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نبذة عن ®diasend
يقدم جهاز ® diasendلموفري الرعاية الصحية حالً عبر اإلنترنت يجمع كل بيانات مرضى السكري التابعين لهم بشكل مركزي وي ِ ّ
ُخزنها،
دون القلق بشأن تثبيت أي برنامج .ال يهم ما إذا كان الجهاز ينقل البيانات باستخدام كابل ،أو  ،Bluetoothأو األشعة تحت الحمراء ،أو أحد
تطبيقات الجوال؛ فجميع ملفات المعلومات التي يتم تحميلها ستظهر على الفور عبر اإلنترنت في حساب آمن على موقع  diasend.comآمن.
وسيتم جمع كل البيانات من األجهزة المتعددة وعرضها في تقرير واحد.

دواعي االستعمال

صمم ® diasendليستخدمه األفراد أو مختصو الرعاية الصحية في المنزل أو مرافق الرعاية الصحية إلرسال البيانات من أجهزة المراقبة المنزلية مثل
ُ
صمم ® diasendكذلك لالستخدام المهني وللبيع
أجهزة قياس الجلوكوز ومضخات اإلنسولين إلى قاعدة بيانات خادم لدعم التحكم في مرض السكري .و ُ
دون وصفة طبية.

تحذيرات
يتم إجراء جميع الفحوصات الطبية للمريض وعمليات العالج تحت إشراف مختصي رعاية صحية مؤهلين! ® diasendغير مخصص لتوفير قرارات عالج
مؤتمتة أو لالستخدام بوصفه ً
بديل عن قرار مهني يتعلق بالرعاية الصحية diasend® .غير مخصص إلجراء مكالمات الطوارئ ،أو االرسال ،أو اإلشارة إلى
أي تنبيهات في الوقت الفعلي أو بيانات حرجة وقتيًا! ® diasendال يحل محل اإلشراف الطبي المباشر أو التدخل في حاالت الطوارئ.
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كيفية البدء في استخدام diasend® Clinic
1

توصيل  diasend® Transmitterبالمأخذ الكهربائي

2

ً
جاهزا لالستخدام في الحاالت التالية:
سيكون diasend® Transmitter

 .1ت َوقُّف مؤشر ( okموافق) األخضر عن الوميض.
يشير الوميض البطيئ إلى أنه يتم بدء تشغيل جهاز اإلرسال.
يشير الوميض السريع إلى أنه يتم بدء تحديث جهاز اإلرسال.

 .2يومض مؤشر ( sendإرسال) ذو اللون األزرق ببطء.

i

ً
متصل بجهاز ،diasend® Transmitter
مالحظة :إذا كان لديك موزع USB
يرجى مالحظة أنه يجب تشغيل موزع  USBمن خالل مصدر اإلمداد بالطاقة الخاص به.

i

مالحظة :يُر َجى االطالع على الصفحة  11للحصول على شرح شامل
للمؤشرات على .diasend® Transmitter
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3

توصيل جهاز المريض بجهاز diasend® Transmitter

يتم توصيل كل جهاز خاص بالمريض بإحدى الطرق الثالث التالية:

IR

• عبر كابل ( USBمنفذ  USBأو موزع )USB
• ( Bluetoothيتطلب جهاز  Bluetoothمحددًا)
•	األشعة تحت الحمراء ( ُمستق ِبل األشعة تحت الحمراء ال ُمض َّمن أو كابل
 SmartPixلبعض األجهزة).

يرجى االطالع على الصفحة  11من هذا الدليل للحصول على تعليمات محددة حول
كيفية تحميل جميع أجهزة المريض المتوافقة.

i

4

نقل البيانات

1

قم بتوصيل جهاز المريض  -سيومض مؤشر  sendاألزرق سريعًا في
حين تحميل البيانات.

2

انتظر حتى يتوقف مؤشر  sendاألزرق عن الوميض السريع ويضيئ
مؤشر  okاألخضر.

3

بمجرد إضاءة مؤشر  okاألخضر ،عندئ ٍذ يمكنك تسجيل الدخول
وعرض البيانات على  www.diasend.comأو متابعة تحميل المزيد
من أجهزة المريض .انقر فوق إعادة تحميل الصفحة إذا كنت قد سجلت
نظرا ألن ® diasendسحابي،
الدخول بالفعل .ويُر َجى مالحظة أنه ً
يمكنك مراجعة البيانات التي تم تحميلها في أي وقت.

