دليل مستخدم تطبيق الجهاز المحمول

المراقبة عن ُبعد باستخدام نظام Eversense CGM
وتطبيق Eversense NOW
يشمل تطبيق  Eversense CGMميزة اختيارية للمراقبة عن بُعد .تتيح هذه الميزة رؤية بيانات Eversense CGM
على شاشة ثانوية عبر تطبيق  Eversense NOWللجهاز المحمول.

هدف االستعمال
تطبيق  Eversense NOWمع ّد لالستخدام كشاشة ثانوية لعرض بيانات وتنبيهات الجلوكوز من مستخدمي .Eversense CGM

موانع االستعمال
اتبع توجيهات العيادة وتوجيهات المؤسسات األخرى حول استخدام جهازك المحمول في وجود أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي
وجهاز التصوير المقطعي المحوسب ومعدات اإلجراءات األخرى.

المخاطر
قد تكون هناك أوقات ال يمكن فيها إرسال بيانات الجلوكوز إلى تطبيق  .Eversense NOWإذا لم تكن تتلقى بيانات الجلوكوز من
مستخدم  ،Eversense CGMفال يمكنك المساعدة في حالة ارتفاع أو انخفاض قيمة الجلوكوز .توفر خاصية المراقبة عن بُعد شاشة
عرض ثانوية للبيانات .فهو ليس نظام مراقبة عن بُعد في الزمن الحقيقي.
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قد ال يكون لدى مستخدمي  Eversense CGMدائمًا اتصال لدعم نقل البيانات مثل اإلنترنت/واي فاي أو  .4G/LTE/3Gإذا لم يكن لديك
أو لدى مستخدم  Eversense CGMاتصال باإلنترنت ،فلن تكون بيانات الجلوكوز الخاصة به متوفرة لك الستعراضها .بإمكان أي
مشكلة مع األجهزة المحمولة أو اإلنترنت الالسلكي أو اتصال البيانات أو نظام إدارة بيانات ( ،Eversense (DMSأو إذا كان جهاز
اإلرسال الذكي لدى مستخدم  CGMخارج نطاق جهازه المحمول ،أو شحن جهاز اإلرسال الذكي التسبب بعدم عرض البيانات .يجب
أال يعتمد مستخدم  Eversenseعلى أنك تراقب بيانات الجلوكوز لديه لمساعدته في حالة حدث جلوكوز مرتفع أو منخفض.

الفوائد
نظام  Eversense CGMالمستخدم مع تطبيق  Eversense NOWللمراقبة عن بُعد يمكنه أن يمنح مستخدمي  CGMثقة إضافية ،ألنهم
يعلمون أن أشخاصًا آخرين يمكنهم أيضًا رؤية بيانات  CGMالخاصة بهم.

تحذيرات:

• ينبغي عدم استخدام معلومات الجلوكوز المعروضة على تطبيق  Eversense NOWالتخاذ قرارات عالجيةُ .يعتبر تطبيق
 Eversense NOWشاشة عرض ثانوية لبيانات  Eversense CGMوينبغي عدم استخدامها ً
بدل من شاشة Eversense CGM
الرئيسية .يجب أن يستعمل مستخدمو  Eversense CGMدائ ًما قيم جلوكوز الدم من جهاز القياس التخاذ قرارات العالج .إن
استخدام قيمة الجلوكوز من المستشعر التخاذ قرار عالجي يمكنه أو يؤدي إلى جلوكوز مرتفع أو منخفض في الدم.

• يجب أال يعتمد مستخدمو  Eversense CGMعلى أشخاص يراقبون قراءات الجلوكوز عن ُبعد إلبالغهم حول أحداث ارتفاع أو
انخفاض الجلوكوز.
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تنبيهات:

•	تطبيق  Eversense NOWللجهاز المحمول للمراقبة عن ُبعد ال يحل محل نظام المراقبة حسب توجيه مقدم الرعاية الصحية.
•	إذا لم تكن خاصية ( Auto Syncمزامنة تلقائية  -الخاصية التي تم ّكن إرسال البيانات تلقائ ًيا إلى تطبيق )Eversense NOW
قيد التشغيل لدى مستخدم  ،Eversense CGMفقد ال ترى اتجاهات وأحداث الجلوكوز المرتفع أو المنخفض.
•	إذا لم يكن لديك ولدى مستخدم  Eversense CGMاتصال باإلنترنت ،أو إذا توقف عمل الجهاز المحمول لدى مستخدم CGM
بسبب بطارية ضعيفة أو فارغة ،ال يمكن عرض بيانات  Eversense CGMالخاصة به على تطبيق .Eversense NOW
•	إذا قمت بإيقاف تشغيل األصوات على جهازك المحمول ،فلن تتلقى على تطبيق  Eversense NOWتنبيهات مسموعة حول
بيانات  CGMالتي تقوم بمراقبتها عن ُبعد.
•	إذا قام مستخدم  CGMبضبط وضعه على ( Offlineغير متصل باإلنترنت) ،فلن تتلقى بيانات  CGMالخاصة به على تطبيق
 Eversense NOWلديك.
•	ال يتصل تطبيق  Eversense NOWمع مستشعر  Eversenseو/أو جهاز إرسال  Eversenseالذكي بشكل مباشر.
•	ال يستطيع تطبيق  Eversense NOWأن يغير اإلعدادات في تطبيق .Eversense CGM

•	إذا لم تكن تسمح باإلشعارات من تطبيق  ،Eversense NOWفلن تتلقى تنبيهات متعلقة بالجلوكوز من مستخدمي
.Eversense CGM
•	إذا كان جهازك المحمول مضبو ًطا على وضع عدم اإلزعاج ( ،)Do Not Disturbفلن تسمع أي إشعارات من تطبيق
.Eversense NOW
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استعمال تطبيق Eversense NOW
يقدم دليل المستخدم هذا تعليمات حول كيفية استخدام تطبيق  Eversense NOWلمراقبة الجلوكوز عن بُعد لدى
مستخدمي نظام .Eversense CGM
شكرً ا لك لتنزيل تطبيق  Eversense NOWللجهاز المحمول .يتيح لك تطبيق  Eversense NOWمراقبة بيانات الجلوكوز عن بُعد لدى
مستخدمي نظام .Eversense CGM
تنبيه :تطبيق  Eversense NOWللمراقبة عن ُبعد ال يستبدل شاشة العرض الرئيسية على تطبيق نظام  ،Eversense CGMأو نظام
المراقبة بموجب توجيهات مقدم الرعاية الصحية.

متطلبات النظام
لالطالع على قائمة باألجهزة المتوافقة ،يرجى االنتقال إلى الموقع .https://global.eversensediabetes.com/compatibility
مالحظة :اتصال اإلنترنت الالسلكي ضروري لتنزيل التطبيق والحصول على قيم الجلوكوز عن بُعد للعرض على تطبيق
 Eversense NOWلديك .إذا قام مستخدم  Eversense CGMبإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية ،فلن يتم عرض قيم الجلوكوز على تطبيق
 Eversense NOWلديك.

اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وسياسة الخصوصية
يخضع استخدام تطبيق  Eversense NOWللشروط واألحكام الواردة في أحدث اتفاقية ترخيص لمستخدم تطبيق Eversense NOW
النهائي وسياسة الخصوصية لتطبيق  .Eversense NOWيتم تحديث هذه الوثائق على نحو دوري ونشرها على الموقع
.https://global.eversensediabetes.com/
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أجهزة بدون قيود
ال تستخدم تطبيقات  Eversenseعلى أجهزة  iPhoneأو  iPadأو  iPodالتي بدون قيود .ال توفر األجهزة التي بدون قيود مستوى
ً
مقبول من األمان والدقة للمستخدم وهي غير معتمدة لالستخدام من شركة .Senseonics
المساعدة والدعم
إذا كنت ال تفهم أمرً ا ما في دليل المستخدم هذا ،يرجى االتصال بخدمة دعم العمالء (رقم مجاني في الواليات المتحدة) على
الرقم ( .844-SENSE4U (844-736-7348ومن خارج الواليات المتحدة ،اتصل بموزعك المحلي أو قم بزيارة الموقع
 https://global.eversensediabetes.com/لتحديد موقع موزعك المحلي.
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االنضمام إلى Eversense Circle
تشير  Eversense Circleإلى مجموعة األشخاص القادرين على مراقبة بيانات الجلوكوز والتنبيهات المرتبطة
بالجلوكوز عن بُعد لدى مستخدم  .Eversense CGMلالنضمام إلى  ،Circleستحتاج أن تقبل دعوة بالبريد اإللكتروني
ستتلقاها من مستخدم  ،Eversense CGMوإنشاء حساب على موقع  Eversense DMSوتنزيل تطبيق Eversense
 NOWللجهاز المحمول.
برنامج  Eversense DMSهو تطبيق معتمد على اإلنترنت متوافق مع نظام  Eversense CGMلعرض بيانات وتقارير الجلوكوز
التاريخية للمساعدة في تحديد اتجاهات الجلوكوز كعامل مساعد في معالجة مرض السكري .كما يتيح لك برنامج Eversense DMS
إنشاء حساب بحيث تتمكن من رؤية بيانات الجلوكوز عن بُعد باستخدام تطبيق  Eversense NOWلديك .ال يمكنك رؤية بيانات
الجلوكوز عن بعد من خالل برنامج  .Eversense DMSلتعلم المزيد عن برنامج  ،Eversense DMSتوجه إلى الموقع
.https://global.eversensediabetes.com/
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قبول دعوة لالنضمام إلى Eversense Circle
 Eversense Circleهي مجموعة من األشخاص قد قام مستخدم  Eversense CGMبدعوتهم لرؤية بياناته الخاصة بالجلوكوز
والتنبيهات عن بُعد.
.1سوف تصلك دعوة بالبريد اإللكتروني ،”Request to view glucose data“ ،لالنضمام إلى .Eversense CGM user’s Circle
مالحظة :إذا كنت تتوقع دعوة وال تراها في  ،Inboxفافحص ملفات  Spamأو .Junk
.2انقر فوق الرابط في البريد اإللكتروني.
.3قم بتسجيل الدخول في حساب  Eversenseالخاص بك.

