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 1المقدمة
شكرً ا الختيارك ® Equilجهاز مضخة األنسولين الالصقة.
نؤمن بأن ® Equilسيساعدك على التحكم في مرض السكر،
باإلضافة إلى عيش حياة صحية وعملية.

صُمم هذا الدليل لمساعدتك في فهم العالج باستخدام مضخة
األنسولين وتشغيل جهاز ® Equilالمضخة الالصقة .كما نوصي
بشدة على المتابعة الدورية مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص
بك لضمان أنك تفهم وظائف المضخة ويمكنك بدء العالج بأمان
وفعالية.

 2المقدمة
2.1

دواعي االستعمال

إن هذا المنتج مُعد لحقن األنسولين تحت الجلد بمعدالت
ثابتة ومتغيرة إلدارة مرض السكري عند األشخاص المُحتاجين
لألنسولين وللقياس الكمي لنسبة الغلوكوز في الدم الشعيري
الطازج بالكامل (في المختبر).

2.2

المرضى

• يُعد جهاز مضخة األنسولين مناسبًا لمرضى السكري الذين
يريدون عالجً ا بالمضخة طويل أو قصير األمد.
• إن وظيفة وحدة التحكم المحمولة من فحص نسبة الغلوكوز
في الدم مناسبة لقياس مستوى السكر في الدم لجميع عينات الدم
المأخوذة والتي تفي بالمتطلبات التالية:
3 1أن يتراوح معدل الهيماتوكريت (حجم الخاليا المكدسة) من
 30%إلى .55%

3 2أن ال يتجاوز تركيز ثالثي الغليسريد  3000ملغ/ديسيلتر أو
ال يتجاوز تركيز الكوليسترول  500ملغ/ديسيلتر.

3 3المرضى غير المصابين بحاالت حرجة (مثل أولئك الذين
يعانون الجفاف الشديد أو الحماض الكيتوني ،وما إلى ذلك).
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موانع االستعمال

2.3

للمرضى الذين:
• ال يرغبون في تلقي عالج األنسولين.
• غير قادرين على التحكم في مرض السكري لديهم أو غير
راغبين في تركيب الكانيوال.
• يعانون إدمان الكحول أو تعاطي المخدرات أو االضطرابات
النفسية الحادة (مثل االكتئاب واالنفصام).
• يعانون الحساسية ،بما في ذلك الحساسية لألنسولين وتهيج
الجلد الحاد.
• فاقدون للوعي.
• يتعذر عليهم فهم مفاهيم العالج باألنسولين أو إتقانها.
• يعانون ضعف السمع أو البصر.
•

مسنون ويعيشون بمفردهم.

•

أطفال أصغر من تلقيهم عالج مرض السكري بأنفسهم.

2.4

قبل االستخدام

يجب أن يوفر لك أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك
بعض المعلومات المهمة المتعلقة بإدارة مرض السكري قبل بدئك
استخدام جهاز  .Equilإذا كان لديك المزيد من األسئلة حول هذه
المعلومات ،يُرجى االتصال بأخصائي الرعاية الصحية للحصول
على مزيد من اإلرشادات.

 1معدل األنسولين األساسي
يتم إعطاء األنسولين األساسي للحفاظ على المستويات
المستهدفة لنسبة الغلوكوز في الدم في حالة عدم تناول الطعام.
يمكنك ضبط ثالثة برامج لألنسولين القاعدي مع جهاز Equil
ما يساعدك على التكيف مع المواقف المختلفة (مثل ،أيام العمل
وعطالت نهاية األسبوع واأليام التي تمرض بها) .يمكن ضبط كل
برنامج منهم ما يصل إلى  48تغيرً ا في معدل األنسولين األساسي
المقرر خالل يوم واحد .ومع ذلك ،إذا كنت مبتد ًئا في استخدام
مضخة األنسولين ،فإنه يمكنك أن تحدد فقط معدل قاعدي واحد أو
اثنين على مدار اليوم.

 2وقت مفعول األنسولين
هو الوقت الذي يظل فيه األنسولين فعاالً وساريًا في الجسم
بعد جرعة التصحيحية .يجب استخدام أنسولين  U100سريع
المفعول في المضخة.
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 3المستوى المستهدف للغلوكوز في الدم
يتطلب العالج بمضخة األنسولين مستوى مستهدف الغلوكوز
في الدم .فالغرض من مضخة األنسولين هو الحفاظ على مستوى
الغلوكوز في دم المريض ضمن المستوى المستهدف له.

مالحظة
يعرض دليل المستخدم هذا نماذج للشاشات فقط .قد تكون
شاشات جهاز التحكم الشخصي في مرض السكري (الجهاز
المحمول المساعد لمرضى السكري  )PDAمختلفة قليالً.

 4عامل حساسية األنسولين
ما مقدار ما يمكن أن تخفضه وحدة واحدة من األنسولين
لمستوى الغلوكوز في الدم؟ يستخدم هذا الرقم لحساب كميات
جرعات الحقن

 5نسبة الكربوهيدرات
عدد جرامات الكربوهيدرات التي يمكن أن تغطيها وحدة
واحدة من األنسولين أو تتخلص منها.

2.5

كيفية استخدام هذا الدليل

نوصي بقراءة دليل المستخدم هذا جيدًا .يمكن أن يساعدك
أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك على فهم االستخدام بمزيد
من التفصيل.

2.6

للحصول على المساعدة

يصف دليل المستخدم هذا جهاز مضخة األنسولين بتفصيل
دقيق .مع ذلك ،عليك استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك
لإلرشاد .ينبغي على المستخدمين الجدد استشارة أخصائي الرعاية
الصحية للمساعدة في إعداد نظام مضخة األنسولين ألول مرة
والتدرب عليه.
يُرجى طلب المساعدة من أخصائي الرعاية الصحية إذا
واجهت مشكالت .يمكن أن تقدم شركة  MicroTechالدعم الفني
للجهاز ،لكن ال يمكنها تقديم المشورة العالجية لحالتك الطبية.

يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية حسب الترتيب
الصحيح للفصول .تشير الفصول التالية في العديد من الحاالت إلى
المعلومات المفصلة في الفصول السابقة.

TM

 Equilجهاز مضخة األنسولين الالصقة

3

التأهب لحاالت الطوارئ

2.7

ينبغي على المرضى المصابين بالسكري دائمًا حمل أدوات
الطوارئ لالستجابة بسرعة ألي حاالت طوارئ خاصة بالسكري.
يجب أن تشمل أدوات الطوارئ العناصر التالية:
• شرائط فحص نسبة الغلوكوز في الدم
• لوازم فحص الكيتون
•  2-1من المجموعات المستخدمة في المضخة ويمكن التخلص
منها (كالخزانات ومجموعات التسريب وما شابه ذلك).

 2.8اإلجراءات الوقائية الستخدام
مضخة األنسولين
ُتستخدم المضخة إلعطاء األنسولين لألشخاص المصابين
بمرض السكري .إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح ،فقد يتسبب
في حاالت خطرة تهدد الحياة.
• قبل استخدام المضخة ،يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية.
يجب أن يدرب مقدم الرعاية الصحية المحترف المرضى ،وعليهم
أال يستخدموا المضخة إال بعد إتقان ذلك.

• شواحن لبطاريات الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
والمضخة

• يجب على أخصائي الرعاية الصحية تطوير نظام مخصص
لتوصيل األنسولين لك .سيضبط أخصائي الرعاية الصحية
الخاص بك اإلعدادات ويراقب مدى الفعالية وربما مراقبة نسبة
الغلوكوز في الدم لديك أربع مرات في اليوم حتى يصبح العالج
مستقرً ا.

• قنينة من أنسولين  U-100سريع المفعول المعتمد للمضخة

• يجب أن تبقى على اتصال مستمر بأخصائي الرعاية الصحية
الخاص بك .يجب إجراء عمليات الضبط األساسية للمضخة تحت
إشراف دقيق من شخص مؤهل.

• ماسحات معقمة بالكحول
• بطارية احتياطية للمضخة
• اإلبر لحقن األنسولين يدويًا
• أقراص الغلوكوز أو مصدر آخرسريع المفعول لزيادة
الكربوهيدرات
• تعليمات مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول كمية
األنسولين التي يمكن استخدامها في حالة توقف المضخة وكذلك
رقم هاتف مقدم الرعاية الصحية/الطبيب لالستخدام في حالة
الطوارئ
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•  .ينبغي أن تكون ملمًا بشكل كا ٍ
ف بمرض السكري وكيفية
تنظيم مستوى الغلوكوز في الدم باستخدام توصيل األنسولين
والنظام الغذائي .يجب أن تفهم تأثيرات زيادة ونقص السكر في
الدم وكيفية الوقاية من هذه الحاالت.
• إذا فشلت المضخة في توصيل األنسولين المطلوب ،فتوقف
حاالً عن استخدام الجهاز واستخدم أدوات الطوارئ إلضافة
األنسولين .اتصل بمقدم الرعاية الصحية و/أو فريق الدعم في
.MicroTech

• يُرجى التأكد من االلتزام بدليل اإلرشادات هذا ،ألن عدم اتباع
التعليمات قد يسبب المشكالت .ستحاول الشركة تقديم المساعدة
ولكنها ال تتحمل االلتزامات القانونية المختلفة الناشئة عن سوء
االستخدام.
يمكن استخدام هذا المنتج فقط إلدارة أنسولين .U-100
يجب فقط استخدام اللوازم الطبية التي يمكن التخلص منها
الخاصة بشركة  MicroTechفي المضخة.

 2.9اإلجراءات الوقائية الخاصة بالجهاز
المحمول المساعد لمرضى السكري
إن الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري هو الواجهة
الرئيسية للنظام بأكمله .يُرجى معرفة اإلجراءات الوقائية التالية:
• ال تسمح لآلخرين بالتعامل مع الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري الخاص بك ،باستثناء أخصائي الرعاية الصحية
المؤهل.
•

يُرجى إبقاء البطارية مشحونة .

• ال تسقطه أو تبلله ألن ذلك قد يتسبب في حدوث عطل.

 2.10اإلجراءات الوقائية لوحدة فحص
نسبة الغلوكوز في الدم
• يجب استخدام هذه الوحدة فقط في المختبر ويمكن استخدامها
فقط مع شرائط فحص نسبة السكر في الدم  Exactive EQمن
 .MicroTechسيؤدي استخدام شرائط اختبار من عالمة تجارية
أخرى إلى نتائج اختبار غير صحيحة.
• ال يمكن استخدام وظيفة فحص نسبة الغلوكوز في الدم إال
لتحديد مستويات الغلوكوز باستخدام عينات دم كاملة .ال تستخدم
مصل الدم أو عينات البالزما.
• وظيفة فحص الغلوكوز في الدم غير مخصصة لالستعمال
لحديثي الوالدة.
• قد ال تكون نتائج االختبار دقيقة بالنسبة للهيماتوكريت في الدم
ألكثر من  55%أو أقل من .30%
• يمكن أن يتسبب الدم المحتوي على مستويات عالية من
فيتامين  Cأو عوامل أخرى لتقليل السكر إلى نتائج غير دقيقة.
• يبلغ نطاق الفحص في جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم
 33.3-1.1مليمول  /لتر ( 600-20ملغ  /ديسيلتر).
• إذا كان ثالثي الغليسريد أكثر من  3000ملغ/ديسيلتر
ومستوى الكوليسترول أكثر من  500ملغ/ديسيلتر ،فسيؤدي ذلك
إلى نتائج غير دقيقة لالختبار.
• المرضى المصابون بمرض خطير (مثل الجفاف الحاد أو
الحماض الكيتوني) غير مناسبين لقياس نسبة السكر في الدم
باستخدام نظام فحص نسبة السكر في الدم.
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• إن جهاز قياس نسبة الغلوكوز في الدم هو الوحيد المناسب
الختبارات الفحص السريري أو المراقبة الذاتية من قبل العائلة .ال
يمكن اإلشارة إلى نتائج االختبار على أنها حاالت مؤكدة .لضمان
دقة النتائج ،يمكن تأكيد نتائج االختبار بطرق أخرى ،مثل طرق
الكيمياء الحيوية
• كما هو الحال مع جميع الكواشف التشخيصية ،يجب أن تكون
نتائج االختبار مرتبطة بتشخيص طبيب محترف لألعراض
السريرية األخرى.
• يجب التعامل مع النفايات الناتجة عن فحوصات نسبة
الغلوكوز في الدم بعناية وف ًقا للقوانين واللوائح المحلية ذات
الصلة ،نظرً ا ألن عينات الدم تعتبر خطرً ا بيولوجيًا.

 2.11معلومات هامة للسالمة
 2.11.1ال تغمر المضخة بالماء
ُتعد المضخة الالصقة مقاومة للماء ومقاومة للرذاذ (.)IPX4
ال تغمر المضخة بالكامل في الماء .إذا كنت تخطط لالستحمام
أو السباحة أو المشاركة في أنشطة مائية أخرى ،يُرجى إيقاف
توصيل األنسولين وإزالة المضخة من مكانها .بعد االنتهاء من
أنشطتك ،يمكنك إعادة تشغيل المضخة في مكانها ومتابعة العالج
بها.
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إذا سقطت المضخة عن غير قصد في الماء ،فاستخدم منشفة
ناعمة ونظيفة لتجفيف المضخة بأسرع ما يمكن .إذا كنت تعتقد
أن الماء دخل إلى المضخة ،أو إذا الحظت وجود أي عطل
محتمل فيها ،يُرجى إزالة المضخة من مكانها والتحقق من مستوى
الغلوكوز في الدم واتخاذ االحتياطات الالزمة .تشمل أعراض
ارتفاع نسبة الغلوكوز في الدم التعب والعطش الشديد والغثيان.
يجب عليك دائمًا االتصال بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك
إذا كنت تعاني من ارتفاعًا أو انخفاضًا في مستويات الغلوكوز في
الدم أو إذا كان لديك أي أسئلة حول نظام رعايتك.

 2.11.2الكهرباء االستاتيكية
إن نظام مضخة األنسولين مقاوم للمستويات العادية للتفريغ
الكهربائي ( ،)ESDولكن المستويات العالية من الصدمة قد تسبب
إعادة الضبط للبرنامج الذي يمكن أن يوقف توصيل األنسولين.
من المحتمل أن يكون التفريغ الكهربائي ( )ESDفي الحاالت
التي تكون فيها الرطوبة النسبية منخفضة جدًا ،مثل داخل مبنى
دافئ في أثناء الشتاء في المناطق حيث البرودة في الخارج .إذا
كنت تشك في فشل عمل المضخة ،فاتبع اإلرشادات المذكورة في
الفصل :16

 3وصف المكونات
3.1

المضخة الالصقة

مكونات جهاز مضخة األنسولين

الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
نقاط تالمس البطارية
نظام حركي

3.2

زر الجرعة

الملحقات

 1مغرز الكانيوال

TM
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 2بطارية المضخة

 4شاحن الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري

 3شاحن بطارية المضخة
!

تحذير

يمكن استخدام الشاحن المُضمن في مقابس الحائط المُص َّنفة
في  .AC 110V-250V 50-60Hzيمكن أن يسبب التوصيل
بمقابس خارج هذا النطاق ضررً ا.

 5كابل لشحن الجهاز المحمول المساعد لمرضى
السكري

!

تحذير

استخدم فقط الملحقات والمستهلكات التي يتم تصنيعها من
قِبل  ،MicroTech Medicalأو تلك التي تحمل اسم العالمة
التجارية  .Equilيمكن أن يكون استخدام المكونات غير
القياسية غير آمن.
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مالحظة
ال تستخدم سوى مكونات وملحقات MicroTech
الكهربائية .قد تؤدي الملحقات األخرى إلى حدوث مشاكل في
السالمة ،بما في ذلك عدم دقة توصيل األنسولين .ال تتحمل
شركة  MicroTechالمسؤولية عن المشاكل الناجمة عن
استخدام ملحقات الغير

• المضخة الالصقةMTM-1 :
• اإلجراءات الوقائية الخاصة بـ ( )PDAالجهاز المحمول
المساعد لمرضى السكريMTM-2 :
• مغرز الكانيوال
• بطارية المضخة
• شاحن بطارية المضخة
• شاحن الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
• كابل شحن الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري

TM
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 4بدء االستخدام
 4.1إعداد الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري
3 1امسك جهاز الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري

3 2أدخل بطاقة الذاكرة  :microSDأدخل الذاكرة في الفتحة كما
هو موضح في الشكل .5

بإحكام بيد واحدة ،ثم ارفع غطاء البطارية عن طريق إدخال
ظفرك حتى تصل الفتحة الموضحة في الشكل .4

الشكل 5

مالحظة
مسكة اإلصبع

الشكل 4
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يجب إدخال بطاقة الذاكرة مع إزالة البطارية .ال يتم توفير
بطاقة الذاكرة مع حزمة المضخة ،ولكن يمكنك تقديم بطاقة
الذاكرة الخاصة بك .ال يلزم استخدام بطاقة الذاكرة للوظائف
األساسية من نظام المضخة ومع ذلك ،فإن الوظائف الثانوية
مثل إمكانية نقل البيانات ووظائف مشغل  MP3لن تعمل
بشكل صحيح بدون إدخال بطاقة ذاكرة.

3 3أدخل البطارية :قم بتركيب البطارية في االتجاه الموضح في
الصورة .6

3 4استبدل غطاء البطارية :قم بتركيب البطارية في االتجاه
الموضح في الصورة  .7يجب تثبيت غطاء البطارية بإحكام حول
محيط الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري ،وقد تسمع
صو ًتا مفاج ًئا عند ربط الحلقات.

الشكل 7

3 5وحدات تحكم الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
موضحة في الشكل :8
الشكل 6

مالحظة
استخدم البطاريات وأجهزة الشحن فقط من MicroTech
 .Medicalقد يتسبب استخدام ملحقات الجهات الخارجية في
حدوث سلوك غير متوقع وسيؤدي إلى إلغاء الضمان.

TM
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10 11

1

1

(زر التشغيل)

للتشغيل :اضغط باستمرار على هذا المفتاح وسيهتز الجهاز
9

5

7

6

المحمول المساعد لمرضى السكري ،ويبدأ عملية بدء التشغيل،
وستنتقل إلى الشاشة الرئيسية بعد  30ثانية تقريبًا.
إليقاف تشغيل الشاشة :إذا كانت شاشة الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري قيد التشغيل ،فسيؤدي الضغط على زر التشغيل
إلى إيقاف تشغيل شاشة  LCDوسيدخل جهاز  PDAفي وضع
االستعداد.

8

مالحظة

4

3

2

سيتم إيقاف شاشة الجهاز المحمول المساعد لمرضى
السكري وإدخال وضع االستعداد بعد وقت محدد مسب ًقا.
ّ
االطالع على القسم  13.6للحصول على المزيد من
يُرجى
المعلومات

12

تشغيل الشاشة :عندما تكون في وضع االستعداد ،يؤدي الضغط

13

على زر التشغيل إلى تشغيل الشاشة وعرض شاشة القفل.
إيقاف التشغيل :إذا كانت الشاشة قيد التشغيل ،فاضغط باستمرار
على زر التشغيل لفتح مربع حوار لتأكيد أنك تريد إيقاف تشغيل
الجهاز.
2

(زر "التعليمات")

إذا كنت بحاجة للمساعدة في أوامر الجهاز المحمول المساعد
الشكل 8

لمرضى السكري ووظائفه ،فإنه يمكنك الضغط على زر
"التعليمات" لالطالع على مزيد من المعلومات.
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مالحظة
يعمل زر المساعدة في كل من الشاشة الرئيسية وشاشة
السجل والجرعة والبرنامج األساسي.

7

(أدخل زر "تحديد")

يمكن استخدام هذا الزر للتنقل في الواجهة دون لمس الشاشة.
اختر زر "إدخال" لتحديد إجراء.

مالحظة
3

(زر الشاشة الرئيسية)

اضغط على هذا الزر للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
4

(زر " الرجوع")

اضغط على هذا الزر للعودة إلى الشاشة السابقة ،أو أغلق مربع
الحوار.

مالحظة
لن تسمح لك بعض الوظائف ،مثل معالج تغيير الخزان،
بالعودة إلى الشاشة الرئيسية أو العودة إلى الشاشة السابقة
قبل االنتهاء.
5

(زر "االنتقال ألعلى")

يمكن استخدام هذا الزر للتنقل في الواجهة دون استخدام شاشة
اللمس .اختر زر االنتقال ألعلى لتغيير االختيار.
6

يمكن أيضًا استخدام الزر  Enterفي وظائف محددة ،كما
هو موضح في الفصول التالية.
 8عرض
شاشة عرض ملونة مقاس  3.2بوصات مزودة بشاشة لمس.
 9الشاحن/منفذ البيانات
قم بتوصيل شاحن  PDAبهذا المنفذ لتجديد طاقة البطارية .يمكن
استخدام هذا المنفذ أيضًا لنقل البيانات إلى الكمبيوتر الشخصي
باستخدام كابل بيانات.
 10منفذ شريط فحص نسبة الغلوكوز في الدم
سيؤدي إدخال شريط فحص نسبة الغلوكوز في الدم الصحيح
من  MicroTechفي هذا المنفذ إلى تنشيط قائمة اختبار نسبة
الغلوكوز في الدم .لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام جهاز
قياس نسبة الغلوكوز في الدم ،راجع الفصل .10
 11مقبس سماعة الرأس طول  3.5ملم

(زر "االنتقال ألسفل")

يمكن استخدام هذا الزر للتنقل في الواجهة دون استخدام شاشة
اللمس .اختر زر "االنتقال ألسفل" لتغيير االختيار.

