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 نبذة عن إرشادات االستخدام .1
 

 الرموز 1.1

 الرموز المستخدمة في إرشادات االستخدام

 الوصف االسم الرمز

 

 تنبیھات
المحتوى الذي یجب علیك اتباعھ لتجنب أي مشكلة أو قیاس غیر دقیق ناتج عن إساءة استخدام  تحدید

 .Samsung Health Monitorتطبیق 

 

 Samsung Health Monitorالشركة المصنعة لتطبیق  الشركة المصنعة

 

 راجع إرشادات االستخدام
إلى أن المستخدم یجب أن یقرأ إرشادات االستخدام بعنایة قبل استخدام المنتج الستخدامھ بشكل  إشارة

 صحیح

 

 معلومات الممثل المعتمد لالتحاد األوروبي. الممثل المفوض

 
 Samsung Health Monitorالرموز المستخدمة في تطبیق 

 . Samsung Health Monitorقد یتم تغییر الرموز المستخدمة في تطبیق 

 الوصف االسم الرمز

 

 تنبیھات
المحتوى الذي یجب علیك اتباعھ لتجنب أي مشكلة أو قیاس غیر دقیق ناتج عن إساءة استخدام تطبیق  تحدید

Samsung Health Monitor. 

 

 تنبیھات
المحتوى الذي یجب علیك اتباعھ لتجنب أي مشكلة أو قیاس غیر دقیق ناتج عن إساءة استخدام تطبیق  تحدید

Samsung Health Monitor. 

 

 مدلا طغض سایق سایق ءانثأ يف (ضبنلا لدعم) ةیلاحلا بلقلا تابرض ةعرس ىلإ ةراشإ معدل النبض

 

 إرشادات االستخدام المقدمة في شكل إلكتروني 1.2

في شكل إلكتروني وتتوفر في التطبیق نفسھ وعلى الموقع اإللكتروني الخاص بھ على  Samsung Health Monitorتتوفر إرشادات استخدام تطبیق 
samsung.com. 

 الرسمي في بلدك.  Samsungإذا كنت بحاجة إلى نسخة مطبوعة من إرشادات االستخدام، یمكنك طلبھا عن طریق االتصال بمركز دعم 

 الغرض المقصود .2
 

 Samsung) ھو تطبیق طبي لألجھزة المحمولة مخصص لالستخدام مع ھاتف ضغط الدم(تطبیق لقیاس ضغط الدم  Blood Pressureتطبیق 
Galaxy  وساعةSamsung Galaxy  .یحدد ضغط الدم تطبیق ضغط الدم  إنّ المتوافقین إلنشاء معلومات ضغط الدم وتسجیلھا وتخزینھا وعرضھا

الذراع  نقباضي واالنبساطي، باإلضافة إلى معدل النبض، ویوفر القیم ومخططات السجل بعد المعایرة باستخدام جھاز مراقبة ضغط الدم ذي الكفة فياال
 العلوي. یتم التقاط ھذه البیانات فقط عندما یكون المستخدم في حالة استرخاء. 
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عاماً أو أكثر. وقد ال یوفر نتائج دقیقة للنساء الحوامل. یمكن  22للبالغین بعمر  )OTCمن دون وصفة طبیة (مخصص لالستخدام  ضغط الدمتطبیق 
مد إلى استخدام ھذه المعلومات كمؤشر ألنماط ضغط الدم بین الفحوصات المنتظمة التي یجریھا اختصاصي الرعایة الصحیة. یجب على المستخدم أال یع

الجھاز من دون استشارة اختصاصي رعایة صحیة مؤھل والتحقق باستخدام طریقة قیاس عادیة. لیس  تفسیر أو اتخاذ إجراء سریري بناًء على نتائج
 أن یحل محل الطرق التقلیدیة لتشخیص ارتفاع ضغط الدم أو عالجھ. ضغط الدمالغرض من تطبیق 

 موانع االستعمال .3
 

 عاماً.  22إذا كان عمرك أقل من  ضغط الدمال تستخدم تطبیق 

 إذا كنِت حامالً.  ضغط الدمال تستخدمي تطبیق 

 إذا كنت تعاني من أي مما یلي:  ضغط الدمال تستخدم تطبیق 

 عدم انتظام ضربات القلب  •
 إصابة سابقة بقصور قلبي أو نوبة قلبیة  •
 أمراض األوعیة الدمویة الطرفیة أو ضعف الدورة الدمویة  •
 طي) مرض بصمام القلب (أمراض تتعلق بالصمام األور •
 اعتالل عضلة القلب  •
 أمراض القلب واألوعیة الدمویة المعروفة األخرى  •
 ) ESRDمرض الكلى في مراحلھ األخیرة ( •
 مرض السكري  •
 اضطراب عصبي (على سبیل المثال، الُرعاش)  •
 اضطراب تجلط الدم أو كنت تتناول أدویة ممیعة للدم  •
 Galaxy Watchكان لدیك وشم (وشوم) بالمعصم الذي سترتدي علیھ ساعة  •

 تنبیھات .4
 

 من تسجیل قیاسات دقیقة.  ضغط الدمیُرجى اتباع التنبیھات المدرجة أدناه. إذا لم تلتزم بھا، فقد ال یتمكن تطبیق 
 

 

تشخیص ارتفاع ضغط الدم، أو الحاالت األخرى، أو اكتشاف عالمات التعرض لنوبة قلبیة. ال یھدف تطبیق  ضغط الدمال یمكن لتطبیق 
إلى أن یحل محل الطرق التقلیدیة للتشخیص أو العالج من قبل اختصاصي رعایة صحیة مؤھل. إذا كنت تعتقد أنك تعاني من  ضغط الدم

 على الفور.حالة طبیة طارئة، اتصل بخدمات الطوارئ المحلیة 

 

 ال تغیّر األدویة أو الجرعات التي تتناولھا من دون استشارة الطبیب المتابع لك أوالً.

