
-للمرضى 
diasend® Personal  
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البحث عن جهازك مقياس الجلوكوز

 جهاز مراقبة الجلوكوز بشكل
)CGM( مستمر 

مضخة اإلنسولين

Abbott 
 FreeStyle ..........................................12 

 FreeStyle Flash ...............................12
 FreeStyle Freedom ........................12
 FreeStyle Freedom Lite ................12
 FreeStyle InsuLinx .........................12
 FreeStyle Lite ..................................12
 FreeStyle Mini .................................12
 FreeStyle Optium ...........................12
 FreeStyle Optium H .......................12
 FreeStyle Optium Neo ..................12
 FreeStyle Papillon..........................12
 FreeStyle Papillon InsuLinx .........12
 FreeStyle Papillon Lite ..................12
 FreeStyle Papillon Mini .................12
 FreeStyle Papillon Vision ..............12
 FreeStyle Precision ........................12
 FreeStyle Precision H ....................12
 FreeStyle Xido ................................12
 Optium Mini ....................................12
 Optium Xceed ................................12
 Optium Xido ...................................12
 Precision Xceed .............................12
 Precision Xtra ............................................12

 FreeStyle Libre ...............................12
 FreeStyle Navigator II ....................12

Agamatrix
 WaveSense Jazz  ............................12

Animas 
 IR1200 ..............................................16

 IR1250 ..............................................16
 2020 ..................................................16
 OneTouch Ping ..............................16 
 Vibe  .................................................16 
  

Arkray 
 GlucoCard 01 ..................................12

 GlucoCard Expression ..................12
 GlucoCard Shine ............................12
 GlucoCard Vital ..............................12 
 Relion Confirm ...............................12
 Relion Prime ...................................12 

B. Braun 
 Omnitest 5 ......................................13

Ascensia/Bayer 
 Breeze2 ............................................13

 Contour ...........................................13
 Contour link ....................................13
 Contour next ..................................13
 Contour next link ...........................13
 Contour next link 2.4 .....................13 
 Contour next One ..........................13
 Contour next USB ..........................13
 Contour plus One ..........................13
 Contour TS ......................................13
 Contour USB ..................................13
 Contour XT ......................................13

Dexcom
 G4 Platinum ....................................13

 G5 Mobile ..........................................9
 G5 Receiver .....................................13 
 SEVEN PLUS ...................................13

ForaCare 
 FORA Diamond Prima ..................13

GlucoRx 
 Nexus ...............................................13

 Nexus mini ......................................13
 Nexus mini Ultra ............................13
 Nexus Voice ....................................13
 Q .......................................................13 

Insulet
 OmniPod .........................................17

 OmniPod Dash ...............................17

i-SENS 
 alphacheck professional..............14

 COOL/Bravo....................................14 
 CareSens N .....................................14
 CareSens N POP ............................14
 CareSens N Voice ...........................14

LifeScan - OneTouch 
 Ping ..................................................14

 Select Plus ......................................14 
 Select Plus Flex ..............................14
 Ultra .................................................14
 Ultra2 ...............................................14
 UltraEasy .........................................14
 UltraMini ..........................................14
 UltraSmart ......................................14
 Verio .................................................14
 Verio (old) ........................................14
 Verio Flex .........................................14
 Verio IQ  ...........................................14
 Verio Pro ..........................................14
 VerioSync ........................................14
 Vita ...................................................14

MedCore 
 Care ..................................................14 

Menarini 
 GlucoMen areo ...............................14

 GlucoMen areo 2K .........................14
 GlucoMen Gm ................................14
 GlucoMen LX2 ................................14   
 GlucoMen LX Plus ..........................14

Nipro 
 TRUE METRIX ..................................15

 TRUE METRIX AIR ...........................15
 TRUEresult ......................................15
 TRUEyou .........................................15
 TRUEyou mini ................................15

Prodigy 
 AutoCode ........................................15

  

Roche - Accu-Chek
 Active ...............................................15

 Aviva .................................................16
 Aviva Connect ................................15
 Aviva Combo ..................................16
 Aviva Expert ....................................16
 Aviva Nano ......................................16
 Compact Plus .................................16
 Guide ...............................................15
 Instant ..............................................15
 Mobile (IR) .......................................16
 Mobile (USB)...................................15
 Performa Connect .........................15

