
  معرفی عمومی دستگاه فشار سنج

  چیستی دستگاه

 گیري اندازه. آید می بدست درموردسالمتی مهمی اطالعات فشارخون گیري بااندازه. است مهم حیاتی ازعالیم یکی فشارخون
  .دارد ظریفی روشهاي و ها شیوه و میشود انجام فشارسنج دستگاه فشارخون،بوسیله

 ممکن کوچک اشتباه یک درغیراینصورت باشد؛ داشته کامل آشنایی روشها و ها شیوه این یدبابا میگیرد رااندازه فشارخون که فردي
  .شود منجر شده گیري اندازه خون فشار مقدار درباره ناصحیح اطالعات کسب به است

  فشارخون تعریف

 این که دارد نیرویی به نیاز ند،برسا بدن مختلف اعضاي به را غذایی مواد و شود جاري بدن عضايا یا درشریانها خون اینکه براي
 ششی وشریان آئورت نام به بدن، عمدة شریان دو داخل به مداوم طور به را خون قلب. است قلب مولدآن و دارد نام فشارخون نیرو
  .میکند پمپ

 نوسان در حداقل و حداکثر دوسطح بین شریانی فشارخون نبضداراست، شریانها داخل به قلب توسط خون کردن پمپ که ازآنجا
  .آید می بوجود قلب استراحت زمان در دیاستولی یا حداقل وسطح قلب انقباض درزمان سیستولی سطح یا حداکثر سطح. است

 آئورت درون به قلب وسیله به دقیقه درهر که مقدارخونی یعنی است، قلب برونده یکی دارد؛ بستگی مهم دوعامل به فشارخون
 این بخواهیم اگر. دارد وجود رگها در ازقلب خون خروج راه سر بر مقاومتیکه یعنی است؛ گر مقاومت دیگر، عامل و میشود پمپ
  : است زیر قرار به دهیم نشان فرمول شکل به را رابطه

  فشارخون = قلب برونده×  رگ  مقاومت

 تغییر مختلفی عوامل تأثیر تتح روز درطول فشارخون همچنین. میکند تغییر خون فشار مقدار رگ مقاومت یا قلب برونده تغییر با
 دردناك، تحریکات عصبی، تحریکات عضالنی، فعالیت گوارشی، فعالیت مغز، فعالیت بدن، وضعیت عوامل این جمله از میکندکه

  .است دارو و قهوه الکل، دخانیات، مصرف ، صدا ومیزان هوا دماي مثل محیطی عوامل پر، مثانه

 در. کنند می گیري اندازه حداقل و حداکثر دوسطح در را فشارخون فرد هر در. گیرند می دازهان بازویی درشریان را فشارخون غالباً
  .مینامند سیستولی یا ماکزیمم فشار را سطح این خودمیرسد؛ مقدار حداکثر به فشارخون میشود، منقبض قلب زمانیکه

 فشارخون هردوسطح. میآید بدست میرسد، خود مقدار حداقل به خون فشار که قلب استراحت زمان در دیاستولی یا مینیمم سطح
 فشار معادل120بزرگتر عدد و یا 80/120مثالً میشود، نشانداده جیوه میلیمتر حسب بر کسر صورت به یا هم کنار عدد دو صورت به

  .است فشارمینیمم معادل 80کوچکتر عدد و ماکزیمم



  فشارخون بندي تقسیم

  میلیمترجیوه 80 کمتراز وفشارمینیمم میلیمترجیوه 120 کمتراز فشارماکزیمم:  مطلوب فشارخون -1

  میلیمترجیوه 85 کمتراز وفشارمینیمم میلیمترجیوه 130 کمتراز فشارماکزیمم:  طبیعی فشارخون -2

  میلیمترجیوه 90 تا 85 بین فشارمینیمم یا میلیمترجیوه 140 تا 130 بین فشارماکزیمم:  باالترازطبیعی کمی فشارخون -3

  بیشتر و میلیمترجیوه 90 فشارمینیمم یا وبیشتر میلیمترجیوه 140 فشارماکزیمم:  باال ونفشارخ -4

  فشارخون گیري اندازه اهمیت

 مهم حیاتی اعضاي وبه است) میرسانند خون قلب به که عروقی( کرونرقلب عروق بیماریهاي خطرساز ازعوامل یکی باال فشارخون
  .ساندمیر جدي آسیب چشم و کلیه قلب، مغز، مثل

 خون فشار اماچون کرد؛ پیشگیري را باال فشارخون عوارض از بسیاري میتوان درمانگردد، بموقع و شود شناخته باال اگرفشارخون
 را خون فشار باید باال فشارخون به بردن پی براي و میشود، نامیده ”Silent killer“ یا“بیصدا قاتل” است، عالمت ًبدون معموال باال

  .برایاینکاربایستیازدستگاهاندازهگیریفشارخوناستفادهنمود. دکر گیري اندازه

  فشارخون گیري اندازه دستگاه

اي  عقربه اي، جیوه: دارد مختلفی انواع دستگاهها این. است پزشکی تشخیص در ضروري وسیله یک فشارخون گیري اندازه دستگاه
   )دیجیتال(اتوماتیکو 

  :ص خود را دارند که به آنها اشاره می کنیمهرکدام از این دستگاهها مزایا و معایب خا

اما شرایط .این فشارسنجها دقت باالیی داشته و قیمت آنها نیز متوسط محسوب می شود:جیوه اییفشار سنجهاي  -1
نگهداري آنها مشکل بوده و در صورت عدم بستن شیر جیوه پس از هربار اندازه گیري امکان تخلیه جیوه درون مخزن آن 

 با توجه به سمی بودن جیوه مشکالتی براي کاربر می تواند ایجاد شودوجود دارد که 

این فشار سنجها نیز دقت خوبی داشته و قیمت آنها از مقادیر بسیار پایین تا قیمتهاي نسبتا : فشار سنجهاي عقربه ایی -2
اسب معموال ضد ضربه و که مدلهاي قیمت باالي آن عالوه بر دقت بسیار زیاد و کیفیت ساخت من. باال  را شامل می شود
با توجه به این موارد بیشترین نوع فشار سنج موجود در بازار نیز و پر کاربرد ترین آنها محسوب می . ضد آب هم هستند

 .شود

دقت این فشار سنجها باال نبوده اما به دلیل کاربري ساده و قیمت مناسب آنها بعنوان ):دیجیتال(فشارسنجهاي اتوماتیک -3
در دو نوع بازویی و مچی در بازار موجود بوده که نوع بازویی آن از دقت باالتري . بسیار متداول هستند فشار سنج خانگی

  .نسبت به مدل مچی برخوردار است



جیوه مثل  یک ستونها،  در این دستگاه. شود
ستون جیوه تنها . احتمال درست کار نکردن این دستگاه خیلی کم است

هنگام خواندن فشار، باید به اعدادي دقت شود که در دو طرف ستون جیوه ارائه 
  .تواند محیط را آلوده کند اي رو به کاهش است، چون جیوه سمی است و می

گیج اندازه گیر این نوع از فشار سنج داراي بالشتکهایی از هوا بوده که در اثر پر شدن کاف فشار داخل بالشتک نیز زیاد شده و 
فشار هوا  و .این حرکت به محوري منتقل شده که محور به عقربه دستگاه متصل است

  .است  میلیمترجیوه

  نحوه کار انواع فشار سنج

  :اي فشارسنج جیوه

شود گیري فشار خون شناخته می این نوع فشارسنج مهمترین استاندارد اندازه
احتمال درست کار نکردن این دستگاه خیلی کم است .دهد دستگاه دماسنج وجود دارد که فشار را نشان می

هنگام خواندن فشار، باید به اعدادي دقت شود که در دو طرف ستون جیوه ارائه . کند چیزي است که در آن حرکت می
اي رو به کاهش است، چون جیوه سمی است و می از فشارسنج جیوه حال، استفاده

  

  فشار سنج جیوه اي

  :اي فشارسنج عقربه

گیج اندازه گیر این نوع از فشار سنج داراي بالشتکهایی از هوا بوده که در اثر پر شدن کاف فشار داخل بالشتک نیز زیاد شده و 
این حرکت به محوري منتقل شده که محور به عقربه دستگاه متصل است .دن بالشتک می شودموجب حرکت کر

میلیمترجیوهدو  نشانگرمعموال  آنٔدهد که هر درجه حرکت می را روي صفحه مدرج

  

نحوه کار انواع فشار سنج

فشارسنج جیوه

این نوع فشارسنج مهمترین استاندارد اندازه 
دستگاه دماسنج وجود دارد که فشار را نشان می

چیزي است که در آن حرکت می
حال، استفاده با این. اند شده

  

فشار سنج جیوه اي 1شکل 

فشارسنج عقربه

گیج اندازه گیر این نوع از فشار سنج داراي بالشتکهایی از هوا بوده که در اثر پر شدن کاف فشار داخل بالشتک نیز زیاد شده و 
موجب حرکت کر

را روي صفحه مدرج عقربه



  فشارسنج عقربه اي 2شکل  

  :فشارسنج دیجیتال

شود  کنند، همیشه ترجیح داده می جیتالی و خودکار فشارخون را اشتباه محاسبه میهاي دی از آنجا که در موارد نادر دستگاه
شود که توانایی استفاده  هاي دیجیتالی تنها براي بیمارانی توصیه می اي استفاده شود و استفاده از دستگاه که از فشارسنج جیوه

  داز این وسایل استاندارد را ندارن

  

