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دليل التشغيل السريع

وصل قابس diasend® Transmitter بمنفذ الطاقة لديك

يصبح diasend® Transmitter جاهًزا لالستخدام عندما:

diasend® Clinic كيف تبدأ استخدام

 1- يتوقف مؤشر ok األخضر عن الوميض. 
الوميض البطيء يعني أن جهاز اإلرسال    

يبدأ العمل.    
الوميض السريع يعني أن جهاز اإلرسال    

يقوم بعمل تحديثات.    
2- يومض مؤشر send األزرق ببطء.

 diasend® متصلة بجهاز USB ملحوظة: إذا كانت لديك وصلة
 USB فيرجى مالحظة أنه يجب تشغيل وصلة ،Transmitter

بمصدر طاقة خاص بها.

مالحظة: يرجى الرجوع إلى الصفحة 10 للحصول 
على شرح مفصل عن المؤشرات الخاصة بـ

.diasend® Transmitter 

يقدم جهاز ®diasend  لمقدمي الرعاية الصحية حالً عبر اإلنترنت لجمع وتخزين جميع بيانات 
مرضى السكري التابعين لهم بشكل مركزي دون القلق بشأن تثبيت أي برنامج. ال يهم ما إذا 

كان جهاز اإلرسال يعمل باستخدام كابل، أو Bluetooth، أو األشعة تحت الحمراء، أو تطبيق 
هاتف جوال؛ فجميع المعلومات التي يتم رفعها ستظهر على الفور عبر شبكة اإلنترنت في حساب 

diasend.com آمن. سيتم جمع كل البيانات من األجهزة المتعددة وعرضها في تقرير واحد.

i i

1

2

diasend® Clinicdiasend® Clinic
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diasend® Transmitter توصيل جهاز المريض بجهاز

نقل البيانات

diasend® Clinic قم بتسجيل الدخول إلى حساب

يرجى الرجوع إلى الصفحة 11 من هذا الدليل لالطالع على تعليمات 
خاصة بشأن طريقة تحميل البيانات من جميع أجهزة المريض المتوافقة.

يتم توصيل جهاز كل مريض بإحدى الطرق الثالث التالية: 

 )USB أو موزع USB منفذ( USB كابل  •
Bluetooth )تحتاج إلى جهاز Bluetooth مخصص(   •

•  األشعة تحت الحمراء )جهاز استقبال مدمج يعمل باألشعة تحت 
الحمراء )IR( أو كابل SmartPix في بعض األجهزة(.

 الوميض األزرق
السريع

انتظر حتى يضيء 
مؤشر ok األخضر

 www.diasend.com انتقل إلى
لتسجيل الدخول إلى ®diasend وقم 

باسترداد البيانات التي تم تحميلها. 

توصيل جهاز المريض - سيومض مؤشر send األزرق 
بسرعة أثناء رفع البيانات.

انتظر حتى يتوقف مؤشر send األزرق عن الوميض بسرعة 
ويضيء مؤشر ok األخضر. 

بمجرد أن يضيء مؤشر ok األخضر، يمكنك تسجيل الدخول 
وعرض البيانات عبر الموقع www.diasend.com أو 
االستمرار في تحميل بيانات من مزيد من أجهزة المريض 

المتوافقة. انقر فوق Reload page إذا كنت قد قمت 
بتسجيل الدخول بالفعل. يرجى مالحظة أنه نظًرا العتماد جهاز 
®diasend المستند إلى مجموعة النظراء، فبإمكانك االطالع 

على البيانات التي تم رفعها على الموقع في أي وقت.

i

1

2

3

3

4
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 في عالمة تبويب "العيادة"، يمكن عرض البيانات دون
إنشاء ملف للمريض.

عرض البيانات

إنشاء ملف مريض وحفظ أجهزة المريض

يرجى مالحظة أن جميع عمليات التحميل تتم إزالتها من عرض العيادة بعد
منتصف الليل من اليوم نفسه، ولكن ال يتم محو أي بيانات.

