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تلميح مفيد:
يتم بيع المستشعرات بشكل منفصل .ويلزم استخدام أحد أجهزة قياس نسبة الغلوكوز في الدم المتوفرة في
األسواق .تأكد من استخدام اإلصدار الصحيح لبرنامج  Dexcom Studioمع الجهاز .يعمل المستشعر
مع مجموعة منتجات  .Dexcom G4 PLATINUMال يتوافق مستشعر وجهاز إرسال وجهاز استقبال
 Dexcom G4 PLATINUMمع جهاز إرسال وجهاز استقبال .SEVEN/SEVEN PLUS
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مقدمة
عندما تستخدم الجهاز ،ستالحظ ظهور قراءات الغلوكوز بالمستشعر بصفة مستمرة والمحدثة كل  5دقائق لمدة
تصل إلى  7أيام .وستساعدك هذه القراءات في اكتشاف االتجاهات واألنماط في مستويات الغلوكوز.
يحتوي الجهاز على المستشعر وجهاز اإلرسال وجهاز االستقبال .المستشعر هو وحدة يمكن التخلص منها تقوم
بتركيبها تحت الجلد لكي ترصد باستمرار مستويات الغلوكوز لمدة تصل إلى  7أيام .أما جهاز اإلرسال ،فهو
جهاز يمكن إعادة استخدامه ويقوم السلكيًا بإرسال معلومات الغلوكوز التي سجلها المستشعر إلى جهاز االستقبال.
أما جهاز االستقبال ،فهو جهاز يسهل حمله باليد ويستقبل معلومات الغلوكوز ويعرضها.
يصف دليل المستخدم هذا كيفية استخدام الجهاز.
الرجاء مراجعة دليل المستخدم هذا.

تلميح مفيد:
قامت شركة  Dexcomبتطوير برنامج تعليمي للتدريب الذاتي التفاعلي على جهاز
 Dexcom G4 PLATINUM CGMبنا ًء على المبادئ الراسخة لتعليم الكبار .وقد اكتشف بعض
األشخاص أنه أسلوب فعّال في التدريب على المنتج .الرجاء مراجعة البرنامج التعليمي (متاح على
 )dexcom.com/downloadsandguidesاالسطوانة ومناقشة أخصائي الرعاية الصحية لديك فيما إذا
كان البرنامج التعليمي للتدريب على  Dexcom G4 PLATINUMخيار تدريب مناسبًا لك.
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دواعي االستعمال
جهاز رصد الغلوكوز المستمر  Dexcom G4 PLATINUMهو جهاز لرصد نسب الغلوكوز يُستخدم
صا للكشف عن االتجاهات باإلضافة إلى تتبع األنماط لدى األفراد المصابين بمرض السكر (البالغين من
خصي ً
العمر عامين فأكثر) .هذا الجهاز مخصص لكي يستخدمه المرضى في المنازل وفي منشآت الرعاية الصحية.
إن جهاز  Dexcom G4 PLATINUMمصمم لالستخدام فقط كجهاز مساعد إلتمام ،وليس الستبدال،
المعلومات التي يتم الحصول عليها من أجهزة رصد الغلوكوز المنزلية القياسية.
يساعد جهاز  Dexcom G4 PLATINUMفي الكشف عن حاالت ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم
وانخفاضها ،باإلضافة إلى تيسير إدخال تعديالت على معالجة الحاالت الحادة وطويلة المدى ،وهو بذلك يقلل
هذه االنحرافات .ويجب أن يعتمد تفسير نتائج جهاز  Dexcom G4 PLATINUMعلى االتجاهات واألنماط
الموضحة في القراءات المتتالية العديدة على مدار الوقت.
معلومات المستخدم المهمة
الرجاء مراجعة تعليمات المنتج قبل استخدام جهاز رصد الغلوكوز المستمر .يمكن العثور على موانع االستخدام
تعرف من
والتحذيرات والتدابير الوقائية والتنبيهات وغير ذلك من معلومات المستخدم الهامة في تعليمات المنتجّ .
أخصائي الرعاية الصحية على كيفية استخدام معلومات اتجاهات المستشعر للمساعدة في عالج مرض السكر.
تحتوي تعليمات المنتج على معلومات هامة حول استكشاف مشكالت الجهاز وحلها وحول خصائص أداء الجهاز.
موانع االستخدام
•يجب استخدام قيمة غلوكوز الدم التي تم الحصول عليها من جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم لديك التخاذ
القرارات العالجية ،مثل مقدار األنسولين الذي يجب تعاطيه .ال يعد جهاز Dexcom G4 PLATINUM
بديالً عن جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم.
•تجب إزالة مستشعر  Dexcom G4 PLATINUMوجهاز اإلرسال وجهاز االستقبال قبل إجراءات
التصوير بالرنين المغناطيسي ( )MRIأو األشعة المقطعية ( )CTأو العالج باإلنفاذ الحراري .ذلك ،حيث إنه
لم يتم اختبار جهاز  Dexcom G4 PLATINUMأثناء التصوير بالرنين المغناطيسي ( )MRIأو األشعة
المقطعية ( )CTأو العالج باإلنفاذ الحراري ،ومن غير المعلوم إن كان األمر ستصاحبه مشكالت تتعلق
بالسالمة أو األداء.
•قد يؤدي تناول منتجات تحتوي على األسيتامينوفين (الباراسيتامول) (مثل تايلينول) ،أثناء ارتداء المستشعر،
إلى ارتفاع قراءات الغلوكوز على المستشعر بشكل خاطئ .ويعتمد مستوى عدم الدقة على كمية األسيتامينوفين
(باراسيتامول) النشطة في جسمك.
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التحذيرات
•ال تستخدم جهاز  Dexcom G4 PLATINUM CGMإال بعد التدريب على استخدامه أو االطالع على
مواد التدريب المضمنة مع جهاز .CGM
•يجب استخدام قيمة غلوكوز الدم التي تم الحصول عليها من جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم لديك التخاذ
القرارات العالجية ،مثل مقدار األنسولين الذي يجب تعاطيه .ال يعد جهاز Dexcom G4 PLATINUM
بديالً عن جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم .قد تختلف قيم غلوكوز الدم عن قراءات غلوكوز الدم بالمستشعر.
يوفر االتجاه ومعدل تغيّر الغلوكوز والرسم البياني لالتجاهات على جهاز Dexcom G4 PLATINUM
 CGMمعلومات إضافية للمساعدة في اتخاذ قرارات العالج المرتبطة بمرض السكر.
•يجب عدم تجاهل أعراض ارتفاع الغلوكوز وانخفاضه .إذا كانت قراءات الغلوكوز بالمستشعر ال تتوافق مع
األعراض التي تشعر بها ،فيجب قياس غلوكوز الدم باستخدام جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم.
•قد تكون قراءات الغلوكوز في المستشعر غير دقيقة إذا قمت بالمعايرة خالل أقل من  12ساعة.
•قد تنكسر المستشعرات في حاالت نادرة .في حالة انكسار المستشعر وعدم رؤية أي جزء منه على الجلد ،ال
تحاول إزالته .اطلب المساعدة الطبية المتخصصة إذا كانت لديك أعراض عدوى أو التهاب — احمرار أو
تورم أو ألم — في موضع اإلدخال .في حالة انكسار المستشعر ،يُرجى إخبار الموزع المحلي بذلك.
•جهاز  Dexcom G4 PLATINUMغير معتمد لالستخدام مع السيدات الحوامل أو مرضى الغسيل
الكلوي.
•لم يتم اعتماد وضع المستشعر في أي موضع آخر غير تحت جلد البطن أو البطن وأعلى األرداف في حاالت
المرضى الذين تتراوح أعمارهم ما بين عامين و 17عا ًما.
•في حالة تلف/كسر علبة جهاز اإلرسال أو جهاز االستقبال ،ال تستخدمه ألن هذا قد يؤدي إلى خلل وظيفي أو
مخاطر تتعلق بالسالمة الكهربائية.
•يحتوي المستشعر وجهاز اإلرسال على أجزاء صغيرة والتي قد تشكل خطر االختناق .احفظ صندوق طاقم
جهاز اإلرسال بعيدًا عن األطفال ،حيث إنه يحتوي على مغناطيس يجب عدم ابتالعه.
تدابير وقائية
• إذا كنت تتناول هيدروكسي يوريا ،فقد ترتفع قراءات  G4الخاص بك على نحو خاطئ مما يؤدي إلى فوات
تنبيهات انخفاض مستوى السكر في الدم أو أخطاء في قرارات التحكم بمرض السكري .مستوى عدم الدقة يعتمد
على كمية الهيدروكسي يوريا في جسمك .استخدم عدادك.
•قبل فتح عبوة المستشعر ،اشطف يديك بالصابون والماء وجففهما لتجنب التلوث.
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•قبل إدخال المستشعر ،احرص دائ ًما على تنظيف الجلد في مكان إدخال المستشعر بمحلول موضعي مضاد
للميكروبات ،مثل كحول األيزوبروبيل .فهذا يساعد في الوقاية من العدوى .ال تضع المستشعر قبل أن تجف
المنطقة التي تم تنظيفها حتى يلتصق بشكل أفضل.
•احرص على تغيير موضع إدخال المستشعر في كل مرة إلعطاء فرصة للجلد لاللتئام.
•تجنب المواضع المحتمل االصطدام بها أو الضغط عليها أو مناطق الجلد التي توجد فيها ندبات أو وشم أو تهيّج
ألنها ليست أماكن مثالية لقياس الغلوكوز.
•تجنب حقن األنسولين أو وضع مجموعة حقن مضخة األنسولين على مسافة  7.62سم من المستشعر في حالة
تأثير األنسولين على قراءات الغلوكوز بالمستشعر.
•يأتي المستشعر معق ًما في عبوته المغلفة السليمة .ال تستخدم أي مستشعر في حالة تعرض عبوته المعقمة للتلف
أو الفتح مسبقًا.
•لمعايرة الجهاز ،يجب إدخال القيمة المضبوطة لغلوكوز الدم التي يعرضها جهاز قياس نسبة الغلوكوز في
الدم خالل  5دقائق من عملية قياس نسبة الغلوكوز في الدم التي تم إجراؤها بعناية .قد يؤدي إدخال قيم غير
مر عليها أكثر من  5دقائق إلى إعطاء قراءات غير دقيقة للغلوكوز في
صحيحة للغلوكوز في الدم أو قيم َّ
المستشعر.
•يصل نطاق اإلرسال من جهاز اإلرسال إلى جهاز االستقبال إلى  6أمتار دون عائق .ال يعمل االتصال
الالسلكي بصورة جيدة عبر الماء ،لذا يكون النطاق أقل من ذلك بكثير إذا كنت في حمام سباحة أو حوض
استحمام أو على سرير مائي ،وما شابه ذلك.
•يجب تخزين المستشعرات في درجات حرارة تتراوح بين  2إلى  25درجة مئوية إلطالة عمر المنتج .ويمكنك
تخزين المستشعرات في الثالجة إذا كانت درجة حرارتها ضمن نطاق درجة الحرارة المحدد .ويجب عدم
تخزين المستشعرات في المج ّمد.
•احرص على إغالق غطاء منفذ  USBفي جهاز االستقبال بإحكام عندما ال يكون كابل  USBموصالً .حيث
قد يحدث خلل وظيفي في جهاز االستقبال في حالة دخول الماء إلى منفذ .USB
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الفصل األول

أساسيات جهاز DEXCOM G4 PLATINUM
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 1-1نظرة عامة حول المستشعر

يوضع المستشعر تحت الجلد ويقيس مستويات الغلوكوز باستمرار.
يظل المستشعر وجهاز اإلرسال (بعد تثبيتهما في مكانيهما) على جلدك طوال جلسة المستشعر بالكامل والتي
تصل إلى  7أيام.

المكبس
قفل األمان
أسطوانة أداة اإلدخال (تحتوي على
إبرة إدخال صغيرة ومستشعر)

الحلقة المعدنية

جراب المستشعر

سقاطة جهاز اإلرسال

لسان التحرير

 2-1نظرة عامة حول جهاز اإلرسال

يقوم جهاز اإلرسال السلكيًا بإرسال معلومات الغلوكوز إلى جهاز االستقبال .يتمتع جهاز اإلرسال والمستشعر
بخاصية مقاومة الماء عند اتصالهما بصورة صحيحة .ال تقم بالتخلص من جهاز اإلرسال .حيث يمكن استخدامه
مرة ً ثانية.
يصل نطاق اإلرسال من جهاز اإلرسال إلى جهاز االستقبال إلى  6أمتار دون عائق .ال يعمل االتصال الالسلكي
بصورة جيدة عبر الماء ،لذا يكون النطاق أقل من ذلك بكثير إذا كنت في
حمام سباحة أو حوض استحمام أو على سرير مائي ،وما شابه ذلك.

تستمر بطارية جهاز اإلرسال لمدة  6أشهر على األقل .وعند رؤية شاشة
ضعف بطارية جهاز اإلرسال الموضحة على الجانب األيمن ،استبدل جهاز
اإلرسال في أسرع وقت ممكن .قد تنفد بطارية جهاز اإلرسال سريعًا بعد
مرور أسبوع واحد على ظهور هذا التنبيه.
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 3-1نظرة عامة حول جهاز االستقبال

جهاز االستقبال هو جهاز صغير يسهل حمله باليد ويعرض قراءات الغلوكوز المسجلة بالمستشعر واالتجاهات
وسهم معدل التغير والرسم البياني لالتجاهات .يصل نطاق اإلرسال من جهاز اإلرسال إلى جهاز االستقبال إلى
 6أمتار.

تم تصنيف جهاز االستقبال على أنه  ،IP22مما يعني أنه يوفر بعض الحماية من قطرات المطر .تجنب انسكاب
أي سائل على جهاز االستقبال أو وقوعه في السوائل .احرص على إغالق غطاء منفذ  USBالدقيق لمنع دخول
السوائل واألتربة إلى جهاز االستقبال.
ال يعمل االتصال الالسلكي بصورة جيدة عبر الماء ،لذا يكون النطاق أقل من ذلك بكثير إذا كنت في حمام سباحة
أو حوض استحمام أو على سرير مائي ،وما شابه ذلك.

آخر قراءة للغلوكوز بالمستشعر
في آخر  5دقائق
منطقة الحالة

بطارية

سهم اتجاه

هوائي

إعداد تنبيه ارتفاع
الغلوكوز

قيم الغلوكوز

نطاق الغلوكوز
المستهدف

الرسم الخاص بآخر قراءة
للغلوكوز بالمستشعر

إعداد تنبيه انخفاض
الغلوكوز

الوقت الحالي
ساعات الرسم البياني لالتجاهات
مثال :شاشة الرسم البياني لالتجاهات لمدة  3ساعات
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توجد  5أزرار بجهاز االستقبال لالنتقال عبر شاشات العرض والتي تتحكم في اإلعداد والتشغيل وتتيح لك
تغيير إعدادات جهاز االستقبال .تعرض هذه الشاشات قراءات الغلوكوز المسجلة بالمستشعر والرسوم البيانية
لالتجاهات وأسهم االتجاهات.
يقترن جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال معًا السلكيًا لضمان االتصال الجيد فيما بينهما فحسب.
يتعيّن عليك اقتناء أحد أجهزة قياس نسبة الغلوكوز في الدم المتوفرة في األسواق الستخدامه مع الجهاز.

الزر ( UPألعلى)

الزر RIGHT
(لليمين)
الزر ( SELECTتحديد)

الزر
DOWN
(ألسفل)

الزر
LEFT
(لليسار)
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 4-1شحن بطارية جهاز االستقبال
يمكن إعادة شحن بطارية جهاز االستقبال .عادة تستمر البطارية القابلة
إلعادة شحنها لمدة  3أيام قبل أن يتعيّن عليك شحنها باستخدام كابل
الشحن المتوفر معها .ويعتمد العمر االفتراضي للبطارية على عدد مرات
استخدام جهاز االستقبال .وسيقوم جهاز االستقبال بتنبيهك عند ضعف شحن
البطارية.
يمكن شحن بطارية جهاز االستقبال باستخدام أحد الخيارات التالية:
• منفذ طاقة تيار متردد
•كمبيوت شخصي يعمل بنظام التشغيل ( Windowsلشحن جهاز االستقبال
مطالبة ضعف البطارية
من الكمبيوتر الشخصي ،يجب تثبيت  .Dexcom Studioلالطالع على
متطلبات النظام ومزيد من المعلومات ،راجع موقع ويب ( Dexcom (dexcom.comأو دليل مستخدم برنامج
.)Dexcom Studio
يستغرق الشحن الكامل للبطارية الفارغة  3ساعات تقريبًا باستخدام شاحن جداري ،و 5ساعات تقريبًا عند
توصيل جهاز االستقبال بالكمبيوتر.
يمكنك شحن جهاز االستقبال في أي وقت ،وال يتعيّن نفاد البطارية لكي يتم شحنها بالكامل.
تلميح مفيد:
•عند استخدام جهاز االستقبال في إحدى منشآت الرعاية الصحية ،يجب أن يتم الشحن بعيدًا عن
المريض.

 1-4-1شحن بطارية جهاز االستقبال من منفذ طاقة تيار متردد
محول طاقة التيار المتردد مقابس يمكن تبديلها.
يأتي مع ّ

قم بتركيب المقبس المالئم لنمط المنفذ الجداري لديك بالضغط عليه ألسفل في
المحول حتى يثبت في مكانه.
ّ
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محول طاقة التيار المتردد ،ضع إبهاميك أسفل المقبس وادفعه
إلزالة المقبس من ّ
المحول.
ألعلى حتى ينبثق من
ّ

إلعادة شحن البطارية ،يرجى اتباع التعليمات الواردة أدناه:
بمحول طاقة التيار المتردد.
.1قم بتوصيل كابل  USBالمضمن
ّ
محول طاقة التيار المتردد بمنفذ طاقة تيار متردد.
 .2قم بتوصيل ّ
.3قم بتحريك غطاء منفذ  USBالموجود على جانب جهاز االستقبال لفتحه للوصول
إلى المنفذ.
.4قم بتوصيل طرف  USBالدقيق للكابل بمنفذ  USBفي جهاز االستقبال.
احرص على إغالق غطاء منفذ  USBفي جهاز االستقبال بإحكام عندما ال يكون كابل
 USBموصالً.
تلميح مفيد:
•اضغط بقوة ألسفل بإبهامك عندما تقوم بتحريك غطاء منفذ  USBلفتحه.
.5سوف تظهر شاشة شحن البطارية على جهاز االستقبال.

ثوان ،سيظهر الرسم البياني لالتجاهات مرة ً أخرى مع
.6بعد مرور بضع
ٍ
) في الجانب األيسر العلوي.
عرض رمز شحن البطارية (
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 2-4-1شحن بطارية جهاز االستقبال من كمبيوتر يعمل بنظام WINDOWS
يجب تثبيت برنامج  Dexcom Studioلشحن جهاز االستقبال من خالل الكمبيوتر.
 .1قم بتوصيل كابل  USBالمضمن بالكمبيوتر.
 .2قم بتوصيل الطرف اآلخر لكابل  USBبجهاز االستقبال.
.3سوف تظهر شاشة شحن البطارية على جهاز االستقبال.

ثوان ،سيظهر الرسم البياني لالتجاهات مرة ً أخرى مع
.4بعد مرور بضع
ٍ
عرض رمز شحن البطارية في الجانب األيسر العلوي.

تلميح مفيد:
محول طاقة التيار المتردد .وال تستخدم موزع USB
•ال تشحن إال من خالل منفذ  USBبالكمبيوتر أو ّ
خارجي .حيث قد ال يوفر موزع  USBالخارجي الطاقة الكافية لشحن جهاز االستقبال.
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 3-4-1معرفة حالة شحن جهاز االستقبال
.1أثناء شحن البطارية ،سيبدأ رمز شحن البطارية في االمتالء .ويكتمل شحن البطارية تما ًما عندما يكتمل تظليل
الرمز كله.

بدء الشحن

اكتمال الشحن

.2بعد اكتمال الشحن ،قم بإزالة الكابل من جهاز االستقبال والمنفذ الجداري أو منفذ  USBبالكمبيوتر.

تلميحات مفيدة:
•اشحن بطارية جهاز االستقبال قبل إدخال المستشعر في كل مرة .تحقق بانتظام من مستوى البطارية
لتتأكد من أن بها شحن كافٍ .
•إذا نفدت البطارية ،فإنها ستحتفظ بالوقت والتاريخ لمدة  3أيام دون شحنها .وبعد مرور  3أيام،
ستتم مطالبتك بإعادة تعيين الوقت والتاريخ (راجع الفصل الثاني ،الجزء  ،2-2قائمة Settings
(اإلعدادات)).
•ال تستخدم سوى شاحن بطارية  Dexcomالمتوفر في مجموعة أدوات جهاز االستقبال .ال تستخدم أي
شاحن بطارية آخر.
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يمكن االطالع على مزيد من المعلومات بشأن خيارات ( Main Menuالقائمة الرئيسية) في األجزاء الواردة
أدناه:
القائمة

الغرض

مرجع دليل
المستخدم

Trend Graph
(الرسم البياني
لالتجاهات)

لعرض الرسوم البيانية لالتجاهات.
•الرسم البياني لالتجاهات آلخر  3ساعات هو الشاشة
االفتراضية التي تظهر عندما تقوم بتشغيل جهاز االستقبال.

الفصل الخامس

Start Sensor
(بدء تشغيل
المستشعر)

لبدء تشغيل جلسة مستشعر جديدة.
معرف جهاز اإلرسال
•يظهر هذا الخيار فقط في حالة إدخال ّ
وعندما ال تكون في جلسة المستشعر.

الفصل الثالث

( Enter BGإدخال
نسبة الغلوكوز في
الدم)

إلدخال قيم غلوكوز الدم إلجراء المعايرة.

الفصل الرابع

Profiles
(األوضاع)

تتيح لك ( Profilesاألوضاع) تخصيص نمط ومستوى
صوت التنبيهات واإلنذارات بما يتوافق مع احتياجاتك.

الفصل السادس

( Eventsاألحداث)

إلدخال المعلومات الشخصية المتعلقة بالوجبات واألنسولين
والتمرين والحالة الصحية.

الفصل السابع

Alerts
(التنبيهات)،
High/Low
(االرتفاع/االنخفاض)

لتغيير اإلعدادات الخاصة بإشعارات تنبيهات االرتفاع
واالنخفاض من جهاز االستقبال.

الفصل السادس

Settings
(اإلعدادات)

ومعرف جهاز اإلرسال ،لالطالع
لتغيير الوقت والتاريخ
ّ
على مكونات جهاز  Dexcom G4 PLATINUMوأرقام
إصدار برنامجه ،لعرض حالة بطارية جهاز اإلرسال ،وآخر
قيمة للمعايرة ،ووقت إدخال المستشعر.

الفصل الثاني

Shutdown
(إيقاف التشغيل)

إليقاف جميع االتصاالت بين المستشعر وجهاز اإلرسال
وجهاز االستقبال مؤقتًا خالل جلسة المستشعر النشطة .ولن
تتلقى أي قراءات للغلوكوز بالمستشعر ،كما أنه لن يزيد
العمر االفتراضي للمستشعر.

الفصل الثالث

Stop Sensor
(إيقاف المستشعر)

لإلنهاء المبكر لجلسة المستشعر
•ال يظهر هذا الخيار إال عندما تكون في جلسة المستشعر.
ولن تتلقى قراءات للغلوكوز بالمستشعر .ولن يزيد العمر
االفتراضي للمستشعر.

الفصل التاسع

راجع الملحق األول ،مطالبات وإنذارات وتنبيهات جهاز االستقبال ،لالطالع على قائمة الشاشات التي تظهر على
جهاز االستقبال أثناء استخدامه.
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الفصل الثاني

إعداد جهاز DEXCOM G4 PLATINUM
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سوف يساعدك هذا الفصل عند إعداد جهاز رصد الغلوكوز المستمر
 Dexcom G4 PLATINUMللمرة األولى .يُرجى قراءة هذا الفصل قبل البدء.
 1-2معالج اإلعداد
أخرج جهاز اإلرسال من عبوته .يستغرق تشغيل جهاز اإلرسال بعد إخراجه من
.1قبل إعداد جهاز االستقبالِ ،
عبوته  10دقائق.
	.2تأكد من شحن جهاز االستقبال بالكامل (راجع الفصل األول ،الجزء  ،4-1شحن بطارية جهاز االستقبال).
	.3قم بتشغيل جهاز االستقبال بالضغط على الزر ( SELECTتحديد) الموجود به .عندما تقوم بتشغيل جهاز
االستقبال ألول مرة ،سوف يساعدك معالج اإلعداد في بدء التشغيل عن طريق مطالبتك بإدخال معلومات
اإلعداد التالية:
أ .تحديد اللغة.
•اضغط على الزر ( UPألعلى) أو الزر ( DOWNألسفل) الختيار
اللغة التي تريدها.
•اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتعيين اللغة المميزة.

ب .تعيين تنسيق الوقت.
•تنسيقات الوقت المتوفرة إما إعداد  24( 24 Hourساعة) أو إعداد
( AM/PMصبا ًحا/مسا ًء) ( 12ساعة).
•اضغط على الزرين ( UPألعلى) و( DOWNألسفل) الختيار
تنسيق الوقت الذي تريده.
•اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتأكيد تغييرات تنسيق الوقت.
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مدون بالصيغة
جـ.تعيين الوقت والتاريخ .تنسيق التاريخ ّ
سسسس/شش/يي.
•اضغط على الزر ( UPألعلى) أو الزر ( DOWNألسفل) إلدخال
التاريخ والوقت الحاليين.
•اضغط على الزر ( RIGHTلليمين) (إظهار الرمز) لالنتقال إلى
الجزء التالي.
•اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتأكيد تغييرات الوقت
والتاريخ.
معرف جهاز اإلرسال.
د .إدخال ّ
•اضغط على الزر ( UPألعلى) أو الزر ( DOWNألسفل) إلدخال
معرف جهاز اإلرسال.
ّ
معرف جهاز
•اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتأكيد إدخال ّ
اإلرسال.
معرف جهاز اإلرسال فريدًا ويحتوي على كود يتكون من  5أرقام و/
يكون ّ
أو حروف ويمكن العثور عليه في المواقع التالية:
• على الجزء الخارجي من ملصق علبة جهاز اإلرسال.
• على الجزء السفلي من جهاز اإلرسال.

تلميحات مفيدة:

معرف جهاز اإلرسال في قائمة جهات االتصال واألرقام الهامة الواردة بصفحة .4
دون رقم ّ
• ّ ِ
عرف جهاز اإلرسال بعد االنتهاء من
•إذا أردت تغيير اللغة ،أو تنسيق الوقت ،أو الوقت ،أو التاريخ أو ُم ِ ّ
معالج اإلعداد ،فراجع الجزء  2-2تحت عنوان قائمة ( Settingsاإلعدادات).
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هـ.تعيين قيم تنبيه ارتفاع الغلوكوز وانخفاضه .يتم تعيين تنبيهات انخفاض الغلوكوز وارتفاعه مسبقًا على
 80ملغم/ديسيلتر و 200ملغم/ديسيلتر ،ولكن يمكن تغييرها لتلبية احتياجاتك.

