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 .FORA iDiamond شكًرا لك على شراء جهاز قياس نسبة السكر في الدم
يحتوي هذا الدليل على معلومات مهمة تساعدك على استخدام الجهاز 

بطريقة صحيحة. ُيرجى قراءة جميع المحتويات التالية بعناية قبل 
استخدام هذا المنتج.

يمكن أن يساعدك القياس الدوري لنسبة السكر في الدم وكذلك طبيبك 
على التحكم في نسبة السكر في دمك بشكل أفضل، ونظًرا لصغر حجمه 

وسهولة تشغيله، يمكنك استخدام جهاز FORA iDiamond لقياس 
نسبة السكر في دمك بنفسك وبكل سهولة وفي أي مكان وفي أي وقت.

إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص هذا المنتج؛ ُيرجى االتصال 
بمنفذ الشراء. 

ال تستخدم هذا الجهاز إال في األغراض المصمم لها كما هو   -1
موضح في دليل االستخدام.

تجنب استخدام الملحقات غير المحددة من قبل جهة التصنيع.   -2

ال تستخدم الجهاز عندما ال يعمل بصورة صحيحة أو عند حدوث   -3
أي تلف به.

ال تستخدم الجهاز في األماكن التي يتم رش األيروسوالت فيها أو   -4
عند التنفس االصطناعي.

ال تستخدم الجهاز -بأي حال من األحوال - مع األطفال حديثي   -5
ع. الوالدة أو الُرضَّ

ال يعمل هذا الجهاز كعالج ألي أعراض أو أمراض، كما أن   -6
البيانات المقاسة هي لغرض الرجوع إليها فقط.



ُيرجى قراءة جميع اإلرشادات قبل استخدام هذا الجهاز في قياس   -7
نسبة السكر في الدم ثم إجراء القياس بعد ذلك، وال تنَس إجراء 

جميع فحوصات مراقبة الجودة وفًقا للتوجيهات.

احرص على إبقاء الجهاز وأدوات القياس بعيًدا عن متناول   -8
األطفال الصغار، فاألجزاء الصغيرة مثل غطاء البطارية 

والبطاريات وشرائط االختبار والمشارط وأغطية الزجاجات قد 
تتسبب في مخاطر االختناق. 

احرص على استخدم هذا الجهاز في بيئة جافة، السيما في حالة   -9
وجود مواد اصطناعية )كالسجاد أو المالبس ذات األنسجة 

االصطناعية أو نحو ذلك(، إذ قد تتسبب في حدوث عمليات تفريغ 
استاتيكي ضارة مما قد يؤدي إلى ظهور نتائج خاطئة.

ال تستخدم هذا الجهاز على مسافة قريبة من مصادر اإلشعاع   -10
الكهرومغناطيسي القوي إذ قد يؤثر هذا اإلشعاع على دقة القياسات.

1- بدء االستخدام
FORA iDiamond حول جهاز قياس نسبة السكر في الدم  ●

شرائط االختبار  ●
 FORA كيفية تثبيت تطبيق إدارة داء السكري على جهاز  ●

iDiamond وتحديثه
معلومات مهمة تتعلق بالصحة  ●

استخدام الجهاز  ●
أساس االختبار  ●

2- معلومات مهمة عن إجراء اختبارات محلول الضبط
كيفية إجراء اختبار محلول الضبط  ●

3- معلومات مهمة عن قياس نسبة السكر في دمك
كيف تقيس نسبة السكر في دمك  ●

4-  الحصول على عينة دم من مواقع بديلة عن طريق إرسال البيانات 
بتقنية بلوتوث

5- عرض نتائج االختبار
البيانات  ●

◄ مراجعة سجالت البيانات 
◄ مراجعة قائمة التسجيل 

◄ مراجعة السجل 
◄ مراجعة منحنى الرسم البياني 

◄ مراجعة المخططات الدائرية للمستهدف 
الخطة  ●

◄ الخطة الحالي 
◄ يوميات اإلدار 

األسئلة المتكررة  ●
◄ الطب، وداء السكري 101، ودروس توجيهية 

احتفظ بهذه اإلرشادات في مكان آمن

المحتويات



اإلعداد  ●
◄ تحميل النتائج على جهاز 

◄إرسال البيانات عن طريق تقنية بلوتوث 
6- رسائل الخطأ واستكشاف األعطال وإصالحها

7- المدى المرجعي للسكر في بالزما الدم
FORA iDiamond 8- العناية بمجموعة جهاز القياس

FORA iDiamond 9- مواصفات جهاز القياس
10- رموز

بدء االستخدام

موصل إرساء

فتحة شرائط االختبار

 FORA iDiamond حول جهاز
لقياس نسبة السكر في الدم

شرائط االختبار

شرائط االختبار
ضع نقطة دم هنا. 

سيتم امتصاص الدم تلقائًيا.

نافذة التأكيد
في هذا المكان يتم تأكيد ما إذا كان تم وضع كمية 
كافية من الدم عند فتحة االمتصاص على الشريط.

مقبض شريط االختبار 
 أمسك بهذا الجزء إلدخال شريط 
االختبار داخل الفتحة

قضبان االتصال
 أدِخل هذا الطرف من شريط االختبار إلى 
 داخل المقياس. ادفع هذا الطرف بقوة حتى 
يدخل إلى آخر درجة.



يجب أن يكون الجانب األمامي لشريط 
االختبار مواجًها عند إدخال شريط 

االختبار.

 قد تحصل على نتائج خاطئة إذا لم 
ا   يتم إدخال قضيب االتصال تمامًَ

داخل فتحة االختبار.

تنبيه:

مالحظة:
يجب عدم استخدام جهاز FORA iDiamond إال باستخدام شرائط 
االختبار الخاصة بالجهاز، حيث إن استخدام شرائط اختبار أخرى مع 

هذا الجهاز يمكن أن يؤدي إلى الحصول على نتائج غير دقيقة.

كيفية تثبيت تطبيق إدارة داء السكري 
على جهاز FORA iDiamond وتحديثه

 iFORA ليستخدم مع تطبيق FORA iDiamond تم تصميم جهاز
App المتوفر على خدمة آي تونز أو متجر التطبيقات ويمكن تنزيله 

مجاًنا. يجب أن تكون متصاًل باإلنترنت لتنزيل هذا التطبيق. يمكن 
الحصول على متجر التطبيقات من خالل آي تونز أو بالنقر على 

.iOS أيقونة المتجر على جهازك الذي يعمل بنظام
تم تصميم جهاز iFORA لمساعدتك على قياس نسبة السكر في الدم 

بكل سهولة وتسجيلها ومتابعتها ورصدها. 
إنه جهاز سهل االستخدام ُيمكِّنك من معرفة حالتك الصحية الحالية 

والتحكم بشكل أفضل في داء السكري حال وجوده. 

