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!  OneTouch ®  شكًرا الختيارك

 OneTouch Verio  نظام مراقبة مستوى السكر يف الدم يعد 

.  OneTouch ®  واحًدا من أحدث االبتكارات التي تقدمها  Reflect ™ 

تم تصميم جهاز القياس   ™ OneTouch Verio Reflect  للتوصيل 

)املزامنة( مع العديد من األجهزة الالسلكية املتوافقة التي تقوم 

بتشغيل تطبيقات الربامج. من خالل توصيل جهاز القياس بتطبيق 

  ® OneTouch Reveal  ميكنك مراجعة نتائجك ومتثيلها بيانيًا وتعيني 

أهداف االختبار اليومي ) Daily Test Goals ( ورؤية رسائل املرشد  

الناصح  للتعامل  مع  سكر  الدم )  ™ Blood Sugar Mentor ( واملساعدة 

يف تحديد األمناط. يتم إرسال نتائج جهاز القياس والبيانات األخرى 
  BLUETOOTH ®   التي يتم تتبعها إىل األجهزة املتوافقة إما عرب

www.OneTouchMEA.com  قم بزيارة . USB  السليك( أو اتصال كابل( 

 .  OneTouch Reveal ®  ملزيد من املعلومات حول تطبيق  

فحص  عىل  ملساعدتك  مصممة    OneTouch ®   قياس أجهزة  كافة  إن 

السكري. مرض  مع  والتعامل  الدم  يف  السكر  مستوى 
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استخدام  لكيفية  كامالً  رشًحا  هذا  املستخدم  كتيب  لك  يوفر 

النصائح  يغطي  فهو  االختبار.  وأدوات  الجديد  القياس  جهاز 

الدم.  يف  السكر  مستوى  فحص  بعملية  الخاصة  واملمنوعات 

تحتاج  فقد  آمن؛  مكان  يف  املستخدم  بكتيب  االحتفاظ  برجاء 

مستقباًل. إليه  للرجوع 

حياتك  من  جزًءا    OneTouch ®   وخدمات منتجات  تظل  أن  نأمل 

الدوام. عىل 
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رموز وأيقونات جهاز القياس

رموز مؤرش املدى ) Range Indicator ( والرشيط اللوين

Lowالنتيجة أقل من املدى املستهدف

النتيجة عند الحد األدىن للمدى املستهدف

النتيجة قريبة من منتصف املدى املستهدف

النتيجة يف منتصف املدى املستهدف

النتيجة قريبة من منتصف املدى املستهدف

النتيجة عند الحد األقىص للمدى املستهدف

High
النتيجة أعىل من املدى املستهدف

In Range
النتيجة يف املدى الطبيعي )نص(
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واألحداث األكل  عالمات 

) Before Meal ( عالمة قبل األكل

) After Meal ( عالمة بعد األكل

عالمة الحدث

) Carbs ( عالمة حدث النشويات

) Stress ( عالمة حدث التوتر

) Illness ( عالمة حدث املرض

عالمة حدث األدوية

) Exercise ( عالمة حدث التمرين
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) Awards ( والجوائز   ) Test Tracker ( االختبار  ومتتبع  األمناط 

رسالة منط منخفض ) Low Pattern ( )رمز أزرق(

رسالة منط مرتفع ) High Pattern ( )رمز أحمر(

) Daily Test Goal ( تم استيفاء هدف االختبار اليومي

) Daily Test Goal ( مل يتم استيفاء هدف االختبار اليومي

جائزة ذهبية

جائزة فضية

جائزة برونزية
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) Settings ( اإلعدادات  قامئة  ورموز  الرئيسية  القامئة 

) Summary ( امللخص

) Results Log ( سجل النتائج

) Trend 90 ( 90 معدل

) Settings ( قامئة اإلعدادات

 ) Range Indicator ( رموز مؤرش املدى 
كرموز إميوجي

رموز مؤرش املدى ) Range Indicator ( كنص

األخرى القياس  جهاز  رموز 

خاصية   ® BLUETOOTH  قيد التشغيل

مزامنة

نتيجة محلول التحكم

شحنة بطارية منخفضة

نقاط التقدم لالنتقال عرب الشاشات
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الرموز واأليقونات األخرى

التنبيهات والتحذيرات: راجع كتيب املستخدم والنرشات 

الداخلية املرفقة مع النظام للتعرف عىل املعلومات 

املتعلقة بالسالمة. 

تيار مبارش 

راجع تعليامت االستخدام 

الجهة املصنعة 

رقم اللوط 

الرقم التسلسيل 

حدود درجة حرارة التخزين 

جهاز التشخيص الخارجي 

ال تقم بإعادة االستخدام 

معقم باإلشعاع 

ال يتم التخلص منه مع النفايات العامة 

تاريخ الصالحية 

يحتوي عىل ما يكفي إلجراء عدد معني من االختبارات 

شهادة املعامل الضامنة



9

قبل البدء

الدم  يف  السكر  نسبة  الختبار  املنتج  هذا  استخدام   قبل 
بعناية  هذا  املستخدم  كتيب  قراءة  عليك  يتعني  لديك، 

اختبار  رشائط  مع  املرفقة  الداخلية  النرشات  إىل  باإلضافة 

 ، OneTouch Verio ™   تحكم ومحلول   ، OneTouch Verio ®   

. OneTouch® Delica™ Plus  وأداة الشك

تنبيه:   

استخدام  "اختبار  أيًضا  الصحية  الرعاية  أخصائيو  يقرأ  أن  يجب 

انظر  صفحة 142 . املتعددين".  املرىض 

للسالمة:  هامة  تعليامت 

هذا 	  أجزاء  كل  تعترب  للدم،  والتعرض  االستخدام  بعد 

قد  البيولوجية.  الخطورة  ذات  النفايات  من  الطقم 

بعد  حتى  املعدية  األمراض  املستخدم  الطقم  ينقل 

وتطهريه. تنظيفه 
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الغرض من االستخدام

الدم  يف  السكر  مستوى  مراقبة  نظام  استخدام  من  الغرض  إن 

  ™ OneTouch Verio Reflect  هو االختبار الذايت خارج الجسم 

السكري  مبرض  املصابني  األشخاص  بواسطة  )للتشخيص الخارجي( 

للشعريات  الحديثة  الكاملة  الدم  عينات  يف  السكر  كمية  لقياس 

لعالج  مساعدة  كوسيلة  األصابع  أطراف  من  املأخوذة  الدموية 

السكري. مرض 

األمناط  بتحليل    OneTouch Verio Reflect ™   القياس جهاز  يقوم 

والسلوكية  التعليمية  )الرسائل  اإلرشاد  وتوفري  االتجاهات  وتتبع 

واكتشاف  السكر  مستويات  وإدارة  فهم  يف  للمساعدة  والتحفيزية( 

جهاز  املدى املطلوب. تم تصميم  أو أقل من  االنحراف أعىل 

السكري  مرض  تطبيقات  مع  السلكيًا  لالتصال  أيًضا  القياس 

السكر  مستوى  ومعلومات  بيانات  وتحليل  ونقل  اللتقاط  املتوافقة 

يف الدم، للمساعدة يف دعم اإلدارة الذاتية ملرض السكري.
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الدم  يف  السكر  مستوى  مراقبة  نظام  استخدام  عدم  يجب 

الرعاية  أخصايئ  لنصيحة  كبديل    OneTouch Verio Reflect ™  

مرض  فحص  أو  لتشخيص  أيًضا  استخدامه  يجب  وال  الصحية. 

الوالدة. حديثي  األطفال  يف  لالستخدام  أو  السكري 

عند تعيني جهاز القياس   ™ OneTouch Verio Reflect  عىل 

مرىض  يف  لالختبار  استخدامه  ميكن  األسايس"،   "الوضع 

كوسيلة  الصحية  الرعاية  أخصائيي  بواسطة  فقط  متعددين 

إن  السكري.  مرض  يف  التحكم  برامج  فاعلية  ملراقبة  مساعدة 

الحرجة. الرعاية  بيئات  يف  لالستخدام  مخصص  غري  النظام 

أسلوب االختبار

يختلط السكر يف عينة الدم بإنزيم  FAD-GDH  )انظر صفحة 162( 

. تقوم قوة هذا التيار  عىل رشيط االختبار وينتج تياًرا كهربيًا ضئيالً

بحساب مستوى السكر يف الدم لديك. ثم بعدها يعرض نتيجة 

فحص مستوى السكر يف الدم ويخزنها يف ذاكرة جهاز القياس.

  OneTouch Verio ™   اختبار ورشائط  تحكم  محلول  فقط  استخدم 

   مع جهاز القياس  ™ OneTouch Verio Reflect  . إن استخدام 
 رشائط اختبار   ® OneTouch Verio  مع أجهزة قياس غري 

دقيقة. غري  نتائج  إىل  يؤدي  قد  لها  مخصصة 
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تقنية   ® BLUETOOTH  الالسلكية

الهواتف  بعض  بواسطة  الالسلكية    BLUETOOTH ®   تقنية تُستخدم 

القياس  جهاز  يستخدم  األخرى.  األجهزة  من  والعديد  الذكية 

الالسلكية    BLUETOOTH ®   تقنية   OneTouch Verio Reflect ™  

إىل األجهزة  نتائج مستوى السكر يف الدم لديك  إلقران وإرسال 

املتوافقة. الالسلكية 

مع  للعمل    OneTouch Verio Reflect ™   القياس جهاز  تصميم  تم 

مرض  وتطبيقات    OneTouch Reveal ®   املحمولة األجهزة  تطبيق 

األخرى . السكري 

تطبيق  ذلك  يف  مبا  السكري،  مرض  إدارة  تطبيقات  بعض  مالحظة: 
األجهزة املحمولة   ® OneTouch Reveal ، قد ال تكون متاحة يف 

بلدك. قم بزيارة  www.OneTouchMEA.com  ملعرفة ما إذا كان 

بلدك. يف  متاًحا    OneTouch Reveal ®   املحمولة األجهزة  تطبيق 

معلومات  عىل  للحصول    www.OneTouchMEA.com  بزيارة قم 

 OneTouch  القياس جهاز  مع  املتوافقة  الالسلكية  األجهزة  حول 

الربنامج . تنزيل تطبيق  يتم  وأين/كيف   ، Verio Reflect ™ 
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عند استخدام نظام   ™ OneTouch Verio Reflect ، نقرتح أن 

 تقوم بإقران جهاز القياس   ™ OneTouch Verio Reflect  مع 

ملعرفة   110 انظر صفحة  النتائج.  وتتبع  متوافق  السليك  جهاز 

اإلقران. تعليامت 

واإلرشادات  اللوائح  مع  ويتوافق  يخضع  بك  الخاص  القياس  جهاز 

القواعد  هذه  تذكر  عامة،  بصفة  املطبقة.  العاملية  الالسلكية 

الجهاز: بتشغيل  خاصني  رشطني 

ال يجوز أن يتسبب الجهاز يف حدوث تداخل ضار.. 1

ذلك . 2 يف  مبا  استقباله،  يتم  تداخل  أي  الجهاز  يقبل  أن  يجب 

فيه. مرغوب  غري  تشغيل  يف  يتسبب  قد  الذي  التداخل 

تساعد هذه اإلرشادات عىل ضامن عدم تأثري جهاز القياس عىل 

تشغيل األجهزة اإللكرتونية األخرى القريبة. إضافة إىل ذلك، ينبغي 

أال تؤثر األجهزة اإللكرتونية األخرى عىل استخدام جهاز القياس.

جهاز  فحاول تحريك  القياس،  بجهاز  تداخل  مشكالت  واجهت  إذا 

الجهاز  تحريك  أيًضا  ميكنك  التداخل.  مصدر  عن  بعيًدا  القياس 

املشكلة. إىل موقع آخر لحل  به  الخاص  أو الهوايئ  اإللكرتوين 

 تحذير: يف األماكن التي ال يُسمح فيها باستخدام 
الهاتف الخلوي، مثل املستشفيات وبعض عيادات الرعاية 

الصحية املتخصصة، يجب أن تقوم بإيقاف تشغيل خاصية 

 ® BLUETOOTH  . انظر صفحة 106 ملزيد من املعلومات.
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ال ترتك جهاز القياس دون مراقبة أو يف مكان عام؛ حتى ال يقوم 
به. مادية  توصيالت  بإجراء  أو  الشخصية  معلامتك  بتغيري  آخرون 

الختبار  وخضع  خبيثة  نوايا  أي  ليناهض  القياس  جهاز   وُصمم 

الغرض. وهذا  يتفق 

عالمة   ® BLUETOOTH  التجارية

تجارية  عالمات  هي  وشعاراتها    BLUETOOTH ®   كلمة عالمة 

استخدام  وأي   ،Bluetooth SIG Inc .  لرشكة مملوكة  مسجلة 

لهذه العالمات من ِقبل  . LifeScan Scotland Ltd يتم 

التجارية  واألسامء  التجارية  العالمات  ترخيص.  مبوجب 

املعنيني. مبالكيها  خاصة  األخرى 
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نظام ىل ال عرف ع ت   1 ال

 OneTouch  نظام مراقبة مستوى السكر يف الدم

 ™ Verio Reflect  الخاص بك

الطقم: هذا  يتضمن 

 OneTouch  القياس جهاز 

 ™ Verio Reflect  )بطاريات 

الليثيوم  عملة   خلية 

مضمنة(   CR2032  2

الشك إبر 

الشك أداة 
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التعرف عىل النظام 1

مالحظة: إذا كان هناك أي عنرص مفقود أو به عيب، فاتصل 
العمالء  بخدمة  الخاصة  االتصال  معلومات  العمالء.  بخدمة 

املستخدم. كتيب  نهاية  يف  مدرجة 

فانظر  الشك،  أدوات  من  آخر  نوًعا  الطقم  تضمن  إذا  مالحظة: 
هذه. الشك  أداة  مع  الواردة  املنفصلة  التعليامت 
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التعرف عىل النظام 1

منفصل: بشكل  متوفر 

متضمنة  تكون  ال  قد  لكنها  مطلوبة،  أدناه  املوضحة  العنارص 

لديك: الطقم  يف 

عىل  لتتعرف  القياس  جهاز  كرتونه  راجع  منفصل.  بشكل  تباع  فهي 

املتضمنة. بالعنارص  قامئة 

تحكم   محلول 
  OneTouch Verio ™  

متوسط *

اختبار  رشائط 

*  OneTouch Verio ® 
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التعرف عىل النظام 1

  OneTouch Verio ™   اختبار ورشائط  تحكم  محلول   *يتوفر 

ومحلول  االختبار  رشائط  توافر  مدى  من  للتحقق  منفصل.  بشكل 

أخصايئ  أو  الصيديل  اسأل  أو  العمالء  بخدمة  اتصل  التحكم، 

الصحية. الرعاية 

 تحذير: احتفظ بجهاز القياس وأدوات االختبار بعيًدا عن 
متناول األطفال الصغار. األجزاء الصغرية مثل باب البطارية 

والبطاريات ورشائط االختبار وإبر الشك واألغطية الواقية 

املوجودة عىل إبر الشك وغطاء قنينة محلول التحكم متثل 

أخطاًرا قد تؤدي إىل حدوث اختناق. ال تأكل أو تبتلع أية عنارص.



20

التعرف عىل النظام 1

التعرف عىل نظام مراقبة مستوى السكر يف الدم 

  ™ OneTouch Verio Reflect  الخاص بك

جهاز القياس



21

التعرف عىل النظام 1

منفذ رشيط االختبار 1 

أدِخل رشيط االختبار هنا لتشغيل جهاز القياس

رمز البطارية 2 

يظهر فقط عندما تكون البطاريات منخفضة

ملليجرام/ديسيلرت  هي وحدة القياس مسبقة الضبط وال ميكن  3 

تغيريها*

منفذ بيانات  USB  صغري 4 

قم بالتوصيل للتنزيل إىل الكمبيوتر

 5 OK  زر

لتشغيل/إيقاف تشغيل جهاز القياس )اضغط مع االستمرار(	 

لتأكيد تحديدات القامئة )اضغط ثم حرر(	 

زر للخلف 6 

للعودة إىل الشاشة السابقة )اضغط ثم حرر(	 

ميكن استخدامه لتغيري عالمة أكل أو إضافة عالمة حدث	 

سهام ألعىل وألسفل 7 

لتمييز التحديد )اضغط ثم حرر(	 

لزيادة رسعة التمرير )اضغط مع االستمرار(	 

الرشيط اللوين 8 

 9  ) Range Indicator ( رمز مؤرش املدى

 10  ) Test Tracker ( رموز متتبع االختبار
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التعرف عىل النظام 1

 OneTouch Verio ®  التعرف عىل رشائط اختبار

رشيط االختبار

قناة لوضع العينة 11 

أطراف مستدقة فضية 12 

أدخلها يف منفذ رشيط االختبار )1(

 تحذير:  *تأكد من أن وحدة القياس ملليجرام/ديسيلرت  
هي املعروضة. إذا ظهرت عىل الشاشة مليمول/لرت بدالً من 

 ملليجرام/ديسيلرت ، فتوقف عن استخدام جهاز القياس 
واتصل بخدمة العمالء.



23

التعرف عىل النظام 1

نظرة عامة عىل امليزات

إن جهاز القياس   ™ OneTouch Verio Reflect  مزود مبيزات 

لديك  الدم  يف  السكر  مستوى  إدارة  عىل  ملساعدتك  مصممة 

جزًءا  وتجعلها  امليزات  هذه  من  تستفيد  أن  نأمل  الطرق.  من  بعدد 

من روتني إدارة مرض السكري لديك.

 رسائل املرشد  الناصح  للتعامل  مع  سكر  الدم 
 )Blood Sugar Mentor ™ (

يوفر  ™Blood Sugar Mentor رؤية حول حالتك الصحية وإرشادات 

إلدارة مرض السكري، تشمل رسائل تعليمية وتحفيزية تعتمد عىل 

نتائج مستوى السكر لديك الحالية والسابقة والبيانات األخرى التي 

يتم تتبعها. عندما تتلقى نتيجة ملستوى السكر يف الدم لديك، 

قد يعرض جهاز القياس نصائح املوجه ) Mentor Tips ( )إرشاد(، 

ورسائل األمناط ) Pattern Messages ( )فكرة هامة(، والجوائز 

) Awards ( )تشجيع(.
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التعرف عىل النظام 1

أمثلة عىل رسائل املرشد  الناصح  للتعامل  مع  سكر  الدم 
 )Blood Sugar Mentor ™ (

mg/dL
104

Well done

Back in range after 2 
Low results in a row. 

OK

mg/dL
56

Treat Low

Low result, juice
may help. Retest in
15 minutes. 

OK

mg/dL
200

Pattern found

High in the last 5 days  
at this time. Has 
anything changed? 

OK

إرشادفكرة هامة

تشجيع
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التعرف عىل النظام 1

ColourSure ™   مؤرش املدى الدينامييك

الدينامييك   ) Range Indicator ( املدى  مؤرش  لك  يتيح 

الحالية  نتيجتك  كانت  إذا  ما  معرفة  فوري  بشكل    ColourSure ™  

أقل من حدود املدى )زرقاء( أو ضمنها )خرضاء( أو أعىل منها. 

الحد  أو  األدىن  الحد  من  قريبة  نتيجتك  تكون  متى  يعرض  أنه  كام 

بك. الخاص  املستهدف  للنطاق  األقىص 

) Test Tracker ( متتبع االختبار

اختبارات  عدد  تعيني   ) Test Tracker ( االختبار  متتبع  لك  يتيح 

التقدم  وتتبع  يوميًا  لها  الخضوع  تخطط  التي  السكر  مستوى 

الهدف. ذلك  تحقيق  باتجاه  تلقائيًا 

) Trend 90 ( 90 معدل

يتيح لك معدل Trend 90 ( 90 ( تعيني هدف متوسط 90 يوًما 

)Day Average Target  90 ( ملستوى السكر يف الدم لديك 
البياين  تحديث الرسم  يتم  الهدف.  ذلك  باتجاه  التقدم  وتتبع 

التحكم  التجاه  عرض  وتوفري  أسبوعني  تلقائيًا كل   للمتوسطات 

الوقت. مبرور  لديك  الكيل  السكر  مستوى  يف 
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نظام داد ال  2 إع

إعداد جهاز القياس

تشغيل جهاز القياس

لتشغيل جهاز القياس، اضغط عىل  باستمرار حتى تظهر 

شاشة الرتحيب. مبجرد ظهور شاشة الرتحيب، حرر   . ميكنك 

أيًضا تشغيل جهاز القياس من خالل إدخال رشيط اختبار.

جهاز  بتشغيل  فيها  تقوم  مرة  كل  يف 
لعدة  الرتحيب  شاشة  ستظهر  القياس، 

جهاز  تشغيل  عدم  حالة  يف  ثوان. 

انظر  البطاريات.  من  تحقق  القياس، 

. 138  صفحة 

تنبيه:   

من  أي  اختفاء  مالحظة  حالة  يف 
شاشة  ضمن  البكسل  وحدات 

مشكلة  هناك  تكون  فقد  الرتحيب، 

العمالء.  بخدمة  اتصل  القياس.  بجهاز 

بخدمة  الخاصة  االتصال  معلومات 

كتيب  نهاية  يف  مدرجة  العمالء 

املستخدم.

مثال

Welcome.
Let's get started.
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إعداد النظام 2

األوىل  للمرة  القياس  جهاز  بتشغيل  تقوم  كنت  سواء  مالحظة: 
اإلعداد   باستخدام  أو رشيط اختبار، ستحتاج إىل إجراء 

ألول مرة.

استخدم الضوء الخلفي لشاشة الجهاز لرؤية أفضل

يعمل الضوء الخلفي تلقائيًا عند تشغيل جهاز القياس. بعد ثواٍن 

من عدم النشاط، يخفت الضوء الخلفي. وسيؤدي الضغط عىل أي 

زر أو إدخال رشيط اختبار إىل تشغيل الضوء الخلفي مرة أخرى.