 Insight ..............................................18
 Spirit.................................................18
 Spirit Combo ..................................18

Sanofi
 BGStar ..............................................15

 MyStar Extra ....................................15

Senseonics
 CGM Transmitter ............................15

Tandem
 t:flex .................................................17

 t:slim ................................................17
 t:slim G4 ..........................................17
 t:slim X2 ...........................................17

ViCentra 
 Kaleido ............................................17

 

Wellion
 Calla Mini ........................................15

Ypsomed
 mylife Pura ......................................15

 mylife Unio .....................................15 
  
 

 mylife OmniPod .............................17
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الدليل السريع

هل هذه أول مرة تستخدم 
فيها ®diasend؟ 

قم بإنشاء حساب.

 أكمل عملية تسجيل الحساب الجديد وقم بتنزيل 
 diasend® Uploader في الخطوة األخيرة 

من عملية التسجيل.

هل لديك حساب بالفعل؟ 
قم بتسجيل الدخول باستخدام تفاصيل 

المستخدم الخاصة بك.

diasend® Personal كيفية البدء في استخدام

diasend® Uploader تنزيل برنامج

www.diasend.com تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على 11

2

يمكنك أيًضا الوصول إلى ملف تثبيت diasend® Uploader داخل 
  ."Tools" حسابك. للقيام بذلك، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك وانتقل إلى i

diasend® Personal خدمة مجانية تماًما لمرضى السكري الذين 
 ،)CGM( يرغبون في مراقبة الجلوكوز، ومراقبة الجلوكوز بشكل مستمر

واإلنسولين من المنزل. 

لتحميل البيانات من جهاز )أجهزة( السكري الخاصة بك، تحتاج أوالً إلى إنشاء 
.diasend® Uploader حساب وتنزيل برنامج

diasend® Personal
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 diasend® انقر نقًرا مزدوًجا فوق رمز
Uploader الموجود على سطح المكتب الخاص 

بك لبدء البرنامج.

اعتمادًا على مستعرض الويب الخاص بك قد تحتاج للبحث عن 
ملف التثبيت الذي تم تنزيله. 

أو قد تظهر لك فقط النافذة المنبثقة لتشغيل الملف. 

إذا كنت من مستخدمي جهاز الكمبيوتر:  ابحث في مجلد التنزيالت 
األخيرة الخاص بك. 

إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل Mac:  ابحث في مجلد التنزيالت 
في أداة البحث.

بمجرد تحديد موقع الملف، انقر نقًرا مزدوًجا عليه وقم باتباع 
إرشادات التثبيت التي تظهر على الشاشة.

حفظ ملف التثبيت 

تحديد موقع ملف التثبيت وتشغيل الملف

 diasend® Uploader بدء

أنظمة التشغيل المتوافقة:
7، و8، و10.

macOS X 10.9-10.13

i

3

4

5

تأكد من أنك قمت بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك 
قبل بدء تشغيل diasend® Uploader للمرة األولى.

i
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توصيل كابل جهاز السكري الخاص بك بجهاز الكمبيوتر

قم بتوصيل كابل USB أو كابل األشعة تحت الحمراء )IR( المناسب لجهاز 
السكري بجهاز الكمبيوتر. 

بمجرد توصيل الكابل، انتظر بضع ثواٍن حتى يتم التعرف على مشغلي 
الكابل قبل توصيل جهازك. 

في المرة األولى التي تقوم فيها بتحميل بيانات من أحد األجهزة، قد يُطلب 
منك إثبات صحة حساب المستخدم الخاص بك. يرجى إدخال اسم 

المستخدم وكلمة المرور الستكمال التحميل وتعيين الجهاز إلى حسابك.

توصيل جهاز السكري بالكابل

تحميل البيانات من جهاز السكري الخاص بك 

6

7

8

تأكد من استخدام الكابل المرفق مع جهاز 
السكري الخاص بك. 