4

وميض سريع أزرق
اللون

5

انتظر حتى يضيئ مؤشر
( okموافق) األخضر

تسجيل الدخول إلى حساب diasend® Clinic

انتقل إلى www.diasend.com
لتسجيل الدخول إلى ®diasend
واسترداد البيانات التي تم تحميلها.

9
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6

عرض البيانات
العيادة

في عالمة التبويب "العيادة" ،من الممكن عرض البيانات دون
إنشاء ملف تعريف للمريض.

حدد مربع التحميل
الذي ترغب في
عرضه.

انقر على إظهار األجهزة المحددة لعرض
عملية التحميل.
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2

i

1

يرجى مالحظة أنه تتم إزالة جميع عمليات التحميل من عرض "العيادة" بعد منتصف
الليل في اليوم نفسه ،ولكن ال يتم مسح أي من البيانات.

إنشاء ملف تعريف لمريض وحفظ أجهزة المريض
هناك طريقتان إلنشاء ملف تعريف لمريض .في عالمة التبويب "العيادة" وفي عالمة تبويب المريض.

العيادة

كيفية إنشاء ملف تعريف للمريض في عالمة التبويب "العيادة":

حدد مربع التحميل الذي
ترغب في إنشاء ملف
تعريف للمريض له.

انقر هنا إلنشاء ملف تعريف للمريض
للجهاز المحدد.

2

i

1

نوصي باستخدام هذه الطريقة لتسجيل األجهزة لمريض ،وذلك لتجنب
تسجيل جهاز المريض يدويًا في عالمة تبويب المريض.
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تابع للصفحة السابقة

المرضى

1

انقر على "مريض جديد".

2

تتمثل الحقول اإلجبارية في
األسماء األولى وأسماء العائلة.
ستجد المزيد من الخيارات
ضمن الخيار توسيع
نموذج التسجيل.

كيفية إنشاء ملف تعريف لمريض في عالمة التبويب "المريض":

للسماح لمريض بعرض بياناته من المنزل ،حدد المربع التالي:
"السماح للمريض بتسجيل الدخول إلى  diasend® systemوعرض التقارير"

3

•إذا قمت بذلك في عملية التسجيل فسيتعين عليك إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور للمريض.
•إذا قمت بتحديد المربع بعد قيامك بإنشاء حساب للمريض ،فستالحظ أن ® diasendقد أنشأ اسم مستخدم لك .وفي هذه الحالة،
لن تحتاج سوى إنشاء كلمة مرور.
يرجى مالحظة أن هذا ال يسمح إال للمريض بتسجيل الدخول وعرض البيانات التي تم تحميلها سابقًا .ومع ذلك ،فهذا ال يعني أنه يمكن للمريض تسجيل الدخول
وتحميل البيانات من المنزل .وإذا كان المرضى يرغبون في تحميل البيانات من المنزل ،فهم بحاجة إلى إنشاء حساب  diasend® Personalالخاص بهم ومشاركة
بياناتهم مع العيادة.

4

عند االنتهاء من ذلك ،انقر على:
"حفظ بيانات المريض".

8

عرض البيانات من أجهزة المرضى

الملخص

الجلوكوز

جهاز CGM

اإلنسولين

مقارنة


يتم عرض البيانات في عالمات التبويب الخمسة أعاله ،حيث يمكنك الوصول إلى البيانات المتعلقة بالجلوكوز ،وجهاز  ،CGMواإلنسولين.
يرجى الرجوع إلى  diasend® Report reference guideفي موقع الويب للحصول على المزيد من المعلومات حول تقاريرنا.

11
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9

مشاركة البيانات

يمكن للمرضى باستخدام حساب  diasend® Personalتحميل أجهزة المريض في المنزل ،كما يمكنهم مشاركة البيانات التي تم تحميلها
مع ما يصل إلى مرفقين مختلفين من مرافق الرعاية الصحية .لتمكين المرضى من مشاركة بياناتهم معك ،سيحتاجون إلى الحصول على
عرف العيادة" .ستجده ضمن الخيار "ملف تعريف الحساب" > "االرتباطات
عرف الفريد الخاص بك في ® ،diasendويُطلَق عليه " ُم ِ ّ
ال ُم ِ ّ
الخاصة بالمرضى".

ملف الحساب

االرتباطات الخاصة بالمرضى
عرف العيادة
ُم ِ ّ

10

دعوة المرضى لتحميل البيانات من المنزل

لتسهيل مشاركة البيانات للعيادات والمرضى ،قمنا بإضافة زر لدعوة المريض في تطبيق الويب .وهذا يعني أنه يمكن للعيادات أن تدعو
المرضى لتحميل البيانات من المنزل.

