
الخطوة 5
البدء في جلسة المستشعر

بمجرد إدخال المستشعر وتركيب جهاز اإلرسال، يجب عليك بدء جلسة المستشعر على جهاز االستقبال الخاص بك.
 Main Menu تحديد( لالنتقال إلى( SELECT أ.   من أي رسم بياني لالتجاهات، اضغط على الزر 

)القائمة الرئيسية(.
ب.  اضغط على الزر DOWN )ألسفل( لتمييز Start Sensor )بدء المستشعر(. اضغط 
على الزر SELECT )تحديد(. سوف تظهر شاشة Start Sensor )بدء المستشعر( 

إلعالمك أن فترة بدء التشغيل التي مدتها ساعتان قد بدأت.
ج.   تحقق من جهاز االستقبال بعد مرور 10 دقائق على بدء جلسة المستشعر للتأكد من اتصال 
جهاز االستقبال بجهاز اإلرسال. يجب أن يظهر رمز الهوائي )  ( في الجانب األيسر 
 العلوي من الرسم البياني لالتجاهات. إذا ظهر رمز Out of Range )خارج النطاق( 

)  ( في الجانب األيمن العلوي من الرسم البياني لالتجاهات بدالً من ذلك، فراجع دليل 
مستخدم جهاز Dexcom G4 PLATINUM للحصول على مزيد من المعلومات.

د.   سيظهر رمز العد التنازلي لفترة الساعتين على شاشة اتجاهات جهاز االستقبال وسيكتمل 
أثناء فترة بدء التشغيل التي مدتها ساعتان.

 مالحظة: لن تحصل على قراءات غلوكوز أو تنبيهات حتى انتهاء فترة بدء التشغيل التي مدتها ساعتان وإكمال معايرة 
بدء التشغيل.

إدخال المستشعر )تابع(
و.  ضع المستشعر على الجلد بشكل أفقي، وليس عموديًا. ضع أصابعك حول القطعة الالصقة 

لتثبيتها بإحكام على الجلد.

ز.  ضع أداة اإلدخال، واسحب قفل األمان بشكل مستقيم لخارج 
أداة اإلدخال، في اتجاه األسهم الواردة في الصورة. احتفظ 

بقفل األمان لمساعدتك في إزالة جهاز اإلرسال في نهاية جلسة 
المستشعر. 

 ح.  ضع أصابع إحدى اليدين على حافة الالصقة البيضاء 
)في الجانب المقابل للمستشعر من سقاطة جهاز اإلرسال(. يمكنك الضغط على 

الجلد بهذه اليد. 
ط.  أثناء استمرار الضغط، ضع إصبعين من يدك األخرى على 
الحلقة المعدنية )انظر الصورة(. ضع إبهامك على الخزان 

 األبيض ثم ادفعه ألسفل بالكامل. ينبغي سماع صوت 
طقطقة مرتين. 

 ي.  انقل إصبعيك من أعلى الحلقة المعدنية إلى أسفلها. استمر في وضع إبهامك برفق على 
أعلى الخزان األبيض، ثم اسحب الحلقة المعدنية للخلف تجاه إبهامك حتى سماع صوت 

طقطقة مرتين أو حتى ال يمكن السحب للخلف أكثر من ذلك. 

ك.  تأكد من أن سقاطة جهاز اإلرسال ألسفل )على الجسم(. اضغط على منتصف األلسنة 
ك أسطوانة أداة اإلدخال لألمام وللخارج بعيًدا  المضلعة على جانبي جراب المستشعر. حّرِ

عن الجسم.

تركيب جهاز اإلرسال )تابع(
ج.  ضع إصبعًا على جهاز اإلرسال لتثبيته في مكانه. وباستخدام يدك 
األخرى، اسحب سقاطة جهاز اإلرسال ألعلى ولألمام حتى تسمع 

صوت طقطقة مرتين.

د.  استمر في الضغط على جانبي جراب المستشعر بيد واحدة. قم بإزالة سقاطة جهاز 
اإلرسال باليد األخرى عن طريق ثني السقاطة سريعًا إلخراجها من الجسم.

إعداد الجهاز )تابع( 

تعيين معرف جهاز اإلرسال:
يُتيح معّرف جهاز اإلرسال إمكانية االتصال بين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال. 

أ.  ابحث عن معّرف جهاز اإلرسال على الجانب الخلفي لجهاز اإلرسال.

ب.  اضغط على الزر UP )ألعلى( DOWN )ألسفل( إلدخال الحرف أو الرقم في 
كل فراغ.

ج.  اضغط على الزر RIGHT )لليمين( أو الزر SELECT )تحديد( لالنتقال إلى 
الفراغ التالي.

د.  بعد إدخال آخر فراغ، اضغط على الزر SELECT )تحديد( لقبول التغييرات.

مالحظة: يمكنك إدخال معّرف جهاز اإلرسال فقط عندما ال تكون في جلسة مستشعر نشطة. 

تعيين مستويات تنبيه انخفاض/ارتفاع الغلوكوز:
 مستويات تنبيه االنخفاض واالرتفاع االفتراضية هي 4.4ميليمول/لتر 

و 11.1ميليمول/لتر لكن يمكن تغييرها أو إيقاف تشغيلها.
أ.  اضغط على الزر UP )ألعلى( أو DOWN )ألسفل( لتغيير مستوى تنبيه 

االنخفاض ليكون بين 3.3 و5.5 ميليمول/لتر. 
ب. اضغط على الزر SELECT )تحديد( لقبول المستوى.