متطلبات الجهاز
● إصدار 5-0-1 من نظام iOS أو أعلى.

لمعرفة المزيد من المعلومات عن سلسلة FORA Diamond؛ ُيرجى 
 .www.foraminisite.com/diamond :زيارة موقعنا اإللكتروني

التحديث
عند إضافة خصائص جديدة إلى تطبيق iFORA؛ سيقوم متجر التطبيقات 
بإخبارك تلقائًيا، فُيرجى إجراء عمليات التحديث وفًقا لذلك لكي تحصل 

على أحدث الخصائص التي أعددناها لمصلحتك الُمثلى.



معلومات مهمة تتعلق بالصحة

● قد يؤدي الجفاف الشديد واإلفراط في فقدان الماء إلى ظهور قراءات 
أقل من القيم الفعلية، فإذا رأيت أنك تعاني من الجفاف الشديد؛ 

استشر أحد اختصاصيي الرعاية الصحية على الفور. 

● إذا أظهرت النتائج أن نسبة السكر في دمك أقل من المعتاد أو أعلى 
منه وال تظهر عليك أي أعراض ألحد األمراض؛ كرر االختبار 

أواًل، فإذا ظهرت عليك بعض األعراض أو استمر حصولك على 
نتائج أعلى من المعتاد أو أقل منه؛ فاتبع نصيحة اختصاصي 

الرعاية الصحية الخاص بك. 

● ال تستخدم سوى عينات دم كامل طازجة عند قياس نسبة السكر في 
الدم، فاستخدام غير ذلك سيؤدي إلى ظهور نتائج غير صحيحة. 

● إذا ظهرت عليك أعراض مخالفة لنتائج قياس نسبة السكر في 
دمك مع اتباعك لإلرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا؛ اتصل 

باختصاصي الرعاية الصحية الخاص بك. 

● نوصي بعدم استخدام هذا الجهاز من قبل األشخاص ذوي الضغط 
المنخفض جًدا أو مرضى الصدمة، فقد تظهر قراءات أقل من القيم 
الفعلية لألشخاص الذين يعانون من حالة فرط األسمولية -الكيتوني 
أو الالكيتوني - نتيجة لزيادة نسبة السكر في الدم، فيرجى استشارة 

اختصاصي الرعاية الصحية قبل االستخدام.

● يمكن أن تعتمد وحدة القياس المستخدمة في تحديد نسبة تركيز السكر 
في الدم أو البالزما على ُبعد الوزن )ملجم/ديسي لتر( أو المولّية 
)مللي مول/ لتر(، علًما بأن قاعدة الحساب التقريبي للتحويل ما بين 

ملجم/ديسي لتر - مللي مول/لتر هي:

= مللي مول/لتربالقسمة على 18ملجم/ديسي لتر

= ملجم/ديسي لترمضروًبا في 18مللي مول/لتر

على سبيل المثال:
1( 120 ملجم/ديسي لتر ÷ 18 = 6.6 مللي مول/لتر

2( 7.2 مللي مول/لتر × 18 = 129 ملجم/ديسي لتر تقريبًَا.



استخدام الجهاز

تم إعداد هذا الجهاز لالستخدام خارج الجسم )االستخدام في المختبر 
التشخيصي( من قبل األشخاص المصابين بداء السكري سواء في المنزل 

أو عن طريق اختصاصيي الرعاية الصحية في العيادات باعتباره أداة 
مساعدة في قياس مدى فعالية التحكم في مرض السكري، عالوة على أنه 

مصمم بغرض استخدامه في القياس الكمي لنسبة السكر في عينات الدم 
الكامل الطازجة )المأخوذة من اإلصبع أو راحة اليد أو أعلى الذراع أو 
الساق أو الفخذ(، كما يجب عدم استخدامه في تشخيص مرض السكري 

أو إجراء الفحوصات على األطفال حديثي الوالدة.

يمكن لالختصاصيين إجراء القياس باستخدام عينة دم مأخوذة من الشعيرات 
الدموية أو الوريد، مع اقتصار االستخدام المنزلي على اختبار عينات 
الدم الكامل من الشعيرات الدموية، ويجب عدم وضع العينة الوريدية 

إال في أنبوب جمع الدم مع إضافة مادة مانعة للتخثر فحسب.

أساس االختبار
يقيس الجهاز نسبة السكر في الدم الكامل، ويعتمد فحص السكر على 

قياس التيار الكهربي الذي يتولد عن تفاعل السكر مع الكاشف الموجود 
على الشريط، حيث يقوم الجهاز بقياس التيار وحساب نسبة السكر في 
الدم وعرض النتائج، وتعتمد شدة التيار الناتج عن التفاعل على كمية 

السكر الموجودة في عينة الدم.

 معلومات مهمة عن إجراء اختبارات 
محلول الضبط

يحتوي محلول الضبط على كمية معروفة من السكر تتفاعل مع شرائط 
االختبار وتستخدم في تأكيد القياس، كما تعمل هذه الشرائط مًعا بطريقة 

صحيحة. 

ربما ال يتم تضمين شرائط االختبار أو محاليل الضبط أو المشارط المعقمة 
في طقم األدوات )يرجى التحقق من المحتويات داخل عبوة المنتج(، فيمكن 

شراؤها حينئٍذ بشكل منفصل، ويرجى التأكد من وجود هذه العناصر 
الالزمة في قياس نسبة السكر مسبًقا.

يتعين عليك إجراء اختبار لمحلول الضبط عندما:
● عند تسلمك لجهاز القياس ألول مرة.

● مرة واحدة أسبوعًيا على األقل لفحص جهاز القياس وشرائط االختبار 
بصفة دورية.



كيفية إجراء اختبار محلول الضبط

● عندما تبدأ في استخدام قارورة جديدة من شرائط االختبار.
●  عندما تشك في أن جهاز القياس أو شرائط االختبار ال تعمل بشكل 

صحيح.
●  عندما ال تتفق نتائج اختبار نسبة السكر في الدم مع مدى شعورك، 

أو إذا ظننت أن النتائج غير دقيقة.
● عند إجراء عملية االختبار

● إذا أسقطت جهاز القياس أو ظننت أنك قد أتلفته.

1- جهاز القياس
2- شرائط االختبار
3- محلول الضبط

FORA iDiamond 1- توصيل جهاز
قم بتوصيل جهاز FORA iDiamond بالجهاز الذي يعمل بنظام   

iOS، وعندئٍذ ستظهر رسالة توصيل على الشاشة تليها الرسالة 
“أدخل شريحة االختبار في الجهاز”. ويرجى اتباع االرشادات 

.FORA iDiamond وإدخال شريحة االختبار في جهاز

2-  تحديد خيار مراقبة الجودة على الشاشة لتحديد هذا االختبار على 
أنه اختبار محلول الضبط.