هناك طريقتان إلنشاء ملف ألحد المرضى. عبر عالمة تبويب "العيادة" وعبر عالمة تبويب "المريض". 

كيف تنشئ ملف مريض عبر عالمة تبويب "العيادة":

انقر فوق مربع رفع 
البيانات الذي ترغب 

فيه إلنشاء ملف مريض 
خاص به. 

انقر فوق "اعرض األجهزة المختارة"
لعرض التحميل

انقر هنا إلنشاء ملف للمريض يتعلق 
بالجهاز المختار.

نوصي باستخدام هذه الطريقة لتسجيل أجهزة المرضى لتجنب 
تسجيل جهاز المريض يدوًيا في تبويب المريض.

انقر فوق مربع 
التحميل الذي ترغب 

في عرضه.
1

1

2

2

i

i

6

7
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العيادة
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كيف تنشئ ملف مريض عبر عالمة تبويب المرضى:

الحقول اإللزامية هي االسم 
األول واالسم األخير. ستجدون 

خيارات أكثر تحت عنوان:
توسيع نموذج التسجيل.

عند االنتهاء، انقر فوق: 
حفظ بيانات المريض.

للسماح لمريض ما باالطالع على بياناته من المنزل، انقر فوق المربع:
 "السماح للمريض بتسجيل الدخول إلى diasend® system وعرض التقارير" 

إذا قمت بذلك في عملية التسجيل، فسيتعين عليك إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور للمريض. • 
إذا قمت بالنقر فوق المربع بعد إنشاء حساب للمريض، فستالحظ أن ®diasend أنشأ اسم • 

مستخدم لك. في هذه الحالة، ستحتاج فقط إلنشاء كلمة مرور. 

عرض البيانات من أجهزة المرضى

ُتعرض البيانات في عالمات التبويب الخمس أعاله حيث يمكنك الوصول إلى بيانات الجلوكوز، وCGM، واإلنسولين. يرجى 
الرجوع إلى diasend® Report reference guide على موقعنا اإللكتروني لمزيد من التفاصيل عن تقاريرنا. 

انقر فوق )مريض جديد(.

متابعة من الصفحة السابقة.

1

2

3

4

8

المرضى

التجميعمقارنةاألنسولينجهاز CGMالجلوكوز
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مشاركة البيانات

دعوة المرضى للتحميل من المنزل

PDF إنشاء تقارير وطباعتها بتنسيق

يمكن للمرضى الذين لديهم حساب diasend® Personal خاص بهم رفع بيانات أجهزتهم الموجودة بالمنزل ويمكنهم مشاركة بياناتهم التي تم 
ف الفريد الخاص بك في ®diasend الذي  تحميلها مع مؤسستي رعاية صحية مختلفتين. لتمكين المرضى من مشاركة بياناتهم معكم، سيطلبون الُمعرِّ

يسمى ُمعرف العيادة:. وستجدونه تحت عنوان ملف الحساب < ارتباطات المريض. 

لتسهيل مشاركة البيانات على العيادات والمرضى، قمنا بإضافة زر دعوة في تطبيق الويب. مما يعني أنه بإمكان العيادات دعوة المرضى 
لتحميل البيانات من المنزل.

هناك طريقتان إلنشاء تقرير بتنسيق pdf. يمكنكم النقر فوق أيقونة "الطباعة إلى PDF" إلنشاء تقرير للعرض الحالي. أو النقر فوق زر 
معالج PDF إلنشاء تقرير بمتغيرات معدة مسبًقا. يمكنكم تعديل هذه األداة عن طريق خيار إعدادات.

PDF الطباعة إلى

:ُمعرف العيادة

PDF معالج
PDF

9

10

11

ملف الحساب

االرتباطات الخاصة بالمرضى

دعوة المريض
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جهاز اإلرسال متصل بمنفذ طاقة.

يومض مؤشر ok األخضر ببطء 
لمدة تقرب من دقيقتين عند بدء 

التشغيل.  

