
)DMS( دليل مستخدم نظام إدارة البيانات





شركة Eversense وشعار Eversense عالمتان تجاريتان لشركة Senseonics, Incorporated. الماركات األخرى ومنتجاتها هي 
عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة ألصحابها المعنيين.

ال يحتوي نظام إدارة بيانات )Eversense (DMS على أي برمجيات خبيثة أو فيروسات الحواسيب التي قد تتلف حاسوبك. يوصى 
باستخدام برنامج حماية مناسب وبرنامج مضاد للفيروسات على حاسوبك لمنع تعرض حاسوبك للبرمجيات الخبيثة والفيروسات.

.https://global.eversensediabetes.com/ انتقل إلى موقع ،Eversense ولالطالع على سياسة خصوصية
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قاموس المصطلحات
 Eversense عند تشغيل هذه الميزة في تطبيق  AutoSync

للجهاز المحمول، ستتم مزامنة بيانات الجلوكوز واإلعدادات 
تلقائًيا في نظام إدارة بيانات )Eversense (DMS كل ساعتين.

Blood Glucose  هو قيمة الجلوكوز الواردة من اختبار وخز 
اإلصبع.

Blood Glucose Meter  جهاز متوفر تجارًيا ُيستخدم لقياس 
الجلوكوز باستخدام عينة دم من وخز اإلصبع.

Calibration  قراءة جلوكوز الدم من عينة وخز إصبع تم 
إدخالها إلى تطبيق Eversense App للتحقق من دقة النظام. 

مع نظام Eversense، توجد مرحلتان: مرحلة البدء المطلوب 
خاللها 4 اختبارات بوخز اإلصبع ومرحلة المعايرة اليومية 

المطلوب خاللها اختبار واحد بوخز اإلصبع مرتين يومًيا.

CGM  مراقبة الجلوكوز المستمرة. مراقبة مستويات الجلوكوز 
لديك باستمرار من السائل الخاللي كل عدة دقائق.

Contraindication  حالة أو ظرف ينبغي فيه على الشخص 
أال يستخدم الجهاز.

EULA  اتفاقية ترخيص للمستخدم النهائي.

Eversense App  تطبيق برمجي مثبت على جهاز محمول 
ويعرض بيانات الجلوكوز الخاصة بمراقبة الجلوكوز المستمرة 

)CGM) الواردة من جهاز اإلرسال الذكي.

Eversense Client Application  هو تطبيق على الحاسوب 
المكتبي يتيح لمستخدمي الحاسوب الشخصي تحميل البيانات 

التي على جهاز اإلرسال الذكي لديهم إلى نظام إدارة البيانات 
.USB باستخدام كابل

)Eversense Data Management System (DMS  تطبيق 
 Eversense App على شبكة اإلنترنت متوافق مع تطبيق 

حيث يتم تخزين بيانات الجلوكوز ويمكن استعراضها.

)Interstitial Fluid (ISF  السائل الموجود بين الخاليا في 
 الجسم. يقيس Eversense CGM الجلوكوز في عينة من 
 السائل الخاللي، مقابل الجلوكوز في عينة دم مأخوذة 

من وخز اإلصبع.
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mg/dL  ملليجرام لكل ديسيلتر، وحدة قياس تبين تركيز 
مادة معينة في كمية معينة من السائل. في بعض البلدان، 
بما في ذلك الواليات المتحدة، يتم عرض نتائج اختبارات 
الجلوكوز بوحدة ميلي جرام لكل ديسيلتر )mg/dL) مما 

يوضح مقدار الجلوكوز في الدم عند استخدام جهاز قياس 
الجلوكوز بالدم، أو يوضح مقدار الجلوكوز في السائل 

الخاللي عند استخدام بعض نظم مراقبة الجلوكوز المستمرة 
.Eversense CGM مثل نظام

mmol/L  مليمول لكل لتر، وحدة قياس تبين تركيز مادة 
معينة في كمية معينة من السائل. في العديد من البلدان، 

يتم عرض نتائج اختبارات الجلوكوز بوحدة مليمول/
لتر )mmol/L) مما يوضح مقدار الجلوكوز في الدم عند 

استخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم، أو يوضح مقدار 
 الجلوكوز في السائل الخاللي عند استخدام بعض نظم 

.Eversense CGM مراقبة الجلوكوز المستمرة مثل نظام

 Sensor Glucose  قيمة الجلوكوز الواردة من 
.Eversense مستشعر

Sensor جهاز يتم إدخاله تحت الجلد لقياس مستويات 
الجلوكوز في السائل الخاللي باستمرار.