هل الكابل مفقود؟
يرجى االتصال بالشركة المصنعة لجهاز 

السكري الخاص بك. 

i i

i كابل Roche Accu-Chek® ومقاييس Animas® تتطلب مضخات
ACT-( Actisys من )IR( تنزيل السلكي لألشعة تحت الحمراء

IR224UN-Li(. سيحتاج مرضى ®Animas في Windows 8 و10 
 .)ACT-IR224UN-Li2( إلى كابل مخصص 

يتوافق أيًضا كابل USB 360 من ®Accu-Chek مع أجهزة األشعة تحت 
الحمراء )IR( من ®Accu-Chek. تتطلب جميع األجهزة األخرى كابل 

USB الخاص بها. 
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10

11

8

InsulinCGM ComparisonGlucose Compilation

تسجيل الدخول على www.diasend.com لعرض البيانات الخاصة 
بك

تنقسم التقارير إلى عالمات التبويب التالية: 

مشاركة بياناتك مع عيادة طبية

.App Store أو Google Play قم بتنزيل التطبيق من

 diasend® قم بتسجيل الدخول باستخدام تفاصيل
Personal الخاصة بك أو قم بإنشاء حساب جديد.

diasend® Mobile app عرض بياناتك التي تم تحميلها في

يتم عرض جميع بياناتك التي تم تحميلها في جداول ورسومات بيانية سهلة 
الفهم. يرجى الرجوع إلى Report reference guide )الدليل 

المرجعي للتقارير( في موقع الويب الخاص بنا لالطالع على مزيد من 
المعلومات.

9

10

11

باستخدام diasend® Mobile app ستحصل على: 
ملخص جيد ألحدث البيانات التي تم تحميلها. 	 
تقارير سهلة الفهم عن جرعة اإلنسولين ومستويات الجلوكوز الخاصة بك مع مرور الوقت.	 
 إمكانية تحميل البيانات مباشرةً باستخدام هاتفك الذكي - إذا كان جهاز السكري والهاتف الخاص بك يدعمان 	 

.)BLE( Bluetooth أو ميزة الطاقة المنخفضة من )NFC( تقنية االتصال قريب المدى
 	.www.diasend.com الخاص بك على diasend® Personal account تهنئة كبيرة على حساب

i

التجميعمقارنةاألنسولينجهاز CGMالجلوكوز


يمكنك مشاركة بياناتك مع موفر الرعاية الصحية الخاص بك عن طريق 
إدخال المعّرف اإلكلينيكي أسفل عالمتي التبويب Account admin و

.Update ال تنَس أن تنقر فوق .Share data

مشاركة البيانات

إدارة الحساب
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قم بتسجيل الدخول إلى حساب 
diasend® Personal الخاص 
بك وانقر على زر توصيل التطبيق.

1

2

3

انقر على رابط للوصول 
 Dexcom G5™ إلى

.*Mobile

قم بتسجيل الدخول 
بواسطة  اسم المستخدم 

 Dexcom وكلمة مرور
الخاصين بك العتماد 
 Dexcom G5™

Mobile وإضافته إلى 
 diasend® حساب

Personal الخاص بك.

توصيل التطبيق

توصيل

diasend® التطبيق المحمول مع ™Dexcom G5 كيفية توصيل
مزامنة بسهولة البيانات ™Dexcom G5 الخاص بك مع ®diasend الحساب

Dexcom G5™ Mobile appSensor diasend® Web application

12

المتطلبات:
حساب في diasend® Personal – مجاني للمرضى!	 
 	.LibreLink والتطبيق iPhone هاتف يعمل بنظام التشغيل
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تسجيل الدخول إلى حسابك في diasend® Personal على 
الموقع www.diasend.com ومزامنة بياناتك بالمستشعر 

FreeStyle Libre على ®diasend من خالل النقر فوق زر 
االتصال بالتطبيق.

 Abbott انقر فوق ارتباط االتصال للوصول إلى
.FreeStyle LibreLink

 LibreView أدخل معلومات تسجيل دخولك إلى التطبيق
 diasend® إلى حسابك في LibreLink للتخويل وأضف التطبيق

 .Personal
 بمجرد استكمال الخطوات من 1 إلى 3، تكون جاهًزا 

لتحميل البيانات. 