اإلعداد ألول مرة

ستتم  األوىل،  للمرة  بك  الخاص  القياس  جهاز  استخدام  قبل 

وهدف  املدى  وحدود  والتاريخ  والوقت  اللغة  بتعيني  مطالبتك 

 االختبار اليومي ) Daily Test Goal ( وهدف متوسط 90 يوًما 

.) 90  Day Average Target(
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إعداد النظام 2

مالحظة: 

حتى 	  الدم  يف  السكر  مستوى  فحص  إجراء  تستطيع  لن 

مرة. ألول  اإلعداد  باستكامل  تقوم 

يتعلق 	  فيام  الصحية  الرعاية  أخصايئ  استشارة  من  تأكد 

اليومي  االختبار  وهدف  الصحيحة  املدى  حدود  بإعداد 

 90  Day( ا ) Daily Test Goal ( وهدف متوسط 90 يوًم
تغيري  أو  تحديد  عند  لك.  املناسبني   ) Average Target

حياتك  منط  مثل  عوامل  تراعي  أن  ينبغي  اإلعدادات،  هذه 

تغيريات  أي  تجري  ال  السكري.  لعالج  املستخدمة  والوسيلة 

دون  بك  الخاص  السكري  مبرض  الرعاية  خطة  عىل  مؤثرة 

الصحية. الرعاية  أخصايئ  استشارة 

تخزين 	  من  لتأكد  ل بعناية  اإلعدادات  اختيار  املهم  من 

االختبار. نتائج  مع  الصحيحة  املعلومات 

يرد جهاز القياس مضبوطًا مسبًقا ملساعدتك يف اإلعداد ألول مرة. 

لكن إذا رغبت يف تحرير إعداد، فاضغط عىل  أو  لتمييز 

تعديل ) Edit (   واضغط عىل   . ميكنك بعد ذلك الضغط عىل 

   ) Save ( أو  لتغيري القيم. بعد التحديد، قم بتمييز حفظ 
التالية. الصفحة  إىل  واملتابعة  تحديدك  لتأكيد  عىل   واضغط 

يؤدي الضغط عىل  إىل إعادتك إىل الشاشة السابقة.
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إعداد النظام 2

Language

English

العربية

اضغط عىل  أو  لتمييز . 1

اللغة التي تريدها، ثم اضغط عىل 

للتحديد  

مطالبة  القياس  جهاز  سيعرض 

اإلعداد  استكامل  خيار  لك  تتيح 

تطبيق  باستخدام  مرة  ألول 

 ® OneTouch Reveal  . قم بزيارة 

  www.OneTouchMEA.com 

تطبيق  حول  املعلومات  من  ملزيد 

  ® OneTouch Reveal  . إذا كنت 

بتمييز  فقم  الخيار،  هذا  تريد  ال 
ال ) No (   واضغط عىل  ملتابعة 
جهاز  باستخدام  مرة  ألول  اإلعداد 

فقط. القياس 
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إعداد النظام 2

مطالبتك  إىل     ) Yes ( تحديد نعم  يؤدي 

السليك  جهاز  مع  القياس  جهاز  بإقران 

اإلقران،  بعد  انظر  صفحة 108 .  متوافق. 

  OneTouch Reveal ®   تطبيق سريشدك 

عرب عملية اإلعداد ألول مرة. لن تكون 

أدناه. املتبقية  للخطوات  حاجة  Yesهناك 
No

Setup

Do you want to 
continue setup using 
the OneTouch Reveal 

mobile app?

نقطة التقدم
التقدم  نقطة  ستتحرك  مالحظة: 

أثناء  اليمني  إىل  اليسار  من  الخرضاء 

ألول مرة. اإلعداد  شاشات  عرب  تنقلك 
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إعداد النظام 2

Set Time

13:00

Save
Edit

Set Date

04 Jul 2018

Save
Edit

قم بتأكيد الوقت، ثم اضغط عىل . 2

 للحفظ

   ) Edit ( تحديد تعديل  لك  سيتيح 

مسبًقا. املعني  الوقت  تغيري 

قم بتأكيد التاريخ، ثم اضغط . 3

عىل  للحفظ

   ) Edit ( تحديد تعديل  لك  سيتيح 

مسبًقا. املعني  التاريخ  تغيري 
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إعداد النظام 2

مالحظة: 

الوقت 	  تنسيق  تغيري  ميكن  ال 
والتاريخ.

مرة واحدة كل 6 أشهر أو يف كل 	 

مرة تقوم فيها بتغيري البطاريات، 

التأكيد  ب تطالبك  شاشة  ستظهر 

 عىل أنه تم تعيني الوقت 

والتاريخ يف جهاز القياس.
مثال

Please Verify

04 Jul 2018
13:00 

Is this time/date 
correct?

Yes
Edit

مبجرد  والتاريخ.  الوقت  تغيري     ) Edit ( تحديد تعديل  لك  سيتيح 

.  ) Done ( حدد تم  تصحيحهام، 

 قم بتأكيد حدود مدى . 4
 ،) Before Meal ( قبل األكل 

ثم اضغط عىل  للحفظ

مثال

Before Meal

Set Low/High Limits 
for your range

70 – 130
mg/dL

Save
Edit

األكل  قبل  مدى  حدود  تغيري     ) Edit ( تحديد تعديل  لك  سيتيح 

مسبًقا. املعينة   ) Before Meal (
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إعداد النظام 2

 ) Before Meal ( يستخدم جهاز القياس حدود مدى قبل األكل

وبعد األكل ) After Meal ( املعينة يف جهاز القياس ليخربك 

بالوقت الذي تكون فيه نتيجة االختبار ضمن حدود مدى وقت 

األكل أو أقل منها أو أعىل منها. ستنطبق حدود مدى وقت 

األكل التي قمت بتعيينها أثناء اإلعداد ألول مرة عىل كل نتائج 

مستوى السكر. حيث تستخدم يف ميزة مؤرش املدى الدينامييك 

 .) Summary ( الكتشاف األمناط ويف امللخص ، ColourSure ™  

انظر صفحة 57 وصفحة 83 وصفحة 94 ملزيد من املعلومات.

) Before Meal ( حدود مدى قبل األكل

 70 ملليجراًما/ديسيلرت  الحد املنخفض املعني مسبًقا

 130 ملليجراًما/ديسيلرت  الحد املرتفع املعني مسبًقا

 60 ملليجراًما/ديسيلرت  و يجب تعيني الحد األدىن ضمن

110 ملليجرامات/ديسيلرت  

 90 ملليجراًما/ديسيلرت  و يجب تعيني الحد األقىص ضمن

300 ملليجرام/ديسيلرت  
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إعداد النظام 2

 قم بتأكيد حدود مدى . 5
 ،) After Meal ( بعد األكل 

ثم اضغط عىل  للحفظ

األكل  بعد  مدى  حدود  تغيري     ) Edit ( تحديد تعديل  لك  سيتيح 

مسبًقا. املعينة   ) After Meal (

) After Meal ( حدود مدى بعد األكل

 70 ملليجراًما/ديسيلرت  الحد املنخفض املعني مسبًقا

 180 ملليجراًما/ديسيلرت  الحد املرتفع املعني مسبًقا

 60 ملليجراًما/ديسيلرت  و يجب أن يكون الحد األدىن ضمن

110 ملليجرامات/ديسيلرت  

 90 ملليجراًما/ديسيلرت  و يجب أن يكون الحد األقىص ضمن

300 ملليجرام/ديسيلرت  

مثال

After Meal

Set Low/High Limits 
for your range

70 – 180
mg/dL

Save
Edit
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إعداد النظام 2

 قم بتأكيد إعداد متتبع . 6
 ،) Test Tracker ( االختبار 

ثم اضغط عىل  للحفظ

   ) Edit ( تحديد تعديل  لك  سيتيح 

اليومي  االختبار  هدف   تغيري 

) Daily Test Goal ( املعني مسبًقا 
.) Test Tracker ( االختبار  ملتتبع 

 ) Test Tracker ( يتيح لك متتبع االختبار

تعيني عدد اختبارات مستوى السكر 

 التي تخطط الخضوع لها يوميًا 

وتتبع التقدم تلقائيًا باتجاه تحقيق 

ذلك الهدف.

يكون جهاز القياس معيًنا مسبًقا بهدف 

 ) Daily Test Goal ( االختبار اليومي

ألربعة اختبارات يف اليوم. الحد 

 األقىص لهدف االختبار اليومي 

) Daily Test Goal ( هو مثانية. انظر 
صفحة 126 ملزيد من املعلومات.

Test Tracker

Set a Daily Test Goal?

Save
Edit

Test Goal: 4
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إعداد النظام 2

قم بتأكيد هدف متوسط 90 يوًما . 7

)Day Average Target  90 (، ثم 

اضغط عىل  للحفظ

   ) Edit ( تحديد تعديل  لك  سيتيح 

 90  Day( تغيري هدف متوسط 90 يوًما

مسبًقا. املعني   ) Average Target

 ) Trend 90 ( 90 يتيح لك معدل 

 تعيني هدف متوسط 90 يوًما 

)Day Average Target  90 ( ملستوى 
السكر يف الدم لديك وتتبع التقدم 

باتجاه ذلك الهدف. يتم تحديث الرسم 

أسبوعني  تلقائيًا كل  للمتوسطات  البياين 

وتوفري عرض التجاه التحكم يف مستوى 

السكر الكيل لديك مبرور الوقت.

بهدف  مسبًقا  القياس  جهاز  تعيني  يتم 

 90  Day Average( متوسط 90 يوًما

ملليجراًما/ديسيلرت  .  يبلغ 155   ) Target
لهدف متوسط 90 يوًما  األدىن  الحد 

)Day Average Target  90 ( هو 
األقىص  والحد  99 ملليجراًما/ديسيلرت 

انظر  هو 265 ملليجراًما/ديسيلرت  . 

املعلومات. من  ملزيد   103 صفحة 

Trend 90

Set your 90 Day 
Average Target

Save
Edit

155 mg/dL



37

إعداد النظام 2

 Setup ( اإلعداد  تظهر اكتمل 

جهاز  الشاشة.  عىل     ) complete
لالستخدام. جاهز  القياس 

Setup complete

فستظهر  اختبار،  رشيط  بإدخال  القياس  جهاز  تشغيل  تم  إذا 

مستوى  اختبار  إلجراء   .  ) Apply Blood ( الدم  عينة  الشاشة ضع 

انظر  صفحة 40 . الدم،  السكر يف 

مالحظة: بعد اإلعداد ألول مرة، ميكنك ضبط إعداداتك يف أي 
املعلومات. من  ملزيد  صفحة 118  انظر  وقت. 

) Basic Mode ( فهم الوضع األسايس

تقدم  تتبع  عىل  للمساعدة  امليزات  من  بالعديد  القياس  جهاز  يرد 

 ) Basic Mode ( إدارة مرض السكري. سيقوم الوضع األسايس

استخدام  عدم  تفضل  كنت  إذا  امليزات  هذه  تشغيل  بإيقاف 

الرعاية  أخصائيو  يحدد  أن  يجب  الطريقة.   بهذه  القياس  جهاز 

غري  امليزات  لتعطيل   ) Basic Mode ( األسايس  الوضع  الصحية 

املرىض.  متعددة  للعيادات  املالمئة 
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إعداد النظام 2

إيقاف  سيتم   ،) Basic Mode ( األسايس  الوضع  تحديد   عند 
األكل  وعالمات   ،) Test Tracker ( االختبار  متتبع   تشغيل 

 ،) After Meal ( األكل  وبعد  قبل  ومتوسطات   والحدث، 

 ، Pattern Messages  ورسائل األمناط ،) Trend 90 ( 90 ومعدل

ونصائح املوجه ) Mentor Tips ( والجوائز ) Awards (. يف الوضع 

 األسايس ) Basic Mode (، تكون حدود املدى عامة وال تحدد 

 ) Range Indicator ( بوقت األكل. تظهر رموز مؤرش املدى 

)مثل،   (. كإميوجي  وليس   ) In Range )مثل،  كنص 

الوضع  تشغيل  إيقاف  أو  تشغيل  حول  املعلومات  من  ملزيد 

األسايس ) Basic Mode ( انظر  صفحة 125 .

إيقاف تشغيل جهاز القياس

القياس: جهاز  إلغالق  طرق  ثالث  هناك 

إيقاف 	  يتم  حتى  ثواٍن  لعدة  عىل   االستمرار  مع  الضغط 

القياس. جهاز  تشغيل 

االختبار.	  رشيط  إزالة 

تُرك 	  إذا  نفسه  تلقاء  من  القياس  جهاز  تشغيل  إيقاف  سيتم 

استعامل. دون  لدقيقتني 
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إعداد النظام 2

الصفحة فارغة عمًدا. تُركت هذه 
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ار ب ت راء االخ   3 إج

اختبار مستوى السكر يف الدم

التحضري لفحص مستوى السكر يف الدم

مالحظة: يرى الكثريون أنه من املفيد التدرب عىل إجراء االختبار 
مبحلول التحكم قبل إجرائه بعينة الدم ألول مرة. انظر  صفحة 68 .

االختبار: إجراء  عند  ييل  ما  تجهيز  عليك 

 OneTouch Verio Reflect ™  جهاز القياس
 OneTouch Verio ®  اختبار رشائط 

الشك أداة 

املعقمة الشك  إبر 

مالحظة: 

 	.  OneTouch Verio ®  اختبار رشائط  فقط  استخدم 

الدم، 	  يف  السكر  مستوى  قياس  أجهزة  بعض  عكس   عىل 

نظام  لرتميز  مطلوبة  منفصلة  خطوة  توجد   ال 
 .  OneTouch Verio Reflect ™ 

يعمل 	  التي  الحرارة  درجة  نطاق  ضمن  االختبار  إجراء  يجب 

مئوية (. فيها الجهاز )من 6 إىل 44 درجة 

 تأكد من أن درجة حرارة جهاز القياس ورشائط االختبار 	 

قبل  عليها  كانوا  التي  الحرارة  درجة  ا  بً تقري نفسها   هي 

االختبار. إجراء 
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إجراء االختبار 3

احتفظ برشائط االختبار يف مكان بارد وجاف يف درجة حرارة 	 

مئوية . ترتاوح بني 5 و30 درجة 

ماء( 	  )تجمع  تكثف  وجود  حالة  يف  االختبار  بإجراء  تقم  ال 
إىل  االختبار  ورشائط  القياس  جهاز  انقل  القياس.  جهاز  عىل 

القياس  جهاز  سطح  جفاف  حتى  وانتظر  وجاف  بارد  موضع 

االختبار.  إجراء  قبل 

مستعًدا 	  تكون  حينام  إال  االختبار  رشائط  قنينة  تفتح  ال 
إخراجه  بعد  وًرا  االختبار ف رشيط  استخدم  االختبار.  إلجراء 

القنينة. من 

االستخدام 	  من  االنتهاء  فور  بإحكام  القنينة  غطاء  أغلق 

والتلف. للتلوث  الرشائط  تعرض  لتجنب 

األصلية 	  القنينة  يف  املستخدمة  غري  االختبار  رشائط  احفظ 

فقط. بها  الخاصة 

االختبار 	  رشيط  بإعادة  تقم  االختبار، ال  إجراء  بعد 

القنينة. إىل  املستعمل 

دم 	  عليه  ُوضع  اختبار  رشيط  استخدام  بإعادة  تقم  ال 
معدة  االختبار  رشائط  ملوثات.  أي  أو  تحكم  محلول  أو 

فقط. واحدة  مرة  لالستعامل 

أي 	  من  االختبار  رشيط  ملس  ميكنك  وجافة،  نظيفة  ٍد  أي ب

موضع عىل سطحه. ال تقم بثني أو قطع أو تعديل رشيط 

طريقة. بأي  االختبار 
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تاريخ 	  سجل  مرة،  ألول  اختبار  رشائط  قنينة  فتح  عند 

الداخلية  النرشة  راجع  امللصق.  عىل  املدون  التخلص 

حول  تعليامت  عىل  للحصول  القنينة  أو  االختبار  لرشيط 

التخلص. تاريخ  تحديد 

الدم 	  يف  السكر  مستوى  فحص  نتائج  مبقارنة  يوىص  ال 
متت  التي  نتائجك  مع  هذا  القياس  جهاز  باستخدام 

تكون  قد  النتائج  ألن  مختلف.  قياس  جهاز  باستخدام 

ا  يً طب إجراًء  يعد  ال  هذا  أن  كام  الجهازين،  بني  مختلفة 

من  للتحقق  صحيح.  بشكل  القياس  جهاز  عمل  من  للتحقق 

القياس  جهاز  نتائج  بني  تقارن  أن  ينبغي  القياس،  جهاز  دقة 

املعمل.  من  عليها  تحصل  التي  والنتائج  منتظم  نحو  عىل 

املعلومات. من  ملزيد   158 انظر صفحة 

فيجب  االختبار،  أثناء  يساعدك  آخر  شخص  هناك  كان  إذا  هام: 
له.  الشخص  هذا  استخدام  قبل  نظيًفا  القياس  جهاز  عىل  الحفاظ 

. 132 انظر  صفحة 

تنبيه:   

الدم 	  يف  السكر  مستوى  مراقبة  نظام  استخدام  عدم  ينبغي 

  ™ OneTouch Verio Reflect  للمرىض خالل 24 ساعة من تلقي 

نتائج  إىل  ذلك  يؤدي  قد  حيث   ، D  الزيلوز امتصاص  اختبار 

دقيقة.  غري  مرتفعة 
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 	  OneTouch Verio ™   قياس أجهزة  عائلة  تستخدم   ال 
براليدوكسيم  يكون  أن  يف  يشتبه  أو  يُعرف   عندما 

للمرىض. الكامل  الدم  عينات  يف  موجوًدا   ) PAM (

أو 	  تالفة  القنينة  كانت  إذا  االختبار  رشائط  تستخدم  ال 
تُركت مفتوحة. قد يؤدي ذلك إىل ظهور رسائل خطأ أو 

يف  الفور،  عىل  العمالء  بخدمة  اتصل  دقيقة.  غري  نتائج 

معلومات  للتلف.  االختبار  رشائط  قنينة  تعرض  حالة 

نهاية  يف  مدرجة  العمالء  بخدمة  الخاصة   االتصال 

املستخدم.  كتيب 

يف حالة عدم القدرة عىل إجراء االختبار بسبب حدوث 	 
الصحية  الرعاية  مبسؤول  اتصل  االختبار،  بأدوات  مشكلة 

الخاص بك. قد يؤدي عدم إجراء االختبار إىل تأجيل 

 اتخاذ قرارات العالج، األمر الذي قد يؤدي إىل حالة 

خطرية.  صحية 

تكون 	  مجففة  مواد  عىل  االختبار  رشائط  قنينة  تحتوي 

تهيًجا  تسبب  وقد  لعت،  تُ اب أو  نشقت  استُ إذا   ضارة 

للعني.  أو  للجلد 

الصالحية 	  تاريخ  انتهاء  بعد  االختبار  رشائط  تستخدم  ال 
منها،  التخلص  تاريخ  حلول  بعد  أو  القنينة  عىل  املطبوع 

دقيقة.  نتائج االختبار غري  أيهام يحل أواًل، وإال قد تأيت 
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OneTouch® Delica™ Plus  التعرف عىل أداة الشك

زر اإلطالق 1 

التحكم يف الزر املنزلق 2 

مؤرش العمق 3 

عجلة العمق 4 

غطاء جهاز الشك 5 

الغطاء الواقي 6 
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مالحظة: 

الشك 	  إبر   OneTouch® Delica™ Plus الشك أداة  تستخدم 

.OneTouch® Delica™ Plus أو OneTouch® Delica™ 

فانظر 	  الشك،  أدوات  من  آخر  ا  نوًع الطقم  تضمن  إذا 

هذه. الشك  أداة  مع  الواردة  املنفصلة  التعليامت 

يف 	  السكر  مستوى  مراقبة  نظام  تقييم  يتم  الفحص مل 

الدم   ™ OneTouch Verio Reflect  للفحص من موضع 

إجراء  عند  فقط  األصابع  أطراف  استخدم   .) AST ( بديل 

النظام. باستخدام  االختبار 

ال يحتوي نظام الشك OneTouch® Delica™ Plus عىل املواد 	 
املطلوبة إلجراء الفحص من موضع بديل ) AST (. يجب 

عدم استخدام نظام الشك OneTouch® Delica™ Plus عىل 

الساعد أو راحة اليد مع نظام مراقبة مستوى السكر يف 

 .  OneTouch Verio Reflect ™  الدم
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احتياطات الشك

تنبيه:   

الدم:  طريق  عن  األمراض  وانتشار  العدوى  انتقال  احتامل  لتقليل 

الدافئ 	  واملاء  بالصابون  العينة  أخذ  موضع  غسل  من  تأكد 

العينة. أخذ  قبل  وتجفيفه  وشطفه 

مع 	  تشرتك  ال  واحد.  شخص  بواسطة  الشك  أداة  تستخدم 

ا يف استخدام إبر الشك أو أداة الشك. ًق أحد مطل

اختبار.	  كل  مع  ومعقمة  جديدة  شك  إبرة  دامًئا  استخدم 

حافظ عىل نظافة جهاز القياس وأداة الشك.  )انظر  صفحة 132 .( 	 

بعد االستخدام والتعرض للدم، تعترب كل أجزاء هذا الطقم 	 

من النفايات ذات الخطورة البيولوجية. قد ينقل الطقم 

املستخدم األمراض املعدية حتى بعد تنظيفه وتطهريه.

