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معلومات المستخدم المهمة
الرجاء مراجعة تعليمات المنتج قبل استخدام نظام رصد الغلوكوز المستمر. يمكن العثور على موانع 

االستخدام والتحذيرات والتدابير الوقائية والتنبيهات وغير ذلك من معلومات المستخدم الهامة في تعليمات 
المنتج. تعرف من خالل التحدث مع 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.

جهات االتصال واألرقام الهامة
:Dexcom الموقع اإللكتروني لـwww.dexcom.com

الرقم التسلسلي )SN( لجهاز اإلرسال:
معرف جهاز االستقبال:

أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك:
أقرب مستشفى:

:Dexcom المندوب المحلي لجهاز
مالحظات أخرى:
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الفصل األول

بيان السالمة

1-1 الغرض من االستخدام
إن الغرض من Dexcom Share Secondary Displays هو اشعار شخص آخر، المتابع، بمعلومات الغلوكوز 

التي سجلها المستشعر من خالل جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة )CGM( من Dexcom الخاص بالمريض.

يهدف Secondary Display إلى توفير اشعار ثانوي من جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة وال يحل محل جهاز مراقبة 
الغلوكوز المستمرة )Dexcom G5 Mobile CGM( في الوقت ذاته أو الجهاز المنزلي القياسي لقياس نسبة الغلوكوز 
في الدم. ال يهدف Dexcom Share Secondary Displays إلى تعديل البيانات التي تم الحصول عليها من جهاز 

مراقبة الغلوكوز المستمرة أو تحليل تلك البيانات. كذلك فهو ال يهدف إلى توجيه جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة أو إرسال 
معلومات له. 

كما ال يهدف Dexcom Share Secondary Displays إلى أن يكون بديالً عن جهاز العرض األولي لجهاز 
مراقبة الغلوكوز المستمرة. وأيًضا ال يهدف Dexcom Share Secondary Displays إلى تلقي معلومات مباشرة 

من المستشعر أو جهاز اإلرسال في جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة.

1-2 معلومات المستخدم المهمة
يرجى مراجعة دواعي االستخدام وموانع االستخدام والتحذيرات والتدابير الوقائية والتنبيهات وغير ذلك من المعلومات 

 Dexcom Share تعتبر .Dexcom G5 Mobile CGM المهمة في دليل مستخدم جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة
 .Dexcom G5 Mobile CGM إحدى ميزات جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة

موانع االستخدام

ال تحضر الجهاز الذكي )مثل الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي( داخل غرفة تحتوي على معدات طبية مثل جهاز 
تصوير بالرنين المغناطيسي )MRI( أو تصوير مقطعي )CT( أو معدات إنفاذ حراري. 

لم يتم اختبار هذه األجهزة الذكية مع هذه المعدات. لذلك فإن تعرض هذه األنواع من المعدات لألجهزة الذكية قد يرفع درجة 
حرارتها ويتلفها وبذلك لن تتمكن من إرسال معلومات الجلوكوز أو استقبالها.

التحذيرات
يجب عدم اتخاذ قرارات العالج طبًقا للعرض الثانوي. حيث يجب أن يتبع المستخدم اإلرشادات الموجودة على جهاز 

مراقبة الغلوكوز المستمرة. 

 Dexcom Share هذا الجهاز غير مصمم كي يحل محل ممارسات المراقبة الذاتية التي ينصح بها الطبيب. ال يعمل
 Dexcom G5 Mobile CGM محل جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة Dexcom Share بشكل مستقل. ال يحل

ويتطلب تشغيل Share لتوصيل معلومات الغلوكوز إلى المتابع.
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التدابير الوقائية
ال تستخدم Dexcom Share كمصدر رئيسي لمعلومات اتجاه الغلوكوز في جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة. استخدم 
جهاز االستقبال في جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة Dexcom G5 Mobile CGM كجهاز أساسي لتتبع معلومات 

الغلوكوز التي يسجلها المستشعر واإلشعارات والتنبيهات. 

في بعض األحيان، قد ال يكون المريض قادًرا على مشاركة البيانات مستخدًما Dexcom Share، وقد يفوت المتابع 
مساعدة المريض في حالة انخفاض قيم غلوكوز الدم أو ارتفاعها. ال تعتمد على المتابع فحسب في تنبيه المريض عند 

انخفاض الغلوكوز أو ارتفاعه أو أي معلومات مهمة أخرى. ففي بعض األحيان قد ال يتلقى المتابع البيانات وال يتم اشعار 
المريض بهذه الحقيقة. 

عند استخدام Dexcom Share، تأكد أن Share قيد التشغيل. إذا لم يكن األمر كذلك، فلن يتمكن المريض من مشاركة 
البيانات، وقد يفوت المتابع مساعدة المريض في حالة انخفاض قيم غلوكوز الدم أو ارتفاعها. إذا لم يكن الجهاز الذكي 

الخاص بالمريض متصالً أو فقد االتصال، فلن يتمكن المريض من مشاركة البيانات، وقد يفوت المتابع مساعدة المريض 
في حالة انخفاض قيم غلوكوز الدم أو ارتفاعها. 

ال تستخدم Dexcom Share ما لم يكن االتصال باإلنترنت نشًطا في األجهزة الذكية الخاصة بكل من المريض والمتابع 
من أجل مشاركة البيانات. إذا لم يكن هناك اتصال لدى أي من المريض أو المتابع أو فقد أحدهما االتصال أو أغلق أحدهما 
االتصال )"وضع الطيران"( أو إذا كان الجهاز الذكي في وضع "الرجاء عدم اإلزعاج"، فلن يتمكن المريض من مشاركة 

البيانات، وقد يفوت المتابع مساعدة المريض في حالة انخفاض قيم غلوكوز الدم أو ارتفاعها. للتحقق من ذلك، تأكد أن الجهاز 
الذكي الخاص بالمتابع يتلقى الرسائل النصية. ويحدث نفس األمر مع إشعارات Follow والرسائل النصية الخاصة به. 