Smart Transmitter  جهاز قابل إلعادة االستخدام يتم 
ارتداؤه من الخارج فوق المستشعر الذي تم إدخاله ويمد 

المستشعر بالطاقة ويرسل معلومات الجلوكوز إلى الجهاز 
.Eversense App المحمول لعرضها في تطبيق



Eversense DMS 6دليل مستخدم

1

1. مقدمة
هدف االستعمال

نظام إدارة بيانات )Eversense (DMS معّد لالستخدام كملحق متوافق مع منتجات Eversense CGM. فهو تطبيق على شبكة اإلنترنت 
 (DMS( لديك وتحليلها وتخزينها. كما أن نظام إدارة بيانات Eversense CGM قد ُيستخدم لعرض معلومات الجلوكوز من نظام 

مصمم لعرض البيانات من نظام Eversense CGM بنسق مفيد، وسهل القراءة لمساعدتك في إدارة مرض السكري لديك.

 يمكنك مزامنة بيانات CGM السلكًيا مع Eversense DMS باستخدام ميزة مشاركة بياناتي )Share My Data( على تطبيق 
 Eversense للجهاز المحمول. ويمكن لمستخدمي الحواسيب الشخصية أيًضا تحميل بيانات جهاز اإلرسال الذكي عبر كابل 

.Eversense CGM المزود مع نظام USB

.USB مالحظة: ستتمكن من تحميل نفس البيانات سواء أجريت المزامنة من تطبيق الجهاز المحمول أو استخدمت كابل

.https://global.eversensediabetes.com/ تفضلوا بزيارة موقع ،Eversense CGM لمزيد من المعلومات عن نظام
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1
إن نظام إدارة بيانات DMS( Eversense) متوافق مع:

Internet Explorer  •
Google Chrome  •

Mozilla Firefox  •
Safari  •

مالحظة:
 •  لمزيد من المعلومات حول المتصفحات المتوافقة وإصدارات المتصفحات يرجى زيارة 

.https://global.eversensediabetes.com/compatibility موقع
ال ُيدعم التحميل من جهاز اإلرسال الذكي باستخدام كابل USB إال على الحواسيب الشخصية.  •

ُيرجى تفقد موقع https://global.eversensediabetes.com/compatibility بانتظام لمتابعة التحديثات لمتطلبات المتصفح.  •

 مالحظة مهمة: ال يقدم نظام إدارة بيانات EVERSENSE مشورة طبية. ال تتخذ أي قرارات عالجية دون استشارة فريق 
رعايتك الصحية.

اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي وسياسة الخصوصية
 يخضع استخدام نظام إدارة البيانات )Eversense (DMS لشروط وأحكام أحدث اتفاقية ترخيص للمستخدم النهائي من 

 Eversense وسياسة الخصوصية لدى Eversense. يتم تحديث هذه المستندات من حين آلخر ويتم نشرها على 
.https://global.eversensediabetes.com/ الموقع

المساعدة والدعم
 إذا تعّذر عليك فهم أمر ما في دليل مستخدم DMS هذا، يمكن االتصال بهاتف دعم العمالء المجاني بالواليات المتحدة على 

 )SENSE4U (844-736-7348-844. ومن خارج الواليات المتحدة، يمكن االتصال بالموزع المحلي أو زيارة الموقع 
/https://global.eversensediabetes.com لتحديد موقع الموزع المحلي.
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Eversense DMS دليل مستخدم

2. بدء التشغيل
Eversense DMS هو تطبيق يستند إلى متصفح اإلنترنت )تطبيق على اإلنترنت( يمّكنك من تحميل بيانات تطبيق 

Eversense المحمول من جهازك الذكي المتوافق إلى اإلنترنت للتخزين والمراجعة المستمرة.

برامج الحاسوب المكتبي تمّكن حاسوبك من االتصال المباشر مع تطبيق اإلنترنت. كما يمكنك تحميل بياناتك مباشرًة من جهاز 
 Eversense Client عبر اتصال سلكي من خالل تنزيل برنامج الحاسوب المكتبي Eversense DMS اإلرسال الذكي إلى حساب

وتثبيته مباشرًة على حاسوبك. ال ُتتاح ميزة تحميل البيانات من خالل الكابل إال لمستخدمي الحواسيب الشخصية.
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إنشاء حساب جديد
قبل بدء استخدام تطبيق Eversense DMS، عليك التسجيل بصفتك مستخدم.

إذا كنت قد أنشأت سابًقا حساًبا على تطبيق Eversense للجهاز المحمول، فال تحتاج 
تسجيل حساب جديد.

Go to www.eversensedms.com  .1

”Sign Up“ 2.  انقر على

3.  أدخل المعلومات المطلوبة

”Submit“ 4.  انقر على

مالحظة: سُيطلب منك تعيين سؤال سري لتحقيق أمان إضافي بعد تسجيل دخولك 
للمرة األولى. يمكنك اآلن استخدام بريدك اإللكتروني وكلمة المرور كبيانات تسجيل 

الدخول لحساب Eversense DMS لديك ولجميع منتجات Eversense األخرى. 
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تسجيل الدخول
.Eversense DMSعليك تسجيل الدخول في كل مرة تحتاج فيها إلى الوصول إلى

Go to www.eversensedms.com  .1

2.  في صفحة Sign In، أدِخل بريدك اإللكتروني وكلمة المرور

”Sign In“ 3.  انقر على

 Eversense DMS مالحظة مهمة: في حال أجريت أكثر من ثالث محاوالت غير ناجحة لتسجيل الدخول، سيصبح حساب 
مقفالً لمدة 30 دقيقة.

