جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز

دليل البدء السريع
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دليل البدء السريع

تهانينا لك باقتناء جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز (CGM) Dexcom G5 Mobile
وجعله جز ًءا من حياتك!
يتيح لك جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز  (CGM) Dexcom G5 Mobileمالحظة ظهور
قراءات الغلوكوز التي يسجلها المستشعر بصفة مستمرة في الوقت الفعلي كل خمس دقائق لمدة تصل
إلى سبعة أيام .وسوف تساعدك هذه القراءات في التعرّ ف 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.
استخدم هذا الدليل إلى جانب البرنامج التعليمي لـ  ،Dexcom G5 Mobileلمساعدتك في إعداد جهاز
المراقبة المستمرة للغلوكوز  (CGM) Dexcom G5 Mobileوبدء استخدامه .وإذا أردت الحصول
على مساعدة في استخدام الجهاز ،فاتصل بموزع  Dexcomالمحلي لديك.
قبل البدء وفي حال وجود تساؤالت لديك في أي وقت ،راجع دليل مستخدم جهاز المراقبة المستمرة
للغلوكوز .(CGM) Dexcom G5 Mobile

تحذير :راجع كافة موانع االستخدام واإلنذارات والتدابير الوقائية واإلجراءات
التفصيلية الواردة بدليل المستخدم قبل استخدام جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز
.(CGM) Dexcom G5 Mobile
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استخدام جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز
 (CGM) Dexcom G5 Mobileالتخاذ قرارات العالج
تكون قيمة قياس نسبة الغلوكوز في الدم رقما ً فقط.
الرقم ليس كافياً.
يقدم الرسم البياني لالتجاهات معلومات عن سرعة الغلوكوز لديك واتجاهه .إن األمر ال يتعلق كله
بالرقم.

إذا كانت هذه هي قراءة جهاز القياس الخاص
بك ،فماذا ستفعل؟

5.3

إذا رأيت هذا بدالً من القراءة السابقة ،فهل
ستستجيب بشكل مختلف؟

االنخفاض السريع للقيمة  5.3مليمول/لتر يختلف
عن االرتفاع السريع للقيمة  5.3مليمول/لتر
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اتخاذ قرارات العالج
انظر إلى العناصر األربعة التالية قبل اتخاذ قرار عالج:

سهم
اتجاه

2
1

قراءة
الغلوكوز
بالمستشعر

الرسم البياني
3
لالتجاهات
االرتفاع/

االنخفاض 4
التنبيهات

1

قراءة
الغلوكوز
بالمستشعر

2

سهم اتجاه

 3الرسم البياني
لالتجاهات
 4االرتفاع/االنخفاض
التنبيهات

تحتاج إلى النظر إلى جميع العناصر األربعة قبل اتخاذ قرار عالج استنا ًدا إلى جهاز المراقبة المستمرة
للغلوكوز ( )CGMمن  .Dexcomإذا كنت ال تستخدم جميع العناصر األربعة ،فقد تتخذ قرار عالج
خاطئ.
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قم بهذه األشياء المتعلقة بقرارات العالج باستخدام جهاز المراقبة
المستمرة للغلوكوز ()CGM
•	اعتمد بقرارات العالج على العناصر األربعة األساسية  -قراءات الغلوكوز التي يسجلها
المستشعر وسهم االتجاهات والرسم البياني لالتجاهات واإلنذار /التنبيهات
• اتخذ التدابير الوقائية  -انظر إلى جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز ( )CGMبشكل متكرر
• اعمل مع اخصائي الرعاية الصحية الخاص بك لوضع خطة العالج
• تعلم أفضل ما يمكن عمله من قرارات العالج السابقة
•	أسند قرارات العالج على األتجاه .االتجاه هو ثالث قراءات على األقل للغلوكوز بالمستشعر
خالل  15دقيقة (حيث تمثل كل نقطة  5دقائق من قراءة الغلوكوز بالمستشعر).

غير صحيحة -
قراءة واحدة خالل
الـ  15دقيقة األخيرة.

صحيحة  3 -قراءات
خالل الـ  15دقيقة
األخيرة.

لن ترى سهم اتجاه إذا كانت لديك
قراءة واحدة فقط

أشياء ال ينبغي القيام بها خاصة بقرارات العالج باستخدام جهاز المراقبة
المستمرة للغلوكوز ()CGM

+
نسبة كربوهيدرات عالية  +وجبة من
حبوب القمح = عادي

•	ال تتناول جرعات أنسولين
متعددة في أوقات قريبة من
بعضها إلى حد كبير
•	ال تبالغ في رد الفعل تجاه
معلومات المستشعر

شاهد وترقب .ال تبالغ في رد الفعل.
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أشياء ال ينبغي القيام بها خاصة بقرارات العالج باستخدام جهاز المراقبة
المستمرة للغلوكوز (( )CGMتابع)
•	ال تستخدم جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز
( )CGMالتخاذ قرارات العالج الخاصة بك إذا لم
تكن قراءات الغلوكوز التي يسجلها المستشعر متطابقة
مع التجربة السابقة  ---استخدم جهاز قياس نسبة
الغلوكوز في الدم الخاص بك
•	ال تستخدم جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز
( )CGMالتخاذ قرارات العالج الخاصة بك إذا لم
تكن األعراض مطابقة لقراءات الغلوكوز التي يسجلها
المستشعر  --استخدم جهاز قياس نسبة الغلوكوز في
الدم الخاص بك

