دليل مرجعي سريع
يتضمن نظام  Eversense XL CGMمستشعرً ا يتم غرزه في الجزء العلوي من ذراعك ،جهاز إرسال ذكيًا يتم
وضعه فوق المستشعر وتطبي ًقا للجهاز المحمول لعرض قراءات الجلوكوز .قم بتحديد موعد مع مزود الرعاية
الصحية إلدخال وإخراج المستشعر.

05/10/2022 12:05 AM
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جهاز اإلرسال الذكي Eversense XL
الجزء الخلفي

الجزء العلوي
مؤشر مصباح
( LEDيضيء
باللون األخضر
أو البرتقالي)
زر الطاقة

دبابيس التوصيل الخاصة بالشحن

جهاز اإلرسال الذكي القابل إلعادة الشحن يقوم بتزويد المستشعر
بالطاقة ،ويحسب قراءات الجلوكوز ويخزن ويرسل البيانات
إلى التطبيق .كما يوفر تنبيهات باالهتزاز على الجسم .يتم
تثبيت جهاز اإلرسال الذكي على جلدك باستخدام رقعة
الصقة الستعمال واحد يتم تغييرها يوميًا.

ارتداء جهاز اإلرسال الذكي

•	استبدل الرقعة الالصقة الموجودة على جهاز اإلرسال
الذكي الخاص بك يوميًا.
•	يمكن إبعاد جهاز اإلرسال الذكي ووضعه مرة أخرى
على الجلد في أي وقت.
لضمان قراءات الجلوكوز المتواصلة:

•	قم بشحن بطارية جهاز اإلرسال الذكي يوميًا
( 15دقيقة للشحن الكامل) باستخدام مقبس حائط.
•	ضع جهاز اإلرسال الذكي فوق المستشعر بحيث يشير
رمز زر التشغيل أو الـ  LEDإلى األسفل .انقر فوق
) ث َّم Placement Guide
أيقونة ( Menu
في التطبيق لتأكيد إنشاء االتصال بين المستشعر وجهاز
اإلرسال الذكي .راجع  Placement Guideعند
إرفاق جهاز اإلرسال الذكي لضمان وجود اتصال ما بين
المستشعر وجهاز اإلرسال الذكي.
•	انتبه إلى تنبيهات االهتزاز على الجسم على جهاز
اإلرسال الذكي الخاص بك .سوف تظهر رسائل التنبيه
على التطبيق كلما يتم تفعيل تنبيه.
مالحظة :جهاز اإلرسال الذكي مقاوم للماء ( )IP67حتى
عمق  1متر ( 3.2قدم) لمدة تصل إلى  30دقيقة.

05/10/2022 12:05 AM

راجع دليل مستخدم نظام  Eversense XL CGMلمعلومات
أكثر تفصيالً.

دواعي االستخدام
نظام  Eversense XL CGMمع ّد لقياس مستويات الجلوكوز
في السائل الخاللي باستمرار لدى البالغين ( 18عامًا فأكبر)
المصابين بالسكري طوال عمر تشغيل المستشعر .يهدف
النظام إلى:

•
• توفير قراءات الجلوكوز في الوقت الفعلي.
• توفير معلومات حول اتجاه الجلوكوز.
•	توفير تنبيهات الكتشاف وتو ّقع نوبات انخفاض الجلوكوز
المساعدة في التعامل مع السكري.

بالدم (انخفاض سكر الدم) وارتفاع الجلوكوز بالدم
(ارتفاع سكر الدم).

•	يمكن تفسير بيانات التاريخ المرضي المأخوذة من النظام
للمساعدة في إدخال تعديالت على العالج .ينبغي أن تستند
هذه التعديالت إلى األنماط واالتجاهات التي تظهر مع الوقت.