 ج.  قم بتكرار الخطوتين أ وب لتعيين مستوى تنبيه االرتفاع ليكون بين 
6.7 و22.2 ميليمول/لتر.

مالحظة: يوجد أيًضا تنبيه انخفاض غير قابل للضبط وهو 3.1 ميليمول/ لتر. 

 سوف يعرض جهاز االستقبال الرسم البياني لالتجاهات ومدته 3 ساعات 
)الشاشة الرئيسية( بعد انتهاء خطوات معالج اإلعداد.

جهاز إرسال Dexcom G4 PLATINUM )ال تتخلص منه!(

جهاز اإلرسال هو "الرقاقة" الرمادية التي تثبت في جراب المستشعر. 
اجعل جهاز اإلرسال على مسافة 6 أمتار من جهاز االستقبال دون عوائق حتى خالل فترة بدء التشغيل التي تستغرق ساعتين.

 تستمر بطارية جهاز اإلرسال لمدة 6 أشهر على األقل. ستظهر شاشة
  Low Battery )البطارية ضعيفة( ألول مرة في جهاز اإلرسال عندما يكون الباقي

 في عمر البطارية أسبوًعا واحًدا. استبدل جهاز اإلرسال بمجرد رؤية هذه الشاشة.

أداة إدخال المستشعر بجهاز Dexcom G4 PLATINUM )صالحة لالستخدام مرة واحدة(

تعيين اللغة:
أ.   اضغط على الزر UP )ألعلى( أو DOWN )ألسفل( للتمرير إلى اللغة التي تريدها.

ب.  اضغط على الزر SELECT )تحديد( لتعيين اللغة المميزة.

تعيين تنسيق الوقت:
تنسيقات الوقت المتوفرة إما إعداد 24 ساعة أو إعداد 12 ساعة )صباًحا/مساًء(.

أ.  اضغط على زر UP )ألعلى( أو زر Down )ألسفل( الختيار تنسيق الوقت الذي 
تريده.

ب.  اضغط على زر SELECT )تحديد( لتعيين تنسيق الوقت المميز.

تعيين الوقت/التاريخ:
أ.   اضغط على الزر UP )ألعلى( أو DOWN )ألسفل( إلدخال كل رقم أو قيمة.

ب.  اضغط على الزر RIGHT )لليمين( أو الزر SELECT )تحديد( لالنتقال إلى القسم 
التالي.

ج.  بعد ضبط الوقت، اضغط على الزر SELECT )تحديد( لقبول التغييرات.

دليل البدء السريع
تهانينا لك باقتناء جهاز رصد الغلوكوز المستمر Dexcom G4 PLATINUM وجعله جزًءا من حياتك! 

عندما تستخدم جهاز Dexcom G4 PLATINUM CGM، ستالحظ ظهور قراءات الغلوكوز بالمستشعر بصفة 
مستمرة في الوقت الفعلي كل 5 دقائق لمدة تصل إلى 7 أيام. وسوف تساعدك هذه القراءات في التعّرف على اتجاهات 
مستويات الغلوكوز وأنماطها، مما يتيح لك رؤية آخر ما وصلت إليه مستويات الغلوكوز واالتجاهات التي تسير نحوها 

ومدى السرعة المتوقع أن ترتفع بها أو تنخفض.
قبل البدء، وفي أي وقت تكون لديك أسئلة، راجع دليل مستخدم جهاز Dexcom G4 PLATINUM في مجموعة جهاز 

 .Dexcom G4 PLATINUM CGM استقبال جهاز
 يتضمن هذا الدليل سبع خطوات سهلة إلعداد جهاز Dexcom G4 PLATINUM CGM واستخدامه. 

وإذا أردت الحصول على مساعدة في استخدام الجهاز، فاتصل بمندوب Dexcom المحلي.

خطوات سهلة للبدء7

جهاز رصد الغلوكوز المستمر

الخطوة 1
CGM التعّرف على جهاز

يتألف جهاز رصد الغلوكوز المستمر Dexcom G4 PLATINUM من ثالثة مكونات: جهاز االستقبال وجهاز 
اإلرسال والمستشعر.

 Dexcom G4 PLATINUM جهاز استقبال

جهاز االستقبال هو جهاز صغير يسهل حمله باليد يشبه الهاتف الخلوي. يُظهر قراءات الغلوكوز بالمستشعر والرسم البياني 
لالتجاهات واالتجاه وسهم معدل التغيير. 

 اضغط على الزرين UP )ألعلى( DOWN )ألسفل( للتمرير إلى شاشات االتجاهات أو لتمييز عناصر القائمة 
أو لتعيين القيم.

اضغط على الزر SELECT )تحديد( لتشغيل جهاز االستقبال أو لتحديد الخيار المميز.
اضغط على الزر LEFT )لليسار( للرجوع إلى العنصر أو الشاشة السابقة.

اضغط على الزر RIGHT )لليمين( لتمييز العنصر التالي.
• يمثل الخط األحمر المار عبر شاشة االتجاهات مستوى تنبيه االنخفاض.
• يمثل الخط األصفر المار عبر شاشة االتجاهات مستوى تنبيه االرتفاع.

 المستشعر هو القطعة التي يتم إدخالها ووضعها على الجلد طوال الجلسة بالكامل 
)حتى 7 أيام(. إذا كانت لديك مشكلة في جلسة المستشعر، فاترك المستشعر كما هو حتى 

تتصل بمندوب Dexcom المحلي.

