
 چرا باید بهترین مارک فشارسنج را بشناسیم؟ 

 
فشارسنج ها میزان حداقل و حداکثری فشار خون شما را به نمایش می گذارند.از آنجایی که  

می باشد بنابراین    تنظیم نشده فشار خون  اکثر حمالت قلبی و یا سکته های مغزی ناشی از  

در منزل کمک شایانی به پیشگیری و درمان بسیاری از   دستگاه فشارسنج بهترین  داشتن  

  بهترین مارک فشارسنج بیماری ها می کند.در این مطلب سعی بر آن شده است تا دقیق ترین و  

 را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم. تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

 آنچه در این مقاله میخوانید: 

 فشارخون چیست؟ •

 دسته بندی فشارسنج ها •

 نکات قبل از اندازه گیری فشارخون  •
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 ست؟ی چ  REAL FUZZYتیقابل •

 بهترین مارک فشارسنج  •

 انواع بهترین مدل های فشارسنج  •

 نرم افزار گوشی رزمکس •

 جمع بندی  •

 فشارخون چیست؟ 

بر اساس  تعریف کرد. نیروی وارده به دیواره سرخرگ ها به طور خالصه فشارخون را می توان  

میلیون آن به  15میلیون مورد مرگ در جهان حدود  56گزارش سازمان جهانی بهداشت از هر 

دلیل بیماری های قلبی و عروقی و سکته های قلبی و مغزی جان خود ر از دست می  

، چاقی و یا به صورت موروثی به   بر اثر استرس، فعالیت بدنی کمدهند.فشارخون باال معموال

می تواند به تنظیم شدن هرچه   حذف نمک خوراکی وجود می آید و پرهیز غذایی به خصوص  

 بهتر فشارخون کمک کند.

 فشار خون نرمال  
 طبیعی میلی متر جیوه 120/ 80کمتر از 

 افزایش  میلی متر جیوه  120-129/ 80

 مرحله اول افزایشی  میلی مترجیوه 130-139/ 80-89

 مرحله دوم افزایشی  میلی متر جیوه 140/ 90

 بحرانی میلی متر جیوه 180/ 120بیش از 

 

 دسته بندی فشارسنج ها 

   دیجیتالی: -1

فشارسنج های خودکاری که پزشکان برای موارد خانگی بسیار آن ها را توصیه می کنند چرا  

نیازی به دانش خاصی ندارد و تمامی موارد به صورت خودکار به نمایش در می آید و می  که 



مانند نمایش ضربان  بهترین مارک های فشارسنج توان از سایر ویژگی های آن ها در  

و اعالم حد  نرم افزارها    گوشی توسط   متصل شدن به ،    نج سخنگو فشارس قلب،حافظه داخلی، 

باتری و   ، فشارسنج های دیجیتالی   بهترین  انرژی بحرانی فشار خون باال استفاده کرد.منابع  

نیز می باشند   Type-cکه سری های پیشرفته دارای پورت هستند تبدیل کننده )آداپتور(  

  ی فشارسنج ها بهترین مارک  در بعضی از  . می شوند به طورمستقیم به برق متصل و 

 استفاده همزمان از باتری و برق نیز امکان پذیر می باشد. 

 فشارسنج دستی:  -2

تقسیم میشوند.فشارسنج های   عقربه ای و جیوه ای به دو دسته   فشارسنج های دستی 

به صورت عمومی کاربرد ندارد چرا که  و جیوه ای که از تغییر ستون جیوه استفاده می کند 

 خطر شکستگی مخزن جیوه ای آن و آسیب جدی به مصرف کننده دارد. 

نیاز به دانش و مهارت در تعیین فشار خون دارد چرا که دارای   فشارسنج های عقربه ای 

دست بند پارچه ای است که در بیمارستان ها با تکنیک گوش کردن میزان   عقربه و یک   یک

فشار خون محاسبه می شود با این وجود اطالعات دقیق تری را به ما می دهند اما برای  

 دسترسی به آن ها نیاز به کمک و دانش پزشکی دارید. 