TM
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 12قاذف شريط الفحص
يستخدم إلخراج شريط فحص الغلوكوز في الدم .راجع القسم
.10.5
 13مكبر الصوت

شحن البطاريات

4.2

يجب شحن مضخة األنسولين وبطاريات الجهاز المحمول
المساعد لمرضى السكري بالكامل قبل االستخدام.

مالحظة
استخدم بطاريات وشواحن فقط من MicroTech
 .Medicalقد يتسبب استخدام ملحقات الجهات الخارجية في
حدوث سلوك غير متوقع وسيؤدي إلى إلغاء الضمان.
الشكل 9

 4.2.1شاحن الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري

3 3وصل شاحن الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
بمقبس الكهرباء.

3 1ال يمكن شحن بطارية الجهاز المحمول المساعد لمرضى
السكري إال من داخل الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري.
قد يكون الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري قيد التشغيل
أو اإليقاف في أثناء الشحن ،ولكن سيتم شحن البطارية بشكل
أسرع إذا كانت وحدة التحكم في وضع إيقاف التشغيل.

إذا كان الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري قيد
التشغيل ،فسيتغير رمز البطارية إلى رمز الشحن .إذا كان الجهاز
المحمول المساعد لمرضى السكري قيد إيقاف التشغيل ،فستظهر
رسوم متحركة للشحن.

3 2أدخل الطرف الصغير للكابل في الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري ،والطرف الكبير للكابل في شاحن الجهاز
المحمول المساعد لمرضى السكري كما هو موضح في الشكل .9
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مالحظة
إذا كان شاحن بطارية الجهاز المحمول المساعد لمرضى
السكري ال يعمل ،فال تحاول إصالحه .يُرجى االتصال
بالموزع إلصالحه أو استبداله.

 4.2.2شاحن بطارية المضخة الالصقة
3 1يتم إدخال بطارية المضخة الالصقة في الشاحن كما هو
موضح في الشكل  .10يجب أن تسمع صوت طقطقة يشير إلى
إدخال البطارية بشكل صحيح.

الشكل 11

الشكل 10

 3 2أدخل الطرف الصغير للكابل في شاحن بطارية المضخة كما
هو موضح في الشكل  .11يجب إدخال الطرف الكبير للكابل في
شاحن الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري.

 3 3قم بتوصيل شاحن الجهاز المحمول المساعد لمرضى
السكري بمقبس في الحائط ،وسيتم تشغيل إضاءة  LEDزرقاء،
ما يشير إلى أن البطارية قيد الشحن .سيومض المؤشر إذا كان
الشاحن تال ًفا.
3 4عند اكتمال شحن البطارية ،يتوقف تشغيل إضاءة LED
الزرقاء ويمكنك تفكيك الكابل وشاحن بطارية المضخة وشاحن
الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري.
3 5قم بإزالة بطارية المضخة كما هو موضح في الشكل :12
ارفع البطارية ألعلى من تجويف الشاحن.

TM
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4.3

مالحظة
إذا كانت البطارية مشحونة بالكامل ،فال تتركها بالشاحن
عند فصلها من مقبس الحائط .إذ يمكن أن يسبب ذلك استنفاد
البطارية.

معالج اإلعدادات

قم بتشغيل الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
بالضغط على زر التشغيل .في المرة األولى التي تقوم فيها بتشغيل
الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري ،ستالحظ أن معالج
اإلعدادات سيعطيك اإلرشاد خالل خيارات اإلعداد األساسية.

مالحظة
عندما تكون في "معالج اإلعدادات" ،لن يعمل زر
"الصفحة الرئيسية" والزر "الرجوع" حتى إغالق المعالج.

 1إعدادات الوقت والتاريخ
الشكل 12

مالحظة:
يجب تخزين البطارية المشحونة بالكامل بشكل صحيح
داخل عبوة معزولة .قد يتسبب تخزين بطارية مع أجسام
معدنية في حدوث ماس كهربائي ،ما يؤدي إلى انخفاض في
السعة أو حتى تلف البطارية.
!

تحذير

ال تلمس أي جزء معدني من الشاحن عند توصيله بمقبس
الحائط ألن ذلك يمثل خطرً ا محتمالً للصدمة الكهربائية.
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بعد الدخول إلى “معالج اإلعدادات" ،سيتم عرض شاشة إعداد
الوقت والتاريخ كما هو موضح في الشكل .13

الشكل 14

ب) اختر إعداد الوقت لفتح مربع حوار كما هو موضح في
(الشكل  )15والذي يمكن استخدامه إلدخال الوقت .استخدم زري
“ ”+و“ ”-الختيار الوقت واختر "موافق" للحفظ والخروج أو
إلغاء للخروج دون حفظ.

الشكل 13

أ) اختر إعدادات التاريخ لفتح مربع حوار كما هو موضح في
(الشكل  )14والذي يمكن استخدامه إلدخال التاريخ الصحيح.
استخدم زري “ ”+و“ ”-الختيار التاريخ واختر "موافق" للحفظ
والخروج أو إلغاء للخروج دون حفظ.

الشكل 15

TM
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مالحظة
إذا تم اختيار تنسيق  12ساعة ،فسيظهر صباحً ا ومساءً.

الشكل 16

ج) إذا تم ضبط تنسيق  24ساعة ،فإن بيانات الوقت والسجل
ستعرض بتنسيق  24ساعة .ألغ ضبط المربع الستخدام تنسيق
 12ساعة.

 2إعدادات األنسولين األساسي القاعدية
تظهر الشاشة الثانية في "معالج اإلعدادات" إعدادات
األنسولين األساسي القاعدية كما في (الشكل .)17

الشكل 17

مالحظة
للحصول على وصف أكثر تفصيالً للمعدالت األساسية،
ّ
االطالع على القسم 5.1
يُرجى
أ) اختر إعداد "الحد األقصى لألنسولين القاعدي" لفتح مربع
حوار كما هو موضح في (الشكل  )18والذي يمكن استخدامه
إلدخال أقصى معدل لألنسولين القاعدي .استخدم زري “ ”+و“”-
الختيار أقصى معدل مناسب .اختر "موافق" للحفظ والخروج أو
"إلغاء" للخروج دون حفظ.
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الشكل 19

الشكل 18

مالحظة
ُتستخدم هذه الميزة للحد من أقصي كمية من جرعة
بشكل خطأ.
التسليم األساسي التي يمكن إدارتها
ٍ
ب) اختر إعداد "معدل األنسولين األساسي القاعدي" لفتح مربع
حوار كما هو موضح في (الشكل  )19والذي يمكن استخدامه

مالحظة
تعد هذه القيمة هي المعدل األساسي األكثر استخدامًا،
وسيتم حساب جميع المعدالت األخرى استنادًا إلى هذا المعدل
األساسي.
ج) اختر إعداد "المعدل األساسي المؤقت" إلظهار مربع حوار

إلدخال معدل األنسولين األساسي القاعدي .استخدم زري “”+

كما هو موضح في (الشكل  )20حيث سيوفر لك خيارات.

و“ ”-الختيار القيمة المناسبة .اختر "موافق" للحفظ والخروج أو

اإليقاف :تعطيل معدالت األنسولين األساسي .ستكون وحدات

"إلغاء" للخروج دون حفظ.

تحكم معدل األنسولين األساسي المؤقت غير متاحة.
الوحدات لكل ساعة :سيتم عرض المعدالت األساسية المؤقتة في
وحدات األنسولين التي ُتضخ في الساعة.
ً
نسبة إلى معدل
 :%سيتم عرض المعدالت األساسية المؤقتة
األنسولين األساسي الحالي .

TM
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الشكل 20

بعد االنتهاء من اختيار إعدادات األنسولين األساسي
القاعدية اختر " "Nextالتالي لالنتقال إلى الشاشة الثالثة "معالج
اإلعدادات" أو " "Previousالسابق لالنتقال إلى شاشة اإلعدادات
السابقة.

 3إعدادات الجرعات األساسية
تظهر الشاشة الثالثة في "معالج اإلعدادات" إعدادات جرعات
األنسولين األساسي ة كما هو موضح في (الشكل .)21

الشكل 21

مالحظة
للحصول على وصف أكثر تفصيالً عن الجرعات ،يُرجى
ّ
االطالع على القسم .6.1
أ)

يسمح لك إعداد "زيادة جرعة" بتعيين المدة الزمنية

المستخدمة عند زيادة الكميات أو تقليلها كما هو موضح في
(الشكل .)22
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مالحظة
ُتستخدم هذه الميزة للحد من كمية الجرعة القصوى التي
بشكل خطأ.
يمكن إدارتها
ٍ
ج) اختر إعداد "الجرعات ممتدة المفعول" إلظهار مربع حوار
كما هو موضح في (الشكل  )24حيث سيوفر لك خيارات.
اإليقاف :تعطيل وظيفة الجرعة ممتدة المفعول .وحدات لتحكم
الخاصة بجرعات المديدة غير متاحة.
الشكل 22

ب) يسمح لك إعداد "الحد األقصى للجرعات" بتعيين الحد
األقصى لكمية األنسولين المُعطاة في جرعة الواحدة كما هو
موضح في (الشكل  .)23ستخدم زري “ ”+و“ ”-الختيار القيمة.
اختر "موافق" للحفظ والخروج أو "إلغاء" للخروج دون حفظ.

الوحدات :ستظهر اآلن الكمية الموجودة في الوحدات (وحدات
األنسولين).
 :%ستظهر اآلن الكمية كنسبة مئوية في جرعة بأكملها.

الشكل 24

الشكل 23

بعد االنتهاء من اختيار إعدادات األنسولين األساسي القاعدية،
اختر " التالي" لالنتقال إلى الشاشة الرابعة "معالج اإلعدادات" أو
"الرجوع" للرجوع إلى شاشة اإلعدادات السابقة.

TM
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 4إعدادات جرعات المتقدمة
تظهر الشاشة الرابعة في "معالج اإلعدادات" إعدادات
جرعات األنسولين المتقدمة كما هو موضح في (الشكل .)25

ب) يمكن أن تساعد حاسبة جرعات المستخدم في تحديد حجم
الجرعة من خالل احتساب مستويات الغلوكوز في الدم وغيرها
من المعايير .يتم إيقاف تشغيل هذه الميزة بشكل افتراضي .لمزيد
من المعلومات األكثر تفصيالً عن هذه الميزة ،راجع القسم 11.3

مالحظة
هاتان الميزتان متقدمتان نسبيًا وتوصي MicroTech
بإجراء تدريب صحيح وممارسة سليمة قبل استخدام هذه
الميزات.
بعد االنتهاء من اختيار إعدادات جرعات األنسولين المتقدمة،
اختر " التالي " لالنتقال إلى الشاشة الخامسة "معالج اإلعدادات"
أو " السابق " لالنتقال إلى شاشة اإلعدادات السابقة.

 5خيارات التنبيه
تظهر الشاشة الخامسة في "معالج اإلعدادات خيارات التنبيه
كما هو موضح في (الشكل  .)26إذا اخترت إعداد "تنبيه
الوصول للحد األدنى في الخزان" ،فسيظهر مربع حوار يسمح لك
باختيار متى سيعطيك الجهاز تنبيهًا عندما تكون كمية األنسولين
المتبقية في الخزان قليلة وأنه عليك التفكير في ملء خزان جديد.
استخدم زري “ ”+و“ ”-الختيار القيمة المناسبة.
الشكل 25

أ) تسمح وظيفة جرعة سريعة المفعول للمستخدم بتعاطي
الجرعة باستخدام زر واحد فقط .يتم إيقاف تشغيل هذه الميزة
بشكل افتراضي .لمزيد من المعلومات األكثر تفصيالً عن هذه
الميزة ،راجع القسم 6.7
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مالحظة
بعد إكمال "معالج اإلعدادات" ،يمكنك استخدام جميع
الوظائف األساسية لنظام المضخة .ومع ذلك ،يُرجى قراءة
األقسام اإلضافية من دليل المستخدم هذا ألنها تصف الميزات
بمزيد من التفصيل.

مالحظة
بعد إكمال "معالج اإلعدادات" ألول مرة ،يمكنك الرجوع
إلى "المعالج" من خالل االنتقال إلى "الشاشة الرئيسية"
واختيار "اإلعدادات" ثم "معالج اإلعدادات".

4.4

الشكل 26

الشاشة الرئيسية

تظهر الشاشة الرئيسية في الشكل  .27وهي مقسمة إلى ثالثة
أقسام رئيسية :شريط الحالة ومنطقة لعرض المعلومات وأزرار
وظيفية.

بعد استكمال "معالج اإلعدادات" ،اختر "إنهاء" إلنهاء
إعداداتك والرجوع إلى الشاشة الرئيسية .لمتابعة تعديل اإلعدادات
على الشاشات السابقة ،اختر "السابق".

TM
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شريط الحالة

منطقة عرض المعلومات

• اسم المستخدم :يُظهر اسم المستخدم.
• الرقم التسلسلي لمضخة األنسولين :يُظهر الرقم التسلسلي
للمضخة المتصلة حاليًا
•
الحالة.

!

رمز التنبيه :إذا ظهر التنبيه ،فسيكون الرمز في شريط

•
مقدار األنسولين المتبقي :يبين مقدار األنسولين المتبقي بدرجات
متفاوتة؛ يظهر هذا إذا كان االرتباط الالسلكي لـ  PDAضعي ًفا
? .
•
مستوى بطارية المضخة :يبين حالة مستوى بطارية المضخة
المتبقي بدرجات متفاوتة؛ يظهر هذا إذا كان االتصال الالسلكي
بالجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري ضعي ًفا ? .
•
حالة االرتباط الالسلكي :يبين قوة االرتباط
الالسلكي بين المضخة و .PDAويظهر ! عند فقد االتصال
تمامًا.
أزرار الوظائف

شريط الحالة:

الشكل 27

يحتوي شريط الحالة على رموز تصف حالة المضخة و
 .PDAعاد ًة ما تشير الرموز على الجهة اليسرى إلى المضخة
وتكون بلون (أزرق) ،أما الرموز على الجهة اليمنى فتشير عاد ًة
إلى  PDAوتكون بلون (أخضر) .يوصف كل رمز في شريط
الحالة أدناه:
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•
تذكير بفحص نسبة الغلوكوز في الدم :سيظهر هذا
الرمز في شريط الحالة إذا تمت برمجة التذكير بالفحص.
•
مستوى بطارية الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري :يبين
حالة مستوى بطارية الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
بدرجات متفاوتة .سيظهر إذا كان الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري في حالة الشحن
.

اضغط على الزر الموجود في منتصف شريط الحالة وسوف
يتم تكبيره كما هو موضح في الشكل .28

منطقة عرض المعلومات:

عاد ًة ُتظهر منطقة عرض المعلومات أهم ثالثة أجزاء من
المعلومات المتعلقة بحالتك :كآخر مستوى الغلوكوز في دمك
وآخر جرعة أُعطيت لك ومعدل األنسولين األساسي الحالي.
ستعرض منطقة عرض المعلومات حالة هذه الوظائف حتى
يتم إكمال اإلجراءات في أثناء الوظائف الخاصة (كالجرعات
المأخوذة ومعدالت القاعدية المؤقتة ووضع اإليقاف المؤقت).

أزرار الوظائف:
3 1زر جرعات األنسولين :ينقلك هذا الزر بعد الضغط عليه إلى
شاشة جرعات األنسولين حيث ستتحكم في الجرعة العادية وممتدة
المفعول.
3 2زر األنسولين األساسي :ينقلك هذا الزر بعد الضغط عليه إلى
شاشة األنسولين األساسي حيث يمكنك ضبط برامج األنسولين
األساسي أو البدء في المعدل األساسي المؤقت.
3 3اإلجراءات :ينقلك هذا الزر بعد الضغط عليه إلى شاشة
اإلجراءات حيث يمكنك البدء في استخدام خزان جديد أو مضخة
جديدة أو اإلدخال اليدوي لمستوى نسبة الغلوكوز في الدم أو
الوصول إلى متجر الطعام أو مشغل الموسيقى.
الشكل 28

مالحظة
في حال برمجة أكثر من تذكير لمستوى الغلوكوز في
الدم ،فسيظهر فقط التذكير التالي لمستوى الغلوكوز في الدم
في "شريط الحالة" المكبّر .إذا لم تتم برمجة تذكيرات بشأن
مستوى الغلوكوز في الدم ،فلن يظهر شيء.

 3 4السجل :ينقلك إلى سجل العالج ومؤشراته.
3 5اإلعدادات :اضغط على هذا للذهاب إلى قائمة اإلعدادات
3 6إيقاف مؤقت/استئناف :يسمح لك الضغط على هذا الزر بتعليق
ضخ األنسولين أو استئنافه بسرعة.
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الوقت و التاريخ

مالحظة
للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية ،يُرجى
الرجوع إلى الفصول الالحقة من دليل المستخدم هذا والتي
توضح الوظائف بمزيد من التفصيل.

4.5

منطقة عرض المعلومات

شاشة القفل

إذا قمت بالضغط على زر التشغيل إليقاف تشغيل شاشة
العرض أو انطفأت الشاشة تلقائيًا بعد فترة من عدم االستخدام،
فإنه يمكن تشغيل شاشة العرض مرة أخرى بالضغط على زر
التشغيل .سيقوم  PDAبإدخال شاشة القفل كما هو موضح في
الشكل .29

فتح المنطقة
الشكل 29

تنقسم شاشة القفل إلى ثالثة أقسام رئيسية :الوقت والتاريخ
ومنطقة عرض المعلومات ومنطقة إلغاء القفل.
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منطقة عرض الوقت والتاريخ

ُتظهر الوقت الحالي واليوم والتاريخ والعام.

منطقة عرض المعلومات

يبين آخر مستوى وصل إليه الغلوكوز في الدم وآخر جرعة
أُخذت والمعدل الحالي لألنسولين القاعدي أو حالة الوظيفة
الخاصة هذه.

مالحظة
يعد محتوى "منطقة عرض المعلومات" في "الشاشة
الرئيسية" مطاب ًقا.

منطقة إلغاء القفل
قم بإلغاء قفل الجهاز عن طريق التمرير من اليسار إلى اليمين
في هذه المنطقة.

مالحظة
يمكنك أيضًا إلغاء قفل الجهاز المحمول المساعد لمرضى
السكري بالضغط على الزرَ ين  Downو  Enterفي وقت
واحد.

TM

 Equilجهاز مضخة األنسولين الالصقة 27

 5ضبط المعدل األساسي
معرفة المعدل األساسي

5.1

األنسولين األساسي هو وسيلة المضخة لمحاكاة إفراز
األنسولين في غير وقت الوجبة .حتى إن صام شخص غير
مصاب بالسكري طوال اليوم ،فال يزال هناك كمية صغيرة من
األنسولين ُتفرز .ويستخدم األنسولين األساسي للمضخة لمحاكاة
اإلفرازات الدقيقة لألنسولين.

5.2

 5.3تعديل البرامج األساسية (عرض
القائمة)
في الشاشة الرئيسية ،اضغط على زر وظيفة األنسولين
األساسي للدخول إلى الشاشة األنسولين األساسي الموضحة في
الشكل  .30سترى ثالث عالمات تبويب البرنامج األساسي وقائمة
مدة الوقت األساسي وأزرار إجراءات البرنامج األساسي.
قائمة الفترات الزمنية األساسية عالمات البرامج األساسية

المعدل األساسي القاعدي

لقد قمنا بالفعل بإعداد المعدل األساسي القاعدي في "معالج
اإلعدادات" .المعدل األساسي القاعدي هو المعدل االفتراضي
لبرامج األنسولين األساسي .في األقسام التالية ،ستتعلم تعديل
برنامج األنسولين األساسي من خالل تغيير المعدل األساسي
القاعدي في فترات زمنية مختلفة.

أزرار إجراءات البرامج األساسية
الشكل 30
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مالحظة
عندما يكون الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
في اتجاه عمودي ،تظهر "شاشة عرض القائمة" .إذا تم
تدوير الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري في اتجاه
أفقي ،فستنتقل إلى "شاشة عرض الرسم البياني" .ومع ذلك،
إذا كنت تقوم تعدّل فترة زمنية معينة ،فلن يؤدي تدوير
الشاشة إلى تغيير العرض إلى أن تكمل اإلدخال.
عند استخدام الشاشة األساسية ألول مرة ،ال يتم تنشيط
أي برنامج أساسي .إذا اخترت تنشيط أحد البرامج األساسية
الثالثة ،فسيتوقف المعدل األساسي السابق تلقائيًا.

 1إعدادات التصفح
يمكنك االطالع على إعدادات البرنامج األساسي من خالل
مراجعة قائمة مدة الوقت األساسي .اسحب ألعلى أو ألسفل في
هذه المنطقة للتمرير ومشاهدة إدخاالت القائمة المخفية.