يبدأ مؤشر send األزرق في 
الوميض ببطء. أصبح جهاز 

اإلرسال في وضعية االستعداد 
اآلن. 

هناك جهاز متصل بجهاز اإلرسال. 

يومض مؤشر send األزرق بسرعة 
عندما يتم تحميل البيانات.

إذا لم يتم رفع البيانات بنجاح، يصبح 
ضوء مؤشر ok األخضر مضيًئا بشكل 

ثابت ويومض مؤشر send األزرق 
ببطء مرة أخرى. أصبح جهاز اإلرسال 

اآلن جاهًزا لعملية نقل أخرى. 

سلوك diasend® Transmitter حين يعمل كل شيء بشكل جيد:

 وميض بطيء • 
يضيء زر مؤشر ok ببطء حين 

يتصل جهاز اإلرسال بشبكة 
 .GSM 

 الوميض السريع• 
يعني أن جهاز اإلرسال يقوم بعمل 

تحديثات بنفسه. يضيء زر مؤشر 
ok بسرعة وخالل فترة مستمرة 

من الوقت. يمكنك البدء في استخدام 
جهاز اإلرسال بمجرد أن يومض 
مؤشر اإلرسال األزرق ببطء مرة 

 أخرى.

 إضاءة ثابتة • 
يشير المؤشر إلى التحميل بنجاح.

 الوميض البطيء • 
أصبح جهاز اإلرسال جاهًزا 

 لالستخدام.

 الوميض السريع• 
يتم تحميل البيانات.

 إضاءة ثابتة• 
يشير المؤشر إلى عدم نجاح التحميل األخير. وقد يكون 

ذلك في الغالب بسبب مشاكل مؤقتة تتعلق بشبكة 
GSM الالسلكية. يرجى محاولة تحميل بيانات جهاز 

 المريض مرة أخرى.

 الوميض السريع• 
يومض المؤشر مع مؤشر ok حين ال يستطيع 

جهاز اإلرسال العثور على شبكة. يرجى مالحظة 
أن بإمكانك فحص قوة إشارتك وجودتها ضمن قسم 

"Account Profile" )ملف الحساب( في حسابك.

send

ok

error

:diasend® Transmitter شرح مؤشرات

1

3

5

6
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FreeStyle 
FreeStyle Flash
FreeStyle Freedom
FreeStyle Freedom Lite
FreeStyle Lite
Freestyle Mini
FreeStyle Optium 

FreeStyle Optium H
FreeStyle Papillon
FreeStyle Papillon Lite
FreeStyle Papillon Mini
FreeStyle Papillon Vision 
FreeStyle Xido
Optium Mini

11

USB متصلة بكابل - CGMأجهزة قياس الجلوكوز و

قائمة باألجهزة المتوافقة
فيما يلي قائمة باألجهزة المتوافقة مع ®diasend. إذا لم يتم تقديم تعليمات 

التحميل بشكل واضح من أجل كل جهاز بعينه، فعليك توصيل الجهاز بجهاز 
اإلرسال أو بموزع USB ببساطة بواسطة كابل USB الخاص بالجهاز وسيقوم 

بالتحميل تلقائًيا. )يرجى زيارة diasend.com للحصول على قائمة كاملة 
باألجهزة المتوافقة والحدود المعروفة.( 

أجهزة قياس الجلوكوز 

CGM أجهزة
مضخات 
اإلنسولين

كابل USB الخاص بـ 
 Abbott FreeStyle

)2.5 مم(

 Abbott الخاص بـ USB كابل
Xceed

يرجى مالحظة أنه قد ال تتوفر بعض أجهزة المرضى التالية في 
السوق لديكم. 

يرجى التأكد من اتصال وحدة USB بمنفذ طاقة. وأن وحدة 
 .diasend® Transmitter متصلة بجهاز USB

i

i

Abbott

FreeStyle Navigator II
Mini USB

FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Papillon InsuLinx 

FreeStyle InsuLinx 
FreeStyle Libre Micro USB

FreeStyle Precision
FreeStyle Precision H
Optium Xceed

Optium Xido
Precision Xceed
Precision Xtra
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 قم بتوصيل زر M لجهاز القياس
والضغط عليه.