 نکات قبل از اندازه گیری فشارخون 

از    دیجیتالی همبهترین مارک های فشارسنج ون حتی با  بهتر است قبل از اندازه گیری فشارخ

 حاصل شود.تر مصرف دخانیات،فعالیت زیاد و پرخوری پرهیز بشود تا نتیجه مطلوب 

 ست؟ یچ REAL FUZZY تیقابل 

و اندازه   کیستول یکاف را بر اساس فشار خون س از یمورد ن  ی فشار هوا Real Fuzzy  یتکنولوژ 

از حد به بازو کاربر، باعث    شیهوا در کاف عالوه بر فشار ب  ادیز زان یم  کند، یم ن ییبازو کاربر تا

و   کندیمشکل را حل م  نیا  Real Fuzzy  ی.تکنولوژشودیفشار گرفته شده م زان یبروز خطا در م

 .کندی م میهوا را تنظ زان یم، هوشمند با توجه به ابعاد دست ورتبص



 فشارسنج   مارک بهترین  

تولید دستگاه های فشارسنج پیشرو و پیشگام  مدل ها و برند های زیادی در صنعت پزشکی و 

هستند اما برای بهترین بودن نیازمند به روز بودن و دانش کافی در صنعت پزشکی است.یکی  

 1988که از سال  ، شرکت سوئیسی رزمکس، فشارسنج های  بهترین مارک های فشارسنجاز  

می باشد.این شرکت با استفاده از آخرین تکنولوژی ها  ، فعالیت خود را آغازکرده است

واطالعات به دست آمده توانسته است براساس نیازکاربران بهترین محصوالت پزشکی را به  

 عموم مردم جهان عرضه کند.

 آشنایی با محصوالت و شرکت رزمکس یلینک ویدیو

https://aparat.com/v/6pyix 

 های فشارسنج   انواع بهترین مدل 

 Z1فشارسنج رزمکس مدل -1

 

  ی بزرگ ، اعداد و اعالن ها ش یصفحه نماو  REAL FUZZY با استفاده از تکنولوژی  دستگاه نیا

افراد    ی برا یژگ یو نی و ا  ی به نمایش میگذاردبزرگرا به دستگاه  نیا  ی نشان داده شده بررو
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سنج   فشار.ندیدستگاه استفاده نما نیاز ا  ی به راحت  توانندیو م باشدیمناسب م اریبس مسن 

حافظه،   ن یو ا کندیم  یبان یکاربر پشت کی  یبرا ی عدد  ۹۰از حافظه  Z1 رزمکس مدل یتال یجید

بهترین مارک  به   کنندی م یبان یپشت یمحصوالت که از حافظه کمتر ریسا  ان یدستگاه را در م نیا

زمان    دیتوان یکه م باشدیو زمان م خیتار  شگری نما یدارا   Z1فشارسنج تبدیل میکند.  فشارسنج 

  ت یدستگاه قابل نی ا  طور نیهم د، یشده گذشته را مشاهده کن افتی در  یسنجش ها  خیو تار 

  یبرا  تیقابل نیسنجش آخر گرفته شده را دارد و ا  ۳ نیانگیو نشان دادن م یر یاندازه گ

  صی تشخ  تیقابل یدستگاه دارا ن یا.باشدی دارد مناسب م یکه فرد فشار خون نامنظم یمواقع 

  ی ریاندازه گ ن یمعناست که اگر در ح ن یبد تی قابل نی است، ا یریاندازه گ نی حرکت فرد در ح

که   دیآ ی درم ش یعالمت حرکت دست به نما شی فشار، دست کاربر حرکت کند، در صفحه نما

سنجش اقدام   افتیدر یاست که مجدد برا ازیو ن  ستین  قیدق یر یاندازه گ دهدینشان م

اگر کاربر به   باشد، ی کاف م حیبستن صح شگریدستگاه ، نما  نیا  یها  تیاز قابل گری د یک ی.شود