موانع االستعمال

•	األشخاص الممنوعون من استعمال ديكساميثازون أو
ديكساميثازون أسيتات.
•	ال يتوافق جهاز اإلرسال الذكي مع إجراءات التصوير
بالرنين المغناطيسي ( .)MRIيتعين أال يخضع المرضى
إلجراء التصوير بالرنين المغناطيسي ( )MRIعند ارتداء
المحوِّ ل الذكي .المستشعر آمن بشروط في مجال الرنين
المغناطيسي ( .)MRلمزيد من المعلومات حول المستشعر
يرجى االطالع على معلومات السالمة المتعلقة بـ ()MRI
في دليل مستخدِم .Eversense XL
•	قد يؤدي المانيتول أو السوربيتول عند إعطائهما في
الوريد أو كمكوّ ن في محلول إرواء أو محلول غسيل
الكلى الصفاقي إلى زيادة تركيز المانيتول أو السوربيتول
في الدم مما يسبب قراءات مرتفعة بشكل زائف لنتائج
مستشعر الجلوكوز .يُستخدم السوربيتول في بعض
المحليات الصناعية وال تؤثر مستويات التركيز في
الوجبات العادية في نتائج مستشعر الجلوكوز.

•	يوصف النظام لالستخدام كجهاز إضافي إلكمال المعلومات
التي تم الحصول عليها من أجهزة مراقبة جلوكوز الدم
المنزلية القياسية وليس ليحل محلها.
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تنبيهات

•	جهاز اإلرسال الذكي معدّ الستخدام مريض واحد فقط .ال ترت ِد جهاز اإلرسال الذكي أثناء عمليات الفحص الطبي باألشعة السينية
أو األشعة المقطعية المحوسبة ( .)CTلتجنب التأثير على النتائج ،قم بفك جهاز اإلرسال الذكي قبل التعرض لعمليات الفحص
الطبي باألشعة السينية أو األشعة المقطعية المحوسبة .تأكد من أن مزود رعايتك الصحية لديه معرفة بجهاز اإلرسال الذكي.
•	ال تتبادل أجهزة اإلرسال الذكية مع شخص آخر أو بمستشعر آخر .يمكن ربط كل جهاز إرسال ذكي بمستشعر واحد فقط كل مرة.
•	ينبغي الربط بين المستشعر وجهاز اإلرسال الذكي في يوم اإلدخال .يمكن أن يؤدي عدم ربط المستشعر مع جهاز اإلرسال الذكي
إلى تأخير في تلقي قراءات الجلوكوز.
•	قد تتسبب العالجات أو اإلجراءات الطبية التالية في تلف دائم للمستشعر وخاصة إذا تم استخدامها بالقرب من الجهاز:
–تفتيت حصى الكلى – ال يوصى بإجراء تفتيت حصى الكلى لألشخاص الذين أُدخل لهم مستشعر ألن اآلثار غير معروفة.
–العالج باإلنفاذ الحراري – ال تستخدم اإلنفاذ الحراري لألشخاص الذين أُدخل لهم مستشعر .يمكن أن تنتقل طاقة العالج باإلنفاذ
الحراري عبر المستشعر وتتسبب في تلف باألنسجة في منطقة اإلدخال.
–الكي بالكهرباء – قد يؤدي استخدام الكي بالكهرباء بالقرب من المستشعر الذي تم إدخاله إلى تلف الجهاز .ال تستخدم الكي
بالكهرباء بالقرب من المستشعر.
• استخدام الستيرويد  -لم يحدد ما إذا كانت المخاطر المرتبطة عادة بمادة ديكساميثازون أسيتات القابلة للحقن تنطبق على استخدام
حلقة استخالص ديكساميثازون أسيتات هذه ،وهي جهاز لإلطالق الموضعي الفائق الخاضع للتحكم .قد تسبب حلقة أسيتات
ديكساميثازون أسيتات أحدا ًثا معاكسة أخرى غير مذكورة أو لم تشاهد من قبل.