 مالحظة: إذا كنت غير نشط على موقع DMS لما يصل لساعة، ستتلقى رسالة منبثقة ترشدك الختيار “Continue” في 
حال رغبت بالبقاء مسجالً.
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إذا نسيت كلمة المرور
في حال نسيت كلمة مرور تسجيل الدخول، يمكنك تعيين كلمة مرور جديدة بكل سهولة.

ستظهر لك رسالة لتعلمك بإيصال 
بريد إلكتروني لك مع تعليمات بإعادة 

تعيين كلمة المرور.

ستظهر لك رسالة، تؤكد إعادة تعيين 
كلمة المرور لديك. قم باختيار رابط 
“click here” للرجوع إلى صفحة 

تسجيل الدخول.

 Forgot your“ 1.  انقر على
 password” على صفحة 

تسجيل الدخول

 2.  أدخل بريدك اإللكتروني وقت ما 
ُيطلب منك هذا

”Send Mail“ 3.  انقر على

 4.  افتح البريد اإللكتروني وانقر 
 على رابط الموقع 

سيتم توجيهك إلى صفحة اإلنترنت 
إلنشاء كلمة مرور جديدة وتأكيدها.

”Reset Password“ 5.  انقر على
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ملفك الشخصي وقائمة التنقل
بعد إتمام تسجيل الدخول الناجح، ستظهر لك لوحة التحكم. 

يمكنك الوصول إلى معلومات Profile بأعلى يمين الصفحة.   •
ويمكنك رؤية Navigation Menu بأعلى يسار الصفحة.   •
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الملف الشخصي
موجودة في أعلى يمين لوحة التحكم، بحيث تتيح هذه الميزة تغيير اسمك أو كلمة المرور، أو تعديل ملف المستخدم الشخصي، 

 .Eversense DMS أو تسجيل الخروج من برنامج

 في حال رغبت بتغيير كلمة مرور تسجيل الدخول، يمكنك إعادة تعيين كلمة مرور جديدة 
بكل سهولة. 

 1.  انقر على اسم المستخدم
 ستظهر قائمة منسدلة تعرض صورة ملفك الشخصي، وأحدث تسجيل دخول لك، 

وخيارات لعرض/تعديل ملفك الشخصي أو تسجيل الخروج.

2.  انقر على “Profile” للوصول إلى إعدادات ملف المستخدم الشخصي

3.  انقر على “Change Password” لعرض كلمة المرور الحالية وتغييرها

4.  أدِخل كلمة المرور الحالية
5.  أدِخل كلمة المرور الجديدة وأكدها

6.  انقر على “Change Password” لحفظ التغييرات.
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 2.  أدِخل المعلومات التي ترغب 
في تغييرها

يمكنك تغيير صورة ملفك الشخصي 
 ،Choose File بالضغط على زر

واختيار صورة من ملفات حاسوبك. 
سيتم تغيير صورة الملف الشخصي 

 Eversense لجميع منتجات
المتوافقة.

3.  انقر على “Save” لحفظ التغييرات
 ستظهر صفحة إعدادات ملف المستخدم الشخصي مرًة أخرى. للرجوع إلى لوحة التحكم، انقر على “Dashboard” بأعلى 

يسار لوحة التنقل.

لضبط معلومات حسابك الشخصي:
”Account Settings“ 1.  انقر على
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قائمة التنقل
. انقر على أي  قائمة التنقل موجودة بالجانب األيسر العلوي من لوحة التحكم. يمكنك فتح قائمة التنقل وغلقها من خالل النقر على 

زر بالقائمة لالنتقال إلى ذلك االختيار.

مالحظة: ويمكنك تحديد لغتك المفضلة من خالل النقر على أيقونة العلم.
يمكنك النقر على أيقونة  لتوسعة االختيار.
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الميزات خيارات القائمة
الرجوع إلى لوحة التحكم Dashboard

عرض التقارير، وطباعتها، ومشاركتها
•  تغّير الجلوكوز
•  اتجاه الجلوكوز
•  تاريخ الجلوكوز

•  تقرير التوزيع
•  سجل جهاز اإلرسال

Reports

Eversense DMS اضبط ُمعامالت
•  الجلوكوز Settings

•  تحميل بيانات الجهاز
•  تنزيل تطبيق الزبون Transmitter

DMS Pro بحساب DMS اربط حساب Data Share

About  •
Contact  •

Deactivate Account  •
Release Notes  •

Help
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لوحة التحكم
تحتوي لوحة التحكم على عدة أقسام:

محدد نطاق البيانات  •
ملخص جلوكوز المستشعر  •

المدة الزمنية في الهدف  •
التقارير  •

معلومات النظام  •
اختصارات للطباعة أو البريد اإللكتروني  •

ض أي بيانات حتى يتم تحميل بيانات جلوكوز المستشعر من تطبيق Eversense للجهاز المحمول أو جهاز   لن ُتعرَّ
اإلرسال الذكي لديك.
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لضبط إعدادات نطاق التاريخ:
  ”Custom Range“ 1.  إذا رغبت في رؤية بيانات ليست ضمن أحد نطاقات التواريخ المحددة سلًفا، فانقر على الزر المسمى

لعرض التقويم المنسدل.