USB متصلة بكابل - CGMأجهزة قياس الجلوكوز و

كابل USB الخاص بـ 
i-Sens
)2.5 مم(

كابل USB الخاص بـ 
 Medcore Care +

 GlucoCard Expression

قم بالتوصيل والضغط على 
أي زر.

قم بتوصيل PC Link وتحديده 
على القائمة الرئيسية في 

جهاز القياس. 

قم بتوصيل زر الطاقة لجهاز القياس 
والضغط عليه.

 قم بتوصيل زر الطاقة لجهاز القياس
والضغط عليه.

قم بتوصيل الزرين M وS لجهاز 
القياس والضغط عليهما.

قم بتوصيل زر S لجهاز القياس 
والضغط عليه.

Micro USB

Acon Laboratories
On Call® Resolve
On Call® Advanced

On Call® Plus
On Call® Vivid

AgaMatrix

WaveSense Jazz™

Apex Bio
GlucoSure Extra
GlucoSure Max

Arkray 
Glucocard 01
Glucocard Vital
Glucocard X-meter

Glucocard X-mini plus
Relion Confirm
Relion Prime

Ascensia
(Bayer)

Breeze 2

Glucocard Shine

Glucocard Expression

Contour next
Contour next one
Contour plus one

Contour next link
Contour next link 2.4
Contour USB
Contour next USB

Contour
Contour link

Contour TS
Contour XT
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إذا لم يبدأ التحميل، فافصل جهاز القياس وحدد 
Shutdown في القائمة إليقاف تشغيل جهاز 

القياس. قم بتشغيل جهاز القياس مرة أخرى 
وتوصيله بجهاز اإلرسال. 

USB متصلة بكابل - CGMأجهزة قياس الجلوكوز و

منفذ USB في جهاز القياس

Seven Plus الخاص بـ  USB كابل  
Micro USB

Bionime Pura + Rightest  الخاص بـ USB كابل
)2.5 مم(

قم بتوصيل زر OK لجهاز القياس 
والضغط عليه.

Micro USB

Micro USB

Micro USB

Micro USB

Mini USB

G4 Platinum
G5 Mobile Receiver
Touchscreen Reciever G5/G6

Everymed
EveryX3

SEVEN PLUS

Microdot+

Cambridge Sensors

Omnitest 5

B. Braun 

Dexcom

ForaCare

GE

Diastesse

FORA Diamond Prima

GE100

XPER

Beurer 
GL50 evo
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Mini USBMini USB

14

 GlucoRx Strip
Connector

كابل USB الخاص بـ

  i-Care Palmdoc I
كابل USB الخاص ب 

)2.5 مم(

Infopia الخاص بـ USB كابل
)2.5 مم(

قم بتوصيل زر C( S( لجهاز 
كابل USB الخاص بـ القياس والضغط عليه.

i-Sens
)2.5 مم(

 قم بتوصيل زر الطاقة لجهاز القياس
والضغط عليه.

متابعة من الصفحة السابقة
USB متصلة بكابل - CGMأجهزة قياس الجلوكوز و

 Data Tx > USB قم بتوصيل
وتحديده على القائمة الرئيسية في 

جهاز القياس. 

Mini USB

Mini USBMini USB

i-SENS

alphacheck professional NFC/ACURA PLUS
alphacheck professional

CareSens BGMS/TEE2
CareSens COOL/Bravo
CareSens N 

CareSens N POP
CareSens N Voice

Infopia

Element
Fintest Lite
GluNEO
GlucoLab

Inside Biometrics

KEYA Smart

PalmDoc II

Nexus Mini Ultra

GlucoRx
HCT & Ketone
Nexus

Nexus Mini
Q

Nexus Voice

iCare

PalmDoc I

Micro USB



1515

كابل USB الخاص بـ Menarini GlucoMen areo  )2.5 مم(

كابل USB األبيض الخاص بـ Menarini )2.5 مم(

LifeScan الخاص بـ USB كابل
)2.5 مم(

قم بالتوصيل والضغط على 
أي زر.