تحذيرات

•لم يتم اختبار نظام  Eversense CGMباستخدام مواضع إدخال بخالف أعلى الذراع.
•إذا شعرت في أي وقت بأعراض انخفاض مستوى الجلوكوز بالدم أو ارتفاعه أو إذا كانت األعراض لديك ال تتسق مع قراءات
مستشعر الجلوكوز ،فينبغي أن تختبر الجلوكوز لديك باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم.
• اختبر الجلوكوز لديك دائ ًما باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم الخاص بك قبل اتخاذ قرار العالج.
خطرا على السالمة الكهربائية أو عطالً
مكسورا ،فال تستخدمه ألن هذا يمكن أن يشكل
•إذا كان جهاز اإلرسال الذكي لديك تال ًفا أو
ً
ً
ويمكن أن يؤدي إلى صدمة كهربائية.
•قد تتعارض المالمسة القريبة مع التداخل الكهرومغناطيسي ( )EMIالمباشر مع قدرة جهاز اإلرسال الذكي على إرسال البيانات إلى
جهازك المحمول .ابتعد عن مصدر التداخل الكهرومغناطيسي وتحقق من اتصال جهازك المحمول بجهاز اإلرسال الذكي الخاص بك.
بشكل زائف .اختبر الجلوكوز دائ ًما باستخدام جهاز قياس الجلوكوز بالدم
•قد تقلل التتراسيكلينات قراءات مستشعر الجلوكوز
ٍ
الخاص بك إذا كنت تتناول التتراسيكلينات.
•قم دائ ًما بتغطية موضع اإلدخال بضمادة معقمة قبل وضع الصقة جهاز اإلرسال الذكي فوق المستشعر إلى أن يتماثل للشفاء.
حيث يمكن أن يؤدي عدم فعل ذلك إلى عدوى في موضع اإلدخال.
• يرجى مراجعة دليل المستخدم هذا مع مزود رعايتك الصحية .لطرح المزيد من األسئلة عن منتج  Eversense XLواستكشاف
مشاكله وإصالحها ،اتصل بالرقم المجاني لدعم العمالء 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.
•قم دائ ًما بمعايرة النظام باستخدام عينة دم بوخز اإلصبع فقط .ال تستخدم قراءة جلوكوز الدم من موضع بديل (مثل الساعد أو
راحة اليد) لمعايرة النظام.
•ال تقم بإدخال عدة تسريب السوائل ضمن نطاق  10.16سم ( 4إنش) من موضع المستشعر .إذا كان موضع إعطاء اإلنسولين يقع
ضمن مسافة  10.16سم ( 4إنش) من موضع المستشعر ،فقد يتعارض مع قراءات مستشعر الجلوكوز ويمكن أن يسبب قراءات
جلوكوز غير دقيقة.
•اتبع دائ ًما تعليمات مزود الرعاية الصحية الخاص بك للرعاية بعد إدخال المستشعر أو إخراجه .تواصل مع مزود الرعاية الصحية
الخاص بك إذا وقع أي من األحداث التالية:
لديك ألم أو احمرار أو تورم في موضع (مواضع) الشق بعد مرور أكثر من  5أيام على إدخال المستشعر أو إخراجه.
–
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تطبيق Eversense

التنبيهات (تابع)

يتصل جهاز اإلرسال الذكي بالتطبيق بشكل السلكي لعرض بيانات الجلوكوز ،واالتجاهات ،والرسوم البيانية والتنبيهات .كما
يخزن التطبيق تاريخ قيم الجلوكوز واإلحصائيات.
أيقونة Menu
انقر فوق أيقونة ( Menu
بأعلى يسار أي شاشة للتنقل إلى
أي من خيارات القائمة المتاحة:
– My Glucose
– Calibrate
– Alert History
– Event Log
– Reports
– Share My Data
– Placement Guide
– Connect
– Settings
– About
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)