مالحظة :يتيح لك تطبيق  Eversense NOWاالنضمام إلى ما يصل حتى  10من دوائر  .Eversense Circleإذا تمت دعوتك
لالنضمام إلى  Circleحادية عشر ،فستتلقى رسالة إلكترونية تطلب منك إزالة نفسك من  Circleحالية قبل إضافتك إلى  Circleجديدة.
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تنزيل تطبيق Eversense NOW
.1توجه إلى  Apple App Storeوابحث عن “.”Eversense NOW
.2انقر فوق رمز  ،Eversense NOWوقم بتنزيل وتثبيت التطبيق على جهازك الذكي.
.3عندما يُطلب منك ذلك ،انقر فوق “ ”Allowمن أجل تلقي التنبيهات المتعلقة بالجلوكوز من مستخدمي  Eversense CGMفي قائمتك.
تنبيه :إذا لم تكن تسمح باإلشعارات من تطبيق  ،Eversense NOWفلن تتلقى تنبيهات متعلقة بالجلوكوز من مستخدمي
.Eversense CGM
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 .4قم بإنشاء حساب  Eversenseلتسجيل الدخول إلى التطبيق.
 .5عند الطلب ،راجع االتفاقية وانقر فوق  Acceptللموافقة على شروط اتفاقية الترخيص .سوف تظهر شاشة .log in
مالحظة :إذا كان لديك حساب  Eversenseسابق ،فلن تحتاج إلى إنشاء حساب جديد الستخدام  .Eversense NOWانقر فوق
الرابط الموجود في دعوة البريد اإللكتروني وقم بتسجيل الدخول إلى حساب  Eversenseالموجود .عندما ستقوم بتحديث الصفحة
الرئيسية في تطبيق  ،Eversense NOWسترى اسم مستخدم  CGMالذي قد قبلت دعوته .إذا أردت حذف حساب قد قمت بإنشائه
بالفعل ،فاتصل بخدمة العمالء.
.6قم باختيار وحدة القياس .سوف تنطبق وحدة القياس التي ستختارها على جميع مستخدمي  Eversense CGMالذين يمكنك رؤية
بياناتهم .ال يمكنك تغيير وحدة القياس بعد أن يتم تثبيت التطبيق.
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إزالة أحد مستخدمي  Eversense CGMمن قائمتك
إن إزالة أحد مستخدمي  Eversense CGMمن قائمتك تعني أنك لن تكون قادرً ا بعد اآلن على مراقبة بيانات الجلوكوز الخاصة به
عن بُعد .إلرجاع مستخدم إلى قائمتك مرة أخرى ،تواصل مع مستخدم  Eversense CGMليرسل لك دعوة جديدة.
.1قم بتمرير اسم مستخدم نظام  Eversense CGMعلى الصفحة الرئيسية إلى اليسار.
.2انقر على “.”Delete
سيطالبك إنذار بتأكيد رغبتك في إزالة مستخدم .Eversense CGM
.3انقر فوق “ ”Yesإلزالة هذا الشخص نهائيًا من قائمتك.
لن تعرض الصفحة الرئيسية هذا المستخدم في قائمتك بعد اآلن.
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مالحظة :قد يستغرق األمر حتى ساعتين قبل أن يرى مستخدم  Eversense CGMأنك لم تعد في دائرته على تطبيق .Eversense CGM