به   شیصفحه نما   یدست خود نبسته باشد، عالمت کاف بررو  یکاف را بررو ح یصورت صح

 باشدی مناسب م  متر ی سانت  ۴۰تا  ۲۴ یدور بازو ها یبرا فشارسنج  ن یا.دیآ  یدر م شینما

  فشارسنج مارک  بهترین  . و مقاوم است یعال  اریمحصول از جنس بس نی کاف ا ن یهمچن

دستگاه را   یعمر باتر  یژگ یو ن یو ا باشدیخاموش شدن خودکار م ستمیس ی دارا Z1 ، رزمکس

با استفاده از    )یبا برق شهر Z1 رزمکس مدل  ی تال یجید فشارسنج   هیتغذ منبع .دهدیم شیافزا

در   د یدقت داشته باش حتما.باشدیم یقلم مین  یچهار عدد باتر  ایو   (C   پی پورت تا آداپتور با  

  نی . ادیی دستگاه را از آن خارج نما ی ها ی، باتر اتصال به برق  هنگام استفاده به صورت

  یی را شناسا یقلب  یتمیرا دارد. هر گونه آر یو نوسانات قلب  ی متینامال ص ی تشخ  تیمحصول قابل

که دچار   یافراد  یخصوصا برا یژگ یو نی ا.کندی و به صورت هشدار کاربر را آگاه م  کندیم

دستگاه، رده   نیا  ی ها تیاز قابل گری د یکی. باشدی مناسب م  اریهستند، بس یمشکالت قلب 

 .استفاده کنند Z1 از یراحت افراد مسن بتوانند به  شودیو باعث م باشد یم WHO یبند

 (خطر فشار خون باال)HRI خطر شی نما ای WHO یبند رده

فشار خون در سمت چپ دستگاه   شیپس از نما رسدیکه سنجش کاربر به اتمام م یهنگام  در

، قرمز ( وجود   یبه رنگ ) سبز ، زرد ، نارنج یرده بند  کی Z1 رزمکس مدل ی تال یجید فشارسنج 

در محدوده   زان یمعناست که م  نیسبز بد  رنگ.شودیم میدارد که براساس فشار فرد تنظ
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خطر   یبه معنا شودیم  ک ینمودار به به قرمز نزد نی هرچه ا ب یترت نی است  و به هم یمناسب

 .باشدیم

 X5فشارسنج رزمکس مدل -2

 
.  کندی ، پمپ دستگاه به شکل خودکار شروع به باد کردن کاف مفشارسنج ن یبا روشن کردن ا

و آسان است.   عی فشار با آن سر یریگدارد، اندازه فشارسنج   نیکه ا  ییعالوه بر دقت باال

و   کنندی م  یریگاندازه زیعالوه بر فشار، تعداد ضربان قلب شخص را ن   ها فشارسنج   بهترین اکثر 

باد، نشانگر قلب   یهی را دارد. هنگام تخل تیقابل ن یهم ا X5  دلرزمکس م  فشارسنج بهترین  

فشار   ، یریگاندازه   ان ی. پس از پازندی صفحه چشمک م  یهماهنگ با نبض شخص رو

نقش   شینماصفحه  یرو  ی ( با اعداد بزرگنیی )فشار باال و پا کیستول یاسیو د کیتسول یس

از   جهینت 120. تعداد دید توان ی را م  قهیهر دق  ها هم تعداد ضربان قلب درآن  ریو ز بندندی م

  رهیدستگاه ذخ نی ا یو ساعت داخل حافظه  خیشده به همراه تار یریگاندازه  یفشارها 

  کی  جینتا نیانگیم  یریگآخر و اندازه  یجهیسه نت یریگن یانگیدستگاه امکان م نیا.شوندی م

