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PHCBPM فشار خون سنج هوشمند
ــمند  ــنج هوش ــارخون س ــک فش ــم ی ــون می خواهی اکن
ــون  ــار خ ــن فش ــاد ای ــم. ابع ــی کنی ــما معرف ــه ش را ب
ســنج بــه 80 در 65 در 22 میلــی متــر می رســد و 
ــت  ــواد باکیفی ــد در ســاخت آن از م ــازنده آن می گوی س
ــده  ــب ش ــه موج ــوردی ک ــت، م ــرده اس ــتفاده ک اس
ــل  ــل و نق ــوده و حم ــرم ب ــا 128 گ ــتگاه تنه وزن دس
ــر  ــکان پذی ــادگی ام ــه س ــگی آن ب ــتفاده همیش و اس
باشــد. ایــن فشــار خــون ســنج عملکــردی ســاده دارد 
ــردن  ــا فش ــه ب ــت ک ــوردار اس ــه برخ ــا از 3 دکم و تنه
دکمــه وســط، بالشــتک دســتگاه بــه شــکل خــودکار باد 
شــده و عملیــات ســنجش فشــار خــون آغــاز می گــردد. 
ایــن بالشــتک ضمنــًا از قطــر 13/5 تــا 19/5 ســانتیمتر 
پشــتیبانی می کنــد. بــرای نمایــش اطالعــات نیــز یــک 
LCD تــک رنــگ و بزرگ 36 در 41 ســانتیمتری در نظر 
گرفتــه شــده کــه خوانایــی مناســبی دارد و با فشــردن دو 
دکمــه دیگــر می توانیــد از طریــق ایــن صفحــه نمایــش 
بــه تنظیمــات دســتگاه مثــل ســاعت دسترســی داشــته 
ــا ســابقه ســنجش های پیشــین موجــود روی حافظــه  ی
را مشــاهده نماییــد. فشــار خــون ســنج پرســتیژیو قــادر 
اســت تــا 60 ســنجش فشــار خــون را در بــازه 0 تــا 300 
ــر  ــر )1 مهمــان و 2 کارب ــرای 3 کارب میلی متــر جیــوه ب
ــال  ــرای ارس ــد و ب ــره کن ــه ذخی ــده( در حافظ ــت ش ثب
ــوث نســخه  ــز از بلوت ــه اپلیکیشــن نی ــن اطالعــات ب ای
ــل  ــان قاب ــزان ضرب ــداد می ــود. تع ــتفاده می ش 4/0 اس
ســنجش بیــن 40 تــا 199 در هــر دقیقــه در نظــر گرفته 
شــده و حداکثــر میــزان خطــا نیــز توســط ســازنده بســته 
بــه شــرایط آب و هــوا بیــن 3 تــا حداکثــر 5 میلــی متــر 
جیــوه )معــادل 0/7 کیلــو پاســکال( اعــالم شــده اســت. 
از دیگــر قابلیت هــای ایــن فشــار خــون ســنج هوشــمند 
ــه  ــم ک ــاره کنی ــی IP22 اش ــه گواه ــم ب ــز می توانی نی
بــه معنــای حداقــل مقاومــت در برابــر خیــس شــدن در 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــی ب ــای داخل محیط ه

قدم هایتان را بشمارید
ــار یــک  ــد ســیلیکونی در کن گام شــمار پرســتیژیو از بن
نمایشــگر OLED تــک رنــگ بــا انــدازه 22/4 در 5/6 
ــکل  ــه ش ــات را ب ــه اطالع ــرد ک ــره می ب ــر به میلی مت
ــه  ــه صفح ــادی ب ــباهت زی ــش داده و ش ــی نمای افق
ــن  ــمند Fitbit One دارد. ای ــتبند هوش ــش دس نمای
ــه  ــت ک ــوردار اس ــه برخ ــک دکم ــا از ی ــول تنه محص
ــود روی  ــات موج ــد اطالع ــتفاده از آن می توانی ــا اس ب
ــردن  ــارژ ک ــرای ش ــازنده ب ــد. س ــر دهی صفحــه را تغیی
ــه  ــه ک ــر گرفت ــور در نظ ــک کانکت ــمار ی ــن گام ش ای
ــتگاه  ــد را از دس ــد بن ــه آن می توانی ــی ب ــرای دسترس ب
جــدا کــرده و محصــول را بــه درگاه USB متصــل 
 Nike FuelBand ــتر در ــه پیش ــی ک ــد، قابلیت نمایی
ــه  ــردی ب ــیار کارب ــم و بس ــرده بودی ــاهده ک ــز مش نی
ــی و  ــد اضاف ــک بن ــن ی ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــمار می آی ش
بلندتــر نیــز ارائــه شــده کــه در صــورت نیــاز می توانیــد 
آن را بــا نمونــه پیــش فــرض تعویــض نماییــد. وزن 21 
گرمــی در کنــار گواهــی IP65 بــرای مقاومــت در برابــر 
آب ایــن گام شــمار را بــه یــک گزینــه قابــل اطمینــان و 
راحــت بــرای اســتفاده تبدیــل کــرده و کاربــر مــی توانــد 
آن را روی دســت بســته و حضــور آن را فرامــوش کنــد. 
گام شــمار پرســتیژیو از یــک باتــری لیتیــوم پلیمــر 70 
ــا هــر شــارژ  ــرد کــه ب میلــی آمپــر ســاعتی بهــره می ب
می توانیــد روی حــدود 7 روز اســتفاده از آن حســاب 
ــافت  ــا، مس ــداد گام ه ــر تع ــالوه ب ــتگاه ع ــد. دس کنی
ــاعت  ــده و س ــرف ش ــری مص ــزان کال ــده، می ــی ش ط
ــا  ــن آنه ــر بی ــرای تغیی ــه ب ــد ک ــش می ده ــز نمای را نی
می توانیــد از تنهــا دکمــه موجــود اســتفاده نماییــد. ایــن 
گام شــمار قــادر اســت تــا 7 روز یــا 120 هــزار قــدم بــه 
ثبــت اطالعــات روی حافظــه خــود ادامــه دهــد و بــرای 
ــه اپلیکیشــن دســتگاه  ــت شــده ب ــای ثب ــال داده ه انتق
نیــز بلوتــوث 4/0 در نظــر گرفتــه شــده کــه در صــورت 
فعــال کــردن آن، دســتگاه هــر 5 دقیقــه اطالعــات را به 
روزرســانی خواهــد کــرد. محصــول پرســتیژیو عــالوه بر 
ایــن از یــک حالــت مخصــوص بــرای خــواب برخــوردار 