 Low Battery شاشة
)البطارية ضعيفة( في 

جهاز اإلرسال

المستشعر 

الخطوة 2
إعداد الجهاز

تنشيط جهاز اإلرسال:
أخرج جهاز اإلرسال من علبته وانتظر 10 دقائق حتى يتم "تشغيله".

شحن جهاز االستقبال:
اشحن جهاز استقبال Dexcom G4 PLATINUM بالكامل قبل البدء. يستغرق الشحن الكامل 

 حتى 5 ساعات ويدوم لمدة 3 أيام تقريبًا. افتح غطاء منفذ USB لشحن جهاز االستقبال. 
اترك غطاء منفذ USB مغلًقا عند عدم شحن جهاز االستقبال. 

هناك طريقتان لشحن جهاز االستقبال:
أ.   قم بتوصيل كابل USB بمهايئ طاقة التيار المتردد. ثم قم بتوصيل هذا المهايئ بمنفذ طاقة التيار 

المتردد )كمنفذ جداري(، وقم بتوصيل الطرف اآلخر للكابل بجهاز االستقبال. 
أو  

 ب.  قم بتوصيل كابل USB بالكمبيوتر، وقم بتوصيل الطرف اآلخر للكابل بجهاز االستقبال. 
ويجب تثبيت برنامج Dexcom Studio أوالً.

ستظهر شاشة شحن البطارية أوالً. بعد بضع ثواٍن، سيظهر رمز شحن البطارية 
 في الجانب األيسر العلوي من الرسم البياني لالتجاهات الذي مدته 

3 ساعات )الشاشة الرئيسية(. عند اكتمال شحن جهاز االستقبال، سيتحول رمز 
شحن البطارية إلى اللون الرمادي بالكامل. 

مالحظة: ستظل تحصل على قراءات الغلوكوز بالمستشعر أثناء شحن جهاز 
االستقبال خالل جلسة المستشعر. سيظهر تحذير ضعف البطارية على جهاز 

االستقبال لتنبيهك عند الحاجة إلى الشحن.

جهاز اإلرسال في علبته

 USB غطاء منفذ
في جهاز االستقبال

كابل USB متصل بجهاز االستقبال

قد ال تتطابق المعلومات 
الموجودة على الجانب الخلفي 

لجهاز اإلرسال تماًما مع 
الصورة الموضحة أعاله.

شاشة تعيين الوقت/التاريخ

شاشة تعيين معّرف جهاز 
اإلرسال

شاشة تعيين تنبيه االنخفاض

شاشة تعيين تنبيه االرتفاع

الخطوة 3
تعيين وضع التنبيه

يمكنك اختيار "أوضاع تنبيه" مختلفة لجهاز االستقبال بأصوات ومستويات صوت مختلفة بحيث تلبي احتياجاتك. 
خيارات وضع التنبيه هي:

  “يمكن استخدام "Vibrate" )اهتزاز( عندما تريد تعيين جهاز االستقبال على وضع صامت وأن يكون 
التنبيه باالهتزاز. في هذا الوضع لن يصدر صوت إال لتنبيه االنخفاض الثابت عند 3.1 ميليمول/لتر. 

سيصدر التنبيه كاهتزاز أوالً، ثم إشارات صوتية مسموعة بعد 5 دقائق إذا لم يتم التأكيد. 

يمكنك استخدام "Soft" )خافت( عند الرغبة في أن يكون صوت التنبيه منخفًضا. في هذا الوضع يتم تعيين 
جميع التنبيهات واإلنذارات على إشارات صوتية منخفضة. 

الوضع االفتراضي هو "Normal" )عادي(. في هذا الوضع يتم تعيين جميع التنبيهات واإلنذارات على 
إشارات صوتية أعلى. 

 يمكنك استخدام "Attentive" )مسموع( عند الرغبة في أن يكون صوت التنبيه مسموًعا. في هذا الوضع 
يتم تعيين جميع التنبيهات واإلنذارات على نغمات مرتفعة ومميزة. 

يمكن استخدام "HypoRepeat" )تكرار الصوت المنخفض( عندما تريد تنبيهات إضافية لقراءات 
الغلوكوز بالمستشعر المنخفضة للغاية. يشبه هذا الوضع الوضع عادي، لكنه يستمر في تكرار تنبيه 

 االنخفاض الثابت كل 5 ثواٍن حتى يتم التأكيد أو حتى ترتفع قراءة الغلوكوز بالمستشعر أعلى من 
3.1 مليمول/لتر.

 Main Menu األوضاع( في( Profiles أسفل خيار )جّرب( "Try It" استخدم ميزة
)القائمة الرئيسية( لسماع مثال على كل وضع تنبيه. 

اتبع هذه الخطوات لتعيين وضع التنبيه:
أ.   من أي رسم بياني لالتجاهات، اضغط على الزر SELECT )تحديد( لالنتقال إلى 

Main Menu )القائمة الرئيسية(.
ب.  اضغط على الزر DOWN )ألسفل( لتمييز Profiles )األوضاع(. اضغط على الزر 

SELECT )تحديد(.
ج.   اضغط على الزر UP )ألعلى( أو DOWN )ألسفل( لتمييز وضع التنبيه الذي تريد 

استخدامه.
د.   اضغط على زر SELECT )تحديد(. سيظهر  على يمين الوضع الذي اخترته.