ابدأ التطبيق LibreLink على هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل  
Android أو iPhone واستخدمه في مسح مستشعرك 

FreeStyle Libre ضوئيًا. 

 diasend® Personal ستظهر البيانات على هاتفك اآلن بحسابك في
ويمكن مشاركتها بسهولة مع العيادة التي تتعامل معها. من اآلن فصاعدًا، 

ستضاف البيانات في كل مرة تمسح المستشعر ضوئيًا باستخدام هاتفك 
  .iPhone أو Android الذي يعمل بنظام التشغيل

المتطلبات:
حساب في diasend® Personal – مجاني للمرضى!	 
 	.LibreLink والتطبيق iPhone أو Android هاتف يعمل بنظام التشغيل

يرجى مالحظة أنه 
 diasend® بعدئذ يمكنك ببساطة استخدام البرنامج .FreeStyle Libre باستخدام القارئ diasend® و فيمكنك تحميل البيانات إلى iPhone أو Android إذا لم يكن لديك هاتف
Uploader على الكمبيوتر وتوصيل القارئ FreeStyle Libre باستخدام كابل USB صغير بالكمبيوتر. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بحسابك في ®diasend، فستظهر 

بيانات FreeStyle Libre مع المعلومات من األجهزة اإلضافية.

إن LibreLink هو تطبيق لألجهزة المحمولة من تطوير وتوفير شركة Abbott. ويتطلب استخدام التطبيق FreeStyle LibreLink التسجيل باستخدام LibreView، وهي خدمة 
  iOS 11 7 مع iPhone أو Android OS 5.0 والتي تعمل بنظام التشغيل NFC مع الهواتف الذكية المزودة بتمكين تقنية LibreLink ويتوافق التطبيق .Abbott مقدمة من

أو األحدث. جميع العالمات التجارية الواردة في هذه النشرة اإلعالنية ملكية ألصحابها.

 FreeStyle LibreLink تكامل البيانات من خالل التطبيق
.Abbott مخول به من شركة

توصيل التطبيق

توصيل

diasend® التطبيق المحمول مع FreeStyle LibreLink كيفية توصيل
مزامنة بسهولة البيانات FreeStyle LibreLink الخاص بك مع ®diasend الحساب

13
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Sensor Smart Transmitter Eversense Mobile app diasend® Web application

diasend® التطبيق المحمول مع Eversense كيفية توصيل
مزامنة بسهولة البيانات Eversense الخاص بك مع ®diasend الحساب

14

المتطلبات:
حساب في diasend® Personal – مجاني للمرضى!	 
 هاتف يعمل بنظام التشغيل Android أو iPhone والتطبيق	 

.Eversense Mobile 

يرجى مالحظة أنه 
إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بحسابك في diasend®، فستظهر بيانات Eversense مع المعلومات من األجهزة اإلضافية.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب 
diasend® Personal الخاص 
بك وانقر على زر توصيل التطبيق.

توصيل التطبيق

أدخل معلومات تسجيل دخولك 
 Eversense إلى التطبيق

للتخويل وأضف التطبيق 
Eversense إلى حسابك في 

 .diasend® Personal

توصيل

انقر فوق ارتباط 
االتصال للوصول إلى 

.Eversense
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قائمة األجهزة المتوافقة
فيما يلي قائمة باألجهزة المتوافقة مع ®diasend. ما لم يتم توفير تعليمات تحميل 
واضحة للجهاز الفعلي، تحتاج فقط لتوصيله بجهاز الكمبيوتر/Mac باستخدام كابل 
USB الخاص به، وسيقوم بالتحميل تلقائيًا. )قم بزيارة diasend.com لالطالع 

على قائمة حالية باألجهزة المتوافقة والقيود المعروفة.( 

مقاييس الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر )CGM( - الموصلة بكابل

مقاييس الجلوكوز 

أجهزة مراقبة الجلوكوز 
)CGM( بشكل مستمر

مضخات اإلنسولين

كابل USB الخاص بـ 
 Abbott FreeStyle

)2.5 مم(

Abbott Xceed الخاص بـ USB كابل

 AgaMatrix الخاص بـ USB كابل

قم بالتوصيل والضغط على أي زر.