● يتيح لك جهاز القياس خمسة أوضاع للقياس وهي:

ستحتاج إلى توافر ما يلي:

 أدخل شريحة االختبار 
في الجهاز

جارى االتصال



يمكنك اختيار الصيغة المطلوبة عن طريق:
،  وصيغة مراقبة الجودة.  ،  ، االختيار ما بين 

QC

وعند اختيار صيغة “QC”؛ ستظهر نتيجة اختبار محلول الضبط على 
الشاشة، ومع ذلك ال يخزن جهاز القياس نتيجة االختبار في ذاكرة 

.iOS الجهاز الذي يعمل بنظام

تحذير:
عند إجراء اختبار محلول الضبط؛ يجب تحديده كي ال تخزن نتيجة 

ا بأن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى اختالط نتائج  االختبار في الذاكرة، علمًَ
اختبار نسبة السكر في الدم مع نتائج اختبار محلول الضبط في الذاكرة.

3- وضع محلول الضبط 
رج قارورة محلول الضبط جيًدا قبل االستخدام. 

أخرج قطرة وامسحها ثم أخرج قطرة أخرى وضعها على طرف غطاء 
القارورة. أمسك بجهاز القياس لتحريك فتحة االمتصاص على شريط 

االختبار حتى تالمس القطرة. وبمجرد امتالء نافذة التأكيد؛ سيبدأ جهاز 
القياس في عملية المعالجة. ولتجنب تلوث محلول الضبط؛ ال تضع هذا 

المحلول مباشرًة على الشريط.

 حدد الوقت ثم خذ 
عينات الدم



4- االطالع على النتائج والمقارنة بينها 
بعد ظهور رسالة “جاري المعالجة”؛ ستظهر حينئٍذ نتيجة اختبار محلول 

الضبط على الشاشة. قارن هذه النتيجة بالنطاق المطبوع على قارورة 
شريط االختبار والبد أن تقع ضمن هذا النطاق. فإذا لم يحدث ذلك؛ 
يرجى قراءة االرشادات مرة أخرى ثم إعادة اختبار محلول الضبط.
على سبيل المثال: )136 ملجم/ديسي لتر = 7.5 مللي مول/لتر؛ 

109-165 ملجم/ديسي لتر = 6-9.1 مللي مول/لتر(

النتائج الواقعة خارج النطاق
في حالة استمرار حصولك على نتائج اختبارات واقعة خارج النطاق 
المطبوع على قارورة شريحة االختبار؛ فربما ال يعمل جهاز القياس 
والشرائح بشكل صحيح، فال تجري في هذه الحالة أي اختبار لدمك، 
واتصل بخدمة العمالء المحلية أو محل الشراء للحصول على المساعدة.

مالحظة:
●  يختص نطاق محلول الضبط المطبوع على قارورة شريحة االختبار 
باستخدام هذا المحلول فقط، فليس نطاًقا موصى به عند اختبار نسبة 

السكر في دمك.
 FORA اطلع على قسم العناية الخاصة بمجموعة جهاز القياس  ●
iDiamond للحصول على معلومات مفيدة بخصوص محاليل 

الضبط الخاصة بك.

تحذير:
للحد من انتقال العدوى يمكنك إجراء ما يلي: 

● ال تتبادل المشرط أو جهاز أخذ عينات الدم مع أحد 
●  احرص دوًما على استخدام مشرط جديد ومعقم، فالمشارط معّدة 

حتى تستخدم لمرة واحدة فقط 
●  تجّنب وصول مستحضرات غسيل اليدين أو الزيوت أو األوساخ أو 

الفضالت إلى المشارط أو جهاز أخذ عينات الدم

تحضير جهاز أخذ عينات الدم الختبار الدم
يرجى اتباع اإلرشادات الخاصة بإدخال جهاز أخذ عينات الدم ألخذ 

عينة دم.

تجهيز موقع نقطة الوخز
ينبغي تحفيز نضح الدم عن طريق تدليك مكان الوخز قبل سحب الدم، 

وهو األمر الذي له تأثير بالغ على نسبة السكر التي تحصل عليها. 

معلومات هامة عن قياس نسبة السكر في دمك

109~165

عادى

165~109



يظهر الدم الخارج من مكان لم يتم تدليكه نسبة تركيز سكر مختلفة 
بشكل ملموس عن الخارج من اإلصبع، فحينما تقوم بتدليك مكان 

الوخز قبل سحب الدم؛ يتم تقليل الفارق بشكٍل ملحوظ.

يرجى اتباع المقترحات التالية قبل الحصول على نقطة دم واحدة:
● اغسل يديك وجففهما قبل البدء في االختبار.

●  اختر مكان الوخز إما عند أطراف األصابع أو في أّي جزء آخر 
من أجزاء الجسم )يرجى االطالع على قسم “الحصول على عينة 

دم من المواقع البديلة” )اختبار الموقع البديل( لمعرفة كيفية اختيار 
األماكن المناسبة(. 

●  نّظف مكان الوخز باستخدام قطعة قطن مبللة بكحول تركيزه %70 
ثم دعه يجف في الهواء. 

● قم بتدليك مكان الوخز لمدة 20 ثانية تقريًبا قبل عملية الوخز.
●  استخدم غطاء نظيف )موجود ضمن صندوق األدوات( أثناء إعداد 

جهاز أخذ عينات الدم.

اضغط بطرف جهاز أخذ عينات الدم بقوة على الجانب السفلي لطرف 
إصبعك، ثم اضغط على زر التحرير لوخز إصبعك حيث يشير الضغط 

إلى اكتمال الوخز.

الدم المأخوذ من أماكن غير أطراف األصابع

استبدل غطاء جهاز أخذ عينات الدم بغطاء آخر نظيف عند اختبار الموقع 
البديل، واسحب زر التحكم في التحرير إلى الخلف حتى يحدث صوت 
طقطقة، وعند أخذ عينة دم من الساعد أو أعلى الذراع أو اليد أو الفخذ 
أو ربلة الساق؛ تجّنب أخذ عينات من األماكن التي تحتوي على أوردة 

ظاهرة تجنًبا للنزيف الزائد. 

اختبار أطراف األصابع



مالحظة:
●  اختر موضًعا مختلًفا كل مرة تجري فيها االختبار، فقد ينجم عن 

الوخزات المتكررة في نفس المكان حدوث ألم شديد أو ندبات.
●  يرجى استشارة اختصاصي الرعاية الصحية المتابع لحالتك قبل 

إجراء هذا االختبار.
●  يوصى بالتخلص من أول قطرة من الدم حيث قد تحتوي على مقدار 

من السائل النسيجي مما قد يؤثر على نتيجة االختبار.