  فشار سنج دیجیتالی 3شکل

  فشار سنج اجزاء 

  :است شده تشکیل زیر قسمتهاي از دستگاه این

  بند بازو یا کاف -1

 اندازه به باید بازوبند. میشود پیچیده بازو دور به و نداشته ارتجاعی خاصیت که است دراز و پارچه ازجنس الیه دو پوشش یک کاف
  .رابگیرد فرد بازوي دور کامل بطور تا باشد بلند کافی

  هوا کیسه -2

 دو فقط و نیست مشاهده قابل کیسه این. است بادشدن قابل و قرارمیگیرد بازوبند درون در که است الستیکی ازجنس هوا کیسه
  .میشود خارج بازوبند از آن به متصل الستیکی لوله

) باشند وچکک خیلی درمجموع( باشند داشته را اشکال دو هر یا و باشند باریک یا کوتاه خیلی فرد بازوي به نسبت هاییکه کیسه
 نشان واقعی فشارخون از تر پایین را فشارخون باشند، پهن حد از بیش واگر واقعی فشارخون از باالتر کاذب بطور را خون فشار

  .داد خواهند



 شده، گیري اندازه فشار است ممکن باشد، نداشته قرار بازویی شریان روي  دقیقا کیسه وسط یا نگیرد را بازو دور کامالً اگرکیسه
  .نباشد واقعی شارف

 -15 متوسط بطور هوا کیسه عرض اندازه. است شده مشخص بازوبند، روي بر باعالمت الستیکی کیسه وسط  دستگاهها بعضی در
  .سانتیمتراست 30 - 35 آن طول و سانتیمتر13

  الستیکی هاي لوله -3

 وخروج انتقال کار لوله، دو این. میگردد وصل اهدستگ به دیگري و پمپ به یکی که میشود خارج الستیکی دولوله هوا کیسه وسط از
  .باشد سانتیمتر 76 حدود باید لوله طول. دارند برعهده را هوا

  هوا تنظیم پیچ و دریچه الستیکی، پمپ -4

 روي بر هوا خروج و ورود براي. میشود استفاده آن، از هوا تخلیه و هوا کیسه داخل به هوا انتقال و کردن تلمبه براي پمپ این از
  .میگردد تنظیم هوا خروج و ورود میشود، بسته و باز دست با که فلزي پیچ بوسیله که است شده گرفته نظر در اي دریچه پمپ

 بطور جیوه سطح دهد اجازه باید میکنیم، باز آنرا زمانیکه در و بماند ثابت سطح در جیوه باید ببندیم، را هوا خروج و ورود پیچ اگر
  .ایدبی پایین کنترل قابل

  جیوه مخزن -5

 داخل به را جیوه خروج و ورود که است تنظیم پیچ یک داراي و دارد قرار اي شیشه لوله داخل و دستگاه انتهاي در جیوه مخزن
  .یابد راه لوله درون به جیوه دهد اجازه تا شود باز جیوه مخزن پیچ باید خون فشار گیري اندازه از قبل. میکند تنظیم اي شیشه لوله

 نمود کج را دستگاه باید گیري اندازه خاتمه از پس. باشد صفر برروي باید لوله در جیوه سطح ندارد وجود فشاري هیچ زمانیکه در
 درلوله جیوه نمیشود استفاده دستگاه از زمانیکه در تا بست را مخزن پیچ وسپس شود هدایت مخزن سمت به لوله درون تاجیوه
  .نماند باقی

  اي شیشه لوله -6

 شده بندي درجه جیوه میلیمتر10 هاي فاصله به و جیوه میلیمتر برحسب که دارد قرار مدرج فلزي محفظه یک درون لوله این
 کیسۀ باد باتخلیه و میرود باال و یافته راه لوله درون به جیوه باشد، باز جیوه مخزن پیچ درصورتیکه هوا، کیسه کردن باد با. است
 صورت به جیوه سطح چون  .خواند مدرج لوله در جیوه سطح روي از رامیتوان فشار میزان. یآیدم پایین لوله در جیوه سطح هوا،

  میگیرد، قرار لوله در هاللی

  .گرفت نظر در را ستون در جیوه هالل نقطه باالترین باید خون فشار میزان خواندن براي



 و میکند کار فنر یک با که است شده استفاده اي عقربه سنج فشار یک از اي شیشه ولولۀ جیوه مخزن جاي به اي عقربه دستگاه در
  .است اي جیوه دستگاه مشابه آن هاي قسمت بقیهدر نوع دیجیتالی یک صحفه دیجیتالی به جاي مخزن و لوله جیوه قرار دارد 

  اصول کارکرد

  .باشد برهنه بازو االيب قسمت طوریکه کنید؛ جمع بازو باالي قسمت در را شونده معاینه فرد راست دست بلوز آستین -

  .دهید قرار میز برروي را او راست دست میگیرید، اندازه نشسته درحالت را فرد فشارخون اگر -

 بازوبند الستیکی کیسه درون هوایی اگر .دهید قرار بگیرید اندازه را فشارخون میخواهید که بازویی نزدیک را سنج فشار دستگاه-
 فرد راست بازوي دور به را سنج فشار بازوبند سپس و کنید تخلیه را کیسه هواي دستگاه، پمپ هواي تنظیم پیچ بوسیله باشد

 داده نشان باال یا پایین کاذب بطور فشارخون میزان زیرا شود؛ بسته بازو دور به شل خیلی یا محکم خیلی نباید بازوبند. ببندید
  .گیرد قرار آستین روي نباید فشارسنج بازوبند. میشود

 در قرینه بطور آن الستیکی لولۀ دو و باشد) بازو و ساعد بین گودي( آرنج چین از باالتر سانتیمتر 2 - 3 باید بند بازو تانیتح لبه -
 زیر در یا بخورند تا نباید همچنین و بخورند پیچ یا گره نبایستی ها لوله .گیرد قرار آرنج چین روي بر و بازویی سرخرگ طرف دو

  .کنند گیر بازوبند

 یک از بیش نباید شونده معاینه فرد با فشارخون گیرندة فاصله .باشد داشته معاینه میز با مناسبی وضعیت باید کننده معاینه فرد -
  .باشد متر

  .گیرد قرار کننده معاینه چشم مقابل در و عمودي وضعیت در جیوه ستون میشود، استفاده اي جیوه اگرازفشارسنج -

  .نیست اینکار به نیازي اي عقربه هاي سنج درفشار .کنید باز را جیوه مخزن پیچ -

 فشارسنج از استفاده صورت در .باشد صفر روي باید دقیقا نمیشود، وارد سنج فشار به فشاري هیچگونه زمانیکه در جیوه سطح -
  .گیرد قرار صفر روي باید عقربه اي عقربه

 حس شست انگشت امتداد در شیاري درون مچ مفصل باالي رد نبض این .کنید حس ومیانه اشاره انگشتان با را دست مچ نبض -
  .میشود

 به بازوبند بستن از پس ابتدا یعنی .کنید محاسبه را بازوبند بادکردن داکثرح  سطح ابتدا در خون فشار صحیح گیري اندازه براي -
 و ببندید را الستیکی پمپ چپی دیگر بادست و کنید لمس را دست همان مچ نبض دست یک با شونده، معاینه فرد راست دست
 همان در نشود حس دست مچ نبض دیگر تا کنید باد را بازوبند هواي کیسۀ آنقدر و آورید فشار پمپ روي سریع و متوالی بصورت
 خود رادرذهن) نبض قطع عدد( است گرفته قرار آن روي عقربه عددیکه یا است آمده باال جیوه ستون در که را جیوه سطح زمان
  .سپاریدب بخاطر



. کنید اضافه آمده بدست عدد آن به جیوه میلیمتر 30 بعد. کنید تخلیه را بازوبند باد وسریعاً کرده باز کامالً را پمپ پیچ سپس
  .میآید بدست بازوبند کردن باد سطح حداکثر بنابراین

 درگوش را گوشی هاي ابتدالوله .کنید فادهاست ازگوشی بار این و کنید صبر دقیقه یک یا نگهدارید باال را فرد دست ثانیه 6 یا 5 -
)  بازویی سر دو عضله تاندون داخلی قسمت( آرنج چین در بازویی گ خر سر روي را) دیافراگم( گوشی صفحۀ سپس و بگذارید

  .دهید قرار سنج فشار الستیکی لوله نزدیک وگذاشته 

 اختالل موجب گوشی روي بر زیاد فشار که باشید مراقب ماا نگهدارید، قسمت این در یکنواخت و محکم دست انگشتان با را گوشی
  .شد خواهد خون فشار میزان خواندن در

 ایجاد مالشی صداهاي زیرا قرارنگیرد، بازوبند زیر در و باشد نداشته تماس الستیکی هاي لوله یا بازوبند با گوشی کرد دقت باید
  .کنید توجه فشارسنج عقربه یا جیوه ستون به مراحل تمام در. میکند

 پمپ پیچ سپس ؛ برسد) آمده دستب عدد( بازوبند کردن باد سطح حداکثر به تا کنید باد را بازوبند و ببندید را پمپ پیچ مجدداً -
ي دستکار را پمپ پیچ دیگر. کنید تخلیه را بازوبند باد ثانیه در جیوه میلیمتر 2 -3 آهسته سرعت با و کنید باز آهستگی به را

  .میشود ظاهر (Kortotkoff) کوف کورت صداهاي جاییکه تا آید می پایین کم کم عقربه یا جیوه سطح. نکنید

 .بسپارید خاطر به ذهن در را سطح آن و کنید نگاه عقربه یا جیوه سطح به میشود شنیده گوش در که صدایی اولین با همزمان -
 پایین نیز عقربه یا جیوه سطح و یابد می ادامه آرامی به ازوبندب باد تخلیه. است ماکزیمم یا سیستولی فشار دهندة نشان سطح این