 –1أيقونة Menu
 –2أيقونة Temp Profile
 –3معرّف جهاز اإلرسال
 –4قراءة الجلوكوز الحالية
 –5عالمة األحداث المتعددة
 –6عالمة الحدث (الرياضة)
 –7شريط الحالة
 –8طاقة بطارية جهاز اإلرسال
 –9توصيل جهاز اإلرسال بالمستشعر
 –10سهم االتجاه
 –11وحدة القياس
 –12التاريخ والوقت
 –13عالمة المعايرة
–14مستوى التنبيه بارتفاع الجلوكوز
(الخط األحمر المتقطع العلوي)
–15مستوى الجلوكوز المستهدف
المرتفع (الخط األخضر
المتقطع العلوي)
–16مستوى الجلوكوز المستهدف
المنخفض (الخط األخضر
المتقطع السفلي)
–17مستوى التنبيه بانخفاض الجلوكوز
(الخط األحمر المتقطع السفلي)

7

1

8

2
3

9
10
11

4

12

فورا
•	إذا كان هناك إحساس بالدفء في المستشعر أو موضع اإلدخال أو جهاز اإلرسال الذكي ،فقم بفك جهاز اإلرسال الذكي ً
وتواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على المزيد من النصائح .يمكن أن يعني دفء المستشعر وجود عدوى
أو عطل في المستشعر وينبغي إخراجه.
• قم بفك جهاز اإلرسال الذكي من ذراعك قبل شحن بطاريته .يمكن أن يؤدي عدم فك جهاز اإلرسال الذكي أثناء شحنه إلى
صدمة كهربائية.
• ال تحاول استخدام تطبيق  Eversense Appأثناء تشغيل السيارة.
عالجا بالتدليك بالقرب من موضع إدخال المستشعر .يمكن أن يؤدي العالج بالتدليك بالقرب من موضع
•	ينبغي أال تتلقى
ً
المستشعر إلى إحساس بعدم الراحة أو ته ّيج في الجلد.

• ال تستخدم إال مهايئ طاقة التيار المتردد وكابل  USBالمزود مع جهاز اإلرسال الذكي عند شحن بطارية جهاز اإلرسال الذكي.
فقد يؤدي استخدام مصدر طاقة آخر إلى إتالف جهاز اإلرسال الذكي مما يمنع استقبال قراءات الجلوكوز بالشكل المالئم ويمكن
أن يؤدي إلى إلغاء الضمان.
•	إذا كانت لديك أي مخاوف بشان رد الفعل التحسسي لمواد السيليكون ،فتواصل مع مزود الرعاية الصحية الخاص بك قبل
االستخدام .تخلص من الرقعة الالصقة بعد  24ساعة من االستخدام.
• تطبيق المراقبة عن ُبعد  Eversense NOWال يحل محل نظام المراقبة حسب توجيهات مزود الرعاية الصحية.

13
14
15
16
17

5

6

• لم يتم اختبار نظام  Eversense XL CGMعلى الفئات التالية :الحوامل أو المرضعات ،ومن تقل أعمارهم عن  18عا ًما ،والمصابون
عالجا مضادًا لتخثر الدم ،ومن لديهم
عالجا كيميائ ًيا أو
عالجا كاب ًتا للمناعة أو
بمرض حرج أو المقيمون في المستشفى ،ومن يتلقون
ً
ً
ً
جهاز مزروع نشط آخر ،مثل مزيل الرجفان القابل للزرع ( ُيسمح باألجهزة المزروعة الخاملة مثل دعامات القلب) ،والمصابون بأنواع
حساسية معروفة أو يستخدمون كورتيكويدات سكرية (باستثناء األنواع الموضعية أو البصرية أو األنفية ،لكن من دون استثناء
األنواع المستنشقة).
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خطوات بدء االستخدام
الخطوتان  1و  2تصالن بك إلى نقطة إدخال المستشعر.
حدد موع ًدا مع مزود رعايتك الصحية إلدخال المستشعر.
بعد إدخال المستشعر ،ستحتاج إلى أن تنتظر لمدة  24ساعة
إلجراء أول مجموعة من عمليات المعايرة والبدء في تلقي
قراءات الجلوكوز على تطبيقك.
ولتبدأ ،تحتاج إلى ما يلي:
•جهاز محمول متوافق (مثل هاتفك الذكي)
–لقائمة األجهزة المتوافقة ،يرجى دخول الموقع
https://global.eversensediabetes.com/
compatibility
• وصلة إنترنت السلكية
• جهاز اإلرسال الذكي Eversense XL