فشار   یریگاندازه  ی بدون التکس است. برا تی هفته را دارد و کاف آن از نوع ضدحساس

  نیچرا که ا  دیبستن کاف به دور بازو باش درستنگران نا ستیفشارسنج الزم ن  ن یخونتان با ا

 درست بستن هستند.  صیتشخ تیقابل ی دارا رزمکس   ی ها فشارسنج مدل از  
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 X5مدل بهترین فشارسنج

 حرکت   ص ی تشخ 

 (AFib) یز ی دهل   ون ی الس ی بر ی ف   ص ی تشخ 

 فشار خون باال   نشانگر 

 صحت کاف   نشانگر 

 حالت کاربر مهمان   ی دارا 

 کاف بدون التکس   ی دارا 

 نگهدارنده کاف   ی دارا 

 سه اندازه آخر   ن ی انگ ی م   ی دارا 

 احتمال وقوع سکته   ص ی تشخ 

 (ARR) )ضربان نامنظم قلب(  ی قلب   ی تم ی آر   ص ی تشخ 

 (AFib) ی)سکته( قلب   ون ی الس ی بر ی ف   ص ی تشخ 

 (PC) انقباض زودرس  ص ی تشخ 

 ی ر ی تکان خوردن دست در هنگام اندازه گ   ص ی تشخ 

 

 X9رزمکس مدل فشارسنج -3
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موجود در بازار است    ی تال ی ج ی د   فشارسنج   بهترین مارک های   از یک ی X9رزمکس مدل   فشارسنج 

  ی. تمام اطالعات کندی م ی ریگاندازه قیو فشار خون فرد را آسان و دق شودی که دور بازو بسته م 

با داشتن حافظه داخلی  محصول  نی. اشودی داده م شیآن نما  LCD یدارد بر رو  ازیکه کاربر ن 

انجام شده با دستگاه بر اساس   ریاخ یریگاندازه  90به  ربوطاطالعات م یثبت و نگهدار  تیقابل

خاطر    نیو زمان دارد به هم خینشانگر تار  فشارسنج ن یکه ا ییو ساعت را دارد. از آنجا خ یتار

. کندی کاربر فراهم م یبرا یریگبعد از هر چند بار اندازه  ماریامکان کنترل فشارخون ب 

  د یبگذار ان یشک خود در مدستگاه را با پز یثبت شده در حافظه  جینتا دیتوان ی شما م ن یهمچن

  ییهات یمحصول با قابل ن ی. اردیانجام پذ  یترق یشما به شکل دق یمار یب  تیوضع  ی تا بررس

درست بستن و جدا شدن کاف،   صیتشخ ، یریگحرکت دست هنگام اندازه  صیتشخ رینظ

  ن یاز بهتر یک ی عنوان   به نهیزمبا نور پس شگریفشارخون، نما سکیر  زان یم شگرینما

  نی از ا X9رزمکس مدل    فشارسنج   بودن   بهترین .  شودی موجود در بازار شناخته م یهانه یگز

و   ی کاردیتاک  یماریب  ، ی )سکته( قلب ون یالسیبری ف ، یقلب یتم یآر  صیتشخ یی جهت است که توانا

شما را برطرف خواهد کرد. در انتها در نظر    ازیتمام ن  نیرا دارد بنابرا  یکاردیبراد ی ماریب 

  گرینسبت به د ییبازو سنجفشار یها ذکرشده دستگاه ی های ژگیکه عالوه بر و دیداشته باش

 دارند. ی باالتر   ی ر ی گ دقت اندازه   تال، یجید یهامدل 

 9Xبهترین فشارسنج مدل  

یز ی انقباض نامنظم دهل   ص ی تشخ   (AFib) 

یز ی انقباض زودرس دهل   نشانگر   (PC) 

قلب   ی کندکار   ص ی تشخ   (BRAD) 