املطبوع 	  صالحيتها  انتهاء  تاريخ  بعد  الشك  إبر  تستخدم   ال 
العبوة. عىل 
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تحضري أداة الشك

إزالة غطاء جهاز الشك. 1

سحبه  ثم  بتدويره  الغطاء  بإزالة  قم 

مستقيم. اتجاه  يف  األداة  خارج 

إدخال إبرة الشك املعقمة . 2

داخل أداة الشك

املوضحة  الشك  إبرة  مبحاذاة  قم 

الشك يف  إبرة  هنا، حتى تدخل 

الشك  إبرة  ادفع  الشك.  إبرة  حامل 

إىل داخل األداة حتى تستقر داخل 

بالكامل. الحامل 
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دورة  الواقي  الغطاء  بتدوير  قم 

الشك. قم  إبرة  عن  لفصله  كاملة 

إلزالة  الواقي  الغطاء   بحفظ 

منها.   والتخلص  الشك   إبرة 

انظر  صفحة 63 .

إعادة وضع غطاء جهاز الشك. 3

ضع الغطاء مرة أخرى عىل األداة، ثم أدره أو ادفعه يف اتجاه 

لتثبيته. مستقيم 

الصورة. يف  املوضح  النحو  عىل  الغطاء  محاذاة  من  تأكد 
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ضبط إعداد العمق. 4

الوخز  لعمق  إعداًدا  باألداة 13  يوجد 

من  األرقام  بني  تظهر  نقطة  كل  )تشري 

1 إىل 7 عىل عجلة العمق إىل إعداد 
عن  العمق  اضبط  متاح(.  إضايف  عمق 

األرقام  العمق.  عجلة  تدوير  طريق 

األرقام  بينام  أقل،  بعمق  للوخز  األقل 

أكرب. بعمق  للوخز  األكرب 

العمق  بزيادة  وقم  أوالً،  عمًقا  األقل  اإلعداد  بتجربة  قم  مالحظة: 
دم  عينة  عىل  للحصول  املناسب  العمق  إعداد  إىل  تصل  حتى 

االختبار. إلجراء  تكفي 

قدح أداة الشك. 5

حتى  الخلف  إىل  املنزلق  الزر  اسحب 

إذا  مكانه.  يف  استقراره  صوت  تسمع 

مكانه،  يف  استقراره  صوت  تسمع  مل 
قدحه  تم  قد  يكون  أن  املمكن  فمن 

الشك. إبرة  إدخال  عند  بالفعل 
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تحضري جهاز القياس

أدخل رشيط اختبار لتشغيل جهاز القياس. 1

قم بإدخال رشيط اختبار يف منفذ رشائط االختبار مع توجيه الجانب 

الذهبي لرشيط االختبار واألطراف املستدقة الفضية تجاهك.

Apply Blood أطراف مستدقة فضية

منفذ رشيط االختبار

القياس. جهاز  لرتميز  مطلوبة  منفصلة  خطوة  توجد  ال  مالحظة: 
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تحضري جهاز القياس

أدخل رشيط اختبار لتشغيل جهاز القياس. 1

قم بإدخال رشيط اختبار يف منفذ رشائط االختبار مع توجيه الجانب 

الذهبي لرشيط االختبار واألطراف املستدقة الفضية تجاهك.

Apply Blood

دم  ال ة  ن ي ع ع  شاشة ض تظهر 

) Apply Blood (   عىل الشاشة. 

عىل  الدم  عينة  وضع   ميكنك 

االختبار. رشيط 

أخذ عينة دم من طرف اإلصبع

االختبار.  فيها  تجري  مرة  كل  يف  مختلًفا  وخز  موضع  اخرت 

تورًما. أو  تقرًحا  يسبب  قد  املوضع  نفس  يف  املتكرر  فالوخز 

به  دافئ  مباء  العينة  وموضع  يَديك  اغسل  االختبار،  قبل 

تؤثر  فقد  جيًدا.  جففهام  ثم  باملاء  اشطفهام  صابون. 

النتائج. عىل  الجلد  تصيب  التي  امللوثات 
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وخز اإلصبع. 1

باتجاه  جيًدا  الشك  بأداة  أمسك 

زر  عىل  اضغط  إصبعك.  جانب 

اإلطالق. وقم بإبعاد أداة الشك 

إصبعك. عن 

أخذ قطرة دم مستديرة. 2

طرف  بتدليك  قم  و/أو  برفق  اضغط 

قطرة  تتكون  حتى  برفق  إصبعك 

الدم. من  مستديرة 

أو  الدم  تلطخ  حالة  مالحظة: يف 
العينة.  تلك  تستخدم  انتشاره، ال 

برفق  واضغط  املنطقة  مبسح  قم 

لتكوين قطرة دم أخرى أو قم 

آخر. موضعٍ  بوخز 
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وضع عينة الدم وقراءة النتائج

وضع عينة الدم

مالحظة: يجب أن يقرأ أخصائيو الرعاية الصحية أيًضا تعليامت 
إضافية يف اختبار استخدام املرىض املتعددين. انظر  صفحة 142 .

وضع العينة عىل رشيط االختبار. 1

ميكنك وضع الدم عىل أي من جانبي رشيط االختبار.

القناة. فتحة  عىل  الدم  عينة  بوضع  قم 

مبارشًة. الدم  قطرة  عىل  الحصول  بعد  العينة  وضع  من  تأكد 
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بزاوية  القياس  أمسك جهاز 

ووجه  اليشء،  بعض  مائلة 

الدم. قطرة  باتجاه  القناة 

قناة

للعينة،  مالمستها  عند 

االختبار  رشيط  يقوم 

القناة. داخل  إىل  بتغذيتها 
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االنتظار حتى امتالء القناة بالكامل. 2

بالكامل. القناة  امتالء  يجب  الضيقة.  القناة  إىل  الدم  قطرة  تدخل 

تتحول القناة إىل اللون األحمر وسيتم عرض نتيجة بعد 5 ثوان تقريبًا.

الحافة  عىل  أو  االختبار  رشيط  بأعىل  الدم  وضع  ينبغي عدم 

االختبار. لرشيط  العلوية 
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مالحظة: 

االختبار.	  برشيط  العينة  تكشط  أو  تلطخ  ال 

فلن 	  وإال  الوخز  موضع  عىل  بشدة  االختبار  برشيط  تضغط  ال 
مناسب. بشكل  القناة  متتلئ 

 ال تضع املزيد من الدم عىل رشيط االختبار بعد إزالة 	 
الدم. قطرة 

االختبار 	  أثناء  القياس  بجهاز  االختبار  رشيط  بإزالة  تقم  ال 
القياس. جهاز  إغالق  يتم  أو  خطأ  رسالة  عىل  ستحصل  وإال 

وإال 	  النتيجة  ظهور  بعد  إال  االختبار  رشيط  بإزالة  تقم  ال 
القياس. جهاز  تشغيل  إيقاف  سيتم 
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عرض النتيجة

 ColourSure ™  مؤرش املدى الدينامييك

يرد جهاز القياس   ™ OneTouch Verio Reflect  مع ميزة مؤرش 

فوري  بشكل  لك  تتيح  التي   ColourSure ™    الدينامييك املدى 

املدى  حدود  من  أقل  الحالية  نتيجتك  كانت  إذا  ما  معرفة 

)زرقاء( أو ضمنها )خرضاء( أو أعىل منها. كام أنه يعرض متى 

للنطاق  األقىص  الحد  أو  األدىن  الحد  من  قريبة  نتيجتك  تكون 

مع  نتيجتك  عرض  خالل  من  بذلك  يقوم  بك.  الخاص  املستهدف 

رمز مؤرش مدى ) Range Indicator ( يشري إىل جزء عىل الرشيط 

القياس.  جهاز  يف  بتعيينها  قمت  التي  النطاقات  عىل  بناًء  اللوين 

 قد يكون رمز مؤرش املدى ) Range Indicator ( إميوجي 

In Range (. استخدم رمز مؤرش املدى  ( أو نص )مثل    )مثل، 

 ) Range Indicator ( والرشيط اللوين املجزأ مًعا ملعرفة أين 
بك. الخاصة  املدى  حدود  يف  نتيجتك  تقع 
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أقل  نتيجة   -  مثال 
الطبيعي املدى  من 

mg/dL
75

Before Meal

مرتفع

 )أحمر(

منخفض

 )أزرق(

mg/dL
56

Before Meal

Low

يف املدى الطبيعي
 )أخرض(

يف  نتيجة   -  مثال 
للمدى األدىن  الحد 

mg/dL
186

Before Meal

High

من  أعىل  نتيجة   - مثال 

الطبيعي املدى 
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اإلشارة  ستتم   ،) Test Tracker ( االختبار  متتبع  تشغيل  تم  إذا 

إىل التقدم نحو هدف االختبار اليومي ) Daily Test Goal ( أعىل 

 ،) Test Tracker ( االختبار  متتبع  تشغيل  إيقاف  تم  إذا  النتيجة. 

تسجيل  عادة  يتم  النتيجة.  أعىل  والوقت  التاريخ  عرض  فسيتم 

النتائج  يف  عرضهام  وميكن  نتيجة  كل  مع  والوقت  التاريخ 

) Results Log (. انظر  صفحة 100 .

 تحذير: تأكد من أن وحدة القياس ملليجرام/ديسيلرت  
هي املعروضة. إذا ظهرت عىل الشاشة مليمول/لرت بدالً من 

ملليجرام/ديسيلرت ، فتوقف عن استخدام جهاز القياس واتصل 

بخدمة العمالء.

تنبيه:   

  ال تتخذ قرارات عالج فورية بناًء عىل ميزة مؤرش املدى 

تعتمد  أن  املفرتض  من  إنه  حيث   .  ColourSure ™  الدينامييك

الرعاية  أخصايئ  وتوصية  الرقمية  النتيجة  عىل  العالج  قرارات 

حدود  ضمن  النتيجة  وقوع  مكان  عىل  فقط  وليس   الصحية 

لك. الطبيعي  املدى 
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عىل  تلقائيًا   ) Before Meal ( األكل  قبل  عالمة  تطبيق  سيتم 

 ) Before Meal ( األكل  قبل  عالمة  بتغيري  تقوم  عندما  نتيجتك. 

إىل عالمة بعد األكل ) After Meal (، قد يشري رمز مؤرش املدى 

) Range Indicator ( إىل جزء مختلف عىل الرشيط اللوين. قد 
معلومات  عىل  للحصول   76 انظر صفحة  جديدة.  رسالة  تظهر 

العالمات. إضافة  نتائج  حول 

مثال

mg/dL
104

Well done

Back in range after 3 
High results in a row. 

OK

يتم  قد  النتيجة،  شاشة  ظهور  بعد 

 ) Pattern Message ( عرض رسالة منط

أو نصيحة املوجه ) Mentor Tip ( أو 

الرسالة  رفض  ميكن   .) Award ( الجائزة 

بالضغط عىل   . إذا كنت تريد إعادة 

الرسالة، اضغط عىل  مرة أخرى. 

املعلومات  من  ملزيد   82 انظر صفحة 

.) Messages ( الرسائل  عن 

تفسري النتائج غري املتوقعة

املتوقع  من  أعىل  النتائج  تكون  عندما  التالية  التنبيهات  راجع 

منه. أقل  أو  لك  بالنسبة 
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تنبيه:   

املنخفض السكر  مستوى  نتائج 

الدم  يف  السكر  مستوى  نتيجة  كانت  إذا 

ظهرت  أو  من 70 ملليجراًما/ديسيلرت  أقل 

جًدا  منخفض  سكر  كنتيجة مستوى 

) EXTREME LOW GLUCOSE (  ، )أي أن 

من 20 ملليجراًما/ديسيلرت(،  أقل  النتيجة 

بانخفاض  اإلصابة  هذا  يعني  فقد 

وفًقا  فوريًا  عالًجا  الحالة  هذه  تتطلب  قد  الدم.  يف  السكر  مستوى 

احتامل  من  الرغم  عىل  الصحية.  الرعاية  أخصايئ   لتوصيات 

عالج  اآلمن  فمن  االختبار،  يف  خطأ  بسبب  النتيجة  هذه   ظهور 

هذه الحالة أوال ثم إعادة االختبار بعد ذلك.

تنبيه:   

الدم يف  املنخفض  السكر  مستوى  فحص  ونتائج  الجفاف 

سكر  مستوى  إىل  تشري  صحيحة  غري  نتائج  عىل  تحصل  رمبا 

منخفض يف الدم إذا كنت تعاين من جفاف شديد. إذا كنت 

باالتصال  تسارع  أن  فعليك  الشديد،  الجفاف  من  تعاين  أنك  ترى 

الفور. عىل  الصحية  الرعاية  بأخصايئ 

Warning

EXTREME LOW
GLUCOSE

Below 20 mg/dL

Treat Low
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تنبيه:   

املرتفع  السكر  مستوى  فحص  نتائج 

يف الدم

إذا كانت نتيجة مستوى السكر بالدم أعىل 

يعني  فقد  من 180 ملليجراًما/ديسيلرت، 

هذا ارتفاع مستوى السكر بالدم ويجب 

التفكري يف إعادة االختبار. تحدث إىل 

أخصايئ الرعاية الصحية إذا كانت لديك 

مخاوف بشأن احتامل اإلصابة بارتفاع مستوى السكر يف الدم.

   ) EXTREME HIGH GLUCOSE ( تظهر مستوى سكر مرتفع جًدا

من  أعىل  لديك  الدم  يف  السكر  مستوى  نتيجة  تكون  عندما 

حادة  بهيربجليسميا  مصابًا  تكون  قد  600 ملليجرام/ديسيلرت  . 
مستوى  فحص  أعد  للغاية(  مرتفًعا  الدم  يف  السكر  )مستوى 

مرتفع  سكر  النتيجة مستوى  جاءت  إذا  لديك.  الدم  يف  السكر 

 جًدا ) EXTREME HIGH GLUCOSE (   مرة أخرى، فهذا يشري 

السكر  مستوى  عىل  السيطرة  يف  خطرية  مشكلة  وجود  إىل  أيًضا 

الرعاية  أخصايئ  من  التعليامت  عىل  احصل  لديك.  الدم  يف 
بها. والتزم  الفور  عىل  الصحية 

Warning

EXTREME HIGH
GLUCOSE

Above 600 mg/dL
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تنبيه:   

واملتكررة املتوقعة  غري  الدم  يف  السكر  مستوى  فحص  نتائج 

النظام 	  فحص  فعليك  متوقعة،  غري  نتائج  ظهور  استمر  إذا 

. 68 انظر  صفحة  التحكم.  محلول  باستخدام  بك  الخاص 

السكر 	  مستوى  نتائج  مع  تتامىش  أعراض ال  من  تعاين  كنت  إذا 

يف  الواردة  التعليامت  بجميع  التزمت  قد  وكنت  لديك  الدم  يف 
الصحية.  الرعاية  بأخصايئ  باالتصال  فقم  املستخدم،  كتيب 

يُحظر تجاهل أي أعراض أو إدخال أي تغيريات جوهرية 

الرعاية  أخصايئ  إىل  التحدث  دون  السكري  إدارة  برنامج  عىل 

بك. الخاص  الصحية 

املعتاد غري  الحمراء  الدم  خاليا  عدد 

من  )أعىل  جداً  املرتفع  الحمراء(  الدم  خاليا  )نسبة  الهيامتوكريت 

)أقل من 20%( ميكن أن يؤدي إىل نتائج  60%( أو املنخفض جداً 
صحيحة. غري 

إزالة إبرة الشك املستعملة

تحتاج  لن  اإلخراج، لذا  عىل ميزة  الشك هذه  أداة  تحتوي  مالحظة: 
املستخدمة. الشك  إبرة  سحب  إىل 
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إجراء االختبار 3

إزالة غطاء جهاز الشك. 1

سحبه  ثم  بتدويره  الغطاء  بإزالة  قم 

مستقيم. اتجاه  يف  األداة  خارج 

تغطية طرف إبرة الشك املكشوف. 2

قبل إزالة إبرة الشك، ضع الغطاء الواقي إلبرة الشك عىل سطح 

صلب، ثم ادفع طرف إبرة الشك إىل الجانب املسطح من القرص.
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إجراء االختبار 3

إخراج إبرة الشك. 3

بالتزامن مع توجيه أداة الشك 

ألسفل، ادفع الزر املنزلق إىل األمام 

حتى تخرج إبرة الشك من أداة الشك. 

إذا مل تخرج إبرة الشك بشكٍل 

مناسب، فقم بقدح الجهاز، ثم 

ادفع وحدة التحكم يف الزر املنزلق 

لألمام إىل أن تخرج إبرة الشك.

إعادة وضع غطاء جهاز الشك. 4

ضع الغطاء مرة أخرى عىل األداة، ثم أدره أو ادفعه يف اتجاه 

لتثبيته. مستقيم 

الصورة. يف  املوضح  النحو  عىل  الغطاء  محاذاة  من  تأكد 
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إجراء االختبار 3

عىل  فيها  تحصل  مرة  كل  جديدة  شك  إبرة  استخدام  املهم  من 

عينة دم. ال ترتك إبرة شك يف أداة الشك. سيساعد هذا عىل منع 

األصبع. أطراف  والتهاب  بالعدوى  اإلصابة 

التخلص من إبرة الشك ورشيط االختبار املستعملني

استخدام  كل  بعد  املستعملة  الشك  إبرة  من  بحرص  تخلص 

قد  مقصود.  غري  بشكل  بها  الوخز  عن  الناجمة  اإلصابات  لتجنب 

ذات  النفايات  من  املستعملة  االختبار  ورشائط  الشك  إبر  تعترب 

توصيات  اتباع  عىل  احرص  منطقتك.  يف  البيولوجية  الخطورة 

السليم  للتخلص  املحلية  القوانني  أو  الصحية  الرعاية   أخصايئ 

من هذه املواد. 

استخدام  بعد  والصابون  املياه  باستخدام  بعناية  يديك  اغسل 

والغطاء.  الشك  وأداة  االختبار  ورشائط  القياس  جهاز 

االختبار مبحلول التحكم

احتياطات االختبار مبحلول التحكم

عمل  من  للتأكد    OneTouch Verio ™   التحكم محلول  يُستخدم 

االختبار  أداء  ومن  سليم  بشكل  مًعا  االختبار  ورشائط  القياس  جهاز 

منفصل(. بشكل  يتوفر  التحكم  صحيح.  )محلول  بشكل 
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مالحظة: 

مع 	    OneTouch Verio ™   التحكم محلول  فقط  استخدم 

  .  OneTouch Verio Reflect ™  جهاز القياس

سجل 	  مرة،  ألول  الجديدة  التحكم  محلول  قنينة  فتح  عند 

الداخلية  النرشة  راجع  القنينة.  عىل  املدون  التخلص  تاريخ 

حول  تعليامت  عىل  للحصول  القنينة  أو  التحكم  ملحلول 

التخلص. تاريخ  تحديد 

من 	  االنتهاء  فور  بإحكام  التحكم  محلول  قنينة  غطاء  أغلق 

التلف. أو  للتلوث  تعرضه  لتجنب  االستخدام 

تنبيه:   

التحكم.	  محلول  تأكل  أو  تبلع  ال 

األذنني 	  أو  العينني  أو  الجلد  عىل  التحكم  محلول  تضع   ال 
تهيًجا. يسبب  قد  ألنه  األنف،  أو 

الصالحية 	  تاريخ  انتهاء  بعد  التحكم  محلول  تستخدم  ال 
منها،  التخلص  تاريخ  حلول  بعد  أو  القنينة(  عىل   )مطبوع 

أيهام يأيت أواًل، وإال قد تأيت نتائج االختبارات غري دقيقة.
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متى يجب عليك إجراء اختبار مبحلول التحكم:

جديدة. 	  اختبار  رشائط  قنينة  فتح  عند 

إذا ساورك شك يف أن جهاز القياس أو رشائط االختبار ال 	 

صحيح.  بشكل  تعمل 

ملستوى 	  ومتكررة  متوقعة  غري  قراءات  عىل  حصلت  إذا 

الدم. يف  السكر 

للتلف. 	  تعرضه  أو  القياس  جهاز  سقوط  حالة  يف 

تحضري جهاز القياس لالختبار باستخدام محلول التحكم

اضغط مع االستمرار عىل  لتشغيل جهاز القياس. 1

الرئيسية. القامئة  تظهر  حتى  انتظر 

Summary

Results Log

Trend 90

Settings

02 May 09:31 
 اضغط عىل  أو  . 2

 ،  ) Settings ( لتمييز اإلعدادات 

ثم اضغط عىل  
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 قم بتمييز اختبار تحكم . 3

) Control Test (  ، واضغط عىل  

  Insert Strip  شاشة تظهر  حتى  انتظر 

الجهاز. شاشة  عىل  رشيط(  )أدخل 

Settings

Language

Range/90d

Features

Messages

Bluetooth

Control Test

Insert Strip

Apply Control 
Solution

أدخل رشيط اختبار يف منفذ . 4

رشيط االختبار

انتظر حتى تظهر شاشة ضع . 5

 Apply Control ( محلول التحكم

Solution (   عىل شاشة الجهاز
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تحضري محلول التحكم

قبل إزالة الغطاء، قم برج القنينة برفق. 1

قم بإزالة غطاء القنينة وضعه عىل سطح مستو عىل أن يكون . 2

الجزء العلوي من الغطاء متجًها ألعىل 

 اضغط عىل القنينة للتخلص . 3

من القطرة األوىل 

امسح كل من طرف قنينة . 4

محلول التحكم والجزء العلوي 

للغطاء مبنديل ورقي أو قطعة 

ومبللة  نظيفة  قامش 
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اضغط لتكوين قطرة داخل . 5

التجويف الصغري املوجود 

 أعىل الغطاء أو عىل سطح 

آخر نظيف غري ماص 

وضع محلول التحكم

أمسك جهاز القياس بحيث . 1

تتكون زاوية بسيطة بني الحافة 

الجانبية من رشيط االختبار 

التحكم محلول  وقطرة 

اجعل املجرى الضيق املوجود عىل جانب رشيط االختبار . 2

محلول التحكم يالمس 

 انتظر حتى امتالء . 3

بالكامل القناة 
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عرض نتيجة محلول التحكم

مثال

Control
Solution

mg/dL

06:30 04 Jul

120
التحكم،  محلول  وضع  بعد 

تقدم  شاشة  القياس  جهاز  سيعرض 

تقريبًا. يتم عرض  ثوان   5 ملدة 

إىل  باإلضافة  بك  الخاصة  النتيجة 

و  القياس  ووحدة  والوقت  التاريخ 

التحكم(. )ملحلول   

رؤيتها  وميكن  القياس  جهاز  يف  التحكم  محلول  نتائج  تخزين  يتم 

القياس. جهاز  عىل  السابقة  النتائج  استعراض  عند 

تنبيه:   

قامئة  من     ) Control Test ( تحكم  بتحديد اختبار  قمت  أنك  تأكد 

اإلعدادات ) Settings ( قبل أن تبدأ يف إجراء اختبار مبحلول 

التحكم. اتبع الخطوات بدًءا من  صفحة 68 . إذا مل تظهر  

وستتغري  املعدالت  يف  النتيجة  هذه  فسيتم تضمني  الشاشة،  عىل 

اختبار  رشيط  باستخدام  االختبار  بإعادة  قم  أيًضا.  معدالتك 

معلومات  العمالء.  بخدمة  فاتصل  املشكلة،  استمرت  إذا  جديد. 