ستحتاج إلى توافر ما يلي:

1- جهاز القياس
2- شرائط االختبار

3- جهاز أخذ عينات الدم
4- مشرط

كيف تقيس نسبة السكر في دمك

1- أدخل شريط االختبار في الجهاز
قم بتوصيل جهاز FORA iDiamond بالجهاز الذي يعمل بنظام 

iOS، وعندئٍذ ستظهر رسالة توصيل على الشاشة تليها الرسالة “أدخل 
شريحة االختبار في الجهاز”. ويرجى اتباع االرشادات وإدخال شريحة 

.FORA iDiamond االختبار في جهاز

2- اختر طريقة القياس المناسبة عن طريق لمس الشاشة. 
يقّدم لك جهاز القياس خمس طرق للقياس؛ وهي:

Connecting

 أدخل شريحة االختبار 
في الجهاز

جارى االتصال



3- الحصول على عينة دم
استخدم جهاز أخذ العينات المعد مسبًقا لوخز المكان المطلوب، ثم 

امسح أول قطرة تظهر من الدم باستخدام قطن طبي نظيف، ويجب 
أن يكون حجم القطرة مثل الحجم الفعلي لقطرة الدم تقريًبا وهو 0.5 
ميكرولتر )μL(، وال تنَس أن تتخلص من أول قطرة دم بعد عملية 
الوخز باستخدام قطن طبي نظيف، ثم اضغط على المنطقة المثقوبة 
برفق للحصول على قطرة أخرى من الدم، وكن حريًصا على عدم 

تلويث عينة الدم.

4- وضع العينة
ضع قطرة الدم برفق على فتحة االمتصاص لشريحة االختبار بزاوية 
مائلة، وعندما يتم امتصاص الكمية المطلوبة من عينة الدم؛ ستملى 

نافذة التأكيد *. ال تحرك إصبعك حتى تظهر رسالة “جاري المعالجة” 
على الشاشة. 

QC

قبل تناول الطعام

بعد ساعتين تقريًبا من تناول الطعام

عند االستيقاظ في الصباح

في ساعات متأخرة من الليل أو قبل الخلود إلى النوم

اختبار بواسطة محلول الضبط

Correct Incorrect

مالحظة:
●  ال تضغط على المكان المثقوب أمام شريط االختبار أو تحاول 

مسح الدم.
●  إذا لم تضع أّي عّينات دم على شريط االختبار في غضون فترة من 

الزمن؛ ستظل الشاشة في وضع االنتظار حتى اتخاذ أّي إجراء آخر. 
●  سيبدأ الجهاز في المعالجة بمجرد امتصاص الكمية المطلوبة من 

 عينة الدم.
** إذا لم تتتمكن من ملء شريط االختبار بمقدار كاٍف من عّينات 

الدم؛ سُيظهر الجهاز رسالة خطأ، ويرجى التخلص من شريط 
االختبار المستعمل وإعادة االختبار باستخدام شريط جديد.

صح خطأ



ال تحاول - بأّي شكٍل من األشكال- إضافة المزيد من عينات الدم إلى   
شريط االختبار بعد اكتمال عملية امتصاص الدم، وال تنَس التخلص 
من شريط االختبار المستعمل وإعادة االختبار باستخدام شريط جديد.

●  إذا كنت تواجه مشكلة في ملء نافذة التأكيد؛ يرجى االتصال 
باختصاصي الرعاية الصحية المتابع لحالتك أو خدمة العمالء 

المحلّية للحصول على المزيد من المساعدة.

5- اّطلع على نتيجة اختبارك
ستظهر نتيجة اختبار نسبة السكر في دمك بعد إظهار الجهاز لرسالة 

“جاري المعالجة”. وسيتم تخزين هذه النتيجة في الذاكرة تلقائًيا. 

على سبيل المثال:
)68 ملجم/ديسي لتر = 3.7 مللي مول/لتر(

6- انزع شريط االختبار المستعمل
انزع شريط االختبار المستعمل، واستخدم علبة صلبة للتخلص من 

شرائط االختبار المستعملة. 

احرص دوًما على اتباع اإلرشادات الخاصة بإدخال جهاز أخذ عينات 
الدم عند إزالة المشرط.

تحذير:
قد يتسّبب المشرط المستعمل وشريط االختبار المستعمل في حدوث 
مخاطر من الناحية البيئية، فيرجى التخلص منهما بحذر وفًقا للوائح 

المحلية في بلدك.

الحصول على عينة دم من المواقع البديلة

يمكنك إجراء اختبار على مختلف األماكن بجسدك.

 ،)AST( ملحوظة هاّمة: توجد ثمة حدود عند إجراء اختبار الموقع البديل
فيرجى استشارة اختصاصي الرعاية الصحية المتابع لحالتك قبل 

إجراء هذا االختبار.



متى ُيستخدم اختبار الموقع البديل؟
يمكن أن يؤثر كل من الطعام والعالج والمرض والضغط وممارسة 
التمرينات الرياضية على نسب السكر في الدم، ويعكس الدم المأخوذ 

من الشعيرات الدموية الموجود في أطراف األصابع هذه التغيرات 
بطريقة أسرع منه في األماكن األخرى، وبالتالي؛ خذ عينة دم من 

إصبعك فقط عند اختبار نسبة السكر أثناء تناول وجبة أو بعد تناولها 
مباشرًة أو ممارسة الرياضة البدنية أو أّي نشاط آخر.

نوصي بإجراء اختبار الموقع البديل في األوقات التالية فقط:
●  قبل تناول الطعام أو في حالة الصيام )بعد أكثر من ساعتين من 

تناول آخر وجبة(. 
● بعد ساعتين أو أكثر من تناول اإلنسولين. 

● بعد ساعتين أو أكثر من ممارسة التمرينات الرياضية.

ال تستخدم اختبار الموقع البديل في الحاالت التالية:
● إذا ظننت أن نسبة السكر في دمك منخفضة.
● في حالة عدم معرفتك بنقص السكر في الدم

● عند إجرائك اختبار نقص السكر في الدم
● في حالة عدم توافق نتائج هذا االختبار مع الحالة التي تشعر بها.
 ●  عند تذبذب النتائج المعتادة الختبار نسبة السكر في دمك في 

أغلب األحيان.

)AST( اختبار الموقع البديل
يمّكنك هذا االختبار من إجراء اختبار

نسبة السكر في الدم في مكان غير أطراف األصابع.

اختبار الموقع البديل

عرض نتائج االختبار السابقة 
دليل التنقل بين البيانات

التنقل ببساطة بين الوظائف المختلفة عن طريق اختيار المهمة 
المرغوبة من “القائمة العائمة”.

 عن طريق اختيار الوظائف المختلفة 
 من القائمة العائمة حيث يمكن التنقل 

بطريقة أكثر فعالية.