ی ک ی لومتر ی و اس   ک ی اتوممات   ی ر ی گ اندازه   ت ی قابل   

صحت کاف   نشانگر   

حرکت   ص ی تشخ   

سه کاف کوچک، متوسط و بزرگ   ی دارا   

نگهدارنده کاف   ی دارا   

نه ی زم نور پس   ی دارا   

مادام العمر   ون ی براس ی کال   

احتمال وقوع سکته   ص ی تشخ   

)ضربان نامنظم قلب(  ی قلب   ی تم ی آر   ص ی تشخ   (ARR) 
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ی)سکته( قلب   ون ی الس ی بر ی ف   ص ی تشخ   (AFib) 

انقباض زودرس  ص ی تشخ   (PC) 

ولت   6با آداپتور    همراه   

مختلف   ی زها ی با سه کاف در سا   همراه   

ی محاسبات   ی خطا   هشدار   

 حافظه   90  ره ی ذخ   ت ی قابل   ی دارا 

 

 CF175Fرزمکس مدل  ی فشارسنج سخنگو -3

 
و موجود در بازار    تی فیباک های بهترین فشار سنج از    یکی  CF175Fفشارسنج رزمکس مدل  

ها و  شما در زمان   یهمراه  یقابل حمل برا فیک جودوزن کم آن و و لیاست که به دل 

به دستگاه را   دن ی رس بی کاربر از آس یمناسب است و نگران  یانه یمختلف گز یهاط یمح

و   دهدی م شی قلب شما را نما یتم یضربان و آر نیدستگاه همچن ن ی. اسازدی برطرف م

  ی فشارسنج باتر نی ا  یه یشده را دارد. منبع تغذ یریگاندازه  جهینت 90 ی سازرهیذخ تیقابل

داشت.   دینخواه های مداوم باتر ضیبه تعو یاز یاست که ن  یااست و مصرف آن به اندازه 

  نی بر آن، کار با ا وهها بار استفاده از دستگاه پاسخگوست. عالده  یبرا  های در واقع عمر باتر

هم راستا    حاًیصاف و ترج یسطح  یدست خود را بر رو  ستی راحت است کاف ار یمحصول بس
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زمان ممکن فشارخون    نیو در کمتر  دیخود ببند ی و دستگاه را دور بازو دی با قلب قرار ده

 داده خواهد شد.   شینما، دستگاه LCD  یو ضربان قلب شما رو 

 

 

 CF175Fبهترین فشارسنج مدل  

 سخنگو 

 ی فشار به زبان پارس   ی اعالم صوت   ت ی قابل 

 حرکت   ص ی تشخ   ستم ی س   ی دارا 

 آخر   ی جه ی نت   3از    ی ر ی گ ن ی انگ ی م   ت ی قابل 

 فشار   سک ی ر   ی بند درجه 

 ی قلم   ی عدد باتر  4

 با اعداد بزرگ و خوانا XL   :شی صفحه نما   ز ی سا 

 ی و فرانسو   ی عرب   ، ی کرد   ، ی ترک   ، ی انگلیس   ، ی فارس   ی ها از زبان   ی بان ی پشت   ی دارا 

 

 S150رزمکس مدل  تالیجید  یفشار سنج مچ-5
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  نییتع   یبرا یلومتریاز روش اوسبوده و  یاز نوع مچ  «S150» مدل «رزمکسشارسنج  ف 

پمپ   ستمیکاررفته در سبه  «Smart Sense» یکمک تکنولوژ به.کندی فشارخون استفاده م

  ی برا فشارسنج کاف دور مچ  زیسا.شودی انجام م یی فشار با دقت باال یریگفشارسنج، اندازه

 مین  ی دستگاه از دو عدد باتر یانرژ .مناسب است متریسانت 22تا   13.5دور مچ  یاندازه 

