کیفیة التحقق من أن جھاز قیاس ضغط الدم
قد تم اختباره بشكل صحیح للتأکد من دقته
لماذا أحتجا إ� استخدام شاشة دقیقة؟

یوجد العدید من الشاشات �غ� الدقیقة

قد یؤدي القیاس �غ� الدقیق لضغط الدم إ� التشخیص
أیضا تفویت
�غ� الصحیح والع�ج �غ� المناسب .یمکن ً
فرصة الحد من خطر �ا�صابة بنوبة قلبیة أو سكتة
دماغیة

تتوفر �
أك� من  3000أجھزة مراقبة ضغط الدم
�
ولکن تم اختبار أقل من  ٪15من هذه ا�جھزة للتأکد
من دقتھا

�
تو� بھا السج�ت )المجانیة( أدناه
ال�
�
استخدم فقط الشاشات �
�
اخ� سجل دولتك أومن السجل العام

سج�ت ع� حسب الدولة
انقر ع� الدولة ذات الصلة واتبع تعلیماتھم
 كند ا
 الیابنا
 الو�یات المتحد ةا�مریکیة

 بریطانیا
 اومن
 كند ا

السج�ت العامة
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 STRIDE BPعبارة عن سجل ��جھزة مراقبة ضغط الدم �
ال� تم التحقق
�
منھا .اتبع �ا�رشادات التفصیلیة حول کیفیة البحث �� هذا التسجیل ��
�
�
الصفحة .٢
�
ال� تم التحقق منھا
ی�د  Medavalک�ً من أجھزة مراقبة ضغط الدم �
البحث �� هذا
وغ�المصدق علیھا .اتبع �ار�شداات التفصیلیة حول کیفیة
�
�
�
التجسی� ل الصفحة.٣
�

کیفیة التحقق من أن جھاز قیاس ضغط الدم قد تم اختباره
بشكل صحیح للتأکد من دقته باستخدام سجل STRIDE BP
دلیل خطوة بخطوة

ABC-123

Se arch

Device Description
Brand X
ABC-123

.باكت www.stridebp.org/bp- monitors
� �� متصفح الویب الخاص بك .
بحث .بكتابة النموذج الدقیق للشاشة � ��
مربع البحث .
بحث .بكتابة النموذج الدقیق للشاشة � ��
مربع البحث و مرر ��سفل للنتائج ا� أن
تجد طراز الشاشة المدرج .

اذا كانت الشاشة مدرجة ضمن "وصف
الجھاز" ،فقد تم التحقق من صحتھا
إذا كانت نتیجة البحث "لم یتم العثور ع�
نتائج" ضمن "وصف الجھاز" ،فإنه ینصح
بعدم استخدام الجھاز.

DEF-456

Search

Device Description

No results found.

� تجذبك الع�مات التجاریة أو �
ا�سعار أو المراجعات

نصیحة :إذا لم یکن اسم �
ال�کة
مدرجا ع�
المصنعة أو طراز الجھاز ً
الجھاز نفسه ،فانه �
با�غلب لم یتم
التحقق من مصداقیة الجھاز
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نصیحة :إن وظیفة البحث حساسة للغایة.
أي أخطاء طفیفة � �� اسم �
ال�کة
المصنعة أو طراز الشاشة �
ستع� عدم
�
العثور ع� الشاشة � ،
ح� إذا تم التحقق
من صحتھا.

کیفیة التحقق من أن جھاز قیاس ضغط الدم قد تم اختباره
بشكل صحیح للتأکد من دقته باستخدام سجل Medaval
دلیل خطوة بخطوة
بحث .جوجل * صنع
وطراز جھاز مراقبة ضغط
الدم  ،جنبا إ� جنب مع
كلمة "."Medaval
* أو أي محرك بحث آخر

medaval.ie > device > abc-123

Brand X ABC-123 Blood Pressure Monitor - Medaval

The Brand X ABC-123 is a clinically validated
taken from the upper arm and it is intended fo

Assessment:
The technology used in the Brand X ABC-123, to measure blood
validation study, in a general population, according to a recognised st
published in a peer-reviewed publication.

نظرة .ابحث عن الرابط
مع تقییم Medaval
للشاشة وانقر فوقه.
تجاهل أي مواد إع�نیة
أخرى قد تظھر � �� النتائج
القلیلة �
ا�و�.
التحقق من .مرر ��سفل
إ� تقریر تقییم الدقة.
ابحث عن تقییم
 Medavalوالتوصیة.

� تجذبك الع�مات التجاریة أو �
ا�سعار أو المراجعات

utas.edu.au
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نصیحة :یستخدم موقع Medaval
تقییمات النجوم المختلفة  ،ولکن
یو� باستخدام أي شاشة تم
التحقق منھا بشكل صحیح  ،بغض
النظر عن عدد النجوم.

نصیحة :إذا لم یکن اسم
�
ال�کة المصنعة أو طراز
مدرجا ع� الجھاز
الجھاز ً
�
نفسه ،فانه با�غلب لم یتم
التحقق من مصداقیة الجھاز