دليل التنقل بين البيانات )حركة(.
التنقل ببساطة بين الوظائف المختلفة عن طريق التحرك ألعلى وألسفل 

ولليمين ولليسار.

 تسجيل البيانات — عن طريق تحريك البيانات لليمين 
أو لليسار يمكنك االنتقال بينالبيانات الحالية والسابقة.

تمرير اإلصبع على الشاشة لرؤية الوظيفة القادمة — قائمة التسجيل

قائمة التسجيل — عن طريق التمرير إلى يسار السجل 
أو يمينه بين البيانات المحفوظة في أوقات مختلفة.

تمرير اإلصبع على الشاشة لرؤية الوظيفة القادمة — السجل



السجل — عن طريق التمرير إلى يمين السجل 
 أو يساره يمكنك التنقل بين بيانات اختبار السكر خالل 

7 أيام وحتى السجالت األسبوعية السابقة.

تمرير اإلصبع لرؤية الوظيفة التالية - منحنى الرسم البياني

 منحنى الرسم البياني — حدد زر التكبير الموجود 
 في أعلى الزاوية اليمني لالنتقال بين عرض األيام 

بصورة 30-14-7. 
 لرؤية األوقات المختلفة؛ ما عليك سوى التحريك 

إلى اليمين أو اليسار. 

تمرير اإلصبع لرؤية الوظيفة التالية - المخططات الدائرية لألهداف



 عن طريق التمرير نحو اليسار أو اليمين يمكن االنتقال 
 بين المخططات الدائرية الخاصة بنسبة مراقبة السكر 

لمدة 7 أيام، 14 يوًما، 30 يوًما خالل 4 أوضاع قياس.

البيانات

ستظهر رسالة تذكير للمستخدم عند تشغيل جهاز القياس للمرة األولى 
لتوصيل الجهاز لبدء التسجيل. لن ترى سوى رسالة التذكير حتى 

يتم االختبار.

يخّزن الجهاز نتائج اختبار السكر في الدم بالتواريخ واألوقات الخاصة 
في الذاكرة الموجودة في جهاز المحمول. لمراجعة البيانات؛ اضغط على 

اختيار البيانات الموجود على شريط القائمة الرئيسية ثم حدد الوظيفة 
المرغوب فيها عن طريق النقر على الرمز الموجود على القائمة العائمة 

أو بدال من ذلك قم بالتمرير ألعلي لعرض مختلف الوظائف.

مراجعة سجالت البيانات



شاشة تسجيل البيانات

نتيجة اختبار نسبة 
السكر في الدم

رمز يشير إلى الوقت

وحدة السكر في الدم

حذف مالحظات

إضافة مالحظات

عرض المالحظات

التعليمات

1- حدد نظام تسجيل البيانات من شريط القائمة الرئيسية. 
حدد البيانات في شريط القائمة الرئيسية للدخول. ستدل القراءة األولى على 

نتيجة السكر في الدم مع القراءة والتاريخ والوقت وكذلك نظام القياس.

2- مرر إصبعك يميًنا أو يساًرا السترجاع كل نتيجة من نتائج 
االختبار المخزنة في الذاكرة.

3- المالحظة حسب الفئة

3-1 إلضافة مالحظة: 
يمكن تحديد فئات مختلفة أو كتابة مالحظات شخصية إلضافة فئات 
جديدة لذلك القياس المستقل، كما يمكن أيضا إضافة فئة جديدة كرسالة 

محفوظة مستخدمة بكثرة إلضافة مالحظات أكثر مالءمة.



3-2 حذف المالحظات: 
يمكن حذف المالحظات إذا استدعت الحاجة ذلك.

)أ(في صفحة إدارة الرسائل المحفوظة



)ب( في صفحة تسجيل البيانات

مراجعة قائمة التسجيل

تسجيل العناوين

 يرجى التكبير لرؤية 
كل مدخل بالتفصيل

1- حدد نظام تسجيل البيانات من القائمة العائمة. 
يرجي تحديد قائمة التسجيل في القائمة العائمة للدخول. وعندئٍذ سترى 
القياس المنفصل لكل من البيانات الحديثة ويمكن االنتقال إلي قائمة كل 
السجالت من أوقات مختلفة عن طريق التمرير نحو اليسار أو اليمين.



2- اضغط على أي سجل بيانات لمعرفة المزيد عنه
ستنبثق المعلومات المفصلة بنافذة شبه شفافة. 

مراجعة السجل

أقسام خاصة بعدد مرات االختبار

مؤشرات الصفحة

التاريخ

1- حدد نظام السجل من القائمة العائمة. 
يرجي تحديد السجل في القائمة العائمة للدخول. تمثل الصفحة األولى 
التي تراها بيانات اختبار السكر خالل سبعة أيام تحت قياس 4 أنظمة 
مختلفة. يمكن التمرير نحو اليسار لرؤية سجل األسبوع الماضي أو 

التمرير نحو اليمين للرجوع إلي أحدث السجالت.



مراجعة منحنى الرسم البياني

التعليمات

قبل تناول الطعام

بعد تناول الطعام

قبل النوم

في الصباح

خيارات التكبير والتصغير لعرض 
األيام بصورة 30-14-7

اختبار نسبة السكر في منحنى الرسم 
البياني في صورة أيام 30-14-7

1- حدد نظام منحنى الرسم البياني من القائمة العائمة.

يرجي تحديد منحنى الرسم البياني في القائمة العائمة للدخول. تمثل 
الصفحة األولى التي ستراها سجل بيانات نتائج اختبار السكر في الدم 

لمدة سبع أيام خالل أربع أنظمة قياس. إذا قمت بتحديد خيار معين 
فسيظهر منحنى رسم بياني فردي. كما يمكن تحديد خيارات 2 أو 3 

أو 4 إلظهار الرسم البياني الفردي في نفس الوقت. 



2- التكبير أو التصغير لالستعراض
تظهر صفحة الدخول األولى بعرض 7 أيام.ويمكن تحديد زر التكبير 
أعلى الزاوية اليمني للتصغير لتظهر بطريقة عرض 14 يوم أو 30 يوم.

مالحظة:
● نتائج محلول الضبط غير مضّمنة.

مراجعة المخططات الدائرية لألهداف

نسبة مراقبة السكر ممثلة 
بالنسبة المئوية

خالل 7-14-30 يوم الحالية

مؤشرات الصفحة

عرض النسبة المئوية



حدد نظام المخططات الدائرية لألهداف من القائمة العائمة. 
يرجي تحديد منحنى الرسم البياني من القائمة العائمة للدخول، وسترى 
عندئٍذ نسبة مراقبة في السكر خالل 7 أيام الحالية ممثلة بالنسبة المئوية 

ضمن 4 أنظمة قياس. يمكن أن ترى النسبة المئوية خالل 3 أوقات 
خالل 7-14-30 يوم الحالية والتنقل السريع والتمرير ببساطة نحو 

اليسار أو نحو اليمين. 