 مالحظة: بصرف النظر عن الوضع الذي تم تعيينه، ستقوم كافة التنبيهات واإلنذارات بتنبيهك باالهتزاز أوالً. 
لن تكون هناك إشارة صوتية إذا قمت بتأكيد التنبيه أو اإلنذار بعد االهتزاز األول.

 Profiles قائمة
)األوضاع(، مع تمييز 

Try It )جّرب(

الخطوة 4
إدخال المستشعر

قبل البدء تأكد من وجود جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال والمستشعر ومسحات الكحول. استخدام منتجات تحضير الجلد أو 
المنتجات الالصقة )SkinTac ،Mastisol( اختياري. اغسل يديك بعناية، ثم جففهما.

أ.  اختر مكانًا لوضع المستشعر على أن يكون على مسافة 7.62 سنتيمترات على األقل من مجموعة حقن مضخة 
األنسولين أو موضع الحقن وبعيًدا عن نطاق الوسط. وتجنب المواضع المحتمل االصطدام بها أو الضغط عليها أو 

مواضع الجلد التي توجد بها ندبات أو وشم أو تهيّج.
   • البالغون من سن 18 سنة فأكثر: أدخل المستشعر في البطن )في الجهة األمامية من الجسم، الخيار أ(. 

    •  األطفال والمراهقون ما بين سنتين و17 سنة: أدخل المستشعر في البطن )الجهة األمامية من الجسم، الخيار أ( 
أو أعلى األرداف )الجهة الخلفية من الجسم، الخيار ب(. 

ب.  قم بتنظيف الجلد في مكان وضع المستشعر بمسحة كحول. واتركه حتى يجف. 
ج.  إذا قمت باستخدام منتج تحضير الجلد أو منتج الصق اختياري، فضعه على الجلد على شكل "دائرة" حيث ستضع 

القطعة الالصقة للمستشعر. أدخل المستشعر خالل الجلد النظيف في وسط الدائرة حيث يكون خاليًا من منتجات تحضير 
الجلد أو المنتجات الالصقة. دعه يجف )قد يكون ملمس الجلد لزًجا(. 

أخرج المستشعر من عبوته. د. 
 هـ.  قم بإزالة الغالف الالصق من جراب المستشعر على مرتين بحيث يتم نزع نصف 

الغالف في المرة الواحدة.

الخطوة هـ

الخطوة و

الخطوة ز

الخطوة ط

“2 CLICKS”

تركيب جهاز اإلرسال:
قم بتنظيف الجانب الخلفي من جهاز اإلرسال بمسحة كحول. واتركه حتى يجف.  أ. 

ب.  ضع جهاز اإلرسال في جراب المستشعر )بحيث يكون الجانب المستوي 
ألسفل، مع إبعاد الجانب الرفيع عن سقاطة جهاز اإلرسال(. 

الخطوة ي

“ 2 CLICKS”

الخطوة ك

لف سقاطة جهاز اإلرسال ألعلى 
أو ألسفل

شاشة "تقدم" بدء 
المستشعر

24-0[
دقيقة[

48-24[
دقيقة[

96-72[
دقيقة[

جاهز إلجراء 
المعايرة

72-48[
دقيقة[

البدء

 يمتلئ رمز العد التنازلي خالل بدء تشغيل المستشعر. عند ظهور أي من هذه الرموز، 
لن تحصل على أي قراءات غلوكوز أو تنبيهات.

إعداد الجهاز )تابع( 

معالج اإلعداد:
اضغط على الزر SELECT )تحديد( لتشغيل جهاز االستقبال. سيرشدك معالج اإلعداد خالل خطوات تعيين اللغة 

وتنسيق الوقت والوقت/التاريخ ومعّرف جهاز اإلرسال وتنبيهات االرتفاع/االنخفاض.
مالحظة: يتم تعيين وحدات قياس الغلوكوز )ميليمول/لتر( باستخدام الجهاز ويتعذر تغييرها.

سيتم بدء معالج اإلعداد عند إعداد جهاز استقبال Dexcom G4 PLATINUM ألول مرة فقط.

 Language قائمة
)اللغة(، مع تمييز 

English )اإلنجليزية(

 Time Format قائمة
)تنسيق الوقت(، مع تمييز 
Hour 24  )24 ساعة(

التعّرف على جهاز CGM )تابع(

تركيب جهاز اإلرسال في جراب المستشعر

عرض جانبي لجهاز اإلرسال في جراب المستشعر

تحذير: راجع جميع دواعي االستخدام وموانع االستخدام والتحذيرات والتدابير الوقائية واإلجراءات المفصلة الواردة 
 في دليل مستخدم جهاز Dexcom G4 PLATINUM قبل استخدام جهاز رصد الغلوكوز المستمر 

.Dexcom G4 PLATINUM

 الجهة الخلفية من الجسم الخطوة أ: الجهة األمامية من الجسم )من سن سنتين فأكثر(
)من سن سنتين إلى 17 سنة فقط(

الزر UP )ألعلى(

 DOWN الزر
)ألسفل(

الزر 
 SELECT

)تحديد(

الزر 
 RIGHT

)لليمين(

 LEFT الزر
)لليسار(

تنبيه 
االرتفاع

تنبيه 
االنخفاض

منطقة الحالة

المكبس

 أسطوانة أداة اإلدخال 
)تحتوي على إبرة إدخال 

صغيرة ومستشعر(

سقاطة جهاز اإلرسال

قفل األمان

الحلقة المعدنية

جراب المستشعر

لسان التحرير

جهاز اإلرسال بعد تركيبه سقاطة جهاز اإلرسال

“طقطقة مرتين”