 

 من دون استشارة اختصاصي رعایة صحیة مؤھل أوالً. ضغط الدمسریریاً بناًء على قیاسات تطبیق  ال تفسر أي حالة أو تتخذ إجراءً 

 

 لتشخیص ارتفاع ضغط الدم أو الحاالت المرتبطة بالقلب أو الحاالت الطبیة األخرى. ضغط الدمال تستخدم تطبیق 

 

 لقیاس ضغط الدم إذا تمت معایرة الساعة لیستخدمھا شخص آخر. Galaxy Watchال تستخدم ساعة 

 

 یجب عدم إجراء قیاسات ضغط الدم في أثناء ممارسة أي نشاط بدني.
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قریبة من حقول كھرومغناطیسیة قویة (على سبیل المثال، أجھزة  Galaxy Watchال تأخذ قیاسات ضغط الدم عندما تكون ساعة 
 ) أو األشعة السینیة، واألنظمة الكھرومغناطیسیة لمكافحة السرقة، وأجھزة الكشف عن المعادن).MRIالتصویر بالرنین المغناطیسي (

 

 ً عبر البلوتوث في إعداد خاص (في المنزل). ال یُوصى  Galaxy watchوساعة  Galaxy إقران ھاتف ألسباب أمنیة، علیك دائما
 بإجراء اإلقران في مكاٍن عام.

 

 ال تأخذ قیاسات ضغط الدم في أثناء إجراء طبي (على سبیل المثال، أثناء الجراحة أو إجراءات إزالة الرجفان الخارجیة).

 

 خارج ظروف التشغیل التالیة:  Galaxy Watchال تأخذ قیاسات ضغط الدم عندما تكون ساعة 

 درجة مئویة 40 - 12درجة فھرنھایت /  104 - 54درجة الحرارة:  •
 % رطوبة نسبیة90 -% 30الرطوبة:  •

 

 
 لقراءات ضغط الدم ھو كما یلي:  ضغط الدمنطاق تطبیق 

 مم زئبق 110-50مم زئبق، الضغط االنبساطي:  170-80 الضغط االنقباضي: -نطاق المعایرة  •
 مم زئبق 120-40مم زئبق، الضغط االنبساطي:  180-70الضغط االنقباضي:  -نطاق القیاس  •

 

 البدء .5
 

. یمكن الوصول إلى Galaxy Watch (Tizen)وتطبیق ساعة  Galaxy (Android)لقیاس ضغط الدم من تطبیق ھاتف  ضغط الدمیتكون تطبیق 
أو إصدار  Tizen 4.0.0.8بإصدار  Galaxy Active2استخدام ضغط الدم . یتطلب تطبیق Samsung Health Monitorالتطبیق عبر تطبیق 

 أو إصدار أحدث.  Android Nougatیعمل بنظام  Galaxyمقترنة بھاتف  Galaxy Active2أحدث، أو طراز ساعة أحدث من 

 ، علیك القیام بما یلي: ضغط الدمتخدام تطبیق قبل أن تتمكن من اس

  Galaxy Watchعلى ساعة  Samsung Health Monitorفي تطبیق (Tizen) ضغط الدم إعداد تطبیق  .1
 لدیك  Galaxyعلى ھاتف  Samsung Health Monitorتثبیت تطبیق  .2
 باستخدام جھاز مراقبة ضغط الدم ذي الكفة في الذراع العلوي Galaxy Watchمعایرة ساعة  .3

 ضغط الدمإعداد تطبیق  5.1

 . Galaxy Watchومعایرة ساعة  ضغط الدم، علیك إعداد ملف تعریف تطبیق ضغط الدمقبل أن تتمكن من بدء قیاس ضغط الدم باستخدام تطبیق 

 الذي ستستخدمھ لقیاسات ضغط الدم.  Galaxyعبر البلوتوث بھاتف  Galaxy Watchتأكد من إقران ساعة  .1
وحدد  Samsung Health Monitor، افتح تطبیق Galaxy Watchمثبتاً على ساعة  Samsung Health Monitorإذا كان تطبیق  .2

Blood Pressure  .(ضغط الدم) واتبع إرشادات اإلعداد التي تظھر على الشاشة 

 Galaxy Storeمن متجر  Samsung Health Monitorلدیك، علیك تثبیت تطبیق  Galaxyمثبتاً بالفعل على ھاتف  ضغط الدمإذا لم یكن تطبیق 
واتبع إرشادات اإلعداد التي  Samsung Health Monitor. بعد تثبیت التحدیث، افتح تطبیق Galaxy Wearableثم تثبیت آخر تحدیث لبرنامج 

 تظھر على الشاشة. 

 
 لدیك  Galaxyعلى ھاتف  ضغط الدمریف تطبیق إلعداد ملف تع◄ 
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 . Galaxy Storeأو متجر  Google Playمن متجر  Samsung Health Monitorنّزل تطبیق  .1
 علیك إكمال وتأكید إعداد ملف التعریف والموافقة على شروط االستخدام وسیاسة الخصوصیة.  .2
 لدیك. Galaxy Watch(ضغط الدم) ومعایرة ساعة  Blood Pressureقم بتحدید خیار  .3

 Galaxy Watchمعایرة ساعة  5.1.1

 
لدیك باستخدام جھاز مراقبة ضغط الدم ذي الكفة في الذراع العلوي.  Galaxy Watchلضمان الحصول على قیاسات أكثر دقة، تأكد من معایرة ساعة 

 قبل بدء المعایرة، اقرأ اإلرشادات المرفقة بجھاز مراقبة ضغط الدم وتأكد من معرفة كیفیة استخدامھ. 

