 شده در حافظه  رهیذخ هایبه نوار قلب یدسترس 

  نوار قلب یرو یادداشتامکان اضافه کردن 

 به اشتراک گذاشتن نوار قلب با پزشک معالج 
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 رد استفادهامو

نوار قلب در کوتاه مدت  شیثبت نما یدستگاه برا نیا

در صورت احساس  تواندیشده است و کاربر م یطراح

و  ردینوار قلب خود را بگ ،به دلخواه ای یضربان نامنظم قلب

همان  ایو  هاینظمی. بدیپزشک ارسال نما یآن را برا

 یرا شامل و در برخ یاگسترده فیط یقلب یهایتمیآر

 یقلب یهایتمی. آرکنندیمبروز  یموارد تنها در مواقع خاص

 نیاز ا .خطرناک باشند ای خطریب توانندیمشانبسته به نوع 

خطر و  زانیم صیو مشاهده نوار قلب در تشخ افتیرو در

برخوردار  ییسزابه تیمناسب از اهم یاتخاذ روش درمان

به نوار قلب کاربر،  یآسان و آن یاست. پزشک با دسترس

 تواندیهشدار دهنده، م میمشاهده عال صورتدر 

 بدهد. ماریالزم را به ب یدستورها
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 هشدار: موارد استفاده نامناسب

 مرطوب انبار  ایسرد  گرم،  اریبس یها طیدر مح دستگاه را

  .دینکن

 یسیالکترومغناط یقو اریدستگاه را در معرض امواج بس 

 .دی( قرار ندهویکروی)مانند ما

 خود تلفن همراه یدر هنگام اتصال دستگاه به گوش، 

را خاموش  گرید یهاو دستگاه هایبلوتوث گوش حاًیترج

 یریجلوگاختالل در اتصال به دستگاه  دجایااز  تا د،یکن

 .شود

 تلفن همراه از گرفتن نوار قلب  یدر هنگام شارژ گوش

 .دیکن یخوددار

 دستگاه را یالکترودها حاًیقبل از گرفتن نوار قلب، ترج 

  .دیکن زیتم یمحلول الک کیبا 

 یصیتشخ یهادستگاه نیگزیجا وجه چیدستگاه به ه نیا 

از  یبرخ صیتشخ یبرا تنها و شودینم یتلق یمارستانیب

ممکن . شوداستفاده  تواندیم یقلب یهایتمیانواع آر
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در  یمارستانیب یهاپزشک، از دستگاه صیتشخ بهاست 

 .شوداستفاده  یتمیو درمان آر صیتشخ یمراحل بعد

 
 دستگاه یجلو ینما -1 ریتصو

 

 دستگاه پشت ینما -2 ریتصو
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 هیاول یراه انداز

را انجام  ریمراحل زابتدا  ،هنظور استفاده از دستگام به

 :دیده

 ECGIB شنیکینصب اپل .1

 یرا رو ECGIB شنیکیاپل ایدبیاستفاده از دستگاه م یبرا

را  شنیکیاپل نی. ادیتلفن همراه خود نصب کن یگوش

 .دیکاوشکام دانلود کن تیسا ای  Bazar از دیتوانیم

 یرتبا یگذاریجا .2

( در دستگاه قرار CR2032) یولت 3 یاسکه باتری کی

نوک  ءیش کیاز  دیبا باتریباز کردن درپوش  ی. برادیده

 .دیاستفاده کن ریمانند تصوه زیت

 یشما وصل م یبا بلوتوث به گوش  ECG Pocketدستگاه

، ابتدا اپلیکیشن گوشی با دستگاهکردن وصل ی براشود. 