نهاية  يف  مدرجة  العمالء  بخدمة  الخاصة   االتصال 

املستخدم. كتيب 
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التأكد مام إذا كانت النتيجة تقع ضمن املدى

عىل  املعروضة  النتيجة  قارن 

املطبوع  باملدى  القياس  جهاز 

التحكم  محلول  قنينة  عىل 

 ™ OneTouch Verio  . إذا وقعت 

التحكم  مبحلول  االختبار  نتيجة 

فقم  املتوقع،  املدى  خارج 

باستخدام  االختبار  بتكرار 

جديد. اختبار  رشيط 
للمدى مثال 

 مدى تحكم محلول تحكم
   ™ OneTouch Verio  متوسط 

102-138 ملجم/ديسيلرت

تنبيه:   

بالفحوص  خاص  التحكم  محلول  قنينة  عىل  املطبوع  املدى 

ملستوى  به  موىص  غري  مدى  فقط وهو  التحكم   مبحلول 

لديك.  الدم  يف  السكر 



74

إجراء االختبار 3

أسباب النتائج خارج املدى

إىل:  املدى  خارج  اختبار  نتائج  ظهور  يرجع  قد 

التحكم.	  مبحلول  اختبار  إجراء  تعليامت  اتباع  عدم 

تجاوزه 	  أو  صالحيته  انتهاء  أو  التحكم  محلول   تلوث 

التخلص. لتاريخ 

انتهاء 	  أو  االختبار  رشائط  قنينة  أو  االختبار  رشيط  تلف 

التخلص. لتاريخ  تجاوزها  أو  صالحيتها 

االختبار 	  رشائط  و/أو  القياس  بجهاز  الخاصة  الحرارة  درجات 

إجراء  عند  مامثلة  جميعها  تكن  مل  التحكم  محلول  و/أو 

التحكم. مبحلول  االختبار 

القياس.	  بجهاز  خلل  حدوث 

وجود أوساخ أو تلوث يف التجويف الصغري املوجود أعىل 	 

التحكم. محلول  غطاء 



75

إجراء االختبار 3

تنبيه:   

املدى  خارج  دوًما  التحكم  مبحلول  االختبار  نتائج  جاءت  إذا 

القياس  جهاز  تستخدم  التحكم، فال  قنينة محلول  عىل  املطبوع 

العمالء.  بخدمة  اتصل  التحكم.  محلول  أو  االختبار  رشائط  أو 

نهاية  يف  مدرجة  العمالء  بخدمة  الخاصة  االتصال   معلومات 

املستخدم. كتيب 

تنظيف غطاء محلول التحكم

قم بتنظيف الجزء العلوي من غطاء محلول التحكم مبنديل 

ورقي أو قطعة قامش نظيفة ومبللة. 
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ات عالم افة ال ائج إض ت   4 ن

إضافة عالمات األكل واألحداث

يتيح لك جهاز القياس   ™ OneTouch Verio Reflect  إضافة عالمة 

 )  ( ) After Meal ( أو بعد األكل )  ( ) Before Meal ( قبل األكل

بني  العالقة  فهم  املهم  من  حاليًا.  الدم  يف  السكر  مستوى  لنتيجة 

عالمات  بإضافة  تقوم  عندما  والطعام.  الدم  يف  السكر  مستويات 

إىل  الطعام  حول  معلومات  تضيف  فإنك  االختبار،  نتائج  إىل  أكل 

مختلفة  بطرق  املعلومات  هذه  القياس  جهاز  يستخدم  نتيجتك. 

ويعرض رسائل األمناط ) Pattern Messages ( ونصائح املوجه 

) Mentor Tips ( والجوائز ) Awards (. تحدث مع أخصايئ الرعاية 

عىل  الوجبات  عالمات  تساعدك  أن  ميكن  كيف  ملعرفة  الصحية 

إضافة  عند  التالية  اإلرشادات  مبراعاة  قم  السكري.  مرض  إدارة 

األكل. عالمات 

األكل 	  قبل  الدم  يف  السكر  مستوى  فحص  إجراء  يتم 

مبارشًة. وجبتك  بتناول  البدء  قبل   ) Before Meal (

يتم عادة إحراء فحص مستوى السكر يف الدم بعد األكل 	 

) After Meal ( فيتم إجرائه عادًة بعد ساعة واحدة إىل 
وجبتك. تناول  بدء  من  ساعتني 

يجب إضافة عالمة قبل األكل ) Before Meal ( إىل اختبار 	 

الصيام. أثناء  إجراؤه  يتم  الذي  الدم  يف  السكر  مستوى 
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نتائج إضافة العالمات 4

 OneTouch  القياس جهاز  يشتمل  األكل،  عالمات  إىل  باإلضافة 

 ™ Verio Reflect  عىل ميزة إضافة عالمات األحداث. تضيف 

منط  وأحداث  الصحية  حالتك  حول  معلومات  األحداث  عالمات 

جهاز  سيقوم  لديك.  الدم  يف  السكر  مستوى  نتائج  إىل  حياتك 

املرتبطة  الرسائل  وعرض  السابقة  نتائجك  مبراجعة  القياس 

انظر  معينة.  رشوط  استيفاء  عند  بعالمة  املميزة   بالنتائج 

ومعانيها. األحداث  عالمات  رموز  عىل  للتعرف   4 صفحة 

استعرض نتيجة مستوى السكر يف الدم الحالية عىل الشاشة. 1

 ) Before Meal ( األكل  قبل  عالمة  عىل  تلقائيًا  النتيجة  ستحصل 

حدث. بال  وعالمة 

إذا ظهرت رسالة، فاضغط عىل  ملسح الرسالة. 2
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 لتغيري عالمة بعد األكل . 3

 ) After Meal (، اضغط عىل  
 ثم قم بتمييز بعد األكل 

) After Meal ( واضغط عىل  

مالحظة: يستخدم رمز مؤرش املدى 
) Range Indicator ( املعروض مع 

النتيجة نطاقات قبل وبعد األكل 

) After Meal (. عندما تقوم بتغيري 
 ) Before Meal ( عالمة قبل األكل

 ،) After Meal ( إىل عالمة بعد األكل

 Range ( قد يشري رمز مؤرش املدى

Indicator ( إىل جزء مختلف عىل 
الرشيط اللوين. قد تظهر رسالة جديدة.

إلضافة بطاقة حدث ) Event tag ( إىل نتيجتك، اضغط عىل  . 4

Before Meal

After Meal

Event Tag

mg/dL
120
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اضغط عىل  أو  لتمييز . 5

عالمة الحدث ) Event Tag (  ، ثم 

اضغط عىل  

اضغط عىل  أو  لتمييز . 6

 ،) Event Tag ( عالمة الحدث 

ثم اضغط عىل  

حدث  بطاقة  من  أكرث  إضافة  ميكنك 

النتيجة. إىل  واحدة 

تشري  إىل أنه قد تم إضافة 

.) Event tag ( عالمة حدث

Before Meal

After Meal

Event Tag

mg/dL
120

Carbs

Stress

Illness

Done

mg/dL
120
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عندما تكون قد انتهيت من تحديد . 7

بطاقات األحداث، قم بتمييز تم 

) Done (   واضغط عىل  

مثال

mg/dL
120

االستمرار  مع  الضغط  يتيح  البطاقات.  مع  النتيجة  عرض  سيتم 

البطاقات. تحرير  عىل  

يف  السكر  مستوى  لنتائج  عالمات  إضافة  عند  الحذر  توخ  مالحظة: 
والنتيجة  البطاقات  تخزين  يتم  النتيجة،  شاشة  تغادر  عندما  الدم. 

يف سجل النتائج ) Results Log ( و ال ميكن تغيريها. قد تتسبب 
جهاز  يتعرف  أن  يف  صحيح  غري  بشكل  األكل  عالمات  إضافة 

القياس عىل متوسطات قبل وبعد األكل ) After Meal ( وأمناط 

أن  غري صحيح يف  أحداث  عالمات  إضافة  تتسبب  دقيقة. قد  غري 

صحيحة. غري   ) Messages ( رسائل  القياس  جهاز  يعرض 
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الصفحة فارغة عمًدا. تُركت هذه 
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ائل رس   5 فهم ال

نظرة عامة عىل رسائل املرشد  الناصح  للتعامل  مع  سكر  

 )Blood Sugar Mentor ™ ( الدم

يقوم جهاز القياس   ™ OneTouch Verio Reflect  مبراجعة 

املوجه  نصائح  يعرض  وقد  بك  الخاصة  السابقة  االختبار  نتائج 

 ) Pattern Messages ( ورسائل األمناط )إرشاد( ) Mentor Tips (

جهاز  سيعرض  )تشجيع(.   ) Awards ( والجوائز  هامة(  )فكرة 

القياس الرسالة األكرث مالمئة إذا كان هناك أكرث من واحدة 

نتيجتك. عىل  تنطبق 

تكون . 1 عندما     ) Mentor Tips ( ه  وج امل ح  ائ ص تظهر ن

ا  يً حال وتتجه  متسق  بشكل  الطبيعي  املدى  يف  نتيجتك 

االرتفاع. أو  لالنخفاض 

يحدد . 2 عندما     ) Pattern Messages ( اط  األمن ل  ائ تظهر رس

حدود  خارج  تقع  سكر  مستوى  لنتائج  ا  منطً القياس  جهاز 

جهاز  يف  بتعيينها  قمت  التي  واملنخفض  املرتفع  املدى 

القياس.

معايري . 3 استيفاء  عند     ) Awards ( ز  وائ ج كسب ال يتم 

االختبار  هدف  استيفاء  مثل   ،) Award ( للجائزة  معينة 

اليومي ) Daily Test Goal ( أو نتائج إضافة العالمات.

.) Messages ( يؤدي الضغط عىل  إىل رفض الرسائل
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) Pattern Messages ( فهم رسائل األمناط

 ) Low ( املنخفضة   ) Pattern Messages ( األمناط  رسائل  تظهر 

لنتائج  منط  بتحديد  القياس  جهاز  يقوم  عندما   ) High ( واملرتفعة 

ملدى  واملرتفعة  املنخفضة  الحدود  خارج  تقع  السكر  مستوى 

القياس. جهاز  يف  بتعيينها  قمت  التي  الوجبة  وقت 

جهاز  يبحث  بالدم،  السكر  نسبة  بفحص  فيها  تقوم  مرة  كل  يف 
القياس   ™ OneTouch Verio Reflect  عن أمناط جديدة تكون 

قد ظهرت خالل آخر 5 أيام. يتم تحديد األمناط من خالل 

إيجاد نتائج أقل أو أعىل من حدود مدى وقت األكل املنخفضة 

الذي  الوقت  إىل  وباإلحالة  القياس،  جهاز  يف  املعينة  واملرتفعة 

نتائج  مجموعة  عىل  للحصول  اليوم.  خالل  الفحوص  فيه  جرت 

فرتة  ضمن  النتائج  تكون  أن  يجب   ،) Pattern ( منط   لتكوين 

املاضية. أيام  الخمسة  مدى  عىل  نفسها  ساعات  الثالث 

 Pattern ( يظهر رمز رسالة منط ،) Pattern ( عند تحديد منط

منط  رسالة  عرض  سيتم  النتيجة.  أسفل   )  (  ) Message 
غري  النتائج  تتسبب  قد  النتيجة.  شاشة  بعد   ) Pattern Message (

.) Pattern Messages ( الدقيقة يف ظهور رسائل األمناط

إذا تم استخدام نتيجة ما يف منط ) Pattern (، فلن يتم 

 ) Pattern Messages ( استخدامها مرة أخرى يف رسائل األمناط

املستقبل. يف  تظهر  أن  ميكن  التي 
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مراجعة النتائج التي تعمل عىل إنشاء أمناط

جمعها  يتم  التي  فردي  بشكل  النتائج  ملراجعة  طريقتني  توجد 

.) Low ( أو املنخفض ) High Pattern ( إلنشاء النمط املرتفع

 ) Low ( أو منخفض ) High Pattern ( لعرض رسالة منط مرتفع 

عىل   . اضغط  اختبار،  إجراء  بعد 

النتائج  شاشة   -  مثال 
) Pattern ( مع رمز النمط

mg/dL
56

Before Meal

Low

 مثال - رسالة منط 

) Pattern Message (

mg/dL
56

Pattern found

Treat Low. Low in the 
last X days at this
time. Has anything 
changed? OK
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التي  الفردية  الدم  يف  السكر  مستوى  نتائج  حول  التفاصيل  لعرض 

نتج عنها النمط ) Pattern (، اضغط عىل  مرة أخرى.

منطًا  أنشأت  التي  النتائج   - مثال 

) Low Pattern ( منخفًضا 

Low Pattern

mg/dL
11 Jun
00:05
09 Jun 
00:01

56

65

أو ميكنك الوصول إىل األمناط ) Patterns ( باستخدام شاشة 

انظر  صفحة 100 .  .) Results Log ( النتائج  سجل 
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 ) Low ( املنخفضة ) Pattern Messages ( تظهر رسائل األمناط 

)أو الدنيا*( عندما تكون أي نتيجتني عىل مدى الخمسة أيام املاضية:

نفسها.	  ساعات  الثالث  فرتة  ضمن 

املنخفضة	  األكل  وقت  مدى  حدود  من  أقل 

نتيجة  مع  للتعامل  الصحية  الرعاية  أخصايئ  نصائح  اتبع  مالحظة: 
بالدم. املنخفض  السكر  مستوى 

 * Lee-Davey, J., Alexander, S., & Raja, P. )2011, 
February 16 (. Clinical Patterns of Low Blood Glucose 

Identified by a Pattern Algorithm May Predict Increased 
Risk of Severe Hypoglycemia in the Following 24-Hour 

Period [PDF ]. Inverness, Scotland : LifeScan .
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 ) High Pattern Messages ( تظهر رسائل األمناط املرتفعة 

املاضية: أيام  الخمسة  مدى  عىل  نتائج   3 أي  تكون  عندما 

نفسها.	  ساعات  الثالث  فرتة  ضمن 

أعىل من حدود مدى وقت األكل املرتفعة	 

األكل	  عالمة  لنفس  مشاركة 

الحدث  لعالمة   ) Pattern Messages ( األمناط  رسائل   تظهر 
املاضية: يوًما  الثالثني  مدى  عىل  نتائج   3 أي  تكون  عندما 

نفسها.	  ساعات  الثالث  فرتة  ضمن 

أعىل أو أقل من حدود مدى وقت األكل	 

الحدث	  عالمة  لنفس  مشاركة 
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املرتفعة  األمناط  رسائل  ظهور  من  للتأكد   مالحظة: 
:) Low ( واملنخفضة ) High Pattern Messages (

 	 ) Basic Mode ( األسايس  الوضع  تشغيل  إيقاف  يجب 

انظر   .) Pattern Messages ( األمناط   وتشغيل رسائل 

صفحة 125 و  صفحة 128 .

املناطق 	  بتغيري  قمت  إذا  والوقت  التاريخ  بتحديث  قم 

الصيفي. التوقيت  بسبب  الوقت  تغيري  تم  إذا  أو  الزمنية، 

جهاز 	  باستخدام  لديك  الدم  يف  السكر  مستوى  افحص 

قياس   ™ OneTouch Verio Reflect  واحد فقط. قد يتسبب 

األمناط. تفقد  أن  يف  متعدد  قياس  أجهزة  استخدام 

الدم 	  يف  السكر  مستوى  نتائج  عىل  عالمات  بإضافة  قم 

بعناية. لديك 

الدم 	  يف  السكر  مستوى  بأن  تشعر  عندما  باالختبار  قم 

منخفًضا. أو  ا  مرتفًع يكون  قد  لديك 
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تنبيه:   

الفوري.	  العالج  لقرارات  الحالية  نتيجتك  دامًئا  استخدم 

ال تستخدم رسائل األمناط ) Pattern Messages ( إلجراء 	 
مبرض  العناية  برنامج  عىل  مهمة  أو  فورية  تغيريات 

الصحية  الرعاية  أخصايئ  استشارة  بدون  لديك  السكري 

ا عىل استشارة أخصايئ  . احرص دامئً الخاص بك أوالً

يف  جوهرية  تغيريات  أي  إجراء  قبل  الصحية  الرعاية 

له. تخضع  الذي  السكري  مبرض  العناية  برنامج 

 	 ) Pattern Messages ( ال تنتظر أن تقوم رسائل األمناط
املرتفعة. أو  املنخفضة  النتائج  مع  بالتعامل 
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) Mentor Tips ( فهم نصائح املوجه

نتائجك  تكون  متى  معرفة   ) Mentor Tips ( املوجه  نصائح  لك  تتيح 

السكري  مرض  إدارة  معلومات  ويعرض  متسق،  بشكل  املدى  يف 
واالرتفاع. االنخفاض  إىل  النتائج  تتجه  عندما 

الحالية  النتائج  مع   ) Mentor Tips ( املوجه  نصائح  تظهر  مالحظة: 
ذلك. بعد  عرضها  ميكن  وال 

ادي ) Unusually Low (   - النتيجة الحالية أقل 	  ري ع اض غ ف خ ان

من حد املدى املنخفض، وتقل مبقدار 5 ملليجرامات/ديسيلرت 

ا املاضية. ـ 14 يوًم عىل األقل من أقل نتيجة لك عىل مدى ال

الحالية 	  النتيجة   -    ) Morning Low ( ا  اح ب ص ض  ف خ ن م
املنخفض.1  املدى  حد  عن  وتقل  الصباح  يف  حدثت 

أقل 	  الحالية  النتيجة   -    ) Treat Low ( اض  ف خ االن ع  م ل  ام ع ت
املنخفض.1، 2  املدى  حد  من 

الحالية 	  النتيجة   -    ) Unusually High ( اد  ت ع م ري  غ اع  ف ارت

أعىل من حد املدى املرتفع، وأعىل مبقدار 10% من أعىل 

املاضية. ا  يوًم  14 ـ  ال يف  السكر  ملستوى  نتيجة 
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حدثت 	  الحالية  النتيجة   -    ) Morning High ( ا  اح ب ص ع  ف رت م
املرتفع.1  املدى  حد  عن  وتزيد  الصباح  يف 

حدثت 	  الحالية  النتيجة   -    ) Bedtime High ( وم  ن ع  م د  زي ت
املرتفع.1  املدى  حد  عن  وتزيد  الليل  يف 

الخاص 	  ا  يوًم ـ 90  ال متوسط   -    ) Congratulations ( ا  ن ي ان ه ت

يتحسن. بك 

ـ 	  دل Trend 90 Rise ( 90 (   - لقد زاد متوسط ال ع ادة م  زي
ا الخاص بك. 90 يوًم

دل Trend 90 Update ( 90 (   - يتوفر متوسط 	  ع ث م دي ح ت

ا. يوًم ـ 90  ل ل جديد 

اض ) Near Low (   - النتيجة يف املدى ولكن 	  ف خ رب االن ق

املنخفض. املدى  حد  من  قريبة 

اع ) Near High (   - النتيجة يف املدى ولكن 	  ف رب االرت ق

املرتفع. املدى  حد  من  قريبة 

الطبيعي 	  املدى  يف  النتيجة  عادت   -    ) Well Done ( ت  ن س أح

مرتفعة. نتائج   3 أو  منخفضتني  نتيجتني  من  سلسلة  بعد 

ر ) Keep It Up (   - أكرث من 70% من النتائج عىل مدى 	  م ت اس

الطبيعي. املدى  يف  املاضية  أيام  السبعة 

ي ) Weekly Average (   - يتم عرض 	  وع ب ط أس وس ت م

أيام. لسبعة  الجديد  املتوسط 
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رتن ) Device Not Paired (   - لتذكريك بإقران 	  ق ري م از غ ه ج

متوافق. السليك  جهاز  مع  القياس  جهاز 

مبزامنة 	  لتذكريك   -    ) Connect Device ( از  ه ج ال ل  ي وص ت

التطبيق. مع  القياس  جهاز 

حد 	  من  أقل  الحالية  النتيجة   -    ) Exercise Low ( ض  ف خ ن م

  Exercise  حدث عالمة  عىل  وحصلت  املنخفض  املدى 
التامرين(.3، 4  )حدث 

ة ) Take a Break (   - النتيجة الحالية أعىل من حد 	  راح ل د ل ل أخ
املدى املرتفع وحصلت عىل عالمة حدث  Stress  )التوتر(.4 

 1 Riddle, M. C., MD )Ed .(.  )2018(.  6. Glycemic Targets : 
Standards of Medical Care in Diabetes 2018 [Abstract ]. 

Diabetes Care, 41 )Suppl .  1(,  S60-61 .

