
اعتبارات عامة*
نظف البشرة بصابون مضاد للجراثيم وخاٍل من الزيوت وجففها جيًدا1,2	 
يوصى بالتقشير اللطيف للبشرة الدهنية2	 
قم بقص الشعر باستخدام ماكينة حالقة جافة إذا لزم األمر3	 
ال تستخدم أي غسول أو زيت يحتوي على مادة مرطبة عندما تقوم بإدخال المستشعر	 
ال تضع المستشعر مباشرة بعد االستحمام/ دخول الحمام أو في حمام مليء بالبخار - قلل الرطوبة باستخدام مجفف شعر أو استخدام المنتج في بيئة جافة2	 
قد يساعد مزيل العرق الصلب أو البخاخ )غير العطري( على عالج البشرة المعرضة للتعرق. أنشئ شكاًل بيضاويًا فارًغا على البشرة باستخدام مزيل العرق، 	 

وانتظر من 10 إلى 15 دقيقة. بعد ذلك، ضع المستشعر على بشرة نظيفة في منتصف الشكل البيضاوي.1,2

البشرة المتهيجة أو الحساسة

.)HCP( إذا كانت بشرتك متهيجة أو حساسة، يُرجى العمل مع أخصائي الرعاية الصحية
 Dexcom يمكن أن تكون المعلومات الواردة أدناه مفيدة لك وألخصائي الرعاية الصحية المتابع لحالتك. وهذا ملخص لثالث مقاالت إكلينيكية نشرها أطباء مستقلون من
استناًدا إلى معرفتهم وخبرتهم. وال تعد هذه المنتجات تابعة لشركة Dexcom ولم تقم Dexcom باختبار هذه األساليب وال ندعم هذه األساليب المحددة كذلك. للحصول 

 .G6 يرجى الرجوع إلى دليل استخدام ،Dexcom G6 على إرشادات تفصيلية خطوة بخطوة حول كيفية استخدام جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز
 هل تعاني من تهيج في موقع المستشعر أو بشرة حساسة؟ يمكن أن تساعدك االعتبارات والمنتجات العازلة للبشرة والنصائح االحترافية هذه. تذكر أن ما يناسب شخًصا 

 ال يعني بالضرورة أنه يناسب الجميع. لذلك، قد تحتاج أنت وأخصائي الرعاية الصحية إلى تجربة عدة منتجات أو طرق مختلفة لمعرفة ما إذا كانت هذه الخيارات 
تناسبك أم ال.

قد ال تتوفر جميع المنتجات في جميع البلدان.

األشرطة العازلة*
قد تساعد األشرطة العازلة على منع التهيج الخفيف للبشرة الناجم عن المواد الالصقة4	 
أنشيء شكاًل بيضاويًا فارًغا على البشرة باستخدام شريط عازل وضع المستشعر على بشرة نظيفة في منتصف الشكل البيضاوي	 
اترك الشريط العازل حتى يجف تماًما قبل وضع المستشعر1,4	 
 	aيمكن استخدام طبقة واحدة أو طبقة ثانية بعد جفاف الطبقة األولى
يمكن أن تكون األشرطة العازلة مسببة للتهيج في حد ذاتها وقد ال تمنع مسببات الحساسية من اختراق الجلد	 

نصائح احترافيةcالمميزاتالمنتج
 Smith and منتجات
Nephew IV Prep

ن للتهوية شريط عازل مقاوم للماء وُممّكِ  -

تحتوي أيًضا على الكحول لتوفير خصائص مطهرة  -

متوفر في صورة مناديل  -

اتركها حتى تجف تماًما على البشرة  -

ال يتم تسويقها على أنها تحتوي على خصائص معالجة، ولكن قد   -
aترى تحسنًا خفيفًا في االلتصاق

)Medline(  SurePrep TMشريط عازل يسمح بنفاذ البخار  -

يتضمن خصائص مطهرة  -

متوفر في صورة مناديل  -

يمكن استخدامه على البشرة التالفة كعامل حماية  -

 Smith and منتج
 Nephew Skin

 prep / no-sting 
skin prep

ن للتهوية شريط عازل مقاوم للماء وُممّكِ  -

خيار شائع نظًرا إلى أنه يجمع بين الحماية المعتدلة   -
aوخصائص االلتصاق المعتدلة

متوفر في صورة مناديل أو بخاخ  -

يعد منتج Skin prep مناسبًا للبشرة السليمة، كما أن منتج   -
no-sting skin prep مخصص للبشرة السليمة أو المتضررة

ال يشتمل على خصائص مطهرة  -

 CavilonTM  No Sting
) 3MTM(  Barrier

ن للتهوية شريط عازل مقاوم للماء وُممّكِ متوفر في صورة مناديل أو بخاخ-   -

ال يشتمل على خصائص مطهرة  -

سؤال كيف يمكنني تجنب البشرة المتهيجة أو الحساسة الناتجة من الصقة المستشعر؟



نصائح احترافيةcالمميزاتالمنتج
)Torbot(   Skin TacTMخاٍل من الالتكس ومضاد للحساسية وغير مطاطي  -