دعوة المريض

11

إنشاء التقارير والطباعة على هيئة ملف PDF

هناك طريقتان إلنشاء تقرير على هيئة ملف  .PDFيمكنك النقر على أيقونة "الطباعة على هيئة ملف  "PDFإلنشاء تقرير عن العرض الحالي على الفور.
أو يمكنك النقر على زر معالج ملف  PDFإلنشاء تقرير ذي متغيرات تم إعدادها مسبقًا .ويمكنك ضبط هذه األداة ضمن "اإلعدادات".

معالج ملف PDF
ملف PDF

الطباعة على هيئة
ملف PDF

12

شرح مؤشرات :diasend® Transmitter

ok
•الوميض البطيئ

يومض مؤشر  okببطء عند اتصال
جهاز اإلرسال بشبكة .GSM

error

•الوميض السريع

يقوم جهاز اإلرسال بتحديث نفسه.
يومض مؤشر  okسريعًا وخالل فترة
زمنية متواصلة .يمكنك بدء استخدام
جهاز اإلرسال بمجرد وميض مؤشر
اإلرسال األزرق ببطء مرة أخرى.

•تشغيل اإلضاءة المستمرة

يشير المؤشر إلى عدم نجاح عملية التحميل األخيرة.
وهذا على األرجح بسبب المشكالت المؤقتة المتعلقة
بشبكة  GSMالالسلكية .يرجى محاولة تحميل جهاز
المريض مرة أخرى.

•الوميض السريع

يومض المؤشر مع مؤشر  okعندما يتعذر على جهاز
اإلرسال العثور على شبكة .يرجى مالحظة أنه يمكنك
التحقق من قوة اإلشارة وجودتها ضمن "ملف تعريف
الحساب" في حسابك.

send
•الوميض البطيئ

جهاز اإلرسال جاهز لالستخدام.

•تشغيل اإلضاءة المستمرة على يشير
المؤشر إلى نجاح عملية التحميل
األخيرة.

•الوميض السريع

يتم تحميل البيانات.

أداء  diasend® Transmitterعندما يعمل كل شيئ على نح ٍو صحيح:
4
يوجد جهاز متصل بجهاز اإلرسال.

1
جهاز اإلرسال متصل بمأخذ كهربائي.

5
يبدأ مؤشر  sendاألزرق بالوميض
سريعًا في حين تحميل البيانات.

في حالة نجاح عملية التحميل ،فسيضيئ
مؤشر  okاألخضر على على نح ٍو ثبات
ويبدأ مؤشر  sendاألزرق بالوميض ببطء
مرة أخرى .جهاز اإلرسال جاهز اآلن ألداء
عملية إرسال أخرى.
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2
يومض مؤشر  okاألخضر ببطء لما
يقرب من دقيقتين عند بدء التشغيل.

6
يبدأ مؤشر  sendاألزرق بالوميض
ببطء .إن جهاز اإلرسال اآلن في
وضع االستعداد ،أي جاهز لالستخدام.

3
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قائمة األجهزة المتوافقة
 ما لم يتم توفير تعليمات تحميل.diasend® فيما يلي قائمة باألجهزة المتوافقة مع
USB  ما عليك سوى توصيله بجهاز اإلرسال أو موزع،واضحة للجهاز الحالي
 (تفضل بزيارة. المحدد الخاص به وسيقوم بالتحميل تلقائيًاUSB باستخدام كابل
). لالطالع على القائمة الحالية باألجهزة المتوافقة والقيود المعروفةdiasend.com

مقاييس الجلوكوز

مضخات اإلنسولين

.يرجى مالحظة أنه قد تكون بعض أجهزة المريض التالية غير متوفرة في السوق

أجهزة م راقبة
الجلوكوز بشكل
)CGM( مستمر

i

USB  الموصلة بكابل- )CGM( مقاييس الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر

 وأن موزع. بمأخذ كهربائيUSB يرجى التأكد من اتصال موزع
.diasend® Transmitter  متصل بجهازUSB

i

Abbott
FreeStyle
FreeStyle Flash
FreeStyle Freedom
FreeStyle Freedom Lite
FreeStyle Lite
Freestyle Mini
FreeStyle Optium

FreeStyle InsuLinx
FreeStyle Libre*

FreeStyle Optium H
FreeStyle Papillon
FreeStyle Papillon Lite
FreeStyle Papillon Mini
FreeStyle Papillon Vision
FreeStyle Xido
Optium Mini

FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Papillon InsuLinx

FreeStyle Navigator II

FreeStyle Precision
FreeStyle Precision H
Optium Xceed
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Abbott FreeStyle
USB (2.5 mm)

