
ىٌلتر مانیتٌرینگ 

ّای هختلف  وِ تِ ضىلاست َّلتر للة یه دستگاُ وَچه 

ضَد ٍ در یه تازُ  ٍجَد داضتِ ٍ از رٍی پَست، تِ تذى هتػل هی

. وٌذ زهاًی تا فرد ّوراُ تَدُ ٍ ضرتاى للثی فرد را در خَد رخیرُ هی

ٍ در ایي  تاضذتا فرد ّوراُ از یه رٍز تا یه ّفتِ هی تَاًذ  ایي ٍسیلِ 

وٌذ  ّای للة فرد را در خَد ثثت هی هذت توام ضرتاى

 

ایي دستگاُ وَچه ٍ سثه ّیچ هحذٍدیتی در فؼالیت ّای 

چست لیذّا رٍی سیٌِ تیوار چسثاًذُ . ًوی وٌذافراد ایجاد 

ٍ لاتل  هی گیردٍ لسوت دیجیتال آى در زیر لثاس لرار ضذُ 

 تٌظین ضذُدستگاُ توذت . دیذى ترای دیگراى ًوی تاضذ

تراتر گَضی  2تَدُ ٍ ٍزى ٍ اًذازُ آى تمریثا ً  ّوراُ ضخع

 .تلفي ّوراُ هؼوَلی هی تاضذ

 ػلت استفادُ از َّلتر ًَار للة 

اگر ضوا ػالهت یا ًطاًِ ای از هطىالت للثی هاًٌذ تی ًظوی 

یا خستگی تذٍى ػلت داریذ، هوىي ( آریتوی)در ضرتاى للة 

 .را تَغیِ وٌذ است پسضىتاى گرفتي ًَار للة

ًَار للة یه آزهایص وَتاُ ٍ تذٍى تْاجن است وِ از الىترٍد 

ّایی وِ تِ لفسِ سیٌِ ضوا هتػل هی ضًَذ استفادُ هی وٌذ 

 .تا ریتن للثی ضوا را تررسی وٌذ

در ّر حال، تؼضی اٍلات ًَار للة ّیچ گًَِ تی ًظوی در 

وَتاُ ضرتاى للة را ًطاى ًوی دّذ، زیرا ضوا فمط ترای هذتی 

 .تحت آزهایص ّستیذ

اگر ػالئن ٍ ًطاًِ ّای ضوا تر ایي داللت داضتِ تاضٌذ وِ تی 

ًظوی ضرتاى للة غیرپایذار هوىي است تاػث ایجاد هطىل 

ضوا ضذُ تاضذ، هوىي است پسضه ضوا تَغیِ وٌذ وِ ترای 

 .ُ وٌیذیه رٍز یا تیطتر از َّلتر للة استفاد

 

 دارد؟ی ویاز یها ایه تست چه آمادگی

تاضذ وِ  تْتر است لثل از تستي َّلترریتن، فرد دٍش گرفتِ

ضَد ٍ ّن در طَل تستِ  تر ثثت  ّن اطالػات ریتن للة دلیك

ّوچٌیي تا تَجِ تِ . رفتي ًثاضذ تَدى َّلتر، ًیاز تِ حوام

ّای جذیذ ول ٍسیلِ وِ اًذازُ یه  ایٌىِ الىترٍدّا ٍ یا در فرم

ضًَذ،  چسثیذُ هیسىِ ّستٌذ، تا یه چسة وَچه تِ سیٌِ 

تْتر است در آلایاى اگر هَّای سیٌِ زیاد ّستٌذ تراضیذُ 

ضَد  ضًَذ تا ّن ٍسیلِ تا استحىام تیطتری تِ پَست چسثیذُ

 .ضًَذ ٍ ّن اطالػات، تذٍى پارازیت ٍ ضفاف ثثت

 ضَد؟ َّلتر هاًیتَریٌگ للة چگًَِ اًجام هی

تَاًیذ  ضوا هی. َّلتر ًَار للة تذٍى درد ٍ تذٍى تْاجن است

دستگاُ وردُ ٍ الىترٍدّا ٍ سین ّا را زیر لثاس ّایتاى پٌْاى 

ضثط وٌٌذُ را رٍی وورتٌذ تثٌیذ یا آى را تِ تٌذ لثاس 

 .تچسثاًیذ

. َّلتر هاًیتَریٌگ را از خَد جذا ًىٌیذ  از زهاى آغاز  پایص

ضوا تایذ در توام هذت آى را پَضیذُ تاضیذ، حتی ٌّگام 

 .خَاب

َّلتر للة پَضیذُ ایذ، هی تَاًیذ فؼالیت ّای زهاًی وِ ضوا 

پسضىتاى تِ ضوا خَاّذ گفت وِ چِ . رٍزاًِ تاى را اًجام دّیذ

 .هذتی ًیاز است آى را تپَضیذ

تاضذ، تستگی تِ  از یه رٍز تا یه ّفتِایي زهاى هوىي است 

یا ػالئن  تاضذآى دارد وِ پسضىتاى تِ چِ هطىلی ضه وردُ 

َّلتر هاًیتَریٌگ   . ضَدورری ایجاد تیواری للثتاى تا چِ ت

  .تاضذ تَاًذ ترای ّفتِ ّا ػولىرد داضتِتی سین هی 



 