“طقطقة مرتين”



ميزات متقدمة )تابع( 

الميزة المتقدمة رقم 2: عالمات الحدث
تتيح لك عالمات الحدث تسجيل معلومات قد تساعدك وفريق الرعاية الصحية في فهم أنماط الغلوكوز واتجاهاته بشكل 

أفضل. تتضمن األحداث الكربوهيدرات )بالغرام( واألنسولين )بالوحدات( والتمرينات )الشدة والمدة( والصحة )المرض، 
الضغط، أعراض االرتفاع/االنخفاض، الدورة الشهرية، الكحول(. ال تظهر عالمات الحدث على جهاز االستقبال لكن يمكن 

تنزيلها إلى برنامج Dexcom Studio. راجع دليل مستخدم جهاز Dexcom G4 PLATINUM للحصول على 
مزيد من المعلومات.

الميزة المتقدمة رقم 3: التنبيهات المتقدمة
لتشغيل التنبيهات المتقدمة، اتبع الخطوات التالية:

أ.  من أي رسم بياني لالتجاهات، اضغط على الزر SELECT )تحديد( لالنتقال إلى Main Menu )القائمة الرئيسية(.
 ب.  اضغط على الزر DOWN )ألسفل( لتمييز Alerts )التنبيهات( اضغط على 

الزر SELECT )تحديد(.

ج.  اضغط على الزر DOWN )ألسفل( لتمييز Advanced )متقدم(. اضغط على الزر 
SELECT )تحديد(.

د.  اضغط على الزر UP )ألعلى( أو DOWN )ألسفل( لتمييز الميزة المتقدمة التي تريد 
تعيينها. اضغط على الزر SELECT )تحديد(.

)1( تنبيهات High/Low Snooze )االرتفاع/االنخفاض بالغفوة(
يمكن تعيين تنبيهات High/Low Snooze )االرتفاع/االنخفاض بالغفوة( إلعادة تنبيهك عندما تظل قراءة الغلوكوز 

 بالمستشعر خارج مستوى التنبيه االرتفاع أو االنخفاض. يمكن تعيين تنبيهات الغفوة إلعادة التنبيه كل 15 دقيقة حتى
5 ساعات. راجع دليل مستخدم جهاز Dexcom G4 PLATINUM للحصول على مزيد من المعلومات.

إنذار انخفاض الغلوكوز
يحتوي جهاز PLATINUM Dexcom G4 على إنذار آلي بانخفاض نسبة الغلوكوز يكون معيّنًا على 3.1 مليمول/لتر. 

وال يمكنك إيقاف تشغيل هذا اإلنذار أو إعدادات إعادة التنبيه الخاصة به. إذا صدر هذا اإلنذار:
• اضغط على الزر SELECT )تحديد( لمسحه.

 •  سيصدر هذا اإلنذار مرةً أخرى خالل 30 دقيقة إذا ظلت قراءة الغلوكوز بالمستشعر 
عند 3.1 ميليمول/لتر أو أقل.

Dexcom G4 PLATINUM CGM الميزات المتقدمة لجهاز
يتضمن جهاز Dexcom G4 PLATINUM ميزات وتنبيهات متقدمة تحّسن كفاءة استشعار الغلوكوز. باستثناء أسهم االتجاه 

 Dexcom G4 PLATINUM وعالمات الحدث، تكون هذه اإلنذارات المتقدمة قيد "إيقاف التشغيل" عند استالم جهاز 
ألول مرة لكن يمكنك تشغيلها وتخصيصها.

الخطوة 7
إنهاء جلسة المستشعر

يتوقف المستشعر تلقائيًا عن التشغيل بعد مرور 7 أيام. وسينبهك جهاز االستقبال 
بفاصل 6 ساعات ثم ساعتين ثم 30 دقيقة قبل انتهاء جلسة المستشعر. ستظهر شاشة 

Replace Sensor Now )استبدل المستشعر اآلن( عندما يحين وقت إزالة 
المستشعر.

إزالة جراب المستشعر وجهاز اإلرسال:
مالحظة: احتفظ بالمستشعر وجهاز اإلرسال معًا عند إزالتهما من الجلد.

أ.   قم بإزالة جراب المستشعر من جسمك مثل أية ضمادة طبية Band-Aid. ال تقم بإزالة جهاز اإلرسال من جراب 
المستشعر حتى تتم إزالة المستشعر من الجسم بالكامل.

ب.  ضع جراب المستشعر/جهاز اإلرسال على سطح مستٍو. هناك طريقتان إلزالة 
جهاز اإلرسال:

  •  قم بإبعاد األلسنة الخلفية لجراب المستشعر بأصابعك. سينبثق جهاز اإلرسال. 
أو   

   •  استخدم قفل األمان )من أداة إدخال المستشعر(. أدخل الحواف المسننة 
لقفل األمان بحيث يتم "تثبيت" النهاية العريضة لجهاز اإلرسال بإحكام 

في جراب المستشعر. اضغط على قفل األمان ألسفل وصوالً إلى أقصى 
نقطة للضغط، ثم اسحب ألعلى. سينبثق جهاز اإلرسال.

ج.  اترك جهاز اإلرسال كما هو. تخلّص من المستشعر وفقًا لإلرشادات 
المحلية المتعلقة بالتخلص من المكونات المالمسة للدم.