سيعرض هذا رسالة منبثقة تسمح لك بتحديد نطاق التاريخ المخصص.  

مالحظة: يمكن الوصول إلى البيانات من خالل DMS حتى عام واحد سابق.  

2.  حدد Start Date للتقرير المطلوب

3.  حدد End Date للتقرير المطلوب

4.  انقر على “Ok” عند االنتهاء

تحديد نطاق التواريخ
بأعلى لوحة التحكم، ستجد خياراتك لنطاق التاريخ المحدد سلًفا، إضافة إلى خيار تعيين نطاق التاريخ المخصص لك. سيؤثر هذا على 

اختيار البيانات المستخدمة للتحليالت وطريقة عرضها في لوحة التحكم وجميع التقارير.
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ملخص بيانات جلوكوز المستشعر
يوفر هذا القسم من لوحة التحكم نظرة عامة على بيانات الجلوكوز لديك.

يتكون ملخص بيانات جلوكوز المستشعر من: 
رة* نتيجة A1C المقدَّ  •

متوسط جلوكوز المستشعر   •
أعلى قيمة لجلوكوز المستشعر  •
أقل قيمة لجلوكوز المستشعر  •

متوسط عدد المعايرات اليومية  •
وقت االرتداء**  •

رة إال عندما سيتضمن ربط جهاز اإلرسال الذكي مع الحساب 14 يوًما على األقل من البيانات المجّمعة.  *  لن تظهر نتيجة A1C المقدَّ
ر بديالً عن االختبارات المخبرية. ال يشكل اختبار  A1C المقدَّ

**  وقت االرتداء هو النسبة المئوية للوقت الذي جرى فيه ارتداء جهاز اإلرسال الذكي، على مدى نطاق التاريخ الذي حددته. نسبة 
%100 تساوي 23.5 ساعة من وقت ارتداء جهاز اإلرسال الذكي اليومي. ال تشمل النسبة المئوية األوقات التي ال ُيعرض فيها 

الجلوكوز. على سبيل المثال، بداية مرحلة التهيئة أو عند تنشيط المنبه الذي يحد من عرض الجلوكوز.
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الوقت في الهدف والتقارير

Time in Target

يعرض قسم 'الوقت في الهدف' بلوحة 
التحكم مخطًطا دائرًيا يحلل النسبة 

المئوية للوقت الذي يكون به الجلوكوز 
أقل، ضمن، أو أعلى من النطاق 

المستهدف الذي حددته في إعدادات 
الجلوكوز.

Reports

ويوفر قسم التقارير بلوحة التحكم لمحة 
سريعة عن رسوم بيانات الجلوكوز 

على مدى نطاق التاريخ المحدد. يمكنك 
االختيار بين تقارير تغّير الجلوكوز، 
واتجاه الجلوكوز، وتاريخ الجلوكوز. 

لمزيد من خيارات نطاق التاريخ 
والتقارير، استخدم لوحة التنقل للوصول 

إلى صفحات التقارير الكاملة. لوصف 
أكثر تفصيال حول كل تقرير وطريقة 

  Reports استخدامه، راجع قسم 
بدليل المستخدم هذا.
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معلومات النظام
يقع بأسفل لوحة التحكم قسم معلومات النظام.

هذا القسم يوضح:
Transmitter Serial Number  •

Sensor Serial Number  •
Glucose settings  •

   يمكن تغيير إعدادات الجلوكوز في DMS وكذلك في تطبيق Eversense للجهاز المحمول 
)راجع Settings لمزيد من المعلومات(.
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Reports .3
إحدى ميزات تطبيق Eversense DMS األساسية هي القدرة على إنشاء التقارير المفصلة عن تاريخ الجلوكوز لديك، وطباعتها، 
 ومشاركتها. تقدم التقارير طرًقا متنوعة لتنظيم وتصور قراءات الجلوكوز لديك من لحظة ألخرى، ومن يوم آلخر، أو على مدار 

عدة أسابيع أو أشهر.

 مالحظة: إذا اخترت تقريًرا ولم ُتعرض أي بيانات، فتأكد من تحميل بيانات الجلوكوز سلًفا لنطاق التاريخ المحدد. إذا ظلت 
البيانات غير معروضة، تواصل مع دعم العمالء.
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تصفية ما ُيعرض بالتقارير، وطباعتها، وإرسالها عبر البريد اإللكتروني
تجدون في أعلى اليمين بكل تقرير خيارات لتغيير تفضيالت التقرير، وطباعة التقرير، وإرسال التقرير عبر البريد اإللكتروني.