Micro USB

Mini USB

Optium Xido
Precision Xceed
Precision Xtra

Abbott Xceed
USB

diasend  معLibre  فقط بتحميلAbbott * تسمح
.في السويد والنرويج

تابع للصفحة السابقة

USB  الموصلة بكابل- )CGM( مقاييس الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر
Acon Laboratories
On Call® Resolve
On Call® Advanced

قم بتوصيل جهاز القياس والضغط على زريه
.S
S وM

On Call USB
(2.5 mm)

On Call® Plus
On Call® Vivid

قم بتوصيل جهاز القياس والضغط مع االستمرار
. الخاص بهS على الزر

On Call USB
(2.5 mm)

On Call® Express
On Call® Express II
On Call® Express Voice
On Call® Sure
On Call® Sure Sync

On Call USB
(2.5 mm)

AgaMatrix
Wavesense Jazz™

AgaMatrix USB

marked with a W

AktivMed
Glucocheck Gold

Micro USB

Glucocheck XL

Mini USB

Apex Bio
GlucoSure Extra
GlucoSure Max

قم بتوصيل جهاز القياس والضغط على زر
.التشغيل الخاص به

Apex Bio USB

Arkray
Glucocard 01
Glucocard Vital
Glucocard X-meter

Glucocard Shine
Glucocard Shine XL
ReliOn Premier Blu
ReliOn Premier Classic
ReliOn Premier Voice

Glucocard X-mini plus
Relion Confirm
Relion Prime

Arkray USB
(2.5 mm)

Glucocard Shine Connex
Glucocard Shine Express

Glucocard Expression
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.قم بالتوصيل والضغط على أي زر

i-Sens USB
(2.5 mm)

Micro USB

Medcore Care + GlucoCard
Expression USB (3.5 mm)

 وتحديده على القائمةPC Link قم بتوصيل
.الرئيسية في جهاز القياس
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تابع للصفحة السابقة

USB  الموصلة بكابل- )CGM( أجهزة قياس الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر
Ascensia (Bayer)
Breeze 2
Contour plus
Contour
Contour link

قم بتوصيل جهاز القياس والضغط على زر
. الخاص بهM

Bayer’s blue USB
(3.5 mm)

Contour TS
Contour XT

قم بتوصيل جهاز القياس والضغط على زر
.التشغيل الخاص به

Bayer’s blue USB
(3.5 mm)

Bayer Contour next
Contour care
Contour Fit

Contour next
Contour next One
Contour plus One

Micro USB

Contour next link
Contour next link 2.4

Contour USB
Contour next USB

USB on meter

Beurer
GL50 evo

USB on meter

B. Braun
Omnitest 3

Omnitest 5

Omnitest 3 USB (2,5 mm)

Micro USB

Cambridge Sensors
Microdot+

Microdot+ USB
(2.5 mm)

CARE-CHEK
TD-4206
TD-4255

TaiDoc Strip Connector
USB
GlucoRx Nexus Voice USB

Dexcom
G4 Platinum
G5 Mobile Receiver
Touchscreen Reciever G5/G6

SEVEN PLUS
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Micro USB

Seven Plus USB (Micro USB)

، فافصل جهاز القياس،إذا لم تبدأ عملية التحميل
 في القائمة إليقاف تشغيلShutdown وحدد
 قم بتشغيل جهاز القياس مرة أخرى.جهاز القياس
.وتوصيله بجهاز اإلرسال

تابع للصفحة السابقة

USB  الموصلة بكابل- )CGM( مقاييس الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر
Diastesse
XPER
Mini USB

Ekoweb
GlukoX (TD-4183)

GlukoX PRO (TD-4183)

TaiDoc Strip Connector
USB

Everymed
EveryX3

OK قم بتوصيل جهاز القياس والضغط على زر
.الخاص به

Micro USB

FaCare
TD-4277

Mini USB

ForaCare
FORA Diamond Prima

Micro USB

GE
GE100

Bionime (Pura + Rightest) USB
(Mini USB)

GlucoRx
HCT
Nexus

Nexus Mini
Q

Nexus Mini Ultra

Mini USB

GlucoRx Strip
Connector USB

Nexus Voice

GlucoRx Nexus
Voice USB
(2.5 mm)

GlucoX
TD-4183

TD-4257 (v2)

TaiDoc Strip Connector
USB

TD-4285

GlucoRx Nexus Voice USB

i-SENS
alphacheck professional NFC/ACURA PLUS
alphacheck professional
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CareSens BGMS/TEE2
CareSens COOL/Bravo
CareSens Dual
CareSens N
CareSens N POP