•اضغط على الزر ( UPألعلى) أو الزر ( DOWNألسفل) لتحديد قيمة التنبيه التي تريدها .يمكن ضبط
تنبيه االرتفاع بزيادة قدرها  10ملغم/ديسيلتر وتنبيه االنخفاض بزيادة قدرها  5ملغم/ديسيلتر.
• اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتأكيد قيمة التنبيه التي تفضلها.
تم استكمال معالج اإلعداد اآلن .لبدء استخدام جهاز  ،Dexcom G4 PLATINUM CGMسوف يلزم
إدخال المستشعر (راجع الفصل الثالث ،إدخال المستشعر وبدء جلسة المستشعر).

تلميحات مفيدة:
•يمكنك أيضًا تغيير قيم التنبيه في قائمة ( Alertsالتنبيهات).
• وحدة القياس (ملغم/ديسيلتر) غير قابلة للتعديل.
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 2-2قائمة ( Settingsاإلعدادات)
معرف جهاز اإلرسال بعد االنتهاء من
توضح لك قائمة ( Settingsاإلعدادات) كيفية تغيير الوقت أو التاريخ أو ّ
معالج اإلعداد بالفعل.

 1-2-2الوصول إلى قائمة ( Settingsاإلعدادات)
.1اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتشغيل جهاز االستقبال .سوف يظهر الرسم البياني لالتجاهات
الخاص بآخر  3ساعات.
 .2اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لعرض ( Main Menuالقائمة الرئيسية).
.3من القائمة الرئيسية ،اضغط على الزر ( UPألعلى) أو الزر ( DOWNألسفل) للتمرير إلى ""Settings
(اإلعدادات) ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد) .سوف تظهر قائمة ( Settingsاإلعدادات).

 2-2-2تعيين وقت وتاريخ جهاز االستقبال
لتعيين الوقت والتاريخ ،اتبع الخطوات الواردة أدناه.
.1من قائمة ( Settingsاإلعدادات) ،اضغط على الزر ( UPألعلى)
أو الزر ( DOWNألسفل) للتمرير إلى "( "Time/Dateالوقت/
التاريخ) ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد).

.2اضغط على الزر ( RIGHTلليمين) لتمييز كل قيمة في التاريخ
والوقت .اضغط بعد ذلك على الزر ( UPألعلى) أو الزر DOWN
(ألسفل) إلجراء أي تعديالت ،ثم اضغط على الزر RIGHT
مدون بالصيغة
(لليمين) لالنتقال إلى القيمة التالية .تنسيق التاريخ ّ
سسسس/شش/يي .بعد اختيار الوقت ،اضغط على الزر
( SELECTتحديد) .ستعود إلى قائمة ( Settingsاإلعدادات).
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تلميح مفيد:
•قد تلزم إعادة تعيين وقت وتاريخ جهاز االستقبال إذا نفدت البطارية القابلة إلعادة الشحن .وإذا حدث
ذلك ،فسوف يتم تنبيهك واالنتقال تلقائيًا إلى شاشة تعيين الوقت/التاريخ.

معرف جهاز اإلرسال
 3-2-2إدخال ّ
معرف جهاز اإلرسال في جهاز االستقبال في أي وقت تقوم فيه باستخدام جهاز إرسال و/
يتعيّن عليك إدخال ّ
معرف جهاز
أو جهاز استقبال جديد (كبديل لجهاز اإلرسال و/أو جهاز االستقبال الوارد في مجموعة األدوات)ّ .
اإلرسال عبارة عن سلسلة من  5أرقام و/أو حروف يمكن العثور عليها في المواقع التالية:
• على الجزء الخارجي من ملصق علبة جهاز اإلرسال.
• على الجزء السفلي من جهاز اإلرسال.
معرف جهاز اإلرسال ،فيُرجى االتصال بالموزع المحلي.
إذا واجهت صعوبة في تحديد موقع ّ
تلميح مفيد:
معرف جهاز اإلرسال لديك إال عندما ال تكون في جلسة مستشعر .ففي أثناء جلسة
•ال يمكنك تعيين ّ
(معرف جهاز اإلرسال) كخيار في قائمة Settings
المستشعر ،لن يظهر ""Transmitter ID
ّ
(اإلعدادات).
معرف جهاز اإلرسال ،يُرجى اتباع الخطوات الواردة أدناه:
إلدخال ّ
.1من قائمة ( Settingsاإلعدادات) ،اضغط على الزر ( UPألعلى) أو
الزر ( DOWNألسفل) للتمرير إلى "( "Transmitter IDمعرف
جهاز اإلرسال) ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد).
.2ابدأ بكتابة الرقم أو الحرف األول (ال تُدخل "الرقم التسلسلي"):
أ.اضغط على الزر ( UPألعلى) أو الزر ( DOWNألسفل) لعرض
الرقم أو الحرف الصحيح.
ب.اضغط بعد ذلك على الزر ( RIGHTلليمين) لالنتقال إلى القيمة
وكرر الخطوة "أ" .استمر في تكرار الخطوتين "أ" و"ب"
التالية ّ
معرف جهاز اإلرسال.
حتى يتم عرض ّ
جـ.بعد إدخال الرقم أو الحرف الخامس ،اضغط على الزر SELECT
(تحديد) .ستعود إلى قائمة ( Settingsاإلعدادات).
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 4-2-2تعيين تنسيق وقت جهاز االستقبال
لتعيين تنسيق وقت جهاز االستقبال ( 24ساعة أو صبا ًحا/مسا ًء) ،اتبع الخطوات التالية:
.1من قائمة ( Settingsاإلعدادات) ،اضغط على الزر ( UPألعلى)
أو الزر ( DOWNألسفل) للتمرير إلى "( "Time Formatتنسيق
الوقت) ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد).

.2اضغط على الزر ( UPألعلى) أو الزر ( DOWNألسفل) للتمرير إلى
تنسيق الوقت الذي تريده وتمييزه.
.3اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتعيين تنسيق الوقت المميز.
ستعود إلى قائمة ( Settingsاإلعدادات).

 5-2-2تحديد لغة جهاز االستقبال
لتحديد لغة جهاز االستقبال ،اتبع الخطوات التالية:
.1من قائمة ( Settingsاإلعدادات) ،اضغط على الزر ( UPألعلى)
أو الزر ( DOWNألسفل) للتمرير إلى "( "Languageاللغة) ،ثم
اضغط على الزر ( SELECTتحديد).

.2اضغط على الزر ( UPألعلى) أو الزر ( DOWNألسفل) للتمرير إلى
اللغة التي تريدها وتمييزها.
.3اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتعيين اللغة المميزة .ستعود إلى
قائمة ( Settingsاإلعدادات).
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 3-2التحقق من معلومات جهاز Dexcom G4 PLATINUM
يمكنك مراجعة جهاز االستقبال لمعرفة معلومات عن  CGMفي أي وقت.
.1من قائمة ( Settingsاإلعدادات) ،اضغط على الزر ( UPألعلى)
أو الزر ( DOWNألسفل) للتمرير إلى "( "Device Infoمعلومات
الجهاز) ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد).

.2ستظهر معلومات عن جلسة المستشعر والجهاز .قم بالتمرير ألسفل
			
لرؤية جميع معلومات الجهاز:
			
• ( Insertion Timeوقت اإلدخال)
• ( Last Calibrationالمعايرة األخيرة)
• ( Transmitter Batteryبطارية جهاز اإلرسال)
• ( Transmitter IDمعرف جهاز اإلرسال)			
			
• ( Serial Numberالرقم التسلسلي)
			
• ( Part Numberرقم القطعة)
						
• ( Part Revisionمراجعة القطعة)
• ( Software Numberرقم البرنامج) 						
• ( Software Revisionمراجعة البرنامج)
 .3اضغط على الزر ( LEFTلليسار) للعودة إلى قائمة ( Settingsاإلعدادات).

دليل مستخدم جهاز 31 | DEXCOM G4 PLATINUM

2
 4-2اتصال جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال
	تجب إزالة مستشعر  Dexcom G4 PLATINUMوجهاز اإلرسال وجهاز االستقبال قبل
إجراءات التصوير بالرنين المغناطيسي ( )MRIأو األشعة المقطعية ( )CTأو العالج باإلنفاذ
الحراري .ذلك ،حيث إنه لم يتم اختبار جهاز  Dexcom G4 PLATINUMأثناء التصوير
بالرنين المغناطيسي ( )MRIأو األشعة المقطعية ( )CTأو العالج باإلنفاذ الحراري ،ومن
غير المعلوم إن كان األمر ستصاحبه مشكالت تتعلق بالسالمة أو األداء.
	يصل نطاق اإلرسال من جهاز اإلرسال إلى جهاز االستقبال إلى  6أمتار دون عائق .ال يعمل
االتصال الالسلكي بصورة جيدة عبر الماء ،لذا يكون النطاق أقل من ذلك بكثير إذا كنت في
حمام سباحة أو حوض استحمام أو على سرير مائي ،وما شابه ذلك.

تلميح مفيد:
•قد يفقد جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال االتصال بينهما في األوقات التالية:
 عند اقترابهما من المواد المعدنية. عند استخدام بطانية كهربائية.عندما تكون في جلسة مستشعر ،يمكنك التحقق من االتصال بين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال .وقم بعرض
شاشة الرسم البياني لالتجاهات بالضغط على الزر ( SELECTتحديد) أو ( LEFTلليسار) أو RIGHT
(لليمين) لرؤية الرسم البياني لالتجاهات.
يشير رمز الهوائي هذا إلى وجود االتصال بين جهاز اإلرسال
وجهاز االستقبال.

يشير رمز الخروج عن النطاق هذا إلى عدم وجود اتصال بين جهاز
اإلرسال وجهاز االستقبال.
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الفصل الثالث
إدخال المستشعر وبدء جلسة المستشعر
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الستخدام جهاز رصد الغلوكوز المستمر  ،Dexcom G4 PLATINUMسيلزمك مستشعر
وجهاز إرسال وجهاز استقبال .كما سيلزمك جهاز قياس الغلوكوز في الدم وشرائط اختبار إلجراء
المعايرة .بمجرد اإلدخال وإجراء المعايرة ،يقوم المستشعر باستمرار بقياس وعرض قراءات
الغلوكوز المسجلة به لمدة تصل إلى  7أيام .ستعرض األجزاء التالية كيفية إدخال المستشعر وبدء
جلسة جديدة لرصد الغلوكوز المستمر.
	قد تنكسر المستشعرات في حاالت نادرة .في حالة انكسار المستشعر وعدم رؤية أي جزء
منه على الجلد ،ال تحاول إزالته .اطلب المساعدة الطبية المتخصصة إذا كانت لديك أعراض
عدوى أو التهاب — احمرار أو تورم أو ألم — في موضع اإلدخال .في حالة انكسار
المستشعر ،يُرجى إخبار الموزع المحلي بذلك.
بالنسبة للمرضى الذين سيُجرون التصوير بالرنين المغناطيسي ( )MRIمع بقاء السلك مفصوالً من مستشعر
 ،Dexcom G4 PLATINUMلم يكشف الفحص المعملي بالتصوير بالرنين المغناطيسي ( )MRIعن أي
مخاطر متعلقة بالسالمة .كذلك لم تكن هناك حركة أو سخونة ملحوظة في السلك ،كما أن خادعات التصوير كانت
مقتصرة على المنطقة حول السلك.

 1-3قبل البدء في التشغيل
rتأكد من شحن جهاز االستقبال بالكامل .راجع الفصل األول ،الجزء  ،4-1شحن بطارية جهاز االستقبال.
 rتحقق من صحة التاريخ والوقت على جهاز االستقبال.
معرف جهاز اإلرسال الصحيح في جهاز االستقبال (راجع الفصل الثاني ،الجزء  ،2-2قائمة
rتأكد من إدخال ّ
( Settingsاإلعدادات)).
مدون بالصيغة
rتحقق من تاريخ انتهاء الصالحية
المدون على المستشعر .تاريخ انتهاء الصالحية ّ
ّ
يي-شش-سسسس .يجب إدخال المستشعرات في نهاية اليوم المطبوع على ملصق عبوة المستشعر أو
قبلها.
rتأكد من استخدام جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم حسب تعليمات الشركة المصنعة لضمان الحصول على
قيم دقيقة لغلوكوز الدم من أجل المعايرة.
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	rقم بتنظيف الجزء السفلي من جهاز اإلرسال بقطعة قماش مبللة قليالً أو بمسحة كحول األيزوبروبيل .ضع
جهاز اإلرسال على قطعة قماش نظيفة وجافة واتركه يجف في الهواء لمدة تتراوح من دقيقتين إلى ثالث
دقائق.
 rتأكد من توافق تاريخ ووقت جهاز االستقبال وجهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم.
	يجب حفظ المستشعرات في درجة حرارة تتراوح بين  2و 25درجة مئوية .ويمكنك تخزين
المستشعرات في الثالجة إذا كانت درجة حرارتها ضمن نطاق درجة الحرارة المحدد .ويجب
عدم تخزين المستشعرات في المج ّمد.
راجع صورة أداة إدخال المستشعر الواردة أدناه قبل استخدام مستشعر جديد.

المكبس
قفل األمان

الحلقة المعدنية

جراب المستشعر

أسطوانة أداة اإلدخال
(تحتوي على إبرة إدخال صغيرة
ومستشعر)
سقاطة جهاز اإلرسال

لسان التحرير

 2-3إخراج المستشعر من عبوته
	يأتي المستشعر معق ًما في عبوته المغلقة السليمة .ال تستخدم أي مستشعر في حالة تعرض
عبوته المعقمة للتلف أو الفتح مسبقًا.
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• اغسل يديك بعناية ثم جففهما جيدًا.
•احرص على إخراج المستشعر من عبوته بعناية .افحص المستشعر جيدًا للتأكد من عدم تلفه.
•أداة اإلدخال هي وحدة تستخدم لمرة واحدة ،ثم يتم التخلص منها .يمنعك قفل األمان من تحرير اإلبرة عن
طريق الخطأ قبل االستعداد لالستخدام .يمنع تصميم أداة اإلدخال والمستشعر إعادة استخدامهما.

 3-3اختيار موضع اإلدخال
	احرص على تغيير موضع إدخال المستشعر في كل مرة إلعطاء فرصة للجلد لاللتئام.
تجنب المواضع المحتمل االصطدام بها أو الضغط عليها أو مناطق الجلد التي توجد فيها ندبات
أو وشم أو تهيّج ألنها ليست أماكن مثالية لقياس الغلوكوز.
تجنب حقن األنسولين أو وضع مجموعة حقن مضخة األنسولين على مسافة  7.62سم من
المستشعر في حالة تأثير األنسولين على قراءات الغلوكوز بالمستشعر.
اختر موضعًا لوضع المستشعر:
• البالغين من عمر  18عا ًما فأكثر :أدخله في البطن (الجانب األمامي من الجسم ،الخيار . )A
•األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين عامين و 17عام :أدخله في البطن (الجانب األمامي من الجسم،
الخيار  )Aأو أعلى األرداف (الجانب الخلفي من الجسم ،الخيار .)B
لم يتم اختبار أي مواضع أخرى إلدخال المستشعر.

الجانب األمامي من الجسم ،خيار موضع المستشعر
( Aبداية من عمر عامين فما فوق)

الجانب الخلفي من الجسم،
خيار موضع المستشعر B
(من عمر عامين وحتى  17عام فقط)
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قد يعتمد تحديد الموضع المثالي إلدخال المستشعر بالنسبة لك على نوع جسمك ونشاطك وحساسيتك وصفات
شخصية أخرى .يمكنك اختيار موضع إما فوق منطقة الحزام أو أسفلها .وتعتبر األماكن المثلى إلدخال المستشعر
في عادة هي األماكن المستوية و"القابلة للضغط عليها" .تجنب المواضع المحتمل حدوث اصطدام أو ضغط
على المستشعر فيها .على سبيل المثال ،تجنب إدخال المستشعر على طول حزام الوسط وحزام المقعد أو في أو
بالقرب من السرة أو أعلى األرداف بالقرب من حزام الوسط أو أسفل األرداف في المكان الذي تجلس عليه.
•اختر منطقة تقع على بُعد  7.62سم على األقل من الموضع الذي تريد حقن األنسولين فيه أو من الموضع الذي
توجد فيه مجموعة حقن المضخة.
•تجنب تكرار استخدام المنطقة نفسها إلدخال المستشعر .قم بتبديل مناطق وضع المستشعر وتجنب استخدام
الموضع نفسه في جلستين للمستشعر على التوالي.
•قد يلزم حلق المنطقة التي تعزم وضع المستشعر فيها حتى تلتصق القطعة الالصقة جيدًا.
•تأكد من عدم وجود آثار لكريمات الجسم أو العطور أو األدوية على الجلد في الموضع الذي ستضع فيه
المستشعر.
لمزيد من المساعدة حول األماكن المثلى إلدخال المستشعر لديك ،اتصل بمقدم الرعاية الصحية لديك.

 4-3وضع المستشعر

.1قم بتنظيف المنطقة أوالً بمسحة مبللة بالكحول .تأكد من نظافة المنطقة وتجفيفها تما ًما قبل إدخال المستشعر.

مالحظة :تعد مواد تجهيز الجلد أو المنتجات الالصقة ( Mastisolو )SkinTacمزايا اختيارية .إذا قمت
باستخدام مواد تجهيز الجلد االختيارية أو منتج الصق ،فقم بوضعها على الجلد على شكل "دائرة" حيث يمكنك
وضع القطعة الالصقة للمستشعر .أدخل المستشعر خالل الجلد النظيف في وسط الدائرة حيث يكون خاليًا من
مواد تجهيز الجلد أو المنتجات الالصقة .دعه يجف (قد يكون ملمس الجلد لز ًجا).
.2باستخدام األلسنة البيضاء على الغالف الالصق ،انزع الغالف الالصق من جراب المستشعر على مرتين
بحيث يتم نزع نصف الغالف في المرة الواحدة .أمسك المستشعر من خالل أسطوانة أداة اإلدخال واحرص
على عدم مالمسة القطعة الالصقة.
.3ضع المستشعر بشكل مست ٍو على المنطقة المحددة .وتأكد من وضع المستشعر في نفس االتجاه الموضح في
الصورة الواردة أدناه .ويجب عدم وضع المستشعر بحيث يتجه ألعلى أو ألسفل.
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لصق المستشعر على الجلد

إزالة الغالف الالصق
.4اضغط بإصبعك بقوة حول القطعة الالصقة للتأكد من استوائها.

.5اضغط باستمرار على أداة اإلدخال .ثم اسحب قفل األمان مباشرة ً من أداة اإلدخال ،في االتجاه الذي توضحه
األسهم الواردة في الصورة التالية.

إزالة قفل األمان
تلميح مفيد:
•يمكن استخدام قفل األمان فيما بعد إلزالة جهاز اإلرسال .احتفظ بهذا القفل للمساعدة في إزالة جهاز
اإلرسال في نهاية جلسة رصد الغلوكوز المستمر .عند انتهاء جلسة رصد الغلوكوز المستمر ،يُرجى
اتباع الخطوات الواردة في الفصل الثامن ،الجزء  ،3-8إزالة جهاز اإلرسال.
مالحظة :اتصل بمقدم الرعاية الصحية لديك لطرح أسئلة محددة حول استخدام الشريط الطبي و /أو المسحات
العازلة و/أو المواد الالصقة األخرى عند ارتباطها باستخدام .Dexcom CGM

 5-3إدخال المستشعر
بمجرد وضع أداة اإلدخال على البطن وإزالة قفل األمان ،تكون مستعدًا إلدخال المستشعر .إلدخال المستشعر،
يُرجى اتباع هذه الخطوات:
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.1باستخدام إحدى اليدين ،يمكنك الضغط على الجلد عند حافة الالصق األبيض .وتجنب الضغط على منتصف
القاعدة البالستيكية .وباستخدام يدك األخرى ،ضع إصبعين منها فوق الحلقة المعدنية الموجودة على أسطوانة
أداة اإلدخال بحيث يكونان ثابتين على الحلقة.
.2ضع إبهامك على المكبس األبيض .ادفع المكبس ألسفل تما ًما ،وتأكد أنه على نفس مستوى أسطوانة أداة
اإلدخال .ينبغي سماع صوت طقطقة مرتين .يساعد هذا اإلجراء في إدخال اإلبرة والمستشعر تحت الجلد.
عندما تدفع المكبس ألسفل ،ال تسحب الحلقة المعدنية.
مرتين"
"طقطقة
”“2 CLICKS

دفع المكبس ألسفل  -إدخال اإلبرة والمستشعر
.3إلزالة إبرة إدخال المستشعر ،استمر في الضغط على الجلد بيد
واحدة .وباستخدام يدك األخرى ،ضع إصبعين منها تحت الحلقة
المعدنية .استمر في وضع إبهامك برفق على أعلى المكبس
األبيض ،ثم اسحب الحلقة المعدنية للخلف تجاه إبهامك حتى
سماع صوت "طقطقة مرتين" أو حتى ال يمكن السحب للخلف
أكثر من ذلك .وتؤدي هذه الخطوة إلى ترك المستشعر تحت
الجلد وإزالة إبرة إدخال المستشعر من الجسم.

"طقطقة
مرتين"“ 2
”CLICKS

سحب الحلقة المعدنية -
سحب اإلبرة
.4إلزالة أسطوانة أداة اإلدخال ،اضغط على ألسنة التحرير
المضلعة الموجودة على جوانب جراب المستشعر (عندما
تضغط على الجانب األمامي من ألسنة التحرير ،سوف يتسع
الجانب الخلفي منها مما يم ّكِنك من سحب أسطوانة أداة
اإلدخال) .وبعد هذه الخطوة ،سيُترك جراب المستشعر فقط
على جسمك.
•تأكد من أن اتجاه سقاطة جهاز اإلرسال ألسفل (تجاه جسمك)
إلزالة أسطوانة أداة اإلدخال.
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تحرير أسطوانة أداة اإلدخال

•تأكد من الضغط على منتصف الجانب المضلع أللسنة التحرير.
حرك أسطوانة أداة اإلدخال لألمام وللخارج بعيدًا عن الجسم.
•أثناء الضغط على ألسنة التحريرّ ِ ،
وإذا كانت لديك أي مشاكل في اإلدخال ،فاحرص على المحافظة على المستشعر وأداة اإلدخال واتصل بالموزع
المحلي.

 6-3تركيب جهاز اإلرسال
بمجرد إدخال المستشعر ،سيلزمك تثبيت جهاز اإلرسال داخل جراب المستشعر .اتبع الخطوات الواردة أدناه
لتركيب جهاز اإلرسال.
.1قم بتنظيف الجزء السفلي من جهاز اإلرسال بقطعة قماش رطبة أو بمسحة مبللة بالكحول ثم دعه يجف قبل
كل مرة تستخدمه .احرص على عدم مالمسة الدوائر المعدنية الموجودة في الجزء السفلي من جهاز اإلرسال
للجلد .لمعرفة تعليمات التطهير ،راجع الفصل العاشر ،الجزء  ،3-10التنظيف والتطهير .تجنب خدش الجزء
السفلي من جهاز اإلرسال ألن الخدوش تُتلف الغالف المقاوم للماء.
.2ضع جهاز اإلرسال في جراب المستشعر بحيث يكون الجانب
المستوي متج ًها ألسفل.

تركيب جهاز اإلرسال في جراب المستشعر
.3باستخدام إحدى اليدين ،يمكنك الضغط على الجلد عند حافة
الالصق األبيض األمامية.
أ.ضع إصبعًا واحدًا على جهاز اإلرسال إلبقائه في مكانه أثناء تثبيته في جراب المستشعر.
ب.اسحب سقاطة جهاز اإلرسال ألعلى جهاز اإلرسال لتثبيته
في مكانه .يجب وضع جهاز اإلرسال مستويًا في جراب
المستشعر .وينبغي سماع صوت "طقطقة" مرتين .وفي حالة
عدم سماع صوت "طقطقة" مرتين ،فقد يكون جهاز اإلرسال
غير مثبت تما ًما في مكانه .ويمكنك إيقاف الضغط على حافة
الالصق في هذا الوقت.

سقاطة جهاز اإلرسال

جـ.تأكد من تثبيت جهاز اإلرسال بإحكام عن طريق تمرير إصبعيك األول والثاني أسفل أجنحة جراب
المستشعر ،ثم اضغط ألسفل بإبهامك على جهاز اإلرسال.
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.4أمسك جهاز اإلرسال في موضعه بيد واحدة .وباستخدام اليد األخرى ،قم
بإزالة سقاطة جهاز اإلرسال عن طريق إمساك نهايتها ثم ثنيها بسرعة
إلخراجها من الجسم.

إزالة سقاطة
جهاز اإلرسال
تلميحات مفيدة:
•تأكد من سماع صوت طقطقة مرتين عند تثبيت جهاز اإلرسال في مكانه (راجع الخطوة  .)3قد يؤدي
عدم تثبيت جهاز اإلرسال بإحكام إلى سوء اتصال المستشعر والسماح بدخول السوائل أسفل جهاز
اإلرسال .كما قد يؤدي هذا إلى عدم دقة قراءات الغلوكوز بالمستشعر.
•تجنب إزالة جهاز اإلرسال من جراب المستشعر أثناء تركيب الجراب في الجلد.

 3.7بدء جلسة المستشعر
يُرجى اتباع الخطوات التالية إلعالم جهاز االستقبال بإدخال مستشعر جديد.
 .1اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتشغيل جهاز االستقبال.
.2من أي رسم بياني لالتجاهات ،اضغط على الزر ( SELECTتحديد)
لعرض ( Main Menuالقائمة الرئيسية).
.3اضغط على الزر ( Upألعلى) أو الزر ( DOWNألسفل) للتمرير
حتى تقوم بتمييز خيار "( "Start Sensorبدء تشغيل المستشعر).
.4اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتأكيد بدء تشغيل جلسة مستشعر
جديدة .سوف تظهر شاشة المعالجة الخاصة ببدء المستشعر إلعالمك أنه
قد تم تنشيط جلسة المستشعر وأن فترة بدء التشغيل التي مدتها ساعتين
قد بدأت.
.5سيعود جهاز االستقبال بعد ذلك إلى الرسم البياني لالتجاهات آلخر
 3ساعات.
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.6تحقق من جهاز االستقبال بعد مرور  10دقائق تقريبًا على بدء جلسة
المستشعر للتأكد من اتصال جهاز االستقبال بجهاز اإلرسال .يجب أن
في الجانب األيسر العلوي من الرسم البياني
يظهر رمز الهوائي
في الجانب
لالتجاهات .وإذا ظهر رمز الخروج عن النطاق
األيمن العلوي من الرسم البياني لالتجاهات ،فيُرجى مراجعة الفصل
التاسع ،الجزء  ،9-9الخروج عن النطاق/ال يوجد هوائي.

تلميحات مفيدة:
•سوف يختفي خيار القائمة ( Start Sensorبدء تشغيل المستشعر) من ( Main Menuالقائمة
الرئيسية) .وسيظهر هذا الخيار مرة ً أخرى بعد انتهاء جلسة المستشعر النشطة .وفي حالة عدم رؤية
خيار ( Start Sensorبدء تشغيل المستشعر) على شاشة القائمة ،يمكنك متابعة الجلسة أو إيقافها
(راجع الفصل التاسع ،الجزء  ،6-9استكشاف أخطاء إيقاف تشغيل المستشعر وإصالحها).
•بعد بدء جلسة مستشعر جديدة ،لن تتلقى قراءات غلوكوز أو تنبيهات بالمستشعر حتى انتهاء فترة بدء
التشغيل التي تستغرق ساعتين وإتمام عمليات المعايرة المبدئية .راجع الفصل الرابع ،الجزء ،3-4
معايرة بدء التشغيل.