انقر

من أجل  Change Report Preferences 
)تصفية ماُيعرض بالتقارير(

 Print Report
)طباعة التقارير(

Email Report )إرسال التقارير عبر 
البريد االلكتروني(

الطريقة اجر اختيارات لتحديد أنواع األحداث، وأيام 
األسبوع، وخيارات أخرى ستظهر في 

التقارير.

انقر على 
األيقونة لتحويل 

 تقريرك إلى 
تنسيق PDF الذي 

يتيح لك طباعة 
التقرير في 

المنزل.

اتبع الشاشة المنبثقة التي تطالبك بإرسال 
التقرير القابل للطباعة عبر البريد 

اإللكتروني لمستلم محدد.
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تقرير تغّير الجلوكوز
يعرض تقرير تغّير الجلوكوز المعلومات بطريقتين:

مالحظة: ضع المؤشر فوق 
قراءة مستشعر متوسطة 

معينة لعرض تفاصيل عن 
القراءات خالل تلك ساعة.

الرسم البياني التجاه الجلوكوز:
يعرض ملخص قراءات الجلوكوز على مدار 24 ساعة.  •
يشمل أيام متعددة للبيانات المضافة بنفس الرسم البياني.  •

•  يظهر أقصى وأدنى قراءة للجلوكوز وقراءة الجلوكوز المتوسطة لكل ساعة.
•  يقدم صورة مرئية للتغيرات اليومية بمستويات الجلوكوز.
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عرض التقرير 
Reports > Glucose Variability 1.  حدد

سيكون نطاق التاريخ المعروض هو آخر أسبوع من البيانات المدخلة أو التي تم تحميلها.  

2.  حدد نطاق التاريخ
  مالحظة: لتغيير نطاق تاريخ التقرير، اتبع تعليمات Setting Date Range االسابقة في قسم Dashboard  بدليل المستخدم.

الجدول:
•  ينظم بيانات الجلوكوز بموجب فترات من 4 

ساعات.
•  يقدم تحليال إحصائًيا مفصال لكل فترة.

•  يشمل النسبة المئوية للقراءات المضمنة بنطاق 
الجلوكوز المستهدف وأعاله وأدناه.

•  يقدم تفصيال الستخدام األنسولين والكربوهيدرات 
التي أدخلت للفترات الزمنية ذاتها.

مالحظة: في حال واجهت مشكلة في عرض 
التقرير، جّرب تحديد نطاق تاريخك. عادًة ما 
ال يتيح لك مقدار البيانات الكبير عمل التقرير.
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تقريراتجاه الجلوكوز
تقرير اتجاه الجلوكوز:

•  يعرض قراءات الجلوكوز الفردية على مدار 24 ساعة.
•  يعرض أياًما متعددة للبيانات المضافة على الرسم البياني نفسه.

•  يقدم طريقة سهلة لتحديد التغّير بين أيام األسبوع.

عرض التقرير 
Reports > Glucose Trend 1.  قم باختيار

2.  حدد نطاق التاريخ
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مشاهدة التقرير
نقاط البيانات بالتقرير ذات ترميز لوني بحيث ُتعرض بلون مختلف مع كل يوم من أيام األسبوع. يمكنك االستعانة بخانات 

االختيار أعلى التقرير الختيار اليوم/األيام التي ترغب بعرضها بالرسم البياني.

مالحظة: ضع المؤشر 
فوق قراءة معينة لمستشعر 
الجلوكوز لعرض التفاصيل 

عن تلك القراءة.
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تقرير تاريخ الجلوكوز
يعرض تقرير تاريخ الجلوكوز بيانات مراقبة الجلوكوز المستمرة )CGM) التاريخية وبيانات أدخلت يدوًيا على شكل رسم بياني 

لالتجاه. يقدم تقرير تاريخ الجلوكوز طريقة فعالة لتعقب قراءات مستشعر الجلوكوز والمعايرات.

عرض التقرير 
Reports > Glucose History Report  1.  قم باختيار

2.  حدد نطاق التاريخ
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مشاهدة التقرير
 كل نقطة بيانات هي عبارة عن قراءة الجلوكوز بالمستشعر. ُتعرض األحداث المسجلة بتطبيق الجهاز المحمول بالتقرير 

 في وقت تسجيلها. في حال حددت نطاق تاريخ ألكثر من 30 يوًما، لن ُتعرض أحداث مثل الوجبات، واألنسولين، وما 
إلى ذلك.

مالحظة: ضع المؤشر فوق قراءة معينة لمستشعر الجلوكوز لعرض التفاصيل عن تلك القراءة. كما يمكنك 
أن تضع المؤشر فوق أيقونة حدث لعرض تفاصيل عن ذلك الحدث.



30

3

Eversense DMS دليل مستخدم

تقرير توزيع الجلوكوز
تقرير توزيع الجلوكوز:

•  ينظم بيانات الجلوكوز لديك وفًقا ألهداف الجلوكوز ونطاقات التنبيه ويعرض البيانات في 
مخطط دائري.