المعايرة
شحن جهاز اإلرسال الذكي
بعد أن تتلقى جهاز اإلرسال الذكي الخاص بك ،يجب أن
يكون مشحو ًنا بشكل كامل قبل إقرانه مع التطبيق.
•قم بتوصيل الطرف القياسي من كابل  USBبالمهايئ في
منفذ .USB
•قم بتوصيل الطرف الصغير من كابل  USBبحامل الشحن
في منفذ .USB
•قم بصفّ السنون الذهبية األربعة
التي في أسفل جهاز اإلرسال
الذكي مع السنون الذهبية األربعة
على حامل الشحن .حالما يصبح
مشحو ًنا بالكامل (حوالي 15
دقيقة) ،يظهر ضوء أخضر
صغير على الجانب العلوي من
جهاز اإلرسال الذكي .اسحب
كابل  USBمن حامل الشحن بعد
شحنه بالكامل.
مالحظة :إذا ضغطت على زر التشغيل بجهاز اإلرسال الذكي
ولم يظهر ضوء مصباح  ،LEDفاضغط باستمرار على زر
ثوان تقري ًبا لتشغيله.
التشغيل لمدة 5
ٍ
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•	ال تقم بالمعايرة إال عندما ال يتغير الجلوكوز بسرعة
(مثل قبل الوجبات ،وقبل أخذ جرعة األنسولين).

للمساعدة في ضمان قراءات جلوكوز دقيقة ،عليك إجراء
معايرة روتينية لنظام  CGMبواسطة فحص من وخز
االصبع باستعمال جهاز قياس جلوكوز الدم .يقوم نظام
 CGMبإعالمك تلقائيًا عندما يحين موعد المعايرة:

•	يجب ارتداء جهاز اإلرسال الذكي قبل الفحص بـ  5دقائق
وبعد الفحص بـ  15دقيقة من أجل إكمال المعايرة بنجاح.

•	بعد إدخال المستشعر بمدة  24ساعة ،عليك إكمال
 4اختبارات معايرة من وخز االصبع ،بفاصل زمني
بينها يتراوح من  2إلى  12ساعة.

التنبيهات

•	كل يوم بعد ذلك يجب أن تكمل اختبارين للمعايرة بوخز
اإلصبع بفارق زمني بينهما يتراوح بين  10ساعات
و 14ساعة.
اضبط جدول المعايرة اليومي من خالل النقر على
.Menu > Settings > Daily Calibration
كيفية إجراء المعايرة:
•	قم بإجراء فحص من وخز االصبع بواسطة جهاز قياس
جلوكوز الدم .اتبع دائمًا تعليمات الشركة مص ّنعة جهاز
القياس ،بما في ذلك غسل اليدين بالماء الدافئ وتجفيفهما
قبل إجراء الفحص.

•	يقدم الجهاز المحمول وكذلك جهاز اإلرسال الذكي
تنبيهات إلعالمك عندما تصل قراءات  CGMإلى إعدادات
مستهدفة معينة أو إذا كان نظام  CGMيتطلب االهتمام.
•	راجع وأ ّكد التنبيهات على جهازك المحمول.
•	يمكنك ضبط تنبيهات الجلوكوز المرتفع/المنخفض
أواإلعدادات المستهدفة من خالل النقر فوق
.Menu> Settings > Glucose
•	راجع دليل المستخدم للحصول على قائمة التنبيهات الكاملة
على تطبيقك.