غير صحيحة -
ال يوجد سهم اتجاه

•	ال تتخذ قرارات العالج إذا لم
يكن هناك سهم اتجاه

•	ال تستخدم جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز ( )CGMالتخاذ قرارات
العالج الخاصة بك في حالة تناولك لدواء الباراسيتامول  /األسيتامينوفين
 --استخدم جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم الخاص بك

ارجع إلى دليل المستخدم لديك للحصول على مزيد من المعلومات عن استخدام جهاز المراقبة
المستمرة للغلوكوز  (CGM) Dexcom G5 Mobileالتخاذ قرارات العالج.
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نظرة عامة على الجهاز
يتألف جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز  (CGM) Dexcom G5 Mobileمما يلي:

 .1المستشعر وأداة اإلدخال
• يتم إدخال المستشعر باستخدام أداة اإلدخال
•	مستشعر صغير يقيس مستويات الغلوكوز بالمستشعر تحت
الجلد تمامًا
• يمكن حمله لمدة تصل إلى سبعة أيام
• يتم التخلص من المستشعر وأداة اإلدخال بعد االستخدام

 .2جهاز اإلرسال
• يوجد داخل حجيرة المستشعر
•	يرسل معلومات الغلوكوز التي سجلها المستشعر السلكيًا إلى
إما تطبيق  Dexcom G5 Mobileأو جهاز االستقبال أو
كالهما.
• يمكن إعادة استخدامه خالل مدة عمر البطارية التي تستمر
لثالثة أشهر

 .3جهاز (أجهزة) العرض
يمكن استخدام تطبيق  Dexcom G5 Mobile Appالموجود
على جهازك الذكي* و/أو جهاز االستقبال (اختياري في بعض
البلدان) كجهاز عرض.
• يعرض قراءات الغلوكوز التي يسجلها المستشعر
يتيح لك تعيين اإلنذار  /التنبيهات واستالمها
•	يجب إبقاء جهاز العرض وجهاز اإلرسال على بٌعد  6أمتار من
بعضهم البعض

* التطبيق غير متوفر لكافة األجهزة الذكية والبلدان .للحصول على التفاصيل ،راجع
 .dexcom.com/compatibilityقد تبدو شاشات األجهزة الذكية الخاصة بك مختلفة قليالً عما هو موضح.
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اختر جهاز العرض الخاص بك
إلعداد جهاز  ،Dexcom G5 Mobileاختر أوالً جهاز (أجهزة) العرض الذي ترغب في أن
يستلم بيانات وتنبيهات جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز ( )CGMالخاص بك .لديك ثالثة خيارات،
ستساعدك الصفحات التالية في اتخاذ قرارك.
• جهازك الذكي فقط
• جهاز االستقبال فقط (اختياري في بعض البلدان)
• كال الجهازين

الجهاز الذكي فقط
يرسل جهاز اإلرسال معلومات الغلوكوز التي
سجلها المستشعر مباشرة إلى جهازك الذكي
باستخدام تقنية ® Bluetoothالالسلكية.
يجب أن يكون  Bluetoothفي جهازك
الذكي في وضع التشغيل الستالم بيانات
وتنبيهات جهاز.مراقبة الغلوكوز المستمرة
(.)CGM
أشياء يجب وضعها في االعتبار في حالة
اختيار جهازك الذكي فقط:

المستشعر1.
Sensor
.1
(Below
theالجلد)
)(Skinتحت

اإلرسال2.
Transmitter
 .2جهاز

•	قد تلغي إعدادات الجهاز الذكي ،مثل
كتم الصوت وعدم االزعاج ،إعدادات
التطبيق ومن ثم تمنع إصدار صوت
التنبيهات
•	إذا كانت لديك سماعات رأس أو أي
ملحقات صوتية أخرى متصلة ،فإن
أصوات التنبيهات قد ُتسمع من خالل
الملحقات فقط

الجهاز الذكي
.3
3. Smart
Device

إلعداد التطبيق انظر الصفحة .10
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جهاز االستقبال فقط
يرسل جهاز اإلرسال معلومات الغلوكوز التي
سجلها المستشعر مباشرة إلى جهاز االستقبال
الخاص بك باستخدام .Bluetooth
أشياء يجب وضعها في االعتبار في حالة
اختيار جهاز االستقبال فقط:
1.
Sensor
المستشعر
.1
(Below
theالجلد)
)(Skinتحت

•	قد يكون استخدام جهاز االستقبال
كجهاز عرض اختياريًا في بعض
البلدان
•	جهاز االستقبال الخاص بك هو عبارة
عن جهاز طبي مخصص

اإلرسال2.
Transmitter
 .2جهاز

•	استخدمه عند عدم تمكنك من أخذ
جهازك الذكي
•	ال داعي للقلق بشأن إعدادات الهاتف
•	تستمر البطارية في العمل لمدة
ثالثة أيام على األقل
•	لن تحصل على حق وصول إلى
*Dexcom Share

االستقبال
 .3جهاز
3. Receiver

* يتيح لك  Dexcom Shareمشاركة معلومات الغلوكوز التي سجلها المستشعر مع المتابعين.