CareSens N Voice
CareSens N Premier
CareSens TEE2 Plus
CareSens Pro
NoCoding1 Plus BLE

Mini USB

i-Sens USB
(2,5 mm)

قم بتوصيل جهاز القياس والضغط على زر
.التشغيل الخاص به

قم بتوصيل جهاز القياس والضغط على زر
.)C  الخاص به (الزرS
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تابع للصفحة السابقة

USB  الموصلة بكابل- )CGM( أجهزة قياس الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر
iCare
PalmDoc I

i-Care Palmdoc I
USB (2.5 mm)

PalmDoc II

Mini USB

Infopia
Element
Fintest Lite

GluNEO
GlucoLab

Infopia USB
(2.5 mm)

Inside Biometrics
KEYA Smart

Micro USB

Data TX > USB قم بالتوصيل وتحديد
.في القائمة الرئيسية على جهاز القياس

Intuity
POGO® Automatic™

Micro USB

LifeScan
OneTouch Ping

OneTouch Select Plus
OneTouch Select Plus Flex
OneTouch Verio

OneTouch Verio Flex
OneTouch Verio Reflect
OneTouch Ultra Plus Reflect

OneTouch Verio Pro
OneTouch Verio IQ

OneTouch Verio Sync

OneTouch Select
OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2

OneTouch Verio (old)
OneTouch Vita

OneTouch UltraEasy
OneTouch UltraMini
OneTouch UltraSmart
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قم بتوصيل جهاز القياس والضغط على زر
.التشغيل الخاص به

Mini USB

Micro USB

Mini USB

LifeScan USB
(2.5 mm)

LifeScan USB
(2.5 mm)

.قم بالتوصيل والضغط على أي زر

تابع للصفحة السابقة

USB  الموصلة بكابل- )CGM( مقاييس الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر
Lifesmart
LS-946 (TD-4279)

TaiDoc Strip Connector
USB

Medcore
Care

GlucoSure Extra
GlucoSure Max

Medcore care USB
(3,5 mm)

Medcore USB

قم بتوصيل جهاز القياس والضغط على زر
.التشغيل الخاص به

قم بتوصيل جهاز القياس والضغط على زر
.التشغيل الخاص به

Menarini
GLUCOFIX TECH
GlucoMen areo
GlucoMen areo 2K

Glucocard MX
Glucofix iD
GlucoMen Gm

GLUCOCARD SM

GlucoMen READY
GlucoMen Visio

Glucofix miò
GlucoMen LX
Glucofix miò Plus
Glucofix Premium
GlucoMen LX Plus
GlucoMen LX2
GlucoMen G+
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Menarini GlucoMen areo USB (2,5 mm)

Menarini white USB (2,5 mm)

 فقم بفصله،E-3 :إذا كان جهاز القياس يعرض
،وانتظر حتى يتم إيقاف تشغيل شاشة العرض
.ثم قم بتوصيل جهاز القياس مرة أخرى

Micro USB

Mendor discreet USB (2,5 mm)

قم بتوصيل جهاز القياس والضغط على زر
.التشغيل الخاص به

Menarini GlucoMen Visio USB

Menarini strip connector USB

Menarini blue USB
(3.5 mm)

 فقم بفصله،E-3 :إذا كان جهاز القياس يعرض
،وانتظر حتى يتم إيقاف تشغيل شاشة العرض
.ثم قم بتوصيل جهاز القياس مرة أخرى

Menarini white USB
(3,5 mm)
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تابع للصفحة السابقة

USB  الموصلة بكابل- )CGM( أجهزة قياس الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر
Mendor
Discreet

Mendor discreet USB
(2,5 mm)

قم بتوصيل جهاز القياس والضغط على زر
.التشغيل الخاص به

Nipro
4SURE Smart
4SURE Smart Duo

Micro USB

Nova
Max Link
Max Plus

Nova USB

Pharma Supply
Advocate Redi-Code+

.USB قم بالتوصيل عبر موزع

Mini USB

Pic Solution
BeGlic

Pic GlucoTest
Pic GlucoTest Diary

Pic Safe Gluco Monitor

GoGlic

Micro USB

Pic Solution USB

قم بتوصيل جهاز القياس والضغط على زر
.التشغيل الخاص به

VivaChek USB

قم بتوصيل جهاز القياس والضغط على زر
.التشغيل الخاص به

Prodigy
AutoCode
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Mini USB

تابع للصفحة السابقة

USB  الموصلة بكابل- )CGM( مقاييس الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر
Roche Accu-Chek
Active
Mobile (USB)
Aviva Connect
Performa Connect