مالحظة :يستطيع أحد مستخدمي
 Eversense CGMأيضًا أن يقوم
بإزالتك من دائرته .إذا حدث
ذلك ،فسيظهر هذا اإلشعار.
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القائمة الرئيسية
تعرض القائمة الرئيسية إمكانية الوصول إلى  ،Eversense NOW Home pageصفحة  ، Aboutوصفحة .log out
للوصول إلى خيارات القائمة الرئيسية،
انقر فوق رمز األشرطة الثالثة في
الجزء العلوي األيسر من الشاشة.

About

من القائمة الرئيسية ،يمكنك الوصول إلى Home
لرؤية مستخدمي  Eversense CGMفي قائمتك أو
استعراض المعلومات حول تطبيق Eversense NOW
على صفحة  Aboutأو  log outمن التطبيق أو
إضافة .profile picture

Home
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يمكنك إضافة صورة للملف
الشخصي من خالل النقر فوق
 profile photoفي Main Menu
على تطبيق  .Eversense NOWاتبع
رسائل المطالبة على الشاشة اللتقاط
أو إضافة صورة قد تم حفظها على
جهازك المحمول .صورة الملف
الشخصي التي ستضيفها س ُتعرض
أيضًا على تطبيق مستخدم CGM
إلى جانب اسمك.

Profile Pictures

سوف يطلب منك Eversense NOW
التأكيد قبل تسجيل الخروج .إذا
خرجت من التطبيق ،فستحتاج إلى
إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور
إلعادة فتح التطبيق.

Log Out
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رؤية بيانات CGM
تعرض  Home Pageقائمة بأسماء األشخاص الذين يمكنك رؤية بيانات  CGMالخاصة بهم عن بُعد ،باإلضافة إلى أحدث
قيمة  CGMلديهم ،وسهم اتجاه يشير إلى اتجاه ومعدل التغيير.
يتم ترتيب القائمة حسب اسم العائلة كخيار افتراضي .يمكنك ترتيب القائمة حسب اسم العائلة أو قيمة الجلوكوز أو الوضع عن
طريق النقر فوق عالمة التبويب المرغوبة بأعلى الصفحة.
Eversense NOW Home Page
لتحديث :Home Page
.1افتح .Home Page

.2قم بالتمرير لألسفل من داخل ( Home Pageإذا كنت تستعمل جهاز  ،iOSفعند التمرير من أعلى الشاشة ُتفتح تطبيقات مص ّغرة
(ويدجت) لـ ً iOS
بدل من تحديث .)Home Page
يتم تحديث  Glucose dataمن مستخدم  CGMبشكل تلقائي على تطبيق  Eversense NOWكل  5دقائق تقريبًا عندما يكون لديك
ولدى مستخدم  CGMاتصال باإلنترنت.
تنبيه :إذا قام مستخدم  Eversense CGMبإيقاف تشغيل ا ،Auto Syncفلن يتم إرسال بيانات الجلوكوز تلقائ ًيا إلى تطبيق
 Eversense NOWلديك.
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Last Name  حسبHome Page ترتيب