ECGIB سپس دستگاه را روشن نمایید.و  را باز کنید 
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 زینوک ت یبا  ش یباز کردن درپوش باطر -3 ریتصو

 
 در دستگاه یباطر یگذارینحوه جا -4 ریتصو

 روشن کردن دستگاه .3
 . آهسته فشار دهیددستگاه را  Reset دیکل است یکاف نکاریا یبرا

 ECGIB کشنیاپل .4

 Scanning بلوتوث به شکل کونیآرا باز کنید.  ECGIB اپلیکیشن 

( را دستگاه شما  اپلیکیشن، تا دیصبر کن هی. چند ثاندیآیدر م (

 نمایش داده شده ستیرا از ل ECG Pocket ستگاهد د.نک دایپ

درآمده ( ) Connectedبلوتوث به شکل  کونیآ .دیانتخاب کن

 .شودمی  متصلو دستگاه 
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  گرفتن نوار قلب

به  یو اتصال دستگاه به گوش هیاول یبعد از راه انداز

 .خود را ثبت کنیدنوار قلب  دیتوانیم یراحت

 دستگاه مجدد روشن کردن .1

در صورت عدم  ،باتریدر مصرف  ییصرفه جو یبرا

 یشود. برا یاستفاده، دستگاه به شکل خودکار  خاموش م

 .دیرا فشار ده Reset دیاست کل یروشن کردن آن کاف

 کشنیبازکردن اپل .2

 به شکل بلوتوث کونیتا آ دییصبر نما هیثان چند

Connected ( )دوباره حالت دستگاه شما نیدر ا د،یدرآ 

 .آماده گرفتن نوار قلب است

 Start زدن دکمه .3

دیده  Home منویکه در  Start نهیگز ECGIB کشنیاپل در

 .دیرا بزنشود می
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 الکترودها یگذاشتن انگشتها رو .4

قرار  یالکترودها یرو زیر ریمانند تصوهدو دست را  یانگشتها

نوار قلب  دیتوانیم Initialization . پس ازدیو منتظر بمان دیده

 که نشان دستگاه دی. دقت کندیخود را به صورت زنده مشاهده کن

 هیثان 40حدود به سمت بدن باشد باشد. گرفتن نوار قلب  (↓)

  کشد.طول می

 الکترودها یانگشتها روگذاشتن  حیروش صح - 5 ریتصو
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 :نکات مهم

توجه  رینوارقلب به نکات ز تیفیک شیبه منظور افزا

 :دیینما

 .باشد زیم یدستگاه رو .1

 گریکدیو آنها را به  دیبگذار زیم یرا رو تانیکف دستها .2

 .دینچسبان

. دیسطح سنسورها را کامال بپوشان یبا دو انگشت رو .3

و بیش از اندازه  انگشتان تحرک و لرزش نداشته باشند

 .فشار ندهید

از  یدر صورت وجود رطوبت در سرانگشتان خود )ناش .4

  .دیشو( ابتدا آنها را کامالً خشک کنوشست ایتعرق 

تحرک ممکن را داشته  نیگرفتن نوار قلب کمتر نی. در ح5

 .دیو صحبت نکن دهینفس کش یبه آرام د،یباش

 (دامنه نوار قلب) ما خیلی کوتاه. اگر ارتفاع پالسهای ش6

 Amplitude Levelتوانید می  setting  است. با مراجعه به

 را افزایش دهید.
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 مشاهده نوار قلب

 رهیذخ لیموبا یگرفته شده به شکل عکس در حافظه گوش ینوار قلبها

 .دیانجام ده ریمشاهده مراحل ز ی. براشودیم

 Reports یمنو .1

بخش  نی. در ادییرا انتخاب نما Reports افزونه ECGIB شنیکیاپل در

اند که شده ستیو ساعت ل خیبر اساس تار نیشیپ یاز نوار قلبها یفهرست

 .شوندیداده م شینما د،ییانتخاب نما که هر کدام را

 به نوار قلب ادداشتیافزودن  .2

 ی. برادییفزایدلخواه را ب حیتوض ای ادداشتیبه هر نوار قلب،  دیتوانیم شما

. دیشده انتخاب کن رهی( را در کنار نوار ذخقلم ) هیاست نما یکاف کارنیا

در زمان  ماریب تیثبت وضع تواندیم حیافزودن توض یاز کاربردها یکی

 .( باشدرهیتپش قلب و غ جه،یسرگ لیگرفتن نوار قلب )از قب

 نترنتیا قیارسال نوارقلب از طر .3

باز شده  رهینوار قلب ذخ یرو کردن کیکل بانوار قلب مورد نظر را  ریتصو

مختلف مانند  یهاکشنینوار قلب را با اپل دیتوانیم Share نهی. با گزدیینما

WhatsApp ،Telegram ،Gmail دیبه پزشک خود ارسال کن  رهیو غ. 
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 Setting ماتیتنظ