قفل 
األمان

 جهاز اإلرسال مع تثبيت 
قفل األمان

استكشاف أخطاء المستشعر وإصالحها
راجع دليل مستخدم جهاز Dexcom G4 PLATINUM أو اتصل بمندوب Dexcom المحلي للحصول على إجابة 

ألي تساؤالت معلّقة/الستكشاف المشكالت وإصالحها.

 Replace Sensor شاشة
Now )استبدل المستشعر اآلن(

شاشة عرض جهاز االستقبال
سترى هذه الشاشة عند تشغيل جهاز اإلرسال خالل جلسة المستشعر.

مالحظة: تظهر قراءات الغلوكوز بالمستشعر األعلى من إعداد High Alert )تنبيه االرتفاع( باللون األصفر. تظهر 
قراءات الغلوكوز بالمستشعر األقل من إعداد Low Alert )تنبيه االنخفاض( باللون األحمر. تظهر قراءات الغلوكوز 

بالمستشعر التي تكون في النطاق المستهدف باللون األبيض.

سهم اتجاه

الوقت الحالي

آخر قراءة لنسبة الغلوكوز في آخر 5 دقائق

نطاق 
الغلوكوز 
المستهدف إعداد تنبيه انخفاض 

الغلوكوز

الرسم الخاص 
بآخر قراءة لنسبة 

الغلوكوز

هوائي
بطارية منطقة الحالة

 إعداد تنبيه 
ارتفاع الغلوكوز

 قيم
الغلوكوز

ساعات الرسم البياني لالتجاهات

قطرة الدم في منطقة 
الحالة

المعايرة مطلوبة.
 •  أدخل معايرة كما هو موضح في الخطوة 6 من دليل البدء 

السريع هذا

خطأ معايرة يستلزم 
انتظار 15 دقيقة

ال يجري المستشعر المعايرة بشكل صحيح.
•  اضغط على الزر SELECT )تحديد(. وسيظهر  في 

شريط الحالة
• انتظر 15 دقيقة، ثم أدخل معايرة واحدة

•  إذا استمر الخطأ، فأدخل معايرة واحدة أخرى، وانتظر 15 دقيقة
•  في حالة عدم ظهور أية قراءات للغلوكوز بالمستشعر، اتصل 

بمندوب Dexcom المحلي

خطأ معايرة يستلزم 
انتظار ساعة واحدة

ال يجري المستشعر المعايرة بشكل صحيح. 
•  اضغط على الزر SELECT )تحديد(. وسيظهر  في 

شريط الحالة
• انتظر ساعة واحدة، ثم أدخل معايرة واحدة

•  انتظر 15 دقيقة. في حالة عدم ظهور أية قراءات للغلوكوز 
بالمستشعر، اتصل بمندوب Dexcom المحلي

خطأ قراءة الغلوكوز  
في منطقة الحالة

انتظر.  يتم مسحها ذاتًيا خالل دقائق أو ساعات. في حالة 
 استمرار وجوده بعد مرور ثالث ساعات، اتصل 

بمندوب Dexcom المحلي.
• ال تقم بإجراء المعايرة. 

•  تأكد من التصاق جراب المستشعر بجسمك بإحكام وعدم احتكاك 
أي شيء به

•  تحقق من تثبيت جهاز اإلرسال بإحكام على كال الجانبين

تعّطل المستشعر

توّقف المستشعر عن التشغيل قبل انتهاء الجلسة التي مدتها سبعة 
أيام.

• اضغط علىزر SELECT )تحديد( لمسح التنبيه/الشاشة 
• اتصل بمندوب Dexcom المحلي

• قم بإزالة المستشعر المتعطل وأدِخل مستشعًرا جديًدا

إجراءات المعايرة "المسموح بها"
•  استخدم نفس جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم لجميع المعايرات خالل جلسة عمل المستشعر.

•  تأكد من صحة ترميز أشرطة اختبار الغلوكوز في الدم وأنها غير منتهية الصالحية.
• اغسل يديك وجففهما قبل اختبار نسبة الغلوكوز في الدم.

• استخدم قيم غلوكوز الدم عن طريق أداة وخز اإلصبع فقط للمعايرة.

إجراءات المعايرة "غير المسموح بها"
• ال تقم بإجراء المعايرة عند رؤية  أو  في شريط الحالة.

 •  ال تقم بإجراء المعايرة في حالة ارتفاع مستوى الغلوكوز في الدم لديك عن 22.2 مليمول/لتر أو في حالة انخفاضه 
عن 2.2 مليمول/لتر.

•  ال تقم بإجراء المعايرة عندما يكون األسيتامينوفين )باراسيتامول( نشًطا في الجسم.

إنذار انخفاض الغلوكوز

الميزة المتقدمة رقم 1: أسهم االتجاه
قد يظهر سهم االتجاه بجانب قراءة الغلوكوز بالمستشعر على 

شاشات االتجاهات بجهاز االستقبال. تعرض أسهم االتجاه 
التغير الحادث في اتجاه الغلوكوز وسرعته. راجع دليل مستخدم 

جهاز Dexcom G4 PLATINUM للحصول على مزيد من المعلومات. 