Glucose Value  حسبHome Page ترتيب

15  للجهاز المحمولEversense NOW دليل مستخدم تطبيق

Status  حسبHome Page تصنيف

أسهم االتجاهات
سوف ترى بجانب اسم مستخدم  Eversense CGMسهم االتجاه .يُظهر سهم االتجاه اتجاه الجلوكوز الحالي ومدى سرعة تغير
اتجاه الجلوكوز.
يستخدم التطبيق  last 20 minutes of continuous glucose dataلحساب اتجاهات الجلوكوز .عند عدم توافر قيم مستشعر
كافية إلجراء الحساب ،يظهر السهم باللون الرمادي.
مستويات الجلوكوز التي ترتفع أو تنخفض تدريجيًا ،والتي تنخفض أو ترتفع بمعدل يتراوح بين
 mg/dL 0.0و mg/dL 1.0في الدقيقة.
مستوى الجلوكوز الذي يرتفع بمعدل معتدل يتراوح بين  mg/dL 1.0و mg/dL 2.0في الدقيقة.
مستويات الجلوكوز التي تنخفض بمعدل معتدل يتراوح بين  mg/dL 1.0و mg/dL 2.0في الدقيقة.
مستويات الجلوكوز التي ترتفع بمعدل سريع ج ًدا يزيد على  mg/dL 2.0في الدقيقة.
مستويات الجلوكوز التي تنخفض بمعدل سريع ج ًدا يزيد على  mg/dL 2.0في الدقيقة.
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الوضع
هناك أربعة أوضاع مختلفة قد تراها بجوار اسم مستخدم نظام .Eversense CGM

قراءة الجلوكوز األخيرة
يتلقى المستخدم بيانات الجلوكوز بشكل فعّال.
“”---
تم توصيل جهاز اإلرسال الذكي الخاص
بالمستخدم ولكنه ال يتلقى حاليًا بيانات
الجلوكوز أو أنه ال توجد بيانات جلوكوز
كافية لعرض قيمة ما.
وقد يكون هذا بسبب:
• نظام  CGMفي مرحلة اإلحماء.
•مستخدم  CGMفي مرحلة التهيئة ولم
يحصل حتى اآلن على أول قراءة
للجلوكوز لديه.
•تلقى المستخدم تنبيهًا يمنع عرض
بيانات الجلوكوز.

“”Offline
لقد أوقف المستخدم مشاركة البيانات معك
بشكل مؤقت( .قد يستغرق األمر حتى 10
دقائق ليتم عرض تحديث الوضع هذا على
تطبيق  Eversense NOWلديك).
“”Transmitter Disconnected
ال يوجد توصيل بين جهاز اإلرسال الذكي
وتطبيق  .Eversense CGMوقد يكون هذا بسبب:

•ينبغي إعادة شحن بطارية جهاز اإلرسال الذكي
أو يتم شحنها.
•من الممكن أنه قد تم إيقاف تشغيل اتصال
 Bluetoothأو اتصال اإلنترنت أو الجهاز المحمول.

• جهاز اإلرسال الذكي خارج النطاق أو تم إيقاف تشغيله.
• قام مستخدم  CGMبإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية.
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الرسم البياني لالتجاه

ً
تفصيل عن الجلوكوز لدى مستخدم  ،CGMانقر فوق اسم أي شخص يستخدم نظام Eversense CGM
لالطالع على معلومات أكثر
على الصفحة الرئيسية .تعرض الشاشة األولى رسمًا بيانيًا التجاه قيم الجلوكوز من مستشعر المستخدم خالل الساعات الثالث
الماضية .يُظهر سهم االتجاه اتجاه تحرك الجلوكوز الحالي ومدى سرعة تغير اتجاه الجلوكوز.
لتحديث الشاشة ،انقر فوق

رمز التحديث.

تحديث
يحمّل أحدث بيانات جلوكوز متزامنة.
سهم االتجاه
االتجاه الذي يتحرك فيه جلوكوز المستخدم ومدى
السرعة (ارتفاع أو انخفاض تدريجي ،معتدل أو سريع).
وحدة القياس
وحدة القياس المستعملة لعرض كل بيانات الجلوكوز.
خطوط متقطعة حمراء
إعدادات التنبيه المرتفع والمنخفض التي أدخلها المستخدم.
خطوط متقطعة خضراء
النطاق المستهدف المرتفع والمنخفض الذي قام المستخدم بضبطه.
منطقة خضراء تحت خط االتجاه
تشير إلى أن قيم الجلوكوز لدى المستخدم كانت ضمن
النطاق المستهدف الذي تم ضبطه.
منطقة صفراء تحت خط االتجاه
تشير إلى أن قيم الجلوكوز لدى المستخدم كانت خارج النطاق
المستهدف الذي تم ضبطه ولكن داخل نطاق التنبيه الذي تم ضبطه.
منطقة حمراء تحت خط االتجاه
تشير إلى أن قيم الجلوكوز لدى المستخدم كانت خارج نطاق
التنبيه الذي تم ضبطه.

التاريخ والوقت*
تاريخ ووقت قراءة
الجلوكوز المعروضة.
قراءة الجلوكوز
مستوى الجلوكوز من
المزامنة األخيرة.