تأكد أنه تم شحن بطاريات األجهزة الذكية الخاصة بكل من المريض والمتابع أو أنها متصلة بمنفذ كهربائي. في حالة 
إيقاف تشغيل الهاتف الذكي نظًرا النخفاض البطارية، فلن يتمكن المريض من مشاركة البيانات، وقد يفوت المتابع مساعدة 

المريض في حالة انخفاض قيم غلوكوز الدم أو ارتفاعها. 

في حالة إيقاف تشغيل الجهاز الذكي الخاص بالمريض أو إعادة تشغيله، تأكد أنه تمت إعادة فتح تطبيق جهاز مراقبة 
الغلوكوز المستمرة Dexcom G5 Mobile CGM بعد إعادة تشغيل الجهاز الذكي الستئناف المشاركة. أما في حالة 

عدم إعادة فتح تطبيق جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة Dexcom G5 Mobile، فلن يتمكن المريض من مشاركة 
البيانات، وقد يفوت المتابع مساعدة المريض في حالة انخفاض قيم غلوكوز الدم أو ارتفاعها. 

ال توقف تشغيل األصوات في الجهاز الذكي الخاص بالمتابع في أي وقت يرغب فيه في سماع إشعارات Follow. تلغي 
إعدادات الجهاز الذكي تطبيق Dexcom Follow، وستكون جميع اإلشعارات في وضع صامت حتى في حالة اختيار 

المتابع صوت إشعارات تطبيق Dexcom Follow. إذا كان الجهاز الذكي مزوًدا بخاصية االهتزاز وتم تفعيل هذه 
الخاصية، ستكون إشعارات Dexcom Follow عبارة عن اهتزاز فقط. 

تحقق من إعدادات التأخير على الجهاز الذكي الخاص بالمريض للتأكد أنها ليست لفترات طويلة للغاية. لن يتلقى المتابع 
إشعارات إال بعد مرور الفترة الزمنية المحددة في التأخير، وقد يفوت المتابع مساعدة المريض في حالة انخفاض قيم 
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الغلوكوز أو ارتفاعها إذا كان التأخير طويل للغاية. 

يجب أال يختار المريض "عدم المشاركة" مع المتابع في أي وقت عندما يرغب في حصول المتابع على اإلشعارات. وفي 
أثناء الوقت الذي يختاره المريض من أجل "عدم المشاركة"، لن يتلقى المتابع إشعارات وقد يفوت مساعدة المريض في 

حالة انخفاض قيم غلوكوز الدم أو ارتفاعها.

تحقق من الرسم البياني لالتجاهات الخاص بتطبيق Dexcom Follow في حالة أنه تم إغالق الجهاز الذكي الخاص 
بالمتابع أو في حالة عدم وجود اتصال بالبيانات )على سبيل المثال فقدان اإلنترنت/Wi-Fi أو خدمة بيانات الهاتف 
المحمول/3G/4G/LTE، أو إغالق االتصال في "وضع الطيران" أو وضع الجهاز الذكي في وضع "الرجاء عدم 

اإلزعاج"(. وفي حالة إعادة تشغيل الجهاز الذكي، سيتلقى المتابع اإلشعارات األحدث فقط وقد يفوت مساعدة المريض قبل 
انخفاض قيم غلوكوز الدم أو ارتفاعها. 

يجب أن يتحقق كل من المشاركين والمتابعين مما إذا كانت الشركات المزودة لخدمة شبكة الجوال الخاصة بهم تدعم 
الصوت والبيانات في نفس الوقت أم ال )صوت وبيانات متزامنة(. إذا كانت شركات خدمة الجوال الخاصة بهم ال تدعم 
 Dexcom G5 Mobile CGM الصوت والبيانات المتزامنة، فقد ال يتمكن تطبيق جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة

من مشاركة قراءات الغلوكوز وقد ال يتمكن تطبيق Dexcom Follow من تلقي اإلشعارات أو قراءات الغلوكوز أثناء 
المكالمات الهاتفية. سيستأنف Dexcom Share المشاركة بعد انتهاء المكالمة الهاتفية، وسيتلقى المتابع أي إشعارات 

منتظرة بعد انتهاء المكالمة الهاتفية.
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الفصل الثاني

Dexcom Share نظرة عامة على

2-1 ما هو تطبيق Dexcom Share؟
 .Dexcom G5 Mobile CGM إحدى ميزات تطبيق جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة Dexcom Share™ تعتبر

فهي تسمح بالمراقبة عن ُبعد لبيانات جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة Dexcom G5 Mobile CGM من أحد 
األشخاص وهو المشارك لشخص آخر وهو المتابع.

يرجى المالحظة بأن األشكال في هذا الدليل بغرض العرض فقط. قد يبدو المنتج الخاص بك بشكل مختلف.