يظهر سهم معدل التغير في الجانب العلوي 
األيمن من الرسم البياني لالتجاهات

Main Menu )القائمة 
الرئيسية(، مع تمييز 
Alerts )التنبيهات(

قائمة Alerts )التنبيهات(، 
 Advanced مع تمييز

)متقدم(

 قائمة Advanced )متقدم(، 
 High Snooze مع تمييز

)االرتفاع بالغفوة(

 High Alert شاشة إعداد 
 )تنبيه االرتفاع(، مع تحديد 
minutes 15  )15 دقيقة(

ميزات متقدمة )تابع( 
)2( تنبيهات معدل ارتفاع/انخفاض الغلوكوز

يمكن تعيين تنبيهات المعدل لتنبيهك عندما ترتفع قراءات الغلوكوز بالمستشعر )تنبيه االرتفاع( أو تنخفض )تنبيه 
 االنخفاض( إلى 0.11 ميليمول/لتر أو أكثر في الدقيقة أو 0.17 ميليمول/لتر أو أكثر في الدقيقة. راجع دليل مستخدم 

جهاز Dexcom G4 PLATINUM للحصول على مزيد من المعلومات.

)3( تنبيه Out of Range )خارج النطاق(
يمكن تعيين تنبيه Out of Range )خارج النطاق( لتنبيهك عند عدم اتصال جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال ببعضهما 

البعض لمدة زمنية من 20 إلى 200 دقيقة. أما رمز خارج النطاق ) (، فسوف يظهر في الجانب األيمن العلوي 
من الرسم البياني لالتجاهات، كما ستظهر شاشة التنبيه Out of Range )خارج النطاق(. راجع دليل مستخدم جهاز 

Dexcom G4 PLATINUM للحصول على مزيد من المعلومات.

 Advanced قائمة
 Rise متقدم(، مع تمييز(

Rate )معدل االرتفاع(

 Rise Rate قائمة
)معدل االرتفاع(، 

 On/Off مع تمييز
)تشغيل/إيقاف(

 Rise Rate شاشة
)معدل االرتفاع(، مع 
تمييز On )تشغيل(

 قائمة Advanced )متقدم(، مع تمييز 
Out of Range )خارج النطاق(

 شاشة تنبيه 
Out of Range )خارج النطاق(

 Dexcom وDexcom G4 وDexcom G4 PLATINUM وDexcom Studio هي عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة .Dexcom, Inc في 
الواليات المتحدة و/أو بلدان أخرى.
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الخطوة 6
المعايرة

يجب عليك استخدام جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم لمعايرة جهاز PLATINUM Dexcom G4. في نهاية فترة 
بدء التشغيل التي مدتها ساعتان، يجب إجراء معايرتين قبل ظهور أي قراءات للغلوكوز على المستشعر. يجب إدخال قيم 
معايرة غلوكوز الدم الخاصة بالمعايرة في جهاز االستقبال خالل 5 دقائق من إجراء االختبار باستخدام جهاز قياس نسبة 

الغلوكوز في الدم.

معايرة بدء التشغيل:
أ.  بعد انتهاء فترة بدء التشغيل التي تستغرق ساعتين، سوف تظهر على شاشة جهاز االستقبال 
مطالبة بقطرتي دم لمعايرة بدء التشغيل. اضغط على الزر SELECT )تحديد( لمسح هذا 

التنبيه. 
ب. اغسل يديك وجففهما جيًدا.

ج.  قم بقياس غلوكوز الدم بأداة وخز اإلصبع باستخدام جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم.
 د.  من أي رسم بياني لالتجاهات، اضغط على الزر SELECT )تحديد( لالنتقال إلى 

Main Menu )القائمة الرئيسية(.
 هـ.  اضغط على الزر DOWN )ألسفل( لتمييز Enter BG )إدخال غلوكوز الدم(. اضغط على الزر 

SELECT )تحديد(. 
 و.  بالنسبة لمعايرة بدء التشغيل، تكون القيمة االفتراضية لغلوكوز الدم في جهاز االستقبال هي 6.7 مليمول/لتر. 

اضغط على الزر UP )ألعلى( أو DOWN )ألسفل( إلدخال القيمة الفعلية لغلوكوز الدم من جهاز قياس نسبة 
الغلوكوز في الدم. اضغط على الزر SELECT )تحديد(.

اضغط على الزر SELECT )تحديد( مرة أخرى لقبول المعايرة. ز. 
قم بتكرار الخطوات من )ج( إلى )ز( إلدخال قيمة غلوكوز دم ثانية.  ح. 

تحديث المعايرة:
سوف تظهر مطالبة بقطرة دم واحدة للمعايرة على شاشة جهاز االستقبال إلعالمك بضرورة 

تحديث المعايرة. لتأكيد هذه المطالبة، اضغط على SELECT )تحديد(. 
بعد معايرة بدء التشغيل، يجب إدخال تحديثات المعايرة مرة واحدة كل 12 ساعة بحد أدنى.

مالحظة: قد يؤدي إجراء المعايرة بمعدل أقل من الُموصى به إلى إعطاء قراءات غير دقيقة 
للغلوكوز بالمستشعر. يمكنك إدخال المزيد من المعايرات كل يوم إذا أردت. راجع دليل 

مستخدم جهاز Dexcom G4 PLATINUM للحصول على مزيد من التفاصيل حول 
المعايرة.