 8-3فترة بدء تشغيل المستشعر
يتطلب المستشعر فترة بدء تشغيل مدتها ساعتين حتى يتوافق مع وجوده
تحت الجلد.
عند الضغط على الزر ( SELECTتحديد) أثناء فترة بدء التشغيل لتشغيل
شاشة عرض جهاز االستقبال ،سوف يتضمن الرسم البياني لالتجاهات رمز
في الجانب األيمن العلوي.
العد التنازلي لمدة ساعتين
ليدل على اقترابك من
مع مرور الوقت ،سيكتمل رمز العد التنازلي
وقت المعايرة المبدئية .انظر الصور الموضحة أدناه لالطالع على مثال
يشبه هذا األمر .خالل فترة العد التنازلي ،لن تتلقى أي قراءات للغلوكوز
بالمستشعر أو تنبيهات أو إنذارات.

البدء

[]24-0
دقائق

[]48-24
دقائق

[]72-48
دقائق

[]96-72
دقائق

جاهز إلجراء
المعايرة
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في أعلى الشاشة خالل فترة بدء التشغيل التي تستغرق ساعتين،
في حالة رؤية رمز الخروج عن النطاق
يُرجى مراجعة تلميحات استكشاف األخطاء وإصالحها التالية.
•تأكد من أن المسافة الفاصلة بين جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال ال تزيد عن  6أمتار .تحقق خالل  10دقائق
لرؤية ما إذا كان رمز الهوائي سيعاود الظهور في الجانب األيسر العلوي من شاشة جهاز االستقبال.
•إذا استمر عدم وجود اتصال بين جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال ،فراجع شاشة معلومات الجهاز لتتأكد من
معرف جهاز اإلرسال الصحيح في جهاز االستقبال (راجع الفصل الثاني ،الجزء  ،3-2التحقق من
إدخال ّ
معلومات جهاز االستقبال).
معرف جهاز اإلرسال الصحيح في جهاز االستقبال ،واستمر عدم وجود اتصال بين جهاز
•إذا تم إدخال ّ
االستقبال وجهاز اإلرسال ،فاتصل بالموزع المحلي.
في نهاية فترة بدء التشغيل التي تستغرق ساعتين ،سيُعلمك جهاز االستقبال بأنه حان الوقت لمعايرة المستشعر.
يوضح الفصل الرابع ،معايرة جهاز  ،Dexcom G4 PLATINUMكيفية معايرة المستشعر.

 9-3تثبيت شريط جراب المستشعر

يجب بقاء جراب المستشعر ملتصقًا بالجلد بإحكام عن طريق استخدام
الالصق الخاص به .لكن في حالة نزع الالصق من الحواف ،يمكنك
استخدام شريط طبي للمزيد من الدعم .إذا كنت تستخدم شري ً
طا ،فقم
بتثبيته فوق القطعة الالصقة البيضاء على جميع الجوانب للحصول
على الدعم التام .تجنب تثبيت الشريط فوق جهاز اإلرسال أو أي
أجزاء بالستيكية من جراب المستشعر .تجنب تثبيت الشريط أسفل
جراب المستشعر أو ترك أي مواد على المكان الذي يدخل فيه
المستشعر على الجلد.

 10-3إيقاف التشغيل المؤقت لجهاز االستقبال
قد ترغب في بعض األحيان في إيقاف تشغيل جهاز االستقبال مؤقتًا .وسوف يؤدي إيقاف التشغيل إلى وقف كافة
أنواع االتصال بين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال ،إلى جانب إيقاف تشغيل جهاز االستقبال .ولن تتلقى أي
قراءات للغلوكوز بالمستشعر أو أي تنبيهات أو إنذارات أثناء إيقاف تشغيل جهاز االستقبال ،ولكن ستستمر جلسة
المستشعر الحالية .اتبع هذه الخطوات إليقاف تشغيل جهاز االستقبال:
.1من ( Main Menuالقائمة الرئيسية) ،قم بالتمرير إلى
"( "Shutdownإيقاف التشغيل) وتمييزه .اضغط على الزر
( SELECTتحديد).
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 .2قم بتأكيد رغبتك في إيقاف تشغيل جهاز االستقبال.
أ.إذا كنت تريد إيقاف التشغيل ،فاضغط على الزر ( LEFTلليسار)
لتمييز "( "OKموافق) ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد).
ب.إذا كنت تريد إلغاء أمر إيقاف التشغيل ،فاضغط على الزر
( SELECTتحديد) (أثناء تمييز "( "Cancelإلغاء)) للعودة إلى
( Main Menuالقائمة الرئيسية).
.3إلعادة تشغيل جهاز االستقبال واستئناف اتصاله بجهاز اإلرسال مرة ً
أخرى ،اضغط على الزر ( SELECTتحديد) .قد تستغرق إعادة تشغيل شاشة العرض  20ثانية.
تلميحات مفيدة:
•تذكر أن التنبيهات وإنذار انخفاض الغلوكوز لن تعمل في حالة إيقاف تشغيل جهاز االستقبال.
•لن يطيل إيقاف تشغيل جهاز االستقبال من العمر االفتراضي للمستشعر ألكثر من  7أيام .ستتوقف
جلسة المستشعر بعد  7أيام من بدئها.

 11-3جهاز  Dexcom G4 PLATINUMوالماء
يتمتع المستشعر بخاصية المقاومة للماء عند االستحمام أو االغتسال أو السباحة في حالة تثبيت جهاز اإلرسال
في مكانه بإحكام .لقد تم اختبار المستشعر وثبت أنه مقاوم للماء عند غمره في الماء لمسافة تصل إلى 2.44
مترا لمدة أقصاها  24ساعة .كما يتمتع جهاز االستقبال بخاصية مقاومة المطر ،ولكن ينبغي الحفاظ عليه جافًا.
ً
وتجنب انسكاب السوائل عليه أو غمره فيها .احرص على إغالق غطاء منفذ  USBالدقيق لمنع دخول السائل
إلى جهاز االستقبال .ال يعمل االتصال الالسلكي بصورة جيدة عبر الماء ،لذا يكون النطاق أقل من ذلك بكثير إذا
كنت في حمام سباحة أو حوض استحمام أو على سرير مائي ،وما شابه ذلك.
تلميح مفيد:
تعرض جهاز االستقبال للبلل ،فيجب التأكد من استمرار عمل وضع االهتزاز والسماعات .ويمكنك
•إذا ّ
تنفيذ ذلك باستخدام خيار ( Try Itتجربة) من قائمة األوضاع .راجع الفصل السادس ،الجزء ،3-6
أوضاع التنبيه.
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هذه الصفحة متروكة بيضاء عن قصد
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الفصل الرابع

معايرة جهاز DEXCOM G4 PLATINUM
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يتطلب جهاز  Dexcom G4 PLATINUMمعايرة قراءات الغلوكوز التي سجلها
المستشعر مقارنةً بجهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم.
	قد يؤدي تناول منتجات تحتوي على األسيتامينوفين (الباراسيتامول) (مثل تايلينول) ،أثناء
ارتداء المستشعر ،إلى ارتفاع قراءات الغلوكوز على المستشعر بشكل خاطئ .ويعتمد مستوى
عدم الدقة على كمية األسيتامينوفين (باراسيتامول) النشطة في جسمك.

 1-4نظرة عامة حول المعايرة
فيما يلي األوقات المهمة التي تجب فيها المعايرة:
 .1بدء التشغيل المبدئي :بعد ساعتين من إدخال المستشعر
 .2التحديث كل  12ساعة :بعد كل  12ساعة من معايرة بدء التشغيل المبدئية
 .3معرفة المزيد من المعلومات أو األسباب األخرى
عند إجراء المعايرة ،يلزم إدخال قيم غلوكوز الدم يدويًا في جهاز االستقبال .كما يمكنك استخدام أي من أجهزة
قياس نسبة الغلوكوز في الدم المتوفرة في األسواق.
في اليوم األول من جلسة المستشعر ،سوف يتعيّن إدخال قيمتين لغلوكوز الدم في جهاز االستقبال لديك كمعايرة
بدء التشغيل بعد ساعتين .عقِب إدخال معايرة بدء التشغيل بعد ساعتين ،سوف يلزم إدخال قيمة واحدة لغلوكوز
الدم كمعايرة بعد مضي  12ساعة على معايرة بدء التشغيل .من هذه اللحظة ،يتعيّن إدخال قيمة واحدة لغلوكوز
الدم كل  12ساعة .وسيذكرك جهاز االستقبال بالوقت الذي يجب فيه إجراء هذه المعايرات .كما قد تتم مطالبتك
بإدخال قيم إضافية لغلوكوز الدم إذا اقتضت الضرورة ذلك .فيما يلي مثال للجدول الزمني للحد األدنى للمعايرة
خالل جلسة مستشعر مدتها  7أيام:
مثال للجدول الزمني للحد األدنى للمعايرة خالل جلسة مستشعر مدتها  7أيام
االثنين (اليوم األول من جلسة المستشعر):
00:10

00:8

إدخال المستشعر

معايرة بدء التشغيل
بعد ساعتين

00:22

معايرة محدثة كل
 12ساعة

الثالثاء  -األحد (جلسة المستشعر من اليوم الثاني إلى اليوم السابع):
00:10

00:22

معايرة محدثة كل
 12ساعة

معايرة محدثة كل
 12ساعة
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تلميحات مفيدة:
•ال تستخدم اختبار المواضع البديلة لغلوكوز الدم (الدم من راحة اليد أو الساعد ،وما شابه ذلك) إلجراء
المعايرة؛ ألن قيم غلوكوز الدم من الموضع البديل قد تختلف عن قيم غلوكوز الدم التي يتم الحصول
عليها من أداة وخز اإلصبع .استخدم قيمة غلوكوز الدم التي تم الحصول عليها من جهاز قياس نسبة
الغلوكوز في الدم فحسب إلجراء المعايرة.
•لكي يتم الحصول على قراءات دقيقة لغلوكوز الدم بالمستشعر ،يتعيّن إجراء المعايرة الصحيحة
باستخدام قيم دقيقة لغلوكوز الدم.

 2-4كيفية إجراء المعايرة
إلجراء المعايرة ،يجب إدخال القيمة المضبوطة لنسبة الغلوكوز في الدم التي يتم الحصول عليها من جهاز قياس
نسبة الغلوكوز في الدم .ويجب أن تتراوح قيم غلوكوز الدم بين  40و 400ملغم/ديسيلتر ،كما يتعين أخذها في
غضون آخر  5دقائق.
مر عليها أكثر من  5دقائق إلى
	قد يؤدي إدخال قيم غير صحيحة للغلوكوز في الدم أو قيم َّ
إعطاء قراءات غير دقيقة للغلوكوز بالمستشعر.

تلميح مفيد:
•يمكن استخدام قيم غلوكوز الدم التي تتراوح بين  40إلى  400ملغم/ديسيلتر فقط للمعايرة .وإذا كانت
قيمة (أو قيم) غلوكوز الدم التي أدخلتها خارج هذا النطاق ،فلن يُجري جهاز االستقبال المعايرة.
وسيتعيّن عليك االنتظار حتى تدخل قراءة غلوكوز الدم ضمن هذا النطاق إلجراء المعايرة.
توضح الخطوات الواردة أدناه كيفية إدخال قيم غلوكوز الدم إلجراء المعايرة:
 .1قم بقياس غلوكوز الدم باستخدام جهاز القياس.
.2من أي رسم بياني لالتجاهات ،اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لعرض Main Menu
(القائمة الرئيسية).
.3اضغط على الزر ( Upألعلى) أو الزر ( DOWNألسفل) للتمرير
حتى تقوم بتمييز "( "Enter BGإدخال غلوكوز الدم).
.4اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتحديد هذا الخيار .ستشاهد
شاشة تعرض قطرة دم ومعها رقم بوحدات ملغم/ديسيلتر.
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تلميح مفيد:
•سيكون "( "Enter BGإدخال غلوكوز الدم) الخيار الثاني في القائمة الرئيسية.عندما تكون في جلسة
المستشعر.

أ.عند عدم احتواء جهاز االستقبال على قراءة حديثة للغلوكوز
بالمستشعر ،تكون القراءة االفتراضية  120ملغم/ديسيلتر.
ب .إذا سبق تسجيل قراءة للغلوكوز بالمستشعر في آخر  15دقيقة،
فستعرض شاشة "( "Enter BGإدخال غلوكوز الدم) قراءة
الغلوكوز الحالية بالمستشعر كنقطة بداية .تجنب استخدام قراءة
الغلوكوز الحالية بالمستشعر إلجراء المعايرة .استخدم قيم غلوكوز
الدم المأخوذة من جهاز القياس فقط.
جـ.قبل أخذ قياس غلوكوز الدم الستخدامه في المعايرة ،اغسل يديك
وتأكد من أن أشرطة اختبار الغلوكوز غير منتهية الصالحية
ّ
ومخزنة بصورة صحيحة وأن جهاز القياس يتم ترميزه بدقة (إذا تطلب األمر ذلك).
ضع عينة الدم بعناية على شريط االختبار مع اتباع التعليمات المتوفرة مع جهاز القياس أو أشرطة االختبار.
.5إلدخال قيمة غلوكوز الدم ،استخدم الزر ( UPألعلى) أو الزر ( DOWNألسفل) للتمرير حتى ترى القيمة
الصحيحة ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد).
.6تأكد من إدخال قيمة غلوكوز الدم الصحيحة .حيث قد يؤثر إدخال القيم غير الصحيحة على دقة المستشعر.
	أ .إذا كانت قيمة غلوكوز الدم المعروضة صحيحة ،فاضغط على الزر
( SELECTتحديد).
ب.إذا كانت قيمة غلوكوز الدم المعروضة غير صحيحة ،فاضغط على
الزر ( RIGHTلليمين) لتمييز "( "Cancelإلغاء) ،ثم اضغط
على الزر ( SELECTتحديد) للرجوع إلى شاشة ""Enter BG
كرر الخطوات إلعادة إدخال قيمة غلوكوز
(إدخال غلوكوز الدم)ّ .
الدم الصحيحة.
جـ.إذا لم تضغط على الزر ( SELECTتحديد) ،فسوف يتوقف
جهاز االستقبال مؤقتًا ولن يتم تسجيل أي قيم لغلوكوز الدم من أجل
المعايرة.
.7سوف تظهر شاشة المعالجة "( "Enter BGإدخال غلوكوز الدم)
إلعالمك بأنه يتم اآلن معالجة قيمة غلوكوز الدم إلجراء المعايرة.
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.8إلجراء معايرة بدء التشغيل ،كرر هذه الخطوات مع القيمة الثانية لغلوكوز الدم.
.9ستظهر قراءة الغلوكوز المسجلة بالمستشعر على جهاز االستقبال على الفور ،وسيتم تحديث قراءات الغلوكوز
بالمستشعر كل  5دقائق.
.10إذا لم تظهر القراءات في الحال ،فيُرجى مراجعة الفصل التاسع ،الجزء  ،2-9استكشاف أخطاء المعايرة
وإصالحها.
تلميحات مفيدة:
•تأكد قبل المعايرة من ظهور قراءة الغلوكوز التي سجلها المستشعر أو رمز قطرة الدم
الرسم البياني لالتجاهات.
•نتيجةً لالضطراب المحتمل المصاحب النخفاض الغلوكوز ،قد تريد عالج انخفاض الغلوكوز في الدم
قبل المعايرة.
في أعلى

•تأكد دائ ًما من ظهور رمز الهوائي
إدخال قيم غلوكوز الدم للمعايرة.

في الجانب األيسر العلوي من الرسم البياني لالتجاهات قبل

•يجب أن تستخدم دائ ًما نفس جهاز القياس الذي تستخدمه بانتظام لقياس الغلوكوز في الدم من أجل
المعايرة .تجنب تشغيل جهاز القياس أثناء جلسة المستشعر .قد تتفاوت دقة األشرطة وجهاز قياس نسبة
الغلوكوز في الدم باختالف ماركات أجهزة قياس نسبة الغلوكوز في الدم.
•تؤثر دقة القياس بجهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم المستخدم للمعايرة على دقة قراءات الغلوكوز
بالمستشعر.
•ال تقم بمعايرة جهاز  Dexcom G4 PLATINUMعند وجود أسيتامينوفين (باراسيتامول) فعال في جسمك .قد
يؤدي تناول منتجات تحتوي على األسيتامينوفين (الباراسيتامول) (مثل تايلينول) ،أثناء ارتداء المستشعر ،إلى ارتفاع
قراءات الغلوكوز على المستشعر بشكل خاطئ .ويعتمد مستوى عدم الدقة على كمية األسيتامينوفين (باراسيتامول)
النشطة في جسمك.

	قد تكون قراءات الغلوكوز في المستشعر غير دقيقة إذا قمت بالمعايرة خالل أقل من
 12ساعة.
	يجب إدخال قيمة غلوكوز الدم المضبوطة التي يعرضها جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم.
أدخِ ل جميع قيم غلوكوز الدم للمعايرة في غضون  5دقائق .وسوف يؤثر إدخال قيم غير
مر عليها أكثر من  5دقائق على أداء الجهاز ،كما يمكن أن
صحيحة للغلوكوز في الدم أو قيم َّ
يؤدي إلى إعطاء قراءات غير دقيقة للغلوكوز بالمستشعر.
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 3-4معايرة بدء التشغيل
بعد مضي ساعتين على بدء جلسة المستشعر (راجع الفصل الثالث ،الجزء
 ،7-3بدء جلسة المستشعر) ،سوف يعلمك جهاز االستقبال بضرورة إجراء
المعايرة من خالل عرض مطالبة معايرة بدء التشغيل .تدل هذه المطالبة
على ضرورة المعايرة باستخدام قيمتين منفصلتين لغلوكوز الدم من جهاز
القياس .ولن ترى أي قراءات للغلوكوز بالمستشعر حتى يقبل جهاز
االستقبال قيم غلوكوز الدم.
.1عندما ترى هذه الشاشة ،اضغط على الزر  SELECTلمسحها.
.2قم بأخذ قياسين منفصلين لغلوكوز الدم باستخدام جهاز القياس وأدخِ ل قيم
غلوكوز الدم في جهاز االستقبال (راجع الفصل الرابع ،الجزء  ،2-4كيفية
إجراء المعايرة).
ظاهرا
.3يمكنك مسح هذه المطالبة من خالل الضغط على الزر ( SELECTتحديد) .سيبقى رمز قطرة الدم
ً
أعلى الرسم البياني لالتجاهات حتى تقوم بالمعايرة .سيقوم الجهاز بإعادة تنبيهك كل  15دقيقة حتى تدخل قيم
غلوكوز الدم .ولن تتلقى أي قراءات للغلوكوز بالمستشعر حتى يقبل جهاز االستقبال قيم غلوكوز الدم.
مطالبة معايرة بدء التشغيل

في حالة عدم مسح المطالبة ،سيعاود الجهاز تنبيهك كل  5دقائق.

 4-4تحديث المعايرة كل  12ساعة
قم بمعايرة الجهاز كل  12ساعة بعد المعايرة المبدئية (التي تم إجراؤها بعد مضي ساعتين على إدخال
المستشعر) للتأكد من دقة قراءات غلوكوز الدم بالمستشعر وأنها قريبة من قيم جهاز قياس نسبة الغلوكوز في
الدم .يمكنك إدخال أي قيم قمت بأخذها لغلوكوز الدم أثناء جلسة المستشعر .وإذا لم تقم بإدخال أي قيم لغلوكوز
الدم خالل آخر  12ساعة ،سيطالبك جهاز االستقبال بإدخال قيمة لغلوكوز الدم لتحديث معايرته .ستعرض
الخطوات الواردة أدناه كيفية إدخال هذه المعايرة.
	قد تكون قراءات الغلوكوز في المستشعر غير دقيقة إذا قمت بالمعايرة خالل أقل من
 12ساعة.
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.1عند رؤية مطالبة المعايرة ،فهذا يعني أنه قد حان الوقت إلجراء المعايرة
باستخدام قيمة واحدة لغلوكوز الدم .يمكنك مسح هذه المطالبة من خالل
الضغط على الزر ( SELECTتحديد) .سيقوم الجهاز بإعادة تنبيهك
كل  15دقيقة حتى يقبل جهاز االستقبال قيمة غلوكوز الدم.
.2قم بأخذ قياس واحد لغلوكوز الدم باستخدام جهاز القياس ،ثم أدخِ ل
قيمة غلوكوز الدم في جهاز االستقبال .وفي حالة ظهور هذه الشاشة
مرة ً أخرى بعد فترة وجيزة من إدخال قيمة غلوكوز الدم الجديدة،
فيُرجى مراجعة الفصل التاسع ،الجزء  ،2-9استكشاف أخطاء المعايرة
وإصالحها.

مطالبة المعايرة

 5-4أسباب أخرى لضرورة إجراء المعايرة
• عند عدم قبول الجهاز للمعايرة األخيرة.
كثيرا عن قراءة غلوكوز الدم بالمستشعر.
•عندما تختلف قيمة غلوكوز الدم
ً
.1عند رؤية مطالبة المعايرة ،فهذا يعني أنه قد حان الوقت إلجراء المعايرة
باستخدام قيمة واحدة لغلوكوز الدم.
.2قم بأخذ قياس واحد لغلوكوز الدم باستخدام جهاز القياس ،ثم أدخِ ل قيمة
غلوكوز الدم في جهاز االستقبال .وفي حالة ظهور هذه الشاشة مرة ً
أخرى بعد فترة وجيزة من إدخال قيمة غلوكوز الدم الجديدة ،فيُرجى
مراجعة الفصل التاسع ،الجزء  ،1-2-9أنواع مطالبات المعايرة.
مطالبة المعايرة

تلميح مفيد:
في حالة رؤية هاتين الشاشتين ،فإنهما يشيران إلى أخطاء في المعايرة (راجع الفصل التاسع ،الجزء
 ،3-9استكشاف أخطاء المعايرة وإصالحها).

شاشة خطأ المعايرة خالل  15دقيقة
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شاشة خطأ المعايرة خالل ساعة واحدة

الفصل الخامس
االتجاهات وقراءات الغلوكوز بالمستشعر
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سوف تعرف في هذا الفصل كيفية عرض معلومات االتجاهات وقراءات الغلوكوز بالمستشعر.
وسيقدم الرسم البياني لالتجاهات معلومات إضافية لم يقدمها جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم.
حيث يعرض قيمة الغلوكوز الحالية واتجاه تغيرها ومدى سرعة هذا التغير .كما يعرض الرسم
البياني لالتجاهات آخر ما وصل إليه مستوى الغلوكوز على مدار الوقت.
	قد يؤدي تناول منتجات تحتوي على األسيتامينوفين (الباراسيتامول) (مثل تايلينول) ،أثناء
ارتداء المستشعر ،إلى ارتفاع قراءات الغلوكوز على المستشعر بشكل خاطئ .ويعتمد مستوى
عدم الدقة على كمية األسيتامينوفين (باراسيتامول) النشطة في جسمك.
يقوم جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم والمستشعر بقياس الغلوكوز من خالل نوعين مختلفين من سوائل الجسم:
الدم والسائل الخِ اللي .لذلك ،قد ال تتطابق قراءات جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم مع قراءات المستشعر.

تلميحات مفيدة:
•تتمثل أهم الفوائد التي ستعود عليك من استخدام جهاز  Dexcom G4 PLATINUMفي الحصول
على معلومات تحديد االتجاهات .من الضروري أن تركز على االتجاهات ومعدل التغير الموضح على
جهاز االستقبال ،بدالً من قراءة الغلوكوز الدقيقة.
•إذا واجهت صعوبة في قراءة جهاز االستقبال في ضوء الشمس الساطع ،يمكنك اللجوء إلى مكان ظليل.

يجب استخدام قيمة غلوكوز الدم التي تم الحصول عليها من جهاز قياس نسبة الغلوكوز في
الدم لديك التخاذ القرارات العالجية ،مثل مقدار األنسولين الذي يجب تعاطيه .ال يعد جهاز
 Dexcom G4 PLATINUMبديالً عن جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم .قد تختلف قيم
غلوكوز الدم عن قراءات غلوكوز الدم بالمستشعر .يوفر االتجاه ومعدل تغيّر الغلوكوز والرسم
البياني لالتجاهات على جهاز  Dexcom G4 PLATINUM CGMمعلومات إضافية
للمساعدة في اتخاذ قرارات العالج المرتبطة بمرض السكر.
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 1-5قراءات الغلوكوز بالمستشعر

اضغط على الزر ( selectتحديد) إلظهار شاشة جهاز االستقبال .سوف ترى الشاشة الرئيسية ،وهي الرسم
البياني لالتجاهات آلخر  3ساعات .وسوف يعرض الرسم البياني لالتجاهات آلخر  3ساعات ما يلي:
سهم اتجاه

آخر قراءة لنسبة الغلوكوز
في آخر  5دقائق

منطقة الحالة

حالة البطارية
هوائي

إعداد تنبيه ارتفاع
الغلوكوز

قيمة الغلوكوز

نطاق الغلوكوز
المستهدف
إعداد تنبيه انخفاض
الغلوكوز
الوقت الحالي

•تعد كل "نقطة" على الرسم البياني لالتجاهات هي قراءة للغلوكوز بالمستشعر يتم إعالنها كل  5دقائق.
• يعرض الرسم البياني لالتجاهات الوقت الحالي.
•يتم تنشيط ضوء الشاشة بالضغط على أي زر.
•تعرض منطقة الحالة تحديثات المعايرة المطلوبة وأخطاء المعايرة ومشكالت قراءات الغلوكوز بالمستشعر.
•سيظهر إعداد تنبيه االرتفاع كخط أصفر عبر الرسم البياني لالتجاهات.
• سيظهر تنبيه االنخفاض كخط أحمر عبر الرسم البياني لالتجاهات.
•تميّز المنطقة الرمادية نطاق الغلوكوز المستهدف المستند إلى اإلعدادات المخصصة لتنبيهات ارتفاع الغلوكوز
وانخفاضه.
•تكون قراءة الغلوكوز الحالية باللون األحمر في حالة انخفاض الغلوكوز وباللون األصفر في حالة ارتفاعه،
وذلك استنادًا إلى إعدادات تنبيه ارتفاع الغلوكوز وانخفاضه.
•ستؤدي النقاط الواردة على الرسم البياني لالتجاهات أيضًا إلى تغيير األلوان استنادًا إلى إعدادات تنبيه ارتفاع
الغلوكوز وانخفاضه.
•إذا لم يتم تعيين تنبيه انخفاض الغلوكوز وكان الغلوكوز  55ملغم/ديسيلتر أو أقل من ذلك ،فستظهر قيمة
الغلوكوز باللون األحمر.
•إذا كانت قراءات الغلوكوز بالمستشعر تتراوح ما بين إعدادات تنبيه ارتفاع الغلوكوز وانخفاضه ،فستظهر قيمة
الغلوكوز باللون األبيض.
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يمكنك عرض معلومات الغلوكوز السابقة عبر الرسوم البيانية آلخر
ساعة و 3ساعات و 6ساعات و 12ساعة و 24ساعة بالضغط على
الزر ( UPألعلى) أو الزر ( DOWNألسفل).
•يسجل الجهاز معلومات الغلوكوز ما بين  40و 400ملغم/ديسيلتر
طا أو خ ً
فقط .وسيعرض الرسم البياني لالتجاهات نقا ً
طا مستويًا عند
 400أو  40ملغم/ديسيلتر عندما يكون الغلوكوز خارج هذا النطاق.
تكون قراءة الغلوكوز بالمستشعر بوحدة
مليغرام لكل ديسيلتر (ملغم/ديسيلتر)

(قم بالتمرير ألعلى بد ًءا من الرسم البياني آلخر  3ساعات حتى الرسم البياني آلخر ساعة)
الرسم البياني لالتجاهات آلخر ساعة :يوضح الرسم البياني لالتجاهات آلخر
ساعة القراءة الحالية للغلوكوز وآخر ساعة لقراءات الغلوكوز بالمستشعر.