 متری سانت کی  یاندازهبه  فشارسنج   دیفشار، با قیدق یریگاندازه   یبرا.شودی م  نیقلم تأم

پمپ   فشارسنج، روشن کردن   با.سطح باشندبا قلب هم  فشارسنج باالتر از مچ بسته شود و 

  عالوه  .کندی م یریگدستگاه به شکل خودکار شروع به باد کردن کاف کرده و فشار را اندازه 

  یحافظه .شودی داده م  ش یمحاسبه شده و نما زین  قه یبر فشار، تعداد ضربان قلب در دق

  60صورت روشن ماندن دستگاه، پس از  در .را دارد جهینت 90 یره یذخ تیدستگاه قابل

  سنج انجمن فشار یفشارسنج با استانداردها  نیا.شودی به شکل خودکار خاموش م  هیثان 

 .کسب کرده است زیرا ن  AAMI اروپا تطابق دارد و استاندارد

 S150بهترین فشارسنج مدل 

SMART SENSE  شرفته ی پ   ی کنترل هوا  

فشارخون باال   سک ی ر   نشانگر   

ضربان نا منظم قلب   نشانگر   

ی ر ی اندازه گ   ن ی حرکت فرد در ح   ص ی تشخ   

ی ر ی اندازه گ   90ی ساز   ره ی ذخ   ت ی قابل   

 لمس   ک ی تنها با    عملکرد 

 

 CF155Fرزمکس مدل  تالی جیفشار سنج د-6
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را دارد از   ریاخ  یریگزه اندا 90اطالعات مربوط به   یثبت و نگهدار  ت یقابل فشارسنج نیا

  یخطا باشند برخ یممکن است دارا  تالیجید یها معتقدند فشارسنج  یاکه عده  ییآنجا

از   ی. برخاندده یشیاند یادغدغه چاره  ن یا  یمحصول برا ن یا ی دکننده یتول  ی هاشرکت

آخر را دارد و   یری گسه اندازه یریگنیانگیم تیقابل تال یجید  یهافشارسنج بهترین مارک  

مدل   نی . ادیاز فشارخون خود را داشته باش یترق یکه سنجش دق  شودی امر باعث م  نیهم

رزمکس    ی ها فشارسنج مدل از   نیا  یهای ژگیو گریمجهز شده است. از د  تیقابل ن یهم به ا

حرکت فرد   صیفشارخون باال، نشانگر ضربان نامنظم قلب و تشخ سکیر ربه نشانگ توان ی م

را نادرست   فشارسنج ممکن است بازوبند    یاشاره کرد. از آنجا که برخ  یریگاندازه   نیدر ح

  نی حبستن حرکت در  ح یصح صیدستگاه به سنسور تشخ نی خود ببندند، ا یبر بازو

  ن یخواهد بود. ا ترق یفشار خون فرد دق یریگاندازه   نیمجهز شده است بنابرا یریگاندازه 

بدون التکس بهره برده است و فشار و باد بازوبند آن با استفاده    یمحصول از کاف مخروط 

مدل به همراه آداپتور شارژ عرضه خواهد   نی. اشودی م میتنظ Real Fuzzy  یاز تکنولوژ 

 شد.

 

 

 CF155Fبهترین فشارسنج مدل  

 فشار خون   سک ی شانگر باال بودن ر ن 
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 ی تم ی آر   ص ی تشخ 

 عدد حافظه  90

 آخر   ی ر ی اندازه گ   3  ی ر ی گ   ن ی انگ ی م 

  63X55 mm  شی صفحه نما   ز ی سا 

 AAA یباطر  4

 

 GB102رزمکس مدل  یافشار سنج عقربه-7

 

  یشتریونقل، طرفداران ب خاطر سهولت استفاده و حملبه  ی تال ی ج ی د   ی ها فشارسنج امروزه  

نوع فشارسنج   نی رواج داشتند. ا  ی ا عقربه   ی ها فشارسنج اند؛ اما در گذشته کرده دایپ