در  Setting مرتبط با عمکرد دستگاه در افزونه ماتیتنظ

 زیر است:شرح  بهآن ی یهابخشو  داردقرار  شنیکیاپل

• Device 

باشد، مشخصات  دستگاه متصل کیبه  شنیکیاپل اگر

تنها  ی. هر گوشدیکنیبخش مشاهده م نیدستگاه را در ا

اگر  نیدستگاه متصل شود، بنابرا کیبه  تواندیم

 د،ییخود وصل نما یرا به گوش یدیدستگاه جد دیخواهیم

 .دیینما  Forget را یدستگاه قبل دیبا

• Amplitude Level 

قلب  گنالی( سGain شی)افزا یینماامکان بزرگ نهیگز نیا

 ی. دامنه نوار قلب برخآوردیداده شده را فراهم م شینما

 نیاز حد انتظار باشد، بنابرا ترنییاز کاربران ممکن است پا

بهتر  لیو تحل ریتر و امکان تفسواضح شیبه منظور نما

 (.3 سطح دامنه باالتر را انتخاب نمود )مثالً توانیم
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 نمادهای مختلف نمایه بلوتوث

 وضعیت بلوتوث نماد ردیف

1  
 تلفن بلوتوث بودن خاموش

 همراه

2  
 به همراه تلفن اتصال عدم

 دستگاه

3  

 دستگاه به همراه تلفن اتصال

 نوارقلب گرفتن آماده)دستگاه 

 (است

4 
 

 به اتصال یبرا جستجو حال در

 دستگاه

5 
 

 ابیمکان سیسرو یخاموش

location  تلفن همراه 
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 ECG Pocket دستگاه فنی مشخصات

 یکیمدار الکترون یعملکرد اتیخصوص 

 له: تک کاناکانال( تعداد 1

 :دامنه سطح حسب بر( ی)تفاضل یورود لتاژو ییایپو گستره( 2

 سه سطح دو سطح کی سطح صفر سطح

±4.2mV ±3mV ±2.7mV ±1.5mV 

 (50Hz در ی)با پس زن 200Hz-0.1: باند یپهنا( 3

 70dB(: CMRR) مشترک حالت یزن پس نرخ( 4

  10MΩ از بزرگتر: یورود امپدانس( 5

 A/D :200Hz تالیجیمبدل آنالوگ به د یری( فرکانس نمونه گ6

 A/D :12bit تالیجیمبدل آنالوگ به د یرینمونه گ رزولوشن( 7

 

 یسیالکترومغناط یعملکرد اتیخصوص 

 Bluetooth Low Energy (BLE) V 4.0( استاندارد بلوتوث: 1

 GFSKفرستنده:  ونی( مدوالس2

 2.44GHz: فرستنده یمرکز فرکانس( 3

 80MHzارسال در فرستنده:  ی( بازه فرکانس4
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 هیمنبع تغذ اتیخصوص 

 CR2032 (3V) یاسکه یباتر: هی( منبع تغذ1

 ساعت 50: در استفاده مداوم یباتر عمر( 2

 ماه 6: یعاد استفادهدر  یباتر عمر( 3

 یکیزیف اتیخصوص 

 10cm x 3.5cm x 1.6cm :ابعاد( 1

 20g:  وزن( 2

 2cm :یورود یفلز یهالکترودا قطر( 3

 یطیمح ستیز اتیخصوص 

 %90-%10: یحیترج یاتیعمل رطوبت زانی( م1

 C° 30-5: یحیترج یاتیعمل یدما زانیم( 2

 سال 2: دستگاه یانبار یحدود عمر( 3

 افزار نرم اتیخصوص 

 باالتر ای Android V5 (KitKat): شنیکیاپل باعامل سازگار  ستمیس
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 محصول یبرچسب گذار