 :Dexcom Share يشمل

Dexcom G5 Mobile CGM جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة  •
الجهاز الذكي الخاص بالمشارك  •

Dexcom G5 Mobile تطبيق  •
االتصال باإلنترنت  •

الجهاز الذكي الخاص بالمتابع   •
 Dexcom Follow™ App تطبيق  •

www.dexcom.com/compatibility :للحصول على قائمة باألجهزة المتوافقة انظر

 .Dexcom G5 Mobile CGM مع جهاز االستقبال في جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة Share ال يمكنك استخدام ميزة

بمجرد أن يقوم المشارك بتنشيط ميزة Share في تطبيق Dexcom G5 Mobile، يعمل الجهاز الذكي على تحويل 
قراءات الغلوكوز التي سجلها المستشعر إلى Dexcom Share Cloud إما باستخدام Wi-Fi أو خطة بيانات شبكة 

الجوال. وبعد ذلك يتم إرسال قراءات الغلوكوز التي سجلها المستشعر من Dexcom Share Cloud إلى الجهاز الذكي 
الخاص بالمتابع إما باستخدام Wi-Fi أو خطة بيانات شبكة الجوال الخاصة بالمتابع.

ال تحضر الجهاز الذكي )مثل الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي( داخل غرفة تحتوي على معدات طبية مثل جهاز 
تصوير بالرنين المغناطيسي )MRI( أو تصوير مقطعي )CT( أو معدات إنفاذ حراري. 

لم يتم اختبار هذه األجهزة الذكية مع هذه المعدات. لذلك فإن تعرض هذه األنواع من المعدات لألجهزة الذكية قد يرفع درجة 
حرارتها ويتلفها وبذلك لن تتمكن من إرسال معلومات الجلوكوز أو استقبالها.

يجب أال يبعد المشارك عن الجهاز الذكي إال بمسافة 6 أمتار إلرسال البيانات للمتابع وإال فلن يعمل الجهاز.

 الجهاز الذكي
 الخاص

بالمشارك

 الجهاز الذكي
الخاص بالمتابع

اإلنترنت
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Share 2-2 أجزاء

االسمالصورة

الجهاز الذكي الخاص بالمشارك

للحصول على األجهزة المتوافقة انتقل إلى:
www.dexcom.com/compatibility

الجهاز الذكي الخاص بالمتابع

للحصول على األجهزة المتوافقة انتقل إلى:
www.dexcom.com/compatibility

Dexcom G5 Mobile تطبيق

Dexcom Follow تطبيق

Dexcom G5 Mobile جهاز إرسال

 Dexcom G4 PLATINUM أو مستشعر 
Dexcom G5/G4 PLATINUM

3G/4G/LTE/أو خدمة بيانات الهاتف المحمول Wi-Fi /اإلنترنت

Bluetooth

2-3 الظروف المؤثرة على االستخدام
بمجرد تنشيط المشاركة، تأكد من إمكانية كل من المشارك والمتابع من الوصول إلى اإلنترنت وأنه لم يتم تعديل إعدادات 

األجهزة الذكية الخاصة بهما. 

تأكد أن األجهزة الذكية الخاصة بالمشارك والمتابع:

لديها طاقة بطارية كافية الستمرار المشاركة  •
لديها االتصال باإلنترنت  •

تم تشغيل اإلشعارات عليها   •

ففي حالة إيقاف تشغيلها، لن يتلقى المتابع أي إشعارات.
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الفصل الثالث

Dexcom Share إعداد

Dexcom Share وصف

:Share مع Dexcom G5 Mobile CGM ما الذي يفعله جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة

يعمل على توصيل الجهاز الذكي الخاص بك بالجهاز الذكي الخاص بالمتابع إما عبر Wi-Fi أو عبر اتصال بيانات الهاتف 
المحمول )االتصال بـ Wi-Fi من خالل شبكة آمنة للحفاظ على سرية البيانات(.

يدعو المتابعين ويرسل توصيات اإلعدادات لهم.  •
 .Dexcom Share Cloudيعرض حالة الجهاز الذكي الخاص بك و  •

يؤكد على قراءات الغلوكوز التي سجلها المستشعر والتي تتم مشاركتها مع المتابع )المتابعين(.  •

:Dexcom Share ما ال يقوم به
السماح لك بمعرفة وقت عدم تلقي المتابع لقراءات ومعلومات الغلوكوز التي سجلها المستشعر.  •

نصائح
 .Dexcom Share قبل استخدام Dexcom G5 Mobile CGM اقرأ دليل مستخدم جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة  •

تحقق من شاشة الحالة بعد تشغيل Dexcom Share على الجهاز الذكي للتأكد من أنه يعمل.   •

Dexcom G5 Mobile 3-1 تثبيت تطبيق

ما يجب القيام بهالخطوة

1

قم بتنزيل تطبيق Dexcom G5 Mobile من متجر التطبيقات. 

انظر دليل مستخدم الجهاز الذكي الخاص بك للحصول على التعليمات. 

.Dexcom G5 Mobile إحدى ميزات تطبيق Share يعتبر

.Dexcom G5 Mobile ابدأ تشغيل تطبيق
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3-2 تنشيط ميزة Share الخاصة بك
ما يجب القيام بهالخطوة

1

انقر فوق أيقونة Dexcom Share في الركن األيمن العلوي من 
الشاشة الرئيسية للجهاز الذكي الخاص بك. 

إذا ظهرت أيقونة Dexcom Share باللون الرمادي، فلم يتم 
.Share تشغيل ميزة

2

.Dexcom Share شاشة ترحيب

اقرأ ما يظهر على الشاشة

 انقر فوق LET'S GET STARTED )بدء التشغيل( 
عند االنتهاء. 

3
رسالة حول الوصول إلى اإلنترنت.

انقر فوق NEXT )التالي(.
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ما يجب القيام بهالخطوة

4
كيف تعرف أنك تشارك البيانات الخاصة بك.

انقر فوق NEXT )التالي(.

5

كيف تعرف أن المتابع لم يحصل على بيانات المستشعر.

 انقر فوق LET'S GET STARTED )بدء التشغيل( 
لالنتقال ودعوة المتابعين.
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3-3 دعوة المتابعين

ما يجب القيام بهالخطوة

1

100% 10:00 AM

Followers

INVITE FOLLOWERS

You currently are not sharing
your glucose information with
anyone since you have not 
added any Followers.