قم بتوصيل PC Link وتحديده 
على القائمة الرئيسية في 

جهاز القياس. 

Abbott

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

Mini USB

Micro USB

FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Papillon InsuLinx 

FreeStyle InsuLinx 
FreeStyle Libre

FreeStyle Navigator II

Agamatrix

WaveSense Jazz

Arkray 

Glucocard 01
Glucocard Vital

Relion Confirm
Relion Prime

Glucocard Shine

Glucocard Expression

FreeStyle Precision
FreeStyle Precision H
Optium Xceed

Optium Xido
Precision Xceed
Precision Xtra
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منفذ USB في المقياس

 GlucoRx Nexus
Voice الخاص بـ USB كابل

)2.5 مم(

 
Taidoc Strip Connectorالخاص بـ USB كابل

1- قم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر 
الخاص بك. 

2- اضغط على زر M  بالمقياس.

1- قم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر 
الخاص بك. 

2- اضغط على زر الطاقة الخاص 
بالمقياس.

كابل USB األزرق الخاص بـ Bayer’ )3.5 مم(

منفذ USB في جهاز القياس

تابع الصفحة السابقة

مقاييس الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر )CGM( - الموصلة بكابل

B. Braun 

Omnitest 5

Dexcom

G4 Platinum
G5 Receiver 
SEVEN PLUS

ForaCare

FORA Diamond Prima

Micro USB

Micro USB

Micro USB

GlucoRx

Nexus
Nexus mini
Q

Mini USB

Nexus Voice

Nexus mini Ultra

Contour USB
Contour next USB

Breeze 2

Contour
Contour link

Contour TS
Contour XT

Contour next
Contour next one
Contour plus one

Contour next link
Contour next link 2.4

Micro USB

Ascensia
(Bayer)
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تابع الصفحة السابقة

1- قم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. 
2- اضغط على زر S بالمقياس.

1- قم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2- اضغط على زر الطاقة الخاص بالمقياس.

مقاييس الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر )CGM( - الموصلة بكابل

كابل USB الخاص بـ 
i-Sens
)2.5 مم(

قم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.  -1
اضغط على الزر األسود األيسر.  -2

LifeScan الخاص بـ USB كابل
)2.5 مم(

LifeScan الخاص بـ USB كابل
)2.5 مم(

Medcore care الخاص بـ USB كابل
)3.5 مم(

كابل USB األبيض الخاص بـ Menarini )2.5 مم(

كابل USB الخاص بـ Menarini GlucoMen areo  )2.5 مم(

كابل USB األزرق الخاص بـ Menarini )3.5 مم(

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

ثم قم بتوصيله مرة أخرى.  

Mini USB

Mini USB

i-SENS

Alphacheck professional

COOL/Bravo  
CareSens N 
CareSens N POP 
CareSens N voice

LifeScan

OneTouch Ping

OneTouch Verio Pro
OneTouch Verio IQ
OneTouch Verio Sync

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

OneTouch UltraSmart

MedCore

Care

Mini USB

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

Micro USB

Menarini

GlucoMen areo 
GlucoMen areo 2K

GlucoMen Gm

GlucoMen LX Plus
GlucoMen LX2
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تابع الصفحة السابقة

مقاييس الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر )CGM( - الموصلة بكابل

  Nipro TRUEresult الخاصة بـ USB وحدة الشحن

  Nipro TRUEyou minii الخاصة بـ USB وحدة شحن

1- قم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. 
2-  ينبغي أن يبدأ التحميل في غضون 20 ثانية بعد توصيل 
الكابل. إذا لم يحدث ذلك، فانتقل إلى القائمة الرئيسية في 

 > Data Transfer > My data المقياس. وانتقل إلى
Reports، وقم بتوصيل المقياس بكابل USB مرة 

أخرى. 
)يرجى عدم الضغط باستمرار على زري األسهم.(  

مالحظة: 
 ال يمكن تحميل بيانات نظام

)CGM(  Eversense Smart Transmitter  
 .diasend® Uploader عبر برنامج 

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

 diasend® الموجود على حساب »Connect app«
الخاص بالمريض. الرجاء الرجوع لصفحة 11 في هذا الدليل.