  .میآید

 قطع کم کم و خفیف صدا یا نمیشود شنیده واضحی صداي دیگر که میرسد زمانی. کنید توجه عقربه یا جیوه سطح به همچنان
  .است مینیمم یا دیاستولی فشار دهندة نشان صدا قطع نقطه. میشود

 فشار عنوان به را اول عدد. کنید تخلیه سرعت به پمپ پیچ کامل کردن باز با را بند بازو باد سپس ریدبسپا ذهن در را سطح این
  .کنید داشت یاد مینیمم فشار عنوان به را دوم عدد و ماکزیمم

  اشکاالت عمده فشارسنج ها
میر را نیز که معموال قابلیت تعین ایراداتی که در دستگاههاي فشار سنج بوجود می آید مربوط به گیج فشار دستگاه می باشد بیشتر
را می توان در موارد  دستگاه فشار سنج هاي عمده خرابی.می بایست تعویض شوند صورت خرابی ربخشهاي دیگر دستگاه د.دارد

   :ذیل مشاهده کرد

  فرسودگی شلنگهاي رابط و کاف و پوآر - 1

  .تعویض هرکدام از موارد که داراي نشتی هوا می باشد:نحوه تعمیر
  خرابی شیر کنترل دار و سوپاپ ها -2



باید مخزن تعویض شود و اگر از نوعی بود که شیر مخزن باز می شود فقط شیر را . شیر مخزن جیوه اگر خراب بود :نحوه تعمیر
  .تعویض کنید

  پمپ هواخرابی  -3
  تعویض پمپ :نحوه تعمیر

اگر پس از فشردن هوا داخل فشارسنج قبل از باز کردن شیر فشار پوآر نشتی داشت عیب به خرابی واشر پیچ  :شیر تخلیهخرابی -4
  . شیر یا به سوپاپ انتهاي شیر مربوط می شود

فقط کافی است سوپاپ الستیکی ورودي محل اتصال پوآر به شیر را . که اگر واشر پیچ بود تعویض و اگر سوپاپ شیر بود:نحوه تعمیر
در  شکل زیر دو نمونه مختلف از این سوپاپها آورده شده است که براي واضح  .ز کنیدده و شکاف قسمت انتهاي آن را تمیارج کرخ

  .بودن شیار سوپاپ با کمی تغییر شکل در سوپاپ می توان آنرا پیدا نمود

  

  
  )پمپ هوا(سوپاپ انتهاي پوآرخرابی   -5

  آن شسته و بعد خشک شود با الکل سوپاپ: نحوه تعمیر



  
   )در فشار سنجهاي جیوه ایی(شکستن لوله شیشه اي -4

  )می شود ییزلوله فشارسنج جیوه اي اگر کثیف بود با الکل و پنبه تم( لوله شیشه اییتعویض :نحوه تعمیر
  و کم شدن جیوه مخزن و در نوع جیوه اي ریختن جیوهفشار دن کالیبراسیون گیج بهم خور -5

مخزن را باز کرده و سپس از باالي لوله شیشه ایی و به آرامی جیوه را توسط یک  در فشار سنجهاي جیوه ایی می بایست ابتدا شیر
در صورتیکه جیوه .که جیوه درون لوله از مقدار صفر رد نشود ادامه می دهیم  ن کار را تا زمانیای.آن تزریق نمودسرنگ به داخل 

درون لوله از صفر باالتر قرار گیرد می بایست اضافه جیوه تزریق شده را تخلیه نمود تا در حالتی که هیچ فشاري درون کاف موجود 
  .قرار بگیرد بر رويه عدد نشان داده شده توسط ستون جیونیست 



  
  

  

 شیر مخزن



   گیج فشار سنج عقربه اي  4شکل 

در شکل با گزینه (از تنظیم خارج شود می توان با تنظیم پین محل آنرا تنظیم نمود فشارسنجهاي عقربه اییصفر  در صورتیکه
Adjusting pinدر مدلهاي ) مشاهده میشودAlpk2  با چرخاندن پیچ محل اتصال لوله الستیکی به گیج اینکار انجام می شود

شل شده و سپس پیچ را تنظیم عدد سوراخ وجود دارد  2که برروي آن  1ابتدا واشر شماره  دقت کنید براي اینکار می بایست
   )شکل زیرمانند (.نموده و مجددا واشر را سفت نمایید

  
 
 
در برخی مدلهاي گیج این پیچ داخل ورودي هوا به گیج قرار داشته و میبایست آنرا با استفاده از  آچار پیچ گوشتی تنظیم 

  )مطابق اشکال زیر(نمود

1واشر   



  
که  که معموال گیج هاي فشار به آن دچار می شوند خرابی بالشتکهاي هواي داخل این گیجها می باشدو عیبهایی یکی از ایرادات 

شکل (.باد شدن این بالشتکها موجب حرکت عقربه گیج فشار می گردد.کاف می گردد منجر به نشتی باد و کاهش سریع باد داخل
در صورتیکه خرابی بالشتکها و جدا شدن سطوح آنها از یکدیگر می توان آنها را لحیم نمود و با توجه به مسی بودن سطوح ) یرز

  درصورتیکه میزان جداشدن سطوح بالشتک از یکدیگر زیاد باشد پس از لحیم کاري در مدت .بالشتکها قلع براحتی به آنها میچسبد



  
البته .در این حالت می بایست بالشتکها تعویظ گردند.کوتاهی از یکدیگر جدا می شوند و مجددا نیاز به لحیم کاري خواهند داشت

  .بایست تعویض گردددر برخی از مدلها نیز این قابلیت تعویض وجود نداشته و کل گیج می 
پیچ که بر روي محور دوار داخلی خود  2در صورتیکه کالیبراسیون گیج فشار سنجهاي عقربه ایی دچار ایراد گردد با استفاده از 

که این پیچها ضریب .ظیفه این محور تبدیل حرکت خطی به حرکت دورانی می باشدو.گیج قرار دارند می توان گیج را تنظیم نمود
البته تنظیم گیج در این حالت کار بسیار مشکلی بوده و دقت و ظرافت بسیاري .تبدیل حرکت خطی به دورانی را تنظیم مینمایند

   .نیاز دارد



  
  
  

  .تعمیر جهت اطمینان از کارکرد سالم آنها با یک فشارسنج جیوه اي تست شودهر بار  توصیه می شود پس از* 
 



  معرفی عمومی دستگاه فشار سنج

  چیستی دستگاه

 گیري اندازه. آید می بدست درموردسالمتی مهمی اطالعات فشارخون گیري بااندازه. است مهم حیاتی ازعالیم یکی فشارخون
  .دارد ظریفی روشهاي و ها شیوه و میشود انجام فشارسنج دستگاه فشارخون،بوسیله

 ممکن کوچک اشتباه یک درغیراینصورت باشد؛ داشته کامل آشنایی روشها و ها شیوه این یدبابا میگیرد رااندازه فشارخون که فردي
  .شود منجر شده گیري اندازه خون فشار مقدار درباره ناصحیح اطالعات کسب به است

  فشارخون تعریف

 این که دارد نیرویی به نیاز ند،برسا بدن مختلف اعضاي به را غذایی مواد و شود جاري بدن عضايا یا درشریانها خون اینکه براي
 ششی وشریان آئورت نام به بدن، عمدة شریان دو داخل به مداوم طور به را خون قلب. است قلب مولدآن و دارد نام فشارخون نیرو
  .میکند پمپ

 نوسان در حداقل و حداکثر دوسطح بین شریانی فشارخون نبضداراست، شریانها داخل به قلب توسط خون کردن پمپ که ازآنجا
  .آید می بوجود قلب استراحت زمان در دیاستولی یا حداقل وسطح قلب انقباض درزمان سیستولی سطح یا حداکثر سطح. است

 آئورت درون به قلب وسیله به دقیقه درهر که مقدارخونی یعنی است، قلب برونده یکی دارد؛ بستگی مهم دوعامل به فشارخون
 این بخواهیم اگر. دارد وجود رگها در ازقلب خون خروج راه سر بر مقاومتیکه یعنی است؛ گر مقاومت دیگر، عامل و میشود پمپ
  : است زیر قرار به دهیم نشان فرمول شکل به را رابطه

  فشارخون = قلب برونده×  رگ  مقاومت

 تغییر مختلفی عوامل تأثیر تتح روز درطول فشارخون همچنین. میکند تغییر خون فشار مقدار رگ مقاومت یا قلب برونده تغییر با
 دردناك، تحریکات عصبی، تحریکات عضالنی، فعالیت گوارشی، فعالیت مغز، فعالیت بدن، وضعیت عوامل این جمله از میکندکه

  .است دارو و قهوه الکل، دخانیات، مصرف ، صدا ومیزان هوا دماي مثل محیطی عوامل پر، مثانه

 در. کنند می گیري اندازه حداقل و حداکثر دوسطح در را فشارخون فرد هر در. گیرند می دازهان بازویی درشریان را فشارخون غالباً
  .مینامند سیستولی یا ماکزیمم فشار را سطح این خودمیرسد؛ مقدار حداکثر به فشارخون میشود، منقبض قلب زمانیکه

 فشارخون هردوسطح. میآید بدست میرسد، خود مقدار حداقل به خون فشار که قلب استراحت زمان در دیاستولی یا مینیمم سطح
 فشار معادل120بزرگتر عدد و یا 80/120مثالً میشود، نشانداده جیوه میلیمتر حسب بر کسر صورت به یا هم کنار عدد دو صورت به