 2 American Association of Diabetes Educators .  )2018(. 
HYPOGLYCEMIA What are the symptoms ? And how 

should I treat it? [Brochure ]. Chicago, IL : Author .

 3 American Association of Diabetes Educators .  )2017(. 
AADE7 Self-Care Behaviors, Problem Solving  

[Brochure ]. Chicago, IL : Author .

 4 Riddle, M. C., MD )Ed .(.  )2018(.  6. Glycemic Targets, S44-45 .



93

فهم الرسائل 5

) Awards ( فهم الجوائز

يتتبع جهاز القياس   ™ OneTouch Verio Reflect  األهداف 

برونزية  ميدالية  بحالة  فيها  تفوز  مرة  كل  يف  أدناه.   املوضحة 
(، ستظهر جائزة ) Award ( مع  ( أو ذهبية ) ( أو فضية ) (

بعد   ) Awards ( جوائزك  مراجعة  ميكنك  املدى.  يف  التي  نتيجتك 

ذلك يف امللخص ) Summary (.  )انظر  صفحة 94 .(

دف! ) Test Goal Award (   - قم باستيفاء هدف 	  ه ت ال ق ق ح

االختبار اليومي ) Daily Test Goal ( الخاص بك لعدد محدد 

من املرات يف اإلجاميل أو عىل التوايل.

دى ) In-Range Award (   - تحقيق نتيجة يف 	  زة امل ائ ج

املدى لعدد محدد من املرات عىل التوايل.

ة ) Event Tag Award (   - أضف عالمة حدث 	  الم زة ع ائ  ج
اإلجاميل. يف  املرات  من  محدد  لعدد  نتيجتك  عىل 

القياس 	  جهاز  مزامنة   -    ) Syncing Award ( ة  ن زام امل زة  ائ ج

املرات  من  محدد  لعدد    OneTouch Reveal ®   تطبيق  مع 

يف اإلجاميل.
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ائج  ت ن جل وال ص ) Summary ( س خ ل    6 امل

) Trend 90 ( 90 عدل ) Results Log ( وم

) Summary ( عرض امللخص

 ) Summary ( امللخص  يعرض  قد  املحددة،  لإلعدادات  تبًعا 

ومتوسطات  واملتوسطات  اليوم  من  والوقت  املدى  حسب  النتائج 

والجوائز   ) Test Tracker ( االختبار  متتبع  وتقدم  األكل  وقت 

بك  الخاص  الصحية  الرعاية  وأخصايئ  بإمكانك   .) Awards ( 

اإلجاملية  االتجاهات  لتحديد   ) Summary ( امللخص  إىل  الرجوع 

يف إدارة مرض السكري لديك.

مالحظة: 

ال تستخدم معدالت النتيجة التخاذ قرارات العالج الفورية. 	 
توفر معدالت النتيجة معلومات مستقاة من النتائج 

ا عىل استشارة أخصايئ الرعاية الصحية  املاضية. احرص دامئً

قبل إجراء أي تغيريات جوهرية يف برنامج العناية مبرض 

السكري الذي تخضع له.

بك؛ 	  الخاص  القياس  جهاز  باستخدام  لآلخرين  تسمح    ال 

حيث إن هذا قد يؤثر عىل قيم املعدالت الخاصة بك.

املتوسطات 	  تتغري  فقد  التاريخ،  إعداد  بتغيري  قمت  إذا 

فرتات  عىل  اًء  ن ب املتوسطات  بحساب  الجهاز  يقوم   أيًضا. 

التي تنتهي يف إعداد التاريخ الحايل. إذا  7 و14 و30 يوماً 
أيًضا. املتوسطات  تتغري  فقد  التاريخ،  إعداد  بتغيري  قمت 
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6  ) Results Log ( سجل والنتائج ) Summary ( امللخص

) Trend 90 ( 90 ومعدل

امليزات 	  املعروضة   ) Summary ( امللخص  شاشات  ستعكس 

معلومات  عىل  للحصول   118 انظر صفحة  ا.  يً حال املحددة 

القياس. جهاز  ميزات  تشغيل  إيقاف  أو  تشغيل  حول 

 إذا تم تحديد الوضع األسايس ) Basic Mode (، فسيتم	 

ملخص  بك  الخاص   ) Summary ( امللخص   تقييد 

 .) Average ( ا أو عرض املتوسطات )day Summary-30  (  يوًم

األسايس  الوضع  عن  املعلومات  من  ملزيد  انظر صفحة 37 

.) Basic Mode (

 	 Pattern ( ورسائل األمناط ) Averages ( يف املتوسطات
وى  ت س نتيجة م حساب  يتم   ،) Awards ( والجوائز   ) Messages
أنها  ا ب ًدا ) EXTREME HIGH GLUCOSE (   دامئً ع ج ف رت ر م ك س

ض  ف خ ن م ر  ك س وى  ت س ونتيجة م 600 ملليجرام/ديسيلرت، 
ا ما يتم حسابها  ًدا ) EXTREME LOW GLUCOSE (   دامئً ج

ا/ديسيلرت  . أنها 20 ملليجراًم ب

أثناء 	  اليمني  إىل  اليسار  من  الخرضاء  التقدم  نقطة  ستتحرك 

امللخص. شاشات  عرب  تنقلك 

نقطة التقدم

السابقة.	  الشاشة  عرض  إىل  عىل   الضغط  يؤدي 
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6  ) Results Log ( سجل والنتائج ) Summary ( امللخص

) Trend 90 ( 90 ومعدل

من القامئة الرئيسية، اضغط . 1

عىل  أو  لتمييز امللخص 

) Summary (   واضغط عىل  

املنخفضة  النتائج  عدد  عرض  يتم 

)زرقاء( والتي يف املدى )خرضاء( 

وتظهر  )حمراء(   واملرتفعة 

أعمدة. كمخطط 

Summary

Results Log

Trend 90

Settings

02 May 09:31 

مثال

70

Summary

15
23

Last 30 days
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6  ) Results Log ( سجل والنتائج ) Summary ( امللخص

) Trend 90 ( 90 ومعدل

 اضغط عىل  لعرض . 2
امللخص ) Summary ( حسب 

الوقت من اليوم

االختبار  نتائج  عدد  عرض  يتم 

املدى  يف  والتي  املنخفضة 

اليوم.  من  الوقت  حسب  واملرتفعة 

الصباح  هي  األربعة  الزمنية  الفرتات 

النوم.  ووقت  واملساء  الظهر  وبعد 

الزمنية  اإلطارات  تغيري  ميكن  ال 
األربعة. الزمنية  للفرتات 

مثال

3

Summary

Last 30 days

Lo In Hi
3

3 3 3
1 11

10 2

 06:00 إىل 11:59 الصباح   

 12:00 إىل 17:59 بعد الظهر   

 18:00 إىل 23:59 املساء   

 00:00 إىل 05:59 وقت النوم   

املاضية  الثالثني يوًما  نتائج يف  أي  هناك  يكن  مل  إذا   مالحظة: 
من  الجزء  هذا  ترك  فسيتم  زمنية،  وفرتة  مستهدف  مدى  يف 

فارًغا. املخطط 
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6  ) Results Log ( سجل والنتائج ) Summary ( امللخص

) Trend 90 ( 90 ومعدل

اضغط عىل  لعرض . 3

 املتوسطات الكلية لـ 7 و14 

و30 يوًما املاضية

مثال

Averages

mg/dL

7 Days

14 Days

30 Days

160

180

200

إذا كان الوضع األسايس . 4

) Basic Mode ( قيد إيقاف 

التشغيل، فاضغط عىل  

لعرض متوسطات قبل األكل 

 ) Before Meal ( الخاصة بك 
لـ 7 و14 و30 يوًما املاضية.

مثال

Before Meal Avg.

mg/dL

7 Days

14 Days

30 Days

200

---

---
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6  ) Results Log ( سجل والنتائج ) Summary ( امللخص

) Trend 90 ( 90 ومعدل

إذا كان الوضع األسايس . 5

) Basic Mode ( قيد إيقاف 

التشغيل، فاضغط عىل  

لعرض متوسطات بعد األكل 

 ) After Meal ( الخاصة بك 
لـ 7 و14 و30 يوًما املاضية.

مثال

After Meal Avg.

mg/dL

7 Days

14 Days

30 Days

160

180

200

مالحظة: إذا مل تحصل عىل نتائج يف الفرتات 7 و14 و30 يوًما 
عمود ملليجرام/ديسيلرت   . يف  فستظهر رشطات  السابقة، 

 إذا كان متتبع االختبار . 6
) Test Tracker ( قيد التشغيل، 

 فاضغط عىل  لعرض 

 شاشات هدف االختبار اليومي 

) Daily Test Goal (

مثال

Summary

Test Tracker

4 out of 8 test(s) 
completed today.
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6  ) Results Log ( سجل والنتائج ) Summary ( امللخص

) Trend 90 ( 90 ومعدل

7 . ) Awards ( إذا كانت الجوائز 
قيد التشغيل، فاضغط عىل  

) Awards ( لعرض شاشات الجوائز

مثال

Award

In-Range Award

Gold level
You've been in range

30 times in a row!

) Results Log ( عرض النتائج

باستخدام سجل النتائج ) Results Log (، ميكنك مراجعة أحدث 750 

نتيجة.

التي  القياس  جهاز  رموز  تعريفات  عىل  للحصول   4 انظر صفحة 

نتيجتك. مع  تظهر  قد 

السابقة. الشاشة  عرض  وتحرير   ضغط  لك  يتيح 

Summary

Results Log

Trend 90

Settings

02 May 09:31 
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6  ) Results Log ( سجل والنتائج ) Summary ( امللخص

) Trend 90 ( 90 ومعدل

) Results Log ( عرض النتائج

باستخدام سجل النتائج ) Results Log (، ميكنك مراجعة أحدث 750 

نتيجة.

التي  القياس  جهاز  رموز  تعريفات  عىل  للحصول   4 انظر صفحة 

نتيجتك. مع  تظهر  قد 

السابقة. الشاشة  عرض  وتحرير   ضغط  لك  يتيح 

Summary

Results Log

Trend 90

Settings

02 May 09:31 
 من القامئة الرئيسية، اضغط . 1

عىل  أو  لتمييز سجل النتائج 

) Results Log (   واضغط عىل   .

 يتم عرض ما يصل إىل أربع نتائج 
بأحدثها. بدًءا  الشاشة،  عىل 

مثال

Results Log

mg/dL

Mon, 11 Jun 

18:05

00:05 

Sun, 10 Jun 

19:05 

304

56

150
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6  ) Results Log ( سجل والنتائج ) Summary ( امللخص

) Trend 90 ( 90 ومعدل

باستخدام . 3 نتيجة  بتمييز   قم 
رمز واضغط عىل  

مع  النتيجة  شاشة  عرض  سيتم 

عالمة  وأي  النتيجة  أخذ  ووقت  تاريخ 

أو منط ) Pattern ( أو رموز مؤرش 

املدى ) Range Indicator (. إذا مل 

التي  النتيجة  كانت  إذا  ما  متأكًدا  تكن 

لك،  نتيجة  أحدث  هي  تستعرضها 

والوقت  التاريخ  بعرض   فقم 

الشاشة. عىل 

مثال

mg/dL
56

00:05 11 Jun

Before Meal

Low

اضغط عىل  أو  لالنتقال . 2

عرب قامئة النتائج

مثال

Results Log

mg/dL

Mon, 11 Jun 

18:05

00:05

Sun, 10 Jun 

19:05

304

56

150

النتائج  إحدى  كانت  إذا  مالحظة: 
فسيتم   ،) Pattern ( جزًءا من منط

عرض رمز النمط ) Pattern ( لهذه 

قد  عالمات  أي  من  بدالً   النتيجة 

النتيجة. لهذه  تكون 
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6  ) Results Log ( سجل والنتائج ) Summary ( امللخص

) Trend 90 ( 90 ومعدل

منط  من  جزًءا  النتيجة  كانت  إذا 

 ، ) Pattern (، مشار إليه من خالل 

سيعرض  أخرى  مرة  عىل   فالضغط 

النمط  هذا  إىل  أدت  التي  النتائج 

) Pattern (. انظر صفحة 83 ملزيد من 

.) Patterns ( األمناط  عن  املعلومات 

مثال

Low Pattern

mg/dL
11 Jun
00:05
09 Jun 
00:01

56

65

) Trend 90 ( 90 عرض معدل

يقوم جهاز القياس   ™ OneTouch Verio Reflect  بعرض 

عرض  لتوفري  املاضية  يوًما  الـ 90  مدى  عىل  النتائج  متوسطات 

يكون  أن  يجب  الدم.  يف  السكر  مستوى  لنتائج  الكيل  لالتجاه 

حتى  القياس  جهاز  يف  مخزنة  األقل  عىل  النتائج  من  يوًما  هناك 90 

الشاشة  عىل  نقطة بيانيًا  متثيل  سيتم  يوًما.   90 أول  متوسط  يظهر 

عرض  يتم  يوًما  أول 90  متوسط  بعد  يوًما.  أول 90  متوسط  لتمثيل 

يوًما. كل 14  جديدة  نقطة 
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6  ) Results Log ( سجل والنتائج ) Summary ( امللخص

) Trend 90 ( 90 ومعدل

 من القامئة الرئيسية، اضغط . 1
عىل  أو  لتمييز معدل 90 

) Trend 90 (   واضغط عىل  

مالحظة: 

 	 ) Basic Mode ( األسايس  الوضع  تشغيل  إيقاف  يجب 

الستخدام ميزة معدل Trend 90 ( 90 (.  )انظر  صفحة 125 .(

السكر 	  مستوى  لنتائج  متوسط  هو   ) Trend 90 ( معدل 90 

العالج  لقرارات  الحالية  نتيجتك  ا  دامئً استخدم  الدم.  يف 
الفوري.

Summary

Results Log

Trend 90

Settings

02 May 09:31 
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6  ) Results Log ( سجل والنتائج ) Summary ( امللخص

) Trend 90 ( 90 ومعدل

السكر  ملستوى  كقيمة  يوًما   90 لـ  الحايل  املتوسط  عرض  سيتم 

البياين  املخطط  عىل  نقطة  كل  متثل  القياس.  وحدة  مع  الدم  يف 
تتبع  ميكنك  يوًما.   14 كل  تلقائيًا  إنشاؤه  يتم  يوًما  متوسط 90 

معدل Trend 90 ( 90 ( برصيًا باتباع مسار النقاط عىل طول 

البياين. املخطط 

مثال

Trend 90

273

105

106
mg/dL

Current
Avg.

3

4

1

2

اضغط عىل  للعودة إىل القامئة الرئيسية.. 2

متوسط الـ 90 يوًما الحالية 1 

أحدث نقطة متوسط 2 

 3  90  Day( هدف متوسط 90 يوًما

Average Target ( املعني يف جهاز 
القياس

أقدم نقطة متوسط 4 
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اس ي ق از ال ة جه ن زام   7 م

التوصيل بجهاز السليك متوافق 

 BLUETOOTH ®  تشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية

سيلزم  املتوافق،  الالسليك  بجهازك  القياس  جهاز  لتوصيل 

شاشة  عىل  رمز   سيظهر   .  BLUETOOTH ®  خاصية تشغيل 

عدم  أثناء   .  BLUETOOTH ®  خاصية تشغيل  عند  القياس  جهاز 

تواجد رمز  عىل الشاشة تكون خاصية   ® BLUETOOTH  قيد 

التشغيل. إيقاف 

Bluetooth

On

Off

Turn On to connect 
with the OneTouch 
Reveal mobile app. 
OneTouch 4444.

Settings

Time/Date

Language

Range/90d

Features

Messages

Bluetooth

ابدأ بتشغيل جهاز القياس أو باستخدام زر  . 1

أو   عىل   اضغط  ثم  الرئيسية،  القامئة  تظهر  حتى  انتظر 

. عىل   واضغط     ) Settings ( لتمييز اإلعدادات

عىل قامئة اإلعدادات . 2

) Settings (، قم بتمييز 

 Bluetooth  واضغط عىل  
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مزامنة جهاز القياس 7

التوصيل بجهاز السليك متوافق 

 BLUETOOTH ®  تشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية

سيلزم  املتوافق،  الالسليك  بجهازك  القياس  جهاز  لتوصيل 

شاشة  عىل  رمز   سيظهر   .  BLUETOOTH ®  خاصية تشغيل 

عدم  أثناء   .  BLUETOOTH ®  خاصية تشغيل  عند  القياس  جهاز 

تواجد رمز  عىل الشاشة تكون خاصية   ® BLUETOOTH  قيد 

التشغيل. إيقاف 

Bluetooth

On

Off

Turn On to connect 
with the OneTouch 
Reveal mobile app. 
OneTouch 4444.

Settings

Time/Date

Language

Range/90d

Features

Messages

Bluetooth

تشري العالمة  إىل ما إذا كانت 

معينة    BLUETOOTH ®   خاصية

 ) On ( التشغيل  وضع  عىل   حاليًا 

.) Off ( أو اإليقاف

3 .   ) Off ( أو إيقاف   ) On ( اضغط عىل  أو  لتمييز تشغيل

واضغط عىل  

فحص  أثناء    BLUETOOTH ®   خاصية تشغيل  إيقاف  سيتم  مالحظة: 
الدم. يف  السكر  مستوى 
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مزامنة جهاز القياس 7

نظرة عامة عىل اإلقران

  OneTouch Verio Reflect™ Meter  يتيح اإلقران لجهاز قياس

األجهزة  تكون  أن  يجب  املتوافقة.  الالسلكية  باألجهزة  االتصال 

قم  واملزامنة.  بعضها من بعض لالقرتان  مسافة 8 أمتار  ضمن 

من    OneTouch Reveal ®   املحمولة األجهزة  تطبيق   بتنزيل 

 App Store  أو  Google Play  قبل إقران جهاز القياس والجهاز 

املتوافق. الالسليك 

 ،Apple Inc .  هام عالمتان تجاريتان لرشكة  Apple  وشعار  Apple
مسجلتان يف الواليات املتحدة ودول أخرى. App Store  هي عالمة 

خدمة لرشكة  . Apple Inc، مسجلة يف الواليات املتحدة ودول أخرى.

Google Play  وشعار  Google Play  هام عالمتان تجاريتان لرشكة 
. Google LLC 
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مزامنة جهاز القياس 7

تطبيق  ذلك  يف  مبا  السكري،  مرض  إدارة  تطبيقات  بعض  مالحظة: 
األجهزة املحمولة   ® OneTouch Reveal ، قد ال تكون متاحة يف 

بلدك. قم بزيارة  www.OneTouchMEA.com  ملعرفة ما إذا كان 

بلدك. يف  متاًحا    OneTouch Reveal ®   املحمولة األجهزة  تطبيق 

ميكن إقران عدة أجهزة قياس   ™ OneTouch Verio Reflect  مع 

جهازك  إقران  ميكن  املثال،  سبيل  عىل  املتوافق.  الالسليك  جهازك 

العمل.  يف  وآخر  املنزل  يف  قياس  جهاز  مع  املتوافق  الالسليك 

قياس.  جهاز  لكل  اإلقران  تعليامت  كرر  قياس،  أجهزة  عدة  إلقران 

اإلقران. تعليامت  ملعرفة   110 انظر صفحة 

ميكن إقران جهاز قياس   ™ OneTouch Verio Reflect  مع عدة 

كرر  متوافقة،  السلكية  أجهزة  عدة  إلقران  متوافقة.  السلكية  أجهزة 

متوافق. السليك  جهاز  لكل  اإلقران  تعليامت 
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مزامنة جهاز القياس 7

تعليامت اإلقران

مع  القياس  جهاز  إلقران    BLUETOOTH ®   خاصية تشغيل  يجب 

. 106 انظر  صفحة  التطبيق. 

افتح تطبيق األجهزة املحمولة   ® OneTouch Reveal  واتبع . 1

التعليامت إلقران جهاز القياس مع جهازك الالسليك املتوافق

ابحث عن " OneTouch " وآخر 4 . 2

أحرف من الرقم التسلسيل لجهاز 

القياس عىل شاشة الجهاز الالسليك 

املتوافق للتعرف عىل جهاز القياس 

الخاص بك بشكل صحيح.

معلومات  القياس  جهاز  شاشة  ستعرض 

الالسليك  جهازك  عن  للبحث  اإلقران 

املتوافق.
مثال

Take Note

OK

Now use the
OneTouch Reveal

mobile app and select
OneTouch 4444.
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مزامنة جهاز القياس 7

عند املطالبة من ِقبل . 3

املحمولة  األجهزة  تطبيق 

  ® OneTouch Reveal ، سيعرض 

جهاز القياس رقم تعريف شخيص 

) PIN ( مكونًا من ستة أرقام

PIN  مثال عىل

Bluetooth PIN

453201

Cancel

باستخدام  املتوافق  الالسليك  جهازك  يف    PIN  رقم  أدخل 
املفاتيح. لوحة 

تنبيه:   

تأكد من أن رقم  PIN  الذي أدخلته عىل جهازك الالسليك 

جهاز  شاشة  عىل  املوجود    PIN  رقم مع  يتطابق  املتوافق 

شاشة  عىل  غري متوقع  بشكل    PIN  رقم ظهور  حالة  القياس. يف 

اختبار  رشيط  بإدخال  إما    PIN  طلب بإلغاء  قم  القياس،  جهاز 

إلجراء اختبار أو بالضغط عىل زر  لإللغاء.
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مزامنة جهاز القياس 7

انتظر حتى يقوم جهازك الالسليك املتوافق باإلشارة إىل أنه . 4

مقرتن بجهاز القياس.

إرسال النتائج إىل التطبيق

إذا تم تشغيل خاصية   ® BLUETOOTH  عىل جهاز القياس، والداللة 

عىل ذلك من خالل رمز   ® BLUETOOTH  )  (، سيقوم جهاز القياس 

تلقائيًا بإرسال نتائجك إىل أي جهاز السليك متوافق مقرتن.