 2مراجعة برامج األنسولين األساسي
يوفر  PDAالقدرة على تشغيل أحد البرامج الثالثة لألنسولين
القاعدي .يمكنك مراجعة برامج األنسولين األساسي المختلفة عن
طريق اختيار أحد عالمات تبويب برنامج منهم.

 3إعداد برنامج األنسولين األساسي سريع
المفعول
توفر المضخة خيار إعداد برنامج األنسولين األساسي سريع
المفعول .يمكن للجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري إنشاء
برنامج أساسي لألنسولين األساسي تلقائيًا لك من خالل إدخال
إجمالي األنسولين األساسي اليومي واختيار فترة زمنية مدتها 6
أو  24ساعة.
حدد عالمة تبويب البرنامج األساسي المناسبة ،واختر "تغيير
اإلعدادات" لتعديل البرنامج كما هو موضح في (الشكل .)31
اختر الصف العلوي وستظهر لك نافذة منبثقة إلدخال إجمالي
كمية األنسولين األساسي والفترة الزمنية التي تريدها ( 6أو 24
فترة زمنية) .بعد إدخال هذه اإلعدادات ،سيقوم النظام تلقائيًا
بتخصيص فترات زمنية لبرنامج " "Basalاألنسولين األساسي.
يمكنك اآلن تعديل فترات زمنية لجرعات األنسولين األساسي وف ًقا
الحتياجاتك.
سيقوم الزر
الموجود في الصف العلوي بإعادة ضبط
جميع الفترات الزمنية لجرعات األنسولين األساسي.

مالحظة
ال يعد إعداد البرنامج األساسي السريع سوى تقدير
الحتياجاتك األساسية اليومية .استشر طبيبك بشأن الحصول
على جرعات محددة بقدر أكبر.

TM
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الشكل 31

 4تعديل برامج األنسولين األساسي
أ) إضافة معدل أساسي جديد :عُيين معدل األنسولين األساسي
القاعدي في "معالج اإلعدادات" ،لذلك يتم افتراضيًا تعيين أن كل
 24ساعة من برنامج األنسولين األساسي كمعدل للضخ/لتوصيل
األنسولين .إلضافة فترة زمنية أساسية جديدة ،اضغط على الزر
"تغيير اإلعدادات" للدخول إلى شاشة التعديل الخاصة باألنسولين
األساسي كما هو موضح في الشكل .32
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الشكل 32

الزر إلضافة فترة زمنية جديدة كما هو موضح
اضغط على
في (الشكل  .)33سيقسم وقت المعدل تلقائيًا إلى فترات زمنية
متعددة بعد استكمال التعديل كما في (الشكل .)34

الشكل 33

الشكل 34

ب) تعديل الفترة الزمنية لضخ األنسولين األساسي :يمكنك تعديل
الفترة الزمنية لضخ األنسولين األساسي من خالل الضغط على
الرمز.
ج) حذف الفترة الزمنية لضخ األنسولين األساسي :يمكنك حذف
الفترة الزمنية لضخ األنسولين األساسي من خالل الضغط على
الرمز .وستعود الفترة الزمنية إلى المعدل األساسي القاعدي.
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مالحظة

مالحظة
بعد حذف الفترة الزمنية األساسية ،قد يدمج الجهاز
المحمول المساعد لمرضى السكري الفترات الزمنية األساسية
المجاورة إذا كانت المعدالت األساسية هي نفسها.

إذا ضغطت على الزر «الرجوع» ( ) في أثناء
وجودك في شاشة «التعديل األساسي» ،فسيتم فتح مربع
حوار للتأكيد على رغبتك في الخروج .اخ َتر «موافقة»
لتجاهل التغييرات اخ َتر «إلغاء» لمواصلة التعديل.

 5تغيير اسم برنامج األنسولين األساسي
اضغط على زر "تغيير اسم البرنامج األساسي" لفتح مربع
الحوار "تغيير االسم" كما هو موضح في (الشكل  .)35يتم
التغيير إلى االسم المطلوب.

 5.4تعديل برامج المعدل األساسي
القاعدي (عرض الرسم البياني)
من الشاشة الرئيسية ،اضغط على زر "الوظيفة األساسية"
للدخول إلى "الشاشة األساسية" ،ثم اختر عالمة تبويب البرنامج
األساسي الصحيحة ثم قم بتدوير الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري إلى اتجاه أفقي .سيؤدي هذا إلى تنشيط عرض
الرسم البياني للبرنامج األساسي كما هو موضح في الشكل .36

الشكل 35

 6حفظ اإلعدادات
بعد االنتهاء من تحرير البرنامج األساسي ،اضغط على "حفظ
اإلعدادات" لحفظ شاشة "التعديل األساسي" والخروج منها.
مالحظة
إذا أجريت تعديالً في برنامج أساسي يعمل حاليًا على
المضخة ،فسيظهر مربع حوار يسألك عما إذا كنت تريد
إرسال البرنامج المحدّث إلى المضخة .اخ َتر "موافقة"
للتحديث والحفظ أو إللغاء الرجوع إلى شاشة "التعديل
األساسي"
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مالحظة
قبل تعديل عرض الرسم البياني ،يُرجى مراجعة وظائف
عرض القائمة لفهم وظائف عرض الرسم البياني بشكل
أفضل.

الشكل 36

 1مراجعة برامج األنسولين األساسي
يمثل المحور الرأسي للمخطط معدل األنسولين األساسي بينما
يمثل المحور األفقي الوقت ،والذي يظهر على مدار 24-ساعة
في اليوم.

 2إضافة فترة زمنية لضخ األنسولين
األساسي

أ) في عرض الرسم البياني ،اضغط باستمرار على أي منطقة
من الرسم البياني للدخول إلى وضع التحرير كما هو موضح في
الشكل  .37إن المنطقة البارزة هي الفترة التي يجب تحريرها.

الشكل 37

ب) يمكنك اختيار فترة زمنية مختلفة لضخ األنسولين األساسي
بالضغط على األزرار أو شاشة اللمس .اضغط على
إلظهار نافذة إعدادات لمعدل األنسولين األساسي منبثقة كما هو
موضح في الشكل .34
للحفظ ثم اضغط على
ج) عند االنتهاء ،اضغط على
إلغالق وضع التحرير.

مالحظة
ال يمكنك التبديل بين البرامج األساسية في وضع "عرض
الرسم البياني" .يجب العودة إلى "عرض القائمة" لتغيير
البرنامج األساسي.

مالحظة
في حال تم تعديل برنامج أساسي يعمل حاليًا على
المضخة ،فسيتم فتح مربع حوار يسألك عما إذا كنت ترغب
في إرسال البرنامج المحدّث إلى المضخة .اختر "موافقة"
لتحديث شاشة "التعديل األساسي" وحفظها أو إلغائها.
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تفعيل برنامج المعدل األساسي

5.5

في الشاشة الرئيسية ،اضغط على زر وظيفة األنسولين
األساسي للدخول إلى الشاشة األنسولين األساسي الموضحة
في الشكل  .31حدد البرنامج القاعدي الصحيح باختيار عالمة
التبويب الصحيحة .اضغط زر “تفعيل <اسم البرنامج>”،
واستخدم مربع الحوار.

مالحظة
بعد إكمال "معالج اإلعدادات" للمرة األولى ،عليك بدء
التسليم األساسي من خالل تنشيط البرنامج األساسي .وبعد
ذلك ،سيؤدي تنشيط برنامج أساسي جديد إلى حل أي برامج
كانت تعمل ساب ًقا.

مالحظة
عند تشغيل برنامج أساسي ،سيتغير زر "تنشيط البرنامج"
الموجود ضمن عالمة تبويب البرنامج قيد التشغيل إلى المعدل
األساسي المؤقت ّ
(اطلِع على الفصل .)5.6

المعدل القاعدي المؤقت

5.6

عاد ًة ال يتطلب معدل األنسولين األساسي لديك تغيرات
متكررة ،ولكن قد ترغب في ظروف معينة ألخذ معدل أنسولين
قاعدي مختلف لتجنب ارتفاع السكر في الدم أو انخفاضه.

 Equil 34جهاز مضخة األنسولين الالصقة
TM

 3 1ينبغي التفكير في تقليل معدل األنسولين األساسي إذا كان
نشاطك البدني ينخفض في غير أيام العمل أو إذا تتناول أطعمة
ت تمرين بتغيرات هرمونية
غنية بالبروتين والدهون أو إذا كن ِ
شهرية أو تتناول أدوية أو تعاني من ارتفاع السكر في الدم بعد
األكل.
 3 2ينبغي التفكير في زيادة معدل األنسولين األساسي :خالل
ممارسة التمارين الشاقة أو في فترات فقدان الوزن السريع أو
في ظروف بيئية غير طبيعية (مثل أحواض االستحمام الساخنة
والساونا وما إلى ذلك) أو في أثناء شرب مشروبات كحولية.

مالحظة
تختلف الحالة البدنية بالنسبة إلى كل شخص .اضبط معدلك
األساسي المؤقت بعناية تحت إشراف طبيبك.
من الشاشة الرئيسية ،اضغط على زر وظيفة األنسولين
األساسي للدخول إلى الشاشة األساسية ،وتأكد من فتح عالمة
تبويب البرنامج األساسي الحالي ،واضغط على زر معدل
األنسولين األساسي المؤقت إلظهار مربع حوار إعدادات معدل
األنسولين األساسي المؤقت (الشكل .)38

مالحظة
يمكن ضبط المعدل إما على وحدة/ساعة وإما بنسبة
 %من المعدل األساسي الحالي .لمزيد من المعلومات عن
ّ
االطالع على الفصل .5.7
اإلعدادات ،يُرجى

الشكل 38

أدخل معدل األنسولين األساسي المؤقت ومقدار الوقت.
اضغط على الزر "بدء" ،وسوف يرسل الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري األمر إلى المضخة إلدارة معدل األنسولين
األساسي المؤقت .عند اكتمال األمر ،يعود الجهاز المحمول
المساعد لمرضى السكري تلقائيًا إلى الشاشة الرئيسية حيث ُتظهر
منطقة عرض المعلومات الحالة الحالية لمعدل األنسولين األساسي
المؤقت (الشكل .)39

الشكل 39

مالحظة
يتم إيقاف وظيفة "المعدل األساسي المؤقت" تلقائيًا.
في حال ظهر الزر باللون الرمادي ،عليك تنشيط الوظيفة
باستخدام قائمة "اإلعدادات" (الفصل )5.7
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اإلعدادات

5.7

 3 1أقصى معدل لألنسولين القاعدي :يستخدم للحد من أقصى

من الشاشة الرئيسية ،اختر "اإلعدادات -إعدادات توصيل/
ضخ األنسولين" كما هو موضح في الشكل  40لتغيير إعدادات
التوصيل.

معدل أنسولين قاعدي يمكن تعيينه في قائمة Basal

مالحظة
ُتستخدم هذه الميزة للحد من كمية الجرعة القصوى التي
بشكل خطأ.
يمكن إدارتها
ٍ
 3 2المعدل األساسي القاعدي :يستخدم إلدخال معدل األنسولين
األساسي القاعدي (الفصل )5.2

مالحظة
يؤدي تعيين هذه القيمة إلى معدل األساس األكثر استخدامًا
إلى تبسيط إنشاء برامج أساسية.

الشكل 40
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3 3المعدل األساسي المؤقت اختر ضبط اإلعدادات لمعدالت
األنسولين األساسي المؤقتة.
أ) اإليقاف :أوقف تشغيل وظيفة معدل األنسولين األساسي
المؤقت .سيكون زر المعدل األنسولين األساسي المؤقت المطابق
غير متاح.
ب) الوحدات لكل ساعة :سيتم عرض المعدل األساسي المؤقت
في الوحدات/الساعات.
ج)  :%ستعرض المعدالت القاعدية المؤقتة كنسبة مئوية من
األنسولين األساسي الحالي

 6جرعات األنسولين
6.1

6.2

يدويا
ضبط الجرعات
ً

تؤخذ الجرعات يدويًا لتعويض المستويات المرتفعة الغلوكوز
في الدم.

معرفة الجرعات

ترتفع مستويات السكر في الدم بعد الوجبات عند مرض
السكري ،ما يتطلب جرعات من األنسولين لخفض مستويات
السكر في الدم .تشير الجرعة إلى كمية األنسولين التي يتم ضخها
بسرعة قبل تناول وجبة الطعام.

من الشاشة الرئيسية ،اختر زر "الجرعة" للدخول إلى شاشة
الجرعة الموضحة في (الشكل .)42

تؤثر الكربوهيدرات والبروتينات والدهون جميعها على
مستوى السكر في الدم بشكل مختلف كما هو موضح في (الشكل
 .)41هناك نوعان من جرعات التي يمكن أخذها للتعامل مع
أنواع الطعام المستهلك المختلف.
سكر الدم
كربوهيدرات

بروتين
دهون
الوقت
الشكل 41
الشكل 42
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اختر زر "الجرعة" في الزاوية اليسرى العليا لفتح مربع
الحوار كما في (الشكل  .)43اختر حجم جرعة ثم اضغط
"موافق".

الشكل 43

إذا لم تكن مقدار جرعة يساوي  ،0فسيكون زر البدء باللون
األخضر ويمكنك اختيار زر البدء لبدء أخذ الجرعة .ستظهر نافذة
لتأكيد رغبتك في تلقي جرعة( .سيعرض مقدار الجرعة األخيرة
ووقتها كتذكير).
في أثناء توصيل المضخة ،سيعود الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري إلى الشاشة الرئيسية ويعرض حالة جرعة كما
هو موضح في (الشكل .)44
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الشكل 44

6.3

الضبط المسبق لجرعة

تحتوي شاشة الجرعة على ثالث جرعات مسبقة الضبط قابلة
للبرمجة كما في (الشكل .)45

 3أزرار للجرعة مضبوطة مسب ًقا

3 1إضافة ضبط مسبق :إذا كان أحد اإلعدادات مسبقة الضبط
فار ًغا ،فإنه يمكنك الضغط في أي مكان على الزر لفتح مربع
الحوار الضبط المسبق كما في (الشكل  .)46قم بتعديل المعايير
إلنشاء إعداد ضبط مسبق جديد.

الشكل 46

الشكل 45

يمكنك إعداد كل من الجرعات الثالثة المضبوطة مسب ًقا بحيث
(تكون فارغة افتراضيًا).

3 2استخدام الضبط المسبق :إذا كان الضبط المسبق مبرمجً ا
بالفعل ،فاضغط على الناحية اليسرى من الزر وستظهر القيمة في
مقدار جرعة في أقصى اليسار .سيظهر سهم صغير يربط اإلعداد
مسبق الضبط الذي تم اختياره بمقدار الجرعة كما في (الشكل
 .)47يمكنك أخذ الجرعة اآلن بالضغط على زر "البدء" كما هو
موضح في القسم .6.2
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6.4

الجرعات ممتدة المفعول

 6.4.1الجرعات ممتدة المفعول الفورية
تكون الجرعات ممتدة المفعول الفورية مفيدة عند تناول
الوجبات التي تحتوي على الكربوهيدرات سريعة وبطيئة
االمتصاص كما الحال في بعض األطعمة السريعةُ .تعطى الجرعة
ممتدة المفعول الفورية على مرحلتين – مقدار يؤخذ على الفور
والباقي على مدى فترة زمنية ممتدة.

مالحظة
تتطلب هذه الميزة فهمًا مفصالً لمعدل امتصاص
الكربوهيدرات لدى األشخاص .يُرجى استشارة مقدم الرعاية
الصحية قبل استخدام هذه الميزة.

الشكل 47

الرمز لفتح مربع
 3 3تعديل الضبط المسبق :اضغط على
الحوار إلعدادات الضبط المسبق .غير اإلعدادات ثم اضغط
"موافق" للحفظ.

مالحظة
يمكن إدارة جميع اإلعدادات المسبقة الثالثة بأي ترتيب،
ولكن يمكن إدارة كل إعداد على حدة.
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من الشاشة الرئيسية ،اختر زر "الجرعة" للدخول إلى شاشة
الجرعة ثم ضع المقدار الذي تريده من جرعة كما في (الشكل
 .)6.2اضغط على " الجرعة ممتدة المفعول" لفتح نافذة "
الجرعة ممتدة المفعول " (الشكل .)48

مالحظة
يتم إيقاف وظيفة "تمديد الجرعة" افتراضيًا .إذا ظهر
الزر باللون الرمادي ،فتأكد من تنشيط الوظيفة باستخدام قائمة
اإلعدادات (القسم .)6.7

الشكل 48

المقدار الفوري :أي مقدار جرعة التي يجب أخذها على الفور
مقدار الجرعة ممتدة المفعول = الجرعات الكلية -الكمية الحالية
الفترة الزمنية الممتدة :الفترة الزمنية التي سيتم خاللها إعطاء
مقدار من الجرعة ممتدة المفعول.

الشكل 49

مالحظة
يمكن ضبط الكمية اآلن بوحدات مطلقة ( )Uأو نسبة إلى
ّ
االطالع على القسم 6.7
إجمالي كمية الجرعة ( .)٪يُرجى
لتغيير هذا اإلعداد.
اضغط على "موافق" لقبول هذا اإلعداد والعودة إلى شاشة
 .Bolusستعرض اآلن شاشة الجرعة المقدار الفوري والفترة
الزمنية الممتدة كما هو في (الشكل .)49
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اختر الزر "بدء" للبدء في تلقي جرعة .ستظهر نافذة لتأكيد
رغبتك في تلقي جرعة (سيعرض مقدار الجرعة األخيرة ووقتها
كتذكير) ،ثم اختر "موافق" للتأكيد وسيرسل الجهاز المحمول
المساعد لمرضى السكري أمرً ا إلى المضخة لبدء التوصيل/الضخ.
في أثناء توصيل المضخة ،سيعود الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري إلى الشاشة الرئيسية ويعرض حالة جرعة كما
هو موضح في (الشكل .)50

 6.4.2الجرعة ممتدة المفعول دون المقدار
الفوري
يمكن أن يكون أخذ جرعة ممتدة المفعول دون المقدار الفوري
مفيدًا حين تناول وجبة طويلة /دسمة مع وجبات خفيفة أو حين
تأخر الهضم بسبب اإلصابة بخزل المعدة أو بسبب الوجبات
المشبعة بالدهون .يمكن اآلن إعطاء الجرعة ممتدة المفعول
دون المقدار الفوري على مدى فترة زمنية مدتها  30دقيقة و8
ساعات.
قبل القيام بهذا ،يُرجى قراءة القسم  .6.4.1إلعطاء جرعة
المديدة دون المقدار الفوري ،قم بضبط المقدار الفوري إلى 0
(صفر) .لن يتم إعطاء أي جرعات فورية ،وسيتم إعطاء الجرعة
الكلية خالل الفترة الزمنية المحددة.

الشكل 50
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6.5

جرعة سريعة المفعول

يحتوي نظام مضخة األنسولين  Equilعلى ميزة الجرعة
السريعة التي تتيح للمستخدم أخذ الجرعة دون استخدام شاشة
اللمس أو النظر إلى شاشة عرض الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري .يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة إذا نسيت
الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري الخاص بك ،أو إذا
كنت ترغب في أخذ الجرعة دون اتصال.

مالحظة
يتم إيقاف وظيفة "الجرعة السريعة" افتراضيًا .للتفعيل،
تأكد من تنشيط الوظيفة باستخدام قائمة اإلعدادات (القسم
)6.7

 6.5.1جرعة سريعة المفعول باستخدام
الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
3 1في أثناء التواجد في شاشة القفل ،اضغط باستمرار على زر
تحديد لمدة  3ثوان تقريبًا .سيصدر الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري تنبيهًا صوتيًا ويدخل إلى شاشة الجرعة سريعة
المفعول كما في (الشكل .)51

الشكل 51

 3 2في المرة التالية التي ستضغط بها زر إدخال (تحديد) سيزيد
حجم الجرعة بزيادة محددة ساب ًقا .يمكن ضبط هذه الزيادة من
قائمة اإلعدادات ،انظر (القسم  .)6.7باإلضافة إلى ذلك ،فإنك
في كل مرة تضغط فيها على الزر إدخال (تحديد) ،ستسمع
صوت صافرة من الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
لتأكيد أنك قد ضغطت على الزر .في كل مرة تضغط فيها على
الزر ،ستتصاعد النغمة بشكل متدرج (حتى  5مرات ،ثم تتكرر)
لتساعدك على تذكر عدد المرات التي ضغطت فيها على الزر.

TM
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مالحظة
الحد األقصى لعدد الزيادات في "الجرعة السريعة"
هو .20

مالحظة

 6.5.2جرعة سريعة المفعول باستخدام
المضخة
إن إدارة جرعة سريعة المفعول من خالل المضخة مشابهة
إلدارة نفس الجرعة من جهاز الجهاز المحمول المساعد لمرضى
السكري.

ثوان ،فسيعود
في حال كان هناك عدم نشاط لمدة 10
ٍ
الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري إلى شاشة القفل.