 INVITE FOLLOWERS انقر فوق 
)دعوة المتابعين( إلعداد المتابعين.

2

   

أدخل لقب المتابع وعنوان بريده اإللكتروني.

أكد على عنوان البريد اإللكتروني الخاص 
بالمتابع.

سيحصل المتابع على دعوة Follow بالبريد 
اإللكتروني.

تأكد من إمكانية المتابع من الوصول إلى حساب 
البريد اإللكتروني هذا من الجهاز الذكي الخاص به. 

انقر فوق NEXT )التالي(.

3

انقر فوق مفتاح تشغيل/إيقاف السماح برؤية 
الرسم البياني لالتجاه للسماح للمتابعين برؤية 

الرسم البياني لالتجاه. 

انقر فوق NEXT )التالي(.

إيقاف التشغيل: يسمح للمتابع برؤية قراءة 
الغلوكوز التي سجلها المستشعر فقط وسهم 

االتجاه.

التشغيل : يسمح للمتابع برؤية قراءة الغلوكوز 
التي سجلها المستشعر وسهم االتجاه والرسم 

البياني لالتجاه.
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ما يجب القيام بهالخطوة

4

   

اختر ما إذا كان المتابع يحصل على إنذار/
تنبيهات بنسبة الغلوكوز المنخفضة للغاية 

والمنخفضة والمرتفعة التي سجلها المستشعر. 

اختر ما إذا كنت تريد أن يحصل المتابع على 
مطالبات في حالة عدم تلقيه قراءات الغلوكوز 

التي سجلها المستشعر. 

حدد التنبيهات/اإلنذارات التي يحصل عليها 
المتابع والمدة التي تكون فيها القراءة منخفضة/

مرتفعة أو عندما ال تشارك البيانات. 

)على سبيل المثال، إذا كنت تريد أن يعرف المتابع الوقت الذي 
يزيد فيه الغلوكوز عن 11.1 مليمول/لتر أو 200 ملغم/ديسيلتر 

ألكثر من ساعتين، فيمكنك إعداده في قائمة إعدادات المتابع(.

انقر فوق SAVE )حفظ( لكل إعداد من إعدادات 
المتابع.

انقر فوق NEXT )التالي( عند إتمام ذلك.

5

  

قبل إرسال دعوة المتابع، راجع الملخص الذي 
يظهر على الشاشة 

 SEND INVITATION انقر فوق 
)إرسال دعوة(.

بعد إرسال الدعوة، ال يمكنك تعديل إعدادات 
المتابع.

6
إلضافة مزيد من المتابعين: 

انقر فوق Followers )المتابعين( على شاشة 
.Share حالة
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الفصل الرابع 

 Dexcom Share استخدام

Dexcom Share 4-1 حالة
يمكنك النظر إلى أيقونة Dexcom Share الموجودة على الشاشة الرئيسية 

 Dexcom يعمل أم ال. بعد تشغيل Dexcom Share لديك لمعرفة ما إذا كان
Share، تحقق من حالته. 

Dexcom Share أيقونات حالة

الوصفعالمة تبويب الحالة

تظهر أيقونة Share ملونة عندما يرسل Dexcom Share قراءات 
ومعلومات الغلوكوز التي سجلها المستشعر.

تظهر أيقونة Share باللون الرمادي مع دائرة حمراء عندما ال يعمل 1
.Dexcom Share

يجب أن ينقر المشارك فوق األيقونة للحصول على مزيد من المعلومات 
حول الخطأ.

 تظهر أيقونة Share بالرمادي الفاتح عند عدم تنشيط 
 .Dexcom Share

 يجب أن ينقر المشارك فوق األيقونة لبدء التشغيل باستخدام 
.Dexcom Share

عندما ال يعمل الجهاز أو االتصال، فلن يعمل Dexcom Share. ولن يتمكن المشارك من إرسال قراءات وبيانات 
الغلوكوز التي سجلها المستشعر إلى المتابع الخاص به.

4-2 قائمة المتابع
تتيح قائمة المتابعين للمشارك إدارة متابعيه.

ففي قائمة المتابع يمكنك
دعوة متابع جديد.  •
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معرفة حالة المتابعين الذين دعوتهم.  •
النظر إلى الخيارات التي لدى المتابعين الحاليين.  •

األيقونة/الحالة
التعريفاأليقونة/الحالة

دعوة متابع جديد.

 تم ضبط المتابع للحصول على طلبات من 
المشارك.

بإمكان المتابع عرض الرسم البياني لالتجاه الخاص بالمشارك

لم يقبل المتابع دعوة المشارك المرسلة بالبريد اإللكتروني خالل 
7 أيام. 

بإمكان المشارك دعوة المتابع مرة أخرى من خالل الضغط 
على أيقونة + الموجودة في الركن األيمن العلوي من الشاشة. 

تم إرسال دعوة Follow بالبريد اإللكتروني للمتابع لكنه لم 
يقبلها بعد.

توقف المشارك عن المشاركة مع المتابع.

لن يحصل المتابع على أي معلومات غلوكوز أو إنذار/تنبيهات 
أو تحديثات الرسم البياني لالتجاه الخاصة بالمشارك.

4-3 تعديل/حذف
انقر فوق أحد المتابعين لتعديل ملف التعريف الخاص به )لقبه أو إمكانية عرض الرسم البياني لالتجاه( أو إزالة متابع. قم 
بإزالة متابع عن طريق النقر فوق إزالة متابع. بمجرد إزالته، فلن يحصل على معلومات الغلوكوز أو اإلنذار/التنبيهات. 