املزامنة،  بعد  القياس.  جهاز  شاشة  عىل   ) ( املزامنة  رمز  يومض 

جديدة  نتائج  بأي  قامئة  التطبيق  وسيعرض  املزامنة  رمز  سيختفي 

مع  نتائجك  مشاركة  ذلك  بعد  ميكنك  القياس.  جهاز  من  إرسالها  تم 

بك. الخاص  الصحية  الرعاية  أخصايئ  أو  الرعاية  موفر 

تنبيه:   

القياس  جهاز  عىل  املوجودة  الحالية  نتيجتك  دامئًا  استخدم 

الفورية. العالج  قرارات  التخاذ 

الالسليك  الجهاز  عىل  مفتوًحا  التطبيق  يكون  أن  يجب  مالحظة: 
النتيجة.  إرسال  قبل  القياس  بجهاز  بالفعل  إقرانه  وتم  املتوافق 

انظر  صفحة 108 . 
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عىل    BLUETOOTH ®   خاصية تشغيل  تم إيقاف  إذا  مالحظة: 
إرسال  يتم  فلن  النطاق،  خارج  القياس  جهاز  كان  أو  القياس  جهاز 

يف  النتيجة  حفظ  يتم  املتوافق.  الالسليك  الجهاز  إىل  النتيجة 

إرسال  وسيتم  الحاليني،  والوقت  بالتاريخ  القياس  جهاز  ذاكرة 

أيًضا  يتم  باملزامنة.  فيها  تقوم  التي  التالية  املرة  يف  التطبيق  إىل 

يكون  أن  يجب  للمزامنة،  القياس.  جهاز  يف  املرسلة  النتيجة  تخزين 

املتوافق. الالسليك  جهازك  عىل  ودائًرا  مفتوًحا  التطبيق 

إىل  بنجاح  الدم  يف  السكر  مستوى  فحص  نتائج  إرسال  من  للتأكد 

ييل: مام  وتحقق    BLUETOOTH ®   خاصية بتشغيل  قم  التطبيق، 

قيد 	  كالهام  القياس  وجهاز  املتوافق  الالسليك  الجهاز 

دائر. والتطبيق  التشغيل، 

الالسليك 	  جهازك  مع  صحيح  بشكل  القياس  جهاز  إقران  تم 

املتوافق.

 خاصية   ® BLUETOOTH  عىل كال الجهازين دائرة )يُشار إليها 	 

( والجهازين ضمن مسافة 8 أمتار بعضهام من بعض. ـ  ب

بعد 	  ساعات   4 حتى  النتائج  إرسال  القياس  جهاز  سيحاول 

اإليقاف. قيد  القياس  جهاز  أن  بدا  إذا  حتى  االختبار، 
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إذا كنت ال تزال غري قادر عىل إرسال النتائج إىل الجهاز الالسليك 

الجهاز،  مع  اإلقران  إعادة  ثم  اإلقران  إلغاء  فحاول   املتوافق، 

بعضهام  أقرب  املتوافق  الالسليك  والجهاز  القياس  جهاز  نقل  أو 

إذا  املحتملة.  التداخل  مصادر  عن  إبعادهام  أو  من بعض، 

العمالء.  بخدمة  االتصال  فالرجاء  الصعوبات،  هذه  استمرت 

نهاية  يف  مدرجة  العمالء  بخدمة  الخاصة  االتصال   معلومات 

التطبيق  يف  مشكالت  أي  معالجة  الرجاء  املستخدم.   كتيب 

التطبيق. عمالء  خدمة  قسم  لدى 

مالحظة: 

سيؤدي إدخال رشيط اختبار أثناء اإلرسال إىل إلغاء نقل 	 

   ) Apply Blood ( دم  ال ة  ن ي ع ع  شاشة ض تظهر  النتائج.  كل 

االختبار. متابعة  وميكنك 

نتائج 	  إرسال  لتجنب  رعايتك  يف  القياس  جهاز  عىل  حافظ 

املتوافق. الالسليك  جهازك  إىل  دقيقة  غري 



115

مزامنة جهاز القياس 7

تنزيل النتائج عىل جهاز كمبيوتر

السكري،  إدارة  برنامج  مع  العمل  بك  الخاص  القياس  لجهاز  ميكن 

عىل  تؤثر  التي  الرئيسية  العوامل  لتتبع  مرئية  طريقة  يوفر  الذي 

مستوى السكر يف الدم لديك. ملعرفة املزيد حول أدوات إدارة 

االتصال  معلومات  العمالء.  بخدمة  اتصل  لك،  املتاحة  السكري 

املستخدم. كتيب  نهاية  يف  مدرجة  العمالء  بخدمة  الخاصة 

للمعيار  وفًقا  معتمًدا  الكمبيوتر  جهاز  كان  إذا  فقط   اتصل 

.)  (  UL 60950-1 

منتج  مع  املزودة  التعليامت  اتبع  القياس،  جهاز  بيانات  لنقل 

إىل  ستحتاج  القياس.  جهاز  من  النتائج  لتنزيل  السكري  إدارة  برنامج 

 OneTouch Verio  القياس جهاز  لتوصيل  صغري    USB  وصلة كابل 

مضمن(. )غري  النتائج  لتنزيل  كمبيوتر  بجهاز    Reflect ™ 
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من  التنزيل  بدء  أمر  إرسال  مبجرد 

القياس،  جهاز  إىل  الكمبيوتر  جهاز 

متصل  شاشة الكابل   ستظهر 

) Cable Connected (  ، يف إشارة 

إىل أن جهاز القياس أصبح يف وضع 

بالكمبيوتر. االتصال 

أثناء  االختبار  رشيط  بإدخال  تقم  ال 
كمبيوتر. بجهاز  القياس  جهاز  اتصال 

النتائج  تنزيل  عىل  قادر  غري  كنت  إذا 

االتصال  فالرجاء  كمبيوتر،  جهاز  إىل 

العمالء. بخدمة 

Cable Connected
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الصفحة فارغة عمًدا. تُركت هذه 
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اس ي ق از ال دادات جه بط إع   8 ض

) Settings ( نظرة عامة عىل قامئة اإلعدادات

 ) Settings ( بعد اإلعداد ألول مرة، ميكنك استخدام قامئة اإلعدادات

لضبط إعدادات جهاز القياس والوصول إىل امليزات اإلضافية.

الوقت/التاريخ 

 ) Time/Date (

تعيني الوقت والتاريخ

اللغة 

 ) Language (

تعيني اللغة املعروضة عىل الشاشات

مدى 90 يوم 

 ) Range/90d (

 	) Before Meal ( تعيني حدود قبل األكل

 	) After Meal ( تعيني حدود بعد األكل

 	) 90  Day Average Target( تعيني هدف متوسط 90 يوًما

امليزات 

 ) Features (

 	) Basic Mode ( تشغيل أو إيقاف تشغيل الوضع األسايس

 	) Test Tracker ( تشغيل أو إيقاف تشغيل متتبع االختبار

 	) Daily Test Goal ( تعيني هدف االختبار اليومي

 	 ) Range Indicator ( تعيني رمز مؤرش املدى 

عىل إميوجي أو نص

الرسائل 

 ) Messages (

 تشغيل أو إيقاف تشغيل رسائل األمناط 	 
) Pattern Messages (

 	) Mentor Tips ( تشغيل أو إيقاف تشغيل نصائح املوجه

 	) Awards ( تشغيل أو إيقاف تشغيل الجوائز

Bluetooth BLUETOOTH ®  تشغيل أو إيقاف تشغيل خاصية

اختبار تحكم 

 ) Control Test (
بدء اختبار باستخدام محلول التحكم

 الجهاز 
 ) Meter Info (

 عرض الرقم التسلسيل لجهاز القياس وإصدار الربنامج 

وآخر رمز خطأ
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 ، Bluetooth  خاصية حول  معلومات  عىل  للحصول  مالحظة: 
تحكم  حول اختبار  معلومات  عىل  للحصول   . 12 انظر  صفحة 

) Control Test (  ، انظر  صفحة 68 .

) Settings ( االنتقال إىل قامئة اإلعدادات

Summary

Results Log

Trend 90

Settings

02 May 09:31 
من القامئة الرئيسية، اضغط 

عىل  أو  لتمييز اإلعدادات 

) Settings (   واضغط عىل  

اإلعدادات  قامئة  عرض  يتم 

.) Settings (

ضبط الوقت والتاريخ

خالل  لذلك،  احتجت  متى  والتاريخ  الوقت  إعداد  تغيري  ميكنك 

. مثالً السفر 

اختبار  إىل وقت وتاريخ قبل آخر  اإلعداد  مالحظة: ضبط هذا 
سيتسبب  تحكم  مبحلول  اختبار  أو  الدم  يف  السكر   ملستوى 

النتائج  سجل  سيعرض  تسلسل.  بال  النتائج  ظهور   يف 
أخذها. برتتيب  النتائج   ) Results Log (
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من قامئة اإلعدادات ) Settings (، اضغط عىل  أو  . 1

لتمييز الوقت/التاريخ ) Time/Date (   واضغط عىل  

قم بتمييز الوقت أو التاريخ واضغط عىل  . 2

اضبط اإلعداد املرغوب واضغط عىل  . 3

يلزم. حسبام  الخطوة  هذه  كرر 

ضبط اللغة

من قامئة اإلعدادات ) Settings (، اضغط عىل  أو  . 1

لتمييز اللغة ) Language (   واضغط عىل  

القياس. جهاز  يف  املعينة  الحالية  اللغة  بجوار  يظهر  

قم بتمييز اللغة املطلوبة، واضغط عىل  . 2

سيتم عرض قامئة اإلعدادات ) Settings ( باللغة الجديدة التي حددتها.
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 ضبط حدود املدى وهدف متوسط 90 يوًما 
) 90  Day Average Target(

مالحظة: 

تتغري 	  فلن  بك،  الخاصة  املدى  حدود  بضبط  قمت  إذا 

رموز مؤرش املدى ) Range Indicator ( السابقة الواردة يف 

فقط  الجديدة  النتائج  ستتأثر   .) Results Log ( نتائج  ال سجل 

املدى. حدود  عىل  بها  قمت  التي  التغيريات  ب

حدود 	  حول  بك  الخاص  الصحية  الرعاية  أخصايئ  استرش 

 ) 90  Day Average Target( ا املدى وهدف متوسط 90 يوًم

لك. املناسبة 
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من قامئة اإلعدادات ) Settings (، اضغط عىل  أو  . 1

لتمييز مدى 90 يوًما ) Range/90d (   )أو املدى ) Range (   للوضع 

األسايس ) Basic Mode (( واضغط عىل  

القياس. لجهاز  الحالية  اإلعدادات  عرض  يتم 

مثال - الوضع األسايس 

) Basic Mode ( قيد 

التشغيل إيقاف 

Range/90d

Before Meal
70–130 mg/dL

After Meal
70–180 mg/dL

90d Target
155 mg/dL

مثال - الوضع األسايس 

) Basic Mode ( قيد 

لتشغيل ا

Range

Range
70–180 mg/dL

قم بتمييز إعداد املدى املطلوب ضبطه واضغط عىل  . 2
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 اضبط الحد املنخفض . 3

) Low Limit ( واضغط عىل  

مثال - قبل األكل 

) Before Meal (

Before Meal

mg/dL

Low 
Limit

71   – 130

انظر   .) High Limit ( املرتفع  الحد  لتغيري  الخطوة  هذه  كرر 

املنخفضة  الحدود  حول  معلومات  عىل  للحصول   27 صفحة 

.) After Meal ( األكل  وبعد  لقبل  واملرتفعة 

 مالحظة: يف الوضع األسايس ) Basic Mode (، تكون حدود 
املدى عامة وال تحدد بوقت األكل. تكون حدود املدى العامة 

مسبًقا. معينة 



124

ضبط إعدادات جهاز القياس 8

العامة املدى  حدود 

 70 ملليجراًما/ديسيلرت  الحد املنخفض املعني مسبًقا

 180 ملليجراًما/ديسيلرت  الحد املرتفع املعني مسبًقا

 60 ملليجراًما/ديسيلرت  و يجب تعيني الحد األدىن ضمن

110 ملليجرامات/ديسيلرت  

 90 ملليجراًما/ديسيلرت  و يجب تعيني الحد األقىص ضمن

300 ملليجرام/ديسيلرت  

4 . ،)90 Day Average Target( لضبط هدف متوسط 90 يوًما

قم بتمييز إعداد هدف 90 يوًما )90d Target( واضغط عىل 

 اضبط هدف متوسط 90 يوًما . 5

 ) 90  Day Average Target( 

واضغط عىل  

Trend 90

mg/dL

Consult your HCP 
before setting your 

90d avg. target.

155
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 يتم تعيني جهاز القياس مسبًقا بهدف متوسط 90 يوًما 
)Day Average Target  90 ( يبلغ 155 ملليجراًما/ديسيلرت  . الحد 
األدىن لهدف متوسط 90 يوًما )Day Average Target  90 ( هو 

هو 265 ملليجراًما/ديسيلرت  . األقىص  والحد  99 ملليجراًما/ديسيلرت  

مالحظة: احرص عىل استشارة أخصايئ الرعاية الصحية فيام يتعلق 
بهدف متوسط 90 يوًما )Day Average Target  90 ( املناسب لك.

) Basic Mode ( تشغيل أو إيقاف تشغيل الوضع األسايس

مالحظة: يؤثر تحديد الوضع األسايس ) Basic Mode ( عىل 
ملزيد   37 انظر صفحة  القياس.  جهاز  يعرضها  التي   املعلومات 

املعلومات. من 

من قامئة اإلعدادات ) Settings (، اضغط عىل  أو  . 1

لتمييز امليزات ) Features (   واضغط عىل  

تشري قامئة امليزات ) Features ( إىل ما إذا كان الوضع األسايس 

حاليًا. التشغيل  إيقاف  أو  التشغيل  قيد   ) Basic Mode (

قم بتمييز الوضع األسايس ) Basic Mode (   واضغط عىل  . 2

القياس. جهاز  يف  املعني  الحايل  الوضع  بجوار  يظهر  
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قم بتمييز تشغيل ) On (   أو إيقاف ) Off (   واضغط عىل  . 3

يف الوضع األسايس ) Basic Mode (، يتم إزالة متتبع االختبار 
) Test Tracker ( و مؤرش املدى ) Range Indicator ( من قامئة 

.) Features ( امليزات 

يستخدم الوضع األسايس ) Basic Mode ( حدود املدى العامة 

ألول  اإلعداد  أثناء  املعينة  تلك  عن  تختلف  التي  مسبًقا  املعينة 

ضبط  حول  معلومات  عىل  للحصول   121 انظر صفحة   مرة. 

املدى. حدود 

 ) Test Tracker ( تشغيل أو إيقاف تشغيل متتبع االختبار

) Daily Test Goal ( وإعداد هدف االختبار اليومي

من قامئة اإلعدادات ) Settings (، اضغط عىل  أو  . 1

لتمييز امليزات ) Features (   واضغط عىل  

االختبار  متتبع  إعداد  إىل   ) Features ( امليزات  قامئة   تشري 
) Test Tracker ( الحايل.

مالحظة: إذا تم تحديد الوضع األسايس ) Basic Mode (، فلن يظهر 
.) Features ( يف قامئة امليزات ) Test Tracker ( متتبع االختبار

قم بتمييز متتبع االختبار ) Test Tracker (   واضغط عىل  . 2
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اضبط هدف االختبار اليومي ) Daily Test Goal (، ثم اضغط . 3

عىل  

اليومي  االختبار  بهدف  مسبًقا  معيًنا  القياس  جهاز   يكون 
) Daily Test Goal ( ألربعة اختبارات يف اليوم. الحد األقىص 

لهدف االختبار اليومي ) Daily Test Goal ( هو مثانية.

فيام  الصحية  الرعاية  أخصايئ  استشارة  عىل  احرص  مالحظة: 
لك. املناسب   ) Daily Test Goal ( اليومي  االختبار  بهدف  يتعلق 

أو  ) Test Tracker (، اضغط عىل   االختبار  إليقاف تشغيل متتبع 

 إىل أن يتم متييز إيقاف ) Off (  ، واضغط عىل   .

تعيني رمز مؤرش املدى ) Range Indicator ( عىل 

إميوجي أو نص

من قامئة اإلعدادات ) Settings (، اضغط عىل  أو  . 1

لتمييز امليزات ) Features (   واضغط عىل  

القياس. لجهاز  الحالية  اإلعدادات  عرض  يتم 

قم بتمييز مؤرش املدى ) Range Indicator (   واضغط عىل  . 2

القياس. جهاز  يف  الحايل  اإلعداد  بجوار  يظهر  

قم بتمييز إميوجي ) Emoji (   أو نص ) Text (  ، ثم اضغط عىل  . 3
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 تشغيل أو إيقاف تشغيل رسائل األمناط 
 ) Pattern Messages ( ونصائح املوجه 

) Awards ( والجوائز ) Mentor Tips (

مالحظة: 

حتى 	   ) Basic Mode ( األسايس  الوضع  تشغيل  إيقاف  يجب 

 .) Settings ( يف اإلعدادات ) Messages ( تظهر قامئة الرسائل

. 125 انظر  صفحة 

 	 ،) Pattern Messages ( إذا تم إيقاف تشغيل رسائل األمناط

النتائج  شاشات  مع  األمناط  رؤية  من  ذلك  بعد  تتمكن  فلن 

 .) Results Log ( نتائج أو امللخص ) Summary ( أو سجل ال

 .) Pattern ( النمط  معلومات  تتبع  يف  القياس  جهاز  سيستمر 

 ) Pattern Messages ( إذا قمت بإعادة تشغيل رسائل األمناط

مرة أخرى، فسيتم عرض رموز النمط ) Pattern ( يف 

 .) Results Log ( نتائج  امللخص ) Summary ( سجل ال

األمناط  رسائل  عن  املعلومات  من  ملزيد  انظر صفحة 83 

.) Pattern Messages (

إذا تم إيقاف تشغيل نصائح املوجه ) Mentor Tips (، فلن 	 

 ) Mentor Tips ( تتمكن بعد ذلك من رؤية نصائح املوجه

عن  املعلومات  من  ملزيد  انظر صفحة 90  النتائج.  مع 

.) Mentor Tips ( نصائح املوجه

تتمكن 	  فلن   ،) Awards ( الجوائز  تشغيل  إيقاف  تم  إذا 

بعد ذلك من رؤية الجوائز ) Awards ( مع النتائج يف 

عرض امللخص ) Summary (. انظر صفحة 93 ملزيد من 

.) Awards ( الجوائز  عن  املعلومات 
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من قامئة اإلعدادات ) Settings (، اضغط عىل  أو  . 1

لتمييز الرسائل ) Messages (   واضغط عىل  

القياس. لجهاز  الحالية  اإلعدادات  عرض  يتم 

2 . Mentor ( أو نصائح املوجه   ) Pattern ( قم بتمييز النمط

Tips (   أو الجوائز ) Awards (   واضغط عىل  

القياس. جهاز  يف  الحايل  اإلعداد  بجوار  يظهر  

قم بتمييز تشغيل ) On (   أو إيقاف ) Off (   واضغط عىل  . 3

عرض معلومات جهاز القياس وآخر رمز خطأ

حول  ومعلومات  الربنامج  وإصدار  التسلسيل  الرقم  تخزين  يتم 

التحقق  ميكنك  نفسه.  القياس  جهاز  يف  القياس  بجهاز  خطأ  آخر 

األعطال  الكتشاف  واستخدامها  وقت  أي  يف  املعلومات  هذه  من 

وإصالحها.
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ضبط إعدادات جهاز القياس 8

اضغط عىل  لعرض املعلومات . 2

حول آخر خطأ بجهاز القياس

مثال

Meter Info

Last Error:

Error X

Error Date:

30 Aug 2018

Sub-Error Code:

XXXX

.) Settings ( يؤدي الضغط عىل  إىل إعادتك إىل قامئة اإلعدادات

من قامئة اإلعدادات . 1

 ) Settings (، اضغط عىل 

 أو  لتمييز معلومات الجهاز 
) Meter Info (   واضغط عىل  

التسلسيل  الرقم  عرض   يتم 
الربنامج  وإصدار  القياس  لجهاز 

القياس. ووحدة 

مثال

Meter Info

Serial Number:

ABC12345

Software:

PUE_01.01.00

Units:

mg/dL
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ضبط إعدادات جهاز القياس 8

الصفحة فارغة عمًدا. تُركت هذه 
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نظام ال اية ب عن   9 ال

حفظ النظام

وغري  التحكم  ومحلول  االختبار  ورشائط  القياس  جهاز  بحفظ  قم 

يف  بالحفظ  قم  بك.  الخاصة  الحمل  حقيبة  يف  العنارص  من  ذلك 

مكان بارد وجاف يف درجة حرارة ترتاوح بني 5 و30 درجة مئوية. 