 3 1اضغط مع االستمرار على زر الجرعة الموجود في المضخة
الالصقة .ستصدر المضخة تنبيهًا صوتيًا يشير إلى إمكانية إدخال
مقدار من جرعات السريعة.

3 3انتظر لمدة  3ثوان بعد ضبط مقدار الجرعة الصحيحة عن
طريق الضغط على زر إدخال (تحديد) مع تعيين الوقت المناسب،
وسيعيد الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري النغمات
الصوتية مرة أخرى لتأكيد العدد الصحيح لزيادات الجرعة إذا كان
عدد النغمات صحيحً ا ،فاضغط على الزر إدخال (تحديد) للمرة
األخيرة ،وسيتم إعطاؤك جرعة.

 3 2عند كل ضغطة زر تالية ،يزداد حجم الجرعة بزيادة تم
تحديدها مسب ًقا .يمكن ضبط هذه الزيادة من قائمة اإلعدادات ،انظر
(القسم  .)6.7باإلضافة إلى ذلك ،فإنك في كل مرة تضغط فيها
على الزر إدخال (تحديد) ،ستسمع صوت صافرة من المضخة
لتأكيد أنك قد ضغطت على الزر في كل مرة تضغط فيها على
الزر ،ستتصاعد النغمة بشكل متدرج (حتى  5مرات ،ثم تتكرر)
لتساعدك على تذكر عدد المرات التي ضغطت فيها على الزر.

مالحظة
إذا أردت اإللغاء ،فما عليك سوى الضغط على زر
"الرجوع" أو االنتظار لمدة  10ثوان حتى يعود النظام إلى
شاشة القفل.

عندما تتلقى المضخة الجرعة الصحيحة ،فستسمع نغمة تأكيد
وستبتدأ جرعة في السريان .سيعود الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري تلقائيًا إلى الشاشة الرئيسية ،ويعرض الجرعة
والوقت المتبقي.
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مالحظة
الحد األقصى لعدد الزيادات في "الجرعة السريعة"
هو .20

مالحظة
ثوان ،تخرج
في حال كان هناك عدم نشاط لمدة 10
ٍ
المضخة من وضع "الجرعة السريعة".

 3 3انتظر لمدة  3ثوان بعد ضبط مقدار الجرعة الصحيحة
وستعيد المضخة النغمات الصوتية مرة أخرى لتأكيد العدد
الصحيح لزيادات الجرعة .إذا كان عدد النغمات صحيحً ا ،فاضغط
على زر المضخة للمرة األخيرة ،وسيتم إعطاؤك الجرعة.

مالحظة
ثوان
إذا أردت اإللغاء ،فما عليك سوى االنتظار لمدة 10
ٍ
حتى يخرج النظام من وضع "الجرعة السريعة".

6.6

إلغاء الجرعة

قد تتوقف الجرعة في أثناء عملية الضخ .قد يكون ذلك مفيدًا،
على سبيل المثال ،إذا الحظت أن حجم الجرعة غير صحيح أو إذا
تغيرت خطط وجبتك.
عند ضخ الجرعة ،يتم عرض الشاشة الرئيسية وتظهر
معلومات الجرعة في منطقة عرض المعلومات
اضغط على زر "إلغاء" وستظهر نافذة تأكيد .اضغط "موافق"
للتأكيد .يمكنك أيضًا إلغاء جرعة بالضغط مع االستمرار على زر
"الجرعة سريعة المفعول" الموجود على المضخة أو الضغط مع
االستمرار على زر "الجرعة" الموجود في المضخة لإللغاء.

مالحظة
سيؤدي إلغاء تسليم الجرعة إلى إلغاء إجمالي الجرعة
(الجرعة الحالية والجرعة اإلضافية).

TM
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اإلعدادات

6.7

من الشاشة الرئيسية ،يمكن العثور على إعدادات الجرعة في
"اإلعدادات -إعدادات الجرعة" كما هو موضح في الشكل .52

3 3إعداد "الحد األقصى للجرعات" :هذا هو الحد األقصى الذي
يمكن للمستخدم اختياره من قائمة الجرعات.

مالحظة
تستخدم هذه الميزة لتقليل احتمالية تناول جرعة زائدة عن
طريق الخطأ .حاول ضبط هذه القيمة على أنها الحد األقصى
للجرعة الذي تستخدمه عادة .يزيد تحديد القيمة العالية للغاية
من خطر تناول جرعة زائدة عن طريق الخطأ.
3 4إعداد "الجرعات ممتدة المفعول":
أ) إيقاف :تم إيقاف وظيفة الجرعة ممتدة المفعول ،وسيتم
تعطيل الزر (كافتراضي)
ب) الوحدات :سيعرض المقدار اآلن في وحدات األنسولين
()U
ج)  :%سيظهر اآلن المقدار كنسبة مئوية في جرعة بأكملها.

الشكل 52

 3 1معدل الجرعة :يُعد معدل التوصيل الطبيعي  3.0وحدات في
الدقيقة .استخدم هذه القائمة لتقليل معدل الجرعة إلى  1.5وحدة
في الدقيقة.
3 2إعدادات زيادة الجرعة :هذا هو المقدار المطلوب لتغيير
الجرعة عند الضغط على زري " "+أو "."-
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 3 5إعداد "الجرعة سريعة المفعول" :حدد مربع االختيار
الموجود بجوار "الجرعة سريعة المفعول" لتمكين وظيفة "الجرعة
سريعة المفعول" .سيتم تفعيل إعدادات " الجرعة سريعة المفعول"
اإلضافية.
أ) زيادة الجرعة سريعة المفعول :لضبط مقدار زيادة
الجرعة مع كل ضغطه على زر "الجرعة سريعة المفعول"

 7إعداد العالج
7.1

إعداد مجموعة التسريب

 3 1اغسل يديك أوالً وموقع التسريب واترك كل شيء ليجف.
أزل قاعدة المضخة من علبتها وضعها على إحدى المناطق
المقترحة الموضحة في الصورة رقم( 53 .البطن أو الذراع
العلوية أو الفخذ أو أسفل الظهر ،وما إلى ذلك) .تجنب المناطق
التي قد تحتك مع أشياء أخرى مثل أحزمة األمان وأحزمة الخصر
والمالبس الضيقة .تأكد أيضًا من أن موقع التسريب على بعد 2
إلى  3سم على األقل من سُرتك .ال تضعيه على بطنك إذا كنت
في أواخر الحمل.

3 2افتح حزمة الكانيوال كما هو موضح على العبوة .ادفع
الكانيوال إلى مغرز الكانيوال كما هو موضح في الشكل  54حتى
يتم وضع الكانيوال في مكانها وتسمع صوت "نقرتين" .يجب أن
تشاهد أن مجموعة الكانيوال متصلة بإحكام بإدخال الكانيوال وأن
المغرز مثبت بإحكام في مكانه.

مالحظة
تتكون مجموعة التسريب من مجموعة إبر حقن
(الكانيوال) وحامل .تأكد من أنك تستخدم ملحقات التسريب
فقط من  MicroTechمثل  HRN-S-60أو  HRN-S-90أو
 HRN-H-45أو .HRN-H-65

أمام

خلف

الشكل 53

TM
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3 4ثبت الكانيوال وحاذي الطرف األمامي مع حربة الصحيفة
السفلية كما هو مُوضّح في الشكل رقم  .56اضغط ألسفل حتى
تسمع صوت "طقطقة" يشير إلى تثبيتها في مكانها .اضغط زر
التحرير على جانبي الكانيوال في نفس الوقت ،س ُتدخل الكانيوال
حينئذ إلى القاعدة وموقع التسريب.

الشكل رقم 54

3 3انزع الغطاء الواقي كما هو مُوضّح في الشكل رقم 55.

الشكل رقم 56

مالحظة
عند الضغط على زر "اإلطالق" ،يجب الضغط باليد
األخرى أسفل الكانيوال وال يمكن رفع لوح الحامل.
الشكل رقم 55
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3 5حرر أداة اإلدخال من قاعدة المضخة من خالل ضغط الزر
الموجود في طرف الكانيوال السفلي كما هو مُوضّح في الشكل رقم
 .57إذا بقيت اإلبرة التي تم إدخالها أو قاعدة اإلبرة في الكانيوال،
انزعها بعناية من موقع التسريب .ضع الغطاء الواقي مرة أخرى
على نظام تجميع الكانيوال.

الشكل رقم 58

الشكل رقم 57

3 6إذا ظلت اإلبرة في أداة اإلدخال ،فأعد الغطاء الواقي على
محور اإلبرة .اضغط برفق أعلى أداة اإلدخال إلخراج محور
اإلبرة (الشكل  )58وتخلص منها بطريقة مناسبة.

7.2

إزالة مجموعة التسريب

ق ّ
شر أحد طرفي الشريط الالصق كما هو مُوضّح في الشكل
رقم  59واستمر في التقشير عن الجلد حتى إزالة مجموعة
التسريب بأكملها.

مالحظة
تخلص من إبرة اإلدخال بشكل صحيح في حاوية األدوات
الحادة الطبية.

الشكل رقم 59

TM
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ملء المستودع

7.3

3 1أخرج المستودع الجديد من العبوة.
3 2استخدم ماسحة كحولية لتنظيف قنينة األنسولين ثم وصلها
بمُلئم الملء كما هو مُوضّح في الشكل رقم 60.

الشكل رقم 61

3 4انقر جانب المستودع لحث أي فقاعات هوائية على االرتفاع
حتى قمة المستودع (الشكل رقم . )62
الشكل رقم 60

3 3مع وضع قنينة األنسولين في األعلى ،اسحب ذراع السحب
ببطء واسحب األنسولين إلى داخل المستودع كما هو مُوضّح في
الشكل رقم61.

الشكل رقم 62
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3 5ادفع ذراع السحب ببطء لطرد الفقاعات مرة أخرى إلى
القنينة ،ثم اسحبها ببطء لسحب المزيد من األنسولين إلى
المستودع .كرر األمر حتى يمتلئ المستودع عن آخره باألنسولين
طاردًا الفقاعات كافة (الشكل رقم .)63

الشكل رقم 64

3 7اسحب ألسنة التحرير (الظاهرة في الشكل رقم  )65بعيدًا عن
المستودع لتحرير مُلئم الملء.

مالحظة
الشكل رقم 63

3 6أخرج قنينة األنسولين من مُلئم الملء (الشكل رقم .)64

يحتوي محول التعبئة على إبرة ،يُرجى التخلص منها
بشكل صحيح.

الشكل رقم 65

TM
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3 8أخرج ذراع السحب عن طريق لفه عكس اتجاه عقارب
الساعة (الشكل رقم )66

الشكل رقم 66

تركيب المستودع بالمضخة

7.4

الشكل رقم  77ركب بطارية مشحونة بالكامل دائمًا في
ً
حديثا.
المستودعات المملوءة
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مالحظة
انتبه جيدًا إلى اتجاه المضخة في أثناء فكها .إذ يمكن أن
يسبب الفك غير الصحيح إلى تلفها.

الشكل رقم 67

تأكد من إدخال البطارية في االتجاه المُوضّح في الشكل رقم
.67

الشكل رقم 68

7.5

فك المستودع

الشكل رقم 69

احمل المضخة والمستودع في االتجاه المُوضّح في الشكل
رقم  ،69واثن نظام التجميع بطول خط التماس كما هو مُوضّح
حتى ينفصل المستودع عن المضخة .تأكد من شحن البطارية
في الحال حتى تتأكد من تركيب بطارية حديثة الشحن دومًا مع
مستودع جديد .تخلص من المستودع المستخدم في حاوية المواد
الحادة الطبية.

TM
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 8استبدال المضخة الالصقة
!

تحذير

قبل المتابعة ،يُرجى التأكد من أنك على دراية بعمليات
إعداد المضخة المستخدمة بشكل متكرر مثل تثبيت مجموعة
ضخ أو إزالتها وملء خزان جديد وتركيب الخزان أو فكه
(الفصل .)7
يشرح هذا القسم كيفية توصيل مضخة الصقة جديدة بالجهاز
المحمول المساعد لمرضى السكري أو استبدال المضخة القديمة.
3 1من الصفحة الرئيسية ،اختر زر “اإلجراءات” ثم زر “مضخة
جديدة” للدخول إلى “مرد تركيب مضخة جديدة”
أ) إذا كانت هذه مرتك األولى في استخدام مُوجّ ه التركيب
لتوصيل مضختك ،سيبدأ مُوجّ ه التركيب بالشكل رقم  .70ضع
مجموعة تسريب جديدة (الفصل  ،)7.3ر ّكب مستودع ممتلئ
وبطارية مشحونة في المضخة كما هو مُوضّح في (الشكل رقم
 .)73اضغط على "استمرار" لالنتقال إلى الصفحة التالية.
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الشكل رقم 70

ب) إذا لم تكن هذه المرة األولى لك في استخدام مُوجّ ه التركيب
لتوصيل مضخة ،فسيبدأ مُوجّ ه التركيب بالشكل رقم  .71انزع
المضخة والمستودع من مجموعة التسريب كما هو مُوضّح في
الشكل رقم  .72انزع مجموعة التسريب الجديدة ،وضع أخرى
جديدة (الفصل  )7.3واضغط على “استمرار” .ستطلب منك
الصفحة التالية فصل مضختك القديمة.

TM
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اضغط على "استمرار" لفصل المضخة القديمة عن الجهاز
المحمول المساعد لمرضى السكري وانتظر حتى تلتف المضخة
إلى الوراء .افصل المستودع المستخدم عن المضخة (الفصل
 ،)7.5وتخلص من المستودع القديم ،ثم ركب مستودعًا ممتل ًئا
وبطارية مشحونة بالمضخة كما هو مُوضّح في الرسم المتحرك
(الشكل رقم  .)70اضغط على "استمرار" لالنتقال إلى الصفة
التالية.

مالحظة
تأكد من أنك تستخدم بطارية مشحونة بالكامل .قد تطلب
منك البطارية المنخفضة تغيير الخزانات بشكل متكرر ،ما
يؤدي إلى إهدار األنسولين.
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الشكل رقم 72

مالحظة
وألسباب خاصة بالسالمة ،يمكن للجهاز المحمول
المساعد لمرضى السكري التحكم في مضخة واحدة فقط في
كل مرة.

الشكل رقم 71

TM
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3 2أدخل رقم المضخة الجديدة التسلسلي في المساحة المخصصة
(الشكل رقم  )73باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على
الشاشة .اضغط زر "العودة" للخروج من لوحة المفاتيح واضغط
"استمرار" .سيحاول الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
االتصال بالمضخة الجديدة .عقب تفعيل المضخة الجديدة ،سيُظهر
الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري شاشة تأكيد (الشكل
رقم .)74

الرقم التسلسلي

XXXXXX

الشكل رقم 73

3 3من شاشة التأكيد (الشكل رقم  ،)74اضغط زر "استمرار".

الشكل رقم 74
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3 4احمل المضخة في االتجاه المُوضّح في الشكل رقم ،76
واضغط زر "تجهيز المستودع" (الشكل رقم  .)75سيبدأ الكبّاس
في الحركة ببطء .استمر في الضغط على الزر حتى ترى نقطة
أنسولين على طرف اإلبرة (الشكل رقم  .)76اضغط اآلن على
"استمرار".

طرف اإلبرة

الشكل رقم 76

3 5صِ ل المضخة بمجموعة التسريب كما هو مُوضّح في الشكل
رقم  77واضغط على "استمرار".

الشكل رقم 75

TM
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الشكل رقم 77

3 6اختر اآلن تجهيز الكانيوال من عدمه (الشكل رقم  .)78ستبدأ
المضخة في عملها بمجرد االنتهاء.

مالحظة
يُرجى التخطي فقط إذا لم يتم استبدال مجموعة التسريب
(ومن ث َم ال يلزم ملء الكانيوال).
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الشكل رقم 78

TM
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 9استبدال المستودع
9.1
!

اإلعداد
تحذير

قبل المتابعة ،يُرجى التأكد من أنك على دراية بعمليات
إعداد المضخة المستخدمة بشكل متكرر مثل تثبيت  /إزالة
مجموعة ضخ ،وملء خزان جديد ،وتجميع  /تفكيك الخزان
(الفصل .)7
ينبغي عليك استبدال مستودع األنسولين الموصول بمضختك
في حال فراغه.
3 1من الصفحة الرئيسية ،اختر زر "اإلجراءات" ثم زر
"مستودع جديد" للدخول إلى "مُوجّ ه تركيب مستودع جديد".
انزع المضخة والمستودع من مجموعة التسريب كما هو مُوضّح
في الشكل رقم  .78اضغط على "استمرار" ،وستلتف المضخة
للخلف ،وسيعرض الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
الصفحة التالية من مُوجّ ه التركيب .قبل المتابعة حتى الخطوة
التالية ،ينبغي عليك نزع مجموعة التسريب واستبدالها (الفصول
 )7.2-7.1وتجهيز مستودع أنسولين جديد (الفصل )7.3
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الشكل رقم 79

3 2افصل المستودع المستخدم عن المضخة (الفصل ،)7.5
وتخلص من المستودع القديم ،ثم ركب مستودعًا ممتل ًئا وبطارية
مشحونة في المضخة كما هو مُوضّح في الرسم المتحرك (الشكل
رقم  .)80اضغط على "استمرار" لالنتقال إلى الصفحة التالية.

مالحظة
تأكد من أن تستخدم بطارية مشحونة بالكامل .قد تطلب
منك البطارية المنخفضة تغيير الخزانات بشكل متكرر ،ما
يؤدي إلى إهدار األنسولين.

TM
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الشكل رقم 80

3 3احمل المضخة في االتجاه المُوضّح في الشكل رقم 82
واضغط على زر "تجهيز المستودع" (الشكل رقم  .)81سيبدأ
المكبس في التحرك ببطء .استمر في الضغط على الزر حتى ترى
قطرة أنسولين على طرف اإلبرة (الشكل رقم  .)81سيتم تمكين
خلفية الزر "التالي" متى تغيرت من اللون الرمادي إلى اللون
األخضر .اضغط على "استمرار" لالنتقال إلى الخطوة التالية.
الشكل رقم 81

طرف اإلبرة

الشكل رقم 82

TM
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.3 4صل المضخة بمجموعة التسريب كما هو مُوضّح في الشكل
رقم  83واضغط على "استمرار"
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الشكل رقم 83

3 5اختر اآلن تجهيز الكانيوال من عدمه (الشكل رقم  .)84بمجرد
االنتهاء ،ستبدأ المضخة في عملها.

الشكل رقم 84

مالحظة
يُرجى التخطي فقط إذا لم يتم استبدال مجموعة التسريب
(ومن ثمَّ ال يلزم ملء الكانيوال).

TM
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المدمج
 10مقياس غلوكوز الدم ُ
 10.1مبدأ التشغيل
يستخدم مقياس اختبار غلوكوز الدم المُدمج مستشعرً ا حيويًا
كهروكيمياوي يحتوي على أوكسيداز غلوكوز ويكتشف غلوكوز
بيتا د في عينات الدم .عندما تلمس عينة الدم حافة شريط االختبار،
يمتصها الشريط تلقائيًا عبر الكاشف الكيميائي في منطقة التفاعل.
يتسبب رد الفعل الكيميائي في تغير التيار وهو ما يُقاس للوقوف
على تركيز غلوكوز.

 10.2التطبيق
يُستخدم لتحديد تركيزات غلوكوز الدم في دم ُ
شعيري طازج
كامل .يمكن استخدامه بغرض االختبار الذاتي أو االستخدام
المهني .يمكن استخدام نتائج االختبار إلدارة مستويات سكر الدم،
ولكن ينبغي استخدامها لتشخيص مرض السكري.

 10.3أخذ عينة دم
قبل االختبار ،تعرف على كيفية أخذ عينات الدم ،واختر مكا ًنا
جا ًفا ونظي ًفا إلجراء االختبار.
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نصائح مهمة
قبل االختبار ،استخدم الكحول أو الماء والصابون لتطهير
موقع أخذ العينات .استخدم الماء الدافئ لزيادة تدفق الدم إذا
لزم األمر .جفف يديك ومكان العينة ،وتأكد من عدم وجود
آثار صابون متبقية.
غطاء األمان

أنبوبة السحب

واخزة

حامل الواخزة

زر اإلطالق
الشكل رقم 85

 10.3.1اختبار طرف اإلصبع
اضبط عمق االختراق لتقليل الشعور باألم .لست في حاجة إلى
إزالة الغطاء ألخذ عينة من أطراف األصابع.

3 2لف غطاء األمان حتى فكه عن الواخزة ،احتفظ به حتى
التخلص منها.

3 1انزع غطاء جهاز الوخز .أدخل الواخزة في حاملها حتى
تتوقف تمامًا.

4 5

الشكل رقم 87

3 3ر ّكب غطاء جهاز الوخز بحرص متجنبًا لمس طرف إبرة
الواخزة.

4 5

الشكل رقم 88

الشكل رقم 86

TM
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3 4اضبط عمق الوخز عبر لف أداة ضبط العمق (يتمتع جهاز
الوخز بخمس  5إعدادات ضبط لعمق الوخز) .لتقليل اإلزعاج،
اختر اإلعداد األقل الذي يؤدي إلى أخذ عينة دم مناسبة.