مالحظة: ال يمكن للمشارك تغيير أي إعداد من إعدادات المتابع بعد إرسال دعوة Follow بالبريد اإللكتروني.
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4-4 إيقاف المشاركة
يمكن أن يضغط المشارك على مفتاح تشغيل/إيقاف إليقاف إرسال معلومات الغلوكوز واإلنذار/التنبيهات إلى المتابعين 

بشكل مؤقت. تتوقف المشاركة حتى يضغط المشارك مرة أخرى على مفتاح تشغيل/إيقاف. 

ألسباب تتعلق بالسالمة والغرض من االستخدام، سيحصل المتابع على رسالة تخبره بأنه تم ضبط بيانات المشارك على 
عدم المشاركة. ستظهر لوحة تحكم المتابع أن المشارك قد توقف عن مشاركة معلومات الغلوكوز.

الفصل الخامس
Dexcom Follow تطبيق

Dexcom Follow 5-1 وصف تطبيق
يعتبر تطبيق Dexcom Follow أحد التطبيقات المستقلة من تطبيق Dexcom G5 Mobile. سيحتاج المتابعون فقط 

إلى تنزيل تطبيق Dexcom Follow وتثبيته.

:Dexcom Follow ما يقوم به تطبيق
السماح للمتابع بعرض معلومات الغلوكوز الخاصة بالمشارك.  •

السماح للمتابع بالحصول على إنذار/تنبيهات.  •
السماح للمتابع بعرض الرسم البياني التجاه المشارك.  •

ما ال يقوم به تطبيق المتابع:
تقديم نصيحة عالجية.  •

.Dexcom G5 Mobile التفاعل مع تطبيق  •

 Dexcom Follow 5-2 دعوة بالبريد اإللكتروني لتطبيق
بعد حصول المشارك على دعوة Follow بالبريد اإللكتروني، يقوم المتابع بضبط جهازه الذكي.

5-3 إنذار وتنبيهات الغلوكوز
طلب الغلوكوز عبارة عن رسالة مرئية تقول "اشعار الغلوكوز من ]اسم المشارك[" وهو يظهر على شاشة الجهاز الذكي 

الخاص بالمتابع. وقد يشمل الطلب أصواًتا، طبًقا إلعدادات الجهاز الذكي.

أنواع الطلبات التي يحصل عليها المتابعون:

قراءة الغلوكوز المنخفضة التي سجلها المستشعر.  •
قراءة الغلوكوز المنخفضة للغاية التي سجلها المستشعر )أقل من 3.1 مليمول/لتر أو 55 ملغم/ديسيلتر(.  •

قراءة الغلوكوز المرتفعة التي سجلها المستشعر.  •

يمكن أن يغير المتابع بعض اإلعدادات األولية لتناسب احتياجاته. ال يمكن أن يغير المتابع إعدادات اإلذن لعرض الرسم 
البياني لالتجاه.
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5-4 تغيير اشعارات الغلوكوز
يمكن أن يختار المتابع متى يتم إرسال إشعارات  بالنسبة المنخفضة والمنخفضة للغاية والمرتفعة. في البداية يرسل 

المشارك إعدادات االشعار الموصى بها مع دعوة Follow بالبريد اإللكتروني. تعتمد إشعارات  معلومات الغلوكوز 
الخاصة بالمشاركة في المقام األول على هذه اإلعدادات. بالرغم من ذلك، قد يغير المتابع إعدادات االشعار هذه:

1.  مستوى الغلوكوز - قراءة الغلوكوز التي ترسل اإلشعار إلى الجهاز الذكي الخاص بالمتابع.

2.  التأخير - وقت التأخير بين وقت موافقة حالة قراءة الغلوكوز ووقت إرسال الجهاز الذكي الخاص بالمتابع اشعار في 
حالة استمرار موافقة حالة القراءة.

3.  األصوات - األصوات التي يصدرها الجهاز الذكي الخاص بالمتابع عند استالم إشعارات.

4.  التكرار - يكرر اإلشعارات بعد مدة زمنية محددة في حالة عدم تحسين حاالت قراءة الغلوكوز. ال يتوفر هذا الخيار 
إلشعارات المستوى المنخفض للغاية والتي تتكرر كل 30 دقيقة بشكل تلقائي.

5-5 تغييرات حالة المشارك التي سيعلم بها المتابع
التغييرات في حالة المشارك التي سيعلم بها المتابعين 

عدم المشاركة - يقرر المشارك توقف المشاركة بشكل مؤقت.  •
اإلزالة بواسطة المشارك - يقوم المشارك بإزالة المتابع.  •

ال حاجة لمزيد من البيانات - تم إرسال الطلب عند توقف مشاركة الغلوكوز النشطة ألي سبب، بخالف أن يقوم   •
 .Share المشارك بإيقاف تشغيل

يجب أن يتصل المتابع بالمشارك للحصول على مزيد من المعلومات حول توقف البيانات.   •

5-6 لوحة تحكم المتابع
في حالة عدم السماح للمتابع برؤية الرسم البياني لالتجاه، فسيرى فقط قراءة الغلوكوز وسهم االتجاه التي سجلها المستشعر.

  

صورة المشاركصورة المشارك قراءة الغلوكوز وسهم االتجاه الخاص 
بالمشارك

قراءة الغلوكوز وسهم االتجاه الخاص 
بالمشارك

منذ متى حدث آخر تحديث لقيمة الغلوكوز وسهم االتجاه 
الخاص بالمشارك

منذ متى حدث آخر تحديث لقيمة الغلوكوز وسهم االتجاه 
الخاص بالمشارك
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في حالة اختيار مطالبة المتابع برؤية الرسم البياني لالتجاه، فسيرى:

 

يمكن أن يقوم المتابع بتحرير إعدادات اشعار المتابع من خالل هذه الخطوات التالية:

التوجيهالخطوة

اضغط على ملف تعريف المشارك في لوحة تحكم FoLLoW. ثم اضغط على أيقونة اإلعدادات في الركن األيمن الخطوة 1
العلوي. 