عن  بعيًدا  النظام  عنارص  كل  احفظ  الثالجة.  يف  وضعها  يُحظر 

درجات  إىل  تعريضها  يتسبب  قد  والحرارة.  املبارشة  الشمس  أشعة 

قراءات  تقديم  يف  أيًضا  رطوبة  أو  التخزين  حدود  تتجاوز  حرارة 

دقيقة. غري 

التنظيف والتطهري

التنظيف  يعترب  كليهام.  إجراء  ويجب  مختلفان  والتعقيم  التنظيف 

التعقيم،  قبل  تنفيذه  ويجب  العادية  والصيانة  العناية  من  جزًءا 

هو  التطهري  الجراثيم.  قتل  عىل  يعمل  ال  التنظيف  أن  إال 

عىل  للتعرف  باألمراض.  إصابتك  احتامل  لخفض  الوحيد  السبيل 

وللتطهري،   ،133 انظر صفحة  بالتنظيف،  الخاصة   املعلومات 

. 135 انظر  صفحة 
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العناية بالنظام 9

تنظيف جهاز القياس وأداة الشك والغطاء

عليها  ظهرت  متى  والغطاء  الشك  وأداة  القياس  جهاز  تنظيف  ينبغي 

الخاص  القياس  جهاز  بتنظيف  قم  التعقيم.  وقبل  مرئية  أوساخ  أي 

احصل  بالتنظيف،  للقيام  األقل.  عىل  أسبوع  كل  واحدة  مرة  بك 

قم  ناعمة.  قامش  وقطعة  عادية  بقوة  األطباق  لتنظيف  سائل  عىل 

صابون  من  خلط 2.5 ملليلرت  عرب  مخفف  تنظيف  محلول  بتحضري 

املاء.  من  مع 250 ملليلرت  السائل  القوي  األطباق  غسيل 

أخرى.	  مذيبات  أية  أو  الكحول  تستخدم  ال 

ال تسمح للسوائل أو األوساخ أو 	 
التحكم  محلول  أو  الدم  أو  األتربة 

رشائط  منفذ  فتحة  إىل  بالدخول 

بيانات.   ال منفذ  أو   االختبار 

)انظر  صفحة 20 .(

ًدا برش أي محلول منظف عىل 	  ال تقم أب
جهاز القياس أو غمسه يف أي سائل.
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العناية بالنظام 9

عند اإلمساك بجهاز القياس . 1

مع توجيه منفذ رشائط االختبار 

ألسفل، استخدم قطعة قامش 

ناعمة مبللة باملاء ومنظف مخفف 

ملسح الجزء الخارجي من جهاز 

القياس وأداة الشك

أي سوائل  من  التخلص  عىل  احرص 

القياس.  جهاز  مسح  قبل  زائدة 

الغطاء. من  الخارجي  الجزء  امسح 

باستخدام . 2 بالتجفيف  قم 

قطعة قامش ناعمة ونظيفة
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العناية بالنظام 9

تطهري جهاز القياس وأداة الشك والغطاء

دورية.  بصفة  والغطاء  الشك  وأداة  القياس  جهاز  تطهري   يجب 
التطهري.  قبل  والغطاء  الشك  وأداة  القياس  جهاز  بتنظيف  قم 

 %5.5 عىل  )يحتوي  عاديًا  منزليًا  مبيًضا  استخدم  للتطهري،  بالنسبة 

نشط(*. قم  كمكون  الصوديوم  هيبوكلوريت  من  األقل  عىل 

املبيض  من  واحد  جزء  عىل  يحتوي  بحيث  محلول   بتحضري 

املنزيل و9 أجزاء من املاء. 

 *اتبع تعليامت الجهة املصنعة فيام يتعلق بتداول وتخزين املبيض.

أمسك جهاز القياس عىل أن . 1

 يكون منفذ رشائط االختبار 

ألسفل موجًها 

ناعمة  قامش  قطعة  استخدم 

السطح  ملسح  املحلول  بهذا  ومبللة 

وأداة  القياس  جهاز  من  الخارجي 

الخارجي  السطح  يصبح  حتى  الشك 

من  التخلص  عىل  احرص   رطبًا. 

 أي سوائل زائدة قبل مسح 

القياس. جهاز 
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العناية بالنظام 9

بعد املسح، قم بتغطية . 2

السطح الخارجي الذي جري 

تطهريه ملدة دقيقة واحدة بقطعة 

قامش ناعمة مبللة مبحلول مبيض

قامش  بقطعة  مبسحه  قم  ذلك  بعد 

وناعمة. ومبللة  نظيفة 

القياس  جهاز  مع  التعامل  بعد  والصابون  باملاء  جيًدا  يديك  اغسل 

والغطاء. الشك  وأداة 

العمالء.  بخدمة  االتصال  يُرجى  البيل،  عالمات  مالحظة  حالة  يف 
كتيب  نهاية  يف  مدرجة  العمالء  بخدمة  الخاصة  االتصال  معلومات 

املستخدم.
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العناية بالنظام 9

الصفحة فارغة عمًدا. تُركت هذه 
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بطاريات   10 ال

استبدال البطاريات

بطاريتي  يستخدم    OneTouch Verio Reflect ™   القياس جهاز 

فقط  القياس  جهاز  تشغيل  عىل  تعمل  إحداهام   . CR2032  ليثيوم

 157 انظر صفحة  الخلفي.  الضوء  تشغيل  عىل  تعمل  واألخرى 

القياس. جهاز  بطاريات  تغيري  وقت  حول  معلومات  عىل  للحصول 

الضغط  بعد  معتاًم  بقائه  أو  القياس،  جهاز  تشغيل  عدم  حالة  يف 
البطاريات. من  تحقق  األزرار،  أحد  عىل 

كمبيوتر. بجهاز  متصاًل  الجهاز  يكون  بينام  البطاريات  بتغيري  تقم  ال 

 تحذير: خطر حروق بفعل التعرض ملواد كيميائية؛ فال تبتلع 
البطارية. يحتوي هذا املنتج عىل بطارية خلوية مصغرة/زر؛ فإذا 

تم ابتالعها، فقد تتسبب رسيًعا يف حروق داخلية بالغة قد تؤدي 

إىل الوفاة. ومن ثم، احتفظ بالبطاريات الجديدة واملستعملة 

بعيًدا عن األطفال. إذا كنت تعتقد أنه قد تم ابتالع بطاريات، 

فالتمس العناية الطبية عىل الفور.

القياس.  جهاز  مع    CR2032  ليثيوم بطاريات  فقط  استخدم  هام: 
نوع  استخدام  إن  الشحن.  إلعادة  القابلة  البطاريات  تستخدم  ال 
القياس  بجهاز  يؤدي  قد  مستعملة  بطارية  أو  صحيح  غري  بطارية 

املعتاد. من  أقل  اختبار  بعمليات  القيام  إىل 

 تحذير: هناك بعض البطاريات التي ميكن أن تسبب ترسبًا، مام 
يؤدي إىل تلف جهاز القياس أو تسبب فقدانًا لطاقة البطارية بشكل 

أرسع من املعتاد. استبدل البطاريات التي بها ترسب عىل الفور.
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البطاريات 10

استبدال البطاريات

بطاريتي  يستخدم    OneTouch Verio Reflect ™   القياس جهاز 

فقط  القياس  جهاز  تشغيل  عىل  تعمل  إحداهام   . CR2032  ليثيوم

 157 انظر صفحة  الخلفي.  الضوء  تشغيل  عىل  تعمل  واألخرى 

القياس. جهاز  بطاريات  تغيري  وقت  حول  معلومات  عىل  للحصول 

الضغط  بعد  معتاًم  بقائه  أو  القياس،  جهاز  تشغيل  عدم  حالة  يف 
البطاريات. من  تحقق  األزرار،  أحد  عىل 

كمبيوتر. بجهاز  متصاًل  الجهاز  يكون  بينام  البطاريات  بتغيري  تقم  ال 

 تحذير: خطر حروق بفعل التعرض ملواد كيميائية؛ فال تبتلع 
البطارية. يحتوي هذا املنتج عىل بطارية خلوية مصغرة/زر؛ فإذا 

تم ابتالعها، فقد تتسبب رسيًعا يف حروق داخلية بالغة قد تؤدي 

إىل الوفاة. ومن ثم، احتفظ بالبطاريات الجديدة واملستعملة 

بعيًدا عن األطفال. إذا كنت تعتقد أنه قد تم ابتالع بطاريات، 

فالتمس العناية الطبية عىل الفور.

القياس.  جهاز  مع    CR2032  ليثيوم بطاريات  فقط  استخدم  هام: 
نوع  استخدام  إن  الشحن.  إلعادة  القابلة  البطاريات  تستخدم  ال 
القياس  بجهاز  يؤدي  قد  مستعملة  بطارية  أو  صحيح  غري  بطارية 

املعتاد. من  أقل  اختبار  بعمليات  القيام  إىل 

 تحذير: هناك بعض البطاريات التي ميكن أن تسبب ترسبًا، مام 
يؤدي إىل تلف جهاز القياس أو تسبب فقدانًا لطاقة البطارية بشكل 

أرسع من املعتاد. استبدل البطاريات التي بها ترسب عىل الفور.

إزالة البطاريات القدمية. 1

جهاز  تشغيل  إيقاف  مع  العمل  ابدأ 

البطارية  غطاء  بإزالة  قم  القياس. 

ألسفل. سحبه  ثم  عليه  بالضغط 

البطارية  سحب  أرشطة  بشد  قم 

الرشيط  بإحكام.  البالستيكية 

خاص  بالرمز   املميز  البالستييك 

والرشيط  القياس  جهاز  ببطارية 

خاص  بالرمز   املميز  البالستييك 

دامئًا  قم  الخلفي.  الضوء  ببطارية 

الوقت. نفس  يف  البطاريتني  كال  بتغيري 
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البطاريات 10

خالل  من  البطارية  غطاء  تركيب  أعد 

القياس. جهاز  عىل  ألعىل  تحريكه 

بعد  القياس  جهاز  تشغيل  يبدأ  مل  إذا 

فتأكد  البطاريات،  باستبدال  قمت  أن 

صحيحة  بصورة  البطاريات  تركيب  من 

ألعىل.  متجًها   "+" الجانب  يكون  بحيث 

ذلك،  بعد  الجهاز  تشغيل  يبدأ  مل  إذا 

معلومات  العمالء.  بخدمة  فاتصل 

العمالء  بخدمة  الخاصة  االتصال 

املستخدم. كتيب  نهاية  يف  مدرجة 

أدخل البطاريات الجديدة. 2

 "+" املوجب  الجانب  توجيه   مع 
بطارية  كل  ضع  باتجاهك،   ألعىل 

ثنية  داخل  البطارية  حجرة   يف 
البالستييك. الرشيط 

مشبك  داخل  بطارية  كل  ادفع 

صوت  تسمع  حتى   البطارية 

مكانها. يف  استقرارها  طقطقة 
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البطاريات 10

تحقق من إعدادات جهاز القياس. 3

ستتم مطالبتك بضبط الوقت والتاريخ متى قمت بتغيري البطاريات. 

انظر  صفحة 119 .

من البطاريات. 4 التخلص 

املحلية  القوانني  مع  تتوافق  بصورة  البطاريات  من   تخلّص 
البيئة. لحامية 
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عددين ت رىض امل دام امل خ ت ار اس ب ت   11 اخ

معلومات أخصايئ الرعاية الصحية

فقط أخصائيو الرعاية الصحية العاملني بأهلية مهنية يف منشآت 

الرعاية الصحية ميكنهم إجراء اختبارات مستوى السكر يف الدم عىل 

 OneTouch Verio  أكرث من مريض واحد باستخدام جهاز القياس

 ™ Reflect  . اتبع دامئًا إجراءات معرتف بها ملناولة األدوات التي 
يُحتمل أن تكون ملوثة مبواد برشية عند استخدام جهاز القياس.

تنبيه:   

يجب أن يتم تعيني جهاز قياس خاص ألي مريض مصاب 	 

بعدوى أو يعاين من مرض معٍد، أو يُشتبه بأن يكون كذلك، وأي 

مريض حامل مليكروبات متعددة املقاومة. خالل هذه الفرتة 

يجب عدم استخدام جهاز القياس الختبار أي مريض آخر. 



143

اختبار استخدام املرىض املتعددين 11

لخطر 	  معرضني  الطبي  والفريق  املرىض  يكون  أن  يُحتمل 

 OneTouch  قياس جهاز  استخدام  تم  إذا  بالعدوى  اإلصابة 

 ™ Verio Reflect  واحد الختبار مستوى السكر يف الدم يف 

أكرث من مريض واحد. تعد كل األدوات التي تالمس الدم 

للعدوى. محتملة  مصادر  البرشي 

سياسات 	  اتباع  املهم  من  متعددين،  مرىض  اختبار  عند 

عىل  تنطبق  التي  املحلية  والتوجيهات  واملعايري  مؤسستك 

. منطقتك

ملعرفة 	  ملؤسستك  اإلجرائية  والتوجيهات  السياسات  اتبع 

تحكم. مبحلول  اختبار  إجراء  ميكن  متى 

يف 	  السكر  مستوى  انخفاض  لعالج  مؤسستك  سياسة  اتبع 

الدم. يف  السكر  مستوى  وارتفاع  الدم 

ثم 	  والصابون  الدافئ  باملاء  املريض  أيدي  غسل  يجب 

االختبار. قبل  ًدا  جي تجفيفهام 

كان 	  إذا  صحيحة  غري  بصورة  منخفضة  النتائج  تكون  قد 

حاد. جفاف  من  يعاين  املريض 
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اختبار استخدام املرىض املتعددين 11

إذا كنت غري متأكد من هوية املريض الذي له نتيجة اختبار 	 

الج.  ع اء ال ط ل إع ب ار ق ب ت د االخ أع مستوى سكر يف الدم، ف

 	 Results ( نتائج  ال سجل  يف  املخزنة  النتائج  تستخدم  ال 
القياس  جهاز  يقوم  فورية.  عالج  قرارات  التخاذ   ) Log

هذه  تكون  وقد  سابقة  نتيجة  إىل 750  يصل  ما  بتخزين 

النتيجة  ا  دامئً استخدم  متعددين.  مرىض  من  النتائج 

الفورية. العالج  قرارات  التخاذ  الحالية 

واحد الختبار أكرث من مريض 	  قياس  استخدام جهاز  إذا تم 

ض،  ري م ل  ك د  ع ب اس  ي ق ال از  ه ج ري  ه فيجب تط واحد، 

بالدم  وجود تلوث  )انظر صفحة 135( سواء كان يشتبه يف 

أو سوائل الجسم أو ال.

بالتخلص 	  يتعلق  فيام  مؤسستك  سياسة/توجيهات  اتبع 

االختبار. وأرشطة  القياس  جهاز  من  املالئم 

إذا تم استخدام جهاز القياس ملريض واحد مع وجود خطر 	 

تلوث، فيجب تطهري جهاز القياس بعد كل استخدام.

بتنظيفه 	  فقم  واحد  ملريض  القياس  جهاز  استخدام  تم  إذا 

أسبوعيًا. األقل  عىل  واحدة  مرة 
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اختبار استخدام املرىض املتعددين 11

معدات الوقاية الشخصية

والتوجيهات  السياسة  اتباع  الصحية  الرعاية  أخصائيي  عىل  يجب 

الشخصية  الوقاية  مبعدات  يتعلق  فيام  ملؤسستهم  اإلجرائية 

اليدين. ونظافة   ) PPE (

أدوات الشك

لالستخدام  مخصصة  لإلزالة  قابلة  بإبرة  شك  أداة  استخدام  يجب 

الشك  أدوات  من  تخلص  مريض.  لجلد  وخز  عملية  لكل  واحدة  مرة 

خاصة  حادة  مواد  حاوية  يف  واحدة  مرة  لالستخدام  املخصصة 

االستخدام. بعد  الفور  عىل  مالمئة  البيولوجية  باملخاطر 

مالحظة: 

خاصة 	  واحدة  مرة  لالستخدام  املخصصة  الشك  أداة 

الشعريات  من  مأخوذة  كامل  دم  عينة  عىل  بالحصول 

الدموية فقط. غري مزودة مع هذا الطقم. إذا تم تزويد أداة 

الفور  منهام عىل  فتخلص  الطقم،  هذا  مع  شك  وإبر  شك 

ملؤسستك. اإلجرائية  والتوجيهات  السياسة  ا  ًع ب مت
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اختبار استخدام املرىض املتعددين 11

جهاز القياس

األسايس 	  الوضع  عىل  القياس  جهاز  بتعيني   يوىص 
لالستخدام يف مرىض متعددين.  ) Basic Mode (

تغيري 	  قبل  مؤسستك  وتوجيهات  سياسات  اتباع  املهم  من 

القياس. لجهاز  إعدادات  أي 

 	  OneTouch Verio Reflect ™   إن أمكن، يجب تعيني جهاز قياس

منفصل لكل مريض، واستخدامه فقط الختبار هذا املريض.

متعددين، 	  مرىض  مع  القياس  جهاز  استخدام  يجري  كان  إذا 

آخر. مبريض  خاصة  السابقة  النتيجة  تكون  فقد 

القياس: لجهاز  االفرتايض  العمر 

 9 أشهر يف إعداد االستخدام لدى مرىض متعددين	 

عليه 	  الحفاظ  املستخدم  عىل  يجب  املنتج،  استخدام  أثناء 

هذا. املستخدم  لكتيب  ا  وفًق

أشهر، 	   9 ملدة  اختبار  كل  بعد  القياس  جهاز  تطهري  ميكن 

وقد تم اختباره لعدد 3799 دورة تطهري.
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اختبار استخدام املرىض املتعددين 11

بعد 9 أشهر يف إعداد االستخدام لدى مرىض متعددين، 	 

ميكن  األساسية،  والفعالية  السالمة  من  متأكد  أنك  طاملا 

القياس. جهاز  استخدام  متابعة 

إذا توقف جهاز القياس عن العمل أو حدث عيب يف أي 	 

الخاصة  االتصال  معلومات  العمالء.  بخدمة  فاتصل  جزء، 

املستخدم. كتيب  نهاية  يف  مدرجة  العمالء  بخدمة 

وضع عينات الدم

جهاز  عىل  حافظ  اإلصبع،  من  كامل  دم  عينة  وضع  عند  مالحظة: 
االختبار. رشيط  منفذ  إىل  الدم  دخول  ملنع  ألسفل  موجًها  القياس 

يف  السكر  مستوى  فحص  بإجراء  الخاصة  التعليامت  كل  اتبع 

انظر  صفحة 40 . الدم. 
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ا الحه اف األعطال وإص ش ت   12 اك

رسائل الخطأ والرسائل األخرى

يعرض جهاز القياس   ™ OneTouch Verio Reflect  رسائل عند 

حدوث مشكالت يف رشيط االختبار أو مع جهاز القياس أو عندما 

من 600 ملليجرام/ديسيلرت أو  أعىل  إىل  السكر  مستويات  تصل 

الخاطئ  االستخدام  يتسبب  فقد  من 20 ملليجراًما/ديسيلرت  .  أقل 

خطأ. رسالة  الجهاز  يُظِهر  أن  دون  دقيقة  غري  نتيجة  ظهور  يف 

يعمل  ال  لكنه  التشغيل  قيد  القياس  جهاز  كان  إذا  مالحظة: 
الخاصة  االتصال  معلومات  العمالء.  بخدمة  فاتصل  )يغلق(، 

املستخدم. كتيب  نهاية  يف  مدرجة  العمالء  بخدمة 
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اكتشاف األعطال وإصالحها 12

املعنى

مستوى  يف  حاد  انخفاض  من  تعاين  قد 

حادة(،  )هيبوجليسيميا  بالدم  السكر 

من 20 ملليجراًما/ديسيلرت   . أدىن 

اإلجراء الواجب اتخاذه

قد يتطلب ذلك العالج الفوري.  عىل 

الرغم من احتامل ظهور هذه الرسالة 

نتيجة خطأ يف االختبار، فإن التعامل 

معها أوالً، ثم إجراء اختبار آخر بعد ذلك يكون أكرث أمانًا. تعامل 

مع األمر دامًئا وفًقا لتوصيات أخصايئ الرعاية الصحية الخاص بك.

Warning

EXTREME LOW
GLUCOSE

Below 20 mg/dL

Treat Low

املعنى

قد تعاين من ارتفاع حاد يف مستوى 

حادة(،  )هيربجليسميا  الدم  يف  السكر 

من 600 ملليجرام/ديسيلرت   . أعىل 

اإلجراء الواجب اتخاذه

الدم  يف  السكر  مستوى  فحص  أعد 

النتيجة مستوى  جاءت  إذا  لديك.  

 EXTREME HIGH ( سكر مرتفع جًدا

من  التعليامت  عىل  فاحصل  أخرى،  مرة     ) GLUCOSE 
الفور. عىل  واتبعها  بك  الخاص  الصحية  الرعاية  أخصايئ 

Warning

EXTREME HIGH
GLUCOSE

Above 600 mg/dL



150

اكتشاف األعطال وإصالحها 12

املعنى

من  )أكرث  للغاية  ساخن  القياس   جهاز 
االختبار. إلجراء  مئوية(  درجة   44

اإلجراء الواجب اتخاذه

االختبار  ورشائط  القياس  جهاز  انقل 

إىل منطقة أكرث برودة. أدخل رشيط 

حرارة  درجة  وصول  عند  جديد  اختبار 

مدى  إىل  االختبار  ورشائط  القياس  جهاز 

مئوية (. إذا مل تظهر لك رسالة  )من 6 إىل 44 درجة  التشغيل 

درجة الحرارة مرتفعة جًدا ) Temperature too high (   أخرى، 

االختبار. متابعة  فيمكنك 

العمالء.  بخدمة  فاتصل  الظهور،  يف  الرسالة  هذه  استمرت  إذا 

نهاية  يف  مدرجة  العمالء  بخدمة  الخاصة  االتصال   معلومات 

املستخدم. كتيب 

Warning

Temperature too high.
Out of operating

range. See Owner’s 
Booklet.
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اكتشاف األعطال وإصالحها 12

املعنى

من  )أقل  للغاية  بارد  القياس   جهاز 
االختبار. إلجراء  مئوية(  درجات   6

اإلجراء الواجب اتخاذه

إىل  االختبار  ورشائط  القياس  جهاز  انقل 

اختبار  رشيط  أدخل  دفئًا.  أكرث  منطقة 

جهاز  درجة حرارة  جديًدا عند وصول 

مدى  إىل  االختبار  ورشائط  القياس 

مئوية (. إذا مل تظهر لك رسالة  )من 6 إىل 44 درجة  التشغيل 

درجة الحرارة منخفضة جًدا ) Temperature too low (   أخرى، 

االختبار. متابعة  فيمكنك 

العمالء.  بخدمة  فاتصل  الظهور،  يف  الرسالة  هذه  استمرت  إذا 

نهاية  يف  مدرجة  العمالء  بخدمة  الخاصة  االتصال   معلومات 

املستخدم. كتيب 

Warning

Temperature too low.
Out of operating

range. See Owner’s 
Booklet.
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اكتشاف األعطال وإصالحها 12

شاشات الخطأ

الخطأ  شاشات  تظهر  فقد  القياس،  جهاز  يف  مشكلة  هناك  كانت  إذا 

القياس،  جهاز  يف  املوجود  الخطأ  حل  من  تتمكن  مل  إذا  التالية. 