LifeScan الخاص بـ USB كابل
)2.5 مم(

قم بتوصيل زر الطاقة لجهاز القياس 
والضغط عليه.

قم بتوصيل زر الطاقة لجهاز 
القياس والضغط عليه.

قم بتوصيل زر الطاقة لجهاز 
القياس والضغط عليه.

 ،E-3 :إذا ظهر على جهاز القياس
فقم بفصله وانتظر حتى تختفي هذه 
الكلمة ثم قم بتوصيله مرة أخرى.  

Medcore
Care

GlucoSure Extra
GlucoSure Max

GlucoMen areo
GlucoMen areo 2K
GLUCOFIX TECH

GlucoMen Gm
Glucofix iD
Glucocard MX

Menarini

OneTouch UltraSmart

OneTouch Verio Pro
OneTouch Verio IQ
OneTouch Verio Sync

OneTouch Select
OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2
OneTouch UltraMini
OneTouch UltraEasy
OneTouch Verio (old)
OneTouch Vita

Mini USB

LifeScan

OneTouch Ping

OneTouch Select Plus
OneTouch Select Plus Flex
OneTouch Verio 
OneTouch Verio Flex

Mini USB

Micro USB

GLUCOCARD SM
Micro USB
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Micro USB
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قم بتوصيل زر الطاقة لجهاز القياس 
والضغط عليه.

USB متصلة بكابل - CGMأجهزة قياس الجلوكوز و

  Nipro TRUEyou minii الخاصة بـ USB وحدة شحن

Nova الخاص بـ USB كابل

Pic Solution الخاص بـ USB كابل

كابل USB الخاص بـ Mendor discreet )2.5 مم(

كابل USB الخاص بـ Mendor discreet )2.5 مم(

كابل USB األزرق الخاص بـ Menarini )3.5 مم(

Menarini الخاص بموصل شريط USB كابل

كابل USB األبيض الخاص بـ Menarini )3.5 مم(

Menarini GlucoMen Visio الخاص بـ USB كابل

قم بتوصيل زر الطاقة لجهاز القياس 
والضغط عليه.

قم بتوصيل زر الطاقة لجهاز القياس 
والضغط عليه.

قم بتوصيل جهاز القياس ووضعه على 
وحدة الشحن. 

قم بتوصيل جهاز القياس ووضعه على 
وحدة الشحن. 

إذا ظهر على الجهاز: E-3، فقم 
بفصله وانتظر حتى تختفي هذه الكلمة 

ثم قم بتوصيله مرة أخرى.  

GlucoMen Visio

GlucoMen LX Plus
GlucoMen LX2
Glucofix miò Plus
Glucofix Premium

GlucoMen LX
Glucofix miò

GlucoMen G+

GlucoMen READY

Mendor

Discreet

Nipro

TRUEresult
TRUE METRIX 
TRUE METRIX AIR

4SURE Smart 
4SURE Smart Duo

TRUEyou
TRUEyou mini

Nova

Max Link
Max Plus

Prodigy

AutoCode
Mini USB

Pic Solution

Pic GlucoTest
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USB متصلة بكابل - CGMأجهزة قياس الجلوكوز و

Terumo الخاص بـ USB كابل

 VivaChekالخاص بـ USB كابل

Wellion Calla الخاص بـ USB كابل
)3.5 مم(

كابل USB الخاص بـ 
mylife Pura

Wellion Linus الخاص بـ USB كابل

مالحظة:
 ال يمكن تحميل بيانات نظام

 CGM(  Eversense Smart Transmitter( عبر جهاز 
 .diasend® Transmitter

 ال يمكن تحميل البيانات المرسلة من نظام
  Eversense CGM إلى ®diasend  إال عبر تطبيق

 "توصيل التطبيق" الموجود على حساب ®diasend الخاص 
بالمريض. الرجاء الرجوع إلى اإلرشادات اإلضافية الموجودة 