لالطالع على إعداد جهاز االستقبال انظر الصفحة .18
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الجهاز الذكي وجهاز االستقبال
يرسل جهاز اإلرسال معلومات الغلوكوز التي
سجلها المستشعر مباشرة إلى تطبيقك و/أو
جهاز االستقبال الخاص بك ،في نفس الوقت،
باستخدام .Bluetooth
ال "يتصل" تطبيقك وجهاز االستقبال الخاص
بك ببعضهما البعض.
1. Sensor
المستشعر
.1
(Below
theالجلد)
)(Skinتحت

يمكنك اختيار استخدام كال الجهازين في الحال
أو التبديل بين األجهزة.
أشياء يجب وضعها في االعتبار في حالة اختيار
كال الجهازين:

اإلرسال2.
Transmitter
 .2جهاز

•	استخدم تطبيقك خالل األنشطة اليومية
حيثما تأخذ جهازك الذكي
•	استخدم جهاز االستقبال الخاص بك خالل
األنشطة حيث حذف (ال قد) ال يُسمح
بجهازك الذكي (العمل أو المدرسة)
•	إذا كنت تحمل كال الجهازين ،فستتلقى
التنبيهات ويجب قبول التنبيهات على كال
الجهازين

Smartأو3.
Device
الجهاز الذكي
.3
or Receiver
االستقبال
جهاز

إلعداد التطبيق انظر الصفحة .10
لالطالع على إعداد جهاز االستقبال انظر الصفحة .18
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إعداد تطبيقك

قم بتثبيت تطبيق Dexcom G5 Mobile
من متجر التطبيقات الخاص بك.

A

B
التسجيل

تسجيل الدخول إلى التطبيق (باستخدام
حساب  Dexcomالحالي الخاص بك) أو
تسجيل الدخول إلى حساب جديد.
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إعداد تطبيقك (تابع)
بمجرد تسجيل الدخول ،تظهر هذه الشاشة ويرشدك التطبيق خالل عملية اإلعداد.

يستغرق هذا األمر  20دقيقة تقريبًا ويتضمن:
		

•

ضبط التنبيهات المرتفعة والمنخفضة

		

•

ضبط إعدادات الجهاز

		

•

إدخال الرقم المتسلسل لجهاز اإلرسال

		

•

إدخال المستشعر وتركيب جهاز اإلرسال

		

•

إقران جهاز اإلرسال بالتطبيق

		

•

بدء التشغيل السريع للمستشعر لمدة ساعتين
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إدخال قيم جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم المبدئية
في نهاية التشغيل السريع لمدة ساعتين ،يجب إدخال قيمتين منفصلتين لجهاز قياس نسبة الغلوكوز في
الدم ( )BGقبل بدء قراءات الغلوكوز بالمستشعر.

A

ينبهك تطبيقك عندما تحتاج إلى إدخال قيمتي جهاز قياس نسبة
الغلوكوز في الدم لديك.
انتقل إلى تطبيقك إلدخال القيم.

اغسل يديك وجففهما جي ًدا.

B

C

D

E

F

قم بقياس غلوكوز الدم عن طريق أداة وخز اإلصبع باستخدام
جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم.

المس الدائرة إلدخال قيمة جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم
خالل خمس دقائق من الحصول على القيمة.

أدخل القيمة الفعلية من جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم.
المس ( SAVEحفظ).

كرر الخطوات أعاله إلدخال قيمة جهاز قياس نسبة الغلوكوز في
الدم الثانية من أداة وخز اإلصبع الثانية.
سيضمن إدخال قيمتين منفصلتين لجهاز قياس نسبة الغلوكوز في
الدم دقة القراءة.
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نصائح إلدخال قيم جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم
أدخل قيم جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم:
•
•
•
•
•

بعد غسل يديك وتجفيفهما جي ًدا
خالل  5دقائق من الحصول على القيمة من جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم
استخدام الرقم الفعلي من جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم
استخدام قيم غلوكوز الدم عن طريق أداة وخز اإلصبع فقط
كل  12ساعة بحد أدنى

ال تدخل قيم جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم:
• إذا كانت القيمة لديك أعلى من  22.2مليمول/لتر أو أقل من  2.2مليمول /لتر
• إذا رأيت ؟؟؟ (عالمة استفهام) أو خطأ فقدان اإلشارة على الشاشة
• بعد تناول الباراسيتامول  /األسيتامينوفين

أدخل قيمة جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم كل  12ساعة
بعد القيم األولية لجهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم ،يجب إدخال قيم جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم
مرة واحدة على األقل كل  12ساعة.

يٌظهر رمز جهاز القياس إشارة باللون
األحمر عند الحاجة إلى قيمة جهاز قياس
نسبة الغلوكوز في الدم.