 Galaxyقط. بعد معایرة ساعة ف Galaxy Watchیمكنك استخدام جھاز مراقبة ضغط الدم ذي الكفة في الذراع العلوي لمعایرة ساعة : 1مالحظة 
Watch على ساعة  ضغط الدم، لن تحتاج إلى استخدام جھاز مراقبة ضغط الدم ذي الكفة عند استخدام تطبیقGalaxy Watch  .لقیاس ضغط الدم 

للشخص الذي یرتدي ساعة  -وفقط  -على وجھ التحدید  ضغط الدمعلى تخصیص تطبیق  Galaxy Watchتعمل المعایرة في ساعة  :2مالحظة 
Galaxy Watch  .المقترنة في أثناء المعایرة 

 لضمان معایرة أكثر دقة، قم بما یلي: 

 دقیقة من إجراء المعایرة، ال تتناول أي مشروبات تحتوي على الكحول أو الكافیین وال تدّخن أو تمارس التمارین الریاضیة أو تستحم.  30قبل  •
 تأكد من جفاف ذراعك ومعصمك وعدم تعرقھما وخلّوھما من أي من مستحضرات البشرة.  •
 علیك إجراء المعایرة في مكان مغلق وھادئ.  •
 ضع كرسیاً مریحاً بجوار طاولة.  •
 اجلس على الكرسي مع تدعیم ظھرك جیداً، ال تضع ساقیك على بعضھما بل ضع قدمیك مسّطحین على األرض.  •
 بشكل مستقر على الطاولة. ضع یدیك وساعدیك  •
 دقائق على األقل قبل بدء المعایرة.  5استرح في ھذا الوضع لمدة  •
 عند بدء المعایرة، ابق ثابتاً وال تحّرك ذراعك أو تتحدث في أثناء قیام جھاز مراقبة ضغط الدم ذي الكفة بإجراء القیاس.  •
 ببطء.  تنفس بشكل طبیعي في أثناء القیاس. ال تحاول التنفس بعمق أو •

 : Galaxy Watchلمعایرة ساعة 

 ضع كفة قیاس ضغط الدم على أعلى الذراع.  .1
حول معصمك،  Galaxy Watch. تأكد من إحكام ربط حزام ساعة اآلخرعلى معصم الذراع  Samsung Galaxy Watchارتِد ساعة  .2

 ولكن من دون إحكام شدید. 
 لدیك على الطاولة، بحیث یسھل الوصول إلیھ.  Galaxyضع ھاتف  .3
(ضغط الدم) واتبع اإلرشادات التي  Blood Pressureواضغط على  Galaxyعلى ھاتف  Samsung Health Monitorافتح تطبیق  .4

 تظھر على الشاشة للقیام بما یلي: 
 ابدأ قیاس ضغط الدم على جھاز مراقبة ضغط الدم ذي الكفة.  .1
 تلقائیاً.  Galaxy Watchاعة سیبدأ القیاس على س .2
 على الھاتف.  ضغط الدمأدخل قراءة جھاز مراقبة ضغط الدم ذي الكفة في تطبیق  .3
 . Galaxy Watchج. مرتین إضافیتین (بإجمالي ثالثة قیاسات) إلنھاء معایرة ساعة -كرر الخطوات أ. .4

 Galaxyدقیقة من إكمال قیاس المعایرة األول. للحفاظ على معایرة ساعة  30تأكد من إنھاء جمیع القیاسات المطلوبة للمعایرة في غضون  مالحظة:
Watch  یمكنك أیضاً معایرة ساعة ضغط الدمیوماً، وفقاً لتوجیھات تطبیق  28بشكل صحیح، یجب معایرتھا كل .Galaxy Watch  في أي وقت قبل
 (سجل ضغط الدم). Blood Pressure Historyمن القائمة على شاشة  (إعادة المعایرة) Recalibrateطریق تحدید ذلك عن 

 Galaxy Watchقیاس ضغط الدم باستخدام ساعة  5.2

على ساعة  ضغط الدمباستخدام جھاز مراقبة ضغط الدم ذي الكفة في الذراع العلوي، تكون جاھزاً الستخدام تطبیق  Galaxy Watchبعد معایرة ساعة 
Galaxy Watch  یوماً.  28لقیاس ضغط الدم. لن تحتاج إلى استخدام الجھاز ذي الكفة مرة أخرى حتى المعایرة التالیة خالل 
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 Galaxy Watchعلى ساعة  ضغط الدمتحتاج إلى استخدام الجھاز ذي الكفة عند استخدام تطبیق ، لن Galaxy Watchبعد معایرة ساعة مالحظة: 
 لقیاس ضغط الدم. 

 لضمان قیاس ضغط الدم بشكل أكثر دقة، قم بما یلي: 

حول  Galaxy Watchعلى المعصم نفسھ حیث ارتدیتھا في أثناء المعایرة وتأكد من إحكام ربط حزام ساعة  Galaxy Watchارتِد ساعة  •
 معصمك، ولكن من دون إحكام شدید. 