قم بتمرير مفتاح تشغيل/إيقاف لتنشيط االشعار.الخطوة 2

لتغيير قراءة الغلوكوز التي تتسبب في إرسال االشعار، حدد المربع الذي يحتوي على رقم بداخله.  الخطوة 3

اختر ما إذا كان االشعار به تأخير أم ال. لتغيير التأخير، حدد المربع الذي يحتوي على رقم بداخله. الخطوة 4

اختر ما إذا يتم تكرار اإلشعارات بالمستوى المنخفض والمرتفع أم ال.الخطوة 5

أيقونة الشاشة 
الرئيسية

أيقونة الشاشة 
الرئيسية

 اسم
المشارك

 اسم
المشارك

 إعدادات
االشعار

 إعدادات
االشعار

الوقت منذ آخر قيمة 
للغلوكوز

الوقت منذ آخر قيمة 
للغلوكوز

قراءة الغلوكوز وسهم 
االتجاه الخاص بالمشارك

قراءة الغلوكوز 
وسهم االتجاه الخاص 
بالمشارك

معدل الغلوكوز )بين 
التنبيهات بالمستوى 
المرتفع والمنخفض(

معدل الغلوكوز )بين 
التنبيهات بالمستوى 
المرتفع والمنخفض(

 Trend Graph 
)الرسم البياني لالتجاهات(

إعداد المدة الزمنية 
3 أو 6 أو 12 أو 

24 ساعة

 Trend Graph 
)الرسم البياني لالتجاهات(

إعداد المدة الزمنية 
3 أو 6 أو 12 أو 

24 ساعة
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الفصل السادس

استكشاف األخطاء وإصالحها

6-1 مشكالت حالة استكشاف األخطاء وإصالحها
يعتبر شريط حالة Dexcom Share أداة مفيدة. فهو يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كانت هناك مشكلة أم ال وأن 

Dexcom Share يعمل أم ال.

 

مالحظة: سواء كان Dexcom Share يعمل أم ال ويتلقى المتابعون إنذاًرا/تنبيهات بالغلوكوز، فيتعين عليك الرجوع 
دائًما إلى جهاز عرض جهاز المراقبة المستمرة للغلوكوز Dexcom G5 Mobile CGM للحصول على قراءات 

وتنبيهات الغلوكوز التي سجلها المستشعر. 

.Follow يجب عدم اتخاذ قرارات العالج طبًقا لـ

مفتاح التشغيل/اإليقاف - لتشغيل المشاركة أو إيقاف تشغيلها.

شريط حالة المشاركة - حالة مشاركة قراءات الغلوكوز التي سجلها 
المستشعر مع المتابعين.

قائمة المتابع - إضافة متابعين وحالة قوائم المتابعين.
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سيكون لدى المتابعين أيًضا شريط حالة لتحديد الحالة الحالية لجهاز Dexcom Share. على سبيل المثال:

نصيحة حول استكشاف األخطاء وإصالحهاالوصفشاشة حالة جهاز المتابع

ال يتمكن الجهاز الذكي 
الخاص بالمتابع من 
االتصال باإلنترنت.

تأكد أن الجهاز الذكي الخاص بالمتابع متصل 
 .LTE 4 أوG 3 أوG أو WI-FI باإلنترنت عبر

يمكن أن يتحقق المتابع مما إذا كان االتصال 
باإلنترنت يعمل أم ال من خالل محاولة فتح صفحة 

ويب على الجهاز الذكي الخاص بالمتابع.

:Dexcom Share يقدم الجدول أدناه نصائح حول استكشاف األخطاء وإصالحها فيما يتعلق بجهاز

استكشاف األخطاء وإصالحهاوصف حالة المشاركةشريط حالة المشاركة

Dexcom Share

100% 10:00 AM

Sharing

Brian

Internet                                   

Sharing status

Followers

Laura

Rian

To temporarily stop sharing, turn sharing o�.                                   

العالمة الخضراء:

جميع االتصاالت تعمل.
غير منطبق.

Dexcom Share

100% 10:00 AM

Sharing

Brian

Internet                                   

Sharing troubleshooting

Sharing status

Followers

Laura

Rian

Eric

To temporarily stop sharing, turn sharing o�.                                   

مشكلة مع:

بيانات جهاز المراقبة   •
المستمرة للغلوكوز 
الخاصة بالمشارك.

الجهاز الذكي الخاص   •
بك.

يجب أن يتأكد المشارك من التالي:

وجود قيمة للغلوكوز على الجهاز   •
الذكي.

وجود جهاز اإلرسال في نطاق الجهاز   •
الذكي.

النقر فوق "؟" باللون األزرق لمعرفة   •
المزيد حول كيفية استكشاف هذه 

المشكلة وإصالحها.
يجب أن يسمح المشارك بمدة تصل   •

إلى 10 دقائق حتى تتحول الحالة 
إلى اللون األخضر وتظهر العالمة 

الخضراء. 

في حالة استمرار المشارك في رؤية ذلك، 
فيجب عليه إيقاف تشغيل Share وإعادة 

تشغيله مرة أخرى.
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استكشاف األخطاء وإصالحهاوصف حالة المشاركةشريط حالة المشاركة
Dexcom Share

100% 10:00 AM

Sharing

Brian

Internet                                   

Sharing troubleshooting     

Sharing status

Followers

Laura

Rian

To temporarily stop sharing, turn sharing o�.                                   