تحذير :قم بمعايرة جهاز  G5 Mobileمرة واحدة
على األقل كل  12ساعة .يلزم معايرة جهاز
 G5 Mobileلتقديم قراءات دقيقة.
انظر دليل مستخدم جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز
 (CGM) Dexcom G5 Mobileللحصول على مزيد من التفاصيل.
إذا ظهرت لك رسالة خطأ ،فانقر فوق عالمة االستفهام الزرقاء واتبع
التعليمات.
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عرض الشاشة الرئيسية
إدخال نسبة
الغلوكوز في الدم
قيمة جهاز القياس

األحداث

القائمة الرئيسية

Dexcom Share
سهم اتجاه

قراءة الغلوكوز
نطاقات الغلوكوز
مستوى تنبيه ارتفاع
الغلوكوز

قراءة الغلوكوز الحالية

مستوى تنبيه
انخفاض الغلوكوز

Trend Graph
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أين أنت
لمعرفة موقعك اآلن ،انظر إلى اللون والرقم.

أحمر = منخفض

أصفر = مرتفع

رمادي= مستهدف

قد تحدث أخطاء أو مشاكل في جهازك .وهي تظهر على الشاشة الرئيسية كدوائر
سوداء مع معلومات ذات صلة بالمشكلة أو الخطأ .لن تحصل على قراءات
الغلوكوز بالمستشعر أو التنبيهات عند ظهور دائرة سوداء .المس عالمة االستفهام
الزرقاء للحصول على مزيد من المعلومات.
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إلى أين تتجه
لمعرفة وجهتك ،انظر إلى أسهم االتجاهات .تذكر أن األمر ال يتعلق كله بالرقم .انتبه إلى اتجاه تغير
الغلوكوز لديك وسرعته.
ثابت :ال يزيد/ينقص عن
 0.06مليمول/لتر كل دقيقة
انخفاض ببطء :قد ينخفض
الغلوكوز ليصل إلى  1.7مليمول/
لتر في  15دقيقة

ارتفاع ببطء :قد يرتفع الغلوكوز
ليصل إلى  1.7مليمول/لتر في
 15دقيقة

انخفاض :قد ينخفض الغلوكوز
ليصل إلى  2.5مليمول/لتر في
 15دقيقة

ارتفاع :قد يرتفع الغلوكوز ليصل
إلى  2.5مليمول/لتر في  15دقيقة

انخفاض بسرعة :قد ينخفض
الغلوكوز ألكثر من  2.5مليمول/
لتر في  15دقيقة

ارتفاع بسرعة :قد يرتفع الغلوكوز
ألكثر من  2.5مليمول/لتر في
 15دقيقة

يقيس جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز ( )CGMالمليمول/لتر في الدقيقة ،حيث يحسب هذا الرسم
البياني ما قد يعنيه هذا كل  15دقيقة.

أين كنت
لمعرفة أين كنت ،انظر إلى الرسم البياني لالتجاهات .أدر جهازك الذكي على الجانبين للحصول على
منظر أكبر لشاشة االتجاهات.
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إنهاء فترة عمل المستشعر  /إزالة حجيرة المستشعر وجهاز اإلرسال
يتوقف المستشعر تلقائيًا عن التشغيل بعد مرور  7أيام .وسينبهك التطبيق بفاصل  6ساعات ثم ساعتين
ثم  30دقيقة قبل انتهاء فترة عمل المستشعر.
ستظهر شاشة استبدال المستشعر اآلن عندما يحين وقت إزالة
المستشعر.

A

قم بإزالة الالصقة من جسمك مثل ® .Band-Aidعند إزالة
الالصقة ،سيتم إزالة المستشعر وحجيرة المستشعر وجهاز
اإلرسال.

B

مالحظة :ال تقم بإزالة جهاز اإلرسال من حجيرة المستشعر حتى تتم إزالة المكونات
من الجسم بالكامل.
قم بإبعاد األلسنة الخلفية لحجيرة المستشعر بأصابعك.
سينبثق جهاز اإلرسال.

C

احتفظ بجهاز اإلرسال الستخدامه مرة أخرى مع المستشعر
التالي.

D
حفظ

E

تخلّص من المستشعر وف ًقا لإلرشادات المحلية المتعلقة بالتخلص من المكونات المالمسة
للدم.
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إعدادات الجهاز الذكي
على الرغم من أن التطبيق هو تطبيق طبي ،إال أنه يعمل مثل أي تطبيق آخر .ستؤثر اإلعدادات الخاصة
بك على تنبيهاتك.
الستالم تنبيهات جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز ( ،)CGMيجب السماح لـ  Dexcomبإرسال
إشعارات لك .تتضمن هذه اإلشعارات معلومات مراقبة الغلوكوز المستمرة ( )CGMفقط .لن يتم
إرسال إشعارات ترويجية بواسطة التطبيق .ما يلي أمثلة على إشعار جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز
( )CGMوتنبيه داخل التطبيق.
سيتم إرسال إشعار .سيهتز
جهازك الذكي و/أو سينبهك
بصوت مسموع حسب
اإلعدادات الخاصة بك.

بمجرد الوصول إلى
التطبيق ،المس OK
(موافق) لقبول التنبيه.