 دقیقة من إجراء القیاس، ال تتناول أي مشروبات تحتوي على الكحول أو الكافیین وال تدّخن أو تمارس التمارین الریاضیة أو تستحم.  30قبل  •
 تأكد من جفاف ذراعك ومعصمك وعدم تعرقھما وخلّوھما من أي من مستحضرات البشرة.  •
 علیك إجراء القیاس في مكان مغلق وھادئ.  •
 ضع كرسیاً مریحاً بجوار طاولة.  •
 اجلس على الكرسي مع تدعیم ظھرك جیداً، ال تضع ساقیك على بعضھما بل ضع قدمیك مسّطحین على األرض.  •
 ضع یدیك وساعدیك بشكل مستقر على الطاولة.  •
 قیاس. دقائق على األقل قبل بدء ال 5استرح في ھذا الوضع لمدة  •
 بإجراء القیاس.  Galaxy Watchعند بدء القیاس، ابق ثابتاً وال تحّرك ذراعك أو تتحدث في أثناء قیام ساعة  •
 تنفس بشكل طبیعي في أثناء القیاس. ال تحاول التنفس بعمق أو ببطء.  •

 لقیاس ضغط دمك ◄ 

 . Galaxy Watchفي ساعة  (قیاس) Measureاضغط على زر  .1
. راجع Galaxy Watchإذا نجح القیاس، تظھر قیاسات ضغط الدم بما في ذلك قراءات ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي على واجھة ساعة  .2

 "مراجعة قیاسات ضغط الدم" أدناه.
 رسالة خطأ. Galaxy Watchإذا لم ینجح القیاس (على سبیل المثال، ألنك تحركت أو ألن اإلشارة لم تكن قویة بما یكفي)، تعرض ساعة 

 مراجعة قیاسات ضغط الدم .6
 

 . Galaxyوعلى ھاتف  Galaxy Watchیمكنك مراجعة قیاسات ضغط الدم على ساعة 

 Galaxy Watchعلى ساعة  6.1

 النتائج التالیة:  Galaxy Watchفي قیاس ضغط دمك، تعرض ساعة  Galaxy Watchعلى ساعة  ضغط الدمبعد نجاح تطبیق 

 ضغط الدم االنقباضي  •
 ضغط الدم االنبساطي  •
 معدل النبض (سرعة ضربات القلب)  •

 

  تنبیھ

  . استشر الطبیب المتابع لك أوالً.ضغط الدمال تغیّر األدویة أو الجرعات التي تتناولھا بناًء على األرقام التي یوفرھا تطبیق 

 Galaxyعلى ھاتف  6.2

، تتم مزامنة نتائج القیاس Galaxy Watchالذي استخدمتھ لمعایرة ساعة  Galaxyوھاتف  Galaxy Watchعند إنشاء اتصال البلوتوث بین ساعة 
 . یمكنك مشاركة ھذه المعلومات مع الطبیب المتابع لك للمراجعة أو االستشارة. Galaxyعلى ھاتف  Samsung Health Monitorمع تطبیق 

 
 لعرض قیاسات ضغط الدم على ھاتفك ◄ 
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 (بطاقة ضغط الدم) لالطالع على مخطط السجل  Blood Pressure Cardواختر  Samsung Health Monitorق افتح تطبی

 
 على حجم ذاكرة التخزین الموجودة على الھاتف. Galaxyیعتمد عدد النتائج التي یمكنك تخزینھا على ھاتف  مالحظة:

 السالمة واألداء .7
 

شخصاً مقابل  85دقیقة من المعایرة من خالل تجربة سریریة شارك فیھا  30لقیاس ضغط الدم بعد  Samsung ضغط الدم من تم التحقق من تطبیق
 قیاسات ضغط الدم المرجعیة بالكفة والتي أخذھا اثنان من االختصاصیین الطبیین، مع 

 مم زئبق)  7.46مم زئبق (االنحراف المعیاري یبلغ  0.11-متوسط خطأ ضغط الدم االنقباضي الذي یبلغ  •
 مم زئبق).  5.85مم زئبق (االنحراف المعیاري یبلغ  0.28-ومتوسط خطأ ضغط الدم االنبساطي الذي یبلغ  •

معدل لضغط الدم مع تمثیل مناسب للجنس ومحیط الذراع ولون الجلد ونطاقات ضغط  ISO 81060-2تم إجراء ھذه الدراسات باتباع بروتوكول معیار 
أداًء كافیاً لالستخدام المقصود للجھاز لقیاسات ضغط الدم غیر التشخیصیة التي ال یقصد  Samsung ضغط الدم من الدم. أظھرت قیاسات تطبیق

قة المستخدم من خاللھا تفسیر الحالة أو اتخاذ إجراء سریري من دون استشارة اختصاصي رعایة صحیة مؤھل والتحقق من صحة الوضع باستخدام طری
 قیاس عادیة.

. كان الموقع السریري مسؤوالً عن تحدید دقة قیاس ضغط 2019داً إلى الدراسة التي أجرتھا إحدى المنشآت في الفترة بین یولیو وأكتوبر استنا مالحظة:
 عاماً من ھذه الدراسة. 22الدم. تم استبعاد المرضى الذین تقل أعمارھم عن 

 استكشاف األخطاء وإصالحھا .8
 

 ، راجع القائمة أدناه لمعرفة الحلول الممكنة. ضغط الدمق إذا واجھتك مشاكل في استخدام تطبی

 . Galaxy Watchعلى ساعة  ضغط الدم: ال یمكنني العثور على تطبیق المشكلة

  الحل:

یعمل بنظام  Galaxyأیضاً إلى ھاتف  ضغط الدم. یحتاج تطبیق ضغط الدممتوافقة مع تطبیق  Galaxy Watchتحقق من أن ساعة  •
Android Nougat  .أو إصدار أحدث 