Sanofi الخاص بـ USB كابل

كابل USB الخاص بـ 
mylife Pura

 كابل USB الخاص بـ
Wellion Calla mini

Nipro

TRUEresult
TRUE METRIX 
TRUE METRIX AIR

TRUEyou
TRUEyou mini

Roche - Accu-chek

Mobile (USB)

Active
Aviva Connect
Performa Connect

Guide
Instant

Eversense Smart Transmitter (CGM)

Micro USB

Sanofi

BGStar
MyStar Extra

Senseonics

Ypsomed

mylife Pura

Mini USB
mylife Unio

Micro USB

Prodigy

AutoCode
Mini USB

Wellion

Calla Mini
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1-  قم بتوصيل كابل األشعة تحت الحمراء )IR( بجهاز 
الكمبيوتر الخاص بك. 

2-  قم بتنشيط النقل باألشعة تحت الحمراء )IR( بالضغط مع 
االستمرار على زري األسهم حتى يظهر السهمان على 

الشاشة.

1-  قم بتوصيل كابل األشعة تحت الحمراء )IR( بجهاز 
الكمبيوتر الخاص بك. 

 Data وحدد My data 2-  في القائمة الرئيسية، انتقل إلى
.transfer

1-  قم بتوصيل كابل األشعة تحت الحمراء )IR( بجهاز 
الكمبيوتر الخاص بك. 

2-  اضغط مع االستمرار على زري األسهم. 
 3-  في القائمة data transfer، حدد البديل األول

.)for analysis(Accu-Chek 360° أو ،Li2 أو ،ACTiSYS Li

Accu-Chek 360° أو ،Li2 أو ،ACTiSYS Li

Accu-Chek 360° أو ،Li2 أو ،ACTiSYS Li

Accu-Chek 360° أو ،Li2 أو ،ACTiSYS Li

مقاييس الجلوكوز باألشعة تحت الحمراء 

1-  قم بتوصيل كابل األشعة تحت الحمراء )IR( بجهاز 
الكمبيوتر الخاص بك. 

2-  قم بتنشيط النقل باألشعة تحت الحمراء )IR( بالضغط مع 
االستمرار على الزرين S وM أسفل الشاشة حتى يظهر 

السهمان على الشاشة.

IR

كابالت األشعة تحت الحمراء المتوافقة

Accu-Chek - 360° كابل

أنظمة التشغيل المتوافقة: 
10.11-10.9 :Mac OS X

10 ،8 ،7 ،Vista ،XP :Windows

ACTiSYS - Li2 كابل

أنظمة التشغيل المتوافقة: 
10.13-10.9 :Mac OS X

10 ،8 ،7 :Windows

ACTiSYS - Li كابل

أنظمة التشغيل المتوافقة: 
10.13-10.9 :Mac OS X

10 ،8 ،7 :Windows

IR

هل الكابل مفقود؟
يرجى االتصال بالشركة المصنعة لجهاز السكري الخاص بك.

i

Accu-Chek Aviva 
Accu-Chek Nano

Roche (IR)

Accu-Chek Compact Plus

Accu-Chek Aviva Combo  
Accu-Chek Aviva Expert

Accu-Chek Mobile (IR)

IR

IR

IR

IR
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مضخات اإلنسولين - الموصلة بكابل USB قياسي

مضخات اإلنسولين باألشعة تحت الحمراء

1-  قم بإيقاف المضخة مؤقتًا. )القائمة الرئيسية، قم بالتمرير 
إلى Suspnd/Resum واضغط على OK؛ 

.)Suspend يتم تمييز  
.OK اضغط على  -2

3-  ضع المضخة بحيث يكون ظهرها تجاه كابل التنزيل 
 .Actisys من )IR( الالسلكي لألشعة تحت الحمراء

4-  عند االنتهاء من النقل: 
  قم باستئناف تشغيل المضخة )القائمة الرئيسية، قم 

بالتمرير إلى Suspnd/Resum واضغط على OK؛ 
.OK اضغط على .)Resume يتم تمييز

Li2 أو ACTiSYS Li
مالحظة! إذا كنت تستخدم Windows 8 أو 10،
 .ACTiSYS Li2 فإنك تحتاج إلى استخدام كابل