الستالم تنبيهات مسموعة ،يجب القيام باإلعدادات التالية:
	•قم بتعيين تعيين مستوى الصوت على وضع مرتفع بما يكفي بالنسبة لك لتسمعه
• ( ON :Bluetoothتشغيل)
	•الرجاء عدم اإلزعاج( OFF :إيقاف التشغيل) (إذا تم تمكين الرجاء عدم اإلزعاج ،فلن تتلقى
تنبيهات مسموعة أو اهتزازية)
للحصول على قائمة كاملة باإلعدادات الموصى بها انظر دليل المستخدم .للحصول على معلومات عن
كيفية تعيين اإلعدادات أعاله ،انظر دليل مستخدم الجهاز الذكي.
ستمنع سماعات الرأس خروج الصوت من السماعة .قد تفقد تنبيه ارتفاع
أو انخفاض.
يجب تشغيل تطبيقك دائما ً في الخلفية الستالم التنبيهات.
أجهزة  Appleفقط :إذا قمت بإعادة تشغيل الجهاز الذكي ،فلن يعمل تطبيقك .تحتاج إلى إعادة تنشيط
تطبيقك عن طريق لمسه ،بعد إعادة تشغيل الجهاز الذكي.
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نظرة عامة على جهاز االستقبال
( SELECTتحديد)

( UPألعلى)
( RIGHTلليمين)
( DOWNألسفل)
( LEFTلليسار)
ألعلى وألسفل :للتمرير إلى شاشات االتجاهات أو لتمييز عناصر القائمة أو لتعيين القيم.
تحديد :لتشغيل جهاز االستقبال أو لتحديد خيار مميز أو لالنتقال إلى القائمة الرئيسية.
لليسار :يقوم بالرجوع إلى العنصر أو الشاشة السابقة .هذا سيعود بك إلى شاشة االتجاهات من القائمة
الرئيسية.
لليمين :يقوم بتمييز العنصر التالي.

إعداد جهاز االستقبال
A

قبل إعداد جهاز االستقبال ،تأكد من أنه مشحون .للحصول على
مزيد من المعلومات حول الشحن انظر دليل المستخدم.
سيدوم الشحن الكامل لمدة  3أيام تقريبًا.
اضغط على تحديد لتشغيل جهاز االستقبال.

B

اضغط على ألعلى وألسفل لتغيير قيمة.
اضغط على لليمين أو تحديد لالنتقال إلى المساحة التالية.
اضغط على تحديد لقبول التغييرات.
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إعداد جهاز االستقبال (تابع)
يرشدك التطبيق من خالل إدخال لغتك والوقت  /التاريخ والرقم التسلسلي لجهاز اإلرسال وإعداد تنبيهات
االنخفاض  /االرتفاع.
اللغة
تحديد اللغة

تنسيق الوقت
حدد  24ساعة أو  12ساعة (صباحً ا/مساءً)

الوقت  /التاريخ
سنة  /شهر  /يوم

C

الرقم التسلسلي لجهاز اإلرسال
يُتيح الرقم التسلسلي لجهاز اإلرسال إمكانية مشاركة معلومات
الغلوكوز الخاصة بك بين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال.
يمكن العثور على الرقم التسلسلي لجهاز اإلرسال على ظهر جهاز
اإلرسال أو على ظهر علبة جهاز اإلرسال.

تنبيه االنخفاض (يتم تعيينه بين  5.5 - 3.5مليمول/لتر)
عند وصول نسبة الغلوكوز لديك إلى إعداد التنبيه المنخفض
أو عند انخفاضها عن ذلك اإلعداد ،فسيصدر الجهاز تنبيهًا.
تنبيه االرتفاع (يتم تعيينه بين  22.2 - 6.7مليمول/لتر)
عند وصول نسبة الغلوكوز لديك إلى إعداد التنبيه المرتفع أو عند
ارتفاعها عن ذلك اإلعداد ،فسيصدر الجهاز تنبيهًا.
سوف يبدأ معالج اإلعداد فقط في أول مرة تقوم فيها بإعداد جهاز االستقبال.
دليل البدء السريع لجهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة 19 • (CGM) Dexcom G5 Mobile

إدخال المستشعر
قبل البدء ،تأكد من أن لديك مسحات الكحول ومستشعر وجهاز إرسال .استخدام منتجات تحضير الجلد أو
المنتجات الالصقة (™ )Mastisol®, Skin Tacاختياري .اغسل يديك وجففهما جي ًدا.
المكبس

قفل األمان

أسطوانة أداة اإلدخال
(تحتوي على إبرة إدخال
صغيرة ومستشعر)

الحلقة المعدنية

سقاطة جهاز اإلرسال
لسان التحرير

حجيرة المستشعر
الصقة

اختر مكا ًنا على أن يكون على مسافة  8سنتيمترات على األقل من مجموعة حقن مضخة األنسولين
أو موضع الحقن وبعي ًدا عن نطاق الوسط .وتجنب المواضع المحتمل االصطدام بها أو الضغط عليها
التي توجد بها ندبات أو وشم أو تهيّج.

البالغون من العمر
 18سنة فأكثر:
يتم اإلدخال في البطن

البالغون من العمر عامان حتى  17عا ًما:
يتم اإلدخال في البطن أو أعلى األرداف
قم بتنظيف الجلد في مكان وضع المستشعر بمسحة كحول.

A

B

واتركه حتى يجف.

إذا قمت باستخدام منتج الصق للجلد اختياري ،فقم بوضعه على
شكل "دائرة" حيث تضع القطعة الالصقة للمستشعر .ادخل
المستشعر من خالل الجلد النظيف في المنتصف.
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قم بإزالة الغالف الالصق من حجيرة المستشعر على مرتين
بحيث يتم نزع نصف الغالف في المرة الواحدة.

