دستورالعمل اندازه گیری فشارخون
دستَر خشضک ( کاردکس ٍ خزًٍذُ) را تزرسی کٌیذ.
هذدجَ را ضٌاسایی کٌیذ  ،تا ٍی ارتثاط تزقزار کٌیذ  ،رٍش ٍ ّذف اًجام کار را تزای ٍی تَضیح دّیذ.

ٍسایل را آهادُ کٌیذ  :گَضی خشضکی ،دستگاُ فطارخَى ،خٌثِ الکل ،خَدکار آتی ،تزگ هخصَظ عالین حیاتی ،دستکص یکثار هصزف

تا استفادُ اس خوح  ،کاف فطارخَى را اس ًظز صحت تزرسی کٌیذ.
دستْا را تطَییذ.

دستکص یکثار هصزف تدَضیذ.
هذدجَ را در ٍضعیت هٌاسة قزار دّیذ ٍ تاسٍی هٌاسة را اًتخاب کٌیذ ٍ .ضعیت هٌاسةً :طستِ  ،ایستادُ یا خَاتیذُ تِ طَری کِ دست هذدجَ ّن سطح قلثص تاضذ
ٍ کف دست تاال تاضذ  .تاسٍی هٌاسة  :عذم ٍجَد تشریق ٍریذی ـ اعوال جزاحی سیز تغل ـ هاستکتَهی  ،گج گیزی ٍ ضاًت
تا قزاردادى تخص هزکشی کیسِ داخل تاسٍتٌذ رٍی ضزیاى تزاکیال  ( ،خٌْای تاسٍتٌذ  %00هحیط دٍر تاسٍ تاضذ ٍ تیَج داخلی آى  %00دٍر تاسٍ را تدَضاًذ).
تاسٍتٌذ را تِ ضیَُ هٌاسة تِ دٍر تاسٍ تثٌذیذ (  5ـ  2/5ساًت تاالی قسوت داخلی آرًج  ،عذم تواس تا لثاس هذدجَ ـ تستي صاف  ،یکٌَاخت ٍ تا فطار هٌاسة) .

سطح جیَُ یا عقزتِ دستگاُ را رٍی صفز ٍ در راستای چطن تِ فاصلِ کوتز اس یک هتز قزار دّیذ.
ًثض رادیال یا تزاکیال را تا اًگطتاى لوس کٌیذ.
جْت افشایص دقت در اًذاسُ گیزی فطارخَى  ،اتتذا تا استفادُ اس ًثض ،فطار سیستَل را اًذاسُ گیزی کٌیذ.
( سهاًی کِ خس اس خوح کزدى ً ،ثض ًاخذیذ هی ضَد)

تاسٍتٌذ را تِ طَر کاهل تخلیِ کزدُ ٍ حذٍد  00ـ  00ثاًیِ صثز کٌیذ.
گَضی را خس اس تویش کزدى تا خٌثِ الکل در گَش گذاضتِ ٍ ًثض تزاکیال را لوس کزدُ ٍ دیافزاگن یا
تل گَضی را رٍی هحل ًثض تذٍى ایٌکِ تِ لثاس هذدجَ یا کاف فطارخَى تزخَرد داضتِ تاضذ قزار دّیذ.
خیچ خوح را در جْت عقزتِ ّای ساعت تثٌذیذ ٍ کاف تاسٍتٌذ را تا  00هیلی هتز جیَُ تاالتز اس هحل ًاخذیذ ضذى ًثض خوح کٌیذ.
تِ آراهی خیچ خوح را تاس ( تا سزعت  2تا  0هیلی هتز جیَُ در ثاًیِ ) ٍ فطار سیستَل ٍ دیاستَل را اًذاسُ گیزی کٌیذ.
( ضٌیذى اٍلیي صذا هطاتق فطارخَى سیستَلیک ٍ قطع کاهل ٍ یا تغییز صذا فطارخَى دیاستَلیک)
تاسٍتٌذ را کاهالً تخلیِ کٌیذ  ،دستکص را تیزٍى تیاٍریذ  ،دستْا را تطَییذ ٍ ٍسایل را جوع آٍری کزدُ ٍ درجای خَد قزار دّیذ.
ضزایط غیزطثیعی ٍ ًیاس تِ هذاخلِ خشضک را تعییي ٍ گشارش کٌیذ.
فطارخَى هذدجَ را تا خَدکار آتی در تزگ هخصَظ عالئن حیاتی ثثت کٌیذ.

تصاویر نحوه اندازه گیری فشارخون

در تصویر باال:سمت راست دستگاه اندازه گیری فشار خون جیوه ای،سمت چپ اندازه گیری فشار خون دستگاه عقربه
ای
نحوه بستن کاف فشار خون

الف) نبض براکیال راباانگشتان لمس کنید.
ب)بازوبند را  5ـ  2/5سانت باالی قسمت داخلی آرنج ببندید
ج) بازوبند راطوری ببندید که بالباس مددجو تماس نداشته باشد
د)قسمت بل گوشی را روی محل نبض بدون اینکه به لباس مددجو یا کاف فشارخون برخورد داشته باشد قرار دهید.