Guide
Guide Me
Instant
Instant S

 ينبغي أن يبدأ التحميل في غضون،بمجرد إتمام عملية االتصال
 فانتقل إلى القائمة، إذا لم يحدث ذلك. ثانية بعد توصيل الكابل20
My data > Data  انتقل إلى.الرئيسية في جهاز القياس
 وقم بتوصيل جهاز القياس بكابل،Transfer > Reports
. مرة أخرىUSB

Micro USB

).(يرجى عدم االستمرار في الضغط على زري األسهم

Sanofi
BGStar
MyStar Extra

Sanofi USB
:يحمل عالمة

!مالحظة
diasend®  عبرEversense Smart Transmitter (CGM) ال يمكن تحميل بيانات نظام
.Transmitter

Senseonics
Eversense CGM Transmitter

 إال عبرdiasend®  إلىEversense CGM ال يمكن تحميل البيانات المرسلة من نظام
 يرجى االطالع على. الخاص بالمريضdiasend® " الموجود على حسابConnect app"
:المزيد من التعليمات في دليل المستخدم المخصص للمرضى على الموقع التالي
https://support.diasend.com/hc/sections/360000427618

TaiDoc
TD-4141
TD-4183
TD-4206

TD-4257(v2)
TD-4279

TD-4255
TD-4257(v1)

TD-4280
TD-4285

TaiDoc Strip Connector
USB

GlucoRx Nexus Voice USB

TD-4289

Micro USB

TD-4277

Mini USB

Terumo
Finetouch

Terumo USB

Trividia
TRUEresult
TRUE METRIX
TRUE METRIX AIR
TRUEyou

TRUEyou mini

21

Nipro TRUEresult USB docking
station

Nipro TRUEyou mini USB docking
station

قم بتوصيل جهاز القياس ووضعه في قاعدة
.التركيب

قم بتوصيل جهاز القياس ووضعه في قاعدة
.التركيب
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تابع للصفحة السابقة

USB  الموصلة بكابل- )CGM( أجهزة قياس الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر
URIGHT
TD-4255

TD-4277

TD-4280

GlucoRx Nexus Voice USB

PLUS One (TD-4277)

Mini USB

VivaChek
Fad

قم بتوصيل جهاز القياس والضغط على زر
.التشغيل الخاص به

VivaChek USB

VTRUST
TD-4279

TaiDoc Strip Connector
USB

Wellion
Calla Dialog

Calla Light
Calla Mini
Calla Premium
Galileo Compact
Galileo GLU/KET

 وتحديده على القائمة الرئيسية فيPC Link قم بتوصيل
.جهاز القياس

Wellion Calla USB
(3,5 mm)

Galileo GLU/CHOL
Leonardo Compact
Leonardo GLU/CHOL
Leonardo GLU/KET

Linus

Wellion Calla mini USB

Wellion Linus USB
W يحمل عالمة

LUNA Duo

Wellion LUNA Duo USB
(2,5 mm)

XPER Technology
E1 (TD-4141)
A1 (TD-4183)

Procheck Advance (TD-4206)

I1 (TD-4289)

TaiDoc Strip Connector
USB

Micro USB

Ypsomed
mylife Pura
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mylife Unio

mylife Pura USB

Mini USB

أجهزة قياس الجلوكوز بـ Bluetooth
محول  USBبـ Bluetooth

IR

لكي تتمكن من إرسال البيانات من أجهزة  ،Bluetoothتحتاج إلى محول USB
بـ  .Bluetoothيتطلب  Bluetoothباعتباره وسيلة إلتمام عملية اإلرسال أن يتم
وضع الجهاز على مقربة من .diasend® Transmitter

Abbott
على جهاز القياس ،انتقل إلى .Menu > System > Upload
قم بالتحديد والتأكيد للتنشيط.

	.1لتمكين  ،Bluetoothقم بتشغيل جهاز القياس من خالل الضغط مع
االستمرار على زر التشغيل الخاص به.
	.2قم بإيقاف تشغيل جهاز القياس من خالل الضغط مع االستمرار على
زر التشغيل الخاص به .يومض مؤشر  LEDباللون األزرق في
الزاوية العلوية اليسرى لجهاز القياس لإلشارة إلى أنه تم تنشيط
 .Bluetoothثم يصبح المؤشر ثابتًا لإلشارة إلى أنه يتم تحميل
البيانات.