 في دليل المستخدم المخصص للمرضى على الموقع:
https://support.diasend.com 

 الذي يحمل عالمة:

Sanofi الخاص بـ USB كابل

بمجرد إنشاء االتصال، يجب بدء التحميل خالل   -1 
20 ثانية بعد توصيل الكابل. إذا لم يبدأ،   -2 

فانتقل إلى القائمة الرئيسية في جهاز القياس. انتقل إلى    
،Reports > Data Transfer > My data   

وقم بتوصيل جهاز القياس بكابل USB مرة أخرى.   
) يرجى عدم الضغط على زري األسهم(  

قم بتوصيل PC Link وتحديده على 
القائمة الرئيسية في جهاز القياس. 

قم بتوصيل زر الطاقة لجهاز القياس 
والضغط عليه.

Terumo

VivaChek

Finetouch

Fad

Wellion
Calla Dialog

Calla Light
Calla Mini
Calla Premium
Galileo GLU/KET
Leonardo GLU/KET
Galileo GLU/CHOL
Leonardo GLU/CHOL

Linus

Ypsomed

mylife Pura

mylife Unio
Mini USB

Sanofi

Senseonics

BGStar
MyStar Extra

Eversense CGM Transmitter

Roche Accu-Chek

Active 
Mobile (USB)
Aviva Connect
Performa Connect

Guide
Instant
Instant S Micro USB
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أجهزة قياس الجلوكوز التي تعمل باألشعة تحت الحمراء 
فتحة IR في جهاز اإلرسال

قم بضبط جهاز القياس على وضع التحميل عن طريق اتباع التعليمات 
التالية. ضع الطرف العلوي لجهاز قياس الجلوكوز متجًها نحو فتحة IR في 

.diasend® Transmitter

يرجى التأكد من ثبات الجهاز تماًما أثناء التحميل. ال تقم بإزالة الجهاز 
حتى يضيء مؤشر ok األخضر.

i

قم بتفعيل نقل IR واضغط على زري األسهم 
لفترة قصيرة حتى يظهر سهمان على الشاشة.

في القائمة الرئيسية، انتقل إلى My data وحدد
.Data transfer 

اضغط على زري األسهم لفترة قصيرة.    -1
في قائمة نقل البيانات، حدد البديل األول  -2

 .)for analysis(  
،U1 مالحظة: إذا بدأ الرقم التسلسلي لجهاز القياس بـ   

فيرجى الرجوع إلى التعليمات من أجل  
 Accu-Chek  

Mobile )USB( في الصفحة 16.   

 Mو S واضغط على زري IR قم بتفعيل نقل
أسفل الشاشة لفترة قصيرة حتى يظهر سهمان 

على الشاشة.

قم بتفعيل نقل IR واضغط على الزرين العلويين 
لفترة قصيرة حتى يظهر سهمان على الشاشة.

Roche

Accu-Chek Aviva 
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa 

Accu-Chek Compact

Accu-Chek Compact Plus

Accu-Chek Aviva Combo 
Accu-Chek Aviva Expert

Accu-Chek Mobile (IR)
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 Bluetooth أجهزة قياس الجلوكوز التي تعمل بـ

Bluetooth لـ USB مهايئ

على شاشة جهاز القياس، انتقل إلى
.Upload > System > Menu 

قم بالتحديد والتأكيد من أجل التفعيل.

1-  لتفعيل استخدام Bluetooth، قم بتشغيل جهاز القياس عن طريق 
الضغط باستمرار على زر الطاقة الخاص به.   

2-  قم بإيقاف تشغيل جهاز القياس بالضغط باستمرار على زر 
الطاقة الخاص به. يومض مؤشر LED الموجود بالركن األيمن 

السفلي لجهاز القياس باللون األزرق لإلشارة إلى تفعيل النقل 
عبر Bluetooth. ثم يثبت الضوء ليشير إلى أن البيانات قيد 

التحميل.