•  يعرض مخططات دائرية منفصلة للفترات الحالية والسابقة.
•  يتم ضبط النطاق المستهدف في Glucose Settings )إعدادات الجلوكوز(.

•  يقدم فحًصا بصرًيا لعدد القراءات ضمن الهدف خالل النطاق المحدد سلًفا والتغّير مع الوقت.

عرض التقرير 
Reports > Glucose Distribution Report 1.  قم باختيار

2.  حدد نطاق التاريخ
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مشاهدة التقرير 
سيعرض تقرير توزيع الجلوكوز مخططين دائريين مستنًدا إلى نطاق التاريخ المحدد سلًفا والذي اخترته. وسيعرض 
مجموعة البيانات الحالية والسابقة لنطاق التاريخ المحدد. تتيح لك هذه البيانات مشاهدة مقارنة بين التغيرات الحالية 

والسابقة ضمن إدارتك.



32

3

Eversense DMS دليل مستخدم

تقرير سجل جهاز اإلرسال
يقدم تقرير سجل جهاز اإلرسال استعراض بيانات شامل على مدار نطاق التاريخ المحدد.

يعرض تقرير سجل جهاز اإلرسال ثالثة جداول منفصلة:
•  Blood Glucose: يعرض قائمة بكافة قيم جلوكوز الدم التي أدخلت يدوًيا واألحداث ذات الصلة حسب تسلسل زمني.

•  Event Entries: يعرض أحداث المريض التي أدخلت عبر تطبيق Eversense للجهاز المحمول.
•  Sensor Glucose: يعرض هذا قيَّم الجلوكوز المرصودة بالمستشعر.

عرض التقرير
Reports > Transmitter Log 1.  حدد

2.  حدد نطاق التاريخ

مشاهدة التقرير
ُتعرض األحداث مع معلومات متعلقة بالتاريخ، والوقت، إضافة إلى:

•  Blood Glucose: قيمة الجلوكوز، والوحدة والمعايرة
•  Event Entries: نوع الحدث، والنوع الفرعي للحدث، والقيمة

ف المستشعر •  Sensor Glucose: قيمة الجلوكوز، والوحدة، ومعرَّ

يمكن فرز األحداث بترتيب تصاعدي أو تنازلي من خالل النقر على رأس العمود. ُيشار إلى عدد التسجيالت بأسفل كل سجل.
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سيشير رمز بأسفل عمود “Calibration” في جدول جلوكوز الدم إلى ما إذا كانت قيمة الجلوكوز  مستخدمة للمعايرة،  
غير مستخدمة، أو  قيد المراجعة.

•         Used: قيمة جلوكوز الدم التي أدخلتها كمعايرة ومقبولة من النظام.
•         Not used: حدث جلوكوز الدم غير المدخل كمعايرة، أو معايرة تدخلها أعلى من 400 ميلي جرام لكل ديسيلتر )mg/dL) أو 

.(mg/dL( أقل من 40 ميلي جرام لكل ديسيلتر

•         Under Review: قيمة جلوكوز الدم التي أدخلتها كمعايرة لكنها مختلفة للغاية عن قيمة الجلوكوز من المستشعر لذلك راجع 
النظام القيمة الُمدخلة. 
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سيظهر اختيار “Device History” متى أدخل المستشعر، باإلضافة إلى تاريخ بدء المعايرة.

تصدير البيانات
.xlsx. ومن صفحة تقرير سجل جهاز اإلرسال، يمكنك أيًضا تصدير البيانات بنسق

Reports > Transmitter Log 1.  حدد

)Excel جدول بيانات( .xlsx من أعلى الصفحة لتصدير كافة بيانات سجل جهاز اإلرسال بتنسيق ”Export all“ 2.  قم باختيار
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4. اإلعدادات
الجلوكوز

تسمح لك إعدادات الجلوكوز أن تالئم بشكل شخصي هدف الجلوكوز ومستويات التنبيهات. يؤثر هذا اإلعداد على كيفية تنظيم وعرض 
الجلوكوز وبيانات الحدث األخرى في التقارير. عندما تقوم بمزامنة بياناتك السلكًيا عبر ميزة مشاركة بياناتي )Share My Data) بتطبيق 

الجهاز المحمول، فستجري أيًضا مزامنة إعدادات الجلوكوز التي حفظتها بالتطبيق مع حساب DMS الخاص بك.

مالحظة:
.USB ال تتم مزامنة إعدادات الجلوكوز عند تحميل البيانات من جهاز اإلرسال الذكي عبر كابل •

•  إن تغيير اإلعدادات في نظام إدارة البيانات )DMS) لن يغير اإلعدادات التي كنت قد أدخلتها بتطبيق Eversense للجهاز المحمول. ال 
يمكنك تغيير اإلعدادات لنظام Eversense CGM مباشرًة إال على تطبيق Eversense CGM للجهاز المحمول.
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لتغيير اإلعدادات في حساب Eversense DMS، اتبع الخطوات أدناه:
Settings > Glucose 1.  حدد

2.  انقر على زر mg/dL أو mmol/L أسفل وحدات القياس لتحديد وحدة القياس المطلوبة لعرض بيانات الجلوكوز

إذا غيرت وحدة القياس، فستتغير قيَّم نطاق الجلوكوز ونطاق التنبيه تباًعا.  

