شماره 9۲
 ۴بهمن ۹۹

معصومه
جمالی

روزنامهنگار
فشار خون باال
در اغلب اوقات
عالمتی ندارد و
بسیاری از مردم
ممکن است بدون
این که مطلع
باشند سال ها
به این عارضه
مبتالباشند.فشار
خون باال اگر
درمان و کنترل
نشود ممکن
است باعث آسیب
به سرخرگ
ها و اندام های
حیاتی بدن شود
و سالمتی فرد را
به طور جدی به
مخاطره بیندازد.
برخی عادت ها
که می تواند به
کنترل و درمان
فشار خون باال
کمک کند عبارت
اند از:
ترک سیگار و
دخانیات ،مصرف
میوه ،سبزیجات،
غالت و پروتئین
کم چرب ،ورزش
 ،مصرف نکردن
الکل ،کاهش
استرس  ،کاهش
مصرف نمک و
کاهش مصرف
کافئین.

نبض بازار

فشـارسنـج چند؟!
احتماال در اطراف شما افرادی به فشار خون باال مبتال و در طول شبانه روز ملزم به مصرف
دارو و اندازه گیری فشار خون هستند.
فشار خون به اصطالح به مقدار فشاری که توسط خون در جریان ،به دیواره رگها وارد
میآید گفته میشود و یکی از عالیم مهم حیاتی است .افراد زمانی که پا به سن می گذارند
ممکن است گاه به گاه دچار افزایش یا کاهش شدید فشار خون شوند و برای اطالع و کنترل

فشارسنجفرشالیف
مدلT4

فشارســنج فــرش الیف مــدل T4
محصولی اســت که افزونبر نمایشگر
ت و تاریخ دارد و به
فشار ،نمایشگر ساع 
کمک آن میتوانید میزان فشارتان را در
ساعات و ایام مختلف اندازه گیری و در
حافظه داخلی دستگاه ثبت کنید .این
مدل پس از محاســبه فشار ،به صورت
خودکار پس از چنــد دقیقه خاموش
و ایــن ویژگی باعــث صرفهجویی در
انرژی و افزایش طولعمر مفید دستگاه
میشود.

فشارسنجبیورر
مدلBM47

فشارســنج بیورر مدل  BM47یک دســتگاه با
صفحه نمایش بزرگ اســت  ،داشتن  120حافظه
داخلی قابل استفاده برای  ۴نفر ،قابلیت خاموشی
خودکار ،سنجش ضربان قلب ،تشخیص آریتمی و
هشدار خطای محاسباتی از قابلیتهای مفید این
دستگاه محسوب میشوند .از آن جا که بیماریهای
قلبــی و عروقی بین بیماران مبتال به فشــار خون
رایج است ،امکان سنجش ضربان قلب و تشخیص
آریتمی این دستگاه میتواند برای این افراد کاربرد
زیادی داشته باشد.

وزن
برند و مدل
(گرم)
فشارسنج فِ رِ ش الیف 100
مدل T4
 280دارد
فشارسنج بیورِ ر
مدل BM47
 1027دارد
فشار سنج گالمور
مدل 1112-TMB
 400ندارد
فشارسنج اُمرُ ن
مدل M2

فشارسنجگالمور
مدلTMB-1112

دستگاه فشار ســنج گالمور شامل یک
کیف ،یــک عدد کاف ســاده ،یک عدد
کاف فنری ،آداپتور ،دستگاه دیجیتالی و
دفترچه راهنماست .از ویژگی های این
دســتگاه می توان به اندازه گیری دقیق
فشار خون به صورت دیجیتالی ،نمایش
ضربان قلب ،نشانگر میزان مصرف باتری
و خاموش شــدن خــودکار در صورت
استفاده نکردن اشاره کرد .این دستگاه
میزان نبض را از  40ضربه تا  199ضربه
در دقیقه و میزان فشار خون را از  30تا
 250میلی متر جیوه نشان می دهد.

فشارسنجامرن
مدلM2

فشارســنج امرن مدل  M2یک فشارسنج بازویی دارای 30
حافظــه ذخیرهســازی اســت .این دســتگاه بــه فناوری
 Intellisenseمجهز شده که به کمک آن فشار باد با توجه به
فشارخون شخص تا جایی که الزم است باال میرود ،بنابراین
افزون بر دقت باالیی که این فشارسنج دارد ،اندازهگیری فشار با
آن سریع و آسان است .کاف نباید خیلی شل یا بیشازحد سفت
دور بازو بسته شود .درصورتیکه کاف به شکل صحیح دور بازو
بسته شده باشد ،نشانگر  OKروی صفحه ظاهر میشود .افزون
بر این دارای سیستم شمارشگر ضربان قلب و تشخیص ضربان
قلب نامنظم (آریتمی) نیز است .همچنین اگر فشارسنج روشن
بماند ،برای جلوگیری از تخلی ه ناخواســت ه باتریها ،پس از 5
دقیقه به شکل خودکار خاموش میشــود .همچنین با دادن
اخطار شــما را از تمام شــدن باتری ها خبردار می کند .این
دستگاه میتواند از برق بهجای باتری استفاده کند.