C

ضع حجيرة المستشعر على الجلد بشكل أفقي.
مرر أصابعك حول القطعة الالصقة لتثبيتها بإحكام على الجلد.

D

أمسك أداة اإلدخال واسحب قفل األمان مباشرة.

E

ضع أصابع إحدى اليدين على حافة الالصقة البيضاء.
يمكنك الضغط على الجلد بهذه اليد.

F

ضع إصبعين أعلى الحلقة وإبهامك على المكبس األبيض .اضغط
على المكبس ألسفل .ينبغي سماع صوت طقطقة مرتين.

G

"طقطقة" مرتين

H

انقل إصبعيك من أعلى الحلقة المعدنية إلى أسفلها .واسحب الحلقة
المعدنية للخلف تجاه إبهامك حتى سماع صوت "طقطقة مرتين" أو
حتى عدم التمكن من السحب للخلف أكثر.
اضغط على األلسنة المضلعة على جانبي حجيرة المستشعر.

I

J

أثناء الضغط على األلسنة ،حرّ ك أسطوانة أداة اإلدخال لألمام
وللخارج بعي ًدا عن الجسم.
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تركيب جهاز اإلرسال
بمجرد إدخال المستشعر ،سيلزمك تركيب جهاز اإلرسال في حجيرة المستشعر.

الجانب الرفيع

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

A

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

B

"طقطقة" مرتين

C

D

الجانب الواسع

ضع إصبعًا على جهاز اإلرسال لتثبيته في مكانه .وباستخدام يدك
األخرى ،اسحب سقاطة جهاز اإلرسال ألعلى ولألمام حتى تسمع
صوت طقطقة مرتين.

استمر في الضغط على جانبي حجيرة المستشعر بيد واحدة .قم
بإزالة سقاطة جهاز اإلرسال باليد األخرى عن طريق ثني السقاطة
سريعًا إلخراجها من الجسم.
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بدء تشغيل المستشعر
ً
جاهزا لبدء تشغيل المستشعر.
بمجرد إدخال المستشعر وتركيب جهاز اإلرسال ،تكون
من أي رسم بياني لالتجاهات ،اضغط على تحديد لالنتقال إلى
القائمة الرئيسية.

A

اختر بدء تشغيل المستشعر.

تظهر شاشة بدء تشغيل المستشعر على جهاز االستقبال لتتيح
لك معرفة بدء التشغيل السريع للمستشعر لمدة ساعتين.

B

سيظهر رمز العد التنازلي لفترة الساعتين على شاشة اتجاهات جهاز االستقبال وسيكتمل
أثناء التشغيل السريع للمستشعر الذي مدته ساعتان.

C

البدء

[24-0
دقيقة]

[48-24
دقيقة]

[72-48
دقيقة]

[96-72
دقيقة]

جاهز إلجراء
المعايرة

اجعل جهاز االستقبال على بُعد مسافة  6أمتار خالل التشغيل السريع للمستشعر الذي
يستغرق ساعتين.

تحذير :ال تتوقع قراءات الغلوكوز بالمستشعر أو اإلنذارات  /التنبيهات من جهاز
 G5 Mobileحتى بعد التشغيل لمدة ساعتين .لن يقدم جهاز  G5 Mobileأي
قراءات غلوكوز على المستشعر أو إنذارات  /تنبيهات حتى انتهاء التشغيل الذي
يستغرق ساعتين وإكمال معايرة بدء التشغيل .استخدم قيم الغلوكوز عن طريق
أداة وخز اإلصبع من جهاز قياس غلوكوز الدم خالل بدء التشغيل الذي يستغرق
ساعتين.
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إعداد أصوات تنبيه جهاز االستقبال
يمكنك اختيار أوضاع تنبيه جهاز االستقبال .سوف يطبق الصوت الذي تختاره على جميع التنبيهات
(منخفضة ومرتفعة) .يكون التنبيه االفتراضي على الوضع العادي .انظر أدناه لالطالع على نظرة عامة
على خيارات الصوت المختلفة.
اهتزاز :يٌستخدم عندما تريد أن يكون التنبيه باالهتزاز فقط.
سيظل تنبيه االنخفاض الثابت يصدر صوتا ً عند  3.1مليمول/لتر.
سيصدر التنبيه باالهتزاز أوالً ،ثم إشارات صوتية مسموعة بعد  5دقائق
إذا لم يتم التأكيد.
خافت :يستخدم عند الرغبة في أن يكون صوت التنبيه منخفضًا.
يتم تعيين جميع اإلنذارات والتنبيهات على إشارات صوتية منخفضة.

عادي :هذا هو الوضع االفتراضي ويتم تعيين جميع التنبيهات
واإلنذارات على إشارات صوتية أعلى.

مسموع :يستخدم عند الرغبة في أن يكون صوت التنبيه مسموعًا.
في هذا الوضع يتم تعيين جميع التنبيهات واإلنذارات على نغمات مرتفعة
ومميزة.
تكرار الصوت المنخفض :يُستخدم عندما تريد تنبيهات إضافية لقراءات
الغلوكوز بالمستشعر المنخفضة للغاية.
ثوان حتى يتم
يستمر هذا الوضع في تكرار تنبيه االنخفاض الثابت كل 5
ٍ
التأكيد أو حتى ترتفع القراءة أعلى من  3.1مليمول/لتر.
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إعداد أصوات تنبيه جهاز االستقبال (تابع)
اتبع هذه الخطوات الختيار وضع الصوت.