3.  انقر على زرّي -/+ على يمين High Target )الهدف المرتفع( وLow Target )الهدف المنخفض( لعرض وضبط 
الحدود المرتفعة والمنخفضة لنطاق الجلوكوز المستهدف

4.  كرر اإلجراء لنطاق تنبيه الجلوكوز

5.  عندما تنتهي من إجراء التغييرات، انقر على “Save” لحفظ التغييرات التي أدخلتها

مالحظة: ال تؤثر إعدادات Eversense DMS على إعدادات نظام Eversense CGM وال تؤثر إال على طريقة تنظيم 
.Eversense DMS البيانات وعرضها بشاشة



37

5

Eversense DMS دليل مستخدم

تحميل بيانات الجهاز
يمكن تحميل بيانات CGM إلى حساب DMS السلكًيا أو من خالل استخدام كابل USB المزود مع نظام Eversense CGM لديك:

.DMS تلقائًيا كل ساعتين على حساب CGM للجهاز المحمول، فسيتم تحميل بيانات Eversense في تطبيق Auto Sync 1. إذا قمت بتشغيل
    نصيحة: يلزمك اتصال السلكي باإلنترنت من جهازك المحمول لمزامنة بياناتك عبر تطبيق Eversense للجهاز المحمول.

     مالحظة: يمكنك تحميل البيانات يدوًيا من خالل االنتقال إلى مشاركة بياناتي )Share My Data) في تطبيق Eversense للجهاز 
.DMS السلكًيا إلى حساب CGM بدء المزامنة( لتحميل بيانات( Start Sync المحمول والنقر على

 2.  كما يستطيع مستخدمو الحواسيب الشخصية تحميل بيانات جهاز اإلرسال الذكي عبر كابل USB المزود مع نظام 
 Eversense CGM لديك. لتحميل بيانات جهاز اإلرسال الذكي باستخدام كابل USB، عليك أوالً تنزيل تطبيق عمالء 

Eversense وتثبيته.

مالحظة: وخالل عملية التنزيل، لن يجمع جهاز اإلرسال الذكي لديك أي بيانات من المستشعر.

5. جهاز اإلرسال
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Transmitter > Download Client Application 1. حدد
وسيبدأ التنزيل تلقائًيا.  

  مالحظة: بعد التنزيل الناجح، قد تشاهد تحذيًرا من متصفحك يحذر من أن 
 does not .برنامج التثبيت ال يتم تنزيله بصورة شائعة وقد يكون خطًرا

نظام إدارة بيانات )Eversense (DMS على أي برمجيات خبيثة أو فيروسات 
الحواسيب التي قد تتلف حاسوبك.

   لتنزيل تطبيق عمالء Eversense وتثبيته:



39

5

Eversense DMS دليل مستخدم

      يمكن أن تنقر كذلك على “Save” لحفظ البرنامج على الحاسوب المكتبي لديك وتثبيته الحًقا. عند تشغيل 
.InstallShield Wizard البرنامج، اتبع المطالبات الصادرة عن     

:Chrome لمستخدمي متصفح     

     لمستخدمي متصفح Internet Explorer والمتصفحات األخرى:

2. تشغيل برنامج التثبيت
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3. انقر على الخيارات االفتراضية لتثبيت البرنامج

أ. 

ب. 

ج. 

د. 
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ه. 

و. 
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لتحميل بيانات جهاز اإلرسال الذكي إلى حساب DMS لديك:

1.  قم بتشغيل تطبيق عمالء Eversense من خالل 
 > Start menu > All Programs فتح 

 > Eversenser افتح ملف 
 > Eversense Client افتح ملف 

انقر على األيقونة

2.  انقر على “Upload My Transmitter Data” ثم 
أدخل البريد اإللكتروني الذي استخدمته إلنشاء 

حسابك وكلمة مرورك 

نصيحة: لتشغيل البرنامج سريًعا باستخدام أنظمة تشغيل 
 Eversense انقر بالزر األيمن فوق أيقونة ،Windows

.Start Menu أو Taskbar وثبتها في  Client
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4.  عندما ُيطلب منك ذلك، انقر على “Yes” لبدء تحميل 
بيانات جهاز اإلرسال الذكي لحسابك

مالحظة: في أول مرة ستحمل فيها بيانات جهاز اإلرسال 
الذكي الخاص بك، ستظهر أمامك نافذة منبثقة، تسألك 
عما إذا كنت ترغب بالمتابعة. إذا قمت بتحميل بيانات 
جهاز اإلرسال الذكي مسبًقا، تابع حتى الخطوة رقم 6.

5.  انقر على “Yes” للمتابعة
سيستمر تحميل البيانات تلقائًيا.