3 5اسحب أنبوب القدح حتى تسمع صوت طقطقة .جهاز الوخز
مُعبأ وجاهز لسحب الدم.

تعديل العمق

:3

للجلد الطبيعي

 4و:5

للجلد السميك أو الخشن

4 5

 1و:2

للجلد الحساس

مالحظة
زيادة الضغط بين جهاز الوخز باإلصبع سيزيد أيضًا من
عمق الثقب.

2 3 4

الشكل رقم 89
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الشكل رقم 90

3 6قبل أخذ عينة الدم ،اغسل يديك أو استخدم ماسحة كحولية
لتنظيف المنطقة .يؤدي غسل يديك بماء ساخن إلى زيادة تدفق
الدم .كما يمكنك تدليك المنطقة الممتدة بين المعصم وحتى اإلصبع
لتعزيز دورة الدم بشكل أفضل.

الشكل رقم 92

الشكل رقم 91

3 7احمل جهاز الوخز مقابل جانب اإلصبع الذي سيجري وخزه
واضغط على زر التحرير ثم ضع جهاز الوخز .دلك لألمام برفق
من قاعدة إصبعك وحتى طرفه لزيادة حجم العينة.

مالحظة
لتخفيف األلم ،يُرجى الوخز من جانبي أطراف األصابع،
حيث توجد النهايات العصبية بشكل أقل .يُرجى لف مواقع
األصابع قدر اإلمكان لتسريع االلتئام الجرج وتقليل التصلب.

4
3
2

 10.4نزع الواخزة
3 1فك غطاء جهاز الوخز .أدخل اإلبرة بثبات في غطاء األمان.

TM
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احتياطات التعامل مع الواخزة:
• ال تستخدم واخزة إذا كان غطاء أمانها مفكو ًكا أو مفقودًا.
• ال تستخدم واخزة إذا كانت اإلبرة مثنية.
• ُكن على حذر متى كانت الواخزة مكشوفة.
• ال تشارك اآلخرين الواخزات.
• لتجنب التلوث العابر ،استخدم دومًا واخزة مُعقمة جديدة .ال
ُتعد استخدام الواخزة.
الشكل رقم 93

3 2اسحب الواخزة من حاملها .يُرجى التخلص من الواخزة
المستخدمة بشكل صحيح.

• تجنب تلوث الواخزات بمرطبات األيدي ،والمنظفات،
والزيوت ،والبقايا األخرى.

مفكرة:

• يجب أال ُتشارك أجهزة الوخز وال الواخزات .ينبغي أن يكون
لكل فرد جهاز وخز وواخزات خاصة به.
• نظف جهاز الوخز قبل االستخدام وبعده بالكحول أو بممسحة
مطهرة .تأكد من تنظيف الجزء الذي يالمس اإلصبع .ال تغمر
جهاز الوخز في الماء.
• سيطر على النزف الفائض وطهر جرحك عقب االستخدام.

الشكل رقم 94

 Equil 72جهاز مضخة األنسولين الالصقة
TM

 10.5إخراج أشرطة االختبار

 10.6اختبار غلوكوز الدم

يحتوى الجانب الخلفي من الجهاز المحمول المساعد لمرضى
السكري على قاذف شرائط االختبار .يمكنك إخراج شريط
االختبار بسهولة عن طريق تمرير زر "قاذف شرائط االختبار.
كما هو موضح في الشكل رقم .95

إذا كانت الشاشة تعمل ،فأدخل شريط اختبار Exactive EQ
وستظهر شاشة مقياس اختبار غلوكوز الدم (الشكل رقم .)96

الشكل رقم 95

الشكل رقم 96

عقب إدخال الشريط ،ضع الدم كما هو مُوضّح على الشاشة.
عندما يوضع ما يكفي من الدم ،سيظهر تعداد تنازلي على الشاشة
مدته  5ثوان ،ثم س ُتعرض نتيجة االختبار كما هو مُوضّح في
الشكل رقم .97

TM
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منطقة نتيجة االختبار

3 2منطقة إجراءات المستخدم :تحتوي على مسميات نتيجة
غلوكوز الدم ،واختيار القياس غير الصالح ،وزر “حاسبة
الجرعات”.
مسميات النتيجة :استخدم هذه المنطقة لتسمية نتائجك قبل/بعد
التمرين أو قبل/بعد الوجبة .ستساعدك هذه المسميات على تصنيف
نتائجك إلى فئات مختلفة عند حساب المتوسطات.
صندوق القياسات غير الصالحة :في حالة التحقق ،سيسجل
القياس في السجل ،لكنه لن يُستخدم لحساب المتوسطات.
حاسبة الجرعات :في حال تفعيل حاسبة الجرعات من “قائمة
اإلعدادات” ،يتحول الزر إلى اللون األخضر عقب تسجيل قراءة
غلوكوز الدم.
عقب إتمام االختبار ،مرر قاذف شرائط االختبار إلخراج
شريط االختبار .سيؤدي قذف شريط االختبار أو الضغط على زر
العودة بك إلى شاشتك األخيرة.

مالحظة
إجراءات المستخدمين
الشكل رقم 97

3 1منطقة نتيجة االختبار :تعرض نتيجة اختبار غلوكوز الدم
بالوحدة والوقت/التاريخ الصحيح.
المقياس أعلى القراءة يبيّن سواء كانت النتيجة تقع داخل النطاق
المستهدف .إذا وقعت النتيجة خارج النطاق ،فسيظهر الشريط
باللون األصفر.
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يتم حفظ مستوى الغلوكوز في الدم تلقائيًا في السجل عند
ترك وظيفة قياس مستوى الغلوكوز في الدم.

ضع عينات الدم على حافة الشريط حتى تمتلئ نافذة االختبار.
ستبدأ شاشة الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري في العد
التنازلي متى كان هناك دم مناسب .إذا لم تكن نافذة االختبار
ثوان .في
ممتلئة ،يمكنك إضافة المزيد من الدماء خالل ثالث
ٍ
حال عدم وضع دم كافٍ ،س ُتعرض رسالة خطأ .يُرجى التخلص
منها واستخدام شريط جديد .إذا رأيت أن نافذة االختبار غير
ممتلئة ،ولكن بدأ العد التنازلي ،يُرجى إيقافه واستخدام شريط
اختبار جديد.

لضمان حدوث مقارنة معقولة بين نتائج المقياس والمعمل،
يُرجى اتباع اإلرشادات التالية:
3 1تأكد من عمل مقياس الجهاز المحمول المساعد لمرضى
السكري بشكل صحيح.
3 2ستكون المقارنات أكثر دقة إذا لم تأكل لمدة أربع ساعات
(يُفضل ثمان ساعات) على األقل قبل االختبار.
3 3اجلب مساعدك الرقمي الشخصي ،وأشرطة االختبار،
والمحلول الضابط إلى المعمل.
3 4تأكد من أن يكون الوقت بين الفحوص التي تجريها مستخدمًا
مساعدك الرقمي الشخصي في إطار  15دقيقة.
3 5اغسل يديك وجففهما قبل الحصول على عينة دم.
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 10.7مقارنة نتائج المقياس والمعمل
يوفر مقياس غلوكوز الدم في مساعدك الرقمي الشخصي
ومعدات المعمل لك تركيزات الغلوكوز في المصل أو مكون
البالزما في دمك .ومع ذلك ،قد تختلف بشكل طفيف التنوعات بين
االثنين طبيعية ،ونتائج مقياسك ونتائج المعمل.

3 6تأكد من اتباعك اإلرشادات المُدرجة في هذا الدليل.
قد ُتظهر نتائج االختبار انحرافات بسيطة ،ويمكن أن يعود
ذلك إلى األسباب التالية:
تنوع أكسجين الدم وعدد خاليا الدم الحمراء من شخص آلخر،
وحتى في الشخص نفسه .تركيزات الغلوكوز في الدم في فحوص
مقياس الغلوكوز لمجموعة واسعة النطاق متاحة من األفراد.
إذا جاءت مؤشرات دم المستخدم في منتصف النطاق ،فستكون
النتيجة مثالية .وإال سيكون هناك بعض االنحرافات( .يجب أن تقع
االنحرافات داخل النطاق الذي تسمح به الحكومة المحلية).

TM
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 10.8اختبارات مراقبة الجودة
المحلول الضابط هو محلول غلوكوز بتركيز معروف يُستخدم
لتأكيد أن مقياس الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
وأشرطة االختبار تعمل بشكل جيد.
في المعتاد ،ينبغي عليك استخدام المحلول الضابط رقم  ،1في
حين أنه ينبغي استخدام المحلول الضابط رقم  2لالختبار الثانوي
فقط .يجب شراء المحلول الضابط بشكل منفصل .يُرجى استخدام
المحلول الضابط إلجراء اختبارات مراقبة الجودة التي يمكنها
التحقق من أن مقياس الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
يعمل بشكل صحيح.
ينبغي عليك إجراء اختبار المحلول الضابط إذا شككت في أن
المقياس أو أشرطة االختبار ال تعمل بشكل صحيح ،وإذا شككت
في عدم دقة نتائج االختبار أو أنها غير متوافقة مع ما تشعر به،
أو إذا شككت في تلف المقياس.
3 1إذا كانت الشاشة تعمل ،فأدخل شريط اختبار وستظهر شاشة
مقياس غلوكوز الدم .ضع عالمة في مربع التحقق الخاص
بالمحلول الضابط لإلشارة إلى أنك تقوم باختبار مراقبة الجودة.
سيعرض الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري شكالً
متحر ًكا كما هو مُوضّح في الشكل رقم  .99رج قارورة المحلول
الضابط ،واضغط على المحلول الضابط برفق وتخلص من
القطرة األولى ،ثم أسقط نقطة أخرى على سطح نظيف غير
ماص .اآلن ،قم بمالمسة القطرة الثانية لمنطقة العينة في شريط
االختبار .ال تدع القارورة تالمس شريط االختبار.
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الشكل رقم 99

3 2عند وضع المحلول الضابط بشكل كافٍ ،ستبدأ الشاشة في العد
التنازلي لمدة  5ثوان ثم ستعرض نتيجة االختبار كما في الشكل
رقم ُ .100تعرض النتيجة في نصف الشاشة العلوي .إذا جاءت
النتيجة في النطاق المطبوع على عبوة شريط االختبار (عاد ًة ما
يكون  )CTRL1فإن الجهاز يعمل بشكل صحيح.

مالحظة
إذا تكونت فقاعة كبيرة ،فامسحها بورق قطني نظيف،
ثم ن ّفذ ما يلي :إذا لم تكن شريحة االختبار ممتلئة ،فعليك
اآلن إضافة المزيد من المحلول .تخلص منها وأعِ د المحاولة
باستخدام شريط جديد.
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3 3عقب إتمام االختبار ،مرر قاذف شريط االختبار إلخراجه.

مالحظة
لن يتم تخزين نتائج اختبار محلول التحكم في السجل ولن
تكون عالمات نتائج االختبار نشطة.

TM
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إذا جاءت نتائج اختبار المحلول الضابط خارج النطاق
المرجعي:
• تأكد من مطابقتك النطاق الصحيح .ينبغي مطابقة نتائج
المحلول الضابط  1لنطاق  CTRL1المطبوع على قارورة ريط
االختبار (أو الجيبة المعدنية).
• تحقق من تاريخ انتهاء صالحية شريط االختبار والمحلول
الضابط .تأكد من أنه لم يتم فتح العبوات لمدة تزيد عن  6أشهر.
تخلص من أي أشرطة اختبار منتهية الصالحية.
• تأكد من أنك تجري االختبار داخل نطاق درجة الحرارة
الصحيحة ( 30-15درجة مئوية).
• تأكد من أن قارورتي شريط االختبار والمحلول الضابط
مُحكمتا اإلغالق.
• تأكد من أنك تستخدم العالمة التجارية الصحيحة من المحلول
الضابط.
• تأكد من اتباعك إرشادات دليل المستخدم بشكل صحيح.
عقب التحقق من كافة الشروط المُدرجة أعاله ،كرر اختبار
مراقبة الجودة بشريط اختبار جديد.
إذا جاءت نتائج اختبار مراقبة الجودة خارج النطاق المطبوع
على قارورة االختبار (أو الجيبة المعدنية) فقد يكون هناك مشكلة
في مقياسك .يُرجى الحصول على المساعدة واتصل بالتاجر.
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المحلول الضابط رقم  1كا ٍ
ف لكافة احتياجات االختبار الذاتي.
إذا اعتقدت أن مساعدك الرقمي الشخصي قد ال يعمل بشكل
صحيح ،فقد ترغب أيضًا في القيام باالختبار من المستوى الثاني.
كرر الخطوات سابقة الذكر مستخدمًا المحلول الضابط رقم ،2
وانظر إذا كانت النتائج تقع داخل نطاق ( CTRL2سائل الضابط
 )2المطبوع على الملصق التعريفي .لتأكيد النتائج ،ينبغي أن تقع
اختبارات المحلول الضابط  1داخل نطاق  ،CTRL1وينبغي أن
تكون اختبارات المحلول الضابط رقم  2داخل نطاق .CTRL2

يدويا
 10.9إدخال قراءة غلوكوز
ً
يمكنك إدخال قراءة غلوكوز الدم الخاصة بك يدويًا .يُفيدك هذا
األمر خاصة إذا كنت تستخدم مقياس غلوكوز دم منفصل .س ُتخزن
البيانات في سجلك ،ويمكن استخدامها مع حاسبة الجرعات.
من "الصفحة الرئيسية" ،اختر زر "اإلجراءات" ثم زر
"إدخال قراءة غلوكوز الدم يدويًا" للدخول إلى شاشة اإلدخال
اليدوي (الشكل رقم  .)101أدخل قراءة الغلوكوز بالدم باستخدام
زري " "+و" ،"-اختر العالمة المناسبة (قبل/بعد التمرين،
قبل/بعد الوجبة) واضغط على "حفظ" .اضغط اآلن على زر
"العودة" للخروج من هذه الشاشة.

مالحظة
بعد حفظ القراءة في السجل ،ال يمكن تعديلها.
إذا كنت ترغب في إدخال نتيجة أخرى لمستوى الغلوكوز
في الدم ،فاخرج من خالل الضغط على الزر "الرجوع" وأعد
إدخال الشاشة "إدخال قراءة مستوى الغلوكوز في الدم يدويًا".

 10.10اإلعدادات

مالحظة
إذا تم تفعيل حاسبة الجرعة في قائمة "اإلعدادات"،
سيتحول الزر إلى اللون األخضر بعد تسجيل قراءة مستوى
الغلوكوز في الدمَّ .
اطلِع على الفصل 11

من "الشاشة الرئيسية" ،اختر "اإلعدادات/إعدادات غلوكوز
الدم ".
اضغط على "إعدادات رسائل تذكير غلوكوز الدم" للدخول
إلى شاشة "إعدادات رسائل تذكير غلوكوز الدم" (الشكل رقم
.)102

الشكل رقم 102

الشكل رقم 101

إلضافة رسالة تذكير جديدة وستفتح نافذة جديدة
اضغط
(الشكل رقم  .)103أدخل وقت رسالة التذكير واسمها واضغط
على "موافق".

TM
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الشكل رقم 103

مالحظة
إذا كنت تريد تكرار هذا التذكير كل يوم ،فانقر على مربع
االختيار المسمى "هل تريد تكرار هذا التذكير؟"

الشكل رقم 104

مالحظة
إذا تم تنشيط تذكير بشأن مستوى الغلوكوز في الدم،

سيؤدي الضغط على زر "موافق" إلى العودة بك إلى شاشة
"رسائل تذكير غلوكوز الدم" وستظهر رسالة تذكير غلوكوز الدم
الجديدة .يمكنك اآلن تفعيل/تعطيل رسالة التذكير من خالل وضع
عالمة/إزالة عالمة المربع (الشكل رقم .)104
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فسيظهر الرمز

في شريط الحالة.

 10.11استكشاف مشكالت مقياس
غلوكوز الدم وحلها

مالحظة
تتكون تنبيهات مستوى الغلوكوز في الدم من نغمة
قصيرة واحدة (صوت تنبيه) ،واهتزاز قصير لمرة واحدة،
وأحيا ًنا نافذة منبثقة حيث يحدث ذلك في وقت واحد.

رسالة غلوكوز الدم التحذيرية

نوع الرسالة

الحل

خطأ في بدء مقياس غلوكوز الدم

تحذير صوتي واهتزاز مع
"نافذة الرسالة".

أعد تشغيل الجهاز المحمول المساعد لمرضى
السكري .اذا استمرت المشكلة ،فتواصل مع الموزع.

تمت إزالة شريط االختبار في أثناء االختبار

تحذير صوتي واهتزاز مع
"نافذة الرسالة"

شريط االختبار ملوث ،أو مستخدم ،أو تمت
إضافة عينة الدم إلى شريط االختبار قبل الوقت
المقرر

تحذير صوتي واهتزاز مع
"نافذة الرسالة"

كرر االختبار وتأكد من بقاء شريط االختبار في
مكانه.
ً
شريطا جديدًا.
أعد االختبار مستخدمًا

العينة غير كاملة

تحذير صوتي واهتزاز مع
"نافذة الرسالة"

ً
شريطا جديدًا .تأكد من وجود
أعد االختبار مستخدمًا
ما يكفي من الدم لملء نافذة االختبار.

تتخطى درجة الحرارة نطاق التشغيل

تحذير صوتي واهتزاز مع
"نافذة الرسالة"

انتقل إلى مكان يقع ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل
الطبيعية وكرر االختبار.

تقع نتيجة االختبار أدنى نطاق القياس

تحذير صوتي واهتزاز مع
“نافذة الرسالة”

كرر االختبار .إذا رأيت نفس النتيجة ،فاتصل
بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك فورً ا.

نتيجة االختبار أعلى نطاق القياس

تحذير صوتي واهتزاز مع
“نافذة الرسالة”

كرر االختبار .إذا رأيت نفس النتيجة ،فاتصل
بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك فورً ا.

تحقق من الكيتونات

تحذير صوتي واهتزاز مع
“نافذة الرسالة”

تحقق من الكيتونات وتواصل مع أخصائي الرعاية
الصحية الخاص بك فورً ا.

TM
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 11حاسبة الجرعات
 11.1مقدمة
قبل إدارة حاسبة ما ،عادة ما يحتاج المرضى إلى حساب
كم األنسولين الواجب إدارته استنادًا إلى مقاييس مثل كم
الكربوهيدرات التي يتناولونها .يمكن أن تتعرض هذه العملية إلى
وقوع أخطاء نظرً ا لوجود العديد من المقاييس الواجب اعتبارها.
يحتوى الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري على
حاسبة جرعات يمكنها اقتراح حجم الجرعة استنادًا إلى مدخالتك.
بمجرد تهيئة اإلعدادات بشكل صحيح ،يمكن لحاسبة الجرعات
تقديم اقتراح بحجم الجرعة عقب اختبارك مستوى غلوكوز الدم
وإدخالك كم الكربوهيدرات التي ستتناولها .كما يمكن أن تعتبر
حاسبة الجرعات كم األنسولين المستخدم حاليًا في جسمك حيث
تقوم بالتصحيحات على حجم الجرعة المقترحة.

مالحظة
تتطلب حاسبة الجرعة المعلومات التالية:
 )1مستوى الغلوكوز الحالي في الدم (من جهاز قياس
نسبة الغلوكوز في الدم الداخلي)
 )2مستوى السكر في الدم المستهدف (إعداد
المستخدم  -اسأل طبيبك)
 )3نسبة الكربوهيدرات (اسأل طبيبك)
 )4كمية الكربوهيدرات (إدخال المستخدم)
 )5عامل حساسية األنسولين (اسأل طبيبك)
 )6تصحيح سلبي  /عكسي (إعداد المستخدم  -اسأل
طبيبك)
 )7المدة الفعالة لألنسولين (اسأل طبيبك)
يجري احتساب مقترح حاسبة الجرعة كما يلي:

مقترح الجرعة =
جرعة الوجبة  +جرعة التصحيح – األنسولين النشط
ُتستخدم جرعة الوجبة للتعويض عن سكر الدم المرتفع جراء
تناول الطعام:
جرعة الوجبة (= )U
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تناول الكربوهيدرات (بالجرام)
نسبة الكربوهيدرات

تستخدم الجرعة التصحيحية للمجيء بمستوي غلوكوز الدم
لديك الحالي إلى مستواه المستهدف:
الجرعة التصحيحية (= )U
مستوى الغلوكوز في الدم الحالي -مستوى الغلوكوز في الدم المستهدف

مالحظة
يتم إيقاف حاسبة الجرعة افتراضيًا .يُرجى تفعيل هذه
الميزة في قائمة "اإلعدادات" كما هو موضح في الفصل
.11.3

عامل حساسية األنسولين (ملمول/ل/وحدة)

مالحظة
في حالة تفعيل التصحيح السلبي ،يتم حساب جرعة
التصحيح دائمًا .وفي حالة إيقاف التصحيح السلبي ،فسيتم
حساب جرعة التصحيح فقط إذا كان مستوى الغلوكوز في
الدم الحالي أعلى من مستوي الغلوكوز في الدم المستهدف

مالحظة
تستخدم حاسبة الجرعة اإلعدادات التي ضبطها المستخدم
مسب ًقا .يجب إدخال هذه اإلعدادات نحت إشراف أخصائي
الرعاية الصحية الخاص بك.