 

 آیا استفاده از هولتر قلب خطری دارد؟

ّیچ خطری در پَضیذى َّلتر للة  تجس احتوال ًاراحتی یا 

تحریه پَست در هحلی وِ الىترٍد ّا لرار دادُ هی ضًَذ، 

 ٍجَد ًذارد

در . آسیة خَاّذ دیذ چَىخیس ضَد  ًثایذَّلتر ًَار للة 

توام هذتی وِ َّلتر للة پَضیذُ ایذ حوام ًىٌیذ ٍ دٍش 

 .ًگیریذ

اگر ضوا َّلتر للة تی سین داریذ، تِ ضوا ًطاى دادُ خَاّذ 

ضذ وِ چگًَِ سٌسَرّا ٍ هاًیتَر را لطغ ٍ ٍغل وٌیذ ٍ از 

 .تگیریذایي رٍ هی تَاًیذ حوام وٌیذ یا دٍش 

 

 

 

 

از عوامل یا شرایط خاص ممکه است وتایج برخی 

. خواودن هولتر را تحت تأثیر قرار دهد

 :ایه شرایط شامل موارد زیر است 

 

ّای ترق تا ٍلتاش  تَدى در ًسدیىی آّي رتا، فلسیاب، سین ***

  هایىرٍٍیَ ,یص تراش، هسَان ترلی تاال ٍ ٍسایل ترلی هاًٌذ ر

تَاًٌذ در  ًیس هی mp3 پخص وٌٌذُ .ّای ّوراُ  تلفيٍ 

ایٌچ از  ۶ایي اتسار را حذالل . ّا اختالل ایجاد وٌٌذ سیگٌال

 .جؼثِ هاًیتَر دٍر ًگِ داریذ

 دارٍّای خاظ*** 

تؼریك تیص از حذ وِ هوىي است تاػث ضل ضذى یا  ***

 خاهَش ضذى دستگاُ ضَد

 وتایج

تؼذ از ایٌىِ دوتر ضوا تِ ًتایج ثثت ضذُ تَسط َّلتر ٍ آًچِ 

 ایذ پرداخت ، ٍی در هَرد ًتایج  در دفترچِ فؼالیت خَد ًَضتِ

اطالػات دریافتی از َّلتر هوىي . تا ضوا غحثت خَاّذ ورد

است ًطاى دّذ وِ ضوا یه تیواری للثی داریذ، یا هوىي 

تاػث ایجاد  است پسضه ضوا ترای یافتي ایٌىِ چِ ػاهلی

 .ضَد ًیاز تِ آزهایص ّای تیطتری داضتِ تاضذ ػالئن ضوا هی

 در تؼضی هَارد، پسضه هوىي است ًتَاًذ تراساس ًتایج 

تِ خػَظ اگر در  ,ٍضؼیت ضوا را تطخیع دّذتذست آهذُ 

ٌّگام پَضیذى هاًیتَر، ّیچگًَِ ضرتاى للة ًاهٌظوی ًذاضتِ 

 .تاضیذ

سین َّلتر یا  هاًیتَر تیتٌاترایي پسضه ضوا هوىي است 

تَاًٌذ  ّا هی هاًیتَر رٍیذاد را تَغیِ وٌذ وِ ّر دٍی آى

ضثط . تر از هاًیتَر استاًذارد َّلتر پَضیذُ ضًَذ طَالًی

ّای رٍیذاد ضثیِ تِ هاًیتَرّای َّلتر ًیستٌذ ٍ تِ طَر  وٌٌذُ

ضَد ٌّگام احساس ػالئن یه دووِ  ولی از ضوا خَاستِ هی

ّای رٍیذاد ٍجَد  ًَاع هختلفی از ضثط وٌٌذُا. را فطار دّیذ

 .دارد

استاًذارد، تی ًظوی تپص للة ضوا را  اگر َّلتر هاًیتَریٌگ

ثثت ًىٌذ، هوىي است پسضىتاى تَغیِ تِ استفادُ از َّلتر 

هیتَاًذ ّفتِ ّا ػولىرد هاًیتَریٌگ تی سین وٌذ، چیسی وِ 

 .داضتِ تاضذ
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