الرسم البياني لالتجاهات آلخر  3ساعات :يوضح الرسم البياني لالتجاهات
آلخر  3ساعات القراءة الحالية للغلوكوز وآخر  3ساعات لقراءات الغلوكوز
بالمستشعر.

(قم بالتمرير ألسفل بد ًءا من الرسم البياني آلخر  3ساعات حتى الرسم البياني آلخر  6ساعات)
الرسم البياني لالتجاهات آلخر  6ساعات :يوضح الرسم البياني لالتجاهات
آلخر  6ساعات القراءة الحالية للغلوكوز وآخر  6ساعات لقراءات الغلوكوز
بالمستشعر.

(قم بالتمرير ألسفل بد ًءا من الرسم البياني آلخر  6ساعات حتى الرسم البياني آلخر  12ساعة)
الرسم البياني لالتجاهات آلخر  12ساعة :يوضح الرسم البياني لالتجاهات
آلخر  12ساعة القراءة الحالية للغلوكوز وآخر  12ساعة لقراءات الغلوكوز
بالمستشعر.
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(قم بالتمرير ألسفل بد ًءا من الرسم البياني آلخر  12ساعة حتى الرسم البياني آلخر  24ساعة)
الرسم البياني لالتجاهات آلخر  24ساعة :يوضح الرسم البياني لالتجاهات
آلخر  24ساعة القراءة الحالية للغلوكوز وآخر  24ساعة لقراءات الغلوكوز
بالمستشعر.

يعرض جهاز االستقبال كلمة "( "LOWمنخفض) عندما تقل آخر قراءة للغلوكوز عن  40ملغم/ديسيلتر،
ويعرض كلمة "( "HIGHمرتفع) عندما تزيد آخر قراءة للغلوكوز عن  400ملغم/ديسيلتر.

 2-5أسهم معدل التغ ّير
تضيف أسهم معدل التغيّر تفاصيل تتعلق باتجاه تغيّر الغلوكوز ومدى سرعة
ذلك.
تظهر أسهم االتجاهات في الجانب األيمن من قراءة الغلوكوز الحالية.

تلميح مفيد:
•تجنب المبالغة في رد الفعل تجاه أسهم معدل التغيّر .وف ّكر في آخر جرعة لألنسولين والنشاط ومقدار
الغذاء والرسم البياني لالتجاهات بأكمله وقيمة غلوكوز الدم قبل اتخاذ أي إجراء.

 | 60جهاز رصد الغلوكوز المستمر Dexcom G4 PLATINUM

يوضح هذا الجدول أسهم اتجاهات مختلفة سيعرضها جهاز االستقبال:
ثابت :مستوى الغلوكوز ثابت (ال يزيد/ال ينقص عن  1ملغم/ديسيلتر كل دقيقة) .وقد
يزيد مستوى الغلوكوز أو ينقص بمقدار يصل إلى  15ملغم/ديسيلتر تقريبًا في
 15دقيقة.
ارتفاع ببطء :يرتفع الغلوكوز بمقدار  2-1ملغم/ديسيلتر كل دقيقة .وإذا واصل
الغلوكوز ارتفاعه بهذا المعدل ،فإنه قد يزيد بمقدار يصل إلى  30ملغم/ديسيلتر في
 15دقيقة.
ارتفاع :يرتفع الغلوكوز بمقدار  3-2ملغم/ديسيلتر كل دقيقة .وإذا واصل الغلوكوز
ارتفاعه بهذا المعدل ،فإنه قد يزيد بمقدار يصل إلى  45ملغم/ديسيلتر في  15دقيقة.

￼

ارتفاع بسرعة :يرتفع الغلوكوز بمقدار أكبر من  3ملغم/ديسيلتر كل دقيقة .وإذا واصل
الغلوكوز ارتفاعه بهذا المعدل ،فإنه قد يزيد بمقدار أكبر من  45ملغم/ديسيلتر في
 15دقيقة.
انخفاض ببطء :ينخفض الغلوكوز بمقدار  2-1ملغم/ديسيلتر كل دقيقة .وإذا واصل
الغلوكوز انخفاضه بهذا المعدل ،فإنه قد ينخفض بمقدار يصل إلى .30
ملغم/ديسيلتر في  15دقيقة.
انخفاض :ينخفض الغلوكوز بمقدار  3-2ملغم/ديسيلتر كل دقيقة .وإذا واصل الغلوكوز
انخفاضه بهذا المعدل ،فإنه قد ينخفض بمقدار يصل إلى  45ملغم/ديسيلتر في
 15دقيقة.

￼

بال سهم

انخفاض بسرعة :ينخفض الغلوكوز بمقدار أكبر من  3ملغم/ديسيلتر كل دقيقة .وإذا
واصل الغلوكوز انخفاضه بهذا المعدل ،فإنه قد يقل بمقدار أكبر من  45ملغم/ديسيلتر
في  15دقيقة.
ال توجد معلومات عن معدل التغير :يتعذر على جهاز االستقبال في هذا الوقت حساب
مدى سرعة ارتفاع الغلوكوز أو انخفاضه.
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تلميحات مفيدة:
•لن تظهر أسهم االتجاهات عند وجود تفاوتات في بيانات الغلوكوز
(راجع الفصل التاسع ،الجزء  ،4-9خطأ في قراءة الغلوكوز
أو رمز
بالجهاز) .إذا ظهر رمز خطأ قراءة الغلوكوز
أو رمز قطرة الدم
االنتظار أو رمز الخروج عن النطاق
في أعلى الرسم البياني لالتجاهات ،فلن تظهر أسهم االتجاهات.
•في حالة عدم وجود سهم االتجاه ،ويساورك القلق بشأن احتمال
ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم أو انخفاضه ،فقم بإجراء اختبار
قياس غلوكوز الدم باستخدام جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم لديك.

	ال يجوز تجاهل األعراض ذات الصلة بانخفاض أو ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم .إذا
كنت تعاني من أعراض انخفاض الغلوكوز أو ارتفاعه ،فاحصل على قياس غلوكوز الدم
باستخدام جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم.

 3-5رموز منطقة حالة الغلوكوز
أثناء جلسة المستشعر ،تعرض "منطقة الحالة" في أعلى الرسم البياني لالتجاهات أحد رموز الحالة الواردة أدناه.
ولن تتلقى أي قراءات للغلوكوز بالمستشعر أثناء فترة ظهور رمز الحالة فيما عدا أثناء المطالبة المعتادة للمعايرة
خالل  12ساعة.

يلزم إجراء المعايرة

يلزم إجراء المعايرة
اإلضافية

يدل هذا الرمز على ضرورة إدخال المعايرة .سوف تظهر هذه المطالبة عندما يحين وقت
تحديث المعايرة كل  12ساعة أو في أي وقت آخر يلزم فيه إجراء المعايرة اإلضافية (راجع
الفصل الرابع ،الجزء  ،2-4كيفية إجراء المعايرة).

يشير هذا الرمز إلى ضرورة إدخال قيمة واحدة أخرى لغلوكوز الدم لمعايرة الجهاز وبدء
تلقي قراءات الغلوكوز بالمستشعر.

 | 62جهاز رصد الغلوكوز المستمر Dexcom G4 PLATINUM

خطأ في قراءة
الغلوكوز

يدل هذا الرمز على عدم فهم جهاز االستقبال إلشارات المستشعر بصورة مؤقتة .ويرتبط
هذا الرمز بالمستشعر فقط .ويتعيّن عليك االنتظار حتى ظهور المزيد من المطالبات وعدم
إدخال أي قيم لغلوكوز الدم عند رؤية هذا الرمز.

الخروج عن النطاق

يدل هذا الرمز على عدم وجود اتصال بين جهاز االستقبال والمستشعر/جهاز اإلرسال .تأكد
من أن المسافة الفاصلة بين جهاز االستقبال والمستشعر/جهاز اإلرسال ال تزيد عن  6أمتار
(راجع الفصل األول ،الجزء  ،2-1نظرة عامة حول جهاز اإلرسال).

خطأ المعايرة خالل
 15دقيقة

يدل هذا الرمز على أنه يتعذر على المستشعر المعايرة في هذه اللحظة .إذا رأيت هذه
الشاشة ،فأدخِ ل قيمة واحدة أخرى على األقل لغلوكوز الدم للمعايرة بعد فترة تتراوح من
 15-10دقيقة تقريبًا .وإذا استمر تعذر إجراء المستشعر للمعايرة بعد ذلك ،فإنه يتعيّن إزالة
هذا المستشعر وإدخال مستشعر جديد.

خطأ المعايرة خالل
ساعة واحدة

يدل هذا الرمز على أن المستشعر ال يقوم بالمعايرة بشكل صحيح .وفي حالة رؤية هذه
الشاشة ،انتظر ساعة واحدة على األقل ،ثم أدخِ ل قيمة واحدة أخرى لغلوكوز الدم .وإذا
لم تظهر بعد ذلك أي قراءات على جهاز االستقبال ،فيتعيّن إزالة هذا المستشعر وإدخال
مستشعر جديد.

انتظار

يدل هذا الرمز على أن جهاز االستقبال قد اكتشف مشكلة محتملة في إشارات المستشعر.
ويجب االنتظار لمدة  30دقيقة تقريبًا لمزيد من المطالبات .تجنب إدخال أي قيم لغلوكوز
الدم عند رؤية هذا الرمز.
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هذه الصفحة متروكة بيضاء عن قصد
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الفصل السادس
التنبيهات واإلنذارات وأوضاع التنبيه

دليل مستخدم جهاز 65 | DEXCOM G4 PLATINUM

 | 66جهاز رصد الغلوكوز المستمر Dexcom G4 PLATINUM

ستتعرف في هذا الفصل على العديد من التنبيهات واإلنذارات الخاصة بجهاز
 Dexcom G4 PLATINUM CGMوكيفية تخصيصها.
 1-6تعيين التنبيهات
 1-1-6إعدادات التنبيه/اإلنذار االفتراضية

عند استالم جهاز  ،Dexcom G4 PLATINUM CGMتكون التنبيهات واإلنذارات التالية معيّنة مسبقًا على
جهاز االستقبال (انظر الجدول الوارد أدناه).
ما الذي سأراه على شاشة جهاز
االستقبال؟

ماذا يعني هذا؟

ما هو اإلعداد
االفتراضي؟

كيف سيقوم جهاز
االستقبال بإعالمي؟

هل سيعاود جهاز
االستقبال إعالمي
ثانية؟

تنبيه ارتفاع الغلوكوز
آخر قراءة للغلوكوز بالمستشعر
عند إعداد تنبيه االرتفاع أو
أعلى منه.

تشغيل عند
 200ملغم/ديسيلتر

اهتزاز مرتين ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية مرتين
كل  5دقائق حتى يتم التأكيد أو
تنخفض قيمة الغلوكوز لديك
عن مستوى التنبيه هذا.

ال ،إال إذا قمت بتشغيل
خاصية الغفوة لتنبيه
االرتفاع.

تنبيه انخفاض الغلوكوز
آخر قراءة للغلوكوز بالمستشعر
عند إعداد تنبيه االنخفاض
أو أقل منه.

تشغيل عند
 80ملغم/ديسيلتر

اهتزاز  3مرات ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية  3مرات
كل  5دقائق حتى يتم التأكيد أو
ترتفع قيمة الغلوكوز لديك عن
مستوى التنبيه هذا.

ال ،إال إذا قمت بتشغيل
خاصية الغفوة لتنبيه
االنخفاض.

إنذار االنخفاض الثابت
آخر قراءة للغلوكوز بالمستشعر
هي  55ملغم/ديسيلتر أو أقل
من ذلك.

تشغيل

اهتزاز  4مرات ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية  4مرات
كل  5دقائق حتى يتم التأكيد أو
ترتفع قيمة الغلوكوز لديك عن
 55ملغم/ديسيلتر.

نعم ،كل  30دقيقة بعد
كل تأكيد حتى تعود
قيمة غلوكوز الدم لديك
إلى النطاق المحدد.
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ما الذي سأراه على شاشة جهاز
االستقبال؟

ماذا يعني هذا؟

ما هو اإلعداد
االفتراضي؟

كيف سيقوم جهاز
االستقبال بإعالمي؟

هل سيعاود جهاز
االستقبال إعالمي
ثانية؟

تنبيه الخروج عن النطاق
ال يوجد اتصال بين المستشعر/
جهاز اإلرسال وجهاز
االستقبال.

إيقاف

إيقاف

ال

تنبيه االرتفاع/االنخفاض
السهم األحادي
يرتفع/ينخفض الغلوكوز بمعدل
 2ملغم/ديسيلتر/دقيقة أو أكثر
( 30ملغم/ديسيلتر على األقل
في  15دقيقة).

إيقاف

إيقاف

ال

تنبيه االرتفاع/االنخفاض
السهم الثنائي
يرتفع/ينخفض الغلوكوز بمعدل
 3ملغم/ديسيلتر/دقيقة أو أكثر
( 45ملغم/ديسيلتر على األقل
في  15دقيقة).

إيقاف

إيقاف

ال

تلميح مفيد:
•بإمكان جهاز االستقبال تنبيهك في األوقات األخرى التي يتعيّن عليك فيها اتخاذ إجراء ،مثل ضعف
البطاريةّ ،
تعطل المستشعر ،وغير ذلك .راجع الفصل الثاني عشر ،الملحق ،لالطالع على قائمة مفصلة
لهذه التنبيهات األخرى.
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 2-1-6تنبيهات الغلوكوز
يتيح لك جهاز  Dexcom G4 PLATINUMإنشاء اإلعدادات الشخصية التي تحدد الطريقة التي تود أن
يخبرك بها جهاز االستقبال عما يحدث .تخبرك تنبيهات ارتفاع الغلوكوز وانخفاضه بالوقت الذي تكون فيه
قراءات الغلوكوز بالمستشعر خارج نطاق الغلوكوز المستهدف .كما تتيح لك تنبيهات االرتفاع واالنخفاض (معدل
التغيّر) بالتعرف على وقت تغيّر مستويات الغلوكوز بسرعة (راجع الفصل السادس ،الجزء  ،2-6التنبيهات
المتقدمة) .يتضمن جهاز  Dexcom G4 PLATINUMأيضًا إنذار انخفاض الغلوكوز الذي ال يمكن تعديله
أو إيقاف تشغيله ويكون معيّنًا على  55ملغم/ديسيلتر .وهذه هي خاصية األمان التي تخبرك باحتمال انخفاض
مستوى الغلوكوز على نحو خطير .باإلضافة إلى شاشات التنبيه التي تظهر على شاشة عرض جهاز االستقبال،
يمكنك أيضًا تعيين تنبيهات ارتفاع الغلوكوز وانخفاضه إلعالمك عن طريق االهتزازات واإلشارات الصوتية.
وهذه الخاصية مفيدة في أوقات مثل النوم أو القيادة أو ممارسة التمرينات أو أثناء االجتماعات.

 3-1-6تنبيه ارتفاع الغلوكوز
عندما تكون قراءات الغلوكوز بالمستشعر عند مستوى تنبيه االرتفاع أو
أعلى منه ،ستظهر هذه الشاشة مع عرض قيمة تنبيه ارتفاع الغلوكوز.
سيهتز جهاز االستقبال و/أو يُصدر إشارة صوتية وفقًا إلعداد الوضع
(راجع الفصل السادس ،الجزء  ،3-6أوضاع التنبيه).
عند تعيين تنبيه ارتفاع الغلوكوز ،يظهر هذا المستوى بخط أصفر اللون
على الرسم البياني لالتجاهات.
تنبيه ارتفاع الغلوكوز مع ّين على
 200ملغم/ديسيلتر
سيستمر جهاز االستقبال في تنبيهك حتى تضغط على الزر SELECT
(تحديد) لمسح هذا التنبيه أو حتى تنخفض قراءات الغلوكوز بالمستشعر عن
مستوى تنبيه ارتفاع الغلوكوز لديك .يمكنك اختيار أن يقوم جهاز االستقبال
بإعادة تنبيهك بعد مسح هذا التنبيه عن طريق تغيير إعدادات الغفوة (راجع
الفصل السادس ،الجزء  ،2-6التنبيهات المتقدمة).

إعداد تنبيه ارتفاع الغلوكوز
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 4-1-6تنبيه انخفاض الغلوكوز
عندما تكون قراءات الغلوكوز بالمستشعر عند مستوى تنبيه االنخفاض
أو أقل منه ،ستظهر هذه الشاشة مع عرض قيمة تنبيه انخفاض الغلوكوز.
سيهتز جهاز االستقبال و/أو يُصدر إشارة صوتية وفقًا إلعداد الوضع.
عند تعيين تنبيه انخفاض الغلوكوز ،يظهر هذا المستوى بخط أحمر على
الرسم البياني لالتجاهات.
تنبيه انخفاض الغلوكوز مع ّين
على  80ملغم/ديسيلتر
سيستمر جهاز االستقبال في تنبيهك حتى تضغط على الزر SELECT
(تحديد) لمسح هذا التنبيه أو حتى ترتفع قراءات الغلوكوز بالمستشعر
عن مستوى تنبيه انخفاض الغلوكوز لديك .يمكنك اختيار أن يقوم جهاز
االستقبال بإعادة تنبيهك بعد مسح هذا التنبيه عن طريق تغيير إعدادات
الغفوة (راجع الفصل السادس ،الجزء  ،2-6التنبيهات المتقدمة).

إعداد تنبيه انخفاض الغلوكوز

تلميحات مفيدة:
•عند تشغيل تنبيهات االرتفاع واالنخفاض ،ستوجد منطقة رمادية على الرسوم البيانية لالتجاهات
تعرض النطاق المستهدف.
• في حالة إيقاف تشغيل تنبيه االرتفاع أو االنخفاض ،لن تظهر هذه المنطقة الرمادية.
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 5-1-6إنذار انخفاض الغلوكوز
يتضمن جهاز  Dexcom G4 PLATINUMأيضًا إنذار انخفاض ثابت معيّن على  55ملغم/ديسيلتر .وهذا
اإلنذار خاصية موجودة باإلضافة إلى تنبيهات ارتفاع وانخفاض الغلوكوز الشخصية .ال يمكنك تغيير أو إيقاف
تشغيل هذا اإلنذار أو إعدادات إعادة اإلنذار به.
•بالنسبة إلنذار انخفاض الغلوكوز ،سيعرض جهاز االستقبال الشاشة
الموضحة على اليمين.
•إعادة اإلنذار :سيقوم جهاز االستقبال بإعالمك تلقائيًا مجددًا خالل
 30دقيقة بعد الضغط على ( SELECTتحديد) لمسحه ،إذا استمرت
قراءات الغلوكوز بالمستشعر عند  55ملغم/ديسيلتر أو أقل.

تلميح مفيد:
•لن يقوم جهاز االستقبال بتنبيهك في حالة إجراء المعايرة في آخر  5دقائق وتلقي قراءة الغلوكوز من
المستشعر عندما تكون خارج النطاق المستهدف .سيقوم جهاز االستقبال بتنبيهك في حالة بقاء قراءة
الغلوكوز بالمستشعر خارج النطاق المستهدف بعد  5دقائق.

 6-1-6الوصول إلى قائمة ( ALERTSالتنبيهات)
.1اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتشغيل جهاز االستقبال .سوف يظهر الرسم البياني لالتجاهات
الخاص بآخر  3ساعات.
.2اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لعرض القائمة الرئيسية.
.3من ( Main Menuالقائمة الرئيسية) ،اضغط على الزر ( UPألعلى) أو الزر ( DOWNألسفل)
للتمرير إلى "( "Alertsالتنبيهات) ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد) .سوف تظهر قائمة Alerts
(التنبيهات).

دليل مستخدم جهاز 71 | DEXCOM G4 PLATINUM

6
 7-1-6تنبيهات ارتفاع الغلوكوز وانخفاضه
تلميح مفيد:
• خطوات تعيين تنبيه االرتفاع وتنبيه االنخفاض واحدة.

توضح الخطوات التالية كيفية تغيير إعدادات تنبيه ارتفاع الغلوكوز وانخفاضه.
.1من القائمة ( Alertsالتنبيهات) ،اضغط على الزر ( UPألعلى) أو الزر
( DOWNألسفل) لتحديد "( "High Alertتنبيه االرتفاع) أو "Low
( "Alertتنبيه االنخفاض) ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد).

.2اضغط على الزر ( UPألعلى) أو الزر ( DOWNألسفل) لتمييز
"( "On/Offتشغيل/إيقاف) ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد)
لتعيين هذا الخيار .ستظهر عالمة اختيار بجانب اإلعداد الحالي.

.3اضغط على الزر ( LEFTلليسار) للرجوع إلى الشاشة السابقة.
.4اضغط على الزر ( DOWNألسفل) لتمييز "( "Levelالمستوى).
والرقم المعروض هو إعداد قيمة تنبيه ارتفاع الغلوكوز الحالي .لتغيير
هذا الرقم ،اضغط على الزر ( SELECTتحديد) ،ثم على الزر UP
(ألعلى) أو الزر ( DOWNألسفل) حتى تظهر قيمة تنبيه ارتفاع
الغلوكوز التي تريدها ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد).
•يمكن تعيين قيمة تنبيه ارتفاع الغلوكوز بين  120و 400ملغم/ديسيلتر
بزيادة قدرها  10ملغم/ديسيلتر.
•يمكن تعيين قيمة تنبيه انخفاض الغلوكوز بين  60و 100ملغم/ديسيلتر
بزيادة قدرها  5ملغم/ديسيلتر.
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تلميح مفيد:
•يجب تأكيد التنبيهات بالضغط على الزر ( SELECTتحديد) على جهاز االستقبال.

 2-6التنبيهات المتقدمة
باإلضافة إلى إنذارات وتنبيهات االنخفاض واالرتفاع ،يمكن تعيين الغفوة عند االرتفاع واالنخفاض ومعدل
للتعرف على أي من هذه التنبيهات
االرتفاع واالنخفاض وتنبيهات الخروج عن النطاق .اتبع الخطوات التالية
ّ
المتقدمة.
.1قم بتشغيل جهاز االستقبال بالضغط على الزر ( SELECTتحديد).
 .2اضغط على ( SELECTتحديد) للدخول إلى ( Main Menuالقائمة الرئيسية).
.3اضغط على الزر ( UPألعلى) أو ( DOWNألسفل) لتمييز "( "Alertsالتنبيهات) ،ثم اضغط على الزر
( SELECTتحديد).
.4من قائمة ( Alertsالتنبيهات) ،اضغط على الزر ( UPألعلى) أو الزر
( DOWNألسفل) لتحديد "( "Advancedمتقدم) ثم اضغط على
الزر ( SELECTتحديد).
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 1-2-6تعيين وقت الغفوة لتنبيهات ارتفاع الغلوكوز وانخفاضه
لديك خيار لتعيين وقت الغفوة ،كل  15دقيقة لمدة تصل إلى  5ساعات ،فيما بين إعادة تنبيهات ارتفاع الغلوكوز
وانخفاضه.
.1اضغط على الزر ( UPألعلى) أو ( DOWNألسفل) الختيار
"( "High Snoozeالغفوة لتنبيه االرتفاع) أو ""Low Snooze
(الغفوة لتنبيه االنخفاض) ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد).

.2اضغط على الزر ( UPألعلى) أو ( DOWNألسفل) لتحديد المدة
(بزيادة قدرها  15دقيقة) فيما بين التنبيه األول وإعادة التنبيهات .اضغط
على الزر ( SELECTتحديد) .إذا قمت بتعيين المدة على صفر ،فلن
يكون هناك أي إعادة للتنبيهات.
.3عند االنتهاء ،اضغط على الزر ( LEFTلليسار) للعودة إلى قائمة
( Alertsالتنبيهات).
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 2-2-6تنبيهات معدل ارتفاع الغلوكوز وانخفاضه
تُعلمك تنبيهات المعدل بوقت ارتفاع مستويات الغلوكوز (تنبيه االرتفاع) أو انخفاضه (تنبيه االنخفاض) ومقدار
ذلك .يمكنك االختيار بين أن يقوم جهاز االستقبال بتنبيهك عند ارتفاع قيمة الغلوكوز بالمستشعر أو انخفاضها عن
 2ملغم/ديسيلتر أو أكثر في الدقيقة ،أو عن  3ملغم/ديسيلتر أو أكثر في الدقيقة.
في حالة تعيين معدل االنخفاض على  2ملغم/ديسيلتر في الدقيقة وانخفضت
قراءات الغلوكوز بالمستشعر بهذا المعدل أو أسرع من ذلك ،ستظهر شاشة
"( FALLINGانخفاض) مع سهم أحادي" وسيهتز جهاز االستقبال أو
يصدر إشارة صوتية وفقًا إلعدادات الوضع لديك.

تنبيه االنخفاض
في حالة تعيين معدل االرتفاع على  3ملغم/ديسيلتر في الدقيقة وارتفعت
قراءات الغلوكوز بالمستشعر بهذا المعدل أو أسرع من ذلك ،ستظهر شاشة
"( RISINGارتفاع) مع سهم ثنائي" وسيهتز جهاز االستقبال أو يصدر
إشارة صوتية وفقًا إلعدادات الوضع لديك.

تنبيه االرتفاع السريع

دليل مستخدم جهاز 75 | DEXCOM G4 PLATINUM

6
توضح الخطوات التالية كيفية تغيير إعدادات تنبيه معدل االرتفاع أو االنخفاض.
.1اضغط على الزر ( UPألعلى) أو ( DOWNألسفل) الختيار
"( "Rise Rateمعدل االرتفاع) أو "( "Fall Rateمعدل
االنخفاض) ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد).

.2اضغط على الزر ( UPألعلى) أو (DOWNألسفل) لتمييز
"( "On/Offتشغيل/إيقاف) ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد).

.3اضغط على الزر ( UPألعلى) أو ( DOWNألسفل) الختيار ""On
(تشغيل) أو "( "Offإيقاف) .اضغط بعد ذلك ،على الزر SELECT
(تحديد) لتحديد "( "Onتشغيل) أو "( "Offإيقاف).