A

من أي رسم بياني لالتجاهات ،اضغط على تحديد لالنتقال إلى
القائمة الرئيسية.
اختر األوضاع.

ميّز وضع التنبيه الذي تريد استخدامه.

B

اضغط على تحديد.
ستظهر عالمة تحديد على الجانب األيمن من الوضع الذي
اخترته.
جربه لسماع مثال لوضع التنبيه الذي حددته.
اختر ّ

C

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

التأكيد على وجود اتصال بين جهاز اإلرسال وجهاز االستقبال

A
A

تحقق من جهاز االستقبال بعد مرور  10دقائق من تركيب جهاز
اإلرسال للتأكد من وجود اتصال بين جهاز االستقبال وجهاز
اإلرسال.
يومض رمز  Bluetoothفي الزاوية اليسرى العلوية عند
البحث عن جهاز إرسال ويتحول إلى إشارة ثابتة عند العثور على
جهاز.
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إدخال قيم جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم المبدئية
في نهاية التشغيل السريع الذي يستغرق ساعتان ،يجب إدخال قيمتين لجهاز قياس نسبة غلوكوز الدم قبل
ظهور أي قراءات للغلوكوز على المستشعر.

A

بعد التشغيل السريع الذي يستغرق ساعتان ،ستظهر مطالبة
بقطرتي دم على شاشة جهاز االستقبال.

اغسل يديك وجففهما جي ًدا.

B

C

قم بقياس غلوكوز الدم عن طريق أداة وخز اإلصبع باستخدام
جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم.

اختر إدخال نسبة الغلوكوز في الدم.

D

E

اضغط على تحديد.

أدخل القيمة الفعلية لغلوكوز الدم من جهاز قياس نسبة الغلوكوز
في الدم .اضغط على تحديد.
اضغط عل تحديد مرة أخرى للتأكيد.

قم بتكرار الخطوات أعاله إلدخال قيمة جهاز القياس الثانية.

F

سيضمن إدخال قيمتين منفصلتين لجهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم دقة القراءة.
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نصائح إلدخال قيم جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم
أدخل قيم جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم:
•
•
•
•
•

بعد غسل يديك وتجفيفهما جي ًدا
خالل خمس دقائق من االختبار باستخدام جهاز القياس
استخدام الرقم الفعلي من جهاز القياس لديك
استخدام قيم غلوكوز الدم عن طريق أداة وخز اإلصبع فقط
كل  12ساعة بحد أدنى

ال تدخل قيم جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم:
• إذا كانت القيمة لديك أعلى من  22.2مليمول/لتر أو أقل من  2.2مليمول /لتر
• إذا رأيت ؟؟؟ (عالمة استفهام) أو خطأ فقدان اإلشارة على الشاشة
• بعد تناول الباراسيتامول  /األسيتامينوفين

إدخال قيمة جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم كل  12ساعة
بعد القيم األولية لجهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم ،يجب إدخال قيم جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم
مرة كل  12ساعة كحد أدنى.
ستظهر مطالبة بقطرة دم واحدة عند الحاجة إلى قيمة
لجهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم.
اضغط على تحديد للتأكيد.

بعد الضغط على تحديد ،سترى نقطة دم واحدة في
الزاوية اليمنى من شاشة الرسم البياني لالتجاهات.
انتقل إلى عنصر القائمة إدخال نسبة الغلوكوز في
الدم إلدخال قيمة جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم
الخاصة بك.

تحذير :قم بمعايرة جهاز  G5 Mobileمرة واحدة على األقل كل  12ساعة.
يلزم معايرة جهاز  G5 Mobileلتقديم قراءات دقيقة.
انظر دليل مستخدم جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز  (CGM) Dexcom G5 Mobileللحصول
على مزيد من التفاصيل.
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عرض شاشة اتجاهات جهاز االستقبال
منطقة
الحالة

قراءة
الغلوكوز

سهم
اتجاه

Bluetooth
بطارية

مستوى تنبيه
ارتفاع الغلوكوز

الوقت الحالي

أين أنت اآلن

Trend Graph
(الرسم البياني
لالتجاهات)

مستوى تنبيه
انخفاض
الغلوكوز

لمعرفة موقعك اآلن ،انظر إلى اللون والرقم على الشريط العلوي بجهاز الرصد.