سنجش
ضربان قلب
دارد

565.000

دارای نمایشگر تعویض باتری ،دارای کاربری خانگی ،دارای  2حافظه برای  2نفر

دارد

دارد

1.012.000

دارد

دارد

983.000

دارای نمایشگر تعویض باتری ،دارای  120حافظه داخلی قابل استفاده برای  ۴نفر ،دارای
قابلیت خاموشی خودکار ،تشخیص آریتمی و هشدار خطای محاسباتی
امکان خاموشی خودکار ،دارای نمایشگر تعویض باتری و نشانگر محاسبه نبض

دارد

دارد

1.083.000

مجهز به فناوری  ، Intellisenseدارای سیستم شمارشگر ضربان قلب ،تشخیص ضربان
قلب نامنظم و نمایشگر تعویض باتری

تولید ملی

پاتن جامه

فشار ،بهتر است یک دستگاه فشارسنج با کاربری آسان در دسترس داشته باشند .امروز
قصد داریم به بررسی ویژگی ها و قیمت چند مدل پرفروش فشارسنج دیجیتال بپردازیم،
فشارسنج دیجیتالی یک مانیتور و یک کیسه باد دارد و فشار خون را به شکل دیجیتالی در
زمان کوتاه و با دقت باال محاسبه می کند پس اگر قصد خرید فشارسنج دارید این مطلب
را از دست ندهید.

مقایسهویژیگهاوقیمتچندمدلپرفروشفشارسنجدیجیتال

نمایشگر تاریخ قابلیت
ذخیره نتایج
و ساعت
دارد
دارد

یکی از ویژگی
های محصوالت
پاتن جامه قیمت
مناسب آن است
که گرو ه های
مختلفجامعه
ی توانند از
م 
محصوالت با
کیفیت آن و تنوع
باالی طرح و رنگ
بهر ه مند شوند.
این محصوالت
افزون بر 21
شعبه موجود در
سراسر کشور از
طریق فروشگاه
هایاینترنتی
معتبر نیز در
دسترسهستند

3

تن پوشی زیبنده قامت

قیمت (تومان) دیگرویژگی ها

معصومه جمالی -امروزه صنعت مد و پوشاک در بیشتر
کشــورهای جهان به عنوان یک صنعت پرطرفدار جا
افتاده است و برندهای معروف و باکیفیتی در این زمینه
فعالیتمیکنند،درایراننیزبرندهایمختلفیباکیفیت
خوب در این صنعت مشغول به فعالیت هستند و در زمینه
های مختلف اقدام به تولید انواع پوشاک می کنند .یکی
از برندهای پرسابقه در کشورما برند پاتن جامه است که
امروز قصد داریم بیشتر با آن آشنا شویم.

رسآغازاپتنجامه

پاتن جامه یکی از مشــهورترین برندهای تولید پوشاک در ایران است که در
زمینه تولید انواع کت و شلوار و لباسهای زنانه و مردانه فعالیت می کند .این
برند در سال  73با ورود به عرصه صنعت پوشاک کشور ،فعالیت رسمی خود
را آغاز کرد ،در حالی که از پشتوانه  20سال تجربه در این زمینه بهره می برد.
از این رو همگام با فناوری روز در همه زمینه ها و پیش نیازهای تولید پارچه
و پوشــاک به پیش رفت  .این برند در ابتدا فقط بــه تولید لباسهای جین و
شلوارهای کتان میپرداخت؛ اما با گذشت زمان و تغییر سلیقهها پاتن جامه
نیز برای پوشش سالیق مصرف کنندگان خود فعالیت خود را گسترش داد و
به تولید انواع پوشاک پرداخت.

محصوالتاپتنجامه

محصوالت این برند شامل انواع مانتو ،پیراهن ،شلوار مردانه و زنانه ،بلوز ،تی
شرتهای نخی و پنبهای ،سویشرت ،پالتوهای پاییزی و زمستانی  ،لباس های
مهمانی و لباسهای راحتی اســت .افزون بر آن ،کفشهای پاتن جامه نیز به
عنوان یک برند معروف در بازار شناخته میشوند که از طراحی ب ه روز و جذابی
برخوردار هستند
محصوالت پاتن جامه از جنسهای مختلف از جمله چرم ،پشــم و الیاف نخ
هستند .کفشهای این برند نیز که از جنس چرم مصنوعی و دارای زیره پلی
اورتان هستند مناسب استفاد ه روزانه و اداری با ماندگاری قابل توجهی هستند.