•	أدخل قراءة وخز اإلصبع في التطبيق في غضون
 10دقائق من الفحص ،وتأكد من صحة القراءة والوقت.
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.4أدخل معلومات حسابك ثم اضغط على .Register

قبل الحصول على جهاز اإلرسال الذكي ،يمكنك البدء في
التعرف على التطبيق قبل إكمال هذه الخطوات التالية.

الخطوة .1

إذا كنت قد حصلت على جهاز اإلرسال الذكي ،فيمكنك
متابعة إقران جهاز اإلرسال الذكي بالتطبيق.

.1

مالحظة :قد ُيطلب منك عند استخدام نظام تشغيل Android
الموافقة على خدمات الموقع وتفعيلها لتوصيل الناقل الذكي
الخاص بك بهاتفك المحمول وتل ِّقي اإلشعارات من نظام
.Eversense XL CGM
 .6بينما يكون جهاز اإلرسال الذكي قيد التشغيل ،وعندما
تظهر شاشة  ،PAIR YOUR TRANSMITTERقم
بضبط جهاز اإلرسال الذكي على ""Discoverable Mode
من خالل الضغط ثالث مرات على زر التشغيل على جهاز
اإلرسال الذكي .سوف يومض ضوء الـ  LEDعلى جهاز
االرسال الذكي باللون األخضر والبرتقالي.

تنزيل التطبيق وتثبيته

قم باختيار الجهاز المحمول الذي ترغب باستعماله
لعرض قراءات الجلوكوز الخاصة بك .تأكد من صحة
التاريخ والوقت ومن تمكين البلوتوث.

.2من جهازك المحمول ،قم بتنزيل تطبيق Eversense
للجهاز المحمول من ℠ Apple® App Storeأو من
™.Google Play
 .3على شاشة  ، INSTALLانقر فوق Install
 applicationواتبع تعليمات التثبيت.

الخطوة .2
.1

إعداد التطبيق  -إنشاء الحساب
واإلقران واإلعدادات

قم بتشغيل التطبيق من خالل النقر فوق أيقونة
 .Eversenseسوف تظهر END USER
.LICENSE AGREEMENT

.2عند الطلب ،راجع االتفاقية وانقر فوق Accept
للموافقة على شروط اتفاقية الترخيص .سوف
تظهر شاشة .log in
.3قم بإنشاء وتسجيل حساب باستخدام بريد إلكتروني
وكلمة مرور.

يتم عرض أيقونة تطبيق Eversense
على جهازك المحمول.
مالحظة :س ُيطلب منك إنشاء حساب ،ومن ثم تسجيل هذا
الحساب حتى تتم مزامنة بيانات تطبيقك مع إصدار السحابة
(اإلنترنت).

.5على شاشة  ،WELCOMEقم باختيار أحد الخيارين
اعتمادًا على ما إذا كان لديك جهاز اإلرسال الذكي:
زر الطاقة

05/10/2022 12:05 AM
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.11تظهر شاشة UNIT OF MEASUREMENT
لتشير إلى وحدة القياس المعيارية المستعملة لحساب
وعرض قراءات الجلوكوز في منطقتك .ال تغ ّير وحدة
القياس بدون أن تستشير مزود رعايتك الصحية.
انقر فوق  Finishللحفاظ على وحدة القياس والمتابعة.

.12بعد ذلك ،تظهر شاشة  MY GLUCOSEالرئيسية.
لن تكون هناك أي بيانات جلوكوز ليتم عرضها على
الشاشة حتى يتم إدخال المستشعر وتبدأ بمعايرة النظام.
للتذكير ،سوف يوفر جهاز اإلرسال الذكي اهتزازات
متقطعة حتى يتم ربط جهاز اإلرسال الذكي بالمستشعر
الذي تم إدخاله .إليقاف تشغيل جهاز اإلرسال الذكي
حتى تقوم بربطه بالمستشعر ،اضغط باستمرار على
ثوان تقريبًا.
زر التشغيل لمدة 5
ٍ

.7في شاشة ،PAIR YOUR TRANSMITTER
يظهر الرقم التسلسلي لجهاز اإلرسال الذكي الذي
اكتشفه التطبيق باعتباره "."Not Connected
انقر على  Not Connectedلتبدأ عملية اإلقران.