Type BF Applied Part  
 

Do not dispose with household Waste 
 

Read instructions before use 
 

Manufacturer 
 

Temperature range 
 

Humidity range 
 

Model number 
 

Serial number 
 

Date of manufacture 
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 یابی بیع

 راه حل اشکال

 یگوش به دستگاه (1

 .شودینم متصل

 یعنی د،یکنیم را مشاهده عالمت  اگر. 1

عالمت  یخاموش است. رو لیموبابلوتوث 

 .شودبلوتوث روشن  تا دیبزن 

 یعنی ،دیکنیرا مشاهده م عالمت  اگر. 2

 Reset فشردندستگاه خاموش است. با 

 حل مشکل اگر. دیکن روشن رادستگاه 

 و باشد شده تمام یباتر است ممکن نشود،

 .دیینما ضیتعو را یباتر دیبا

 دیبا دینیبیرا م  عالمت اگر. 3

Location  دیرا فعال کن لیموبا یگوش. 

 یتوجه قابل زینو( 2

من  قلبنوار  یبر رو

 وجود دارد.  

 یو به آرام دییپاک نما را دست انگشتان. 1

 .دیقرار ده الکترودها یبر رو

 نیدر ح ادیتحرک ز ای کردن صحبت از. 2

 .دییبفرما یخوددار قلب نوار افتیدر

 قلب نوار شینما( 3

 . باشدیم وارونه

که فلش  یابگونه دیرا بچرخان ECG دستگاه

 به سمت بدن شما باشد. 



18 

 

 راه حل اشکال

نوار قلب  ریتصو( 4

 گزارشبخش  در

 . دارد یمشکالت

عامل  ستمیس یمیقد یاز نسخه ها یبرخ در

 دیایب شیپ مشکل نیممکن است ا دیاندرو

 : دیتوان یم آنحل  یبراو 

 یبروزرسان را خود دیاندرو عامل ستمیس. 1

 .دیکن

 حاصل تماس شرکت یبانیپشت حدوا با. 2

 . دییفرما

 شروع هنگام در( 5

موج  شکل ،استفاده

 قلب نوار هیشب

 . ستین

 ممکن گنال،یس افتیهنگام شروع در در

تا دستگاه شکل  کشدبطول  هیچند ثان است

 دهد.  شیرا نما حیموج صح

 قلب نوار شینما( 6

 حرکت یکند به

 توقف یگاه و کندیم

 .کند یم

را  آن است، یمیقد دیاندرو. اگر نسخه 1

 شنیکینسخه اپل نیو آخر دیکن یبروزرسان

 .دیرا نصب کن

دستگاه  از متر 1 از شیبهمراه را  تلفن. 2

 . دینکن دور
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 راه حل اشکال

 شینما نیح در( 7

نوار قلب تعداد 

 بهضربان قلب 

داده  شینما یدرست

 . شودینم

نوار  فیضع نگالیس لیبه دل است ممکن

 یاتفاق نیچن تحرک از یناش زینو ایقلب و 

 :نیبنابرا دهد، رخ

 یو به آرام دییانگشتان دست را پاک نما .1

 .دیالکترودها قرار ده یبر رو

 نیدر ح ادیتحرک ز ای. از صحبت کردن 2

 .دیکن ینوار قلب خوددار افتیدر

و باز  دیببند کباریرا  شنیکیاپل لیموبا. 3

 .دیکن

مشکل حل با بخش  حل  عدم یصورت در

خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل 

 . دییفرما

 یهاقلب نوار( 8

 شینما شده رهیذخ

 .شودیداده نم

 ماتیرا در تنظ شنیکیاپل یدسترس سطح

 منظور نیا یبرا ،دیکن یبررس یگوش

( Storage) یگوش حافظه به دیبا شنیکیاپل

 .باشد داشته یدسترس
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 سالمت شیبخش پااطالعات تماس 

 قنبرزاده ابانیخ ،یبهشت دیشه ابانیخ تهران،آدرس: 

 22)آپادانا(، کوچه چهارم، پالک باالتر از خرمشهر 

 یاکاوشکام آس یخدمات مخابرات قاتیگروه تحق

 021-86045861: تلفن

 info@kavoshcom.com: لیمیا

 www.kavoshcom.com: وبسایت
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