. عند نجاح Galaxy Wearable) باستخدام تطبیق MRمتوافقة، قم بترقیتھا إلى أحدث إصدار صیانة ( Galaxy Watchإذا كانت ساعة  •
 . Galaxy Watchعلى ساعة  ضغط الدم)، یجب أن یظھر تطبیق MRعملیة الترقیة إلى إصدار الصیانة (

 على ھاتفي.  Samsung Health Monitorال یمكنني تفعیل  المشكلة:

  الحل:

 على موافقة تنظیمیة.  ضغط الدمتأكد من أن ھاتفك قد تم شراؤه في بلد حصل فیھ تطبیق  •
وتفعیلھ (من خالل إنشاء ملف تعریف وقبول شروط االستخدام وسیاسة الخصوصیة) في بلد  Samsung Health Monitorتأكد من تثبیت  •

 على موافقة تنظیمیة.  ضغط الدمحصل فیھ تطبیق 
 . Samsung Health Monitorالخاص بـ ضغط الدمتأكد من وجود اتصال خلوي مفعّل عند تثبیت وتفعیل تطبیق  •

 ال أرى خیاراً لقیاس ضغط الدم. المشكلة: 

  الحل:

بالھاتف المقترن. راجع "إلعداد ملف تعریف تطبیق  Samsung Health Monitorتأكد من إعداد ملف التعریف الخاص بك على تطبیق  •
 ". ضغط الدمإعداد تطبیق  5.1لدیك" في " Galaxyعلى ھاتف  ضغط الدم
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معایرة ساعة  5.1.1بنجاح باستخدام جھاز مراقبة ذي كفة في الذراع العلوي. راجع القسم " Galaxy Watchتأكد من معایرة ساعة  •
Galaxy Watch ." 

یوماً. تحقق من  28كل  Galaxy Watch، تأكد من تحدیث المعایرة. یجب إعادة معایرة ساعة Galaxy Watchساعة  إذا قمت بمعایرة •
 لمعرفة حالة المعایرة.  Galaxyأو ھاتف  Galaxy Watchعلى ساعة  ضغط الدمشاشة تطبیق 

 ال یمكنني الحصول على قراءة ضغط الدم بنجاح. المشكلة: 

  الحل:

بشكل مریح على معصمك (غیر مرتخیة وال شدیدة اإلحكام). یجب أن یلمس السطح السفلي لساعة  Galaxy Watchتأكد من ارتداء ساعة  •
Galaxy Watch  .الجلد ولكن بوضع مریح 

 احرص على الجلوس ثابتاً واالسترخاء، بحیث تكون القدمان مسّطحتین على األرض، في أثناء قیاس ضغط الدم.  •
 ن عدم تحریك ذراعك أو التحدث في أثناء قیاس ضغط الدم. تأكد م •
 على طاولة في أثناء القیاس.  Galaxy Watchأرح الذراع الذي ترتدي بھ ساعة  •
 تأكد من جفاف ذراعك ومعصمك وعدم تعرقھما وخلّوھما من أي من مستحضرات البشرة.  •
 Galaxy Watchرك معصمك برفق لتدفئة الجلد. أعد ارتداء ساعة واف Galaxy Watchإذا كانت یداك وذراعاك باردتین، انزع ساعة  •

 وحاول القیاس مرة أخرى. 
ویحتاج إلى إشارة ذات جودة عالیة لقیاس  Galaxy Watchإشارات بصریة یتم جمعھا من مستشعر على ساعة  ضغط الدمیستخدم تطبیق  •

 ضغط الدم. قد تتأثر جودة اإلشارة بعوامل مختلفة، مثل نظافة مستشعر الساعة أو الخصائص البصریة للمنطقة المقاسة. 

 أحصل على قراءة ضغط دم مرتفعة أو منخفضة بشكل غیر طبیعي. المشكلة: 

  الحل:

تعتقد أنك تعاني من حالة طبیة طارئة، اتصل بالطبیب المتابع لك أو بخدمات الطوارئ المحلیة على إذا كنت تعاني من أعراض غیر معتادة أو  •
 الفور. 

 لقیاسات: إذا كنت تعتقد أنك ال تعاني من حالة طبیة طارئة، قم بإجراء قیاسین إضافیین لضغط الدم على األقل واتبع اإلرشادات أدناه قبل إجراء ا •
o دقیقة من بدء القیاس.  30ي تحتوي على الكافیین أو الكحول قبل ال تتناول المشروبات الت 
o  دقیقة من بدء القیاس.  30ال تدّخن أو تمارس التمارین الریاضیة أو تستحم قبل 
o  دقائق على األقل قبل بدء القیاس.  5استرخ لمدة 
o  .احرص على عدم التعرض لإلجھاد المفرط أو القلق في أثناء القیاس 

 إذا كنت ال تزال تحصل على قراءات غیر طبیعیة، اتصل بالطبیب المتابع لك أو خدمات الطوارئ المحلیة على الفور للحصول على إرشادات.  •

 . Galaxyإلى بطاقة ضغط الدم بھاتف  Galaxy Watchال یمكنني مزامنة بیانات ضغط الدم الخاصة بي من ساعة  المشكلة:

  الحل:

 . Galaxy Wearableبواسطة تطبیق  Galaxyعبر البلوتوث، مع ھاتف  Galaxy Watchتأكد من إقران ساعة  •
 . Galaxy Watchالذي استخدمتھ إلعداد ملف التعریف الخاص بك ومعایرة ساعة  Galaxyتأكد من استخدامك لنفس ھاتف  •
 .Galaxyف میجابایت على األقل على ھات 100تأكد من توفر مساحة تخزین تبلغ  •
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Samsung Health Monitor Application (Blood Pressure App) 
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1. About this Instructions for Use 
 

1.1 Symbols 

Symbols used in this Instructions for Use 

Symbol Name Description 

 

Cautions 
Indicate content that you must follow to avoid any problem or 
inaccurate measurement resulted from misuse of the Samsung Health 
Monitor application. 