 11.2استخدام حاسبة الجرعات
األنسولين النشط :يُمتص األنسولين عادة في الجسم خالل 6-4
ساعات تقريبًا .إذا كنت قد تناولت جرعة مؤخرً ا ،يمكن أنه\ يكون
ما زال هناك أنسولين نشط في جسمك .تطرح حاسبة الجرعات
كمية األنسولين النشط بنا ًء على جرعتك األخيرة و"وقت
األنسولين النشط" الذي تدخله في اإلعدادات.

3 1سيتم تفعيل وظيفة حاسبة الجرعات عقب استخدامك مقياس
غلوكوز دم داخلي أو إدخالك مستوى غلوكوز الدم وحفظه يدويًا.
اضغط زر "حاسبة الجرعات" وسيُطرح عليك سؤال عما إذا كنت
ستأكل اآلن (الشكل رقم .)105

TM
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3 2في المربع الحواري ،أدخل إجمالي كمية الكربوهيدرات التي
تنوي تناولها (الشكل رقم  )106واضغط على "موافق" لالنتقال
إلى الخطوة التالية.

مالحظة
يمكنك تقدير كمية الكربوهيدرات الموجودة في طعامك
من خالل قراءة عبوة الطعام أو استشارة كتب حساب
الكربوهيدرات أو عن طريق الرجوع إلى مكتبة الغذاء في
الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري .يمكن أن يكون
لكمية الطعام وطريقة تحضيره تأثير كبير على إجمالي كمية
الكربوهيدرات.

الشكل رقم 105

أ) إذا لم تكن تنوي تناول الطعام ،وال ترغب في جرعة وجبة،
فاختر "ال" وتخطى إلى الخطوة رقم .3

مالحظة
إذا كنت ال تتناول الطعام ،فلن تحسب حاسبة الجرعة
الكربوهيدرات التي ستتناولها.
ب) إذا كنت ستتناول الطعام ،فاختر "نعم" وتابع للخطوة التالية.
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الشكل رقم 610

3 3تعرض الصفحة التالية شاشة الجرعة المقترحة (الشكل رقم
 .)107أعلى الصفحة هو حجم الجرعة المقترحة ،ومنتصفها هو
مقاييس الحساب ،وقاعها يشكل أزرار اإلجراءات.

مالحظة
إذا فعّل المستخدم ميزة "تمديد الجرعة" ،فستظهر أيضًا
هذه المعلمات.
ج) أزرار اإلجراءات:
• مد الجرعة :اضغط الختيار سمات الجرعة الممتدة (انظر
الفصل )6.4
• البداية :اضغط لبدء الجرعة .ستفتح نافذة تأكيد ،اضغط على
"موافق" للتأكيد أو "إلغاء" للخروج.
• التفاصيل :اضغط لفتح نافذة تصف كيفية حساب الجرعة
المقترحة بالتفصيل.

مالحظة
تحسب حاسبة الجرعة قيمة الجرعة المقترحة .يُرجى
التحدث إلى طبيبك بشأن استخدام هذه الميزة.

الشكل رقم 710

أ)

كمية الجرعة :تظهر كمية الجرعة المقترحة تلقائيًا في

منطقة كمية الجرعة .سيؤدي الضغط على الرقم إلى فتح مربع
حوار سيتيح لك تغيير الرقم.
ب) مقاييس الحسابُ :تظهر هذه المنطقة مقاييس تم استخدامها
لحساب الجرعة المحتملة بما في ذلك قراءة غلوكوز الدم،
استهالك الكربوهيدرات واألنسولين النشط .آخر عناصر هذا
االقتراح هو مقترح الجرعة.

مالحظة
تكون قراءة مستوى سكر الدم الخاصة بك صالحة لمدة
 10دقائق .إذا لم تحصل على جرعة في غضون  10دقائق
من االختبار ،يُرجى إجراء االختبار مرة أخرى لحساب قيمة
جرعة جديدة.

مالحظة
في حال كانت قراءة مستوى الغلوكوز في الدم أعلى من
نطاق القياس أو أقل منه ،فسيتم إيقاف حاسبة الجرعة

TM
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 11.3اإلعدادات

 3عامل حساسية األنسولين ()ISF

من "الشاشة الرئيسية" ،يمكنك االنتقال إلى إعدادات "حاسبة
الجرعات" من خالل الضغط على ",اإلعدادات" ثم "إعدادات
توصيل األنسولين".

حدد "عامل حساسية األنسولين" االفتراضي أوالً إذا رغبت
في ذلك .يمكنك تحديد “عوامل حساسية أنسولين” مختلفة ألوقات
زمنية مختلفة إذا رغبت في ذلك.

مالحظة
ستظهر اإلعدادات الخمسة التالية إذا كانت وظيفة "حاسبة
الجرعة" مفعلة.

 1نطاق غلوكوز الدم المستهدف
اطلع على "نطاق غلوكوز الدم المستهدف" االفتراضي أوالً.
يمكنك تحديد "نطاقات مستهدفة" مختلفة ألوقات زمنية مختلفة إذا
رغبت في ذلك.

 2نسبة الكربوهيدرات
حدد "نسبة الكربوهيدرات" االفتراضية أوالً .يمكنك تحديد
"نسب كربوهيدرات" مختلفة ألوقات زمنية مختلفة إذا رغبت
في ذلك.

مالحظة
يتم تعريف نسبة الكربوهيدرات على أنها كمية
الكربوهيدرات التي يمكن تقسيمها لكل وحدة من األنسولين
وتستخدم لحساب جرعات الوجبات .نظرً ا ألن كل شخص
لديه أيض مختلف ،فإنه عليك تعيين هذه القيمة تحت إشراف
الطبيب.
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مالحظة
نظرً ا ألن قيم كل شخص تكون مختلفة ،اختر اإلعدادات
الخاصة بك تحت إشراف الطبيب المعالج.

 4التصحيح السلبي
اضغط لتمكين ميزة "التصحيح السلبي" أو تعطيلها.

 5وقت األنسولين النشط
حدد "وقت األنسولين النشط" االفتراضي المرغوب فيه.

12

السجل

 12.1استعراض السجل
من "الشاشة الرئيسية" ،اضغط زر "السجل" لعرض سجالتك.

 12.1.1السجل اليومي
عقب الضغط على زر "السجل" ،سيعرض الجهاز المحمول
المساعد لمرضى السكري "السجل اليومي" في حالة حمله
بوضعية مستعرضة (الشكل رقم  .)108في هذه الشاشة،
يمكنك استعراض سجالتك القديمة وعرض إجمالياتك اليومية
واإلحصاءات األخرى.

الشكل رقم 108

اضغط على التاريخ القريب من أعلى الشاشة لفتح نافذة يمكنك
فيها اختيار أي يوم ،أو اضغط على زر

أو

للتمرير حتى

اليوم السابق أو التالي.
أدنى التاريخ ،يمكنك رؤية متوسط غلوكوز اليوم اليومي،
وإجمالي الكربوهيدرات ،وإجمالي األنسولين ،والنسبة المئوية
إلجمالي األنسولين الذي كان مخصصًا للجرعات.
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تبين المنطقة الرمادية مدخالت فعالية موسومة بالوقت مثل
قراءات غلوكوز الدم ،والتغيرات في "المعدل األساسي" وأحجام
"الجرعات" .يمكنك استخدام إصبعك لتمرير القائمة ألعلى
وألسفل .كما يمكنك ترشيح النتائج عبر استخدام مربعات التحقق
أسفل القائمة.

 12.1.2شاشة الرسم البياني
إذا كنت تحمل مساعدك الرقمي الشخصي بوضعية
مستعرضة ،فإنه سيظهر معلومات اليوم في هيئة عرض بياني"
(الشكل رقم .)109

تبين الرسوم البيانية نوعين من المعلومات:
 1سكر الدم/الكربوهيدرات :لكل قراءة اختبار غلوكوز
الدم ،تظهر نقطة على الرسم البياني العلوي .يظهر كل تسجيل
الستهالك الكربوهيدرات بخط أخطر رأسي.
 2مقدار توصيل األنسولين :تظهر المعدالت األساسية على
هيئة موجية .تظهر الجرعات كخطوط رأسية زرقاء.
يمكن أن يستعرض المستخدمون معلومات في الرسم البياني
أو يخفونها عبر استخدام مربعات التحقق .تظهر معلومات
تفصيلية عبر وضع إصبع على الرسم البياني في المنطقة
المرغوبة.

 12.2المتوسطات القديمة
من شاشة "السجل اليومي" ،اضغط زر
شاشة "المتوسطات القديمة".

للدخول إلى

 12.2.1قائمة المتوسطات القديمة

الشكل رقم 109
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احمل المساعد الرقمي اإللكتروني في وضعية مستعرضة،
وستستعرض الشاشة قائمة "المتوسطات القديمة" (الشكل رقم
 )110يمكن االطالع على متوسط غلوكوز الدم ومعلومات
توصيل األنسولين في هذه الصفحة .استخدم الشريط العلوي لتغيير
عدد األيام المرغوب عرض متوسطها.

 12.2.2جدول المتوسطات القديمة الزمني
عقب الدخول إلى صفحة “المتوسطات القديمة” ،يمكنك
عرض نمط “الجدول الزمني” عبر تدوير الجهاز المحمول
المساعد لمرضى السكري حتى الوضعية المستعرضة(الشكل
رقم  .)111يتيح هذا العرض لك رؤية بيانات مضبوطة في هيئة
جدول زمني .تتضمن هذه المعلومات قراءات غلوكوز الدم،
والكربوهيدرات ،والجرعات.

الشكل رقم 110

في أدنى الشاشة ،يمكنك اختيار مرشحات مختلفة لعرض
متوسطات كافة القراءات المأخوذة "قبل/بعد التمرين" أو "قبل/بعد
الوجبة" على سبيل المثال.

الشكل رقم 111

يُظهر الجانب األيسر الوقت ،في حين يظهر اليوم أعلى
الشاشة .يمكنك التمرير عبر مختلف الساعات والنقر على فترات
زمنية مختلفة لعرض معلومات تفصيلية في ما يتعلق بمستوى
غلوكوز الدم ،الكربوهيدرات المستهلكة ،وأحجام الجرعات.
في أعلى الشاشة ،يمكنك تغيير األسبوع عبر الضغط على
زري

و .

TM
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اإلعدادات العامة

13

من "الشاشة الرئيسية" ،يمكنك االنتقال إلى "اإلعدادات العامة"
عبر الضغط على "اإلعدادات" ثم "اإلعدادات العامة" الشكل
رقم .)112

 13.1الوقت والتاريخ

اضغط على خيار "التاريخ والوقت" لفتح إعدادات "التاريخ

أ)

والوقت".
ب) اضغط على خيار "التاريخ" لضبط التاريخ.
ج) اضغط على خيار الوقت" لضبط التاريخ.
د) صيغة  24ساعة؛ ضع عالمة في المربع لعرض الوقت
بصيغة  24ساعة ،أو دعه فار ًغا لعرضه بصيغة  12ساعة.
!

تحذير

تتأثر الفترات الزمنية لتحقيق المعدل األساسي وسجالت
التاريخ مباشرة بإعدادات الوقت والتاريخ .يجب تعليق العالج
قبل تعديل إعدادات التاريخ والوقت.

 13.2حول النظام
من "اإلعدادات العامة" ،اختر "حول النظام".
3 1إصدار البرنامج :تظهر إصدار برنامج تشغيل الجهاز

المحمول المساعد لمرضى السكري والمضخة.

3 2رقم الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري التسلسلي:

ُتظهر الرقم التسلسلي للمساعد الرقمي الشخصي.
الشكل رقم 112
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3 3رقم المضخة التسلسلي :يُظهر رقم المضخة التسلسلي التي
يديرها الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري( .هذا الرقم
مطبوع أيضًا على غالف المضخة الالصقة)

 13.3اللغة
اختر اللغة من "اإلعدادات العامة" .يمكن تغيير اللغة باستخدام
هذا الخيار.

 13.4بطاقة الذاكرة
اختر بطاقة الذاكرة من "اإلعدادات العامة".
 1المساحة اإلجمالية :تعرض قدرة بطاقة الذاكرة اإلجمالية.
 2المساحة المتاحة :تعرض كم الذاكرة المتاح في بطاقة
الذاكرة للتخزين.

 13.5الشاشة
اضغط على خيار "الشاشة" من شاشة "اإلعدادات العامة".
 1السطوع :اختر خيار السطوع لضبط سطوع الشاشة .يمكنك
ضبط سطوع الشاشة يدويًا ،أو اختيار "السطوع التلقائي" حتى
يقوم الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري بضبط السطوع
تلقائيًا.
 2زمن انتظار الشاشة :اختر خيار "زمن انتظار الشاشة"
لضبط مقدار الوقت الذي ستنطفئ بعده الشاشة نتيجة عدم الفعالية.

 3تصدير السجل :يصدر السجل إلى ملف محدد بعالمة تبويب
وإلى بطاقة الذاكرة ألخذ نسخة عنه.
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 13.6إعدادات المستخدم
اضغط على “إعدادات المستخدم” للدخول إلى "إعدادات
المستخدم".

 13.7البلوتوث
مالحظة
تطلب وظيفة البلوتوث تثبيت بطاقة .microSD

 1اسم المستخدم :أضف اسم المستخدم هنا.
 2كلمة السر :لألمن ،اختر "كلمة السر" إلجبار المستخدم
على إدخال كلمة سر في أثناء التشغيل واالستيقاظ .يجب أن تكون
كلمة السر  6أحرف ،ويمكن أن يكون أي مجموعة من الحروف
" "A-Fواألرقام  .9-0إذا نسيت كلمة السر ،يمكنك استخدام رقم
المضخة التسلسلي لفتح القفل.

من شاشة "اإلعدادات العامة" ،اختر "بلوتوث" (الشكل رقم
.)113

 3تغيير كلمة السر :يُستخدم إلعادة ضبط كلمة السر.
 4استعادة إعدادات المصنع :يُعاد ضبط اإلعدادات كافة إلى
قيم المصنع االفتراضية.

مالحظة
بعد استعادة إعدادات المصنع ،سيتم فقد جميع اإلعدادات
المحفوظة (باستثناء الوقت) .يُرجى تدوين جميع اإلعدادات
المهمة قبل استعادة إعدادات المصنع.

الشكل رقم 113
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3 1البلوتوث يعمل/ال يعمل :ضع عالمة في مربع التحقق لتشغيل
البلوتوث .سيظهر شعار البلوتوث في شريط الحالة .ستظهر
المزيد من الخيارات إذا كان البلوتوث قيد العمل.
3 2اسم اآللة :اختر اسم اآللة إلضفاء اسم متفرد لمساعدك
الرقمي الشخصي.

الشكل رقم 114

3 3ظهور الجهاز :ضع عالمة في مربع التحقق إلتاحة اكتشاف
أجهزة البلوتوث األخرى للمساعد الرقمي الشخصي .سينفذ وقت
هذه الوظيفة بعد  120ثانية.
3 4البحث عن أجهزة :اضغط هذا الزر للبحث عن أجهزة
بلوتوث أخرى تقع داخل النطاق .ستظهر قائمة باألجهزة في
قسم "أجهزة البلوتوث" (الشكل رقم  .)115ستظهر حالة الجهاز
(مقترن ،غير مقترن) أدنى اسم الجهاز.

الشكل رقم 115

3 5مستخدمًا األجهزة المدرجة في القائمة ،يتمتع الجهاز المحمول
المساعد لمرضى السكري بخيارات البلوتوث التالية:
في حال عدم اقتران جهاز مُدرج في القائمة ،اضغط على
اسم الجهاز لربطه بالجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
وستظهر نافذة منبثقة إلدخال كود االقتران .أدخل الكود واقبل
ربط جهاز جديد.
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الشكل رقم 116

 1في حال اقتران جهاز مع الجهاز المحمول المساعد لمرضى
السكري ،سيؤدي الضغط على اسم الجهاز إلى فتح مربع حوار
(الشكل رقم  )117سيتيح لك إما تصدير السجل عبر البلوتوث أو
إلى فك اقتران الجهاز.

الشكل رقم 117
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 14ميزات إضافية
 14.1مشغل الصوتيات
كما يحتوي الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
على مشغل صوتيات يمكن استخدامه لتشغيل ملفات الصوت
المحتوية على إرشادات تدريبية .من "الشاشة الرئيسية" ،اختر زر
"اإلجراءات" ثم زر "مشغل الصوتيات".

 14.2اإليقاف التلقائي
كما يتمتع نظام المضخة بميزة اإليقاف التلقائي (اإليقاف
التلقائي) .يمكن تفعيل هذه الوظيفة من خالل وضع عالمة في
مربع التحقق الموجود في "اإلعدادات" – "إعدادات توصيل
األنسولين" – "اإليقاف التلقائي" ثم اختر زمن التأخر قبل اإلغالق
التلقائي.

مالحظة
يتم إيقاف ميزة إيقاف تلقائي بشكل تلقائي .إذا توقفت
المضخة بسبب ميزة اإليقاف التلقائي ،فستكون هناك حاجة
إلى استبدال الخزان لمواصلة التشغيل.

 14.3قاعدة بيانات األطعمة
تمثل قاعدة بيانات األطعمة وظيفة إضافية يمكنها توفير بيانات
عن محتوي الكربوهيدرات في مختلف األطعمة.
من "الشاشة الرئيسية" ،اختر زر ",اإلجراءات" ثم "قاعدة
بيانات األطعمة" .ال يمكنك استعراض قاعدة البيانات فقط ،وإنما
يمكنك إضافة ،وتحرير وحذف بيانات األطعمة يدويًا.

عند تشغيل ميزة اإليقاف التلقائي ،ستتوقف المضخة تلقائيًا
عن التوصيل إذا لم يكن هناك مدخالت مستخدم (ضغطة زر)
لمقدار وقت محدد 15 .دقيقة قبل اإليقاف ،سيبدأ الجهاز المحمول
المساعد لمرضى السكري في إصدار صافرة إلصدار تحذير بأن
إيقاف التشغيل وشيك الحدوث .إذا لم يتم ضغط الزر ،فستتوقف
المضخة عن التوصيل وستصدر المضخة والجهاز المحمول
المساعد لمرضى السكري كليهما تنبيهًا إلخبار المستخدم بتوقف
التوصيل.
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 15التعليق/االستئناف
 15.1كيفية التعليق/االستئناف
قد تحتاج بين الفينة واألخرى إيقاف توصيل األنسولين مؤق ًتا
من خالل استخدام وظيفة "التعليق" .يمكن أن يقع ذلك على سبيل
المثال إذا لم تتطلب أي تسريب أنسولين مؤق ًتا أو احتجت إلى نزع
المضخة عن مجموعة التسريب.
من "الشاشة الرئيسية" ،اختر زر "تعليق" إليقاف توصيل
األنسولين مؤق ًتا .يفتح مربع حواري تأكيدي كما هو واضح في
الشكل رقم  ،118اضغط على "موافق" للتعليق أو "إلغاء".
كما يمكنك اختيار إيقاف التوصيل والسماح للمضخة بااللتفاف
للوراء .تذكر أن لف المضخة للوراء سيتطلب تجهيز المستودع
مرة أخرى.

الشكل رقم 118

عقب تفعيل نمط التعليق ،يعود الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري إلى "الشاشة الرئيسية" وستعرض منطقة
المعلومات بها مقدار الوقت الذي توقف فيه توصيل األنسولين.
سيصير زر "التوقف المؤقت" زر "االستئناف" كما هو موضح
في الشكل رقم .119

مالحظة
في أثناء تفعيل وضع "التعليق" ،سيصدر الجهاز
المحمول المساعد لمرضى السكري صوت تنبيه كل  15دقيقة
لتذكيرك بأن التسليم قد توقف.
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الشكل رقم .120

مالحظة
في حال كانت هناك جرعة جارية ،فلن تتمكن من الدخول
إلى وضع "التعليق" .عليك أوالً إلغاء الجرعة قبل تعليق
التسليم.

الشكل رقم 119

إذا رغبت في استئناف توصيل األنسولين ،اضغط على زر
"استمرار" .سيفتح مربع حواري تأكيدي (الشكل رقم .)120
اختر "موافق" الستئناف توصيل األنسولين.
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 16التنبيهات واستكشاف

المشكالت وحلها.

تتمتع المضخة الالصقة بنظام أمان شامل للتحقق من المواقف
غير الطبيعية والتي تتطلب انتباهًا آنيًا .سيرسل النظام تنبيهات
تحذيرية صوتية ،أو ومضات ،أو اهتزازات باإلضافة إلى توفير
معلومات عبر شاشة الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري.
تنبيهات مضخة األنسولين هذه عبارة عن إخطارات بأخطاء
تواجه جهاز الضخ ،وال تشكل ضررً ا بدنيًا مباشرً ا.
يحتوي نظام مضخة األنسولين على جزأين – المضخة
الالصقة التي تكشف التنبيهات وترسلها ،والجهاز المحمول
المساعد لمرضى السكري الذي يستلم التنبيهات ويُخطر المستخدم
بها.
تحتوي مضخة األنسولين على تنبيهات متوسطة ومنخفضة
األولوية – وال يوجد بها تنبيهات مرتفعة األولوية (كما هو محدد
وف ًقا لمعايير األيزو).
التنبيهات ذات األولوية المتوسطة تأتي متى توقفت وظيفة
التوصيل نتيجة فشل تقني متطلبة تدخل المستخدم في عملية
الضخ ،أو تغيير المضخة ،أو حقن األنسولين يدويًا للسيطرة على
مستويات غلوكوز الدم.