.4اضغط على الزر ( LEFTلليسار) للرجوع إلى الشاشة السابقة .اضغط
على الزر ( UPألعلى) أو ( DOWNألسفل) لتمييز ""Level
(المستوى) ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد) .اختر ما إذا كان
يتم إصدار التنبيهات عندما ترتفع/تنخفض مستويات الغلوكوز لديك عن
" mg/dL/min 2" ( 2ملغم/ديسيلتر/دقيقة) ( 2ملغم/ديسيلتر أو أكثر
في الدقيقة) أو ""mg/dL/min 3( 3ملغم/ديسيلتر/دقيقة) (3ملغم/
ديسيلتر أو أكثر في الدقيقة) .اضغط على الزر ( SELECTتحديد).
.5عند االنتهاء ،اضغط على الزر ( LEFTلليسار) للعودة إلى قائمة
( Alertsالتنبيهات).
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تلميح مفيد:
• يتم تأكيد التنبيهات بالضغط على الزر ( SELECTتحديد) على جهاز االستقبال.

 3-2-6تعيين تنبيه الخروج عن النطاق
يتيح لك تنبيه الخروج عن النطاق معرفة الوقت الذي ينقطع فيه االتصال بين جهاز اإلرسال/المستشعر وجهاز
االستقبال .لذا ،يتعيّن أال تزيد المسافة الفاصلة بين جهاز اإلرسال/المستشعر وجهاز االستقبال عن  6أمتار .وفي
حالة بُعد جهاز اإلرسال/المستشعر عن جهاز االستقبال للغاية وانقطاع االتصال فيما بينهما ،لن تتلقى أي قراءات
للغلوكوز من المستشعر.
في الجانب
عند حدوث هذا ،سوف يظهر رمز الخروج عن النطاق
األيمن العلوي من الرسم البياني لالتجاهات وستظهر الشاشة الموضحة على
اليمين .وسيظهر مقدار وقت خروج الجهازين عن النطاق على شاشة تنبيه
الخروج عن النطاق.

.1اضغط على الزر ( UPألعلى) أو ( DOWNألسفل) الختيار
"( "Out of Rangeخارج النطاق) ،ثم اضغط على الزر
( SELECTتحديد).

.2في قائمة ( out of rangeخارج النطاق) ،اضغط على الزر UP
(ألعلى) أو ( DOWNألسفل) الختيار "( "On/Offتشغيل/إيقاف).
ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتحديد "( "Onتشغيل).
وإذا لم ترغب في تلقي تنبيهات الخروج عن النطاق ،اضغط على الزر
( SELECTتحديد) الختيار "( "Offإيقاف).

.3بعد ذلك ،من قائمة خارج النطاق ،اضغط على الزر ( UPألعلى) أو
( DOWNألسفل) الختيار "( "Timeالوقت) ،ثم اضغط على الزر
( SELECTتحديد).
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.4اضغط على الزر ( UPألعلى) أو ( DOWNألسفل) الختيار الوقت
المستغرق ،والذي بعده سيقوم جهاز االستقبال بتنبيهك ويستمر في إعادة
تنبيهك حتى تعود إلى النطاق .اضغط على الزر ( SELECTتحديد).
.5عند االنتهاء ،اضغط على الزر ( LEFTلليسار) للعودة إلى قائمة
( Alertsالتنبيهات).

 3-6أوضاع التنبيه
يسمح لك جهاز  Dexcom G4 PLATINUMبتعيين األوضاع
الختيار الطريقة التي تود أن تعمل بها التنبيهات .توجد هذه الخاصية القابلة
للتخصيص ضمن خيار ( Profilesاألوضاع) في ( Main Menuالقائمة
الرئيسية) التي تظهر في اليمين.
يمكنك تعيين وضع نمط الصوت ومستوى الصوت المناسب الحتياجات نمط
حياتك .كما يمكنك تغيير الطريقة التي ينبهك بها الجهاز عن طريق تغيير
إعدادات األوضاع بسرعة ويسر ،وذلك وفقًا ألنشطتك اليومية.
خيارات األوضاع هي:
 .1اهتزاز
 .2خافت
 .3عادي
 .4مسموع
 .5تكرار الصوت المنخفض
في كل خيار من خيارات األوضاع ،سيتم تنبيهك أوالً باالهتزاز.
عندما تختار إعداد الوضع ،من الضروري معرفة أن هذا اإلعداد سيطبق على جميع التنبيهات واإلنذارات
والمطالبات .ضمن أي إعداد من إعدادات األوضاع ،سيكون لكل تنبيه معين نمط الصوت والنغمة ومستوى
الصوت الفريد المميز له .ويم ّكنك هذا من التعرف على كل تنبيه وإنذار ومدلوله بسهولة ويسر.
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تلميحات مفيدة:
•في إعالم التنبيه األول ،سيهتز جهاز االستقبال فقط (بدون إشارة صوتية) .وبصرف النظر عن وضع
التنبيه المعين الذي اخترته ،ففي حالة قيامك بتأكيد التنبيه المبدئي باالهتزاز ،فلن تتلقى أي تنبيهات
مسموعة أخرى.
•ال يمكن إيقاف تشغيل إنذار االنخفاض الثابت المعيّن على  55ملغم/ديسيلتر أو تعديله.
•بالنسبة ألوضاع التنبيه الخافت والعادي والمسموع وتكرار الصوت المنخفض ،سيكون تسلسل التنبيه
كما يلي:
• التنبيه األول باالهتزاز فقط.
•في حالة عدم تأكيد التنبيه خالل  5دقائق ،سيهتز الجهاز ويُصدر إشارة صوتية.
•إذا لم يتم تأكيد التنبيه خالل أكثر من  5دقائق ،فسيهتز الجهاز ويُصدر إشارة صوتية أعلى
وسيتكرر ذلك بنفس مستوى الصوت كل  5دقائق حتى يتم التأكيد.
بالنسبة لوضع تكرار الصوت المنخفض فقط:
•إذا تم تأكيد التنبيه واستمرت قراءات الغلوكوز بالمستشعر عند  55ملغم/ديسيلتر أو أقل
من ذلك ،فسيكرر الجهاز تسلسل التنبيه المذكور أعاله خالل  30دقيقة.
لتأكيد أي تنبيه ،اضغط على الزر ( SELECTتحديد).
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 1-3-6خيارات أوضاع التنبيه
يمكن استخدام وضع االهتزاز عندما تريد تعيين جهاز االستقبال على وضع صامت وأن يكون
التنبيه باالهتزاز .وسيكون االستثناء الوحيد لهذا في حالة تعيين إنذار االنخفاض الثابت على
 55ملغم/ديسيلتر ،حيث سيكون التنبيه باالهتزاز أوالً ثم إشارات صوتية مسموعة بعد خمس
دقائق إذا لم يتم التأكيد.
يمكنك استخدام وضع الصوت الخافت عند الرغبة في أن يكون صوت التنبيه منخفضًا .في هذا
الوضع ،يتم تعيين جميع التنبيهات واإلنذارات على إشارات صوتية منخفضة ،والهدف من ذلك
عدم لفت انتباه األشخاص المحيطين بك إلى هذه اإلشارات.

وضع الصوت العادي هو الوضع االفتراضي للجهاز عند استالمه .في هذا الوضع ،يتم تعيين
جميع التنبيهات واإلنذارات على إشارات صوتية مرتفعة.

يمكنك استخدام وضع الصوت المسموع عندما تريد أن يكون التنبيه مسموعًا إلى أقصى درجة.
في هذا الوضع ،يتم تعيين جميع التنبيهات واإلنذارات على نغمات مرتفعة ومميزة للغاية.

يماثل وضع تكرار الصوت المنخفض الوضع العادي إلى درجة كبيرة .لكن االختالف في
هذا الوضع أنه سيتم تكرار تنبيه االنخفاض الثابت كل  5ثوان حتى ترتفع قيمة الغلوكوز في
المستشعر عن  55ملغم/ديسيلتر أو إذا تم التأكيد .يمكن أن يفيد هذا الوضع إذا كنت ترغب في
زيادة مستوى االنتباه عندما تكون قراءات الغلوكوز بالمستشعر لديك منخفضة بدرجة بالغة.

تلميح مفيد:
تتوفر خاصية "( "Try Itتجربة) أسفل قائمة ( Profilesاألوضاع) .وتتيح لك سماع
نموذج لتسلسل التنبيه وصوت كل تنبيه وإنذار كل على حدة .بمجرد سماع األصوات،
التعرف على خيارات أوضاع التنبيه.
يكون من السهل
ّ

 | 80جهاز رصد الغلوكوز المستمر Dexcom G4 PLATINUM

 2-3-6تفاصيل وضعالتنبيه
اهتزاز

خافت

عادي

مسموع

تكرار الصوت المنخفض

نوع الوضع
تنبيه االرتفاع

اهتزاز طويل مرتين

اهتزاز طويل
مرتين  +إشارتان
صوتيتان
منخفضتان

اهتزاز طويل مرتين
 +إشارتان صوتيتان
متوسطتان

اهتزاز طويل مرتين
 +نغمة تصاعدية

اهتزاز طويل مرتين +
إشارتان صوتيتان متوسطتان

اهتزاز قصير 3
مرات

اهتزاز قصير 3
مرات  3 +إشارات
صوتية منخفضة

اهتزاز قصير 3
مرات  3 +إشارات
صوتية متوسطة

اهتزاز قصير  3مرات
 +نغمة تنازلية

اهتزاز قصير  3مرات +
 3إشارات صوتية متوسطة

اهتزاز طويل مرتين

اهتزاز طويل
مرتين  +إشارتان
صوتيتان
منخفضتان

اهتزاز طويل مرتين
 +إشارتان صوتيتان
متوسطتان

اهتزاز طويل مرتين
 +نغمة تصاعدية
قصيرة مرة واحدة

اهتزاز طويل مرتين +
إشارتان صوتيتان متوسطتان

تنبيه االنخفاض

اهتزاز قصير 3
مرات

اهتزاز قصير 3
مرات  3 +إشارات
صوتية منخفضة

اهتزاز قصير  3مرات
 3 +إشارات صوتية
متوسطة

اهتزاز قصير  3مرات
 +نغمة تنازلية قصيرة
مرتين

اهتزاز قصير  3مرات
 3 +إشارات صوتية
متوسطة

تنبيه الخروج عن
النطاق

اهتزاز طويل مرة
واحدة

اهتزاز طويل مرة
واحدة  +إشارة
صوتية منخفضة

اهتزاز طويل مرة
واحدة  +إشارة
صوتية متوسطة

اهتزاز طويل مرة
واحدة  3 +نغمات
قصيرة متكررة

اهتزاز طويل مرة واحدة +
إشارة صوتية متوسطة

انخفاض ثابت

اهتزاز قصير 4
مرات  4 +إشارات
صوتية متوسطة

اهتزاز قصير 4
مرات  4 +إشارات
صوتية متوسطة

اهتزاز قصير  4مرات
 4 +إشارات صوتية
متوسطة

اهتزاز قصير  4مرات
 +نغمة طويلة تنازلية
مرتين  +توقف مؤقت
 4 +إشارات صوتية
منخفضة

اهتزاز قصير  4مرات +
 4إشارات صوتية منخفضة
 +توقف مؤقت  +تكرار
التسلسل

كافة التنبيهات
األخرى

اهتزاز طويل مرة
واحدة

اهتزاز طويل مرة
واحدة  +إشارة
صوتية منخفضة

اهتزاز طويل مرة
واحدة  +إشارة
صوتية متوسطة

اهتزاز طويل مرة
واحدة  +نغمة قصيرة
واحدة

اهتزاز طويل مرة واحدة +
إشارة صوتية متوسطة

تنبيه االنخفاض

تنبيه االرتفاع
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توضح الخطوات التالية كيفية الوصول إلى الوضع الذي تود تعيينه واختياره.
.1اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتشغيل جهاز االستقبال .سوف
يظهر الرسم البياني لالتجاهات الخاص بآخر  3ساعات.

.2اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لعرض ( Main Menuالقائمة الرئيسية).
.3من ( Main Menuالقائمة الرئيسية) ،اضغط على الزر ( UPألعلى)
أو الزر ( DOWNألسفل) للتمرير إلى "( "Profilesاألوضاع) ،ثم
اضغط على الزر ( SELECTتحديد) .سوف تظهر قائمة Profiles
(األوضاع).

.4اضغط على الزر ( UPألعلى) أو ( DOWNألسفل) للتمرير إلى
الوضع الذي تود تعيينه ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد).
.5عند االنتهاء ،اضغط على الزر ( LEFTلليسار) للعودة إلى
( Main Menuالقائمة الرئيسية).
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الفصل السابع
األحداث
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تتيح لك خاصية ( Eventsاألحداث) تسجيل معلومات عن عالج مرض السكر ،مما
يساعدك أنت وأخصائي الرعاية الصحية في فهم أنماط الغلوكوز واتجاهاته لديك بصورة
أفضل .ويمكنك إدخال تفاصيل تتعلق بمقدار الكربوهيدرات التي تتناولها وجرعة األنسولين
والتمرين والمشكالت المتعلقة بصحتك .يمكنك بعد ذلك عرض االتجاهات وتتبع األنماط
باستخدام برنامج .Dexcom Studio
 1-7األحداث
تلميح مفيد:
•يمكن تنزيل عالمات األحداث وعرضها في برنامج  ،Dexcom Studioولكن يتعذر عرضها على
جهاز االستقبال.

 1-1-7تحديد حدث
.1اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتشغيل جهاز االستقبال .سوف
يظهر الرسم البياني لالتجاهات الخاص بآخر  3ساعات.
.2اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لعرض Main Menu
(القائمة الرئيسية).

.3من ( Main Menuالقائمة الرئيسية) ،اضغط على الزر ( UPألعلى)
أو الزر ( DOWNألسفل) للتمرير إلى "( "Eventsاألحداث) ،ثم
اضغط على الزر ( SELECTتحديد) .سوف تظهر قائمة Events
(األحداث).
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.4اضغط على الزر ( UPألعلى) أو ( DOWNألسفل) الختيار الحدث
الذي تريده( "Carbs" ،الكربوهيدرات) أو "( "Insulinاألنسولين) أو
"( "Exerciseالتمرين) "( "Healthالصحة) ،ثم اضغط على الزر
( SELECTتحديد).

 2-1-7تعيين تاريخ ووقت الحدث
عند إدخال الحدث ،ستتم مطالبتك بالتحقق من صحة تاريخ ووقت هذا الحدث .ويكون الوقت والتاريخ االفتراضي
مدون بالصيغة
لألحداث المدخلة هو الوقت والتاريخ الحالي المخزن في جهاز االستقبال .تنسيق التاريخ ّ
سسسس/شش/يي.

تلميح مفيد:
•في حالة تغيير تاريخ أو وقت الحدث ،سوف ينطبق ذلك على هذا الحدث فقط ولن يؤدي إلى تغيير
التاريخ والوقت الحالي في جهاز االستقبال.
.1لتغيير تاريخ ووقت الحدث ،اضغط على الزر ( RIGHTلليمين) لتمييز
كل قيمة في التاريخ والوقت .اضغط بعد ذلك على الزر ( UPألعلى)
أو الزر ( DOWNألسفل) إلجراء أي تعديالت ،ثم اضغط على الزر
( RIGHTلليمين) لالنتقال إلى القيمة التالية .بعد ضبط الوقت ،اضغط
على الزر ( SELECTتحديد).

	.2ستنتقل إلى شاشة تأكيد الحدث .اضغط على الزر ( SELECTتحديد)
لتأكيد اإلدخال.
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 3-1-7الكربوهيدرات
يتيح لك حدث الكربوهيدرات إدخال مقدار الكربوهيدرات التي تتناولها ،حتى  250غرا ًما.
.1من قائمة ( Eventsاألحداث) ،اضغط على الزر ( UPألعلى) أو
الزر( DOWNألسفل) لتحديد "( "Carbsالكربوهيدرات) واضغط
على الزر ( SELECTتحديد).

.2اضغط على الزر ( UPألعلى) أو ( DOWNألسفل) إلدخال مقدار
الكربوهيدرات ( 250-0غرا ًما) ،ثم اضغط على الزر SELECT
(تحديد) .والرقم الذي يظهر أوالً على هذه الشاشة سيكون آخر رقم قمت
بإدخاله أو المقدار االفتراضي  50غرا ًما.

.3تحقق من صحة تاريخ ووقت هذا اإلدخال .اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتأكيد اإلدخال.
.4ستنتقل إلى شاشة تأكيد الحدث .اضغط على الزر ( LEFTلليسار)
أو ( RIGHTلليمين) الختيار "( "OKموافق) لتأكيد هذا اإلدخال
أو "( "Cancelإلغاء) لتجاهله ،ثم اضغط على الزر SELECT
(تحديد) .ستعود إلى قائمة ( Eventsاألحداث).
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 4-1-7األنسولين
يتيح لك حدث األنسولين إدخال مقدار جرعة األنسولين التي تأخذها ،حتى  250وحدة .يمكنك إدخال مقدار
األنسولين الذي تأخذه فقط ،وليس نوعه.
.1من قائمة ( Eventsاألحداث) ،اضغط على الزر ( UPألعلى) أو
الزر ( DOWNألسفل) لتحديد "( "Insulinاألنسولين) واضغط على
الزر ( SELECTتحديد).

.2اضغط على الزر ( UPألعلى) أو ( DOWNألسفل) إلدخال مقدار
األنسولين ( 250-0وحدة) ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد).
والرقم الذي يظهر أوالً على هذه الشاشة سيكون آخر رقم قمت بإدخاله
أو المقدار االفتراضي  10وحدات.

.3تحقق من صحة تاريخ ووقت هذا اإلدخال .اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتأكيد اإلدخال.
 .4ستنتقل إلى شاشة تأكيد الحدث .اضغط على الزر ( LEFTلليسار)
أو ( RIGHTلليمين) الختيار "( "OKموافق) لتأكيد هذا اإلدخال
أو "( "Cancelإلغاء) لتجاهله ،ثم اضغط على الزر SELECT
(تحديد) .ستعود إلى قائمة ( Eventsاألحداث).
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 5-1-7التمرين

يتيح لك حدث التمرين إدخال شدة التمرين (خفيف أو متوسط أو قاسي) ومدته (حتى  360دقيقة) وفقًا لتاريخ
ووقت معين.
.1من قائمة ( Eventsاألحداث) ،اضغط على الزر ( UPألعلى) أو
الزر ( DOWNألسفل) لتحديد "( "Exerciseالتمرين) واضغط على
الزر ( SELECTتحديد).

.2اضغط على الزر ( UPألعلى) أو ( DOWNألسفل) الختيار مستوى
شدة التمرين ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد).

.3اضغط على الزر ( UPألعلى) أو ( DOWNألسفل) إلدخال مدة
التمرين ( 360-0دقيقة) ،ثم اضغط على الزر ( SELECTتحديد).
الرقم الذي يظهر أوالً على هذه الشاشة هو القيمة االفتراضية  30دقيقة.

.4تحقق من صحة تاريخ ووقت هذا اإلدخال .اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لتأكيد اإلدخال.
.5ستنتقل إلى شاشة تأكيد الحدث .اضغط على الزر ( LEFTلليسار)
أو ( RIGHTلليمين) الختيار "( "OKموافق) لتأكيد هذا اإلدخال
أو "( "Cancelإلغاء) لتجاهله ،ثم اضغط على الزر SELECT
(تحديد) .ستعود إلى قائمة ( Eventsاألحداث).
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 6-1-7الصحة
يتيح لك حدث الصحة إدخال نوبات المرض أو الضغط أو أعراض االرتفاع أو أعراض االنخفاض أو الدورة
الشهرية أو تناول الكحول ،حسب تاريخ ووقت محدد.
.1من قائمة ( Eventsاألحداث) ،اضغط على الزر ( UPألعلى) أو
الزر ( DOWNألسفل) لتحديد "( "Healthالصحة) واضغط على
الزر ( SELECTتحديد).

.2اضغط على الزر ( UPألعلى) أو الزر ( DOWNألسفل) الختيار
حدث الصحة ،واضغط على الزر ( SELECTتحديد).

.3تحقق من صحة تاريخ ووقت هذا اإلدخال .اضغط على الزر
( SELECTتحديد) لتأكيد اإلدخال.
.4ستنتقل إلى شاشة تأكيد الحدث .اضغط على الزر ( LEFTلليسار)
أو ( RIGHTلليمين) الختيار "( "OKموافق) لتأكيد هذا اإلدخال
أو "( "Cancelإلغاء) لتجاهله ،ثم اضغط على الزر SELECT
(تحديد) .ستعود إلى قائمة ( Eventsاألحداث).

 2-7برنامج DEXCOM STUDIO
برنامج  Dexcom Studioهو أحد المكونات االختيارية بالجهاز .يتيح لك هذا البرنامج عرض االتجاهات
وتتبع األنماط وإنشاء الرسوم المخصصة لعرض اتجاهات الغلوكوز لديك.
يمكنك تغيير نطاقات التواريخ لعرض االتجاهات واألنماط طويلة أو قصيرة المدى .ويمكنك استخدام بيانات من
التنزيالت الحالية والسابقة للجهاز وحفظها أو طباعة ملفات يمكنك مراجعتها أنت وأخصائيو الرعاية الصحية.
بالنسبة لمتطلبات الجهاز ،يُرجى الرجوع إلى موقع  Dexcomعلى الويب ( .)dexcom.comوسيمنحك
دليل المستخدم الخاص ببرنامج  Dexcom Studioمزيدًا من المعلومات عن كيفية استخدام هذا البرنامج.
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الفصل الثامن
إكمال جلسة المستشعر

سيستمر المستشعر في تقديم قراءات الغلوكوز لمدة تصل إلى  7أيام .لم يتم اختبار أداء المستشعر
بعد مضي  7أيام.

تلميحات مفيدة:
•تجنب إزالة جهاز اإلرسال من جراب المستشعر أثناء تركيب الجراب في الجلد.
•ال تتخلص من جهاز اإلرسال .حيث يمكن استخدامه مرة ً ثانية .يُستخدم نفس جهاز اإلرسال لكل جلسة
حتى تصل إلى نهاية العمر االفتراضي لبطارية جهاز اإلرسال.
•اتصل بالهيئات المحلية إلدارة المخلفات لمعرفة اإلجراءات المالئمة للتخلص من المكونات التي تالمس
الدم (المستشعر وأداة اإلدخال).
•في بعض الحاالت ،قد تنتهي جلسة المستشعر قبل إكمال فترة السبعة أيام .في حالة حدوث ذلك ،يُرجى
مراجعة الفصل التاسع ،الجزء  ،6-9استكشاف أخطاء إيقاف تشغيل المستشعر وإصالحها.
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 1-8إيقاف التشغيل التلقائي للمستشعر

سيخبرك جهاز االستقبال بالمدة المتبقية حتى تكتمل جلسة المستشعر .سوف تظهر شاشة انتهاء صالحية
المستشعر قبل نهاية جلسة المستشعر التي تستغرق  7أيام بمدة  6ساعات ثم ساعتين ثم  30دقيقة.

شاشة اإلعالم بانتهاء صالحية المستشعر
خالل  6ساعات

شاشة اإلعالم بانتهاء صالحية المستشعر
خالل ساعتين

شاشة اإلعالم بانتهاء صالحية المستشعر
خالل  30دقيقة

شاشة اإلعالم بانتهاء صالحية
المستشعر/انتهاء الجلسة

يمكنك تعيين جهاز االستقبال لتنبيهك بشاشات العرض هذه باستخدام إعداد األوضاع (راجع الفصل السادس،
الجزء  ،3-6تفاصيل وضع التنبيه" ،كافة التنبيهات األخرى") .بعد تعيين التذكيرات لكل  6ساعات ثم ساعتين ثم
 30دقيقة ،ستستمر في تلقي قراءات الغلوكوز بالمستشعر .يمكنك مسح هذه الشاشات بالضغط على SELECT
(تحديد) على جهاز االستقبال .تجب إزالة المستشعر بعد ظهور شاشة انتهاء فترة صالحية المستشعر النهائية
(.)00:00:00
بمجرد انتهاء جلسة المستشعر ،لن تظهر قراءات الغلوكوز المسجلة
بالمستشعر بعد ذلك على جهاز االستقبال .ستشير الرسوم البيانية لالتجاهات
إلى انتهاء جلسة المستشعر من خالل عرض رمز ضوء توقف أحمر في
الجزء العلوي كما هو موضح في الشاشة الموجودة على اليمين.
سوف تلزم إزالة المستشعر وإدخال مستشعر جديد.
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تلميح مفيد:
•لن تعمل إنذارات وتنبيهات مستوى الغلوكوز بعد انتهاء جلسة المستشعر.

 2-8إزالة المستشعر
	قد تنكسر المستشعرات في حاالت نادرة .في حالة انكسار المستشعر وعدم رؤية أي جزء منه على
الجلد ،ال تحاول إزالته .اطلب المساعدة الطبية المتخصصة إذا كانت لديك أعراض عدوى أو التهاب
— احمرار أو تورم أو ألم — في موضع اإلدخال .في حالة انكسار المستشعر ،يُرجى إخبار
الموزع المحلي بذلك.

عندما تكون مستع ًدا إلزالة المستشعر ،تأكد من سحب جراب المستشعر للخارج بينما يبقى جهاز اإلرسال
متصالً.
.1احرص على إزالة القطعة الالصقة لجراب المستشعر من الجلد برفق ،حيث قد يؤدي هذا إلى سحب
المستشعر للخارج.

 3-8إزالة جهاز اإلرسال

بمجرد إزالة جراب المستشعر من جسمك ،سيلزم إزالة جهاز اإلرسال (ال تتخلص من جهاز اإلرسال) .إلزالة
جهاز اإلرسال ،يمكنك استخدام أحد األسلوبين الواردين أدناه:
األسلوب 1
بمجرد إزالة قفل األمان من أداة اإلدخال (راجع الفصل الثالث ،الجزء  ،4-3وضع المستشعر) ،يمكن استخدامه
كأداة إلزالة جهاز اإلرسال.
 .1ضع جراب المستشعر على الطاولة.
 .2أمسك الحافة الدائرية لقفل األمان.
.3تأكد من أن حافة قفل األمان المسننة موجهة ألسفل (االتجاه البعيد عن سهم اإلزالة) كما هو موضح أدناه:
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قفل األمان
(من أداة اإلدخال)
جراب المستشعر وقد تم
تثبيت قفل األمان معه
بإحكام

سهم اإلزالة

أجنحة لسان
جراب المستشعر
ألسنة جراب
المستشعر

.4أدخل الحواف المسننة بحيث يتم "تثبيت" النهاية العريضة لجهاز اإلرسال بإحكام في جراب المستشعر.
اضغط على قفل األمان ألسفل حتى ال يمكنك الضغط أكثر من ذلك ،و"سينبثق" جهاز اإلرسال من جراب
المستشعر.
أزل جهاز اإلرسال وقم بتنظيفه (راجع الفصل العاشر ،الجزء  ،1-10الصيانة) واحفظه في مكان جاف بارد
ِ .5
حتى تستخدمه في جلسة رصد الغلوكوز التالية.
األسلوب 2
في حالة عدم حفظ قفل األمان ،ما عليك سوى استخدام أصابعك لوضع األلسنة على مؤخرة جراب المستشعر
(حتى تستقر بالقرب من أجنحة لسان جراب المستشعر)" .سينبثق" جهاز اإلرسال من جراب المستشعر.
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الفصل التاسع
استكشاف األخطاء وإصالحها
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يتضمن هذا الفصل تعليمات وتلميحات مفيدة لحل المشكالت التي قد تواجهها أثناء استخدام جهاز
.Dexcom G4 PLATINUM CGM
تلميح مفيد:
•إذا لم تساعد خطوات استكشاف األخطاء وإصالحها الواردة في هذا الفصل في حل مشكلتك ،فاتصل
بالموزع المحلي.

