
ابدأ من هنا
الضبط

تعليمات االستخدام



جميع الصور تمثيلية. وقد يبدو المنتج الخاص بك مختلًفا.

 G6 قبل استخدام جهاز G6 راجع بيان السالمة في القسم 2 من دليل استخدام جهاز
الخاص بك.

 Dexcom G6 نظرة عامة على جهاز
لمراقبة الغلوكوز المستمرة

جهاز اإلرسال
ٌيرسل معلومات الغلوكوز من 	 

المستشعر إلى شاشة العرض

جهاز العرض 
يعرض معلومات الغلوكوز	 

اضبط جهازك الذكي، جهاز استقبال 	 
Dexcom، أو كالهما

للحصول على قائمة باألجهزة الذكية 	 
وأنظمة التشغيل المتوافقة انتقل 
dexcom.com/compatibility :إلى

تطبيق G6 وجهاز االستقبال متوافقان 	 
G6 مع كافة أنظمة

أداة اإلدخال المزودة 
بمستشعر مدمج

ُتدخل أداة إدخال المستشعر تحت الجلد	 

يكتشف المستشعر معلومات الغلوكوز	 

جهازك الذكي

جهاز استقبال 
Dexcom

أداة إدخال

المستشعر 
)داخلي(



يقوم جهاز G6 بإرسال قراءات الغلوكوز 
بالمستشعر )قراءات G6( إلى جهازك الذكي.

ا مخصًصا. ولكن جهازك الذكي   يعد جهاز االستقبال جهاًزا طبيًّ
ا حتى إذا كنت ُتشغل عليه تطبيق G6. ال يعد  ال يعد جهاًزا طبيًّ

جهازك الذكي جهاًزا طبًيا وذلك الحتمالية عدم استقبال التطبيق 
إلنذار/تنبيه بسبب وجوده على جهاز ذكي - على سبيل المثال، 
بسبب إعدادات الجهاز الذكي، أو إيقاف تشغيل الجهاز الذكي 
أو التطبيق، أو انخفاض طاقة البطارية، وغيرها من األسباب.

 استخدم التبويبات لضبط التطبيق، 
وجهاز االستقبال أو كالهما

 هل ترغب في ضبطهما مًعا؟ اختر أحدهما لضبطه أواًل وانتقل 
إلى هذا التبويب. ُتظهر الخطوة األخيرة كيف تضبط جهاز العرض 

الثاني. ال تستخدم التبويبين.

:G6 للتعرف على طرق أخرى لكيفية ضبط جهاز

 شاهد البرنامج التعليمي من خالل هذا الرابط: 	 
dexcom.com/downloadsandguides

اتصل بممثل Dexcom المحلي الخاص بك للمساعدة	 

ماذا يفعل؟

اختر التطبيق، جهاز االستقبال أو كالهما

جهازك الذكي

جهاز استقبال 
Dexcom





ضبط التطبيق

جهازك الذكي

جهاز اإلرسال أداة اإلدخال المزودة 
بمستشعر مدمج



أقبل

أرفض

املوافقة عىل مشاركة البيانات مع 
Dexcom

تأكيد

عندما ُيطلب منك:  1
 أرسل بياناتك إلى التخزين السحابي.	 

وذلك يسمح لك باستخدام:
Share: أرسل بيانات G6 إلى المتابعين.	 
CLARITY: يشارك البيانات مع األطباء؛ يعرض 	 

 أنماط الغلوكوز الخاصة بك )قد ال يكون متوفًرا 
في جميع المناطق(.

 أدخل رمز المستشعر 	 
)من أداة إدخال المستشعر الذي ستدخله(.

 ال يوجد رمز مستشعر؟ 	 
راجع استخدام جهاز G6 الخاص بك، والملحق A استكشاف 

األخطاء وإصالحها.

ب  اتبع تعليمات الضبط الظاهرة على الشاشة

أ  نزل تطبيق Dexcom G6 وافتحه

الخطوة 1: ضبط التطبيق



التشغيل الرسيع للمستشعر

نجح التشغيل الرسيع للمستشعر واكتمل اإلعداد.  
قراءات الغلوكوز باملستشعر متوفرة اآلن.

موافقة

ج  انتظر لمدة ساعتين
 عند اكتمال مرحلة إحماء المستشعر، 	 

انقر فوق موافق لرؤية الشاشة الرئيسية

 	 G6 اآلن يمكنك الحصول على قراءات 
واإلنذارات/التنبيهات

أدخل الرقم التسلسلي )SN( من: 	 

العودة إلى جهاز اإلرسال صندوق جهاز اإلرسال

هل ترى مؤقت التشغيل السريع للمستشعر   2
باللون األزرق؟ فذلك يعني أن المستشعر يقرأ 

بيانات جسمك.

أثناء الضبط على األحماء:   

 	G6 ال تحصل على قراءات أو إنذارات/تنبيهات

أبق الجهاز الذكي ضمن 6 أمتار من جهاز اإلرسال	 

أو

بعد إدخال الرقم التسلسلي الخاص بك، سيبحث جهاز G6 عن جهاز اإلرسال. 
.G6 أثناء البحث، لن تحصل على قراءات أو إنذارات/تنبيهات



استخدام جهاز G6 الخاص بك
مرحًبا• 
نظرة عامة على الشاشة الرئيسية• 
اإلنذارات والتنبيهات• 
قرارات العالج• 
إنهاء فترة عمل المستشعر الخاص بك• 
ميزات التطبيق المتقدمة• 
المالحق• 

تعليمات االستخدام

Welcome

Next

شغل جهاز االستقبال بالضغط على زر الطاقة لمدة 
ثانيتين أو ثالث ثواٍن. ثم اتبع التعليمات الواردة 

على الشاشة.