FreeStyle Navigator

FORACARE
FORA Diamond MINI

مالحظة :اإلصدار ال ُمعت َمد هو اإلصدار المزود بتقنية Bluetooth
المتكاملة.
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IR

مقاييس الجلوكوز باألشعة تحت الحمراء
مركز ( )IRاألشعة تحت الحمراء على جهاز اإلرسال

IR

اضبط جهاز القياس في وضع التحميل من خالل اتباع التعليمات الواردة أدناه.
ضع الطرف العلوي لجهاز قياس الجلوكوز ُمو َّج ًها نحو مركز ( )IRاألشعة تحت
الحمراء على .diasend® Transmitter
يرجى التأكد من إبقاء الجهاز ثابتًا تما ًما في أثناء عملية التحميل .ال تخرج الجهاز حتى
يُضيئ مؤشر  okاألخضر.

i

Roche
قم بتنشيط النقل باألشعة تحت الحمراء ( )IRبالضغط مع االستمرار
على زري األسهم حتى يظهر سهمان على الشاشة.

قم بتنشيط النقل باألشعة تحت الحمراء ( )IRبالضغط مع االستمرار
على ِزري جهاز القياس العلويين حتى يظهر سهمان على الشاشة.

قم بتنشيط النقل باألشعة تحت الحمراء ( )IRبالضغط مع االستمرار
على الزرين  Sو Mأسفل الشاشة حتى يظهر سهمان على الشاشة.

في القائمة الرئيسية ،انتقل إلى  My dataوحدد Data
.transfer

 .1اضغط مع االستمرار على ِز َري األسهم.
	.2في القائمة  ،data transferحدد البديل األول
(.)for analysis
	مالحظة :إذا كان الرقم التسلسلي لجهاز القياس يبدأ بـ ،U1
يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بـ Accu-Chek
) Mobile (USBفي الصفحة .19

 .1قم بتوصيل ™ DASHفي جهاز اإلرسال
باستخدام كابل .Micro USB
 .2اضغط على ( Exportتصدير) في ™.DASH
	.3انتظر حتى يتم تأكيد نجاح التحميل من خالل
.diasend® Transmitter

Accu-Chek Aviva
Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa
Accu-CHek Performa Nano

IR

Accu-Chek Compact

IR

Accu-Chek Compact Plus
Accu-Chek Compact Plus GT

IR

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert

IR

)Accu-Chek Mobile (IR

IR

Insulet
Mini USB

Micro USB

OmniPod® System
OmniPod® DASH™ System
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مضخات اإلنسولين  -الموصلة بكابل  USBقياسي
Equil/Wellion
يرجى مالحظة أن الرقم التسلسلي المستخدم لتوصيل
المضخة بنظام ® diasendهو الرقم التسلسلي
الموجود على مضخة الحقن المباشر.

Micro USB

MICRO-pump

Tandem
Micro USB

t:slim X2
t:slim G4

t:flex
t:slim

ViCentra

انتقل إلى القائمة الصفراء واختر تحميل
البيانات.

Micro USB

Kaleido

Ypsomed
Mini USB

IR

mylife OmniPod

مضخات اإلنسولين باألشعة تحت الحمراء
عين  IRعلى جهاز اإلرسال

IR

	.1قم بتعليق المضخة( .القائمة الرئيسية ،قم بالتمرير إلى
 Suspnd/Resumوالضغط على OK؛ يتم تمييز
.)Suspend
 .2اضغط على .OK
	.3ضع المضخة بحيث يكون ظهرها تجاه مركز ( )IRاألشعة
تحت الحمراء على جهاز اإلرسال.
	.4عند االنتهاء من اإلرسال :قم باستئناف تشغيل المضخة (القائمة
الرئيسية ،قم بالتمرير إلى  Suspnd/Resumوالضغط
على OK؛ يتم تمييز  .)Resumeاضغط على .OK

 .1اضغط على زر السهم السفلي من أجل تنشيط المضخة.
	.2ضع المضخة بحيث يكون ظهرها تجاه منتصف اللوحة
األمامية على .diasend® Transmitter
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	مالحظة :يجب أن تكون البطارية في مضخة اإلنسولين
الخاصة بـ  CoZmoمشحونة جيدًا حتي تتم عملية
اإلرسال بنجاح!

في حالة مضخات  :Animasيرجى التأكد من تعليق المضخة وإضاءة الشاشة عند بدء عملية
اإلرسال (ومع ذلك ،ال يلزم إضاءة الشاشة في أثناء عملية النقل الكامل) .حافظ على إبقاء المضخة
ثابتة تما ًما ،وال ت ُ ِزل المضخة حتى يُضئ مؤشر  okاألخضر.