  مالحظة: اإلصدار المدعوم هو الجهاز المدمج به 
.Bluetooth

FORACARE

FORA Diamond MINI

Abbott

FreeStyle Navigator
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مضخات اإلنسولين - متصلة بكابل USB قياسي

مضخات اإلنسولين باألشعة تحت الحمراء
فتحة IR على جهاز اإلرسال

لمضخات Animas: يرجى التأكد من أن المضخة متوقفة عن العمل وأن الشاشة 
مضاءة حين يبدأ النقل )إال أنه ليس من الضروري أن تضيء الشاشة أثناء عملية 

نقل البيانات بالكامل(. حافظ على ثبات المضخة تماًما وال تقم بإزالتها حتى 
يضيء مؤشر ok باللون األخضر.

Suspnd/ 1-  قم بتعليق المضخة. )القائمة الرئيسية، انتقل إلى
.)Suspend؛ تضيء كلمةOK واضغط على Resum

.OK 2-  اضغط على
3-  ضع المضخة بحيث يكون ظهرها مواجًها لفتحة IR في 

جهاز اإلرسال. 
4-  عند انتهاء نقل البيانات: 

Suspnd/ ر إلى   استمرار في الضخ )القائمة الرئيسية، مرِّ
 .)Resume ؛ ويتم تمييزOK واضغط على Resum

.OK اضغط على

1-  اضغط على زر السهم ألسفل لتفعيل عمل المضخة. 
2-  ضع المضخة بحيث يكون ظهرها مواجًها لمركز اللوحة 

 .diasend® Transmitter األمامية على

  مالحظة: يجب شحن البطارية الموجودة في مضخة 
اإلنسولين طراز CoZmo جيًدا كي يتم نقل البيانات بنجاح!

قم بإجراء االتصال واضغط على زر 
.PDM التشغيل الخاص بـ

انتقل إلى القائمة الصفراء واختر 
تحميل البيانات.

Ypsomed
mylife OmniPod

Tandem

t:flex
t:slim

t:slim X2
t:slim G4

Insulet

ViCentra

OmniPod

OmniPod Dash

Kaleido

Animas
IR1200
IR1250
2020
OneTouch Ping
OneTouch Vibe Plus
Vibe

Smiths Medical

CoZmo 1700

Mini USB

Mini USB

Micro USB

Micro USB

Micro USB
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كابالت األشعة تحت الحمراء المتوافقة

 Roche Accu-Chek Smart Pix كابل  Roche Accu-Chek Smart Pix 2 كابل

مضخات اإلنسولين - متصلة بكابالت األشعة تحت الحمراء

Smart Pix 2
ملحوظة! قم بتوصيل الجهاز 
 USB اليدوي للمضخة بكابل

.Smart Pix 2 صغير بـ

Smart Pix 2 أو Smart Pix 
مالحظة! يتطلب برنامج Smart Pix إصدار رقم 

.Smart Pix 3.02 أو أعلى عند استخدام

1-   قم بتوصيل Smart Pix بجهاز اإلرسال وانتظر حتى يبدأ المؤشر 
األزرق على جهاز Smart Pix في الوميض ببطء.

 Data Transfer 2-   ضع المضخة في وضعية االتصال بالحاسوب
.)Data Transfer أوقف المضخة وادخل إلى قائمة(

 .Smart Pix بها مواجهة لجهاز IR 3-   ضع المضخة بحيث تكون فتحة
يشير ضوء المؤشر األزرق إلى أنه يتم نقل البيانات إلى جهاز 

.Smart Pix
4-   انتظر حتى يبدأ المؤشر األزرق في الوميض ببطء أو التوقف عن 

الوميض تماًما.
5-   يتم اآلن نقل البيانات من Smart Pix إلى جهاز اإلرسال. ال تقم 

بفصل جهاز Smart Pix 2 بعد!
6-   انتظر حتى يشير جهاز اإلرسال إلى انتهاء عملية رفع البيانات 

بنجاح )مؤشر OK األخضر ثابت(.  