األيام 7- 14-30 الحالية

التحكم في األلوان:
األخضر - يعني أن مستوى السكر جيد خالل هذا الوقت.

األحمر - ويعني أن مستوى السكر مرتفع جًدا خالل هذا الوقت.
األصفر – ويعني أن مستوى السكر منخفض جًدا خالل هذا الوقت.

مالحظة: 
ال تتخذ قرارات العالج استناًدا إلي المعلومات الناتجة عن جهاز 

iFORA فقط. ينبغي اتخاذ جميع القرارات ذات الصلة بالصحة بناًءا 
على مشورة أحد مقدمي الرعاية الصحية المؤهلين )HCP(. ال يعمل 

الرسم البياني إال كمرجع للمعلومات لحاجة المستخدم الضرورية 
ولتمكينه من رصد حالته خالل فترة محددة من الوقت. 

ترجع ميزة الرسم البياني إلى إعالم المستخدم بالنتائج األخيرة بناًءا على 
المراقبة الذاتية والتقييم الذاتي متمثلة في النسبة المئوية خالل فترة من 

الوقت. يتضمن هذا البرنامج: الرصد الذاتي، والحمية الغذائية وممارسة 
الرياضة وتناول الوصفات الطبية. إذا واظب المستخدم على حمية غذائية 

صحية وممارسة الرياضة بشكل منتظم وتناول األدوية المناسبة ورصد 
نسبة السكر النشط في الدم ستظهر النتيجة بناًءا على تحقيق المستخدم لهدفه 

ورصد نسبة مئوية صحية للسكر في الدم خالل هذه الفترة من الوقت.

الخطة



مدة الفترة

إجمالي النسبة المئوية لتحقيق 
الرصد الشخصي خالل هذه الفترة

 ما تم تحقيقه في الرصد الذاتي
/الحمية الغذائية/التمرينات 
 الرياضية/الوصفات الطبية 
خالل هذه الفترة

 األهداف المختلفة التي تم 
تحقيقها خالل هذه الفترة

الرسم البياني الحالي

1- حدد خطة من شريط القائمة الرئيسية لرؤية خطتك الحالية.
إذا قمت مسبقًا بتعيين خطة ما، ستشاهد في الصفحة األولى إجمالي 

النسبة المئوية إِلْتمام الرصد الشخصي خالل هذه الفترة. 

2- يمكن تعيين هدف خطتك ومدتها المحددة عند الدخول للمرة 
األولى إلي وضع الخطة.

وعند الدخول إلي نظام الرسم البياني للمرة األولي ستظهر صفحة 
اإلعدادات. ويمكن تعيين الفترة المرغوب فيها ونسبة السكر المستهدفة 

بعد استشارة الطبيب.



3- في حالة ما إذا تواجد رسم بياني سابق ولم يعين رسم جديد 
للفترة الحالية.

ستشاهد نافذة حوار تدعوك إلدخال الرسم البياني الحالي الجديد. في 
حالة تحديد “نعم”. ستتوجه لتعيين رسم بياني جديد؛ وفي حالة تحديد 

“ال”. سيغلق إطار الحوار ثم العودة إلى قائمة الرسم البياني. 

إدارة اليوميات
اإلشراف على تقدم الرصد الذاتي عن طريق تحديد ثالثة خيارات; 

الحمية الغذائية التمرين والوصفة الطبية لفحص ما إذا كانت تلك 
األعمال اليومية ستؤدي إلي تحقيق هدف التحكم في السكر.

Data Plan FAQ’sS ettings

Food c onsumptio n

Grains Fruits VegesP rotein Dairy

Physical activities (min )

None <15
minutes

15~3 0
minutes MORE

Medicine Taken

No Yes Not 
Needed



األسئلة المتكررة

الطب، وداء السكري 101، ودروس توجيهية

1- حدد نظام األسئلة المتكررة من شريط القائمة الرئيسية.
حدد األسئلة المتداولة من شريط القائمة الرئيسية للدخول وبعد ذلك 

ستظهر القائمة الفرعية. ستشاهد المعلومات مصنفة إلى أقسام مختلفة، 
مثل الدواء، السكري 101 ودروس توجيهية. يمكن البحث بكلمات 

أساسية في شريط البحث أعلى كل صفحة 

** يرجى التحقق مع مزود الصحة أو شركة التأمين لمعرفة إذا كنت 
مؤهاًل للحصول على برنامج الرعاية الصحية عن بعد.**

إذا كنت مؤهاًل لالنضمام إلى برنامج الرعاية الصحية عن بعد، الرجاء 
إتباع التعليمات أدناه لتسجيل جهازك FORA iDiamond على النظام.

تحميل النتائج على 
TeleHealth نظام

اإلعداد



تحذير:
ال يمكن إجراء اختبار السكر في الدم في حالة تحميل جهاز القياس 

.TeleHealth البيانات إلى

إرسال البيانات عن طريق تقنية بلوتوث

1- انتقل إلى موفر الصحة مع iDiamond والجهاز المحمول، علًما 
بأنه يتعين عليهم توفير المساعدة لك إلنشاء حساب المرضى الخاص 

بك على TeleHealth ولتسجيل جهاز iDiamond على نظام 
.TeleHealth

2- يرجى التأكد من أن تطبيق iFORA، قيد اإلعداد، فينبغي أن 
يكون عنوان URL لموقع TeleHealth صحيًحا لتحميل البيانات 

على الخادم الصحيح عندما تقوم بتحديث البيانات.

3- تحقق من إكمال التسجيل وإعداد اإلجراءات بنجاح، ويرجى إجراء 
اختبار تشغيل.

يمكنك استخدام هاتفك الخاص ذو نظام تشغيل IOS )5-0-1 أو أعلى( 
وأندرويد )2-3-3 أو أعلى( لتنزيل نظام البيانات من جهاز القياس عن 
طريق البلوتوث. اتبع الخطوات أدناه إلرسال البيانات من جهاز القياس. 

وللحصول على مساعدة؛ برجاء االتصال بخدمة العمالء المحلية أو 
محل الشراء. يرجى المالحظة بأنه يجب عليك إكمال االزدواج بين 

جهاز القياس وبلوتوث المتلقي قبل إرسال البيانات.

1- شغِّل البلوتوث في كل من جهاز قياس السكر في الدم وجهاز 
المحمول. )ذو نظام تشغيل IOS 5-0-1 أو أعلى وأندرويد 

2-3-3 أو أعلى(

2- سيبدأ جهاز المحمول في البحث عن إشارة بلوتوث لالزدواج معها. 

3- سيظهر اسم جهاز القياس على قائمة االزدواج بمجرد عثور 
الهاتف عليه. يرجى التحديد واإلضافة للقائمة. 