 1-9استكشاف أخطاء إدخال المستشعر وإصالحها
صعوبات إدخال المستشعر
•أواجه صعوبة عند إخراج قفل األمان:
تأكد من سحب قفل األمان مباشرة ً بعيدًا من الجسم .استخدم األسهم الموجودة على قفل األمان كدليل لك. ال تهزه للخلف وال لألمام.•ال يمكنني سحب الحلقة المعدنية ألعلى:
تأكد من أن المكبس يتم الضغط عليه ألسفل بشكل كامل قبل سحب الحلقة المعدنية ألعلى. عند سحب الحلقة المعدنية ألعلى ،يجب سماع صوت "طقطقة" مرتين. حاول سحب الحلقة المعدنية ألعلى بمزيد من القوة.•ال يمكنني إزالة أسطوانة أداة اإلدخال من جراب المستشعر:
تأكد من سحب الحلقة المعدنية ألعلى حتى النهاية .يمكنكاستخدام مزيد من القوة لسحب الحلقة المعدنية قريبًا من
أعلى أداة اإلدخال قدر اإلمكان.
تأكد من أن سقاطة جهاز اإلرسال مستوية على الالصقعلى جسمك قبل الضغط على ألسنة التحرير.
ثم اضغط على ألسنة التحرير المضلعة على جوانب جرابالمستشعر ،وارفع أداة اإلدخال بعيدًا عن جسمك في حركة
قوسية.
• ال يمكنني إزالة سقاطة جهاز اإلرسال:
أمسك جراب المستشعر بيد واحدة وقم بلوي سقاطة جهازاإلرسال باليد األخرى إلزالتها.
 -ال تحاول تثبيتها لألمام.

تحرير أسطوانة أداة اإلدخال
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جراب المستشعر غير ملتصق بدرجة كافية
•تأكد من عدم وجود أي كريمات أو أي مواد أخرى على الجلد قبل لصق جراب المستشعر.
•قم بتنظيف المنطقة أوالً بمسحة مبللة بالكحول .تأكد من نظافة المنطقة وتجفيفها تما ًما قبل إدخال المستشعر .ال
تترك أي مواد على الجلد في موضع إدخال اإلبرة.
•يمكنك استخدام شريط طبي على القطعة الالصقة البيضاء لجراب المستشعر لكن ال تضع الشريط فوق جهاز
اإلرسال أو األجزاء البالستيكية من جراب المستشعر أو موضع إدخال اإلبرة للمستشعر.

 2-9استكشاف أخطاء المعايرة وإصالحها
قد تظهر مطالبات المعايرة أثناء جلسة المستشعر .يُرجى مراجعة تلميحات استكشاف األخطاء وإصالحها التالية
إلجراء المعايرة بنجاح.

تلميحات مفيدة:
•تأكد من اتصال جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال عند المعايرة .يجب عدم ظهور رمز
الحالة.
في منطقة الحالة عند المعايرة.
•تأكد من عدم ظهور رمز

في منطقة

•تأكد من أن قيم غلوكوز الدم لديك تتراوح بين  40و 400ملغم/ديسيلتر قبل المعايرة.
•قبل الحصول على قيمة غلوكوز الدم الستخدامها في المعايرة ،اغسل يديك وتأكد من أن أشرطة اختبار
ّ
ومخزنة بصورة صحيحة وأن جهاز القياس يتم ترميزه بدقة (إذا تطلب
الغلوكوز غير منتهية الصالحية
األمر ذلك) .ضع عينة الدم بعناية على شريط االختبار مع اتباع التعليمات المتوفرة مع جهاز القياس أو
أشرطة االختبار.
•احرص على عدم تناول أي أدوية تحتوي على األسيتامينوفين (باراسيتامول) (مثل تايلينول).
• تأكد من تثبيت جهاز اإلرسال بإحكام في جراب المستشعر.
• راجع الفصل الرابع ،المعايرة ،لمعرفة المزيد من المعلومات.
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 1-2-9أنواع مطالبات المعايرة
يستعرض هذا الجزء رموز قطرات الدم الثالثة التي ستراها .ويصف الجزء التالي ما ينبغي فعله عند رؤية أحد
هذه الرموز.
مطالبة معايرة بدء التشغيل
تشير هذه المطالبة إلى اكتمال فترة بدء تشغيل جهاز االستقبال التي تستغرق
ساعتين .يلزم إدخال قيمتين لغلوكوز الدم لمعايرة الجهاز وبدء تلقي قراءات
الغلوكوز بالمستشعر.
سوف يستمر جهاز االستقبال في عرض شاشة مطالبة معايرة بدء التشغيل
كل  15دقيقة حتى يقبل قيم غلوكوز الدم.
لمسح هذه المطالبة ،اضغط على الزر ( SELECTتحديد).
مطالبة معايرة بدء التشغيل
مطالبة معايرة بدء التشغيل اإلضافية
تشير هذه المطالبة إلى ضرورة إدخال قيمة واحدة أخرى لغلوكوز الدم
لمعايرة الجهاز وبدء تلقي قراءات الغلوكوز بالمستشعر.
سوف يستمر جهاز االستقبال في عرض شاشة مطالبة معايرة بدء التشغيل
اإلضافية كل  15دقيقة حتى يقبل قيم غلوكوز الدم.
لمسح هذه المطالبة ،اضغط على الزر ( SELECTتحديد).
المطالبة بقطرة دم إضافية
لمعايرة بدء التشغيل
مطالبة المعايرة
تشير هذه المطالبة إلى ضرورة إدخال قيمة واحدة لغلوكوز الدم .ستظهر
هذه المطالبة عندما يحين الوقت لتحديث المعايرة كل  12ساعة أو في أي
وقت آخر يلزم فيه إجراء المعايرة.
سوف يستمر جهاز االستقبال في عرض شاشة هذه المطالبة كل  15دقيقة
حتى يقبل قيم غلوكوز الدم.
لمسح هذه المطالبة ،اضغط على الزر ( SELECTتحديد).

مطالبة المعايرة
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 2-2-9رموز منطقة الحالة أثناء مطالبات المعايرة
.1امسح المطالبة من على الشاشة من خالل الضغط على الزر ( SELECTتحديد).
.2تحقق من منطقة الحالة في أعلى الشاشة .ستقرر ما ستقوم به وفقًا للرمز
المعروض في منطقة الحالة:
:
أ.في حالة ظهور رمز معايرة بدء التشغيل
		 •قم بأخذ قيمتين إضافيتين لغلوكوز الدم وأدخلهما في جهاز
االستقبال.
:
ب.في حالة ظهور رمز معايرة بدء التشغيل اإلضافية
		 •قم بأخذ قيمة إضافية واحدة لغلوكوز الدم وأدخلها في جهاز
االستقبال.
المطالبة في منطقة الحالة
ج.في حالة ظهور رمز الحاجة إلى معايرة :
		 •قم بأخذ قيمة إضافية واحدة لغلوكوز الدم وأدخلها في جهاز االستقبال.

 3-9استكشاف أخطاء المعايرة وإصالحها
مؤخرا للمعايرة ومواجهة
تشير هذه الشاشة إلى إدخال قيمة غلوكوز الدم
ً
المستشعر مشكلة في إجراء المعايرة .إذا قمت بمسح هذه الشاشة بالضغط
في منطقة
على الزر ( SELECTتحديد) ،فسيظهر هذا الرمز
الحالة.
في حالة رؤية هذه الشاشة ،يُرجى االنتظار  15دقيقة ثم إدخال قيمة واحدة
أخرى لغلوكوز الدم إلجراء المعايرة .انتظر لمدة  15دقيقة أخرى .وإذا
استمر ظهور شاشة الخطأ هذه ،فأدخِ ل قيمة واحدة أخرى لغلوكوز الدم.
وانتظر لمدة  15دقيقة أخرى .وإذا استمر ظهور شاشة الخطأ هذه ،فيلزم
استبدال المستشعر.

شاشة خطأ المعايرة
واالنتظار  15دقيقة

مؤخرا للمعايرة ومواجهة
تشير هذه الشاشة إلى إدخال قيمة غلوكوز الدم
ً
المستشعر مشكلة في إجراء المعايرة .إذا قمت بمسح هذه الشاشة بالضغط
في منطقة
على الزر ( SELECTتحديد) ،فسيظهر هذا الرمز
الحالة.

شاشة خطأ المعايرة واالنتظار
ساعة واحدة
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في حالة رؤية هذه الشاشة ،يُرجى االنتظار ساعة واحدة على األقل ثم إدخال قيمة واحدة أخرى لغلوكوز الدم
إلجراء المعايرة .وانتظر لمدة  15دقيقة .وإذا استمر ظهور شاشة الخطأ هذه ،فأدخِ ل قيمة واحدة أخرى لغلوكوز
الدم .وانتظر لمدة  15دقيقة أخرى .وإذا استمر ظهور شاشة الخطأ هذه ،فيلزم استبدال المستشعر.

 4-9خطأ في قراءة الغلوكوز بالجهاز

أحيانًا ،قد يخبرك الجهاز بأنه يتعذّر عليه توفير قراءة صحيحة للغلوكوز
في المستشعر .عندما يحدث ذلك ،سترى إما رمز خطأ في قراءة الغلوكوز
أو رمز االنتظار في منطقة الحالة .وتدل هذه الرموز على عدم

فهم جهاز االستقبال إلشارات المستشعر بصورة مؤقتة .وترتبط هذه
الرموز بالمستشعر فقط .ويتعيّن عليك االنتظار حتى ظهور المزيد
من المطالبات وعدم إدخال أي قيم لغلوكوز الدم عندما ترى هذه
الرموز .ولن يستخدم الجهاز قيمة غلوكوز الدم كمعايرة إذا تم إدخالها أثناء

عرض هذه الرموز (راجع الفصل الخامس ،الجزء  ،3-5رموز منطقة حالة ال توجد بيانات للغلوكوز (
الغلوكوز).

)

تلميحات استكشاف األخطاء وإصالحها قبل إدخال المستشعر:
•تأكد من أن المستشعر غير منتهي الصالحية.
•تأكد من تثبيت جهاز اإلرسال في مكانه بإحكام.
•تأكد من عدم تحريك جراب المستشعر أو نزعه من الحواف.
•تأكد من عدم وجود أي شيء يحتك بجراب المستشعر (مثل ،المالبس أو
أحزمة المقاعد وما إلى ذلك).
•تأكد من اختيار موضع اإلدخال السليم (راجع الفصل الثالث ،الجزء ،3-3
اختيار موضع اإلدخال).

ال توجد بيانات للغلوكوز ( )

• تأكد من نظافة موضع اإلدخال وجفافه قبل إدخال المستشعر.
•قم بتنظيف الجزء السفلي من جهاز اإلرسال بقطعة قماش مبللة قليالً أو بمسحة كحول األيزوبروبيل .ضع
جهاز اإلرسال على قطعة قماش نظيفة وجافة واتركه يجف في الهواء لمدة تتراوح من دقيقتين إلى ثالث
دقائق.
بإمكان الجهاز غالبًا تصحيح هذه المشكلة واالستمرار في توفير قراءات الغلوكوز بالمستشعر .لكن إذا مرت
ثالث ساعات على األقل على ظهور آخر قراءة للغلوكوز لديك ،فاتصل بالموزع المحلي.
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 5-9أخطاء عدم دقة المستشعر

عادة تكون أخطاء عدم الدقة مرتبطة بالمستشعر فقط ،وليس بجهاز االستقبال أو جهاز اإلرسال .قراءات
غلوكوز الدم بالمستشعر مخصصة لالستخدام ألغراض تحديد االتجاهات فحسب .يقوم جهاز قياس نسبة

الغلوكوز في الدم والمستشعر بقياس الغلوكوز من خالل نوعين مختلفين من سوائل الجسم :الدم والسائل الخِ اللي.
لذلك ،قد ال تتطابق قراءات جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم مع قراءات المستشعر.
	قد تكون قراءات الغلوكوز في المستشعر غير دقيقة إذا قمت بالمعايرة خالل أقل من
 12ساعة.
	لمعايرة الجهاز ،يجب إدخال قيمة غلوكوز الدم الفعلية التي يعرضها جهاز قياس نسبة
الغلوكوز في الدم في غضون  5دقائق من معرفة قيمة غلوكوز الدم التي تم قياسها بعناية .قد
مر عليها أكثر من  5دقائق إلى إعطاء
يؤدي إدخال قيم غير صحيحة للغلوكوز في الدم أو قيم َّ
قراءات غير دقيقة للغلوكوز في المستشعر.
إذا وجدت اختالفًا بين قراءة الغلوكوز بالمستشعر وقيمة غلوكوز الدم بحيث يكون خارج نطاق المعيار القياسي
في الصناعة بمقدار  20/%20ملغم/ديسيلتر ،فاغسل يديك وقم بإجراء قياس آخر لغلوكوز الدم .وإذا ظلت قيمة
غلوكوز الدم خارج نطاق المعيار القياسي المستخدم في الصناعة ،فأدخِ ل قيمة غلوكوز الدم هذه كمعايرة في
جهاز االستقبال .وسيتم تصحيح قراءة غلوكوز الدم بالمستشعر خالل الخمس عشرة دقيقة التالية .وفي حالة رؤية
اختالفات بين قراءات الغلوكوز بالمستشعر وقيم غلوكوز الدم بحيث تكون خارج هذا النطاق المقبول ،فاتبع
تلميحات استكشاف األخطاء وإصالحها الواردة أدناه قبل إدخال المستشعر التالي:
• تأكد من أن المستشعر غير منتهي الصالحية.
.
أو
• تأكد من عدم إجراء المعايرة عند ظهور
•ال تستخدم اختبار المواضع البديلة لغلوكوز الدم (الدم من راحة اليد أو الساعد ،وما شابه ذلك) إلجراء
المعايرة؛ ألن قراءات الموضع البديل قد تختلف عن القراءات التي يتم الحصول عليها من قيمة غلوكوز الدم.
استخدم قيمة غلوكوز الدم التي تم الحصول عليها من أداة وخز اإلصبع فقط إلجراء المعايرة.
•يمكن استخدام قيم غلوكوز الدم التي تتراوح بين  40إلى  400ملغم/ديسيلتر فقط للمعايرة .إذا كانت قراءة أو
أكثر من القراءات المدخلة خارج هذا النطاق ،فلن يقوم جهاز االستقبال بالمعايرة .سيتعيّن عليك االنتظار حتى
تدخل قراءة غلوكوز الدم ضمن هذا النطاق إلجراء المعايرة.
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•يجب أن تستخدم دائ ًما نفس جهاز القياس الذي تستخدمه بانتظام لقياس الغلوكوز في الدم من أجل المعايرة.
تجنب تشغيل جهاز القياس أثناء جلسة المستشعر .قد تتفاوت دقة األشرطة وجهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم
باختالف ماركات أجهزة قياس نسبة الغلوكوز في الدم.
•قبل الحصول على قيمة غلوكوز الدم الستخدامها في المعايرة ،اغسل يديك وتأكد من أن أشرطة اختبار
ّ
ومخزنة بصورة صحيحة وأن جهاز القياس يتم ترميزه بدقة (إذا تطلب األمر
الغلوكوز غير منتهية الصالحية
ذلك) .ضع عينة الدم بعناية على شريط االختبار مع اتباع التعليمات المتوفرة مع جهاز القياس أو أشرطة
االختبار.
•تأكد من استخدام جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم حسب تعليمات الشركة المصنعة لضمان الحصول على
قيم دقيقة لغلوكوز الدم من أجل المعايرة.
•احرص على عدم تناول أي أدوية تحتوي على مكونات األسيتامينوفين (باراسيتامول) (مثل تايلينول) لضمان
حصولك على قيم دقيقة لغلوكوز الدم تستخدم في المعايرة.
•قم بتنظيف الجزء السفلي من جهاز اإلرسال بقطعة قماش مبللة قليالً أو بمسحة كحول األيزوبروبيل .ضع
جهاز اإلرسال على قطعة قماش نظيفة وجافة واتركه يجف في الهواء لمدة تتراوح من دقيقتين إلى ثالث
دقائق.

 6-9استكشاف أخطاء إيقاف تشغيل المستشعر وإصالحها
في بعض الحاالت ،قد تتوقف جلسة المستشعر أو يلزم إيقافها قبل نهاية فترة السبعة أيام كاملة .عند إيقاف جلسة
المستشعر ،سوف يلزم إزالة المستشعر.
للمساعدة في تحسين أداء المستشعر مستقبالً:
•تأكد من أن المستشعر غير منتهي الصالحية.
•تأكد من تثبيت جهاز اإلرسال في مكانه بإحكام.
•تأكد من عدم تحريك جراب المستشعر أو نزعه من الحواف.
• تأكد من عدم وجود أي شيء يحتك بجراب المستشعر (مثل ،المالبس أو أحزمة المقاعد وما إلى ذلك).
•تأكد من اختيار موضع اإلدخال السليم (راجع الفصل الثالث ،الجزء  ،3-3اختيار موضع اإلدخال).
• تأكد من نظافة موضع اإلدخال وجفافه قبل إدخال المستشعر.
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 .1-6-9إيقاف التشغيل المبكر للمستشعر-تعطل المستشعر
أثناء جلسة المستشعر ،قد يكتشف جهاز االستقبال سلسلة من المشكالت
المتعلقة بإشارات المستشعر بحيث لم يعد بإمكانه تحديد قراءة الغلوكوز
لديك .في هذا الوقت ،ستنتهي جلسة المستشعر وستظهر الشاشة الموجودة
على اليمين .وفي حالة رؤية هذه الشاشة ،فإنها تدل على انتهاء جلسة رصد
الغلوكوز المستمر لديك .اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لمسح هذه
الشاشة.
سوف تلزم إزالة المستشعر وإدخال مستشعر جديد.

 2-6-9إيقاف التشغيل اليدوي للمستشعر – "إيقاف المستشعر"
قد يكون هناك أوقات تريد فيها إيقاف جلسة المستشعر يدويًا قبل انتهاء األيام السبعة .وقد تتضمن بعض هذه
مبكرا بسبب:
األوقات إزالة المستشعر
ً
• مشكالت المعايرة التي يتعذر حلها
• عدم اختفاء الرمز
• مشكالت التصاق المستشعر
• متطلبات نمط الحياة
تلميحات مفيدة:
•سوف تتغير خيارات ( Main Menuالقائمة الرئيسية) استنادًا إلى ما إذا كنت في جلسة مستشعر
نشطة.
عندما تكون في جلسة مستشعر نشطة ،لن ترى الخيار ""Start Sensor(بدء تشغيل المستشعر) في ( Main Menuالقائمة الرئيسية).
عندما ال تكون في جلسة مستشعر نشطة ،لن ترى الخيار ""Stop Sensor(إيقاف المستشعر) في ( Main Menuالقائمة الرئيسية).
•تذكر إيقاف جلسة المستشعر في حالة إزالة المستشعر قبل انتهاء فترة السبعة أيام كاملة.
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.1إلنهاء جلسة المستشعر يدويًا ،حدد ""Stop Sensor
(إيقاف المستشعر) من ( Main Menuالقائمة الرئيسية).

.2أثناء تمييز "( "OKموافق) ،اضغط على الزر ( SELECTتحديد)
لتأكيد أنك تريد إيقاف جلسة المستشعر.

جار
.3ستظهر شاشة المعالجة الخاصة بإيقاف المستشعر إلعالمك بأنه ٍ
إيقاف جلسة المستشعر.

.4بمجرد إيقاف الجلسة ،سيظهر رمز ضوء التوقف األحمر (
الجانب العلوي األيمن من الرسم البياني لالتجاهات.

) في
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 7-9استكشاف أخطاء البطارية والشاحن وإصالحها
ال تستخدم إال كابل وشاحن بطارية  Dexcomلشحن جهاز االستقبال لديك.
.1تذكر شحن بطارية جهاز االستقبال عند الحاجة .سيستمر الشحن لمدة  3أيام تقريبًا ،وذلك حسب عدد مرات
تشغيل جهاز االستقبال واستخدام التنبيهات وإدخال األحداث.
.2إذا لم يعرض جهاز االستقبال رمز الشحن عند توصيله بالشاحن ،فتأكد من إدخال طرفي كابل  USBجيدًا
في منفذ جهاز االستقبال والشاحن الجداري.
.3إذا نفدت البطارية ولم يتم شحنها لمدة عدة أسابيع ،فربما ال يمكن تشغيلها .إذا تعذر تشغيل جهاز االستقبال،
فجرب شحنه أوالً (راجع الفصل األول ،الجزء  ،4-1شحن بطارية جهاز االستقبال) .وإذا لم يعمل جهاز
ّ
االستقبال ،فقد تحتاج إلى إعادة تعيينه (قم بتوصيل جهاز االستقبال بالشاحن قبل إعادة التعيين):
أ.قم بإدخال طرف مشبك ورق في الفتحة الدائرية الصغيرة الموجودة على الجزء الخلفي لجهاز االستقبال
واضغط ألسفل .سيهتز جهاز االستقبال ويعرض شاشة المعالجة.
ب.ستحتاج اآلن إلى شحن جهاز االستقبال ،وقد يلزم إعادة تعيين الوقت والتاريخ (راجع الفصل
األول ،الجزء  ،4-1شحن بطارية جهاز االستقبال ،والفصل الثاني ،الجزء  ،2-2قائمة Settings
(اإلعدادات)).

 8-9استكشاف أخطاء اتصال جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال وإصالحها
 1-8-9التحقق من استعادة النظام
تدل هذه الشاشة إلى أن النظام اكتشف خطأ تمكن من إصالحه بنفسه.
اضغط على الزر ( SELECTتحديد) لمسح هذه الشاشة ومتابعة جلسة
المستشعر.

 2-8-9كود الخطأ في جهاز االستقبال
تعرض هذه الشاشة كود الخطأ وتدل على أن جهاز االستقبال ال يعمل بشكل
صحيح .اكتب كود الخطأ ،ثم اتصل بالموزع المحلي .تابع التحقق من قيمة
غلوكوز الدم باستخدام جهاز القياس.
ال يوجد تنبيه يحذرك من أنك لم تعد تحصل على قراءات الغلوكوز
بالمستشعر.
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 3-8-9بطارية جهاز اإلرسال ضعيفة
سوف تظهر هذه الشاشة بمجرد اقتراب نهاية العمر االفتراضي لبطارية
جهاز اإلرسال (راجع الفصل األول ،الجزء  ،2-1نظرة عامة حول جهاز
اإلرسال) .عند انخفاض بطارية جهاز اإلرسال ،سيتوقف االتصال بين
جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال .اتصل بالموزع المحلي لطلب جهاز
إرسال جديد.
قد تنفد بطارية جهاز اإلرسال سريعًا بعد مرور أسبوع واحد على ظهور
هذا التنبيه.

 4-8-9كود خطأ ّ
تعطل جهاز اإلرسال
تدل هذه الشاشة على توقف جهاز اإلرسال عن العمل .في حالة ظهور
هذا التنبيه أثناء جلسة المستشعر ،ستتوقف جلسة المستشعر تلقائيًا .اتصل
بالموزع المحلي .تابع التحقق من قيمة غلوكوز الدم باستخدام جهاز قياس
نسبة الغلوكوز في الدم.

 9-9الخروج عن النطاق/ال يوجد هوائي
تدل هذه الشاشة على انقطاع االتصال بين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال
وأنك ال تتلقى أي قراءات للغلوكوز بالمستشعر.
•لن يحدث اتصال بين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال إال عندما تكون في
جلسة مستشعر نشطة.
•في كل مرة تقوم فيها ببدء تشغيل جلسة مستشعر جديدة ،انتظر  10دقائق
حتى يتم يبدأ االتصال بين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال لديك.
•قد تتعرض أحيانًا لفقد االتصال لمدة  10دقائق في كل مرة .وهذا أمر
طبيعي.
في منطقة الحالة لمدة تزيد عن  10دقائق ،فاجعل المسافة الفاصلة بين
•إذا رأيت رمز الخروج عن النطاق
جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال ال تزيد عن  6أمتار .وانتظر  10دقائق وستتم استعادة االتصال.
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	يصل نطاق اإلرسال من جهاز اإلرسال إلى جهاز االستقبال إلى  6أمتار دون عائق .ال يعمل
االتصال الالسلكي بصورة جيدة تحت الماء ،لذا يكون النطاق أقل من ذلك بكثير إذا كنت في
حمام سباحة أو حوض استحمام أو على سرير مائي ،وما شابه ذلك.
معرف جهاز اإلرسال بصورة صحيحة في جهاز االستقبال لتلقي قراءات الغلوكوز بالمستشعر
•يجب إدخال ّ
(راجع الفصل الثاني ،الجزء  ،2-2قائمة ( Settingsاإلعدادات)) .تأكد من إزالة المستشعر وإيقاف جلسة
معرف جهاز اإلرسال أو تغييره.
المستشعر قبل التحقق من ّ
تلميح مفيد:
معرف جهاز اإلرسال لديك إال عندما ال تكون في جلسة مستشعر .ففي أثناء جلسة المستشعر،
•ال يمكنك تعيين ّ
(معرف جهاز اإلرسال) كخيار في قائمة ( Settingsاإلعدادات).
لن يظهر ""Transmitter ID
ّ
إذا استمر وجود المشاكل في تلقي قراءات الجهاز ،فاتصل بالموزع المحلي.

ّ
تعطل التنبيهات
10-9
.1تأكد من عدم تعطيل الصوت و/أو االهتزازات الخاصة بالتنبيهات .ويوضح الفصل السادس ،الجزء ،1-6
تعيين التنبيهات كيفية تغيير خيارات التنبيه هذه.
.2تأكد من تشغيل وتعيين مستوى التنبيهات المتقدمة إذا كنت تريد تلقي هذه التنبيهات (راجع الفصل السادس،
الجزء  ،2-6التنبيهات المتقدمة).

.3تذكر أن التنبيه األول سيُكون في صورة اهتزاز فقط .الرجاء مراجعة الفصل الثاني عشر ،الملحق األول،
جداول تسلسل مطالبات وإنذارات وتنبيهات جهاز االستقبال لالطالع على كيفية عمل المطالبات
واإلنذارات والتنبيهات.