1-   قم بتوصيل كابل Smart Pix 2 بجهازاإلرسال وانتظر 
حتى يبدأ المؤشر األزرق على Smart Pix 2 في 

الوميض ببطء.
2-   قم بتوصيل الجهاز اليدوي بـ Smart Pix 2 بواسطة كابل 

USB صغير.
3-   من قائمة الجهاز اليدوي، حدد Connect to PC واضغط  

.OK على
4-   تأكد من أن المضخة قريبة من نطاق الجهاز اليدوي.

5-   يضيء المؤشر األزرق على Smart Pix 2 بينما يتم نقل 
.Smart Pix 2 البيانات من الجهاز إلى

6-   يطفئ ضوء المؤشر األزرق بنفسه وينبعث من كل من 
Smart Pix 2 والجهاز صوت يشير إلى أنه يتم نقل 

البيانات من Smart Pix 2 إلى جهاز اإلرسال. ال تقم 
بفصل جهاز Smart Pix 2 بعد!

7-   انتظر حتى يشير جهاز اإلرسال إلى انتهاء عملية رفع 
البيانات بنجاح )مؤشر OK األخضر ثابت(.

Roche

Accu-Chek Insight

Roche

Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo
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Mini USB

Bluetooth مضخات اإلنسولين بـ

IR

Bluetooth بـ USB مهايئ

كي تستطيع نقل البيانات من أجهزة Bluetooth، ستحتاج إلى مهايئ 
USB يعمل بـ Bluetooth. يعتبر Bluetooth وسيلة نقل تحتاج إلى 

.diasend® Transmitter أن يتم وضع الجهاز بالقرب من جهاز

اختر القائمة الرئيسية  -1
.Setting انتقل إلى  -2
.Discovery حدد  -3

4-  ينبغي أن يبدأ مؤشر send في الوميض سريًعا. إذا لم يحدث 
ذلك وقامت المضخة بإيقاف تشغيل نفسها، فحاول مرة أخرى.

5-  انتظر حتى يتوقف مؤشر send عن الوميض بسرعة 
 .ok ويضيء مؤشر

أقالم اإلنسولين - متصلة بكابل USB قياسي

كي تستطيع نقل البيانات من قلم إنسولين، يرجى اتباع التعليمات اآلتية. 

تأكد من أنه قد تم إدخال الكابل بصورة صحيحة. يبدأ 
مصباح التحكم في قلم اإلنسولين بالوميض ويبدأ نقل 

البيانات خالل 10 إلى 15 ثانية.

يرجى التأكد من اتصال وحدة USB بمنفذ طاقة. وأن وحدة 
 .diasend® Transmitter متصلة بجهاز USB

i

SOOIL 

DANA Diabecare R

Pendiq

pendiq



2323A2032v16P QG_ar_diasend-clinic (12-02-2019)
تم تصميم ®diasend ليتم استخدامه من ِقبل األفراد أو المتخصصين في مجال الرعاية الصحية في المنزل أو مرافق الرعاية الصحية لنقل البيانات من أجهزة المراقبة المنزلية مثل مقاييس الجلوكوز ومضخات اإلنسولين إلى قاعدة بيانات الخادم لدعم إدارة 

مرض السكري. تم تصميم ®diasend لالستخدام االحترافي والمبيعات المتاحة دون وصفة.

 الدعم

+46 (0)31-762 08 88 
support@diasend.com

www.diasend.com

تحذير!
يتم إجراء جميع الفحوصات الطبية للمريض والعالج تحت إشراف مختص رعاية صحية مؤهل! ®diasend غير 

مخصص لتوفير قرارات عالج مؤتمتة أو لالستخدام كبديل عن قرار مهني يتعلق بالرعاية الصحية. ®diasend غير 
مخصص التصاالت الطوارئ أو إلرسال أو اإلشارة إلى أي تنبيهات في الوقت الفعلي أو أي بيانات حرجة وقتًيا! 

®diasend ال يحل محل اإلشراف الطبي المباشر أو التدخل السريع في حاالت الطوارئ.