فشارسنج  .  کنندی ها از آن استفاده مدارد و هنوز هم اکثر پزشک  یی باال   ار ی دقت بس 

  یی آنالوگ است که دقت باال یها فشارسنج مارک    بهترین از   ی کی مه   GB102رزمکس مدل 

  یریگاندازه  ی مختلف مناسب خواهد بود. برا ییافراد با اندازه دور بازو ی دارد و برا

همراه آن را   ی گوش  دی، باGB102رزمکس مدل  یافشارخون با استفاده از فشار سنج عقربه 

. با رساندن  چاندیر بازو پ ( را به دوهیالدو   یبرزنت یسه یدست فرد قرار داد و کاف )ک یرو

آرام   چاندن یو سپس پ شودی خون کند م  ان یکاف، جر یپمپ کوچک به محفظه  قیهوا از طر

. از  کندی آن مشخص م یصفحه  یفشار خون را رو  زان یم ، یاعقربه یاهرم کنار صفحه 

اشاره کرد.  وهی ج متری لیم 300تا دامنه  ک یلومتریبه سنجش اس توان ی آن م  یهای ژگیو

https://avalshop.com/rossmax-gb102
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از پوست شما در   لیدل  نیاست به هم تی ضد حساس لون یفشار سنج از نا نی جنس کاف ا

آن، امکان حمل و   ینگهدارمخصوص  فی و ک کندی محافظت م یریگانجام عمل اندازه  نیح

بهترین    د یاگر قصد خر  یشما فراهم خواهد کرد. به طور کل یآسان را برا یی نقل و جابجا

  یاصل ی هانهی گز  یک ی تواندی محصول م  نی ا دی ( را داریاآنالوگ )عقربه فشارسنج   مارک 

 باشد.  د یخر یبرا

 GB102بهترین فشارسنج مدل  

 وه ی ج   متر ی ل ی م  300  ی تا دامنه   ک ی لومتر ی سنجش اس 

 ن ی و بدون پ   ی مشک   ی ها و عقربه   د ی بزرگ و خوانا با رنگ سف   ی صفحه   ی دارا 

 بدون التکس   ی ساخته شده از پارچه   ی دور بازو   کاف 

 با پوشش کروم   ی برنج   ی هوا   ی ه ی تخل   ر ی ش   ی دارا 

 ( ی طب   ی با استتوسکوپ )گوش   همراه 

 

   نرم افزار گوشی رزمکس 

 

،  SpO2فشار خون، گلوکز خون، میتوانید   "healthstyle Rossmax" با استفاده از نرم افزار

بلوتوث   ق یاز طر ی . محصوالت به راحتدیکن تی ریبرنامه مد کی خود را تنها در  یوزن و دما 

  یفاصله دارد. اشتراک گذار  کی کل کیتنها با    یآن  یمتصل خواهند شد و ارتباط داده ها 
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تان شما را در روند بهبود و پیشگیری از بیماری ها یاری  پزشک خود باداده ها و نمودارها

   میکند.

 iosلینک دانلود  لینک دانلود اندروید 

 

 جمع بندی و نکات نهایی 

آشنا شوید و   بهترین مارک و مدل های فشارسنجسعی بر آن شد تا با  در مطالب گفته شده 

را انجام دهید شایان ذکر است تمام   بهترین فشارسنج هابرای انتخاب بهتر، مقایسه بین 

ساله می باشند با خرید از اول شاپ صاحب بهترین و ارزان   5-2محصوالت دارای گارانتی 

ابهام و پرسش،سواالت  شوید.در صورت هرگونه   بهترین مارک فشارسنج ترین فشارسنج از  

 خود را در دیدگاه بنویسید تا کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان باشند.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viwave.RossmaxConnect
https://apps.apple.com/app/id1476813875
https://avalshop.com/category/medical-equipment/rossmax