تلميح مفيد:
تعرض جهاز االستقبال للبلل أو السقوط ،فيلزم التأكد من استمرار عمل وضع االهتزاز
•إذا ّ
والسماعات .يمكنك فعل ذلك باستخدام الخيار ( Try Itتجربة) في قائمة األوضاع (راجع الفصل
السادس ،الجزء  ،1-3-6خيارات أوضاع التنبيه).
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الفصل العاشر

العناية بجهاز DEXCOM G4 PLATINUM
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 1-10الصيانة
جهاز اإلرسال
•قم بمسح الجزء الخارجي من جهاز اإلرسال بقطعة قماش مبللة قليالً أو بمسحة كحول األيزوبروبيل بين كل
مرة تستخدمه فيها والتي تليها.
•حافظ على نظافة جهاز اإلرسال وحمايته أثناء عدم استخدامه.
جهاز االستقبال
• تجنب انسكاب أي سائل على جهاز االستقبال أو غمره في السوائل.
•احتفظ بجهاز االستقبال في حقيبة الحمل الخاصة به أو احرص على حمايته بأي طريقة أخرى.
•احرص على شحن جهاز االستقبال في حالة ضعف البطارية.
•احرص على إغالق غطاء منفذ  USBالدقيق لمنع دخول السائل إلى جهاز االستقبال.
الملحقات
•أدخل الكابالت بالطريقة الموضحة فقط .تجنب وضع الكابالت في مكانها بعنف.
•افحص الكابالت الكتشاف عالمات التلف والبلي.
•ال تستخدم إال القِطع التي توفرها ( Dexcomبما في ذلك الكابالت والشواحن) .حيث قد يؤثر استخدام قِطع
غير تلك التي توفرها  Dexcomعلى السالمة واألداء.
ال تتوفر أي خدمات إصالح لجهاز  .Dexcom G4 PLATINUM CGMوإذا واجهت مشاكل في استخدام
الجهاز ،فاتصل بالموزع المحلي.
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 2-10التخزين
المستشعر
•احفظ المستشعر في عبوته المعقمة إلى أن تكون مستعدًا الستخدامه.
مدون بالصيغةيي-شش-سسسس.
•تجنب إدخال المستشعرات منتهية الصالحية .تاريخ انتهاء الصالحية ّ
يجب إدخال المستشعرات في نهاية اليوم المطبوع على ملصق عبوة المستشعر أو قبلها.
•يجب أن تتراوح درجة حرارة التخزين ما بين  2و 25درجة مئوية .ويمكنك تخزين المستشعرات في الثالجة
إذا كانت درجة حرارتها ضمن نطاق درجة الحرارة المحدد .ويجب عدم تخزين المستشعرات في المج ّمد.
• قم بالتخزين في مستويات رطوبة نسبية بين  %0و.%95
جهاز اإلرسال
•حافظ على نظافة جهاز اإلرسال وحمايته أثناء عدم استخدامه.
•يجب أن تتراوح درجة حرارة التخزين بين  0و 45درجة مئوية.
• قم بالتخزين في مستويات رطوبة نسبية بين  %10و.%95
جهاز االستقبال
•حافظ على نظافة جهاز االستقبال وحمايته أثناء عدم استخدامه.
• قم بشحن البطارية بالكامل قبل التخزين لمدة تزيد عن  3شهور.
•يجب أن تتراوح درجة حرارة التخزين بين  0و 45درجة مئوية.
•قم بالتخزين في مستويات رطوبة نسبية تتراوح بين  %10و.%95

 3-10التنظيف والتطهير
التنظيف
تجنب تنظيف شاحن اإلمداد بالطاقة.
تهدف عملية التنظيف إلى إزالة األتربة الموجودة على سطح الجهاز .ولكنها ال تقضي على البكتيريا أو
الفيروسات .ويجب تنظيف جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال عندما ال يكونا نظيفين وبين كل مرة استخدام والتي
تليها .وستحتاج إلى قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء أو مسحة كحول األيزوبروبيل.
تنظيف جهاز االستقبال أو جهاز اإلرسال:
 .1قم بإغالق الغطاء المنزلق لمنفذ  USBفي جهاز االستقبال.
.2امسح السطح الخارجي للجهاز بقطعة قماش مبللة قليالً أو بمسحة كحول األيزوبروبيل.
 .3ال يتمتع جهاز االستقبال بخاصية مقاومة الماء .تجنب استخدام قطعة قماش مغمورة في الماء.
.4يتمتع جهاز اإلرسال بخاصية مقاومة الماء عند تثبيته في جراب المستشعر ،ولكن تجنب غمره في سائل.
.5ابتعد عن استخدام الصابون أو مزيل طالء األظافر أو السوائل المخففة للدهان .احرص على استخدام كحول
األيزوبروبيل والماء فقط.

 | 114جهاز رصد الغلوكوز المستمر Dexcom G4 PLATINUM

.6للتنظيف ،تجنب استخدام المسحات التي تحتوي على الالصقات (مثل.)Smith + Nephew IV Prep ،
 .7ضع الجهاز على قطعة قماش نظيفة وجافة واتركه يجف في الهواء لمدة تتراوح من دقيقتين إلى ثالث دقائق.
التطهير
يعمل التطهير على إزالة الميكروبات والعوامل المسببة لألمراض من على سطح الجهاز والتخلص منها احرص
على تطهير جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال بصورة دورية أو عندما تشك في مالمسة الدم أو سائل الجسم لسطح
الجهاز .عندما يساعدك شخص آخر ،مثل مق ّدِم الرعاية الصحية ،في تشغيل جهاز االستقبال أو جهاز اإلرسال،
صة جافة ونظيفة،
يجب تطهير الجهاز قبل استخدام الشخص اآلخر له .وسوف تحتاج إلى قفازات ،ومسحات ما َّ
ومسحات تحتوي على  %70من كحول األيزوبروبيل وعدة مسحات مطهرة تحتوي على محلول ُمب ِيّض بقوة
 6500جزء في المليون ،والتي تكفي لقتل الفيروسات Dispatch Hospital Cleaner Disinfectant
( Towel with Bleachمثل المناشف المعقمة المنظفة الخاصة بالمستشفيات مع ُمب ِيّض أو ما يعادله).
التحضير:
 .1توخى الحذر عند التعامل مع المنتجات التالفة أو المنتجات التي سبق استخدامها بواسطة شخص آخر.
 .2اغسل يديك بعناية.
.3احرص على ارتداء أدوات الوقاية الشخصية حسب الحاجة (القفّازات ،النظارات الواقية ،المعاطف ،إلخ).
 .4قم بإغالق الغطاء المنزلق لمنفذ  USBفي جهاز االستقبال.
 .5ال يتمتع جهاز االستقبال بخاصية مقاومة الماء .تجنب استخدام قطعة قماش مغمورة في الماء.
تطهير جهاز االستقبال أو جهاز اإلرسال:
 .1احرص على ارتداء قفّازين.
تلوث مرئي باستخدام مسحة معقّمة (وقم بمسح الجانب األمامي للجهاز
أي
من
.2قم بتنظيف السطح مسبقًا
ُّ
والجانب الخلفي له وجميع جوانبه األربعة).
.3امسح سطح الجهاز جيدًا باستخدام مسحة معقمة أخرى لمسح الجانب األمامي والجانب الخلفي وجميع
الجوانب األربعة.
.4ينبغي أن يظل السطح رطبًا لمدة دقيقة على األقل في درجة حرارة الغرفة العادية ( 21درجة مئوية) لضمان
الحصول على التطهير المناسب .استخدم مسحات ُمعقمةً إضافية للتأكد من بقاء السطح رطبًا لمدة دقيقة كاملة.
 .5قم بتجفيف الجهاز مستخد ًما مسحة ماصة نظيفة وجافة.
.6امسح السطح الخارجي للجهاز باستخدام مسحة تحتوي على  %70من كحول األيزوبروبيل إلزالة أي بقايا من
المطهر.
 .7قم بتجفيف الجهاز مستخد ًما مسحة ماصة نظيفة وجافة.
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.8ضع جانب شاشة جهاز االستقبال على قطعة قماش نظيفة وجافة بحيث تكون الشاشة ألسفل واتركها تجف في
الهواء لمدة  60دقيقة.
.9ضع جهاز اإلرسال على قطعة قماش نظيفة وجافة واتركه يجف في الهواء لمدة تتراوح من دقيقتين إلى ثالث
دقائق.
 .10انزع القفازين وتخلص منهما كمخلفات خطرة بيولوجيًا.
 .11اغسل يديك بعناية.

 4-10التخلص من المنتج
اتصل بالهيئات المحلية إلدارة المخلفات لمعرفة اإلجراءات المالئمة للتخلص من األجهزة التي تحتوي على
مخلفات إلكترونية (جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال) أو مكونات تالمس الدم (المستشعر وأداة اإلدخال).
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الفصل الحادي عشر
المعلومات الفنية
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 1-11مواصفات المنتج
بموجب هذا ،تعلن شركة Dexcom, Incأن جهاز رصد الغلوكوز المستمر  Dexcom G4 PLATINUMالمصنَّف كأحد
أنواع معدات الراديو يتوافق مع األمر التوجيهي  .2014/53/EUويمكن االطالع على النص الكامل إلعالن المطابقة الصادر
عن االتحاد األوروبي على عنوان اإلنترنت التاليdexcom.com/doc :

المستشعر
نطاق الغلوكوز

 400-40ملغم/ديسيلتر

العمر االفتراضي للمستشعر

حتى  7أيام

المعايرة

جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم المتوفر في األسواق

نطاق المعايرة

 400-40ملغم/ديسيلتر

ظروف
التخزين

درجة الحرارة 25 - 2 :درجة مئوية
الرطوبة %95 - %0 :رطوبة نسبية

التعقيم

معقم باإلشعاع

جهاز اإلرسال
01-9438

05-9438

األبعاد (متضمنة جراب
المستشعر)

الطول 3.8 :سم
العرض 2.3 :سم
السمك 1.3 :سم

الطول 3.8 :سم
العرض 2.3 :سم
السمك 1.0 :سم

الوزن (متضم ًنا جراب
المستشعر)

 11.3غرامات

 8.5غرامات

مصدر الطاقة

بطاريات أكسيد الفضة (غير قابلة لالستبدال)

ظروف التشغيل

درجة الحرارة 42 - 10 :درجة مئوية
الرطوبة %95 - %10 :رطوبة نسبية

ظروف التخزين

درجة الحرارة 45 - 0 :درجة مئوية
الرطوبة %95 - %10 :رطوبة نسبية

ارتفاع التشغيل

مترا
من 152-إلى ً 3657

ضمان محدود

 6أشهر

الحماية من الرطوبة

:IP28الغمر المؤقت

الوقاية من الصدمات الكهربائية

النوع  BFلألجزاء المالمسة للجسم
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جهاز اإلرسال
المعلمة

خصائص األداء

ترددات اإلرسال/االستقبال

 424.2 999 778غيغاهرتز
 944.2 399 776غيغاهرتز
 474.2 737 539غيغاهرتز
 477.2 236 919غيغاهرتز

النطاق الترددي

 334.7كيلوهرتز

الحد األقصى لطاقة الخرج

 1.25ميللي وات EIRP

التعديل

تعديل اإلزاحة الدنيا

معدل البيانات

 49.987كيلوبت/ثانية

الحزمة الكلية

 224بت

دورة تشغيل اإلرسال

 4.48مللي ثانية لكل  5دقائق في كل تردد من
ترددات اإلرسال األربعة.

نطاق الكشف عن البيانات

 6أمتار
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التوجيه وإعالن الشركة ال ُمصنعة-المناعة الكهرومغناطيسية
جهاز اإلرسال مخصص لالستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه .ويجب على العميل أو مستخدم
جهاز اإلرسال ضمان استخدامه في مثل هذه البيئة.

اختبار المناعة

مستوى االختبار وف ًقا
للتوجيه IEC 60601

مستوى توافق
جهاز اإلرسال

التوجيه بشأن البيئة
الكهرومغناطيسية

تفريغ الشحنات
اإللكتروستاتيكية ()ESD
وف ًقا للتوجيه الخاص بالبيئة
الكهرومغناطيسية

 6 ±كيلو فولت تفريغ تالمس

 6 ±كيلو فولت تفريغ
تالمس

يجب أن تكون األرضية من الخشب
أو الخرسانة أو السيراميك .إذا كانت
األرضية مغطاة بمواد مصنعة ،فينبغي
أن تكون الرطوبة النسبية  %30علي
األقل.

 8 ±كيلو فولت تفريغ هواء

التوجيه IEC 61000-4-2

 8 ±كيلو فولت تفريغ
هواء

التغير الكهربائي السريع
العابر

 2 ±كيلو فولت لخطوط إمداد
الطاقة

غير منطبق

التوجيه IEC 61000-4-4

 1±كيلو فولت لخطوط الدخل/
الخرج

تم تشغيل البطارية

اندفاع التيار

 1 ±كيلو فولت لوضع التفاضلية

غير منطبق

التوجيه IEC 61000-4-5

 2 ±كيلو فولت للوضع العام

تم تشغيل البطارية

انخفاضات الجهد والتوقفات
القصيرة وتفاوتات الجهد في
خطوط دخل إمداد الطاقة

<UT %5(> %95انخفاض في
 )UTلـ  0.5دورة

غير منطبق

التوجيه
IEC 61000-4-11

<UT %40(> %60انخفاض في
 )UTلـ  5دورات

تم تشغيل البطارية

<UT %70(> %30انخفاض في
 )UTلـ  25دورة
<UT %5(> %95انخفاض في
 )UTلـ  5ثوان

تردد الطاقة
( 60/50هرتز) المجال
المغناطيسي
التوجيه IEC 61000-4-8

 3أمبير/متر

 3أمبير/متر

يجب أن تكون المجاالت المغناطيسية
لتردد الطاقة في المستويات الخاصة
بموقع مثالي في بيئة تجارية أو
مستشفى مثالية.

دليل مستخدم جهاز 121 | DEXCOM G4 PLATINUM

11
جهاز االستقبال
معدل تكرار القراءة

كل  5دقائق

األبعاد

الطول 10.1 :سم
العرض 4.6 :سم
السمك 1.3:سم

الوزن

 69غرا ًما

دخل جهاز االستقبال

 5فولت للتيار المستمر 1 ،أمبير

مدى االتصال

 6أمتار

تخزين الذاكرة

حفظ بيانات الغلوكوز لمدة  30يو ًما ،بيانات الدعم الفني لمدة  7أيام

استخدام البطارية القابلة إلعادة
الشحن

 3أيام

وقت الشحن

 3ساعات باستخدام منفذ جداري 5 ،ساعات باستخدام USB

ظروف التخزين/التشغيل

درجة الحرارة 45 - 0 :درجة مئوية
الرطوبة %95 - %10 :رطوبة نسبية

ارتفاع التشغيل

مترا
من 152-إلى ً 3657

خرج اإلنذار المسموع ذي
األولوية المتوسطة

 50ديسبل معدل عند متر واحد

الحماية من الرطوبة

 :IP22القطرات المتساقطة رأسيًا

ضمان محدود

عام واحد

تصنيف التحكم

جهاز من الفئة الثانية
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التوجيه وإعالن الشركة ال ُمصنعة-المناعة الكهرومغناطيسية
جهاز االستقبال مخصص لالستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه .ويجب على العميل أو مستخدم
جهاز االستقبال ضمان استخدامه في مثل هذه البيئة.
اختبار المناعة

مستوى االختبار وف ًقا
للتوجيه
IEC 60601

مستوى توافق جهاز
االستقبال

التوجيه بشأن البيئة
الكهرومغناطيسية

تفريغ الشحنات
اإللكتروستاتيكية ()ESD
وف ًقا للتوجيه الخاص بالبيئة
الكهرومغناطيسية

 6 ±كيلو فولت تفريغ
تالمس

 6 ±كيلو فولت تفريغ
تالمس

 8 ±كيلو فولت تفريغ هواء

 8 ±كيلو فولت تفريغ هواء

يجب أن تكون األرضية من الخشب
أو الخرسانة أو السيراميك .إذا كانت
األرضية مغطاة بمواد مصنعة ،فينبغي
أن تكون الرطوبة النسبية  %30علي
األقل.

 2 ±كيلو فولت لخطوط
إمداد الطاقة

 2 ±كيلو فولت لخطوط
إمداد الطاقة

 1±كيلو فولت لخطوط
الدخل/الخرج

 1±كيلو فولت لخطوط
الدخل/الخرج

ينبغي أن تكون جودة الطاقة الرئيسية
هي ذاتها الموجودة في بيئة تجارية أو
مستشفى مثالية.

 1 ±كيلو فولت لوضع
التفاضلية

 1 ±كيلو فولت لوضع
التفاضلية

 2 ±كيلو فولت للوضع
العام

 2 ±كيلو فولت للوضع
العام

ينبغي أن تكون جودة الطاقة الرئيسية
هي ذاتها الموجودة في بيئة تجارية أو
مستشفى مثالية.

انخفاضات الجهد والتوقفات
القصيرة وتفاوتات الجهد في
خطوط دخل إمداد الطاقة

<UT %5
(> %95انخفاض في )UT
لـ  0.5دورة

<UT %5
(> %95انخفاض في )UT
لـ  0.5دورة

التوجيه IEC 61000-4-11

UT %40
( %60انخفاض في )UT
لـ  5دورات

UT %40
( %60انخفاض في )UT
لـ  5دورات

UT %70
( %30انخفاض في )UT
لـ  25دورة

UT %70
( %30انخفاض في )UT
لـ  25دورة

UT %85
( %15انخفاض في )UT
ثوان
لمدة 5
ٍ

UT %85
( %15انخفاض في )UT
ثوان
لمدة 5
ٍ

<UT %5
(> %95انخفاض في )UT
ثوان
لمدة 5
ٍ

<UT %5
(> %95انخفاض في )UT
ثوان
لمدة 5
ٍ

التوجيه IEC 61000-4-2
التغير الكهربائي السريع العابر
التوجيه IEC 61000-4-4

اندفاع التيار
التوجيه IEC 61000-4-5

التوجيه IEC 60601-1-11

ينبغي أن تكون جودة الطاقة الرئيسية
هي ذاتها الموجودة في بيئة تجارية أو
مستشفى مثالية.
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جهاز االستقبال
اختبار المناعة

تردد الطاقة

مستوى
االختبار وف ًقا
للتوجيه
IEC 60601

مستوى توافق
جهاز االستقبال

التوجيه بشأن البيئة الكهرومغناطيسية

 3أمبير/متر

 3أمبير/متر

يجب أن تكون المجاالت المغناطيسية لتردد الطاقة
في المستويات الخاصة بموقع مثالي في بيئة تجارية
أو مستشفى مثالية

( 60/50هرتز) المجال
المغناطيسي
التوجيه IEC 61000-4-8

يجب عدم استخدام أجهزة االتصاالت الالسلكية
المحمولة والمنقولة بالقرب من أي جزء من جهاز
االستقبال ،بما في ذلك الكابالت ،إال على بُعد يزيد
عن المسافة الفاصلة الموصى بها والمحسوبة من
المعادلة المطبقة على تردد جهاز اإلرسال.
مسافة الفصل الموصي بها

التردد الالسلكي الموصّ ل
التوجيه IEC 61000- 4-6

 3فولت متوسط
الجذر التربيعي
 150كيلوهرتز إلى
 80ميغاهرتز

 3فولت

1/21.2 P = d

 150كيلوهرتز إلى  80ميغاهرتز

1/2= 1.2 P d

 80ميغاهرتز إلى  800ميغاهرتز

1/2= 2.3 P d

 800ميغاهرتز إلى  2.5غيغاهرتز

حيث يكون  Pهو الحد األقصى لمعدل قوة الخرج
لجهاز اإلرسال بالوات ( )Wوفقا ً للشركة المصنعة
لجهاز اإلرسال و dهي مسافة الفصل الموصى بها
بالمتر (م).

مالحظة UT :هو جهد التيار المتردد الرئيسي قبل تطبيق مستوى االختبار.
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الجهاز
اختبار المناعة

مستوى
االختبار وف ًقا
للتوجيه
IEC 60601

مستوى التوافق

التردد الالسلكي المشع
التوجيه
IEC 61000-4-3

 3فولت/متر
 80ميغاهرتز إلى
 2.5غيغاهرتز

 3فولت/متر
 80ميغاهرتز إلى
 2.5غيغاهرتز

التوجيه بشأن البيئة الكهرومغناطيسية
ينبغي أن تكون قوى المجال المنبعثة من أجهزة إرسال
التردد الالسلكي الثابتة ،وعلى النحو الذي يحدده مسح
الموقع الكهرومغناطيسيأ أقل من مستوى التوافق في كل
نطاق ترددب .قد يحدث تداخل بالقرب من األجهزة التي تم
تمييزها بالرمز التالي:

أ.ال يمكن التنبؤ بقوى المجال المنبعثة من أجهزة اإلرسال الثابتة ،مثل محطات الراديو األساسية ،والهواتف (الخلوية/الالسلكية) واألجهزة
الالسلكية المتنقلة األرضية وموجات الهواة وبث راديو  AMو FMوالبث التلفزيوني نظريا ً بشكل دقيق .لتقييم البيئة الكهرومغناطيسية بناء
على أجهزة إرسال التردد الالسلكي الثابتة ،ينبغي األخذ في االعتبار عمل مسح كهرومغناطيسي للموقع .إذا كانت قوة مجال القياس في المكان
الذي يُستخدم فيه جهاز االستقبال تتجاوز مستوى توافق التردد الالسلكي ( )RFالمطبق المذكور أعاله ،فينبغي مالحظة جهاز االستقبال للتحقق
من التشغيل الطبيعي .إذا تمت مالحظة أداء غير طبيعي ،فربما يكون من الضروري اتخاذ إجراءات إضافية مثل إعادة توجيه جهاز االستقبال
أو تغيير مكانه.
ب.عبر نطاق التردد الذي يتراوح من  80كيلوهرتز إلى  150ميغاهرتز ،ينبغي أن تكون قوى المجال أقل من  3فولت/متر.
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التوجيه واإلعالن الخاص بالشركة ال ُمصنعة-االنبعاثات الكهرومغناطيسية
َّ
إن جهاز ُ Dexcom G4 PLATINUMمخصص لالستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه.
ويجب أن يحرص العميل أو مستخدم جهاز  Dexcom G4 PLATINUMعلى استخدام هذا الجهاز في هذه
البيئة.
اختبار االنبعاثات
انبعاثات التردد الالسلكي المُشعة

االمتثال

التوجيه بشأن البيئة الكهرومغناطيسية

مجموعة  ،1فئة ب

يجب أن تكون األرضية من الخشب أو الخرسانة أو السيراميك.
إذا كانت األرضية مغطاة بمواد مصنعة ،فينبغي أن تكون الرطوبة
النسبية  %30علي األقل.

فئة ب

يناسب جهاز  Dexcom G4 PLATINUMاالستخدام في
جميع المنشآت ،بما في ذلك المنشآت المنزلية والمنشآت المتصلة
اتصاالً
مباشرا بشبكة الطاقة العامة منخفضة الفولطية التي تزود
ً
المنشآت المنزلية بالطاقة.

CISPR 11
انبعاثات التردد الالسلكي الموصّ لة
CISPR 11
انبعاثات توافقية

غير منطبق

التوجيه IEC 61000-3-2
تراوح الفلطية/انبعاثات االرتعاش

غير منطبق

التوجيه IEC 61000-3-3
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مسافات الفصل الموصى بها بين أجهزة االتصال الالسلكية المحمولة والمتنقلة وجهاز االستقبال
جهاز االستقبال مخصص لالستخدام في بيئة كهرومغناطيسية يتم التحكم فيها في اضطرابات التردد الالسلكي
المشع .بإمكان العميل أو مستخدم جهاز االستقبال المساعدة في منع التداخل الكهرومغناطيسي عن طريق
المحافظة على الحد األدنى للمسافة الفاصلة بين أجهزة االتصال الالسلكية المحمولة والمتنقلة (أجهزة اإلرسال)
وجهاز االستقبال كما هو موصى به أدناه ،وذلك وفقًا للحد األقصى لطاقة خرج أجهزة االتصال.
الحد األقصى لطاقة
الخرج المقدرة لجهاز
اإلرسال (وات)

0.01
0.1
1
10
100

مسافة الفصل
وفقا ً لتردد جهاز اإلرسال (متر)
 150كيلوهرتز إلى
 80ميغاهرتز
d = 1.2 P1/2

 80ميغاهرتز إلى
 800ميغاهرتز
d = 1.2 P1/2

 800ميغاهرتز إلى
 2.5غيغاهرتز
d = 2.3 P1/2

0.12
0.38
1.2
3.8
12

0.12
0.38
1.2
3.8
12

0.23
0.73
2.3
7.3
23

بالنسبة ألجهزة اإلرسال المصنفة عند الحد األقصى لطاقة الخرج غير الواردة أعاله ،يمكن تقدير مسافة الفصل
الموصى بها باألمتار (م) باستخدام المعادلة المطبقة على تردد جهاز اإلرسال ،حيث يكون  Pهو أقصى معدل
لطاقة خرج جهاز اإلرسال بالوات ( )Wوفقا ً للشركة المصنعة لجهاز اإلرسال.
مالحظة  :1تنطبق مسافة الفصل لنطاق التردد األعلى في مجال يتراوح بين  80ميغاهرتز و 800ميغاهرتز.
مالحظة :2ربما ال تنطبق هذه اإلرشادات على كل المواقف .يتأثر االنتشار الكهرومغناطيسي باالمتصاص
واالنعكاس المنبعث من المباني والكائنات واألفراد.
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كابل الشحن*
الدخل/الخرج

 5فولت للتيار المستمر 1 ،أمبير

النوع

كابل  USB Aإلى USB micro B

الطول

 0.9م

محول شاحن تيار متردد جداري منفصل يمكن توصيله بكابل  USBللشحن/التنزيل من أجل الشحن
*يوجد ّ
باستخدام منفذ طاقة التيار المتردد.
مصدر الطاقة/الشاحن
الفئة

الثانية

الدخل:

دخل تيار متردد من  100إلى  240فولت 60/50 ،هرتز 0.2 ،أمبير 0.2 ،أمبير
متوسط الجذر التربيعي عند  100فولت للتيار المتردد

خرج التيار المستمر:

 5فولت للتيار المستمر 1 ،أمبير ( 5.0وات)

 2-11دقة الجهاز
يتم تقييم دقة جهاز  Dexcom G4 PLATINUM CGMعن طريق دراسات سريرية تقارن الجهاز بمرجع
معلمي معروف أو بجهاز لقياس نسبة الغلوكوز في الدم 1.يستند معيار الدقة لفئة  CGMعلى نسبة قراءات
للغلوكوز بالمستشعر والتي تختلف بنسبة  %20عن المرجع 2.يستوفي جهاز Dexcom G4 PLATINUM
هذه المعايير بنسبة  %83في المتوسط في البالغين (الذين تتراوح أعمارهم ما بين  18عا ًما فأكثر) وبنسبة %77
في المتوسط في األطفال والمراهقين (تتراوح أعمارهم ما بين عامين و 17عا ًما) ،مقارنةً بجهاز قياس نسبة
الغلوكوز في الدم.
الجدول  .1نسب قراءات الجهاز خالل  %40/30/20من مرجع جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم
الدراسة

عدد األزواج
المتطابقة

20/%20
()1.1/%20

30/%30
()1.7/%30

40/%40
()2.2/%40

البالغين

2824

83

95

98

األطفال

1882

77

90

95
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[ ]1لمزيد من المعلومات حول نتائج الدراسات السريرية ،راجع موقع  Dexcomعلى الويب:
dexcom.com/global
[ ]2يستند المعيار إلى نسبة قراءات الغلوكوز بالمستشعر والتي تختلف بنسب تتراوح بين  %20أو  %30أو %40
لقيم الغلوكوز التي تزيد عن  80ملغم/ديسيلتر ( 4.4مليمول/لتر) أو ما بين  20ملغم/ديسيلتر ( 1.1مليمول/لتر)
أو  30ملغم/ديسيلتر ( 1.7مليمول/لتر) أو  40ملغم/ديسيلتر ( 2.2مليمول/لتر) من القياسات المرجعية لنسبة
الغلوكوز في الدم لقيم الغلوكوز التي تساوي أو تقل عن  80ملغم/ديسيلتر ( 4.4مليمول/لتر) .وقد تم جمعهما
سويًا لتحديد النسب النهائية المذكورة هنا.