4- سيظهر جهاز القياس على شاشة الجهاز المحمول كجهاز مقترن 
وعلى شاشة جهاز القياس سيضيء مؤشر البلوتوث بطريقة ثابتة 

مشيًرا إلي االقتران بنجاح. 



الحالةمؤشر البلوتوث

يومض بسرعة
يبحث جهاز القياس عن إشارة 

بلوتوث الجهاز المحمول.

يومض ببطء
يقترن جهاز القياس بجهاز 

البلوتوث.

يومض بثبات
يبعث جهاز القياس بالبيانات 

اآلن حيث تأسس االتصال.

إصدارات متوافقة مع الهواتف المحمولة

طبقت العديد من الشركات المصنعة للهاتف المحمول خاصية البلوتوث 
بأشكال مختلفة.

ولسوء الحظ؛ قد ال تكون متوافقة إال مع أنواع معينة من األجهزة 
وذلك في بعض موديالت الهواتف النقالة حتى تلك التي تحتوي على 

خاصية البلوتوث. ففي حالة حدوث مشكلة في االتصال بين هاتفك 
المحمول ورصد نسبة السكر في الدم أو إذا كنت غير متأكد بشأن 

إمكانيات البلوتوث في هاتفك؛ يرجى مراجعة دليل هاتفك المحمول 
أو دليل رصد نسبة السكر في الدم أو بداًل من ذلك االتصال بخدمة 

العمالء في بلدك للحصول على المساعدة.

مؤشر البلوتوث الخاص برصد نسبة السكر في الدم:



قراءات النتائج

ماذا تعنيالرسالة

تكون القراءة باللون 
األصفر عندما تكون نسبة 

السكر منخفضة

تكون القراءة باللون 
األخضر عندما تكون نسبة 

السكر طبيعية.

تكون القراءة باللون األحمر 
عندما تكون نسبة السكر 

مرتفعة.

مالحظة:
يمكن للمستخدم تعيين نسبة السكر المستهدفة في وضع الخطة وفًقا 

للحالة الراهنة للمريض أو المريضة وذلك بعد استشارة الطبيب 
للحصول على مستوى أفضل من الرصد. 

رسائل الخطأ و استكشاف األعطال وإصالحها

إذا كنت تتبع اإلجراءات الموصى بها لكن ما زالت المشكلة قائمة أو 
ظهور رسائل الخطأ بخالف المذكورة أدناه؛ برجى االتصال بخدمة 

العمالء في بلدتك. فال تحاول اإلصالح بنفسك وال تحاول أبًدا فك 
الجهاز بأّي حال من األحوال.



رسائل الخطأ

شاشة عرض كود الخطأ نوع الخطأ
رسالة الخطأ 

ما ينبغي عليك 
فعله

Err42األجهزة

خطأ األجهزة

خطأ غير معروف

للحصول على 
المساعدة؛ 

يرجى 
االتصال 

بخدمة العمالء.

درجة الحرارة

Err25 درجة الحرارة
منخفضة جًدا

معدل إجراء 
النظام هو 10 

سيلزيوس حتى 
40 سيلزيوس 

)أّي من 50 
فهرنهايت 

وحتى 104 
فهرنهايت(. 
أعد إجراء 

االختبار 
بعد وصول 

الجهاز وشريط 
االختبار 

إلى أعلى 
معدالت درجة 

الحرارة.

Err26 درجة الحرارة
مرتفعة جًدا

شريط االختبار

Err24أعد ذلك شريط مستخدم
باستخدام شريط 

اختبار جديد.

Err30 خارج R الكود
النطاق

يرجى االتصال 
بخدمة العمالء 
للحصول على 

مساعدة.

القياس
Err40 إزالة الشريط أثناء

القياس
أعد االختبار 

باستخدام شريط 
اختبار جديد.

Err45خطأ في التشغيل

استكشاف األعطال وإصالحها
1- في حالة عدم عرض الجهاز لرسالة بعد إدخال شريط االختبار:

ما ينبغي عليك فعلهالسبب المحتمل

استنفاد بطارية الجهاز الذي يعمل 
 .iOS بنظام

إعادة شحن بطارية هذا الجهاز.

إدخال شريط االختبار رأًسا على 
عقب أو بشكٍل غير كامل. 

أدخل شريط االختبار في أول 
طرف لقضبان االتصال وجعلها 

متجهة ألعلى.

يرجى االتصال بخدمة العمالء الجهاز المعيب أو شرائط االختبار.
للحصول على المساعدة



2- في حالة عدم بدء االختبار بعد وضع العينة:

3- إذا كانت نتيجة اختبار محلول الضبط خارج النطاق المعهود:

ما ينبغي عليك فعلهالسبب المحتمل

أعد االختبار باستخدام شريط اختبار جديد عينة دم غير كافية.
باإلضافة إلى حجم أكبر من عينة الدم.

أعد االختبار باستخدام شريط اختبار جديد.شريط اختبار معيب.

يرجى االتصال بخدمة العمالء للحصول على جهاز معيب.
المساعدة

ما ينبغي عليك فعلهالسبب المحتمل

اقرأ اإلرشادات جيًدا ثم أعد االختبار خطأ في إجراء االختبار.
مرة أخرى.

اهتزاز قارورة محلول الضبط 
بشكل بسيط.

ُرج محلول الضبط بقوة ثم أعد 
االختبار مرة أخرى.

محلول ضبط منتهي الصالحية 
أو ملّوث.

افحص تاريخ انتهاء صالحية محلول 
الضبط.

محلول الضبط الدافئ جًدا أو 
البارد جًدا.

يجب أن تكون درجة حرارة محلول 
الضبط والجهاز وشرائط االختبار قبل 
االختبار في درجة حرارة الغرفة؛ أّي 

20 إلى 25 سيلزيوس )أي من 68 
إلى 77 فهرنهايت(.

أعد االختبار باستخدام شريط شريط اختبار معيب.
اختبار جديد.

يرجى االتصال بخدمة العمالء أعطال الجهاز.
للحصول على المساعدة

المدى المرجعي للسكر في بالزما الدم

يقدم لك الجهاز نتائج مكافئة لبالزما الدم.

المدى المرجعي للسكر في بالزما الدم بالنسبة الوقت خالل اليوم
لألشخاص الذين ال يعانون من مرض السكر.

>100 ملجم/ديسي لتر )5.5 مللي مول/لتر(الصيام وقبل تناول الوجبة

>140 ملجم/ديسي لتر )7.7 مللي مول/لتر(بعد ساعتين من تناول الوجبات

 العناية بمجموعة جهاز القياس
FORA iDiamond

المصدر:
الجمعية األمريكية لمرض السكري )2012(؛ التوصيات الخاصة 

 بالممارسة السريرية. العناية بمرض السكري، 35 )الملحق 1(:
.S1–S100

يرجى استشارة طبيبك لتحديد المدى المستهدف األفضل لحالتك.