التنبيهات ذات األولوية المنخفضة تأتي لتحذير المستخدم بأن
شي ًئا ما وشيك الحدوث ،ولكن يستمر توصيل األنسولين بشكل
طبيعي .ينبغي أن يكون المستخدمون مدركين لتلك المعلومات
وأن يضعوا خطط مقدمًا لضمان استمرار العالج بشكل يمكن
االعتماد عليه.

مالحظة
ال تتوفر أجهزة إنذار تشير إلى األنسولين القديم أو تكشف
تسربات األنسولين .يجب أن يكون المستخدم حذرً ا في حال
حدوث هذه الحاالت.

مالحظة
إذا بدأت مضخة األنسولين والجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري في العمل بشكل طبيعي ,دون إنذارات ،فإن
نظام اإلنذارات يعمل بشكل صحيح.

مالحظة
إذا فقدت مصدر الطاقة (البطارية فارغة) ،فلن يتم فقد
سجالت اإلنذار واإلعدادات ذات الصلة ،حتى بعد أكثر من
 30ثانية من انقطاع التيار الكهربائي.

مالحظة
ال يمكنك تعديل إعدادات اإلنذار ،بما في ذلك صوت
اإلنذار.
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مستويات أولوية تنبيه الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
مستوى التنبيه

إشارة مرئية

إشارة صوتية

أولوية متوسطة

وميض بضوء أصفر

ثالث صافرات متعاقبات

أولوية منخفضة

ضوء أصفر ثابت

صافرتان متعاقبتان

مستويات أولوية تنبيه المضخة الالصقة
مستوى التنبيه

إشارة بصرية

إشارة صوتية

إشارة اهتزاز

أولوية متوسطة

ضوء أصفر وامض

ال يوجد شيء

نعم

أولوية منخفضة

ضوء أصفر ثابت

ال يوجد شيء

نعم

مستوى صوت اإلنذار الصوتي
الجهاز

مستوى ضغط الصوت ()dB

المضخة الالصقة

ال يوجد شيء

الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري

90-60
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 16.1تنبيهات المضخة الالصقة
وصف التنبيه

مستوى األولوية

إشارة التنبيه

الحل/اإلجراء

ال يوجد أنسولين

متوسط

اهتزاز

ال يوجد المزيد من االنسولين وتوقف التوصيل .ستلتف المضخة
للوراء تلقائيًا .استبدل المستودع وتحقق من مستوى غلوكوز الدم
لديك.

تم اكتشاف انسداد (إطباق)

متوسط

مصابيح  ،LEDتوقف توصيل األنسولين .استبدل المستودع/مجموعة التسريب
وتحقق من مستوى غلوكوز الدم لديك.
اهتزاز

توقف توصيل غير متوقع

متوسط

مصابيح  ،LEDتوقف توصيل األنسولين .تحقق من مستوى غلوكوز الدم لديك.
استبدل المستودع/مجموعة التسريب .إذا استمرت المشكلة ،فتواصل
اهتزاز
مع المُورّ د إلرشادك.

تم استهالك بطارية
المضخة.

متوسط

مصابيح  ،LEDتوقف توصيل األنسولين.
اهتزاز
ستلتف المضخة تلقائيًا للوراء .يُرجى استبدال البطارية المستنفدة
بأخرى مشحونة بالكامل.

ال يمكن توصيل جرعة
كاملة/جرعة منخفضة

منخفض

مصابيح  ،LEDال يوجد ما يكفي من األنسولين في المستودع لتنفيذ الجرعة
المطلوبة .جهّز مستودعًا جديدًا الستدامه عقب نفاد القديم.
اهتزاز

مستوى بطارية المضخة
منخفض

منخفض

مصابيح  ،LEDمستوى بطارية المضخة أدنى من  .5%يُرجى تجهيز بطارية كاملة
الشحن لإلحالل.
اهتزاز

مالحظة
"توقف غير متوقع للتسليم" عندما يظهر هذا اإلشعار ،يعني
أنه قد توقف تسريب المضخة وسيتم إرجاع المضخة تلقائيًا.
يُرجى التحقق من اتصال البطارية وحالة المضخة ،وقياس
مستوى السكر في الدم.
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مالحظة
إذا تم تفعيل "اإليقاف التلقائي" ،فقد يتوقف التسريب عندما
تتم البرمجة المسبقة بهذه الطريقة .لمعرفة التفاصيل ،يُرجى
الرجوع إلى 14.2

 16.2تنبيهات الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
وصف التنبيه
متبق
ال يوجد أنسولين
ٍ

األولوية
متوسط

تم اكتشاف انسداد
(انغالق)
تقوف غير متوقع عن
التوصيل

متوسط

إشارة التنبيه
مصابيح ،LED
اهتزاز
مصابيح ،LED
اهتزاز
مصابيح ،LED
اهتزاز

متوسط

مصابيح ،LED
اهتزاز
مصابيح ،LED
اهتزاز
مصابيح ،LED
اهتزاز
مصابيح ،LED
اهتزاز

الحل/اإلجراء
المستودع فارغ وتوقف توصيل األنسولين .ستلتف المضخة الالصقة للوراء
تلقائيًا .استبدل المستودع وتحقق من مستوى غلوكوز الدم.
توقف توصيل األنسولين .استبدال المستودع/مجموعة التسريب وتحقق من
مستوى غلوكوز الدم لديك.
توقف توصيل األنسولين .وتحقق من مستوى غلوكوز الدم لديك .استبدل
المستودع/مجموعة التسريب .إذا استمرت المشكلة ،فتواصل مع المُورّ د
إلرشادك.
توقف التوصيل .ستلتف المضخة الالصقة للوراء تلقائيًا .يُرجى استبدال البطارية
المستنفدة بأخرى مكتملة الشحن.
ال يوجد ما يكفي من األنسولين في المستودع لتوصيل الجرعة المطلوبة .جهّز
مستودعًا جديدًا الستخدامه عقب نفاد القديم.
مستوى بطارية المضخة أقل من  .5%يُرجى تجهيز بطارية كاملة الشحن
لإلحالل.
مستوى بطارية الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري أقل من  .5%صله
بالشاحن.

مصابيح ،LED
اهتزاز

أعد تشغيل الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري إذا استمرت المشكلة،
فتواصل مع الموزع إلصالح الجهاز أو استبداله.

تم استنفاد بطارية
المضخة.
ال يمكن توصيل جرعة
كاملة/جرعة منخفضة
مستوى بطارية المضخة
منخفض
بطارية الجهاز المحمول
المساعد لمرضى السكري
مستنفذة
فشل الجهاز المحمول
المساعد لمرضى
السكري.

متوسط

منخفض
منخفض
منخفض
منخفض

TM

 Equilجهاز مضخة األنسولين الالصقة 101

مالحظة
إذا حدث إنذار ذو أولوية متوسطة ،فستتم إعادة مضخة
التصحيح تلقائيًا وتوقف جميع عمليات توصيل األنسولين.
ستظهر نافذة منبثقة على شاشة الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري لعرض المزيد من المعلومات والحلول
المقترحة لإلنذار .اضغط "موافقة" إلغالق النافذة المنبثقة.
عليك اآلن استبدال الخزان إلعادة تشغيل الجهاز ومواصلة
توصيل الجرعة.
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مالحظة
عندما يعطي الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
إشارة إنذار ،فإنه سيهتز أيضًا لضمان إخطار المستخدم.

مالحظة
تظهر اإلنذارات ذات األولوية المنخفضة مرة واحدة فقط
وال تتكرر

 16.3تأخر نظام التنبيه

التمثيل البياني لتأخر التنبيه

يتمتع نظام التنبيه بوقت تأخير كامن بين المكونات كما هو
موضح في الشكل رقم :121
•  :T2-T1الوقت الذي يستغرقه مستشعر األمان في المضخة
الالصقة الكتشاف تنبيه ≤ .0.1s

نظام التنبيه موزع – إذا اكتشف مستشعر مضخة وجود
مشكلة ،فإنه سيصدر تنبيهًا خالل  0.2ثانية .سيتلقى الجهاز
المحمول المساعد لمرضى السكري المعلومات وسيصدر تنبيهًا
ثوان.
خالل 4
ٍ

•  :T3-Tمقدار الوقت بين اكتشاف تنبيه ما وإصدار إشارة تنبيه
إلى الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري ≤ .0.1s
•  :T4-T3الوقت الذي تستغرقه المضخة إلرسال معلومات
التنبيه السلكيًا إلى الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
≤ .4s
•  :T5-T4مقدار الوقت بين الوقت الذي يتلقى فيه الجهاز
المحمول المساعد لمرضى السكري التنبيه إلصدار إشارة تنبيه ≤
.0.1s
إنشاء إشارة إنذار

إشارة فورية من المريض

حد اإلنذار

متغير معياري
حالة اإلنذار الفسيولوجي

استجابة خوارزمية متفاوتة

الوقت

الشكل رقم 121

TM
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 17الصيانة
المضخة الالصقة والجهاز المحمول المساعد لمرضى
السكري أجهزة دقيقة .سيؤدي االستخدام والصيانة بشكل غير
صحيح إلى انخفاض الدقة أو حتى فشل المضخة .يُرجى قراءة
هذا الفصل بعناية لالطالع على كيفية االعتناء بنظام المضخة
الالصقة لديك.

 17.1التنظيف
 17.1.1المضخة
3 1نظف السطح الخارجي مستخدمًا منظ ًفا لطي ًفا وقطعة قماش
ناعمة رطبة .استخدم قطعة قماش للتجفيف.
3 2طهّر مستخدمًا ماسحة كحولية.
3 3ال تستخدم المذيبات ،أو مزيل طالء األظافر ،أو مخفف
الطالء لحك السطح الخارجي.
3 4احفظ المضخة جافة وتجنب وصول الماء إليها.
3 5ال تستخدم أي مزلقات.
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 17.1.2الجهاز المحمول المساعد لمرضى
السكري
3 1نظف السطح الخارجي مستخدمًا منظ ًفا لطي ًفا وقطعة قماش

ناعمة رطبة .استخدم قطعة قماش أخرى للتجفيف.
3 2طهّر مستخدمًا ماسحة كحولية.

3 3ال تستخدم المذيبات ،أو مزيل طالء األظافر ،أو مخفف
الطالء لحك السطح الخارجي.
3 4احفظ الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري جا ًفا وتجنب
وصول الماء إليه.
3 5ال تستخدم أي مزلقات.
3 6حافظ على نظافة منفذ شريط االختبار.

 17.1.3جهاز الوخز
استخدم قطعة قماش رطبة بصابون وماء ساخن لمسح
السطح .ال تغمر جهاز الوخز في الماء.

 17.2تجنب درجات الحرارة المتطرفة

 17.4أشرطة االختبار

3 1تجنب تعريض المضخة والجهاز المحمول المساعد لمرضى
السكري إلى درجات حرارة أعلى من  40درجة مئوية أو أدنى
من  0درجة مئوية.

• استخدم أشرطة اختبار الغلوكوز MicroTech’s Exactive
 EQفقط مع الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري.

3 2يتجمد محلول األنسولين عند درجة حرارة  0مئوية وينحل
عند درجات الحرارة المرتفعة .إذا كنت خارج المنزل في جو
بارد ،فارتد مضختك بالقرب من جسمك وغطها بمالبس دافئة.
إذا كنت في جو دافئ ،فاتخذ إجراءاتك للحفاظ على المضخة
واألنسولين باردين.
3 3ال تستخدم التعقيم بالبخار مع مضختك أو مساعدك الرقمي
الشخصي أو تضعهما في فرن أوتوكالف للتعقيم.

 17.3تجنب الغمر بالماء
تحمل المضخة الالصقة تصنيف ( IPX4مقاومة للترشاش) .ال
تستحم ،أو تسبح ،أو تغمر مضختك بالماء عبر وسيلة أخرى .إذا
غمرت المضخة بالماء عرضيًا ،فقد ال تعمل بشكل صحيح.
الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري غير مقاوم
للترشاش ،وبالتالي ينبغي عليك دومًا حفظه بعيدًا عن الماء.

• خزن أشرطة االختبار في مكان نظيف وجاف وفي درجة
حرارة تراوح بين  .30-5درجة مئوية ( 86-41فهرنهايت) .ال
تخزن أشرطة االختبار في مكان ساخن أو تحت ضوء الشمس
المباشر.
• ال تتضع أشرطة االختبار في الثالجة أو تجمدها.
• ال تخزن أشرطة االختبار او تستخدمها في محيط رطب مثل
الحمام.
• ال تخزن الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري ،أو
أشرطة االختبار ،أو المحلول الضابط بالقرب من مواد مبيّضة أو
منظفات تحتوي على مبيّضات.
• أغلق الغطاء على القنينة بمجرد إخراج شريط االختبار.
• استخدم شريط االختبار فورً ا عقب إخراجه من العبوة.
• ال تستخدم أشرطة اختبار منتهية الصالحية .حيث قد يؤدي
القيام بذلك إلى نتائج غير دقيقة.

مالحظة
يتضمن ملصق شريط االختبار تاريخ انتهاء الصالحية
بتنسيق الشهر-السنة .مثالً ،يشير  2019-01إلى أن شرائط
االختبار صالحة حتى يناير .2019

TM
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إرشادات خاصة ألشرطة االختبار المبيعة في قنينة:
• ينبغي تخزين أشرطة االختبار في قنينة محكمة اإلغالق
المرفقة.
• ال تخزن أشرطة االختبار خارج القنينة المرفقة .ال بد من
تخزين أشرطة االختبار داخل القنينة األصلية مع إحكام إغالق
الغطاء.
• ال تنقل أشرطة االختبار من القنينة المرفقة إلى وعاء آخر.
• أغلق غطاء القنينة فورً ا عقب إخراج شريط اختبار.
• قد تستخدم قنينة أشرطة اختبار جديدة لمدة  6أشهر عقب
فتحها ألول مرة .يُرجى تدوين مالحظة حول تاريخ فتح القنينة
ألول مرة والتخلص منها بعد مرور  6أشهر.

احتياطات شريط االختبار:
الستخدام  in vitroالتشخيصي.
• استخدم شريط االختبار فورً ا عقب إخراجه من العبوة وإال قد
ال تكون نتائج االختبار دقيقة.
• ال تستخدم أشرطة اختبار ممزقة ،أو مثنية ،أو تالفة بأي حال.
ال تعد استخدام أشرطة االختبار.
• احفظ عبوة أشرطة االختبار بعيدًا عن األطفال والحيوانات
األليفة.
• استشر طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية قبل إجراء أي
تغييرات في خطتك العالجية استنادًا إلى نتائج اختبار غلوكوز
الدم.
• يُرجى الرجوع إلى إرشادات شريط االختبار لمزيد من
المعلومات التفصيلية.

 Equil 106جهاز مضخة األنسولين الالصقة
TM

 17.5المحلول الضابط
المحلول الضابط هو محلول غلوكوز بتركيز معروف
ويستخدم لتأكيد عمل مقياس غلوكوز الدم في الجهاز المحمول
المساعد لمرضى السكري وأشرطة االختبار بشكل صحيح .من
المهم إجراء اختبار ضبط الجودة بانتظام للتأكد من حصولك على
نتائج دقيقة.
ينبغي عليك إرجاء اختبار ضبط الجودة في المواقف التالية:
• متى راودك شك بأن المقياس أو أشرطة االختبار ال تعمل
بشكل صحيح.
• متى راودك شك أن نتائج اختبارك غير دقيقة أو غير متوافقة
مع ما تشعر به.
• متى راودك الشك بأن مقياسك قد تلف.
• بعد تنظيفك مساعدك الرقمي الشخصي.
ارجع إلى الفصل  10.8لالطالع على اإلرشادات المتعلقة
بكيفية إجراء اختبار ضابط.

التخزين والتناقل
يُرجى استعراض إرشادات التخزين والتناقل التالية:
ّ
خزن المحلول الضابط في درجة حرارة تتراوح بين 30-5
•
درجة مئوية ( 86-41فهرنهايت).
• ال تضع المحلول الضابط في الثالجة أو تجمده.
• ال تستخدم المحلول الضابط إذا كان باردًا حتى تعود درجة
حرارته إلى درجة حرارة الغرفة.
• ال تستخدم المحلول الضابط منتهي الصالحية.

مالحظة
يتضمن ملصق محلول التحكم تاريخ انتهاء الصالحية
بتنسيق الشهر-السنة .مثالً ،يشير 2019-01إلى أن شرائط
االختبار صالحة حتى يناير .2019

• قد يُستخدم المحلول الضابط لمدة  6أشهر بعد فتح القارورة
ألول مرة .يُرجى تدوين مالحظة بتاريخ فتح القارورة ألول مرة
ولتخلص منها بعد مرور  6أشهر .ال تستخدمها بعد تاريخ انتهاء
الصالحية.

احتياطات المحلول الضابط:
• لالستخدام في التشخيص في المختبر .يُستخدم المحلول
الضابط لالختبار فقط خارج الجسم .ال تبلعه أو تتناوله عن طريق
الحقن.
• يجب رج المحلول الضابط قبل االستخدام.
• يجب إجراء اختبارات مراقبة الجودة فى درجات حرارة من
 30-15درجة مئوية.
• ال تدع زجاجة المحلول الضابط تلمس شريط االختبار.
• استخدم فقط المحلول الضابط المُوصى به للمقياس الخاص
بك.
• ال يُوصى باستخدام نطاقات الضبط الموضحة على حزمة
شريط االختبار لنطاقات مستوى غلوكوز في الدم .يجب تحديد
نطاق الغلوكوز الشخصي من قِبل أخصائي الرعاية الصحية.
يُرجى الرجوع إلى تعليمات المحلول الضابط لمعرفة المزيد
من المعلومات التفصيلية.

 17.6التصوير باألشعة السينية
والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير
باألشعة المقطعية
إذا كنت ستجري تصويرً ا باألشعة السينية أو تصويرً ا
بالرنين المغناطيسي أو تصويرً ا باألشعة المقطعية أو أي نوع
فأزل المضخة والجهاز المحمول
آخر سيعرضك إلى اإلشعاعِ ،
المساعد لمرضى السكري قبل الدخول إلى الغرفة التي يوجد بها
هذا الجهاز.
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 17.7االحتياطات
على الرغم من أن المضخة بها أجهزة إنذار متعددة للسالمة،
فإنه ال يمكنها إخطارك بما إذا كانت أجهزة التسريب ُتسرب أو
أن األنسولين فقد قوة مفعوله .لذلك ،من الضروري أن تختبر
مستويات الغلوكوز في الدم أربع مرات على األقل يوميًا .إذا كان
مستوى الغلوكوز في الدم خارج النطاق ،فتحقق من المضخات
وأجهزة التسريب للتأكد من وصول الكمية الالزمة من األنسولين.

 17.8االتصال الالسلكي
تتواصل المضخة الالصقة و الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري السلكيًا ،وعندما يرسل المساعد الشخصي
الرقمي تعليمات إلى المضخة ،يجب أن يكونا على مسافة مقبولة.
يتوفر لدى المضخة الالصقة والجهاز المحمول المساعد لمرضى
السكري نطاق اتصال السلكي يصل إلى  2متر .يكون للمسافة
والبيئة المحيطة تأثير كبير على سالمة اإلشارة الالسلكية.
يُرجى اتباع االقتراحات الواردة أدناه للوصول إلى الحد
األقصى من اإلشارة الالسلكية.
 1تجنب العوائق الموجودة بين الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري والمضخة ،مثل الجدران واألرضيات واللوحات
المعدنية واألشخاص وما إلى ذلك.
 2تجنب ارتداء المالبس التي تحتوي على مواد معدنية حول
المضخة.
 3تجنب اإلشعاع الكهرومغناطيسي القوي.
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 4يُرجى إبقاء األجهزة الالسلكية األخرى بعيدة عن المضخة
والجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري ،حتى إذا كانت
األجهزة تتوافق مع متطلبات االنبعاثات الوطنية .ال يزال يمكن أن
يحدث تداخل السلكي.
وإذا كانت قوة اإلشارة بين المضخة والجهاز المحمول
بشكل أسرع
المساعد لمرضى السكري جيدة ،فستنتقل المعلومات
ٍ
بينهما .يُرجى مراقبة قوة اإلشارة الالسلكية دائمًا في شريط الحالة
قبل استخدام الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري .وفي
حال كانت اإلشارة ضعيفة أو ال توجد إشارة ،فلن يتمكن الجهاز
المحمول المساعد لمرضى السكري من االتصال بالمضخة.