يوفر حماية عازلة وخصائص االلتصاق  -

متوفر في صورة مناديل أو مادة سائلة  -

 Tac Away منتج إزالة متبادل يسمى  -

قد يسبب تهيج البشرة الحساسة  -

 Secura Barrier منتج
 )Smith + Nephew(b

ن للتهوية وغير دهني ُممّكِ متوفر في صورة طبقة عازلة سائلة أو كريم-   -

 Sensi-Care Barrier
 )ConvaTec(b

نة للتهوية قائمة على السيليكون طبقة عازلة ُممّكِ متوفر في صورة مناديل أو بخاخ-   -

األشرطة العازلة )يُتبع(

الالصقات والضمادات العازلة*†
 استخدم الالصقات والضمادات العازلة فقط إذا لم تناسبك األشرطة العازلة	 
 لم تقم Dexcom باختبار استخدام الالصقات والضمادات العازلة. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية عن استخدام الالصقات والضمادات العازلة.	 
 عند استخدامها كعامل عزل، يجب وضع الالصقات/ الضمادات أسفل الجزء الالصق من المستشعر1,5,6	 

 استخدمها على بشرتك قبل الصقة المستشعر	 
 اقتطع الالصقة/ الضمادة بشكل بيضاوي من المنتصف وضع المستشعر على بشرة نظيفة في منتصف الشكل البيضاوي	 

نصائح احترافيةcالمميزاتالمنتج
ضمادة غروانية مائية. أمثلة 

شائعة:
DuoDERM®  -

الصقات بليستر   -
Hansaplast

Cutimed Hydro B  -

 Stomahesive  -

Replicare   - 
 )Smith and

Nephew(

 Comfeel Plus  -
)Coloplast( 

 BAND-AID® Brand  -
HYDRO SEAL®b

ضمادة غروانية مائية توفر طبقة واقية سميكة  -

مقاومة للماء  -

يتوفر لدى بعض العالمات التجارية إصدار   -
"رفيع للغاية"

يأتي بعضها خاليًا من الالتكس  -

توفر حماية عازلة أقوى من الرقعة الالصقة، مثل IV 3000 أو   -
Tegaderm

توفر ضمادة Hansaplast راحة جيدة عند ارتدائها  -

قد تكون ضمادة Cutimed أكثر تكلفة من غيرها ولكنها تمنح   - 
تثبيتًا جيًدا

قد تحتاج أحيانًا إلى الصقتين أو 3 الصقات متداخلة  -

IV3000

)Smith&Nephew( 
شفافة، رقيقة، مقصوصة مسبقًا  -

قد تسبب التهيج بمعدل أقل من الصقات   -
المستشعر

aأكثر عرضة للتقشر بالماء والعرق والرطوبة  -

 IV3000 أبلغ العديد من المرضى عن تفاعل جلدي أقل مع ضمادة  -
Tegaderma مقارنة بضمادة

ضمادة Tegaderm أو 
Tegaderm HP

شفافة، رقيقة، مقصوصة مسبقًا يقصد باالختصار )HP( "قوة االلتصاق" وقد تلتصق بقوة أكبر من -   -
ضمادة Tegaderm القياسية

aأكثر عرضة للتقشر بالماء والعرق والرطوبة  -

 Opsite/Flexifit ضمادات
)Smith&Nephew( 

يمكن قص لفة الشريط الشفاف الرفيع حسب   -
المقاس

يمكن استخدامه أيًضا كعامل ُمحّسن الصق عند وضعه فوق شريط   -
المستشعر

)Molnlycke(b  Mefixنسيج مرن مسامي يمكن قصه بسهولة بالشكل والحجم المطلوبين-   -



*Messer, L. , & Beatson, C., Preserving Skin Integrity with Chronic Device Use in Diabetes. Technology & Therapeutics Volume 20, Supplement 2, 2018.
† Kamann, S., Heinemann, L., & Oppel, E., Usage of Hydrocolloid-Based Plasters in Patients Who Have Developed Allergic Contact Dermatitis to Isobornyl Acrylate While Using Continuous Glucose Monitoring Systems. 
Journal of Diabetes Science and Technology, 2019.
‡ Paret, M., Barash, G. & Rachmiel, M. “Out of the box” solution for skin problems due to glucose-monitoring technology in youth with type 1 diabetes: real-life experience with fluticasone spray. Acta Diabetol 57, 
419–424 (2020).
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أ تُستخدم داخل المؤسسة أو الدعم في التعليقات العامة والمقاالت عبر اإلنترنت ومدونات مرض السكري ووسائل التواصل االجتماعي.
ب المنتجات العازلة البديلة
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نصائح احترافيةcالمميزاتالمنتج
 Pirinase بخاخ األنف بروبيونات الفلوتيكازون

)عام(. أمثلة شائعة:
®Flonase تخفيف أعراض الحساسية  -

®Flonase تخفيف أعراض حساسية األطفال  -

®Clarispray بخاخ أنف لعالج الحساسية  -

قد يمنع تفاعالت الجلد الخفيفة والمتوسطة   -
والحادة بسبب الصقة جهاز المراقبة المستمرة 

)CGM( للجلوكوز

قم برش المنتج مرتين على موقع المستشعر. انتظر   -
دقيقتين حتى يجف المنتج الذي تم رشه. ضع 

المستشعر كالمعتاد.
لم يرخص Pirinase لالستخدام مع األطفال دون   -

سن 18 عاًما

بخاخ ستيرويد المتاح دون وصفة طبية ‡