  .است فشارمینیمم معادل 80کوچکتر عدد و ماکزیمم



  فشارخون بندي تقسیم

  میلیمترجیوه 80 کمتراز وفشارمینیمم میلیمترجیوه 120 کمتراز فشارماکزیمم:  مطلوب فشارخون -1

  میلیمترجیوه 85 کمتراز وفشارمینیمم میلیمترجیوه 130 کمتراز فشارماکزیمم:  طبیعی فشارخون -2

  میلیمترجیوه 90 تا 85 بین فشارمینیمم یا میلیمترجیوه 140 تا 130 بین فشارماکزیمم:  باالترازطبیعی کمی فشارخون -3

  بیشتر و میلیمترجیوه 90 فشارمینیمم یا وبیشتر میلیمترجیوه 140 فشارماکزیمم:  باال ونفشارخ -4

  فشارخون گیري اندازه اهمیت

 مهم حیاتی اعضاي وبه است) میرسانند خون قلب به که عروقی( کرونرقلب عروق بیماریهاي خطرساز ازعوامل یکی باال فشارخون
  .ساندمیر جدي آسیب چشم و کلیه قلب، مغز، مثل

 خون فشار اماچون کرد؛ پیشگیري را باال فشارخون عوارض از بسیاري میتوان درمانگردد، بموقع و شود شناخته باال اگرفشارخون
 را خون فشار باید باال فشارخون به بردن پی براي و میشود، نامیده ”Silent killer“ یا“بیصدا قاتل” است، عالمت ًبدون معموال باال

  .برایاینکاربایستیازدستگاهاندازهگیریفشارخوناستفادهنمود. دکر گیري اندازه

  فشارخون گیري اندازه دستگاه

اي  عقربه اي، جیوه: دارد مختلفی انواع دستگاهها این. است پزشکی تشخیص در ضروري وسیله یک فشارخون گیري اندازه دستگاه
   )دیجیتال(اتوماتیکو 

  :ص خود را دارند که به آنها اشاره می کنیمهرکدام از این دستگاهها مزایا و معایب خا

اما شرایط .این فشارسنجها دقت باالیی داشته و قیمت آنها نیز متوسط محسوب می شود:جیوه اییفشار سنجهاي  -1
نگهداري آنها مشکل بوده و در صورت عدم بستن شیر جیوه پس از هربار اندازه گیري امکان تخلیه جیوه درون مخزن آن 

 با توجه به سمی بودن جیوه مشکالتی براي کاربر می تواند ایجاد شودوجود دارد که 

این فشار سنجها نیز دقت خوبی داشته و قیمت آنها از مقادیر بسیار پایین تا قیمتهاي نسبتا : فشار سنجهاي عقربه ایی -2
اسب معموال ضد ضربه و که مدلهاي قیمت باالي آن عالوه بر دقت بسیار زیاد و کیفیت ساخت من. باال  را شامل می شود
با توجه به این موارد بیشترین نوع فشار سنج موجود در بازار نیز و پر کاربرد ترین آنها محسوب می . ضد آب هم هستند

 .شود

دقت این فشار سنجها باال نبوده اما به دلیل کاربري ساده و قیمت مناسب آنها بعنوان ):دیجیتال(فشارسنجهاي اتوماتیک -3
در دو نوع بازویی و مچی در بازار موجود بوده که نوع بازویی آن از دقت باالتري . بسیار متداول هستند فشار سنج خانگی

  .نسبت به مدل مچی برخوردار است



جیوه مثل  یک ستونها،  در این دستگاه. شود
ستون جیوه تنها . احتمال درست کار نکردن این دستگاه خیلی کم است

هنگام خواندن فشار، باید به اعدادي دقت شود که در دو طرف ستون جیوه ارائه 
  .تواند محیط را آلوده کند اي رو به کاهش است، چون جیوه سمی است و می

گیج اندازه گیر این نوع از فشار سنج داراي بالشتکهایی از هوا بوده که در اثر پر شدن کاف فشار داخل بالشتک نیز زیاد شده و 
فشار هوا  و .این حرکت به محوري منتقل شده که محور به عقربه دستگاه متصل است

  .است  میلیمترجیوه

  نحوه کار انواع فشار سنج

  :اي فشارسنج جیوه

شود گیري فشار خون شناخته می این نوع فشارسنج مهمترین استاندارد اندازه
احتمال درست کار نکردن این دستگاه خیلی کم است .دهد دستگاه دماسنج وجود دارد که فشار را نشان می

هنگام خواندن فشار، باید به اعدادي دقت شود که در دو طرف ستون جیوه ارائه . کند چیزي است که در آن حرکت می
اي رو به کاهش است، چون جیوه سمی است و می از فشارسنج جیوه حال، استفاده

  

  فشار سنج جیوه اي

  :اي فشارسنج عقربه

گیج اندازه گیر این نوع از فشار سنج داراي بالشتکهایی از هوا بوده که در اثر پر شدن کاف فشار داخل بالشتک نیز زیاد شده و 
این حرکت به محوري منتقل شده که محور به عقربه دستگاه متصل است .دن بالشتک می شودموجب حرکت کر

میلیمترجیوهدو  نشانگرمعموال  آنٔدهد که هر درجه حرکت می را روي صفحه مدرج

  

نحوه کار انواع فشار سنج

فشارسنج جیوه

این نوع فشارسنج مهمترین استاندارد اندازه 
دستگاه دماسنج وجود دارد که فشار را نشان می

چیزي است که در آن حرکت می
حال، استفاده با این. اند شده

  

فشار سنج جیوه اي 1شکل 

فشارسنج عقربه

گیج اندازه گیر این نوع از فشار سنج داراي بالشتکهایی از هوا بوده که در اثر پر شدن کاف فشار داخل بالشتک نیز زیاد شده و 
موجب حرکت کر

را روي صفحه مدرج عقربه



  فشارسنج عقربه اي 2شکل  

  :فشارسنج دیجیتال

شود  کنند، همیشه ترجیح داده می جیتالی و خودکار فشارخون را اشتباه محاسبه میهاي دی از آنجا که در موارد نادر دستگاه
شود که توانایی استفاده  هاي دیجیتالی تنها براي بیمارانی توصیه می اي استفاده شود و استفاده از دستگاه که از فشارسنج جیوه

  داز این وسایل استاندارد را ندارن

  

  فشار سنج دیجیتالی 3شکل

  فشار سنج اجزاء 

  :است شده تشکیل زیر قسمتهاي از دستگاه این

  بند بازو یا کاف -1

 اندازه به باید بازوبند. میشود پیچیده بازو دور به و نداشته ارتجاعی خاصیت که است دراز و پارچه ازجنس الیه دو پوشش یک کاف
  .رابگیرد فرد بازوي دور کامل بطور تا باشد بلند کافی

  هوا کیسه -2

 دو فقط و نیست مشاهده قابل کیسه این. است بادشدن قابل و قرارمیگیرد بازوبند درون در که است الستیکی ازجنس هوا کیسه
  .میشود خارج بازوبند از آن به متصل الستیکی لوله

) باشند وچکک خیلی درمجموع( باشند داشته را اشکال دو هر یا و باشند باریک یا کوتاه خیلی فرد بازوي به نسبت هاییکه کیسه
 نشان واقعی فشارخون از تر پایین را فشارخون باشند، پهن حد از بیش واگر واقعی فشارخون از باالتر کاذب بطور را خون فشار

  .داد خواهند



 شده، گیري اندازه فشار است ممکن باشد، نداشته قرار بازویی شریان روي  دقیقا کیسه وسط یا نگیرد را بازو دور کامالً اگرکیسه
  .نباشد واقعی شارف

 -15 متوسط بطور هوا کیسه عرض اندازه. است شده مشخص بازوبند، روي بر باعالمت الستیکی کیسه وسط  دستگاهها بعضی در
  .سانتیمتراست 30 - 35 آن طول و سانتیمتر13

  الستیکی هاي لوله -3

 وخروج انتقال کار لوله، دو این. میگردد وصل اهدستگ به دیگري و پمپ به یکی که میشود خارج الستیکی دولوله هوا کیسه وسط از
  .باشد سانتیمتر 76 حدود باید لوله طول. دارند برعهده را هوا

  هوا تنظیم پیچ و دریچه الستیکی، پمپ -4

 روي بر هوا خروج و ورود براي. میشود استفاده آن، از هوا تخلیه و هوا کیسه داخل به هوا انتقال و کردن تلمبه براي پمپ این از
  .میگردد تنظیم هوا خروج و ورود میشود، بسته و باز دست با که فلزي پیچ بوسیله که است شده گرفته نظر در اي دریچه پمپ

 بطور جیوه سطح دهد اجازه باید میکنیم، باز آنرا زمانیکه در و بماند ثابت سطح در جیوه باید ببندیم، را هوا خروج و ورود پیچ اگر
  .ایدبی پایین کنترل قابل

  جیوه مخزن -5

 داخل به را جیوه خروج و ورود که است تنظیم پیچ یک داراي و دارد قرار اي شیشه لوله داخل و دستگاه انتهاي در جیوه مخزن
  .یابد راه لوله درون به جیوه دهد اجازه تا شود باز جیوه مخزن پیچ باید خون فشار گیري اندازه از قبل. میکند تنظیم اي شیشه لوله

 نمود کج را دستگاه باید گیري اندازه خاتمه از پس. باشد صفر برروي باید لوله در جیوه سطح ندارد وجود فشاري هیچ زمانیکه در
 درلوله جیوه نمیشود استفاده دستگاه از زمانیکه در تا بست را مخزن پیچ وسپس شود هدایت مخزن سمت به لوله درون تاجیوه
  .نماند باقی