 

Manufacturer Indicate manufacturer of the Samsung Health Monitor 

 

Consult 
instructions for use 

Indicate that user shall read instruction for use carefully to use the 
product properly before use 

 

Authorised 
representative 

Indicate information of authorized representative for EU. 

Symbols Used in the Samsung Health Monitor 

The symbols used in the Samsung Health Monitor can be changed.  

Symbol Name Description 

 

Cautions 
Indicate content that you must follow to avoid any problem or inaccurate 
measurement resulted from misuse of the Samsung Health Monitor application. 

 

Cautions 
Indicate content that you must follow to avoid any problem or inaccurate 
measurement resulted from misuse of the Samsung Health Monitor application. 

 

Pulse rate Indicate current heart rate (Pulse rate) during blood pressure measurement. 

 

1.2 Instructions for Use provided in Electronic form 

The Instructions for Use of the Samsung Health Monitor is provided in electronic form and is available in the 
Samsung Health Monitor application and on its web site within samsung.com. 
If you need Instructions for Use in paper form, you can request by calling at the Official Samsung Support 
center in your country.  

2. Intended Purpose 
 

The Blood Pressure App (BP App) is a software-only, mobile medical application intended for use with a 
compatible Samsung Galaxy Watch and Phone to create, record, store and display blood pressure 
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information. The BP App determines the systolic and diastolic blood pressure, as well as pulse rate, and 
provides values and history charts following calibration with a upper-arm, cuff-based blood pressure monitor. 
These data are only captured when the user is at rest.  

The BP App is intended for over-the-counter (OTC) use in adults 22 years and older. It may not provide 
accurate results in pregnant women. This information can be used as an indication for trends in blood 
pressure between regular checks by healthcare professional. The user is not intended to interpret or take 
clinical action based on the device output without consultation with a qualified healthcare professional and 
validation with a standard measurement method. The BP App is not intended to replace traditional methods 
for diagnosis or treatment of hypertension. 

3. CONTRAINDICATIONS 
 

DO NOT use the BP App if you are younger than 22 years old.  

DO NOT use the BP App if you are pregnant.  

DO NOT use the BP App if you have any of the following:  

• Arrhythmia  
• Prior heart failure or heart attack  
• Peripheral vascular disease or compromised circulation  
• Valvular disease (diseases concerning the aortic valve)  
• Cardiomyopathy  
• Other known cardiovascular disease  
• End-stage Renal Disease (ESRD)  
• Diabetes  
• Neurological disorder (for example, tremors)  
• Clotting disorder or you are taking prescribed blood thinners  
• Tattoo(s) on the wrist where you will wear the Galaxy Watch 

4. CAUTIONS 
 

Please follow the Cautions listed below. If you do not follow them, the BP App may not be able to record 
accurate measurements.  

 

The BP App cannot diagnose hypertension, other conditions, or check for signs of a heart 
attack. The BP App is not meant to replace traditional methods of diagnosis or treatment by a 
qualified healthcare professional. If you think you are having a medical emergency, contact 
your local emergency services immediately. 

 

DO NOT change your medications or dosage without first consulting your doctor. 

 

DO NOT interpret or take clinical action based on the BP App measurements without first 
consulting with a qualified healthcare professional. 

 

DO NOT use the BP App to diagnose hypertension, heart-related, or other medical conditions. 
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DO NOT use a Galaxy Watch for Blood Pressure measurements if the Galaxy Watch has been 
calibrated for use by another person. 

 

DO NOT take Blood Pressure measurements during any physical activity. 

 

DO NOT take Blood Pressure measurements when the Galaxy Watch is close to strong 
electromagnetic fields (for example, magnetic resonance imaging (MRI) or X-Ray equipment, 
electromagnetic anti-theft systems, and metal detectors). 

 

For security reasons, always pair the Galaxy phone and Galaxy watch via Bluetooth in a 
private (home-based) setting. It is NOT recommended that pairing be done in a public space. 

 

DO NOT take Blood Pressure measurements during a medical procedure (for example, 
surgery or external defibrillation procedures). 

 

DO NOT take Blood Pressure measurements when the Galaxy Watch is outside of the 
following operating conditions:  

• Temperature: 54 oF - 104 oF / 12 oC - 40 oC 
• Humidity: 30% – 90% relative humidity 

 

The BP App’s range for blood-pressure readings is as follows:  

• Calibration Range - Systolic: 80–170 mmHg, Diastolic: 50–110 mmHg 
• Measurement Range - Systolic: 70–180 mmHg, Diastolic: 40–120 mm Hg 

 

5. Getting Started 
 

The Blood Pressure App is consisting of Galaxy phone app (BP-Android) and Galaxy Watch app (BP-Tizen). 
The app can be accessed via Samsung Health Monitor application. The BP Monitor App requires a Galaxy 
Active2 with Tizen version 4.0.0.8 or later, or a later Watch model than the Galaxy Active2 that is paired with 
a Galaxy phone running Android Nougat or later.  

Before you can use the BP App, you must do the following:  

1. Set-up the BP App (BP-Tizen) in Samsung Health Monitor on your Galaxy Watch  
2. Install the Samsung Health Monitor application on your Galaxy phone  
3. Calibrate your Galaxy Watch with an upper-arm, cuff-based blood pressure monitor 

5.1 Setting Up the BP App 

Before you can start measuring your blood pressure using the BP App, you must set up your BP App profile 
and calibrate your Galaxy Watch.  