*إذا لم تحصل على
قراءة جلوكوز جديدة
خالل  5دقائق من
آخر قيمة للجلوكوز،
فسيتحول لون التاريخ
والوقت إلى األحمر.
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تنبيهات Eversense NOW

ً
مرتبطا بالجلوكوز ،سيتلقى أعضاء دائرته أيضًا التنبيه من تطبيق .Eversense NOW
عندما يتلقى مستخدم  Eversense CGMتنبيهًا
سوف تظهر هذه التنبيهات بإحدى الطرق األربع التالية :على شاشة اإلغالق أو كإشعار في الجزء العلوي من الشاشة أو كشاشة
منبثقة في التطبيق أو على ساعة .Apple
تحذير :ينبغي عدم استخدام معلومات الجلوكوز المعروضة على تطبيق  Eversense NOWالتخاذ قرارات عالجيةُ .يعتبر تطبيق
 Eversense NOWشاشة عرض ثانوية لبيانات  Eversense CGMوينبغي عدم استخدامها ً
بدل من شاشة  Eversense CGMالرئيسية.
مالحظة :يجب تمكين انعكاس اإلشعار ( )Notification mirroringفي إعدادات إشعارات ساعة  Appleلـ  Eversense NOWمن أجل
الحصول على تنبيهات الجلوكوز على ساعة .Apple

تنبيه :على ساعة Apple

تنبيه :شاشة منبثقة في التطبيق

تنبيه :إشعار

تنبيه :إقفال الشاشة
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تاريخ التنبيهات
لرؤية تاريخ تنبيهات الجلوكوز لدى مستخدم نظام  ،Eversense CGMقم بالتمرير على الشاشة
إلى اليسار من الرسم البياني لالتجاه.
ً
مرتبطا بالجلوكوز قد وصل للمستخدم على
سوف تدرج شاشة  Alert Historyآخر  20تنبيهًا
تطبيق .Eversense CGM
تراقب هذه التنبيهات األحداث مثل ارتفاع أو هبوط معدالت الجلوكوز وكذلك قيم الجلوكوز
المنخفضة أو المرتفعة (انخفاض سكر الدم أو ارتفاع سكر الدم).
مالحظة :سوف تتلقى تنبيهات جلوكوز مرتفع أو منخفض تنبؤية فقط إذا قام مستخدم
 Eversense CGMبتمكين التنبيهات التنبؤية.

Event Log
لرؤية  Event Logالخاص بمستخدم نظام  ،Eversense CGMقم بالتمرير على الشاشة نحو
اليسار من .Alert History
يدرج  Event Logآخر ً 20
حدثا تم تسجيله من قبل مستخدم  .CGMيعرض  Event Logالمعلومات
التي تم إدخالها من قبل مستخدم  Eversense CGMمثل المعايرة ،وجبات الطعام ،التمارين ،قيم
جلوكوز الدم ،مستويات األنسولين ،الصحة وممارسة الرياضة .إذا لم يقم المستخدم بإدخال أي
أحداث ،فسيكون هذا السجل فار ًغا.
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:שם הרישום באמ"ר
Eversense XL מערכת לניטור סוכר רציף
Eversense XL Continuous Glucose Monitoring System
2660676 :מס' רישום

Distributed by:
DYN Diagnostics Ltd.
7 Ha‘eshel St. P.O. Box 3063
Caesarea Industrial Park 3079504, Israel
Phone: 04-6175390
Email: patient.care@dyn.co.il

 סנקה מדווס. אינק,  סנסאוניקס:שם היצרן וכתובתו
 ארה"ב,20876-7005 .די. אמ, ג'רמנטאון,20451 פארקווי
: היבואן והמפיץ בישראל,פרטי בעל הרישום
דין דיאגנוסטיקה בע"מ
3079504 , פארק תעשייה דרומי קיסריה,7 רח' האשל
04-6175390
patient.care@dyn.co.il

 يرجى زيارة الموقع،Eversense لمزيد من المعلومات حول منتجات
.https://global.eversensediabetes.com/

2797
Authorised 2016

Emergo Europe شركة
Molenstraat 15
2513 BH The Hague
هولندا

03/2022 E  المرجعLBL-0806-44-001 : رقم القطعةSenseonics, Inc. 2017 © حقوق النشر

تم التصنيع بواسطة شركة
Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005
الواليات المتحدة األمريكية
844.SENSE4U 301.515.7260
(844.736.7348)
global.eversensediabetes.com