 3-11الضمان
 .1ما الذي يشمله الضمان وما مدته؟

تقدم شركة ( Dexcom, Inc.المشار إليها فيما يلي باسم " )"Dexcomضمانًا محدودًا للمشتري األصلي بأن
جهاز االستقبال  Dexcom G4 PLATINUMخا ٍل من عيوب المواد والصناعة في ظل االستخدام العادي
(والمشار إليه فيما يلي باسم "الضمان المحدود") عن الفترة التي تبدأ من تاريخ الشحن وتستمر للفترة الزمنية التالية
المحددة بعد هذا التاريخ (والمشار إليها فيما يلي باسم "فترة الضمان"):
جهاز استقبال  :Dexcom G4 PLATINUMعام واحد

ق
مالحظة :إذا تسلمت جهاز االستقبال هذا كجهاز بديل لجهاز استقبال مشمول بالضمان ،فسينتقل أي ضمان متب ٍ
على جهاز االستقبال األصلي إلى جهاز االستقبال البديل هذا ،وتكون بطاقة الضمان هذه الغية.

 .2ما األشياء التي ال يشملها الضمان؟

هذا الضمان المحدود مشروط باالستخدام السليم للمنتج من قِبل المشتري .وال يشمل هذا الضمان المحدود( :أ)
العيوب أو التلف الناتج عن حادث أو استخدام خاطئ أو سوء استعمال أو إهمال أو ضغط مادي أو كهربائي أو
كهربائي ميكانيكي غير عادي أو تعديل أي جزء من المنتج أو تلف الشكل الخارجي للمنتج؛ أو (ب) األجهزة التي
معرف غير مقروء؛ أو (ج) جميع األسطح واألجزاء األخرى
تمت إزالة رقم
المعرف الخاص بها أو ذات رقم ّ
ّ
المكشوفة خارجيًا التي تعرضت للخدش أو التلف نتيجة لالستخدام العادي؛ أو (د) األعطال الناتجة عن استخدام
المنتج مع ملحقات أو منتجات أو أجهزة مساعدة أو طرفية غير مقدمة أو معتمدة من Dexcom؛ أو (هـ) العيوب
أو التلف الناتج عن االختبار أو التشغيل أو الصيانة أو التثبيت أو التعديل غير السليم؛ أو (و) تثبيت المنتجات
وصيانتها وخدمتها؛ أو (ز) األجهزة التي تم تفكيكها؛ أو (ح) تلف جهاز االستقبال بسبب الماء (جهاز االستقبال
غير مقاوم للماء ،فال تعرضه للبلل في أي وقت).

 .3ما التزامات  Dexcomبموجب الضمان المحدود؟

خالل فترة الضمان ،سوف تقوم  ،Dexcomوفقًا الختيار  Dexcomوحدها ،ودون رسوم على المشتري،
باستبدال أي جهاز استقبال  Dexcom G4 PLATINUMمعيب .يجب على المشتري إعادة المنتج إلى قسم
دعم عمالء  Dexcomالمعتمد في حاوية مالئمة للشحن ،مع إيصال المبيعات الخاص بالمشتري أو دليل بيع مماثل
معرف المنتج واسم البائع وعنوانه .للحصول على مساعدة بشأن مكان تسليم جهاز
يوضح تاريخ الشراء ورقم ّ
استقبال  ،Dexcom G4 PLATINUMاتصل بقسم دعم عمالء  Dexcomعلى رقم 1-877-339-2664
أو  1-858-200-0200في حالة تواجدك في الواليات المتحدة .أما إذا كنت خارج الواليات المتحدة ،فيرجى
االتصال بالموزع المحلي لديك .وعند االستالم ،ستقوم  Dexcomعلى الفور باستبدال المنتج المعيب .إذا رأت
 Dexcomأن أيًا من المنتجات غير مشمول في هذا الضمان المحدود ،فيجب على المشتري دفع جميع رسوم
الشحن الخاصة بإعادة هذا المنتج.
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 .4ما القيود المفروضة على ضمان  Dexcomوما التزامات المسؤولية؟

الضمان المحدود من  DEXCOMالمبيّن أعاله حصري ويحل محل جميع الضمانات األخرى ،الصريحة
أو الضمنية ،سواء فعلية أو بحكم القانون أو التشريع أو خالف ذلك ،وتستثني  DEXCOMصراحة وتخلي
مسؤوليتها عن جميع هذه الضمانات األخرى ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،أي ضمان بالقابلية للتسويق
أو المالءمة لغرض معين أو عدم االنتهاك .إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به ،ال تتحمل DEXCOM
المسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عارضة أو تبعية أو غير مباشرة ،أيّا كان سببها وعلى أي أساس للمسؤولية،
تنشأ بأي طريقة عن بيع أي نظام من أنظمة  DEXCOM G4 PLATINUMأو استخدامه أو سوء استخدامه
أو عدم القدرة على استخدامه .ويسري هذا الضمان المحدود حتى وإن كانت  DEXCOMأو وكيلها على علم
بهذه األضرار وبالرغم من أي إخفاق في تحقيق الغرض األساسي من هذا التعويض المحدود .ال يمتد هذا الضمان
المحدود ليشمل أي شخص آخر غير المشتري األصلي لهذا المنتج ويوضح التعويض الحصري للمشتري .إذا كان
أي جزء من هذا الضمان المحدود غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ ألي سبب قانوني ،فلن تؤثر عدم القانونية أو
القابلية للتنفيذ هذه على قابلية تنفيذ الجزء المتبقي من هذا الضمان المحدود الذي يقر المشتري بأنه يُفسر دائ ًما بأنه
محدود بموجب الشروط الواردة فيه أو بالقدر الذي يسمح به القانون.
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الفصل الثاني عشر

الملحق
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الملحق األول ،مطالبات وإنذارات وتنبيهات جهاز االستقبال

تصف الجداول التالية اإلنذارات والتنبيهات والمطالبات وكيف يقوم جهاز االستقبال بإعالمك.
المطالبة  -تظهر على الشاشة فحسب .تكون صامتة بدون اهتزاز أو إشارة صوتية.
التنبيه  -يتم اإلعالم من خالل االهتزاز وإشارة صوتية تبعًا إلعدادات الوضع لديك.
اإلنذار  -منخفض -55يتم اإلعالم من خالل االهتزاز واإلشارة الصوتية .ويتعذر تغييره.
ما الذي سأراه على شاشة جهاز
االستقبال؟

المطالبة أو
التنبيه أو
اإلنذار؟

ماذا يعني هذا؟

كيف سيقوم جهاز
االستقبال بإعالمي؟
(اهتزاز و/أو إشارة
صوتية)

هل سيعاود جهاز
االستقبال إعالمي
ثانية؟

إنذار انخفاض نسبة
الغلوكوز

آخر قراءة للغلوكوز بالمستشعر
هي  55ملغم/ديسيلتر أو أقل
من ذلك.

اهتزاز  4مرات ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية  4مرات
كل  5دقائق حتى يتم التأكيد أو
ترتفع قيمة الغلوكوز لديك عن
 55ملغم/ديسيلتر.

نعم ،كل  30دقيقة
بعد كل تأكيد حتى
تعود قيمة غلوكوز
الدم لديك إلى النطاق
المحدد.

تنبيه ارتفاع
الغلوكوز

آخر قراءة للغلوكوز بالمستشعر
عند إعداد تنبيه االرتفاع أو
أعلى منه.

اهتزاز مرتين ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية مرتين
كل  5دقائق حتى يتم التأكيد أو
تنخفض قيمة الغلوكوز لديك
عن مستوى التنبيه هذا.

ال ،إال إذا قمت
بتشغيل خاصية الغفوة
لتنبيه االرتفاع .راجع
الفصل السادس،
الجزء ،2-6
التنبيهات المتقدمة.

تنبيه انخفاض
الغلوكوز

آخر قراءة للغلوكوز بالمستشعر
عند إعداد تنبيه االنخفاض أو
أقل منه.

اهتزاز  3مرات ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية  3مرات
كل  5دقائق حتى يتم التأكيد أو
ترتفع قيمة الغلوكوز لديك عن
مستوى التنبيه هذا.

ال ،إال إذا قمت
بتشغيل خاصية الغفوة
لتنبيه االنخفاض.
راجع الفصل
السادس ،الجزء ،2-6
التنبيهات المتقدمة.

تنبيه ضعف
البطارية

بطارية جهاز االستقبال ضعيفة.
اشحن جهاز االستقبال بمجرد
رؤية هذا التنبيه.

اهتزاز مرة واحدة عندما تكون
طاقة البطارية المتبقية .%20

نعم ،عندما تكون
طاقة البطارية المتبقية
.%10
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ما الذي سأراه على شاشة جهاز
االستقبال؟

المطالبة أو
التنبيه أو
اإلنذار؟

ماذا يعني هذا؟

كيف سيقوم جهاز
االستقبال بإعالمي؟
(اهتزاز و/أو إشارة
صوتية)

هل سيعاود جهاز
االستقبال
إعالمي ثانية؟

تنبيه الخروج عن
النطاق

ال يوجد اتصال بين جهاز
اإلرسال وجهاز االستقبال
ولن تتلقى قراءات الغلوكوز
بالمستشعر.

اهتزاز مرة واحدة ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية كل
 5دقائق حتى يعود جهاز
االستقبال وجهاز اإلرسال إلى
النطاق المحدد.

ال ،إال إذا قمت
بتشغيل تنبيه الخروج
عن النطاق.

مطالبة المستشعر
غير المعلومة

يقوم المستشعر بإرسال قراءات
غلوكوز ال يفهمها جهاز
االستقبال .ولن تتلقى قراءات
للغلوكوز بالمستشعر.

رمز في منطقة الحالة فحسب.

غير منطبق

مطالبة االنتظار

اكتشف جهاز االستقبال وجود
مشكلة محتملة في إشارات
المستشعر .ويجب االنتظار
لمدة  30دقيقة تقريبًا لمزيد من
المطالبات .تجنب إدخال أي قيم
لغلوكوز الدم خالل هذا الوقت.
ولن تتلقى قراءات للغلوكوز
بالمستشعر.

رمز في منطقة الحالة فحسب.

غير منطبق

تنبيه خطأ المعايرة
خالل  15دقيقة

يتعذر على المستشعر إجراء
المعايرة .انتظر  15دقيقة ،ثم
أدخِ ل قيمة واحدة أخرى لغلوكوز
الدم .انتظر لمدة  15دقيقة أخرى.
وإذا استمر ظهور شاشة الخطأ،
فأدخِ ل قيمة واحدة أخرى لغلوكوز
الدم .وانتظر لمدة  15دقيقة .وإذا
لم تظهر أي قراءات للغلوكوز
بالمستشعر على جهاز االستقبال،
فيلزم استبدال المستشعر.

اهتزاز مرة واحدة ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية كل 5
دقائق حتى يتم التأكيد.

ال
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ما الذي سأراه على شاشة جهاز
االستقبال؟

المطالبة أو
التنبيه أو
اإلنذار؟

ماذا يعني هذا؟

كيف سيقوم جهاز
االستقبال بإعالمي؟
(اهتزاز و/أو إشارة
صوتية)

هل سيعاود جهاز
االستقبال
إعالمي ثانية؟

تنبيه خطأ المعايرة
خالل ساعة واحدة

يتعذر على المستشعر إجراء
المعايرة .انتظر ساعة واحدة
على األقل ،ثم أدخِ ل قيمة واحدة
أخرى لغلوكوز الدم إلجراء
المعايرة .وإذا لم تظهر أي
قراءات للغلوكوز بالمستشعر على
جهاز االستقبال ،فيلزم استبدال
المستشعر.

اهتزاز مرة واحدة ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية كل 5
دقائق حتى يتم التأكيد.

ال

مطالبة بالمعايرة
خالل  12ساعة

يتعيّن إدخال قيمة واحدة أخرى
لغلوكوز الدم في جهاز االستقبال
إلجراء المعايرة.

شاشة المطالبة فقط.

نعم ،كل  15دقيقة.

مطالبة المعايرة
اإلضافية

يتعيّن إدخال قيمة واحدة أخرى
لغلوكوز الدم في جهاز االستقبال
إلجراء المعايرة .لن تظهر
قراءات الغلوكوز بالمستشعر في
هذا الوقت.

اهتزاز مرة واحدة ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية كل 5
دقائق حتى يتم التأكيد.

نعم ،كل  15دقيقة.

مطالبة معايرة بدء
التشغيل

يتعيّن إدخال قيمتين لغلوكوز
الدم في جهاز االستقبال إلجراء
المعايرة.

اهتزاز مرة واحدة ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية كل 5
دقائق حتى يتم التأكيد.

نعم ،كل  15دقيقة.

مطالبة معايرة بدء
التشغيل اإلضافية

يتعيّن إدخال قيمة واحدة إضافية
لغلوكوز الدم في جهاز االستقبال
الستكمال معايرة بدء التشغيل.

اهتزاز مرة واحدة ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية كل 5
دقائق حتى يتم التأكيد.

نعم ،كل  15دقيقة.
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ما الذي سأراه على شاشة جهاز
االستقبال؟

المطالبة أو
التنبيه أو
اإلنذار؟

ماذا يعني هذا؟

كيف سيقوم جهاز
االستقبال بإعالمي؟
(اهتزاز و/أو إشارة
صوتية)

هل سيعاود جهاز
االستقبال
إعالمي ثانية؟

مطالبة شاشة
المعالجة الخاصة
بإدخال غلوكوز
الدم

يقوم جهاز االستقبال بمعالجة قيمة
غلوكوز الدم التي قمت بإدخالها.

شاشة المطالبة فقط.

غير منطبق

تنبيه االرتفاع

ترتفع مستويات الغلوكوز عند 2
ملغم/ديسيلتر لكل دقيقة أو أكثر

اهتزاز مرتين ،ثم اهتزاز
مرتين/إصدار إشارتين
صوتيتين كل  5دقائق (مرتين)
أو حتى يتم التأكيد.

ال

تنبيه االرتفاع
السريع

ترتفع مستويات الغلوكوز بسرعة
عند  3ملغم/ديسيلتر لكل دقيقة
أو أكثر.

اهتزاز مرتين ،ثم اهتزاز
مرتين/إصدار إشارتين
صوتيتين كل  5دقائق (مرتين)
أو حتى يتم التأكيد.

ال

تنبيه االنخفاض

تنخفض مستويات الغلوكوز
عند  2ملغم/ديسيلتر لكل دقيقة
أو أكثر.

اهتزاز  3مرات ،ثم اهتزاز
 3مرات/إصدار  3إشارات
صوتية كل  5دقائق (مرتين)
أو حتى يتم التأكيد.

ال

تنبيه االنخفاض
السريع

تنخفض مستويات الغلوكوز
بسرعة عند  2ملغم/ديسيلتر لكل
دقيقة أو أكثر.

اهتزاز  3مرات ،ثم اهتزاز
 3مرات/إصدار  3إشارات
صوتية كل  5دقائق (مرتين)
أو حتى يتم التأكيد.

ال
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ما الذي سأراه على شاشة جهاز
االستقبال؟

المطالبة أو
التنبيه أو
اإلنذار؟

ماذا يعني هذا؟

كيف سيقوم جهاز
االستقبال بإعالمي؟
(اهتزاز و/أو إشارة
صوتية)

هل سيعاود جهاز
االستقبال
إعالمي ثانية؟

مطالبة انتهاء
صالحية المستشعر
خالل  6ساعات

سوف تنتهي جلسة المستشعر
خالل  6ساعات.

شاشة المطالبة فقط.

غير منطبق

مطالبة انتهاء
صالحية المستشعر
خالل ساعتين

سوف تنتهي جلسة المستشعر
خالل ساعتين.

شاشة المطالبة فقط.

غير منطبق

تنبيه انتهاء
صالحية المستشعر
خالل  30دقيقة

سوف تنتهي جلسة المستشعر
خالل  30دقيقة.

اهتزاز مرة واحدة ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية كل
 5دقائق (مرتين).

ال

تنبيه انتهاء
صالحية
المستشعر/انتهاء
الجلسة

لقد انتهت جلسة المستشعر.

اهتزاز مرة واحدة ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية كل
 5دقائق (مرتين).

ال

تنبيه ّ
تعطل
المستشعر

ال يعمل ال ُمستشعر بصورة
صحيحة.

اهتزاز مرة واحدة ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية كل
 5دقائق (مرتين).

نعم ،يقوم بإعادة
التنبيه مرتين خالل
العشر دقائق التالية
لمدة  30دقيقة.
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ما الذي سأراه على شاشة جهاز
االستقبال؟

المطالبة أو التنبيه
أو اإلنذار؟

ماذا يعني هذا؟

كيف سيقوم جهاز
االستقبال بإعالمي؟
(اهتزاز و/أو إشارة
صوتية)

هل سيعاود جهاز
االستقبال
إعالمي ثانية؟

تنبيه حدوث خطأ في
جهاز االستقبال

ال يعمل جهاز االستقبال
بشكل صحيح .قم بتسجيل
كود الخطأ واتصل بالموزع
المحلي.

اهتزاز مرة واحدة (لمدة
ثوان)  +إصدار أربع
4
ٍ
إشارات صوتية.

ال

تنبيه التحقق من النظام

كان هناك خطأ في النظام
وقام جهاز االستقبال
بإصالحه.

اهتزاز مرة واحدة ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية كل
 5دقائق حتى يتم التأكيد.

ال

مطالبة تعيين الوقت/
التاريخ

لقد نفدت البطارية
االحتياطية ،وتلزم إعادة
تعيين الوقت/التاريخ.

اهتزاز مرة واحدة.

ال

تنبيه ضعف بطارية
جهاز اإلرسال

بطارية جهاز اإلرسال
ضعيفة .استبدل جهاز
اإلرسال في أقرب وق ٍ
ت
ممكن.

اهتزاز مرة واحدة ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية كل
 5دقائق (مرتين).

نعم ،مرة واحدة
يوميًا.

تنبيه ّ
تعطل جهاز
اإلرسال

لقد تعطل جهاز اإلرسال.
استبدل جهاز اإلرسال
على الفور.

اهتزاز مرة واحدة ،ثم اهتزاز/
إصدار إشارة صوتية كل 5
دقائق (مرتين).

ال

 | 138جهاز رصد الغلوكوز المستمر Dexcom G4 PLATINUM

التنبيهات واإلنذارات الهامة التي يمكن أن يتحقق منها المستخدم:
•تنبيه الخروج عن النطاق  -يمكنك اختبار هذا التنبيه عن طريق نقل جهاز االستقبال بعيدًا لمسافة
تزيد عن  6أمتار لمدة  30دقيقة أو أكثر.
•تنبيه انتهاء صالحية المستشعر خالل  30دقيقة  -سوف ترى هذا التنبيه خالل فترة االستخدام
العادي للمستشعر التي تستغرق سبعة أيام.
•تنبيه انتهاء صالحية المستشعر اآلن  -سوف ترى هذا التنبيه خالل فترة االستخدام العادي
للمستشعر التي تستغرق سبعة أيام.
التنبيهات واإلنذارات األخرى ال يمكن للمستخدم أن يتحقق منها بأمان.
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مسرد المصطلحات
CGM

رصد الغلوكوز المستمر

اتجاهات الغلوكوز

هي اتجاهات تتيح لك معرفة أنماط مستويات الغلوكوز لديك؛ حيث يمكنك رؤية
آخر ما وصلت إليه مستويات الغلوكوز وما هي عليه اآلن .ويعرض الرسم
البياني اتجاهات الغلوكوز على مدار الفترة الزمنية الموضحة على الشاشة.

اختبار غلوكوز الدم من
الموضع البديل

يحدث هذا عندما تحصل على قيمة غلوكوز الدم في جهاز القياس الخاص بك
باستخدام عينة دم مأخوذة من منطقة ما بجسمك بخالف طرف اإلصبع .تجنب
استخدام اختبار الموضع البديل إلدخال قيم غلوكوز الدم في جهاز االستقبال.

أداة اإلدخال

مكون يمكن التخلص منه وتأتي مر ّكبة في جراب المستشعر ،وتقوم بإدخال
هي ّ
المستشعر تحت الجلد .وتوجد إبرة داخل أسطوانة أداة اإلدخال يمكنك إزالتها
بمجرد إدخالك للمستشعر.

أسهم االتجاهات
(معدل التغ ّير)

أسهم على الرسم البياني لالتجاهات تشير إلى حالة تغيّر مستويات الغلوكوز
ومدى سرعة ذلك .هناك  7أسهم مختلفة تظهر عند تغيّر سرعة الغلوكوز
واتجاهاته.

إعادة التنبيه

تحدث إعادة التنبيه عند عدم تأكيد التنبيه المبدئي.

االفتراضي

هو عبارة عن إعداد يتم تحديده تلقائيًا ما لم يتم اختيار خيار غيره.

األوضاع

إعدادات مستوى الصوت ونمط الصوت الخاصة بالتنبيهات.

التردد الالسلكي

إرسال التردد الالسلكي المستخدَم في إرسال معلومات الغلوكوز من جهاز
اإلرسال إلى جهاز االستقبال.

تفاوتات بيانات الغلوكوز

يتوقع حدوث ذلك عند عدم عرض جهاز االستقبال لقراءة الغلوكوز التي أرسلها
جهاز اإلرسال .حيث يظهر رمز بدالً من قراءة الغلوكوز يم ّكِنك من معرفة أنه
يتعذر على جهاز االستقبال عرض القراءة.

تنبيهات االرتفاع
واالنخفاض
(معدل التغير)

تنبيهات تعتمد على مدى سرعة ارتفاع/انخفاض مستويات الغلوكوز ومقدار
ذلك.

جراب المستشعر

قاعدة بالستيكية صغيرة في المستشعر تلتصق بجلدك لتثبت جهاز اإلرسال في
مكانه.
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مسرد المصطلحات (تابع)
جهاز Dexcom G4
PLATINUM

المستشعر وجهاز اإلرسال وجهاز االستقبال.

جهاز اإلرسال

أحد مكونات جهاز  Dexcom G4 PLATINUMالذي يتم تثبيته داخل
جراب المستشعر ويقوم بإرسال معلومات الغلوكوز إلى جهاز االستقبال السلكيًا.

جهاز االستقبال

جهاز صغير يجمع معلومات الغلوكوز من المستشعر/جهاز اإلرسال .يتم عرض
النتائج على شاشة جهاز االستقبال في صورة قراءة الغلوكوز بالمستشعر
(ملغم/ديسيلتر) واتجاه.

جهاز قياس BG

جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم .يمكنك استخدام أي جهاز قياس متوفر في
األسواق للحصول على قيم غلوكوز الدم وإدخالها في جهاز االستقبال لديك.

سقاطة جهاز اإلرسال

مكون صغير يمكن التخلص منه ويعمل على تثبيت جهاز اإلرسال داخل جراب
ّ
المستشعر .وتتم إزالته بعد تثبيت جهاز اإلرسال في مكانه.

الغفوة

يمكنك تعيين وقت الغفوة (كل  15دقيقة حتى  5ساعات) بين إعادة تنبيهات
ارتفاع الغلوكوز وانخفاضه.

فترة بدء التشغيل

فترة "بدء التشغيل" التي تستغرق مدتها ساعتين بعد إعالم جهاز االستقبال
بإدخال المستشعر الجديد (ال يتم توفير قراءات الغلوكوز بالمستشعر خالل هذه
الفترة).

قراءة الجهاز

قراءة الغلوكوز بالمستشعر المعروضة على جهاز االستقبال .وتسجّل هذه
القراءة بوحدات ملغم/ديسيلتر ويتم تحديثها كل  5دقائق.

قفل األمان

يحتفظ قفل األمان باإلبرة داخل أداة اإلدخال قبل شروعك في إدخال المستشعر.
كما يساعدك في فصل جهاز اإلرسال عن جراب المستشعر بعد انتهاء جلسة
المستشعر.

قيمة BG

قيمة غلوكوز الدم .هي قيمة غلوكوز الدم التي يتم الحصول عليها باستخدام
جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم المتوفر في األسواق.

المستشعر

جزء المستشعر الذي يتم إدخاله تحت الجلد باستخدام أداة اإلدخال .وهو يقوم
بقياس مستويات الغلوكوز في سائل األنسجة المحيطة.

المعايرة

تحدث عندما تقوم بإدخال قيم غلوكوز الدم المأخوذة من جهاز قياس نسبة
الغلوكوز في الدم إلى جهاز االستقبال .ويلزم إجراء عمليات المعايرة لجهاز
االستقبال من أجل عرض قراءات الغلوكوز بالمستشعر ومعلومات االتجاهات
باستمرار( .ال تستخدم اختبار المواضع البديلة لعمليات المعايرة).

معرف جهاز اإلرسال
ّ

معرف جهاز اإلرسال الذي يتم إدخاله في جهاز االستقبال لتمكينه من االتصال
ّ
بجهاز اإلرسال.
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مليمول/لتر

مليمول لكل لتر .الوحدة المعيارية الدولية لقياس مستويات الغلوكوز في الدم.

النطاق

المسافة الفاصلة بين جهاز االستقبال وجهاز اإلرسال .باعِد بين الجهازين بمسافة
ال تزيد عن  6أمتار لضمان الحصول على معلومات الغلوكوز على جهاز
االستقبال.

الرموز المستخدمة على الملصقات

قد ترد الرموز التالية على ملصقات عبوات المستشعر وجهاز اإلرسال وجهاز االستقبال .وتخبرك هذه الرموز
باالستخدام الصحيح واآلمن لجهاز  .Dexcom G4 PLATINUM CGMقد ال يكون لبعض هذه الرموز
داللة في إقليمك ،ولكن تم إدراجها ألغراض معلوماتية فحسب .يعرض هذا الجدول ما يدل عليه كل رمز.

تاريخ انتهاء الصالحية

تنبيه

تاريخ التصنيع

SN

~

رقم التشغيلة

REF
STERILE R

رقم القطعة،
رقم الكتالوج
معقم باإلشعاع

ال تعيد استخدام المنتج

حدود درجة الحرارة
مزدوجة الجانب

الرقم التسلسلي

الغمر المؤقت

جهاز من الفئة الثانية

القطرات المتساقطة رأس ًيا

التيار المتردد

التيار المستمر
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النوع  BFلألجزاء المالمسة
للجسم
الشركة المصنعة

اتبع تعليمات التشغيل

EC REP

المندوب المفوض في االتحاد
األوروبي

حدود الرطوبة مزدوجة الجانب

إشعاع غير مؤين

توجيهات  2006-66-ECبشأن
"نفايات األجهزة اإللكترونية
والكهربائية" الخاصة باالتحاد
األوروبي

تؤكد هذه العالمات أن الجهاز
مطابق لتوجيهات المجلس
األوروبي 93/42/EEC

جهاز كهربي مصمم بشكل أساسي
لالستخدام الداخلي

تجنب استخدام العبوة في حالة
تلفها

الدخل

احرص على أن يظل الجهاز جا ًفا

SB

الشحن قبل نهاية

ارجع إلى دليل/كتيب التعليمات
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هذه الصفحة متروكة بيضاء عن قصد
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