  اي شیشه لوله -6

 شده بندي درجه جیوه میلیمتر10 هاي فاصله به و جیوه میلیمتر برحسب که دارد قرار مدرج فلزي محفظه یک درون لوله این
 کیسۀ باد باتخلیه و میرود باال و یافته راه لوله درون به جیوه باشد، باز جیوه مخزن پیچ درصورتیکه هوا، کیسه کردن باد با. است
 صورت به جیوه سطح چون  .خواند مدرج لوله در جیوه سطح روي از رامیتوان فشار میزان. یآیدم پایین لوله در جیوه سطح هوا،

  میگیرد، قرار لوله در هاللی

  .گرفت نظر در را ستون در جیوه هالل نقطه باالترین باید خون فشار میزان خواندن براي



 و میکند کار فنر یک با که است شده استفاده اي عقربه سنج فشار یک از اي شیشه ولولۀ جیوه مخزن جاي به اي عقربه دستگاه در
  .است اي جیوه دستگاه مشابه آن هاي قسمت بقیهدر نوع دیجیتالی یک صحفه دیجیتالی به جاي مخزن و لوله جیوه قرار دارد 

  اصول کارکرد

  .باشد برهنه بازو االيب قسمت طوریکه کنید؛ جمع بازو باالي قسمت در را شونده معاینه فرد راست دست بلوز آستین -

  .دهید قرار میز برروي را او راست دست میگیرید، اندازه نشسته درحالت را فرد فشارخون اگر -

 بازوبند الستیکی کیسه درون هوایی اگر .دهید قرار بگیرید اندازه را فشارخون میخواهید که بازویی نزدیک را سنج فشار دستگاه-
 فرد راست بازوي دور به را سنج فشار بازوبند سپس و کنید تخلیه را کیسه هواي دستگاه، پمپ هواي تنظیم پیچ بوسیله باشد

 داده نشان باال یا پایین کاذب بطور فشارخون میزان زیرا شود؛ بسته بازو دور به شل خیلی یا محکم خیلی نباید بازوبند. ببندید
  .گیرد قرار آستین روي نباید فشارسنج بازوبند. میشود

 در قرینه بطور آن الستیکی لولۀ دو و باشد) بازو و ساعد بین گودي( آرنج چین از باالتر سانتیمتر 2 - 3 باید بند بازو تانیتح لبه -
 زیر در یا بخورند تا نباید همچنین و بخورند پیچ یا گره نبایستی ها لوله .گیرد قرار آرنج چین روي بر و بازویی سرخرگ طرف دو

  .کنند گیر بازوبند

 یک از بیش نباید شونده معاینه فرد با فشارخون گیرندة فاصله .باشد داشته معاینه میز با مناسبی وضعیت باید کننده معاینه فرد -
  .باشد متر

  .گیرد قرار کننده معاینه چشم مقابل در و عمودي وضعیت در جیوه ستون میشود، استفاده اي جیوه اگرازفشارسنج -

  .نیست اینکار به نیازي اي عقربه هاي سنج درفشار .کنید باز را جیوه مخزن پیچ -

 فشارسنج از استفاده صورت در .باشد صفر روي باید دقیقا نمیشود، وارد سنج فشار به فشاري هیچگونه زمانیکه در جیوه سطح -
  .گیرد قرار صفر روي باید عقربه اي عقربه

 حس شست انگشت امتداد در شیاري درون مچ مفصل باالي رد نبض این .کنید حس ومیانه اشاره انگشتان با را دست مچ نبض -
  .میشود

 به بازوبند بستن از پس ابتدا یعنی .کنید محاسبه را بازوبند بادکردن داکثرح  سطح ابتدا در خون فشار صحیح گیري اندازه براي -
 و ببندید را الستیکی پمپ چپی دیگر بادست و کنید لمس را دست همان مچ نبض دست یک با شونده، معاینه فرد راست دست
 همان در نشود حس دست مچ نبض دیگر تا کنید باد را بازوبند هواي کیسۀ آنقدر و آورید فشار پمپ روي سریع و متوالی بصورت
 خود رادرذهن) نبض قطع عدد( است گرفته قرار آن روي عقربه عددیکه یا است آمده باال جیوه ستون در که را جیوه سطح زمان
  .سپاریدب بخاطر



. کنید اضافه آمده بدست عدد آن به جیوه میلیمتر 30 بعد. کنید تخلیه را بازوبند باد وسریعاً کرده باز کامالً را پمپ پیچ سپس
  .میآید بدست بازوبند کردن باد سطح حداکثر بنابراین

 درگوش را گوشی هاي ابتدالوله .کنید فادهاست ازگوشی بار این و کنید صبر دقیقه یک یا نگهدارید باال را فرد دست ثانیه 6 یا 5 -
)  بازویی سر دو عضله تاندون داخلی قسمت( آرنج چین در بازویی گ خر سر روي را) دیافراگم( گوشی صفحۀ سپس و بگذارید

  .دهید قرار سنج فشار الستیکی لوله نزدیک وگذاشته 

 اختالل موجب گوشی روي بر زیاد فشار که باشید مراقب ماا نگهدارید، قسمت این در یکنواخت و محکم دست انگشتان با را گوشی
  .شد خواهد خون فشار میزان خواندن در

 ایجاد مالشی صداهاي زیرا قرارنگیرد، بازوبند زیر در و باشد نداشته تماس الستیکی هاي لوله یا بازوبند با گوشی کرد دقت باید
  .کنید توجه فشارسنج عقربه یا جیوه ستون به مراحل تمام در. میکند

 پمپ پیچ سپس ؛ برسد) آمده دستب عدد( بازوبند کردن باد سطح حداکثر به تا کنید باد را بازوبند و ببندید را پمپ پیچ مجدداً -
ي دستکار را پمپ پیچ دیگر. کنید تخلیه را بازوبند باد ثانیه در جیوه میلیمتر 2 -3 آهسته سرعت با و کنید باز آهستگی به را

  .میشود ظاهر (Kortotkoff) کوف کورت صداهاي جاییکه تا آید می پایین کم کم عقربه یا جیوه سطح. نکنید

 .بسپارید خاطر به ذهن در را سطح آن و کنید نگاه عقربه یا جیوه سطح به میشود شنیده گوش در که صدایی اولین با همزمان -
 پایین نیز عقربه یا جیوه سطح و یابد می ادامه آرامی به ازوبندب باد تخلیه. است ماکزیمم یا سیستولی فشار دهندة نشان سطح این

  .میآید

 قطع کم کم و خفیف صدا یا نمیشود شنیده واضحی صداي دیگر که میرسد زمانی. کنید توجه عقربه یا جیوه سطح به همچنان
  .است مینیمم یا دیاستولی فشار دهندة نشان صدا قطع نقطه. میشود

 فشار عنوان به را اول عدد. کنید تخلیه سرعت به پمپ پیچ کامل کردن باز با را بند بازو باد سپس ریدبسپا ذهن در را سطح این
  .کنید داشت یاد مینیمم فشار عنوان به را دوم عدد و ماکزیمم

  اشکاالت عمده فشارسنج ها
میر را نیز که معموال قابلیت تعین ایراداتی که در دستگاههاي فشار سنج بوجود می آید مربوط به گیج فشار دستگاه می باشد بیشتر
را می توان در موارد  دستگاه فشار سنج هاي عمده خرابی.می بایست تعویض شوند صورت خرابی ربخشهاي دیگر دستگاه د.دارد

   :ذیل مشاهده کرد

  فرسودگی شلنگهاي رابط و کاف و پوآر - 1

  .تعویض هرکدام از موارد که داراي نشتی هوا می باشد:نحوه تعمیر
  خرابی شیر کنترل دار و سوپاپ ها -2



باید مخزن تعویض شود و اگر از نوعی بود که شیر مخزن باز می شود فقط شیر را . شیر مخزن جیوه اگر خراب بود :نحوه تعمیر
  .تعویض کنید

  پمپ هواخرابی  -3
  تعویض پمپ :نحوه تعمیر

اگر پس از فشردن هوا داخل فشارسنج قبل از باز کردن شیر فشار پوآر نشتی داشت عیب به خرابی واشر پیچ  :شیر تخلیهخرابی -4
  . شیر یا به سوپاپ انتهاي شیر مربوط می شود

فقط کافی است سوپاپ الستیکی ورودي محل اتصال پوآر به شیر را . که اگر واشر پیچ بود تعویض و اگر سوپاپ شیر بود:نحوه تعمیر
در  شکل زیر دو نمونه مختلف از این سوپاپها آورده شده است که براي واضح  .ز کنیدده و شکاف قسمت انتهاي آن را تمیارج کرخ

  .بودن شیار سوپاپ با کمی تغییر شکل در سوپاپ می توان آنرا پیدا نمود

  

  
  )پمپ هوا(سوپاپ انتهاي پوآرخرابی   -5

  آن شسته و بعد خشک شود با الکل سوپاپ: نحوه تعمیر



  
   )در فشار سنجهاي جیوه ایی(شکستن لوله شیشه اي -4

  )می شود ییزلوله فشارسنج جیوه اي اگر کثیف بود با الکل و پنبه تم( لوله شیشه اییتعویض :نحوه تعمیر
  و کم شدن جیوه مخزن و در نوع جیوه اي ریختن جیوهفشار دن کالیبراسیون گیج بهم خور -5