1. Ensure that your Galaxy Watch is paired via Bluetooth with the Galaxy phone that you will use for 
your blood pressure measurements.  
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2. If the Samsung Health Monitor application is installed on your Galaxy Watch, open the Samsung 
Health Monitor app and select the Blood Pressure and follow the onscreen set-up instructions.  

If the BP App is not already installed on your Galaxy phone, install the Samsung Health Monitor application 
from the Galaxy Store and then install the latest update of the Galaxy Wearable software. After you have 
installed the update, open the Samsung Health Monitor App and follow the onscreen set-up instructions.  

► To set up the BP App Profile on Your Galaxy Phone  

1. Download the Samsung Health Monitor App from the Google Play Store or the Galaxy Store.  
2. Complete and confirm the profile set-up and agree to the terms of use and privacy policy.  
3. Select the Blood Pressure option and calibrate your Galaxy Watch. 

5.1.1 Calibrating Your Galaxy Watch 

 
To ensure more accurate measurements, be sure to calibrate your Galaxy Watch with an upper-arm, cuff-
based blood pressure monitor. Before you start the calibration, read the instructions that accompany the 
blood pressure monitor and make sure you know how to use it.  

Note 1: You use the upper-arm, cuff-based blood pressure monitor only to calibrate your Galaxy Watch. 
After you calibrate your Galaxy Watch, you do not need to use the cuff-based blood pressure monitor when 
you use the BP App on your Galaxy Watch to take your blood pressure.  

Note 2: Calibration on the Galaxy Watch customizes the BP App specifically—and only—for the person 
wearing the paired Galaxy Watch during calibration.  

To ensure more accurate calibration, do the following:  

• 30 minutes before doing the calibration, do not have any alcohol or caffeine, and do not smoke, 
exercise, or bathe.  

• Make sure your arm and wrist are dry and free of excessive perspiration or skin lotion.  
• Do the calibration indoors in a quiet place.  
• Put a comfortable chair next to a table.  
• Sit in the chair with your back well-supported, your legs uncrossed, and your feet flat on the ground.  
• Let your hands and forearms rest on the table.  
• Rest in this position for at least 5 minutes before starting the calibration.  
• When you start the calibration, stay still and do not move your arm or talk while the cuff-based blood 

pressure monitor performs the measurement.  
• During the measurement, breathe normally. Do not try to deepen or slow down your breath.  

To calibrate your Galaxy Watch:  

1. Place the blood pressure cuff on an upper arm.  
2. Wear the Samsung Galaxy Watch on the wrist of the other arm. Make sure the Galaxy Watch strap 

is snug around your wrist, but not too tight.  
3. Place your Galaxy phone on the table, within easy reach.  
4. On your Galaxy phone, open the Samsung Health Monitor app and press the Blood Pressure and 

follow the onscreen instructions to do the following:  
1. Start the blood pressure measurement on the cuff-based blood pressure monitor.  
2. Measurement on the Galaxy Watch will begin automatically.  
3. Enter the cuff-based blood pressure monitor reading in the phone BP App.  
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4. Repeat Steps a.-c. two more times (for a total of three measurements) to finish the Galaxy 
Watch calibration.  

Note: Make sure that you finish all measurements required for calibration within 30 minutes of completing 
the first calibration measurement. To keep your Galaxy Watch properly calibrated, you must calibrate it every 
28 days, as directed by the BP App. You may also calibrate your Galaxy Watch any time before then by 
selecting Recalibrate from the menu on the Blood Pressure History screen. 

5.2 Measuring Your Blood Pressure Using Your Galaxy Watch 

After you have calibrated your Galaxy Watch with the upper-arm, cuff-based blood pressure monitor, you are 
ready to use the BP App on your Galaxy Watch to measure your blood pressure. You will not need to use the 
cuff-based monitor again until the next calibration in 28 days.  

Note: After you calibrate your Galaxy Watch, you do not need to use the cuff-based monitor when you use 
the BP App on your Galaxy Watch to take your blood pressure.  

To ensure a more accurate BP measurement, do the following:  

• Wear your Galaxy Watch on the same wrist as during the calibration and make sure the Galaxy 
Watch strap is snug around your wrist, but not too tight.  

• 30 minutes before doing the measurement, do not have any alcohol or caffeine, and do not smoke, 
exercise, or bathe.  

• Make sure your arm and wrist are dry and free of excessive perspiration or skin lotion.  
• Do the measurement indoors in a quiet place.  
• Put a comfortable chair next to a table.  
• Sit in the chair with your back well-supported, your legs uncrossed, and your feet flat on the ground.  
• Let your hands and forearms rest on the table.  
• Rest in this position for at least 5 minutes before starting the measurement.  
• When you start the measurement, stay still and do not move your arm or talk while the Galaxy Watch 

takes the measurement.  
• During the measurement, breathe normally. Do not try to deepen or slow down your breath.  

► To measure your blood pressure  

1. Press the Measure button on the Galaxy Watch.  
2. If the measurement is successful, BP measurements including systolic and diastolic readings appear 

on the Galaxy Watch face. See “Reviewing Your Blood Pressure Measurements” below. 
If the measurement is unsuccessful (for example, because you moved or because the signal was not 
strong enough), the Galaxy Watch displays an error message. 

6. Reviewing Your Blood Pressure Measurements 
 

You can review your blood pressure measurements on your Galaxy Watch and on your Galaxy phone.  