أحمر = منخفض

أصفر = مرتفع

رمادي= مستهدف

قد تحدث أخطاء أو مشاكل في جهازك .وهي تظهر كرموز في منطقة
الحالة بالشريط العلوي .عندما تواجه مشكلة أو خطأ ،يتحول الشريط
العلوي إلى اللون األسود .لن تحصل على قراءات الغلوكوز بالمستشعر
عند ظهور شريط أسود .انظر دليل المستخدم لمزيد من المعلومات.
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الى اين تتجه
لمعرفة وجهتك ،انظر إلى أسهم االتجاهات .تذكر أن األمر ال يتعلق كله بالرقم .انتبه إلى اتجاه تغير
الغلوكوز لديك وسرعته.
ثابت :مستوى الغلوكوز ثابت (ال يزيد/ال ينقص عن  0.06- 0مليمول/لتر
لكل دقيقة).
ارتفاع ببطء :قد يرتفع الغلوكوز لديك ليصل إلى  1.7مليمول/لتر في  15دقيقة
ارتفاع :قد يرتفع الغلوكوز لديك ليصل إلى  2.5مليمول/لتر في  15دقيقة.
ارتفاع بسرعة :قد يرتفع الغلوكوز لديك ألكثر من  2.5مليمول/لتر في  15دقيقة
انخفاض ببطء :قد ينخفض الغلوكوز لديك ليصل إلى  1.7مليمول/لتر في  15دقيقة.
انخفاض :قد ينخفض الغلوكوز لديك ليصل إلى  2.5مليمول/لتر في  15دقيقة.
انخفاض بسرعة :قد ينخفض الغلوكوز لديك ألكثر من  2.5مليمول/لتر في
 15دقيقة.
يقيس جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز ( )CGMالمليمول/لتر في الدقيقة ،حيث يحسب هذا الرسم
البياني ما قد يعنيه هذا كل  15دقيقة.

أين كنت
لمعرفة أين كنت ،انظر إلى الرسم البياني لالتجاهات.

Trend Graph
(الرسم البياني
لالتجاهات)

دليل البدء السريع لجهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة 29 • (CGM) Dexcom G5 Mobile

إنهاء جلسة المستشعر  /إزالة حجيرة المستشعر وجهاز اإلرسال
يتوقف المستشعر تلقائيًا عن التشغيل بعد مرور  7أيام .وسينبهك جهاز االستقبال بفاصل  6ساعات
ثم ساعتين ثم  30دقيقة قبل انتهاء جلسة المستشعر.

ستظهر شاشة استبدال المستشعر اآلن عندما يحين وقت إزالة
المستشعر.

A

قم بإزالة الالصقة من جسمك مثل أية ضمادة طبية .سيتم إزالة
المستشعر وحجيرة المستشعر وجهاز اإلرسال.

B

مالحظة :ال تقم بإزالة جهاز اإلرسال من حجيرة المستشعر حتى تتم إزالة المكونات
من الجسم بالكامل.
قم بإبعاد األلسنة الخلفية لحجيرة المستشعر بأصابعك.
سينبثق جهاز اإلرسال.

C

احتفظ بجهاز اإلرسال الستخدامه مرة أخرى مع المستشعر
التالي.

D
حفظ
E

تخلّص من المستشعر وف ًقا لإلرشادات المحلية المتعلقة بالتخلص من المكونات المالمسة
للدم.
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نصائح الستخدام كال جهازي العرض
يتيح لك جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز  (CGM) Dexcom G5 Mobileاستخدام التطبيق
وجهاز االستقبال في آن واحد .يرسل جهاز اإلرسال البيانات إلى كل من التطبيق وجهاز االستقبال .عند
استخدام كال الجهازين في نفس الوقت ،يجب عليك:
	•إدخال قيمة جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم على جهاز واحد فقط  -عند إدخال قيمة في جهاز
واحد ،قد تختلف قيم الغلوكوز بالمستشعر على جهاز العرض اآلخر حتى يشارك جهاز اإلرسال
القيمة التي تم إدخالها.
	•تغيير التنبيهات وقبولها على كل جهاز على حده

إنذار االنخفاض الشديد للغلوكوز
يتم تعيين اإلنذار التلقائي لالنخفاض الشديد للغلوكوز على  3.1مليمول/لتر .ال يمكنك تغيير إعدادات هذا
اإلنذار أو إعدادات إعادة التنبيه الخاصة أو إيقاف تشغيلها.

التنبيهات المتقدمة
تنبيهات متقدمة تحسّن كفاءة استشعار الغلوكوز.
يتم بشكل افتراضي إيقاف تشغيل هذه التنبيهات ،لكن يمكن تشغيلها و تخصيصها:
معدل االرتفاع :سيصدر جهازك تنبيهًا عند ارتفاع نسبة الغلوكوز لديك بمعدل سريع ( 0.11مليمول/
لتر/دقيقة) أو سريع ج ًدا ( 0.17مليمول/لتر/دقيقة) .يمكن أن تساعدك هذه الميزة في تجنب استمرار
ارتفاع نسبة الغلوكوز خالل فترة زمنية طويلة.
معدل االنخفاض :سيصدر جهازك تنبيهًا عند انخفاض نسبة الغلوكوز لديك بمعدل سريع
( 0.11-مليمول/لتر/دقيقة) أو سريع ج ًدا ( 0.17-مليمول/لتر/دقيقة) .يمكن أن تساعدك هذه الميزة في
تجنب أحداث انخفاض مستوى الغلوكوز.
بشكل افتراضي ،يتم تشغيل التنبيه التالي ،لكن يمكن إيقاف تشغيله ،وتخصيصه:
فقدت اإلشارة :يصدر الجهاز تنبيهًا عند عدم استالمك لقراءات الغلوكوز على المستشعر .يحدث
فقدان لإلشارة عند توقف جهاز العرض وجهاز اإلرسال عن االتصال؛ تأكد من أن األجهزة ضمن
نطاق ( 6أمتار) ،دون عوائق.

راجع دليل المستخدم لالطالع على الميزات المتقدمة ومعلومات استكشاف األخطاء وإصالحها.
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