مخزن را باز کرده و سپس از باالي لوله شیشه ایی و به آرامی جیوه را توسط یک  در فشار سنجهاي جیوه ایی می بایست ابتدا شیر
در صورتیکه جیوه .که جیوه درون لوله از مقدار صفر رد نشود ادامه می دهیم  ن کار را تا زمانیای.آن تزریق نمودسرنگ به داخل 

درون لوله از صفر باالتر قرار گیرد می بایست اضافه جیوه تزریق شده را تخلیه نمود تا در حالتی که هیچ فشاري درون کاف موجود 
  .قرار بگیرد بر رويه عدد نشان داده شده توسط ستون جیونیست 



  
  

  

 شیر مخزن



   گیج فشار سنج عقربه اي  4شکل 

در شکل با گزینه (از تنظیم خارج شود می توان با تنظیم پین محل آنرا تنظیم نمود فشارسنجهاي عقربه اییصفر  در صورتیکه
Adjusting pinدر مدلهاي ) مشاهده میشودAlpk2  با چرخاندن پیچ محل اتصال لوله الستیکی به گیج اینکار انجام می شود

شل شده و سپس پیچ را تنظیم عدد سوراخ وجود دارد  2که برروي آن  1ابتدا واشر شماره  دقت کنید براي اینکار می بایست
   )شکل زیرمانند (.نموده و مجددا واشر را سفت نمایید

  
 
 
در برخی مدلهاي گیج این پیچ داخل ورودي هوا به گیج قرار داشته و میبایست آنرا با استفاده از  آچار پیچ گوشتی تنظیم 

  )مطابق اشکال زیر(نمود

1واشر   



  
که  که معموال گیج هاي فشار به آن دچار می شوند خرابی بالشتکهاي هواي داخل این گیجها می باشدو عیبهایی یکی از ایرادات 

شکل (.باد شدن این بالشتکها موجب حرکت عقربه گیج فشار می گردد.کاف می گردد منجر به نشتی باد و کاهش سریع باد داخل
در صورتیکه خرابی بالشتکها و جدا شدن سطوح آنها از یکدیگر می توان آنها را لحیم نمود و با توجه به مسی بودن سطوح ) یرز

  درصورتیکه میزان جداشدن سطوح بالشتک از یکدیگر زیاد باشد پس از لحیم کاري در مدت .بالشتکها قلع براحتی به آنها میچسبد



  
البته .در این حالت می بایست بالشتکها تعویظ گردند.کوتاهی از یکدیگر جدا می شوند و مجددا نیاز به لحیم کاري خواهند داشت

  .بایست تعویض گردددر برخی از مدلها نیز این قابلیت تعویض وجود نداشته و کل گیج می 
پیچ که بر روي محور دوار داخلی خود  2در صورتیکه کالیبراسیون گیج فشار سنجهاي عقربه ایی دچار ایراد گردد با استفاده از 

که این پیچها ضریب .ظیفه این محور تبدیل حرکت خطی به حرکت دورانی می باشدو.گیج قرار دارند می توان گیج را تنظیم نمود
البته تنظیم گیج در این حالت کار بسیار مشکلی بوده و دقت و ظرافت بسیاري .تبدیل حرکت خطی به دورانی را تنظیم مینمایند

   .نیاز دارد



  
  
  

  .تعمیر جهت اطمینان از کارکرد سالم آنها با یک فشارسنج جیوه اي تست شودهر بار  توصیه می شود پس از* 
 



  فشار خون سنج غیر دیجیتال هايتعمیر و عیب یابی دستگاه

  شرکت پویندگان طب رضوي :کنندهتهیه 

  

  

  معرفی عمومی دستگاه فشار سنج

  چیستی دستگاه

 گیري اندازه. آید می بدست درموردسالمتی مهمی اطالعات فشارخون گیري بااندازه. است مهم حیاتی ازعالیم یکی فشارخون
  .دارد ظریفی روشهاي و ها شیوه و میشود انجام فشارسنج دستگاه فشارخون،بوسیله

 ممکن کوچک اشتباه یک درغیراینصورت باشد؛ داشته کامل آشنایی روشها و ها شیوه این بایدبا میگیرد رااندازه فشارخون که فردي
  .شود منجر شده گیري اندازه خون فشار مقدار درباره ناصحیح اطالعات کسب به است

  فشارخون تعریف

 این که دارد نیرویی به نیاز برساند، بدن مختلف اعضاي به را غذایی مواد و شود جاري بدن عضايا یا درشریانها خون اینکه براي
 ششی وشریان آئورت نام به بدن، عمدة شریان دو داخل به مداوم طور به را خون قلب. است قلب مولدآن و دارد نام فشارخون نیرو
  .میکند پمپ

 نوسان در حداقل و حداکثر دوسطح بین شریانی فشارخون نبضداراست، شریانها داخل به قلب توسط خون کردن پمپ که ازآنجا
  .آید می بوجود قلب استراحت زمان در دیاستولی یا حداقل وسطح قلب انقباض درزمان سیستولی سطح یا حداکثر سطح. است

 آئورت درون به قلب وسیله به دقیقه درهر که مقدارخونی یعنی است، قلب برونده یکی دارد؛ بستگی مهم دوعامل به فشارخون
 این بخواهیم اگر. دارد وجود رگها در ازقلب خون خروج راه سر بر مقاومتیکه یعنی است؛ رگ مقاومت دیگر، عامل و میشود پمپ
  : است زیر قرار به دهیم نشان فرمول شکل به را رابطه

  فشارخون = قلب برونده×  رگ  مقاومت



 تغییر مختلفی عوامل تأثیر تحت روز درطول فشارخون همچنین. میکند تغییر خون فشار مقدار رگ مقاومت یا قلب برونده تغییر با
 دردناك، تحریکات عصبی، تحریکات عضالنی، فعالیت گوارشی، فعالیت مغز، فعالیت بدن، وضعیت عوامل این جمله از میکندکه

  .است دارو و قهوه الکل، دخانیات، مصرف ، صدا ومیزان هوا دماي مثل محیطی عوامل پر، مثانه

 در. کنند می گیري اندازه حداقل و حداکثر دوسطح در را فشارخون فرد هر در. گیرند می اندازه بازویی درشریان را فشارخون غالباً
  .مینامند سیستولی یا ماکزیمم فشار را سطح این خودمیرسد؛ مقدار حداکثر به فشارخون میشود، منقبض قلب زمانیکه

 فشارخون هردوسطح. میآید بدست میرسد، خود مقدار حداقل به خون فشار که قلب استراحت زمان در دیاستولی یا مینیمم سطح
 فشار معادل120بزرگتر عدد و یا 80/120مثالً میشود، نشانداده جیوه میلیمتر حسب بر کسر صورت به یا هم کنار عدد دو صورت به

  .است فشارمینیمم معادل 80کوچکتر عدد و ماکزیمم

  فشارخون بندي تقسیم

  میلیمترجیوه 80 کمتراز وفشارمینیمم میلیمترجیوه 120 کمتراز فشارماکزیمم:  مطلوب فشارخون -1

  میلیمترجیوه 85 کمتراز وفشارمینیمم میلیمترجیوه 130 کمتراز فشارماکزیمم:  طبیعی فشارخون -2

  لیمترجیوهمی 90 تا 85 بین فشارمینیمم یا میلیمترجیوه 140 تا 130 بین فشارماکزیمم:  باالترازطبیعی کمی فشارخون -3

  بیشتر و میلیمترجیوه 90 فشارمینیمم یا وبیشتر میلیمترجیوه 140 فشارماکزیمم:  باال فشارخون -4

  فشارخون گیري اندازه اهمیت

 مهم حیاتی اعضاي وبه است) میرسانند خون قلب به که عروقی( کرونرقلب عروق بیماریهاي خطرساز ازعوامل یکی باال فشارخون
  .میرساند جدي آسیب چشم و کلیه قلب، مغز، مثل

 خون فشار اماچون کرد؛ پیشگیري را باال فشارخون عوارض از بسیاري میتوان درمانگردد، بموقع و شود شناخته باال اگرفشارخون
 را خون فشار باید باال فشارخون به بردن پی براي و میشود، نامیده ”Silent killer“ یا“بیصدا قاتل” است، عالمت ًبدون معموال باال

  .برایاینکاربایستیازدستگاهاندازهگیریفشارخوناستفادهنمود. کرد گیري اندازه

  فشارخون گیري اندازه دستگاه

اي  عقربه اي، جیوه: دارد مختلفی انواع دستگاهها این. است پزشکی تشخیص در ضروري وسیله یک فشارخون گیري اندازه دستگاه
   )دیجیتال(اتوماتیکو 

  :دستگاهها مزایا و معایب خاص خود را دارند که به آنها اشاره می کنیمهرکدام از این 



اما شرایط .این فشارسنجها دقت باالیی داشته و قیمت آنها نیز متوسط محسوب می شود:فشار سنجهاي جیوه ایی -1
رون مخزن آن نگهداري آنها مشکل بوده و در صورت عدم بستن شیر جیوه پس از هربار اندازه گیري امکان تخلیه جیوه د

 وجود دارد که با توجه به سمی بودن جیوه مشکالتی براي کاربر می تواند ایجاد شود

این فشار سنجها نیز دقت خوبی داشته و قیمت آنها از مقادیر بسیار پایین تا قیمتهاي نسبتا : فشار سنجهاي عقربه ایی -2
بسیار زیاد و کیفیت ساخت مناسب معموال ضد ضربه و که مدلهاي قیمت باالي آن عالوه بر دقت . باال  را شامل می شود
با توجه به این موارد بیشترین نوع فشار سنج موجود در بازار نیز و پر کاربرد ترین آنها محسوب می . ضد آب هم هستند