مشكلة مع:

اتصال المشارك   •
باإلنترنت.

 Dexcom Share  •
.Cloud

يجب أن يتأكد المشارك من التالي:

اتصال Wi-Fi أو اتصال شبكة   •
الجوال لديه "قيد التشغيل".

تواجده في منطقة بها استقبال خلوي.  •
أنه ال يجري مكالمة صوتية.  •

إمكانية وصوله إلى الويب عبر   •
متصفح.

التحقق الحًقا أو المتابعة مع موفر   •
خدمة االتصال باإلنترنت.

النقر فوق "؟" باللون األزرق لمعرفة   •
المزيد حول كيفية استكشاف هذه 

المشكلة وإصالحها.

قائمة اختيار المشاركة
للمشاركة ستحتاج إلى:

.Dexcom G5 Mobile التأكد من أن الجهاز الذكي يعمل مع تطبيق

لعرض قائمة باألجهزة الذكية المدعومة وأنظمة التشغيل، انتقل إلى:
 www.dexcom.com/compatibility

تطبيق Dexcom G5 Mobile مفتوح أو قيد التشغيل في الخلفية.  •
الجهاز الذكي لديه اتصال نشط باإلنترنت )Wi-Fi أو 3G أو 4G أو LTE(. يمكن أن يتحقق المشارك مما إذا كان   •

االتصال باإلنترنت يعمل أم ال من خالل محاولة فتح صفحة ويب على الجهاز الذكي الخاص بالمشارك.
إيقاف تشغيل وضع "الطيران".   •

إيقاف تشغيل وضع "الرجاء عدم اإلزعاج".  •
صوت الجهاز الذكي قيد التشغيل لسماع الطلبات.  •
تم شحن الجهاز الذكي بشكل كاٍف أو يتم شحنه.   •

يبعد الجهاز الذكي بمسافة 6 أمتار عن جهاز اإلرسال.  •
يحتوي الجهاز الذكي على ذاكرة متوفرة سعتها 35 ميغابايت.  •

راجع دليل مستخدم الجهاز الذكي للحصول على مزيد من التعليمات.  •
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مسرد المصطلحات
التعريفالمصطلح

هو إعداد على الجهاز الذكي يتم من خالله تعطيل الميزات الالسلكية وضع الطائرة
لاللتزام بقواعد الخطوط الجوية.

 برنامج يتم تصميمه لتشغيله على جهاز ذكي، مثل تطبيق.التطبيق
.Dexcom Follow™ وتطبيق Dexcom G5™ Mobile

متجر عبر اإلنترنت لتنزيل تطبيقات على جهاز ذكي.متجر التطبيقات

جهاز يستخدم لقياس كمية الغلوكوز الموجودة في الدم.جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم

BG قياس نسبة الغلوكوز في الدم.قيمة

Bluetooth الالسلكية لألجهزة االتصال السلكًيا ببعضها Bluetooth® تتيح تقنية
البعض.

خيار جهة التصنيع المعد مسبًقا إلعداد الجهاز.االفتراضي

المدة الزمنية التي تمر قبل إرسال اشعار إلى متابع.تأخير

Dexcom Share Cloud خادم تخزين آمن عبر اإلنترنت يتم فيه تخزين معلومات ميزة 
®Dexcom Share ثم مشاركتها مع متابعين.

Dexcom Follow يحصل على معلومات الغلوكوز الخاصة بالمشارك ويطلب البيانات من تطبيق
.Dexcom Share Cloud

 مستشعر 
/Dexcom G5 Mobile 

 G4 PLATINUM

 Dexcom G5 Mobile CGM أحد أجزاء جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة
وهو يتضمن أداة إدخال وسلك مستشعر.

جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة 
 Dexcom G5 Mobile

CGM

يتكون جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة من مستشعر وجهاز إرسال وجهاز 
ذكي/جهاز استقبال.
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 Dexcom G5 جهاز إرسال
Mobile

 Dexcom G5 Mobile CGM أحد أجزاء جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة
.Dexcom G5 Mobile الذي يرسل معلومات الغلوكوز إلى تطبيق

Dexcom G5 Mobile تطبيق
 .Dexcom G5 Mobile يستقبل معلومات الغلوكوز من جهاز إرسال

يرسل معلومات الغلوكوز إلى Dexcom Cloud باستخدام االتصال 
باإلنترنت.

 Dexcom Share

االشعار الثانوي باستخدام األجزاء التالية:

 Dexcom G5 Mobile CGM جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة  •
تقنية Bluetooth الالسلكية  •

الجهاز الذكي الخاص بالمشارك  •
Dexcom G5 Mobile تطبيق  •

اإلنترنت  •
الجهاز الذكي الخاص بالمتابع   •
Dexcom Follow تطبيق  •

الرجاء عدم اإلزعاج

إعداد يوجد على الجهاز الذكي حيث تكون فيه جميع المكالمات الواردة 
والتنبيهات واإلشعارات في وضع صامت. 

ويمكن الضبط على "الرجاء عدم اإلزعاج" لفترات زمنية محددة ويمكن 
ضبطه للسماح ببعض االستثناءات )األشخاص الذين يمكن أن يتسببوا في 

إزعاجك(.

Follower الشخص الذي يحصل على المعلومات المشتركة التي يقدمها المشارك في
.Dexcom Follow App تطبيق

Follow لوحة تحكم
 في تطبيق Dexcom Follow App، تعرض 

™Follow Dashboard معلومات الغلوكوز الخاصة بما يصل إلى 

5 مشاركين.