Animas

IR

IR1200
IR1250
2020
OneTouch Ping
OneTouch Vibe Plus
Vibe

Smiths Medical
IR

CoZmo 1700
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IR

مضخات اإلنسولين  -الموصلة بكابالت األشعة تحت الحمراء
Roche Accu-Chek
Smart Pix 2 cable

Roche Accu-Chek
Smart Pix cable

كابالت األشعة تحت الحمراء المتوافقة

	.1قم بتوصيل كابل  Smart Pix 2بجهاز  Transmitterوانتظر حتى
يبدأ المؤشر األزرق الموجود في  Smart Pix 2في الوميض ببطء.
	.2قم بتوصيل جهاز التح ُّكم المحمول بجهاز  Smart Pix 2باستخدام
كابل .micro USB
	.3في قائمة جهاز التح ُّكم المحمول حدد  Connect to PCواضغط
على .OK
	.4تأكد من أن المضخة توجد على مقربة من جهاز التح ُّكم المحمول.
ً
مشغل في أثناء
	.5يكون المؤشر األزرق الموجود في Smart Pix 2
إرسال البيانات من الجهاز إلى .Smart Pix 2
	.6يتوقف المؤشر األزرق عن التشغيل ذاتيًا ويصدر كل من Smart Pix 2
والجهاز صوتًا لإلشارة إلى أن البيانات يتم إرسالها من Smart Pix 2
إلى  .Transmitterال تقم بفصل  Smart Pix 2اآلن!
	.7انتظر حتى يشير  Transmitterإلى نجاح التحميل (يضيئ مؤشر ok
األخضر إضاءة ثابتة).

	.1قم بتوصيل  Smart Pix 2بجهاز  Transmitterوانتظر حتى يبدأ
المؤشر األزرق في  Smart Pixفي الوميض ببطء.
	.2ضع المضخة في وضع ( Data Transferقم بإيقاف المضخة
والدخول إلى قائمة .)Data Transfer
	.3ضع المضخة بحيث يكون عين  IRالخاصة بها تجاه .Smart Pix
يشير المؤشر األزرق إلى أنه يتم إرسال البيانات إلى .Smart Pix
	.4انتظر حتى يبدأ المؤشر األزرق في الوميض ببطء مرة أخرى أو
يتوقف عن الوميض تما ًما.
	.5يتم اآلن إرسال البيانات من  Smart Pixإلى  .Transmitterال تقم
بفصل  Smart Pixحتى اآلن!
	.6انتظر حتى يشير  Transmitterإلى نجاح التحميل (يضيئ مؤشر
 okاألخضر إضاءة ثابتة).

Roche
Accu-Chek Insight

Smart Pix 2
مالحظة! قم بتوصيل جهاز التح ُّكم عن بُعد الخاص
بالمضخة باستخدام كابل  micro USBبجهاز
.Smart Pix 2

Roche
IR

Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo

 Smart Pixأو Smart Pix 2
مالحظة! يتطلب الحصول على اإلصدار  3.02لبرنامج
 Smart Pixأو اإلصدار األحدث عند استخدام .Smart Pix
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مضخات اإلنسولين بـ Bluetooth
محول  USBبـ Bluetooth

لكي تتمكن من إرسال البيانات من أجهزة  ،Bluetoothتحتاج إلى محول
 USBبـ  .Bluetoothيتطلب  Bluetoothباعتباره وسيلة إلتمام عملية
اإلرسال أن يتم وضع الجهاز على مقربة من .diasend® Transmitter

SOOIL

	.1حدد القائمة الرئيسية.
	.2انتقل إلى .Setting
	.3حدد .Discovery
	.4يجب أن يبدأ مؤشر  sendفي الوميض سريعًا.
إذا لم يحدث ذلك وتوقفت المضخة عن التشغيل ذاتيًا،
فحاول مرة أخرى.
	.5انتظر حتى يتوقف مؤشر اإلرسال عن الوميض
سريعًا ويضيئ مؤشر .ok

DANA Diabecare R

أقالم اإلنسولين  -الموصلة بكابل  USBقياسي
لتتمكن من إرسال البيانات من قلم إنسولين ،يُر َجى اتباع التعليمات
الواردة أدناه.

i

تأكد من تركيب الكابل بشكل صحيح .سيبدأ مصباح التح ُّكم لقلم
اإلنسولين بالوميض ،وسيبدأ التحميل بعد مدة تتراوح بين 10
و 15ثانية.
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يرجى التأكد من اتصال موزع  USBبمأخذ كهربائي .وأن موزع USB
متصل بجهاز .diasend® Transmitter

Pendiq
Mini USB

pendiq
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