 .شود

آنها بعنوان دقت این فشار سنجها باال نبوده اما به دلیل کاربري ساده و قیمت مناسب ):دیجیتال(فشارسنجهاي اتوماتیک -3
در دو نوع بازویی و مچی در بازار موجود بوده که نوع بازویی آن از دقت باالتري . فشار سنج خانگی بسیار متداول هستند

  .نسبت به مدل مچی برخوردار است

  نحوه کار انواع فشار سنج

  :اي فشارسنج جیوه

جیوه مثل  ها، یک ستون در این دستگاه. شود میگیري فشار خون شناخته  این نوع فشارسنج مهمترین استاندارد اندازه 
ستون جیوه تنها . احتمال درست کار نکردن این دستگاه خیلی کم است .دهد دستگاه دماسنج وجود دارد که فشار را نشان می

هنگام خواندن فشار، باید به اعدادي دقت شود که در دو طرف ستون جیوه ارائه . کند چیزي است که در آن حرکت می
  .تواند محیط را آلوده کند اي رو به کاهش است، چون جیوه سمی است و می حال، استفاده از فشارسنج جیوه با این. اند شده

  

  

  فشار سنج جیوه اي 1شکل 



نیز زیاد شده و  گیج اندازه گیر این نوع از فشار سنج داراي بالشتکهایی از هوا بوده که در اثر پر شدن کاف فشار داخل بالشتک
فشار هوا  و .این حرکت به محوري منتقل شده که محور به عقربه دستگاه متصل است

  .است  میلیمترجیوه

  

شود  کنند، همیشه ترجیح داده می هاي دیجیتالی و خودکار فشارخون را اشتباه محاسبه می
شود که توانایی استفاده  هاي دیجیتالی تنها براي بیمارانی توصیه می

  :اي فشارسنج عقربه

گیج اندازه گیر این نوع از فشار سنج داراي بالشتکهایی از هوا بوده که در اثر پر شدن کاف فشار داخل بالشتک
این حرکت به محوري منتقل شده که محور به عقربه دستگاه متصل است .موجب حرکت کردن بالشتک می شود

میلیمترجیوهدو  نشانگرمعموال  آنٔدهد که هر درجه حرکت می را روي صفحه مدرج

  

  فشارسنج عقربه اي 2شکل  

  :فشارسنج دیجیتال

هاي دیجیتالی و خودکار فشارخون را اشتباه محاسبه می از آنجا که در موارد نادر دستگاه
هاي دیجیتالی تنها براي بیمارانی توصیه می اي استفاده شود و استفاده از دستگاه که از فشارسنج جیوه

  دندارناز این وسایل استاندارد را 

  

  فشار سنج دیجیتالی

  :است شده تشکیل زیر قسمتهاي

  

فشارسنج عقربه

گیج اندازه گیر این نوع از فشار سنج داراي بالشتکهایی از هوا بوده که در اثر پر شدن کاف فشار داخل بالشتک
موجب حرکت کردن بالشتک می شود

را روي صفحه مدرج عقربه

  

فشارسنج دیجیتال

از آنجا که در موارد نادر دستگاه
که از فشارسنج جیوه

از این وسایل استاندارد را 

فشار سنج دیجیتالی 3شکل

  اجزاء فشار سنج 

قسمتهاي از دستگاه این

  بند بازو یا کاف -1



 اندازه به باید بازوبند. میشود پیچیده بازو دور به و نداشته ارتجاعی خاصیت که است دراز و پارچه ازجنس الیه دو پوشش یک کاف
  .رابگیرد فرد بازوي دور کامل بطور تا باشد بلند کافی

  هوا کیسه -2

 دو فقط و نیست مشاهده قابل کیسه این. است بادشدن قابل و قرارمیگیرد بازوبند درون در که است الستیکی ازجنس هوا کیسه
  .میشود خارج بازوبند از آن به متصل الستیکی لوله

) باشند کوچک خیلی درمجموع( باشند داشته را اشکال دو هر یا و باشند باریک یا کوتاه خیلی فرد بازوي به نسبت هاییکه کیسه
 نشان واقعی فشارخون از تر پایین را فشارخون باشند، پهن حد از بیش واگر واقعی فشارخون از باالتر کاذب بطور را خون فشار

  .داد خواهند

 شده، گیري اندازه فشار است ممکن باشد، نداشته قرار بازویی شریان روي  دقیقا کیسه وسط یا نگیرد را بازو دور کامالً اگرکیسه
  .نباشد واقعی فشار

 -15 متوسط بطور هوا کیسه عرض اندازه. است شده مشخص بازوبند، روي بر باعالمت الستیکی کیسه وسط  دستگاهها بعضی در
  .سانتیمتراست 30 - 35 آن طول و سانتیمتر13

  الستیکی هاي لوله -3

 وخروج انتقال کار لوله، دو این. میگردد وصل دستگاه به دیگري و پمپ به یکی که میشود خارج الستیکی دولوله هوا کیسه وسط از
  .باشد سانتیمتر 76 حدود باید لوله طول. دارند برعهده را هوا

  هوا تنظیم پیچ و دریچه الستیکی، پمپ -4

 روي بر هوا خروج و ورود براي. میشود استفاده آن، از هوا تخلیه و هوا کیسه داخل به هوا انتقال و کردن تلمبه براي پمپ این از
  .میگردد تنظیم هوا خروج و ورود میشود، بسته و باز دست با که فلزي پیچ بوسیله که است شده گرفته نظر در اي دریچه پمپ

 بطور جیوه سطح دهد اجازه باید میکنیم، باز آنرا زمانیکه در و بماند ثابت سطح در جیوه باید ببندیم، را هوا خروج و ورود پیچ اگر
  .بیاید پایین کنترل قابل

  جیوه مخزن -5

 داخل به را جیوه خروج و ورود که است تنظیم پیچ یک داراي و دارد قرار اي شیشه لوله داخل و دستگاه انتهاي در جیوه مخزن
  .یابد راه لوله درون به جیوه دهد اجازه تا شود باز جیوه مخزن پیچ باید خون فشار گیري اندازه از قبل. میکند تنظیم اي شیشه لوله



 نمود کج را دستگاه باید گیري اندازه خاتمه از پس. باشد صفر برروي باید لوله در جیوه سطح ندارد وجود فشاري هیچ زمانیکه در
 درلوله جیوه نمیشود استفاده دستگاه از زمانیکه در تا بست را مخزن پیچ وسپس شود هدایت مخزن سمت به لوله درون تاجیوه
  .نماند باقی

  اي شیشه لوله -6

 شده بندي درجه جیوه میلیمتر10 هاي فاصله به و جیوه میلیمتر برحسب که دارد قرار مدرج فلزي محفظه یک درون لوله این
 کیسۀ باد باتخلیه و میرود باال و یافته راه لوله درون به جیوه باشد، باز جیوه مخزن پیچ درصورتیکه هوا، کیسه کردن باد با. است
 صورت به جیوه سطح چون  .خواند مدرج لوله در جیوه سطح روي از رامیتوان فشار میزان. میآید پایین لوله در جیوه سطح هوا،

  میگیرد، قرار لوله در هاللی

  .گرفت نظر در را ستون در جیوه هالل نقطه باالترین باید خون فشار میزان خواندن براي

 و میکند کار فنر یک با که است شده استفاده اي عقربه سنج فشار یک از اي شیشه ولولۀ جیوه مخزن جاي به اي عقربه دستگاه در
  .است اي جیوه دستگاه مشابه آن هاي قسمت بقیهدر نوع دیجیتالی یک صحفه دیجیتالی به جاي مخزن و لوله جیوه قرار دارد 

  اصول کارکرد

  .باشد برهنه بازو باالي قسمت طوریکه کنید؛ جمع بازو باالي قسمت در را شونده معاینه فرد راست دست بلوز آستین -

  .دهید قرار میز برروي را او راست دست میگیرید، اندازه نشسته درحالت را فرد فشارخون اگر -

 بازوبند الستیکی کیسه درون هوایی اگر .دهید قرار بگیرید اندازه را فشارخون میخواهید که بازویی نزدیک را سنج فشار دستگاه-
 فرد راست بازوي دور به را سنج فشار بازوبند سپس و کنید تخلیه را کیسه هواي دستگاه، پمپ هواي تنظیم پیچ بوسیله باشد

 داده نشان باال یا پایین کاذب بطور فشارخون میزان زیرا شود؛ بسته بازو دور به شل خیلی یا محکم خیلی نباید بازوبند. ببندید
  .گیرد قرار آستین روي نباید فشارسنج بازوبند. میشود

 در قرینه بطور آن الستیکی لولۀ دو و باشد) بازو و ساعد بین گودي( آرنج چین از باالتر سانتیمتر 2 - 3 باید بند بازو تحتانی لبه -
 زیر در یا بخورند تا نباید همچنین و بخورند پیچ یا گره نبایستی ها لوله .گیرد قرار آرنج چین روي بر و بازویی سرخرگ طرف دو

  .کنند گیر بازوبند

 یک از بیش نباید شونده معاینه فرد با فشارخون گیرندة فاصله .باشد داشته معاینه میز با مناسبی وضعیت باید کننده معاینه فرد -
  .باشد متر

  .گیرد قرار کننده معاینه چشم مقابل در و عمودي وضعیت در جیوه ستون میشود، استفاده اي جیوه اگرازفشارسنج -

  .نیست اینکار به نیازي اي عقربه هاي سنج درفشار .کنید باز را جیوه مخزن پیچ -



 فشارسنج از استفاده صورت در .باشد صفر روي باید دقیقا نمیشود، وارد سنج فشار به فشاري هیچگونه زمانیکه در جیوه سطح -
  .گیرد قرار صفر روي باید عقربه اي عقربه