 .8سوف تظهر شاشة منبثقة BLUETOOTH
. PAIRING REQUEST
اضغط على  Pairلتأكيد عملية اإلقران.

05/10/2022 12:05 AM

.9سوف يعرض التطبيق “ ”Connectedإلى جانب الرقم
التسلسلي لجهاز اإلرسال الذكي بمجرد اكتمال اإلقران.
سوف يوفر جهاز اإلرسال الذكي اهتزازات متقطعة حتى
يتم ربط جهاز اإلرسال الذكي بالمستشعر الذي تم إدخاله.
اضغط على .Next

.10تظهر شاشة  DAILY CALIBRATIONحيث
ستحدد فيها أوقات تذكير المعايرة مرتين يوم ًيا.
انقر فوق  Morningثم  Eveningلتغيير أي
من الموعدين.
اضغط على  Nextعندما تنتهي.
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 .3عندما يتم ربط جهاز اإلرسال الذكي والمستشعر بنجاح،
المعرف
تعرض شاشة  LINKED SENSORرقم
ّ
للمستشعر.

مرحلة اإلحماء الهامة لمدة  24ساعة:
•	يتطلب المستشعر  24ساعة ليستقر في جسمك قبل أن يقوم
جهاز اإلرسال الذكي بحساب مستويات الجلوكوز.
•	ال تحتاج تثبيت جهاز اإلرسال الذكي فوق المستشعر خالل
مرحلة اإلحماء لمدة  24ساعة.
•	إذا قررت تثبيت جهاز اإلرسال الذكي فوق المستشعر اآلن،
فستظهر شاشة WARM-UP PHASE STATUS
وستزودك بعد تنازلي لمدة  24ساعة حتى موعد أول
معايرة لك.
•	يمكنك الوصول إلى التطبيق خالل فترة اإلحماء التي
تستغرق  24ساعة إلدخال أحداث مثل قراءة جلوكوز
الدم ومدخول الجسم من األنسولين والكربوهيدرات.

إدخال المستشعر وربطه
اعمل مع مزود الرعاية الصحية لتحديد موعد إلدخال
المستشعر .حالما يتم إدخال المستشعر ،سيتوجب ربط
المستشعر بجهاز االرسال الذكي الخاص بك.

.2انقر فوق  Link Sensorثم
. Link Detected Sensor

مالحظة :يحتاج جهازك المحمول إلى االتصال باإلنترنت
حتى يتم ربطه بالمستشعر.
 .1ضع جهاز اإلرسال الذكي مباشرة فوق المستشعر الذي تم
إدخاله حتى يتوقف اهتزاز جهاز اإلرسال الذكي وتظهر
الرسالة  New Sensor Detectedعلى التطبيق.

•	ستبدأ قراءات الجلوكوز في الظهور على الشاشة بعد
االنتهاء من المعايرة الثانية بنجاح.

05/10/2022 12:05 AM
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Eversense XL מערכת לניטור סוכר רציף
Eversense XL Continuous Glucose Monitoring System
2660676 :מס' רישום
 סנקה מדווס. אינק,  סנסאוניקס:שם היצרן וכתובתו
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:الشركة المُص ِّنعة
Senseonics, Inc.
Seneca Meadows Parkway 20451
،7005-20876 Germantown, MD
الواليات المتحدة األمريكية
301.515.7260 | SENSE4U.844
)844.736.7348(
global.eversensediabetes.com

 ومنتجاتهما هيGoogle Play  وApple App Store
.عالمات تجارية أو حقوق نشر لمالكيها المعنيين
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