مالحظة: عند التواصل مع دعم العمالء للمساعدة الفنية، 
قد ُيطلب منك تحميل السجل التشخيصي. سُيستخدم هذا 
إلرسال ملف سجل تشخيصي من جهاز اإلرسال الذكي 
لديك إلى دعم العمالء. لن ُتستخدم هذه الوظيفة إال مع 

 استكشاف األخطاء وحل المشكالت المتقدم بمساعدة 
دعم العمالء.

6. انقر على “OK” للمتابعة 3.  قم بوصل جهاز اإلرسال الذكي بحاسوبك باستخدام كابل 
”Upload“ وانقر على USB
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6. مشاركة البيانات
DMS Pro

يمكنك توصيل حساب Eversense DMS بحساب Eversense DMS Pro الخاص بطبيبك لعرض وتحليل تقارير DMS الخاصة بك. 

دعوة العيادة التي تتبعها
لربط حساب Eversense DMS بحساب Eversense DMS Pro الخاص بالعيادة التي تتبعها:

1.  اكتب رقم عيادة Eversense DMS Pro الخاص بالعيادة التي تتبعها واضغط على زر ENTER بلوحة المفاتيح.

مالحظة: تواصل مع العيادة التي تتبعها إذا لم تكن تعرف رقم Eversense DMS Pro الخاص بها.
2.  حدد مقدم الرعاية الذي تتبعه من قائمة مقدمي الرعاية المنسدلة.

”Share My Data“ 3.  انقر على
سيتم عرض اسم العيادة، واسم مقدم الرعاية، والحالة، ومشاركة البيانات. ستعرض الحالة Pending حتى تقبل 

العيادة التي تتبعها دعوتك.

وبمجرد قبول العيادة التي تتبعها لدعوتك، ستتغير الحالة من Pending إلى Accepted، وسيتغير  إلى  
.Data Share في عمود

سيتمكن اآلن مقدم رعايتك من مشاهدة بياناتك من حساب Eversense DMS Pro الخاص به.
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دعوة من العيادة التي تتبعها
قد تدعوك العيادة التي تتبعها لمشاركة بياناتك مع حساب Eversense DMS Pro الخاص بهم.

.DMS.Feedback@senseonics.com ستتلقى بريًدا إلكترونًيا من

انقر على الرابط في البريد اإللكتروني لمشاركة تقاريرك.

بمجرد أن تنقر على الرابط، سيضاف حسابك إلى حساب Eversense DMS Pro الخاص بالعيادة التي تتبعها.

حذف العيادة التي تتبعها
لحذف إمكانية الوصول إلى بياناتك من العيادة التي تتبعها، انقر على  في نهاية سطرها.

وللسماح لهم بمشاهدة بياناتك، ستحتاج إلعادة دعوتهم، أو بوسعهم دعوتك لالنضمام لعيادتهم من حساب 
Eversense DMS Pro الخاص بهم.
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7.المساعدة
About

Eversense وتطبيق عمالء Eversense DMS توضح هذه الصفحة أحدث إصدارات من

Contact Us
 أرسل مالحظاتك حول 

Eversense DMS

 Eversense CGM مالحظة مهمة: المالحظات المرسلة هنا غير مراقبة على مدار الساعة. لطرح أسلة عن نظام
.844-SENSE4U (844-736-7348( الخاص بك، اتصل بالموزع المحلي. داخل الواليات المتحدة اتصل على
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Release Notes
يوفر استعراًضا للتحديثات األخيرة ببرنامج 

.Eversense DMS

Deactivate My Account

 Eversense DMS مالحظة مهمة: سيؤدي إلغاء تنشيط حساب
.Eversense لديك إلى إلغاء تنشيط حسابك لجميع منتجات

 Eversense مالحظة: عندما يتوفر تحديث لبرنامج
DMS، سُيعرض عنوان على عرض أعلى الموقع. 

انقر على العنوان لعرض قائمة التحديثات.



مالحظات
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Emergo Europe شركة
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague

هولندا

2797

Authorised 2016

Senseonics, Inc. تم التصنيع من شركة  

20451 Seneca Meadows Parkway
Germantown, MD 20876-7005 

الواليات المتحدة األمريكية
844.SENSE4U    301.515.7260

(844.736.7348)

global.eversensediabetes.com

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

03/2022     E المرجع LBL-0806-44-001 :رقم القطعة      Senseonics, Inc. 2019 ©     حقوق النشر

שם הרישום באמ"ר:
Eversense XL מערכת לניטור סוכר רציף

Eversense XL Continuous Glucose Monitoring System
מס' רישום: 2660676

 שם היצרן וכתובתו: סנסאוניקס , אינק. סנקה מדווס 
פארקווי 20451, ג'רמנטאון, אמ.די. 20876-7005, ארה"ב

פרטי בעל הרישום, היבואן והמפיץ בישראל:
דין דיאגנוסטיקה בע"מ

רח' האשל 7, פארק תעשייה דרומי קיסריה, 3079504
04-6175390

patient.care@dyn.co.il

http://global.eversensediabetes.com
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