يرجى غسل يديك وتجفيفهما جيًدا قبل االستخدام وذلك لتجّنب استقطاب 
الجهاز وشرائط االختبار لألوساخ.



التنظيف
1-  في سبيل تنظيف المظهر الخارجي للجهاز؛ امسحه بقطعة قماش 
مبللة بماء من الصنبور أو عامل تنظيف لطيف ثم جّفف الجهاز 

باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة، وال تشطفها بالماء.
2- ال تستخدم مذيبات عضوية في تنظيف الجهاز.

تخزين الجهاز
●  ظروف التخزين: -20 إلى 60 سيلزيوس )أّي من -4 إلى 140 

فهرنهايت(، أّي أقل من الرطوبة النسبية بنسبة %95.
● قم بتخزين الجهاز عادًة ونقله في علبة التخزين األصلية الخاصة به. 

● تجّنب السقوط والتأثير الزائد.
● تجّنب ضوء الشمس المباشر والرطوبة العالية.

التخّلص من الجهاز
يجب التعامل مع الجهاز المستخدم على أنه ملّوث والذي قد ينطوي 

على خطر اإلصابة بالعدوى أثناء عملية القياس. كما يجب إزالة 
البطاريات الموجودة في هذا الجهاز المستخدم ويجب التخلص من 

الجهاز وفًقا للقوانين المحلّية.
  2002/96/EC-ويقع الجهاز خارج نطاق توجيهات االتحاد األوروبي

.)WEEE( التوجيهات الخاصة بمخلفات المعدات الكهربائية واإللكترونية

العناية بشرائط االختبار الخاصة بك
●  ظروف التخزين: يخزن في درجة حرارة تتراوح ما بين 2 - 32 

درجة مئوية )35.6 -89.6 درجة فهرنهايت(، نسبة الرطوبة 
النسبية أقل من %85. 

●  خّزن شرائط االختبار في قواريرها األصلية فقط، وال تنقلها إلى 
حاوية أخرى.

●  خّزن عبوات شريط االختبار في مكان بارد وجاف، واحفظها 
بعيًدا عن ضوء الشمس المباشر والحرارة.

●  أغلق غطاء القارورة بإحكام فور إزالة شريط االختبار منها.
● المس شريط االختبار بأيدي نظيفة ومجّففة.

●  استخدم كل شريط اختبار فور إزالته من القارورة.
●  اكتب تاريخ الفتح على ملصق القارورة عند فتحها ألول مرة، ثم 

تخلص مما تبّقى من شرائط االختبار بعد 3 أشهر.
●  ال تستخدم شرائط االختبار بعد تاريخ انتهاء الصالحية، فهذا قد 

ينتج عنه نتائج غير دقيقة.
●  ال تثني شريط االختبار أو تقطعه أو تغّيره بأي حال من األحوال.
●  احفظ قارورة الشريط بعيًدا عن متناول األطفال حيث أن الغطاء 
وشريط االختبار قد يشكال خطًرا على االختناق. ففي حالة بلعها؛ 

استشر طبيب على الفور ليقّدم لك المساعدة.

ولمزيد من المعلومات؛ يرجى الرجوع إلى إدخال عبوة شريط االختبار.

معلومات هاّمة عن محلول الضبط
● استخدم فقط محاليل ضبط FORA مع جهازك.



●  ال تستخدم محلول الضبط بعد تاريخ انتهاء الصالحية أو بعد مرور 
3 أشهر على فتحه ألول مرة، وال تنَس كتابة تاريخ الفتح على 

قارورة المحلول، والتخلص مما تبّقى من المحلول بعد 3 أشهر. 

●  يوصى بإجراء اختبار محلول الضبط في غرفة تتراوح درجة 
الحرارة فيها ما بين 20 - 25 درجة مئوية )68 - 77 درجة 

فهرنهايت(، وينبغي التأكد من أن المحلول وجهاز القياس وشرائط 
االختبار في نطاق درجات الحرارة المحددة قبل بدء االختبار. 

●  قم برّج القارورة قبل االستخدام والتخلص من أول قطرة من محلول 
الضبط ثم مسح طرف الوعاء لضمان نقاء العينة ودقة النتائج.

●  احتفظ بمحلول الضبط في مكان محكم الغلق تتراوح درجة حرارته 
ما بين 2 - 30 درجة مئوية )35.6 - 86 درجة فهرنهايت(، 

ويمنع تعريضه للبرد الشديد.

FORA iDiamond مواصفات جهاز القياس

DM40 :رقم الطراز
األبعاد والوزن: 55 )طول( × 36 )وزن( × 12.10 ملم )ارتفاع(، 

13.6 جرام.
.iOS مصدر التيار الكهربائي: جهاز يعمل بنظام
.iOS الذاكرة: التحكم من خالل جهاز يعمل بنظام

المخرجات الخارجية: وصلة من طراز Apple تحتوي على 30 دبوس 
االكتشاف التلقائي لدخول األقطاب الكهربية 

االكتشاف التلقائي لتحميل العينات
تحذير خاص بدرجات الحرارة 

ظروف التشغيل: يعمل في درجة حرارة تتراوح ما بين 10 - 40 درجة 
مئوية )50-104 درجة فهرنهايت(، نسبة الرطوبة النسبية أقل من %85 
)عدم وجود تكثف( يخزن في درجة حرارة تتراوح ما بين -20 إلى 60 
درجة مئوية )-4 إلى 140 درجة فهرنهايت(، نسبة الرطوبة النسبية أقل 
من 95%. يخزن في درجة حرارة تتراوح ما بين 2 - 32 درجة مئوية 
)35.6 -89.6 درجة فهرنهايت(، نسبة الرطوبة النسبية أقل من %85. 
يتم التحكم فيها من خالل نطاق قياس iFORA: من 20 إلى 600 ملجم/

ديسي لتر )1.1 إلى 33.3 مللي مول/لتر(

خضع هذا الجهاز لالختبار لتلبية المتطلبات الكهربية واألمنية التالية: 
 IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-101, EN 61326-1,

 .IEC/EN 61326-2-6, EN 301 489-17, EN 300 328



الداللةالرمز

يستخدم الجهاز الطبي في التشخيص المختبري

راجع التعليمات الخاّصة باالستخدام

الحد من درجة الحرارة

يستخدم خالل / تاريخ انتهاء الصالحية

رمز الدفعة

جهة التصنيع

رقم مسلسل

المخاطر البيولوجية

0459

ForaCare Suisse AG شركة
CH-9000 سانت جاِلن
www.foracare.ch

مخصص لالختبار الشخصي