اســت کــه بــا نگــه داشــتن دکمــه دســتگاه پــس از یک 
ویبــره کوتــاه فعــال شــده و گام شــمار ثبــت اطالعــات 
ــد  ــف خواه ــت متوق ــن حال ــال شــدن ای ــر فع ــا غی را ت
ــر میــزان خــواب  ــرای نظــارت ب کــرد، امــا گزینــه ای ب
کاربــر وجــود نــدارد. در مــورد دقــت محصــول نیــز بایــد 
ــرار  ــی ق ــا در ســطح مطلوب ــا رقب بگوییــم در مقایســه ب
ــتن و  ــن گام برداش ــت بی ــادر اس ــی ق ــه خوب دارد و ب

ــود. ــل ش ــز قائ ــر تمای ــای کارب ــر فعالیت ه دیگ

نوکیا و گجت های سالمتی
ــد  ــه قص ــرد ک ــالم ک ــا اع ــته نوکی ــال گذش ــر س اواخ
دارد محصــوالت شــرکت ویتینگــز )Withings( را 
ــا برنــد خــودش عرضــه کنــد، ایــن شــرکت در زمینــه  ب
ــورد  ــد، در م ــد گجت هــای ســالمتی فعالیــت می کن تولی
Withings بایــد بگوییــم کــه یــک شــرکت فرانســوی 
ــور  ــالمت مح ــای س ــد گجت ه ــه تولی ــت و در زمین اس
ــای  ــال کننده ه ــر دنب ــی نظی ــد و اقالم ــت می کن فعالی
تناســب انــدام و ترازوهــای هوشــمند را در ســبد کاالیــی 
ــرارداد شــرکت فرانســوی  ــه موجــب ایــن ق خــود دارد. ب
خریــداری شــده، مبنــای کســب و کار تــازه نوکیــا 
ــه  ــاخت ک ــد س ــال را خواه ــالمت دیجیت ــه س در زمین
ــل  ــم Cédric Hutchings مدیرعام ــش را ه مدیریت
ــدام شــرکت  ــن اق ــرد. ای ــده می گی ــر عه Withings ب
بــرای  آن  تــالش  تازه تریــن  را می تــوان  فنالنــدی 
ــروش کســب و کار  ــارش پــس از ف ــری اعتب بازپــس گی
ــال  ــه در س ــافت دانســت ک ــه مایکروس ــود ب ــل خ موبای
2014 میــالدی بــا عقــد قــراردادی بــه ارزش 7/2 میلیــارد 
دالر صــورت پذیرفــت . هفتــه گذشــته ایــن رونــد تغییــر 
برنــد تکمیــل شــده و بــا گجت هــای جدیــدی از ســوی 
ــوالت،  ــی از محص ــتیم. یک ــرو هس ــی روب ــن کمپان ای
تــرازوی هوشــمند Nokia Body اســت کــه بــه قیمت 
ــه محصــول  ــی ک ــد، در حال ــروش می رس ــه ف 60 دالر ب
بــه   Withings Body یعنــی  ویتینگــز  مشــابه 
Body Car� ــرازوی ــام داده اســت. ت ــر ن +Body تغیی

