
� معلوم کیا جا�� کہ بلڈ پری�� مانی�� �یہ کٮ�
تصدیق شدہ �؟
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ے؟ وری �� تصدیق شدۂ مانی�� استعمال کرنا کیوں ��

� غلط پیمائش امراض قلب � غ�� بھروسہ بلڈ پری��
ۓ شخیص اور ع�ج كا سبب بن سك�� ��

� مہلک امراظ � كا س د عارظہ دل اور فالج جٮ�
ے۔ باب بھی مشكل هو جاتا ��

ز � کمی نہ�� غ�� تصدیق شدہ مانی��

مانی�� دستیاب  � ہزار � ذائد بلڈ پری�� اس وقت ت��

ہ�� لیکن 15 فیصد بھی کم � صحیح جانچ پڑتال � 

ے �� � ��

ں۔ � ہدایات پر عمل مطلوبہ ملک كا انتخاب کر� دی ��

ز كا استعمال کریں جن کو مندرجہ ذیل �ف ان مانی��
ۓ ۔ یوں م�� بھروسہ مند قرار دیا گیا �� مفت رجس��

ی كا � العقوامی رجس�� آپ ک� بھی مل� یا بع��

انتخاب کر سك�� ہ��
� ی�� مل� رجس��

ہ

ڈ

ز
ات پر عمل کریں
 کری
utas.edu.au

یز � العقوامی رجس�� بع��

     برطانی

 آیرلین

     کینیڈا

 جرم��

 جاپا ن

ا�� متحد ہامریکہ ر یاست ٮ�

STRIDE BP
ے۔ صفحہ ی �� ز � رجس�� تصدیق شدہ بلڈ پری�� مانی��

� تفصی� ہدایات پر عمل کریں۔ نم�� 2 پر دی ��

MEDAVAL
م�� تصدیق شدہ اور غ�� تصدیق شدہ بلڈ پری�� مانی��

� تفصی� ہدای ے صفحہ نم�� 3 پر دی �� دونوں كا اندراج ��

www.validatebp.org
https://bihsoc.org/bp-monitors/
https://hypertension.ca/bpdevices
https://bihsoc.org/bp-monitors/
http://www.jpnsh.jp/com_ac_wg1.html
https://www.hochdruckliga.de/messgeraete-mit-pruefsiegel.html
https://www.stridebp.org/bp-monitors
https://medaval.ie/blood-pressure-monitors/
https://www.validatebp.org
https://www.jpnsh.jp/com_ac_wg1.html
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ہدایت نامہ پر مرحلہ وار عمل کریں۔

�

� دریافت کریں کہ ی � مدد � یہ کٮ� STRIDE BP رجس��
ے۔ تصدیق شدہ �� مطلوبہ بلڈ پری�� مانی��

�� ویب براؤزر م�� اٮ�

www.stridebp.org/bp- monitors 
ک یں۔رٹآئپ

بنا�� وا� كارخانہ كا نام متبادل � طور پر ، مانی��
درج کریں اور جب تک کہ آپ کو مانی�� كا 

ماڈل نہ م� نتائج کو اسکرول کریں۔

ے تو اگرمانی�� 'تفصی�ت آلہ جات'م�� درج ��

ے۔ تصدیق شدہ �� ےکہ مانی�� اس كا مطلب ��

إذاگرمانی�� 'تفصی�ت آلہ جات'م�� درج

نہي تو اس كا

مطلوبہ مانی�� كا درست نام �چ باکس 
م�� ٹآئپ کریں۔

 فنکشن انتہا�� حساس
ل یا بنا�� وا� کمپ�� �
 غلطی � اس � نہ 

ے وہ تصدیق شدہ �ے چا��

 Search ABC-123

 Search DEF-456

Brand X

ABC-123

Device Description

No results found.

Device Description
utas.edu.au

� اشتہار بازی، کم قیمت اور جائزوں جائزوں پر مت جائ

ے ۔ ےکہ مانی�� تصدیق شدہ نہ�� �� مطلب ��

مشورہ:اگرمانی�� � ماڈل یا کمپ�� كا 
نام درج نہ�� تو

ے۔ مانی�� تصدیق شدہ نہ�� ��

مشورہ:ت�ش كا
ے۔ مانی�� � ماڈ ��
نام م�� زرا �

� مل�� كا احتمال 
ہی کیوں نہ ہو۔

dspicone
Oval

dspicone
Oval

www.stridebp.org/bp-monitors
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۔ جائ��

� دریافت کریں کہ ی � مدد � یہ کٮ� Medaval رجس��
ے۔ تصدیق شدہ �� مطلوبہ بلڈ پری�� مانی��

ہدایت نامہ پر مرحلہ وار عمل کریں۔

ت�ش کریں Google* یا 
ک� بھی �چ انجن م�� 

� �كا نام اور ماڈل درج ۔ما��
-Medaval  کریں اور ساتھ

ٹائپ کریں

Medaval  ��دیکھ

مشورہ: اگرمان�� �ی ماڈل یا 
مپ�� كا نام درج ن��ہ تو 

مان��ی تصدیق دشہ ن��ہ ہ 
�ے۔

جانچ پڑتال � لنک کو كلک 
کریں۔

وع م�� آ�� وا� ۔��
اشتہارات کو نطر انداذ 

ریں۔۔

� 
�

چیک کریں درست�

�� شخی� رپورٹ پر نٮ�
سکرول کریں۔

Medaval۔� تشخیص اور 
جویذ كا معائنہ کریں

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
ک

utas.edu.au

Assessment:

ارزاں قیمت اور مشہور کمپنیؤں پر مت 

ک

�

مشورہ ۔Medaval    � سٹار 
ریٹنگ � قطعہ نظر  

ہر مانی�� جس � صحیح 
ے وہ �� � تشخیص � ��

تصدیق شدہ قرار پاۓ گا۔

ت

ت

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.
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