ال تستخدم تبويب ضبط جهاز االستقبال. فهذه 
الخطوات لضبط جهاز االستقبال قبل ضبط التطبيق.

تعلم كيفية:

قراءة شاشتك الرئيسية	 

استخدم اإلنذارات والتنبيهات	 

اتخاذ قرارات العالج	 

اكتشاف المشكالت وإصالحها	 

 الخطوة 2: راجع استخدام جهاز 
G6 الخاص بك

الخطوة 3: اختياري - ضبط جهاز االستقبال



ضبط جهاز االستقبال

جهاز االستقبال

جهاز اإلرسال أداة اإلدخال المزودة 
بمستشعر مدمج



اضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين 
أو ثالث ثواٍن.

أ  أخرج جهاز االستقبال 
من الصندوق

ب  شغل جهاز االستقبال

ج  اتبع التعليمات الواردة على الشاشة

الخطوة 1: ضبط جهاز االستقبال

عندما يطلب منك:  1
أدخل رمز المستشعر من أداة إدخال المستشعر الذي ستدخله	 

 ال يوجد رمز مستشعر 	 
راجع استخدام جهاز G6 الخاص بك، الملحق A استكشاف 

األخطاء وإصالحها



الرقم التسلسلي )SN( من: 	 

تنتهي من هذه الخطوة عندما ترى   2
هذه الشاشة:

العودة إلى جهاز اإلرسالصندوق جهاز اإلرسال

أو

بعد إدخال الرقم التسلسلي الخاص بك، سيبحث جهاز G6 عن جهاز اإلرسال. 
.G6 أثناء البحث، لن تحصل على قراءات أو إنذارات/تنبيهات



أ  أخرج أداة اإلدخال المزودة 
بمستشعر مدمج من 

صندوق المستشعر

ب  حدد مكان إدخال المستشعر

ج  استخدم أداة اإلدخال إلدخال المستشعر المدمج

 الخطوة 2: استخدم أداة اإلدخال 
إلدخال المستشعر المدمج

اجمع المواد: أداة اإلدخال )بالرمز الذي 
أدخلته للتو(، جهاز اإلرسال، وماسحة.

 تجنب أماكن العظام، أو الجلد الملتهب، وأماكن الوشم، واألماكن التي 
تصاب بالتورم.

عامان إلى 17 عاًما فقطعامان أو أكبر أو

اغسل يديك وجففها.  2 احصل على أداة إدخال   1
المستشعر ومسحات كحول.



XXXX

أزل طبقة الحماية الالصقة.   4
ال تلمس المادة الالصقة.

نظف مكان إدخال المستشعر   3
باستخدام مسحات كحول.

اثِن واقي األمان واقطعه.  6 ضع أداة اإلدخال على الجلد.  5

أزل أداة اإلدخال من الجلد   8
تارًكا الضمادة والحامل.

اضغط على الزر إلدخال   7
المستشعر.

تخلص من أداة اإلدخال. اتبع   9
التعليمات المحلية فيما يتعلق 
بالمكونات التي تالمس الدم.



ب  ثبت جهاز اإلرسال

الخطوة 3: أضف جهاز اإلرسال

أدخل جهاز اإلرسال،   2
اللسان أواًل في الحامل.

لف ضمادة حوله 3 لفات.  4

امسح جهاز اإلرسال   1
بمسحات كحول.

ثبت جهاز اإلرسال. تسمع   3
صوت نقر عند ثباته في 

مكانه. تأكد من أنه مستٍو 
وثابت على الحامل.

أ  أخرج جهاز اإلرسال من الصندوق

لسان

فتحة



ب  انقر فوق بدء تشغيل المستشعر لتبدأ عملية اإلحماء 
لمدة ساعتين

أثناء فترة االستعداد، لن 
تحصل على قراءات أو 

G6 إنذارات/تنبيهات

ج  انتظر
عند اكتمال عملية االستعداد، انقر فوق 	 

التالي لالنتقال إلى الشاشة الرئيسية

 	 G6 اآلن يمكنك الحصول على قراءات
واإلنذارات/التنبيهات

الخطوة 4: ابدأ تشغيل المستشعر 
في جهاز االستقبال

أ  انتظر مدة 30 دقيقة لحدوث االقتران
أثناء عمليه االقتران: 

 	G6 ال تحصل على قراءات أو إنذارات/تنبيهات

أبق جهاز االستقبال ضمن 6 أمتار من جهاز اإلرسال	 



استخدام جهاز G6 الخاص بك
مرحًبا• 
نظرة عامة على الشاشة الرئيسية• 
اإلنذارات والتنبيهات• 
قرارات العالج• 
إنهاء فترة عمل المستشعر الخاص بك• 
ميزات التطبيق المتقدمة• 
المالحق• 

تعليمات االستخدام

تعلم كيفية:

قراءة شاشتك الرئيسية	 

استخدم اإلنذارات والتنبيهات	 

اتخاذ قرارات العالج	 

اكتشاف المشكالت وإصالحها	 

نزل التطبيق على جهازك الذكي وافتحه. ثم اتبع 
التعليمات الواردة على الشاشة.

ال تستخدم تبويب ضبط التطبيق. فهذه الخطوات 
لضبط التطبيق قبل ضبط جهاز االستقبال.

الخطوة 5: راجع استخدام جهاز 
G6 الخاص بك

الخطوة 6: اختياري - ضبط التطبيق







.Dexcom حقوق الطبع لسنة 2019 محفوظة لصالح شركة

.dexcom.com/patents محمية بموجب براءات االختراع
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