 حس شست انگشت امتداد در شیاري درون مچ مفصل باالي در نبض این .کنید حس ومیانه اشاره انگشتان با را دست مچ نبض -
  .میشود

 به بازوبند بستن از پس ابتدا یعنی .کنید محاسبه را بازوبند بادکردن داکثرح  سطح ابتدا در خون فشار صحیح گیري اندازه براي -
 و ببندید را الستیکی پمپ پیچ دیگر بادست و کنید لمس را دست همان مچ نبض دست یک با شونده، معاینه فرد راست دست
 همان در نشود حس دست مچ نبض دیگر تا کنید باد را بازوبند هواي کیسۀ آنقدر و آورید فشار پمپ روي سریع و متوالی بصورت
 خود رادرذهن) نبض قطع عدد( است گرفته قرار آن روي عقربه عددیکه یا است آمده باال جیوه ستون در که را جیوه سطح زمان
  .بسپارید بخاطر

. کنید اضافه آمده بدست عدد آن به جیوه میلیمتر 30 بعد. کنید تخلیه را بازوبند باد وسریعاً کرده باز کامالً را پمپ پیچ سپس
  .میآید بدست بازوبند کردن باد سطح حداکثر بنابراین

 درگوش را گوشی هاي ابتدالوله .کنید استفاده ازگوشی بار این و کنید صبر دقیقه یک یا نگهدارید باال را فرد دست ثانیه 6 یا 5 -
)  بازویی سر دو عضله تاندون داخلی قسمت( آرنج چین در بازویی گ خر سر روي را) دیافراگم( گوشی صفحۀ سپس و بگذارید

  .دهید قرار سنج فشار الستیکی لوله نزدیک وگذاشته 

 اختالل موجب گوشی روي بر زیاد فشار که باشید مراقب اما نگهدارید، قسمت این در یکنواخت و محکم دست انگشتان با را گوشی
  .شد خواهد خون فشار میزان خواندن در

 ایجاد مالشی صداهاي زیرا قرارنگیرد، بازوبند زیر در و باشد نداشته تماس الستیکی هاي لوله یا بازوبند با گوشی کرد دقت باید
  .کنید توجه فشارسنج عقربه یا جیوه ستون به مراحل تمام در. میکند

 پمپ پیچ سپس ؛ برسد) آمده دستب عدد( بازوبند کردن باد سطح حداکثر به تا کنید باد را بازوبند و ببندید را پمپ پیچ مجدداً -
ي دستکار را پمپ پیچ دیگر. کنید تخلیه را بازوبند باد ثانیه در جیوه میلیمتر 2 -3 آهسته سرعت با و کنید باز آهستگی به را

  .میشود ظاهر (Kortotkoff) کوف کورت صداهاي جاییکه تا آید می پایین کم کم عقربه یا جیوه سطح. نکنید

 .بسپارید خاطر به ذهن در را سطح آن و کنید نگاه عقربه یا جیوه سطح به میشود شنیده گوش در که صدایی اولین با همزمان -
 پایین نیز عقربه یا جیوه سطح و یابد می ادامه آرامی به بازوبند باد تخلیه. است ماکزیمم یا سیستولی فشار دهندة نشان سطح این

  .میآید

 قطع کم کم و خفیف صدا یا نمیشود شنیده واضحی صداي دیگر که میرسد زمانی. کنید توجه عقربه یا جیوه سطح به همچنان
  .است مینیمم یا دیاستولی فشار دهندة نشان صدا قطع نقطه. میشود



 فشار عنوان به را اول عدد. کنید تخلیه سرعت به پمپ پیچ کامل کردن باز با را بند بازو باد سپس بسپارید ذهن در را سطح این
  .کنید داشت یاد مینیمم فشار عنوان به را دوم عدد و ماکزیمم

  )تعمیرات عمومی دستگاه( عیوب و نحوه رفع آنها ،اشکاالت
که معموال قابلیت تعمیر را نیز بیشترین ایراداتی که در دستگاههاي فشار سنج بوجود می آید مربوط به گیج فشار دستگاه می باشد 

عمده خرابی هاي دستگاه فشار سنج را می توان در موارد .می بایست تعویض شوند صورت خرابیر بخشهاي دیگر دستگاه د.دارد
  : ذیل مشاهده کرد

  شلنگهاي رابط و کاف و پوآرفرسودگی  - 1

  .تعویض هرکدام از موارد که داراي نشتی هوا می باشد:نحوه تعمیر
  خرابی شیر کنترل دار و سوپاپ ها -2

باید مخزن تعویض شود و اگر از نوعی بود که شیر مخزن باز می شود فقط شیر را . شیر مخزن جیوه اگر خراب بود :نحوه تعمیر
  .تعویض کنید

  هوا خرابی پمپ -3
  تعویض پمپ :نحوه تعمیر

اگر پس از فشردن هوا داخل فشارسنج قبل از باز کردن شیر فشار پوآر نشتی داشت عیب به خرابی واشر پیچ  :شیر تخلیهخرابی -4
  . شیر یا به سوپاپ انتهاي شیر مربوط می شود

سوپاپ الستیکی ورودي محل اتصال پوآر به شیر را فقط کافی است . که اگر واشر پیچ بود تعویض و اگر سوپاپ شیر بود:نحوه تعمیر
در  شکل زیر دو نمونه مختلف از این سوپاپها آورده شده است که براي واضح  .خارج کرده و شکاف قسمت انتهاي آن را تمیز کنید

  .بودن شیار سوپاپ با کمی تغییر شکل در سوپاپ می توان آنرا پیدا نمود

  



  
  )پمپ هوا(وآرسوپاپ انتهاي پخرابی   -5

  آن شسته و بعد خشک شود با الکل سوپاپ: نحوه تعمیر

  
  ) در فشار سنجهاي جیوه ایی(شکستن لوله شیشه اي -4

  )می شود لوله فشارسنج جیوه اي اگر کثیف بود با الکل و پنبه تمییز(تعویض لوله شیشه ایی :نحوه تعمیر
  و کم شدن جیوه مخزن ریختن جیوه و در نوع جیوه ايفشار بهم خوردن کالیبراسیون گیج  -5

در فشار سنجهاي جیوه ایی می بایست ابتدا شیر مخزن را باز کرده و سپس از باالي لوله شیشه ایی و به آرامی جیوه را توسط یک 
که جیوه در صورتی.این کار را تا زمانی ادامه می دهیم  که جیوه درون لوله از مقدار صفر رد نشود.سرنگ به داخل آن تزریق نمود

درون لوله از صفر باالتر قرار گیرد می بایست اضافه جیوه تزریق شده را تخلیه نمود تا در حالتی که هیچ فشاري درون کاف موجود 
  .نیست عدد نشان داده شده توسط ستون جیوه بر روي قرار بگیرد



  
  

  

 شیر مخزن



   گیج فشار سنج عقربه اي  4شکل 

در شکل با گزینه (در صورتیکه صفر فشارسنجهاي عقربه ایی از تنظیم خارج شود می توان با تنظیم پین محل آنرا تنظیم نمود
Adjusting pinدر مدلهاي ) مشاهده میشودAlpk2  با چرخاندن پیچ محل اتصال لوله الستیکی به گیج اینکار انجام می شود

شل شده و سپس پیچ را تنظیم عدد سوراخ وجود دارد  2که برروي آن  1دقت کنید براي اینکار می بایست ابتدا واشر شماره 
   )مانند شکل زیر(.نموده و مجددا واشر را سفت نمایید

  
 
 

گیج این پیچ داخل ورودي هوا به گیج قرار داشته و میبایست آنرا با استفاده از  آچار پیچ گوشتی تنظیم در برخی مدلهاي 
  )مطابق اشکال زیر(نمود

1واشر   



  
که  یکی از ایرادات و عیبهایی که معموال گیج هاي فشار به آن دچار می شوند خرابی بالشتکهاي هواي داخل این گیجها می باشد

شکل (.باد شدن این بالشتکها موجب حرکت عقربه گیج فشار می گردد.هش سریع باد داخل کاف می گرددمنجر به نشتی باد و کا
در صورتیکه خرابی بالشتکها و جدا شدن سطوح آنها از یکدیگر می توان آنها را لحیم نمود و با توجه به مسی بودن سطوح ) زیر

  اشدن سطوح بالشتک از یکدیگر زیاد باشد پس از لحیم کاري در مدتدرصورتیکه میزان جد. بالشتکها قلع براحتی به آنها میچسبد



  
البته .در این حالت می بایست بالشتکها تعویظ گردند.کوتاهی از یکدیگر جدا می شوند و مجددا نیاز به لحیم کاري خواهند داشت

  .در برخی از مدلها نیز این قابلیت تعویض وجود نداشته و کل گیج می بایست تعویض گردد
پیچ که بر روي محور دوار داخلی خود  2در صورتیکه کالیبراسیون گیج فشار سنجهاي عقربه ایی دچار ایراد گردد با استفاده از 

که این پیچها ضریب .وظیفه این محور تبدیل حرکت خطی به حرکت دورانی می باشد.گیج قرار دارند می توان گیج را تنظیم نمود
البته تنظیم گیج در این حالت کار بسیار مشکلی بوده و دقت و ظرافت بسیاري .تنظیم مینمایند تبدیل حرکت خطی به دورانی را

  . نیاز دارد



  
  
  

  .تعمیر جهت اطمینان از کارکرد سالم آنها با یک فشارسنج جیوه اي تست شودهر بار  توصیه می شود پس از* 
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