مالحظة
في حال كانت اإلشارة ضعيفة أو ال توجد إشارة ،تحقق
من أنك تتجنب الحاالت األربعة المذكورة أعاله .وإذا كانت
اإلشارة ال تزال ضعيفة ،فانقل الجهاز المحمول المساعد
لمرضى السكري بالقرب من المضخة .وإذا كانت المشكلة
مستمرة ،يُرجى التواصل مع خدمة العمالء

 17.9التخلص من األجهزة
عند استبدال المضخة ووحدة التحكم المحمولة وملحقاتها،
يُرجى عدم رميها .يمكنك أخذها إلى منشأة إلعادة تدوير
اإللكترونيات أو إعادتها إلى شركتنا.
ال ترم البطاريات التالفة أو منتهية الصالحية .يُرجى التخلص
من البطاريات وف ًقا لقوانين إعادة التدوير المحلية.

 17.10النقل
تجنب وضع األشياء الثقيلة أعلى المضخة الالصقة والجهاز
المحمول المساعد لمرضى السكري .تجنب التعرض ألشعة
الشمس المباشرة والمطر .ويُرجى النقل وف ًقا لظروف النقل.

 17.11التخزين
في حال لم تستخدم جهاز المضخة مؤق ًتا ،يمكنك تخزين
المكونات في مكان بارد وجاف ونظيف وجيد التهوية.
إذا قررت عدم استخدام المضخة لفترة طويلة ،فإنه يجب
تخزين البطارية بشكل منفصل.

 17.12االعتبارات األخرى
عند التعامل مع المواد التي يحتمل أن تكون معدية (مثل الدم
أو الكواشف) ،استخدم قفازات واقية أو األغطية الواقية أخرى إذا
كان هناك احتمالية لتعرض البشرة.
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 18المواصفات
 18.1المواصفات العامة
رقم الطراز
الحجم
الوزن
سعة الخزان
درجة حرارة التشغيل
درجة رطوبة التشغيل
درجة حرارة التخزين
درجة رطوبة التخزين
المقاومة المائية
رسائل اإلنذار
تخزين السجل
العرض
البطارية
حد إنذار الخزان المنخفض
إيقاف تلقائي
إيقاف نطاق الوقت تلقائيًا
سلوك الذاكرة في أثناء انقطاع التيار
الكهربائي
التردد الالسلكي وعرض النطاق الترددي
التضمين الالسلكي
الطاقة المشعة
الضمان

الجهاز المحمول المساعد لمرضى السكري
مضخة األنسولين الالصقة
MTM-2
MTM-1
)112 x 57.2 x 12mm(LxWxD
)59.5x40x11.1mm(LxWxD
 71غرامًاا (بدون البطارية)
 23غرامًاا (بدون البطارية أو األنسولين)
 2ملليلتر
(41-104 °F) 5-40 °C
(41-104 °F) 5-40 °C
( 93%-10غير مكثفة)
( 93%-10غير مكثفة)
-40°C-55°C
-40°C-55°C
( 95%-5غير مكثفة)
( 95%-5غير مكثفة)
IPX0
IPX4
صوت ،مصباح ( LEDأصفر) ،شاشة
مصباح ( LEDأصفر) ،اهتزاز
تتم المزامنة تلقائيًا مع الجهاز المحمول المساعد التصفح حسب الشاشة
لمرضى السكري
شاشة  3.2بوصة ملونة تعمل باللمس
ال شيء
mAh1000
mAh70
 50-10وحدة ،بزيادات  5وحدة و 10وحدة تلقائيًا
تمكين/إيقاف – متوقف تلقائيًا
 24-1ساعة أو زيادات لساعة  10 ،1ساعات تلقائيًا
يتم االحتفاظ بجميع اإلعدادات والسجالت بعد انقطاع التيار الكهربائي.
الترددGHz~2.48 GHz : 2.402النطاق التردديMbps :1
GFSK
-2dBm
 4سنوات
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 18.2التوصيل
السمة

المواصفات

المعدل األساسي

 35 - 0.025وحدة  /ساعة ،مبرمجة بزيادات من  0.025وحدة  /ساعة

البرامج األساسية

 3برامج أساسية ،ولكل منها  48جزءًا زمنيًا

الحد األقصى من المعدل األساسي

 35-0.025وحدة  /ساعة ،والقيمة االفتراضية 0.5 :وحدة  /ساعة

المعدل األساسي

 35-0.025وحدة  /ساعة ،والقيمة االفتراضية 0.5 :وحدة  /ساعة

المعدل األساسي المؤقت

وحدة  /ساعة أو  %من المعدل األساسي ،يتم تذكر آخر  3معدالت أساسية ،والقيمة
التلقائية متوقفة.

حجم الجرعة

، 3 0.025U-25Uإعدادات مسبقة

زيادة الجرعة

 ،0.025/0.05/0.1/0.5/1 Uوالقيمة االفتراضية 0.1 U:

الحد األقصى لحجم الجرعة

25-1 ،Uمبرمجة في زيادة  ،1Uوالقيمة االفتراضية 10U

الجرعة الممتدة

مبرمجة من خالل  Uأو  %من إجمالي الجرعات ،والقيمة االفتراضية متوقفة
تمديد الوقت 8-0.5 :ساعات بزيادات تصل إلى  0.5ساعة

جرعة سريعة

مفعّل/متوقف ،الوضع االفتراضي متوقف

زيادة الجرعة السريعة

 2-0.1وحدة ،والقيمة االفتراضية  0.1وحدة

 18.3جهاز قياس نسبة السكر بالدم
السمة

المواصفات

نطاق القياس

 33.3-1.1ملليمول/لتر

تذكيرات االختبار

ثوان
5
ٍ
 7تذكيرات ويمكن تكرارها

حجم خاليا الدم الحمراء في الدم

55%-30

وقت االختبار
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 18.4حاسبة الجرعات
السمة

المواصفات

حاسبة الجرعات

مفعّل/متوقف ،والوضع االفتراضي متوقف

نسبة الكربوهيدرات

 150-1غرامًا من الكربوهيدرات  /وحدة في  1غرامًا من الكربوهيدرات  /وحدة من
الزيادات ،ال تتوفر قيمة افتراضية

عامل حساسية األنسولين

 16.7-0.1ملليمول  /لتر  /وحدة في  0.1خطوة ،ال تتوفر قيمة افتراضية

التصويبات للنواحي السلبية

متوقف/مفعل والوضع االفتراضي مفعل

مدة فعالية األنسولين

 6-2ساعات في زيادة تصل إلى  ،0.5وال تتوفر قيم افتراضية

 18.5تسليم الجرعة
خطوات الجرعة

الحجم المحدد لكل خطوة

الفاصل الزمني بين الخطوات

سرعة التسريب في الدقيقة

 0.05وحدة

 0.5ميكرولتر

الخطوة األولى

 3وحدات

 18.6دقة التسريب
خالل معدل تسليم يعادل  1وحدة/ساعة ،وتم قياس الخطأ
بنسبة  0.4 %كما هو مبين في الشكل .122

مالحظة
تم تحقيق نتائج االختبارات أعاله باستخدام الرقم التسلسلي
للمضخة A001 0ورقم مجموعة الخزان G13B25001
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الشكل 122

عندما تم ضبط معدل التسليم على  0.01مل  /ساعة ،يظهر
التدفق المقاس في الشكل .123

 18.8وقت إنذار االنسداد
عند اكتشاف انسداد السوائل ،يحدث إنذار انسداد .سيتم تسليم
 2.5وحدة من األنسولين قبل ظهور هذا اإلنذار.
يعرض الجدول الوارد أدناه ثالث سرعات للتسليم وتأخيرات
إنذار االنسداد المعني باستخدام األنسولين .U100

الشكل 123

 18.7كشف انسداد (الحد األقصى
لضغط التسريب)
عندما يصل الضغط داخل الخزان إلى kPa ± 30kPa100
بحد أقصى ،سيحدث إنذار بشأن االنسداد وسيرجع نظام المحرك
تلقائيًا.

المعدل

الوقت الزمني
المعتاد قبل اإلنذار

أقصى حد للوقت
قبل اإلنذار

المعدل السريع
( 3وحدات/
ساعة)

 50ثانية

 53ثانية

المعدل المتوسط
( 1وحدة/ساعة)

 150دقيقة

 160دقيقة

المعدل البطيء
( 0.025وحدة/
ساعة)

 100ساعة

 105ساعة

 18.9جرعة زائدة  /جرعة صغيرة
تحتوي المضخة على أجهز استشعار هدفها الوحيد التحقق من
دقة التسريب .إذا كانت الكمية الفعلية للتوصيل أكثر أو أقل من
الكمية المطلوبة ،فإن ذلك يسمى جرعة زائدة أو جرعة صغيرة.
يمكن ألجهزة االستشعار في المضخة اكتشاف حاالت الجرعة
الزائدة أو الجرعة الصغيرة وتعويضها تلقائيًا أو إصدار إنذار.
الحد األقصى لمقدار الجرعة التي يمكن توصيلها في خطأ
واحد هو  0.25وحدة.
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18.10

التوافق الكهرومغناطيسي

هذه األجهزة مخصصة لالستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية
المحددة في هذا الفصل .على العميل أو مستخدم الجهاز التأكد من
استخدام الجهاز في مثل هذه البيئة.
قد يكون لتداخالت االتصاالت الالسلكية الجوالة والمحمولة
تأثير على الجهاز.
يُرجى استخدام الكابالت والملحقات المقدمة .تعد معلومات
الكابل كما يلي:
#

عنصر

الطول
(بالمتر)

كابالت
محمية

مالحظات

1

كابل شحن الجهاز
المحمول المساعد
لمرضى السكري

1.0m

نعم

EUT DC
5V

ال ينصح باستخدام الملحقات األخرى بخالف تلك المحددة
للجهاز .قد تؤدي إلى زيادة االنبعاثات أو انخفاض مناعة الجهاز.
يجب عدم استخدام الجهاز بجوار األجهزة األخرى أو تكديسه
معها .وإذا كان استخدامه في هذه الحالة ضروريًا ،فإنه يجب
مراقبة الجهاز للتحقق من التشغيل العادي في التكوين الذي سيتم
استخدامه فيه.
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األداء األساسي موضّح في الجدول الوارد أدناه:
األداء

الوصف المحدد

دقة التسريب

خالل ± 5 %

 :IEC 60601-1-2الجدول 201
تصريح الشركة المصنعة واإلرشاد  -المناعة الكهرومغناطيسية
الجهاز مخصص لالستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه .على العميل أو مستخدم الجهاز التأكد من استخدامه في بيئة كهذه.
اختبار االنبعاثات

االمتثال

البيئة الكهرومغناطيسية  -اإلرشاد

انبعاثات الترددات الالسلكية
()RF
CISPR 11

المجموعة 1

يستخدم الجهاز طاقة  RFفقط من أجل وظيفته الداخلية .ومن ث َّم،
فإن انبعاثات الترددات الالسلكية الخاصة به منخفضة للغاية ومن
غير المحتمل أن تتسبب في أي تداخل في األجهزة اإللكترونية
القريبة.

انبعاثات الترددات الالسلكية
()RF
CISPR 11

الطراز ب

الجهاز مناسب لالستخدام في جميع المنشآت ،بما في ذلك المنشآت
المحلية وتلك المتصلة مباشرة بمصدر الطاقة العام منخفض الجهد
الكهربي.

االنبعاثات المتناسقة
IEC 61000-3-2

الطراز أ

تقلبات الجهد /انبعاثات تردد
الجهد
IEC 61000-3-3

امتثال
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 :IEC 60601-1-2الجدول 202
تصريح الشركة المصنعة واإلرشاد – المناعة الكهرومغناطيسية
الجهاز مخصص لالستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه .على العميل أو مستخدم الجهاز التأكد من استخدامه في بيئة كهذه.
البيئة الكهرومغناطيسية – اإلرشاد
مستوى االمتثال
مستوى االختبار
اختبار المناعة
IEC 60601
التفريغ اإلكتروستاتيكى

 ±6كيلو فولت للتالمس

 ±8كيلو فولت للتالمس

يجب أن تكون األرضيات من الخشب أو الخرسانة أو بالط

IEC 60601-4-2

 ±8كيلو فولت هواء

 ±15كيلو فولت هواء

السيراميك .إذا كانت األرضيات مغطاة بمواد اصطناعية،

انفجار كهربائي سريع وعابر

 ±2كيلو فولت

 ±2كيلو فولت

IEC 61000-4-4

 ±1كيلو فولت لخطوط اإلدخال  ±1كيلو فولت لخطوط اإلدخال

 /اإلخراج
 ±1كيلو فولت نمط تفاضلي
اندفاعة كهربائية
 ±2كيلو فولت نمط مشترك
IEC 61000-4-5
انخفاضات الجهد واالنقطاعات نسبة اختبار الوحدة أقل من
( 5%نسبة االنخفاض في
القصيرة واختالفات الجهد
اختبار الوحدة أكبر من )95%
حول خطوط إدخال مصدر
لنصف دورة.
الطاقة
11-4-IEC 61000
نسبة اختبار الموجات فوق
الصوتية ( 40%نسبة
االنخفاض في اختبار الموجات
فوق الصوتية  )60%لخمس
دورات
نسبة اختبار الموجات فوق
الصوتية ( 70%نسبة
االنخفاض في اختبار الموجات
فوق الصوتية  )30%في
 25دورة
نسبة اختبار الموجات فوق
الصوتية أقل من ( 5%نسبة
االنخفاض في اختبار الموجات
فوق الصوتية أكبر من )95%
لخمس دورات
حقل تردد الطاقة
3 A/m
( 60 /50هيرتز )
المغناطيسي
IEC 61000-4-8
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 /اإلخراج
 ±1كيلو فولت نمط تفاضلي
 ±2كيلو فولت نمط مشترك
نسبة اختبار الوحدة ( 5%نسبة
االنخفاض في اختبار الوحدة أكبر
من  )95%لنصف دورة
نسبة اختبار الموجات فوق
الصوتية ( 40%نسبة االنخفاض
في اختبار الموجات فوق الصوتية
 )60%لخمس دورات

فإنه يجب أال تقل الرطوبة النسبية عن .30٪
يجب أن تكون جودة الطاقة الرئيسية هي البيئة التجارية أو
الصحية النموذجية.
يجب أن تكون جودة الطاقة الرئيسية في البيئة التجارية أو
الصحية النموذجية.
يجب أن تكون جودة الطاقة الرئيسية في البيئة التجارية
أو الصحية النموذجية .إذا كان مستخدم الجهاز يحتاج
إلى تشغيل مستمر في أثناء انقطاع التيار الكهربائي ،فمن
المستحسن أن يتم تشغيل الجهاز من خالل مصدر بديل
للطاقة أو بطارية.

نسبة اختبار الموجات فوق
الصوتية ( 70%نسبة االنخفاض
في اختبار الموجات فوق الصوتية
 )30%في  25دورة
نسبة اختبار الموجات فوق الصوتية
أقل من ( 5%نسبة االنخفاض في
اختبار الموجات فوق الصوتية أكبر
من  )95%لخمس دورات
400 A/m

يجب أن يتوفر لحقل تردد الطاقة المغناطيسي خصائص
مستوى حقل تردد الطاقة المغناطيسي في مكان نموذجي في
بيئة تجارية وصحية نموذجية

 :IEC 60601-1-2الجدول 204
تصريح الشركة المعلنة واإلرشاد – المناعة الكهرومغناطيسية
الجهاز مخصص لالستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه .على العميل أو مستخدم الجهاز التأكد من استخدامه في بيئة كهذه.
اختبار المناعة

مستوى اختبار
IEC 60601

مستوى االمتثال

البيئة الكهرومغناطيسية  -اإلرشاد

التردد الالسلكي

 3فولت (وحدة تنظيم

 3فولت (وحدة

يجب عدم استخدام معدات االتصاالت الالسلكية الجوالة والمحمولة بالقرب من أي

المُوصل

الجهد)

تنظيم الجهد)

جزء من الجهاز ،بما في ذلك الكابالت ،من مسافة الفصل المُوصى بها المحسوبة من

IEC 61000-4-6

kHz~80MHz150

 10فولت (نطاق

 10فولت (نطاق التردد
الطبي الهندسي)

التردد الطبي
الهندسي)

kHz~80MHz150

المعادلة المطبقة على تردد المرسل.
مسافة الفصل المُوصى بها
d=1.2√P
d=1.2√P 80MHz~800MHz
d=2.3√P 800MHz~2.5GHz

الترددات الالسلكية
المشعة
IEC 61000-4-3

 10فولت  /متر
MHz~2.5GHz80

 3فولت  /متر

حيث  Pهي الحد األقصى لمعدل طاقة إخراج المرسل بالوات ( )Wوف ًقا للشركة
المصنعة لجهاز اإلرسال ،و dهي مسافة الفصل المُوصى بها باألمتار ( .)mيجب
أن تكون قوى الحقل الناتج عن مرسالت ترددات السلكية ثابتة ،كما هي محددة من
ب
قبل فحص الموقع الكهرومغناطيسيأ أقل من مستوى االمتثال في كل نطاق تردد.
قد يحدث التداخل بالقرب من المعدات التي تحمل الرمز التالي:

أ ال يمكن معرفة قوى الحقل الناتج عن مرسالت ثابتة من الناحية النظرية بدقة ،وذلك مثل المحطات األساسية للهواتف الراديوية (الخلوية  /الالسلكية) وأجهزة
الراديو المتنقلة البرية ،وراديو الهواة ،والبث اإلذاعي  AMو ،FMوالبث التلفزيوني .لتقييم البيئة الكهرومغناطيسية نتيجة لمرسالت الترددات الالسلكية الثابتة،
يُرجى مراعاة فحص الموقع الكهرومغناطيسي .إذا تجاوزت قوى الحقل المُقاسة في الموقع الذي يُستخدم فيه الجهاز مستوى امتثال التردد الالسلكي المطبق
أعاله ،فإنه يجب مراعاة الجهاز للتحقق من التشغيل العادي .وفي حال مالحظة أداء غير طبيعي ،فقد تكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية ،مثل إعادة
توجيه الجهاز أو نقله.
ب عبر نطاق التردد الذي يتراوح بين  150كيلوهرتز و 80كيلوهرتز ،ينبغي أن تكون قوى الحقل أقل من  3فولت  /متر
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 :IEC60601-1-2الجدول 206
مسافات الفصل المُوصى بها بين أجهزة اتصال الترددات الالسلكية المتنقلة والمحمولة والجهاز
هذه األجهزة مخصصة لالستخدام في بيئة يتم فيها التحكم بتوزيعات الترددات الالسلكية المشعة .يمكن للعميل أو مستخدم الجهاز المساعدة
في منع التداخل الكهرومغناطيسي من خالل الحفاظ على الحد األدنى للمسافة الفاصلة بين أجهزة االتصال الالسلكية المحمولة والمتنقلة
(المرسالت) والجهاز كما هو مُوصى به في الجدول الوارد أدناه ،وذلك وف ًقا للحد األقصى لطاقة إخراج أجهزة االتصال
مسافة الفصل وف ًقا لتردد المرسل (بالمتر)
أقصى معدل لطاقة إخراج
المرسل

kHz~80MHz150
d=1.2√P

MHz~800MHz80
d=1.2√P

MHz~2.5GHz800
d=2.3√P

0.01

0.12

0.12

0.23

0.1

0.38

0.38

0.73

1

1.2

1.2

2.3

10

3.8

3.8

7.3

100

12

12

23

بالنسبة إلى أجهزة اإلرسال المصنفة عند الحد األقصى لطاقة اإلخراج غير المدرجة أعاله ،يمكن تقدير مسافة الفصل الموصي بها باألمتار
(م) باستخدام المعادلة المطبقة على تردد المرسل ،حيث يكون  Pهو أقصى معدل لطاقة إخراج جهاز اإلرسال بالوات (وات) وف ًقا للشركة
المصنعة لجهاز اإلرسال.
مالحظة  1عند  80ميغاهرتز و 800ميغاهرتز ،تنطبق مسافة الفصل لنطاق التردد األعلى.
مالحظة  2قد ال تنطبق هذه اإلرشادات على جميع الحاالت .يتأثر االنتشار الكهرومغناطيسي باالمتصاص واالنعكاس الناجم عن المباني
واألشياء واألشخاص

 Equil 118جهاز مضخة األنسولين الالصقة
TM

 19الملحق
 19.1الرموز
استخدام مرة واحدة فقط

نطاق درجات الحرارة

مراجعة إرشادات االستخدام

التعامل بحرص

االستخدام حسب

النوع  BFلألجزاء المالمسة
للجسم

الشركة المُص ّنعة

مستوى مقاومة الماء

رقم المجموعة
الرقم التسلسلي
التعقيم باستخدام أكسيد اإليثلين

LOT
الرقم التسلسلي ()SN
أكسيداإليثلينالمعقم

المخاطر البيولوجية
جهاز التشخيص في المختبر
اإلشعاع غير المؤين

IPX4

قابلة إلعادة التدوير
عدم التخلص من النفايات المنزلية
التجفيف التام
CTRL

نطاق محلول التحكم
IVD

االحتفاظ بالجهاز بعيدًا عن
مصادر الحرارة واإلشعاع
أجهزة الفئة 2

انظر تعليمات االستخدام
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