6.1 On Your Galaxy Watch 

After the BP App on the Galaxy Watch successfully measures your blood pressure, the Galaxy Watch 
displays the following results:  

• Systolic blood pressure (BP)  
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• Diastolic blood pressure (BP)  
• Pulse Rate (heart rate)  

 

CAUTION  

Do not change your medications or dosage based on the numbers provided by the BP App. Always talk to 
your doctor first.  

6.2 On Your Galaxy Phone 

When a Bluetooth connection is established between your Galaxy Watch and the Galaxy phone you used to 
calibrate the Galaxy Watch, your measurement results are synced to the Samsung Health Monitor App on 
the Galaxy phone. You can share this information with your doctor for review or consultation.  

► To view your blood pressure measurements on your phone  

Open the Samsung Health Monitor App and select the Blood Pressure Card to see the history chart  

Note: How many results you can store on your Galaxy phone depends on the amount of storage memory 
your Galaxy phone has. 

7. SAFETY AND PERFORMANCE 
 

The Samsung BP App was validated to measure blood pressure 30 minutes after calibration with a clinical 
trial of 85 subjects against reference blood pressure cuff measurements taken by two medical professionals, 
with a performance of  

• mean systolic BP error of -0.11 mmHg (standard deviation of 7.46 mmHg) and  
• mean diastolic error of -0.28 mmHg (standard deviation of 5.85 mmHg).  

These studies were done following a modified ISO 81060-2 blood pressure standard protocol with proper 
representation of gender, arm circumference, skin pigmentation, and blood pressure ranges. The Samsung 
BP App measurements demonstrated performance sufficient for the device's intended use of non-diagnostic 
BP measurements with which the user is not intended to interpret or take clinical action on without 
consultation with a qualified healthcare professional and validation with a standard measurement method. 

Note: Based on the study conducted by one facility between July 2019 and October 2019. The clinical site 
was responsible for determining the accuracy of blood pressure measurement. Patient age under 22 was 
excluded from this study. 

8. TROUBLESHOOTING 
 

If you have problems using your BP App, check the list below for possible solutions.  

Problem: I cannot find the BP App on my Galaxy Watch.  
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Solution:  

• Check that your Galaxy Watch is compatible with the BP App. The BP App also needs a Galaxy 
phone running Android Nougat or later.  

• If your Galaxy Watch is compatible, upgrade it to the latest Maintenance Release (MR) using the 
Galaxy Wearable application. A successful MR upgrade should load the BP App on the Galaxy 
Watch.  

Problem: I can't enable Samsung Health Monitor on my phone.  

Solution:  

• Make sure that your phone was purchased in a country where the BP App has received regulatory 
approval.  

• Make sure that you install and activate Samsung Health Monitor (by creating a profile and accepting 
the Terms of Use and Privacy Policy) in a country where the BP App has received regulatory 
approval.  

• Make sure you have an active cellular connection when you install and activate the BP App of 
Samsung Health Monitor.  

Problem: I don’t see an option to measure my blood pressure.  

Solution:  

• Make sure that you set up your profile on the paired phone Samsung Health Monitor App. See “To 
set up the BP App Profile on Your Galaxy Phone” in “5.1 Setting Up the BP App”.  

• Make sure that you successfully have calibrated the Galaxy Watch with an upper-arm, cuff-based BP 
monitor. See “5.1.1 Calibrating your Galaxy Watch”.  

• If you have calibrated your Galaxy Watch, make sure that the calibration is up to date. The Galaxy 
Watch must be recalibrated every 28 days. Check the BP App screen on either the Galaxy Watch or 
Galaxy phone to see the calibration status.  

Problem: I cannot get a successful blood pressure reading.  

Solution:  

• Make sure the Galaxy Watch is worn snugly on your wrist (not loose or too tight). The bottom surface 
of the Galaxy Watch should touch the skin but should not be uncomfortable.  

• Make sure you sit still and relaxed, with both feet flat on the ground, during the blood pressure 
measurement.  

• Make sure you do not move your arm or talk during the blood pressure measurement.  
• Rest the arm with the Galaxy Watch on a table while you take the measurement.  
• Make sure your arm and wrist are dry and free of excessive perspiration or skin lotion.  
• If your hands and arms are cold, remove the Galaxy Watch and rub the wrist gently to warm up the 

skin. Put the Galaxy Watch back on and try again to take a measurement.  
• The BP App uses optical signals collected from a sensor on the Galaxy Watch and needs a good-

quality signal in order to calculate blood pressure. The quality of the signal can be affected by 
various factors, such as the watch sensor's cleanness or the measured area's optical properties.  

Problem: I am getting an abnormally high or low BP reading.  

Solution:  
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• If you have unusual symptoms or think you are having a medical emergency, contact your doctor or 
local emergency services immediately.  

• If you do not think you are having a medical emergency, take at least two more blood pressure 
measurements and follow the guidance below before you take the measurements:  

o Do not have caffeine or alcohol 30 minutes before you start the measurement.  
o Do not smoke, exercise, or bathe 30 minutes before you start the measurement.  
o Rest quietly for at least 5 minutes before you start the measurement.  
o Make sure you are not experiencing excessive stress or anxiety during the measurement.  

• If you are still getting abnormal readings, contact your doctor or local emergency services 
immediately for guidance.  

Problem: I cannot sync my BP data from the Galaxy Watch to the Galaxy phone Blood pressure card.  

Solution:  

• Make sure your Galaxy Watch is paired, using Bluetooth, with the Galaxy phone via the Galaxy 
Wearable application.  

• Make sure you are using the same Galaxy phone that you used to set up your profile and calibrate 
the Galaxy Watch.  

• Make sure you have at least 100 MBs of storage available on the Galaxy phone. 
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