الخطأ  رقم  إىل  بالرجوع  يقومون  سوف  العمالء.  فاتصل بخدمة 

 ) Meter Info ( الجهاز الخطأ الفرعي املوجود يف شاشة  ورمز 

ملزيد   129 انظر صفحة  وإصالحها.  املشكلة  اكتشاف  يف  للمساعدة 

.) Meter Info ( من املعلومات حول عرض شاشة الجهاز

املعنى

القياس. بجهاز  خلل  يوجد 

اإلجراء الواجب اتخاذه

اتصل  القياس.  جهاز  تستخدم   ال 
االتصال  معلومات  العمالء.  بخدمة 

يف  مدرجة  العمالء  بخدمة   الخاصة 

املستخدم. كتيب  نهاية 

Meter problem.
Contact customer 

service.

Error 1
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اكتشاف األعطال وإصالحها 12

املعنى

رشيط  بسبب  الخطأ  رسالة  تظهر  قد 

عىل  الدم  وضع  أو  مستعمل  اختبار 

جهاز  يف  إدخاله  قبل  االختبار  رشيط 

أو  القياس  بجهاز  خلل  وجود  أو  القياس 

االختبار. رشيط 

اإلجراء الواجب اتخاذه

أو  انظر صفحة 40  جديد؛  اختبار  رشيط  باستخدام  االختبار  كرر 

بخدمة  فاتصل  الظهور،  يف  الرسالة  هذه  استمرت  إذا   صفحة 68 . 

يف  مدرجة  العمالء  بخدمة  الخاصة  االتصال  معلومات  العمالء. 

املستخدم. كتيب  نهاية 

Meter or strip
problem. Retest with 

a new strip.

Error 2
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اكتشاف األعطال وإصالحها 12

املعنى

جهاز  يكون  أن  قبل  العينة  وضع  تم 

لالستخدام. جاهزًا  القياس 

اإلجراء الواجب اتخاذه

قم بإعادة االختبار باستخدام رشيط 

 اختبار جديد. ال تضع عينة الدم أو 

 عينة محلول التحكم إال بعد ظهور 

   ) Apply Blood ( شاشة ضع عينة الدم

أو ضع محلول التحكم ) Apply Control Solution (   عىل الشاشة. 

إذا استمرت هذه الرسالة يف الظهور، فاتصل بخدمة العمالء. 

 معلومات االتصال الخاصة بخدمة العمالء مدرجة يف نهاية 

املستخدم. كتيب 

Meter was not ready.
Retest with a 

new strip.

Error 3
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اكتشاف األعطال وإصالحها 12

املعنى

التالية:  الحاالت  إحدى  تنطبق  قد 

عدم وضع كمية دم أو محلول 	 

بعد  املزيد  إضافة  أو  كاٍف  تحكم 

التنازيل. العد  يف  القياس  جهاز  بدء 

قد 	  االختبار  رشيط  يكون   رمبا 

أثناء  التحرك  أو  للتلف   تعرض 

االختبار. إجراء 

صحيح.	  غري  بشكل  العينة  وضع  تم 

القياس.	  بجهاز  خلل  هناك  يكون  قد 

اإلجراء الواجب اتخاذه

أو  انظر صفحة 40  جديد؛  اختبار  رشيط  باستخدام  االختبار  كرر 

االتصال  فعليك  أخرى،  مرة  الرسالة  هذه  ظهرت  إذا   صفحة 68 . 

العمالء  بخدمة  الخاصة  االتصال  معلومات  العمالء.  بخدمة 

املستخدم. كتيب  نهاية  يف  مدرجة 

Strip fill problem.
Retest with a 

new strip.

Error 4
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اكتشاف األعطال وإصالحها 12

املعنى

مشكلة  وجود  القياس  جهاز   اكتشف 
املحتمل  السبب  االختبار.  رشيط   يف 

االختبار. رشيط  تلف  هو 

اإلجراء الواجب اتخاذه

اختبار  رشيط  باستخدام  االختبار  كرر 

جديد؛ انظر صفحة 40 أو  صفحة 68 . 

إذا ظهرت هذه الرسالة مرة أخرى، 

الخاصة  االتصال  معلومات  العمالء.  بخدمة  االتصال  فعليك 

املستخدم. كتيب  نهاية  يف  مدرجة  العمالء  بخدمة 

Strip problem. Retest 
with a new strip.

Error 5
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اكتشاف األعطال وإصالحها 12

املعنى

تزال  ما  لكن  منخفضة،  البطارية  طاقة 

إلجراء  كافية  بطارية  شحنة  هناك 

دقيقة.  االختبار  نتائج  ستظل  االختبار. 

 ) ( املنخفضة  البطارية  رمز  سيظل 

استبدال  يتم  حتى  الظهور  يف  الوامض 

البطاريات.

اإلجراء الواجب اتخاذه

اضغط عىل  للمتابعة، ولكن استبدل البطاريات بأرسع وقٍت ممكن.

Be advised

Low Battery.
Replace soon.

2 x CR2032

OK

املعنى

ببطارية  كافية  طاقة  توجد   ال 
االختبار. إلجراء  القياس  جهاز 

اإلجراء الواجب اتخاذه

الفور. عىل  البطاريات  استبدل 

Battery Empty.
Replace now.
2 x CR2032

Warning
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نظام ات ال وم عل   13 م

مقارنة نتائج جهاز القياس مع نتائج املعمل

جهاز  اختبارات  من  عليها  الحصول  يتم  التي  النتائج  عرض  يتم 

مكافئ  بوحدات  واملعمل    OneTouch Verio Reflect ™   القياس

القياس  جهاز  نتيجة  تختلف  قد  ذلك،  من  الرغم  عىل   البالزما. 

جهاز  نتيجة  تعترب  العادي.  لالختالف  نتيجة  املعمل  نتيجة  عن 

 القياس   ™ OneTouch Verio Reflect  دقيقة حينام تكون يف 

وعندما  معملية  وسيلة  أية   حدود 15 ملليجراًما/ديسيلرت من 

ويف  من 100 ملليجرام/ديسيلرت ،  أقل  السكر  تركيز  يكون 

السكر  تركيز  يكون  عندما  معملية  وسيلة  أية  من   %15 حدود 

أعىل. أو  100 ملليجرام/ديسيلرت  
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معلومات النظام 13

املعملية  النتائج  عىل  تؤثر  ال  بعوامل  القياس  جهاز  نتائج  تتأثر  قد 

يف  تتسبب  رمبا  التي  املحددة  العوامل  تشتمل  الطريقة.  بنفس 

املعملية: النتيجة  عن  القياس  جهاز  نتيجة  اختالف 

تناول الطعام قبل إجراء االختبار. قد يؤدي ذلك إىل أن 	 

األصبع  طرف  من  مأخوذة  دم  بعينة  الفحص  نتيجة  تصل 

املعمل  فحص  من  أعىل  ا/ديسيلرت   إىل 70 ملليجراًم
الوريد.1  من  مأخوذة  دم  عينة  باستخدام 

ا الدم الحمراء لديك أعىل من 60% أو أقل من %20.	  عدد خالي

الشديد.	  الجفاف  من  تعاين  أنت 

اختبار  رشيط  نرشة  راجع  املعلومات،  من  مزيد  عىل  للحصول 

الداخلية.   OneTouch Verio ®  

 1 Sacks, D.B .:  " Carbohydrates ." Burtis, C.A., and Ashwood 
E.R. )ed.(, Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 

Philadelphia : W.B. Saunders Company )1994(, 959 .
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معلومات النظام 13

إرشادات للحصول عىل مقارنات دقيقة نتائج جهاز القياس 

واملعمل

قبل الذهاب إىل املعمل: 

جهاز 	  عمل  من  لتأكد  ل التحكم  مبحلول  اختبار  بإجراء  قم 

صحيح.  بشكل  القياس 

ال تتناول أي طعام ملدة ال تقل عن 8 ساعات قبل إجراء 	 
االختبار.

املعمل.	  إىل  معك  الفحص  وأدوات  القياس  جهاز  خذ 

 OneTouch Verio  إجراء االختبار باستخدام جهاز القياس

 ™ Reflect  يف املعمل:

املعمل.	  اختبار  من  دقيقة   15 خالل  االختبار  بإجراء  قم 

الدموية 	  الشعريات  من  مأخوذة  حديثة  دم  عينة  استخدم 

اإلصبع. لطرف 

فيام 	  هذا  املستخدم  كتيب  يف  الواردة  التعليامت  كل  اتبع 

الدم. يف  السكر  مستوى  فحص  بإجراء  يتعلق 
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معلومات النظام 13

مقارنة نتائج جهاز القياس الخاص بك بتلك املأخوذة من جهاز 

قياس آخر

باستخدام  الدم  يف  السكر  مستوى  فحص  نتائج  مبقارنة  يوىص  ال 
قياس  جهاز  باستخدام  متت  التي  نتائجك  مع  هذا  القياس  جهاز 

هذا  أن  كام  الجهازين،  بني  مختلفة  تكون  قد  النتائج  ألن  مختلف. 

صحيح. بشكل  القياس  جهاز  عمل  من  للتحقق  طبيًا  إجراًء  يعد  ال 
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معلومات النظام 13

املواصفات الفنية

FAD-GDH  )ثنايئ نوكليوتيد الفالفني طريقة التحليل
واألدنني املستند إىل ديهايدروجيناز 

الجلوكوز(

دقيقتان عقب آخر إجراءاإلغالق التلقايئ

بطاريتان 3.0 فولت تيار مبارش، )بطاريتان تصنيفات البطارية

 CR2032( ،   15  مليل أمبري

 2 بطارية ليثيوم  CR 2032  قابلة لالستبدال نوع البطارية

بطاقة 3.0 فولت )أو ما يعادلها(

 BLUETOOTH ®  نطاق الرتدد:  2.4–2.4835 جيجا هرتزتقنية

الحد األقىص للطاقة:  0.4 مليل واط

مسافة نطاق التشغيل: بحد أدىن 8 أمتار 

)بدون عائق(

قنوات التشغيل:  40 قناة

  AES  تشفري األمن:  128 بت 

)معيار التشفري املتقدم(

مكافئ للبالزمااملعايرة
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معلومات النظام 13

متوافق مع  USB 2.0  صغرينوع منفذ البيانات

 750 نتيجة اختبارالذاكرة

 6–44 درجة مئويةنطاقات التشغيل

الرطوبة النسبية:  10–90% بدون تكثيف

االرتفاع: حتى 3048 مرًتا

الهيامتوكريت:  20–%60

 20–600 ملليجرام/ديسيلرت  مدى النتائج املعلن

دم كامل مأخوذ حديثًا من الشعريات الدمويةالعينة

 0.4 ميكرو لرتحجم العينة

  43.0 )عرض( × 101.0 )طول( × الحجم
15.6 )ارتفاع( مم

 5 ثوان تقريبًامدة االختبار

ملليجرام/ديسيلرت  وحدة القياس

 >53 جرام تقريبًاالوزن
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معلومات النظام 13

دقة النظام

أشار خرباء مرض السكري إىل أن أجهزة قياس مستوى السكر 

يجب أن تتفق يف حدود 15 ملليجراًما/ديسيلرت  مع الوسيلة 

املعملية عندما يكون تركيز السكر أقل من 100 ملليجرام/ديسيلرت  

ويف حدود 15% من الوسيلة املعملية عندما يكون تركيز السكر 

100 ملليجرام/ديسيلرت  أو أعىل.

 OneTouch  تم اختبار عينة من 100 مريض باستخدام كل من نظام

. YSI 2900  وجهاز تحليل السكر باملعمل  Verio Reflect ™ 

 نتائج دقة النظام يف قياس تركيزات السكر األقل من 
100 ملليجرام/ديسيلرت  

مع  تتوافق  التي  القياس  جهاز  نتائج  )وعدد(  املئوية  النسبة 

املعميل االختبار 

 يف حدود 
± 5 ملليجرامات/

ديسيلرت  

 يف حدود 
± 10 ملليجرامات/

ديسيلرت  

 يف حدود 
± 15 ملليجراًما/

ديسيلرت  

)186/137( %73.7  )186/180( %96.8  )186/186( %100 
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نتائج دقة النظام يف قياس تركيزات السكر األكرب من أو 

تساوي 100 ملليجرام/ديسيلرت  

مع  تتوافق  التي  القياس  جهاز  نتائج  )وعدد(  املئوية  النسبة 

املعميل االختبار 

يف حدود ±15% يف حدود ±10% يف حدود %5± 

 )414/270( %65.2  )414/386( %93.2  )414/411( %99.3 

نتائج دقة النظام لرتكيزات السكر بني 34.0 ملليجراًما/

ديسيلرت و 451 ملليجراًما/ديسيلرت  

يف حدود ±15 ملليجراًما/ديسيلرت  أو %15± 

)600/597( %99.5  

قيمة  أدىن  إن 34.0 ملليجراًما/ديسيلرت متثل  حيث  مالحظة: 
أعىل  متثل  و 451 ملليجراًما/ديسيلرت   السكر  ملستوى  مرجعية 

.) YSI  قيمة( السكر  ملستوى  مرجعية  قيمة 
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إحصائيات الرتاجع

من  مجموعات  ثالث  من  مجموعة  لكل  مرتني  عينات  اختبار  تم 

 OneTouch Verio  رشائط االختبار. تشري النتائج إىل أن نظام

جيًدا. املعملية  األساليب  يضاهي    Reflect ™ 

عدد 

الخاضعني 

لالختبار

عدد 

االختبارات

الجزء امليل

املحصور 

)ملليجرام/

ديسيلرت ( 

100 600 1.02  0.72 

 95% من ميل 

 CI  منحنى

 95% من الجزء 

املحصور من 

 CI    )ملليجرام/
ديسيلرت ( 

الخطأ 

 املعياري 

 ) Sy.x (

  )ملليجرام/

ديسيلرت ( 

R2

 0.99 8.92  -0.62 إىل 2.07  1.01 إىل 1.03
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دقة أداء املستخدم

الدم  عينات  من  السكر  مستوى  قيم  لتقييم  دراسة  أظهرت 

أخذها  تم  التي  اإلصبع  لطرف  الدموية  الشعريات  من  املأخوذة 

التالية: النتائج  عاديًا  شخًصا   313 من 

املعملية  القيم  من  ±15 ملليجراًما/ديسيلرت   حدود  يف   %97.1 

من 100 ملليجرام/ديسيلرت،  األقل  السكر  تركيزات  عند  الطبية 

املعملية الطبية عند  و96.4% يف حدود ± 15% من القيم 

من 100 ملليجرام/ديسيلرت   . األعىل  السكر  تركيزات 

±15 ملليجراًما/ العينات يقع يف حدود   96.5% من إجاميل عدد 

الطبية. املعملية  القيم  من   %15± ديسيلرت أو 
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الدقة

الدقة أثناء التشغيل )300 اختبار بعينة وريدية لكل مستوى للسكر(

.  OneTouch Verio Reflect ™  البيانات الناتجة باستخدام جهاز القياس

مستوى السكر 

املستهدف 

)ملليجرام/

ديسيلرت ( 

متوسط 

مستوى السكر 

)ملليجرام/

ديسيلرت ( 

االنحراف 

املعياري 

)ملليجرام/

ديسيلرت ( 

ُمعامل التغري 

)%(

 40  39.5  1.06 2.68 

 90  88.7  2.36 2.66 

 130  128.0  3.82 2.98 

 200  202.4  5.52 2.73 

 350  357.6  9.28 2.60

عند  االختبار  رشائط  بني  لوحظ  اختالف  أكرب  أن  النتائج  توضح 

أقل  أو  قيايس  بلغت 2.36 ملليجرام/ديسيلرت  الدم  مع  اختبارها 

معامل  أو  من 100 ملليجرام/ديسيلرت،  أقل  سكر  مستويات  عند 

عند 100 ملليجرام/ سكر  مستويات  عند  أقل  أو  ارتباط %2.98 

أعىل. أو  ديسيلرت 
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للسكر( مستوى  لكل  التحكم  مبحلول  فحص   600( الدقة  إجاميل 

.  OneTouch Verio Reflect ™  البيانات الناتجة باستخدام جهاز القياس

مدى مستوى 

السكر 

)ملليجرام/

ديسيلرت ( 

متوسط 

مستوى السكر 

)ملليجرام/

ديسيلرت ( 

االنحراف 

املعياري 

)ملليجرام/

ديسيلرت ( 

ُمعامل التغري 

)%(

منخفض

 )49–25( 

 38.3  1.3 3.3 

متوسط

 )144–96( 

 120.7  2.7 2.2 

مرتفع

 )403–298( 

 348.3  8.2 2.4 
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الضامن

  OneTouch Verio Reflect ™   أن جهاز القياس  LifeScan  تضمن

يخلو من أي عيوب يف املواد أو ناجمة عن الصناعة وأنه مضمون 

ملدة ثالث سنوات ابتداًء من تاريخ الرشاء. ومُينح هذا الضامن 

توقف  إذا  لآلخرين.  للنقل  قابل  غري  وهو  فقط،  األصيل  للمشرتي 

جهاز القياس عن العمل أو حدث عيب يف أي جزء، اتصل بخدمة 

يف  مدرجة  العمالء  بخدمة  الخاصة  االتصال  معلومات  العمالء. 

املستخدم. كتيب  نهاية 

املعايري الكهربائية ومعايري السالمة

"ب"  املعيار  CISPR 11 :الفئة  مع  هذا  القياس  جهاز  يتوافق 

الطاقة  انبعاثات  فقط(.  اإلشعاعية  االنبعاثات  ذات  )األجهزة 

مع  تداخالً  تسبب  أن  املحتمل  غري  ومن  منخفضة  املستخدمة 

القياس  جهاز  مناعة  اختبار  تم  القريبة.  اإللكرتونية  األجهزة 

يف  عليه  منصوص  هو  كام  استاتيكية  كهرباء  شحنة   لتفريغ 

املناعة  مع  يتوافق  أنه  القياس  جهاز  وأثبت   . IEC 61326-2-6  

املعيار  يف  منصوص  هو  كام  الالسلكية  الرتددات  تداخل   ضد 

 IEC 61326-1  و61326-2-6.
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التداخل  ضد  باملناعة  الخاصة  باملتطلبات  يفي  القياس  جهاز 

املعيار  يف  املحدد  االختبار  ومستوى  الرتدد  نطاق  يف  الكهربايئ 

. EN 60601-1-2:2014  الدويل

رش  أجهزة  استخدام  يتم  حيثام  الجهاز  باستخدام  تقم  ال 
باألكسجني. العالج  أثناء  أو  األيروسول، 
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الصحية........................................................ 142 الرعاية  أخصايئ 

الشك.......................................................... 16, 44, 47, 133 أداة 
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 ,121 ,120 ,119 ,118 ,27 ..........................) Settings ( اإلعدادات
128 ,127 ,126 ,125  
27 ...................................................................... اإلعداد ألول مرة
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138 .............................................................. استبدال البطاريات، 
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173

الفهرس 14

159 ,61 ............................................................................ الجفاف

128 ,93 ,82 ,23 ............................................. ) Awards ( الجوائز 

128 ,83 ...................................................... ) Messages ( الرسائل 

التسلسيل..................................................................... 129 الرقم 

8 ,4 ..................................................................................... الرموز

اللوين................................................................... 25, 57 الرشيط 
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115 ............................................ كمبيوتر جهاز  عىل  النتائج  تنزيل 

والغطاء........................... 133 الشك  وأداة  القياس  جهاز  تنظيف 

املدى............................................................................ 121 حدود 
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العامة............................................................... 124 املدى  حدود 

121 ,34.............................. ) After Meal ( حدود مدى بعد األكل

121 ,33 ........................... ) Before Meal ( حدود مدى قبل األكل
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163 ,159 ... )هيامتوكريت( املعتاد  غري  الحمراء  الدم  خاليا  عدد 

76 ...................................................................... األحداث عالمات 

األكل............................................................................ 76 عالمات 

76 ................................................ ) After Meal ( عالمة بعد األكل

76 ............................................ ) Before Meal ( عالمة قبل األكل

26 ................................................................. الجهاز شاشة  فحص 

119...................................................) Settings ( قامئة اإلعدادات

 ) Range Indicator ( مؤرش املدى 

59 ,57 ,33 ,25 ...................................ColourSure®  الدينامييك

126 ,59 ,35 ,25 ......................... ) Test Tracker ( االختبار  متتبع 

68 ........................................................................ التحكم محلول 

74 ,72 ,66 ............................................. اختبار التحكم،  محلول 

67 ............. الصالحية وانتهاء  التخلص  تاريخي  التحكم،  محلول 

112 ...................................................................................... مزامنة

162 ,158 ............................................................... البالزما معايرة 

103 ,25 .................................................... ) Trend 90 ( 90 معدل

158 ........................ املعمل نتائج  مع  القياس  جهاز  نتائج  مقارنة 

16......................................................................... الطقم مكونات 

163 ,21.......................................................... ملليجرام/ديسيلرت 

21 ............................................................................ البيانات منفذ 

45 ....................................................................... بديل موضع  من 

128 ,90 ,82 ,23 .........................) Mentor Tips ( نصائح املوجه

121 ,36....... ) Day Average Target  90( هدف متوسط 90 يوًما

163 ,21................................................................... القياس وحدة 
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