يعمل على تشغيل تطبيق Dexcom Follow.الجهاز الذكي الخاص بالمتابع

ارتفاع نسبة السكر في الدم

BG المرتفعة. مثل "المرتفعة". يتم ضبط اإلنذار االفتراضي للنسبة 
 Dexcom G5 Mobile المرتفعة في جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة
CGM على 11.1 مليمول/لتر أو 200 ملغم/ديسيلتر. استشر إخصائي 

الرعاية الطبية لتحديد إعداد ارتفاع نسبة السكر في الدم المناسب بالنسبة لك.
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انخفاض نسبة الغلوكوز في الدم

BG المنخفضة. مثل "المنخفضة". 
يتم ضبط اإلنذار االفتراضي للنسبة المنخفضة في جهاز مراقبة الغلوكوز 
المستمرة Dexcom G5 Mobile CGM على 4.4 مليمول/لتر أو 

80 ملغم/ديسيلتر. 
استشر إخصائي الرعاية الطبية لتحديد إعداد انخفاض نسبة السكر في الدم 

المناسب بالنسبة لك.

دعوة/Follow بالبريد اإللكتروني
 طلب بالبريد اإللكتروني إلى شخص ما لتنزيل تطبيق 

Dexcom Follow App والحصول على المعلومات المشتركة 
الخاصة بالمشترك.

Jailbroken إزالة القيود التي وضعتها جهة التصنيع على جهاز ذكي. ال تستخدم
.Dexcom Share األجهزة الذكية التي تم إزالة قيودها مع

ملغرامات لكل ديسيلتر. وحدة قياس معلومات الغلوكوز التي سجلها ملغم/ديسيلتر
المستشعر في بعض الدول، بما في ذلك الواليات المتحدة.

مليمول لكل لتر )mmol/L(، وحدة القياس التي تعرض تركيز الغلوكوز مليمول/لتر
في كمية معينة من السائل. 

شبكات الجوال مثل 3G و4G و™LTE، المستخدمة بواسطة الجهاز اتصاالت بيانات الهاتف المحمول
الذكي للوصول إلى اإلنترنت.

تطلب من المتابع عندما ال يتمكن المشارك من مشاركة معلومات ال يوجد المزيد من طلبات البيانات
الغلوكوز.

عندما يختار المشارك عدم مشاركة بيانات الغلوكوز بشكل مؤقت مع عدم المشاركة
المتابع.

رسالة مرئية تظهر على شاشة الجهاز الذكي الخاص بالمتابع. وقد يشمل الطلب
الطلب أيًضا أصواًتا، طبًقا إلعدادات الجهاز الذكي. 

الشيء الذي يؤدي إلى إيقاف االتصال الالسلكي بين األجهزة مثل ُسمك عائق
الحائط أو موجات الراديو.
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موجود في لوحة تحكم Follow ويعرض معلومات الغلوكوز وسهم ملف التعريف
االتجاه وصورة ملف التعريف الخاصة بالمشارك. 

أقصى مسافة يمكن فيها لجهازين االتصال السلكًيا بدون عوائق.النطاق

الوقت الفعلي لجهاز مراقبة 
الغلوكوز المستمرة

 .Dexcom G5 Mobile البيانات التي يتلقاها المشارك على تطبيق
بالرغم من أن تطبيق Dexcom Follow App قد يكون مماثالً لما تراه 
في التطبيق الخاص بك، فال يمكن اعتباره الوقت الفعلي ألن هناك درجات 

 Dexcom وتطبيق Dexcom G5 Mobile لالتصال بين تطبيق
.Follow App

مقدار الوقت الذي يحدده المتابع قبل الرغبة في تلقي االشعار المكرر.كرر

 قياس الغلوكوز الذي يسجله جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة قراءة الغلوكوز بالمستشعر
.Dexcom G5 Mobile CGM

 هو الشخص الذي يستخدم جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة المشارك
.Dexcom G5 Mobile CGM

عملية إرسال معلومات الغلوكوز إلكترونًيا من الجهاز الذكي الخاص مشاركة
بالمشارك إلى الجهاز الذكي الخاص بالمتابع.

إمكانية إجراء مكالمة هاتفية والوصول إلى اإلنترنت على نفس اتصال الصوت والبيانات المتزامنة
شبكة الجوال في نفس الوقت.

جهاز ذكي

الجهاز الذكي هو جهاز إلكتروني بدون سلك )إال في حالة الشحن(، هاتف 
محمول )يسهل حمله(، جهاز إلكتروني متصل )عبر Wi-F أو 3G أو 

 4G أو LTE إلخ( يمكن أن يعمل على تشغيل تطبيق 
 .Dexcom Follow App أو تطبيق Dexcom G5 Mobile

أمثلة على األجهزة الذكية الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية.
 للحصول على قائمة باألجهزة الذكية المتوافقة انظر 

www.dexcom.com/compatibility
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المراقبة الذاتية لنسبة الغلوكوز في الدم باستخدام الدم المأخوذ من اإلصبع المراقبة القياسية المنزلية للغلوكوز
وقياس نسبة الغلوكوز في الدم.

سهم اتجاه
السهم المجاور لقيمة الغلوكوز الخاصة بالمشارك، الموجود في ملف 

 .Dexcom Follow App تعريف المشارك في تطبيق
.Dexcom G5 Mobile وهو نفس سهم االتجاه الموجود في جهاز استقبال

يعرض نمط معلومات الغلوكوز الخاصة بالمشارك.الرسم البياني لالتجاهات

Wi-Fi أو اإلنترنت الالسلكي
تقنية السلكية تسمح لألجهزة اإللكترونية بالوصول إلى اإلنترنت. يمكن أن 
تشمل هذه الشبكات اإلنترنت المنزلي أو الشبكة التي يتم العثور عليها في 

أحد األماكن العامة.

الرموز

الرمزالوصف

Dexcom Share شعار
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