dio نیــز بــا برنــد نوکیــا همچنــان بــه فــروش خواهــد 
ــوان نســخه  ــه عن ــن +BPM را ب ــا همچنی رســید. نوکی
پریمیــوم دســتگاه ســنجش فشــار خــون ویتینگــز معرفی 
ــر  ــتگاه های دیگ ــت دارد. دس ــه 130 دالر قیم ــرده ک ک
ــد، شــامل گجــت  ــا را پذیرفته ان ــد نوکی ویتینگــز کــه برن
پایشــگر فعالیــت و خــواب Go، ابــزار ســنجش کیفیــت 
 Thermo و دماســنج طبــی هوشــمند ،Home هــوای
 Health Mate ــا همچنیــن اپلیکیشــن هســتند. نوکی
ویتینگــز را بــه طــور کامــل متحــول ســاخته اســت. ایــن 
ــتگاه های  ــات از دس ــع آوری اطالع ــه جم ــن ب اپلیکیش
ــت  ــه وزن، فعالی ــوط ب ــای مرب ــه و داده ه ــط پرداخت مرتب
جســمانی، خــواب و فشــار خون کاربــر را تجزیــه و تحلیل 
می نمایــد. از ایــن بــه بعــد محصــوالت ســالمتی نوکیــا 
را می تــوان از طریــق فروشــگاه های آنالیــن معتبــر 
ــی  ــور کل ــرد. به ط ــداری ک ــز خری ــازون نی ــه آم از جمل
بایــد گفــت تکنولــوژی نه تنهــا در حــوزه تناســب انــدام، 
ــالمت  ــتی و س ــری از تندرس ــای دیگ ــه در بخش ه بلک
جســم هــم تــالش خــود را کــرده کــه بهتریــن شــرایط 
ــرا  ــتا، اخی ــن راس ــد. در همی ــم کن ــان فراه ــرای انس را ب
ــه ســاخت سنســورهایی شــده اند  ــق ب پژوهشــگران موف
ــد و آن را  ــخیص می ده ــد را تش ــی فاس ــواد غذای ــه م ک
بــه کاربــر اطــالع می دهــد. ایــن فنــاوری جــدا از کمــک 
ــری  ــز جلوگی ــواد نی ــز م ــراد، از دورری ــالمت اف ــه س ب
ــی  ــد و به راحت ــیار کوچکن ــورها بس ــن سنس ــد.  ای می کن
در بســته بندی های مــواد غذایــی جــای می گیرنــد. 
ــراه  ــن هم ــوط را در تلف ــن مرب ــت اپلیکیش ــی اس کاف
خــود دانلودکنیــد و بــه ایــن سنســورها وصــل شــوید تــا 
اطالعــات مــواد غذایــی را برایتــان بفرســتد. گیرنده هــای 
ــر  ــر اث ــه ب ــیمیایی ک ــای ش ــه ماده ه ــورها ب ــن سنس ای
فســاد مــواد غذایــی تولیــد می شــوند حســاس هســتند و 
بــه محــض شناســایی آنهــا بــه کاربــر اعــالم می کننــد. 
کارشناســان تغذیــه اعــالم کرده انــد کــه اســتفاده از 
ــدگان را  ــالمت مصرف کنن ــد س ــوژی می توان ــن تکنول ای
ــی را  ــواد غذای ــت م ــرل کیفی ــد کنت ــد و رون ــن کن تضمی

بهبــود ببخشــد.

معرفی گجت ها و ابزارهای دیجیتال در عرصه سالمت

ابزارهای فناوری برای سالمت

از چشم تکنولوژی می بینند و بر این عقیده هستند که زمانی که این قبیل دستگاه ها نبود کسی چنین مشکلی 
نداشت و لعنت بر تکنولوژي! در حالی که این موضوع به خود کاربر برمی گردد و در صورت استفاده نادرست از 
ابزارها این مشکل را برای خود ایجاد می کند. موضوع مهم در این میان ثابت ماندن گردن در یک حالت به مدت 
طوالنی است. با وجود این که زمانی که تکنولوژی تا این حد شایع نشده بود همه پشت میز دفتر کار خود بودند. 
با این تفاوت که در آن زمان کاغذ و قلم در برابر افراد بود و در حال حاضر رایانه. در آن زمان شاید به دلیل جذاب 
نبودن کاغذ و قلم، افراد به سادگی دل از کاری که مشغولشان کرده می کندند و میان کار خود دائما استراحت 
می کردند اما در حال حاضر برای تفریح و استراحت در میان کار هم به سراغ سرگرمی های مجازی خود رفته 
و همچنان پشت میز می نشینند. در گذشته هنگام مطالعه کتاب به مدت طوالنی فرد بعد از چند صفحه خواندن 
کتاب به خودش استراحت می داد اما در حال حاضر اگر در موبایل یا رایانه خود مشغول مطالعه باشید هنگامی که 
خسته می شوید صفحه دیگری را برای خود باز می کنید یا سری به پروفایل خود در شبکه های اجتماعی مختلف 
می زنید و در نهایت باید گفت که این خودتان هستید که باعث به خطر افتادن سالمتی تان در زمان استفاده از 
تکنولوژی می شوید. در موضوع ویژه این هفته تصمیم داریم تا در رابطه با تکنولوژی و نقش آن در سالمت افراد 
صحبت داشته باشیم. بدون شک بسیاری از ابزارهای ریز و درشت دیجیتالی که اکنون در دسترس ما قرار گرفته 
و به ما کمک می کنند تا فاکتورهای سالمتی خود را چک کنیم، نقش اساسی در سالم ماندن ما خواهند داشت.
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