مطالبة معايرة بدء 
التشغيل

مطالبة المعايرة

Dexcom, Inc.
 6340 Sequence Drive

San Diego, CA 92121 USA
1.858.200.0200+

www.dexcom.com
خارج الواليات المتحدة: اتصل بمندوب Dexcom المحلي

MDSS GmbH
Schiffgraben 41

30175 Hannover, Germany

EC  REP

بال سهم

ثابت

0-0.06 ميليمول/
لتر/دقيقة

ارتفاع ببطء

    0.11-0.06
ميليمول/لتر/دقيقة

ارتفاع

       0.17-0.11
ميليمول/لتر/دقيقة 

ارتفاع بسرعة

0.17 أو أكثر 
ميليمول/لتر/دقيقة

انخفاض ببطء

        0.11-0.06
ميليمول/لتر/دقيقة

انخفاض

        0.17-0.11
ميليمول/لتر/دقيقة

انخفاض بسرعة

0.17 أو أكثر 
ميليمول/لتر/دقيقة

ال توجد معلومات 
لمعدل التغير

0-1.7 ميليمول/
لتر ألعلى أو
 ألسفل خالل
2/1 ساعة

1.7-3.3 ميليمول/
لتر ألعلى

خالل 2/1 ساعة

      5.0-3.3
ميليمول/لتر 

ألعلى
خالل 2/1 ساعة

5.0 أو أكثر 
ميليمول/لتر
 ألعلى خالل
2/1 ساعة

    3.3-1.7
ميليمول/لتر ألسفل
خالل 2/1 ساعة

        5.0-3.3
ميليمول/لتر ألسفل
خالل 2/1 ساعة

5.0 أو أكثر   
ميليمول/لتر

 ألسفل خالل 
2/1 ساعة

األسئلة المتداولة )تابع( 
كيف يمكنني تغيير مستويات تنبيه االرتفاع/االنخفاض لدّي؟

اتبع الخطوات التالية:
 Main Menu تحديد( لالنتقال إلى( SELECT أ.   من أي رسم بياني لالتجاهات، اضغط على الزر 

)القائمة الرئيسية(.
ب.  اضغط على الزر DOWN )ألسفل( لتمييز Alerts )التنبيهات(. اضغط على الزر 

SELECT )تحديد(.

 ج.  اضغط على الزر SELECT )تحديد( لتحديد High Alert )تنبيه االرتفاع(. أو 
 اضغط على الزر DOWN )ألسفل(، ثم الزر SELECT )تحديد( لتحديد 

Low Alert )تنبيه االنخفاض(. 

د.  استخدم الزر UP )ألعلى( أو DOWN )ألسفل( لتغيير مستوى التنبيه.
هـ. اضغط على الزر SELECT )تحديد( لتأكيد التغييرات.

ما مدة ضمان جهاز إرسال Dexcom G4 PLATINUM؟
مدة ضمان جهاز اإلرسال 6 أشهر.

ما مدة ضمان جهاز استقبال Dexcom G4 PLATINUM؟
مدة ضمان جهاز االستقبال 12 شهًرا.

األسئلة المتداولة
ما هي موانع استخدام مستشعر Dexcom G4 PLATINUM؟

•  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 PLATINUM وجهاز اإلرسال وجهاز االستقبال قبل إجراءات التصوير 

بالرنين المغناطيسي )MRI( أو األشعة المقطعية )CT( أو العالج باإلنفاذ الحراري. ذلك، حيث إنه لم يتم اختبار جهاز 
Dexcom G4 PLATINUM أثناء التصوير بالرنين المغناطيسي )MRI( أو األشعة المقطعية )CT( أو 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.

هل ينبغي اتخاذ القرارات العالجية استناًدا إلى نتائج جهاز Dexcom G4 PLATINUM CGM؟
ال. يجب أن تكون قرارات العالج أو جرعة األنسولين على أساس قيمة غلوكوز الدم التي تم الحصول عليها من جهاز 

 قياس نسبة الغلوكوز في الدم. ويعمل معدل تغيّر الغلوكوز واتجاهه والرسم البياني لالتجاهات على جهاز 
Dexcom G4 PLATINUM على توفير معلومات أخرى إضافية للمساعدة في هذه القرارات. 

هل من الطبيعي أال تتطابق قراءات غلوكوز الدم بمستشعر Dexcom G4 PLATINUM CGM مع قيم غلوكوز 
الدم بأداة وخز اإلصبع تماًما؟

نعم. قراءات غلوكوز الدم بالمستشعر مخصصة لالستخدام في تحديد االتجاهات فحسب. يقوم جهاز قياس نسبة الغلوكوز 
في الدم والمستشعر بقياس الغلوكوز من خالل نوعين مختلفين من سوائل الجسم: الدم والسائل الِخاللي. لذلك، قد ال تتطابق 

قيم جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم مع قيم غلوكوز الدم بالمستشعر تماًما.

لماذا ال يمكنني تناول أي دواء يحتوي على األسيتامينوفين )باراسيتامول( أثناء استخدام جهاز Dexcom G4 PLATINUM؟
يعد األسيتامينوفين )باراسيتامول( من موانع االستخدام الخاصة بجهاز Dexcom G4 PLATINUM ويجب عدم 

تناوله أثناء فترة استعمال المستشعر. فقد تكون قراءة جهاز Dexcom G4 PLATINUM مرتفعة بشكل غير دقيق عند 
تناول األدوية المحتوية على األسيتامينوفين )باراسيتامول(. قد يختلف مستوى عدم الدقة ومدته من شخص آلخر. لمعرفة 

طول المدة التي قد يستمر خاللها تأثير األدوية المحتوية على األسيتامينوفين )باراسيتامول( على الجسم، استِشر موفر 
الرعاية الصحية.

Main Menu )القائمة 
الرئيسية(، مع تمييز 
Alerts )التنبيهات(

قائمة Alerts )التنبيهات(، 
 High Alert مع تمييز

)تنبيه االرتفاع(

 High Alert شاشة
)تنبيه االرتفاع(، مع 

تمييز Level )المستوى(