كابالت األشعة تحت الحمراء المتوافقة

ACTiSYS - Li2 كابل

أنظمة التشغيل المتوافقة: 
10.13-10.9 :Mac OS X

10 ،8 ،7 :Windows

ACTiSYS - Li كابل

أنظمة التشغيل المتوافقة: 
10.13-10.9 :Mac OS X

7 :Windows

IR

IR

هل الكابل مفقود؟
يرجى االتصال بالشركة 
المصنعة لجهاز السكري 

الخاص بك.

i

1- قم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
2- اضغط على زر الطاقة الخاص بالمقياس.

Insulet
OmniPod

OmniPod Dash

Mini USB

Mini USB

Micro USB

Micro USB

Tandem

t:flex
t:slim
t:slim G4
t:slim X2

Ypsomed

mylife OmniPod

Animas (IR)

1200
1250
2020
OneTouch Ping
Vibe

ViCentra
Kaleido Micro USB

IR
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Smart Pix 2
مالحظة! قم بتوصيل سماعة الهاتف الخاصة بالمضخة 
.Smart Pix 2 بجهاز micro USB باستخدام كابل

1-  قم بتوصيل كابل Smart Pix 2 بجهاز الكمبيوتر الخاص بك 
 Smart Pix 2 وانتظر حتى يبدأ المؤشر األزرق الموجود في

في الوميض ببطء.
2-  قم بتوصيل سماعة الهاتف بجهاز Smart Pix 2 باستخدام 

.micro USB كابل
3-  في قائمة سماعة الهاتف، حدد Connect to PC واضغط 

.OK على
4-  تأكد من أن المضخة توجد على مقربة من سماعة الهاتف.

5-  يكون المؤشر األزرق الموجود في Smart Pix 2 في حالة 
.Smart Pix 2 تشغيل أثناء نقل البيانات من الجهاز إلى

6-  يتوقف المؤشر األزرق عن التشغيل ذاتيًا ويصدر كل من 
Smart Pix 2 والجهاز صوتًا لإلشارة إلى أن البيانات يتم 

نقلها من Smart Pix 2 إلى Uploader. ال تقم بفصل 
Smart Pix 2 حتى هذه اللحظة!

7-  انتظر حتى يشير Uploader إلى نجاح التحميل. 

1-  قم بتوصيل Smart Pix بجهاز الكمبيوتر الخاص بك وانتظر 
حتى يبدأ المؤشر األزرق الموجود في Smart Pix في 

الوميض ببطء.
2-  ضع المضخة في وضع PC link )أوقف المضخة وقم 

.)PC connection بالدخول إلى قائمة
3-  ضع المضخة بحيث تكون وصلة IR )األشعة تحت الحمراء( 
الخاصة بها تجاه Smart Pix. يشير المؤشر األزرق إلى أنه 

.Smart Pix يتم نقل البيانات إلى
4-  انتظر حتى يبدأ المؤشر األزرق في الوميض ببطء مرة أخرى 

أو يتوقف عن الوميض تماًما.
5-  يتم اآلن نقل البيانات من Smart Pix إلى Uploader. ال تقم 

بفصل Smart Pix حتى هذه اللحظة!
6-  انتظر حتى يشير Uploader إلى نجاح التحميل.  

Smart Pix 2 أو Smart Pix 
مالحظة! هناك حاجة إلى برنامج Smart Pix إصدار 

.Smart Pix 3.02 أو أعلى عند استخدام

كابالت األشعة تحت الحمراء المتوافقة

 Roche Accu-Chek كابل 
Smart Pix

أنظمة التشغيل المتوافقة: 
10.13-10.9 :macOS X

10 ،8 ،7 :Windows

أنظمة التشغيل المتوافقة: 
10.13-10.9 :macOS X

10 ،8 ،7 :Windows

 Roche Accu-Chek كابل 
Smart Pix 2

IR

هل الكابل مفقود؟
يرجى االتصال بالشركة 
المصنعة لجهاز السكري 

الخاص بك.

i

Roche

Accu-Chek Insight

Roche

Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo

IR
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تم تصميم ®diasend ليتم استخدامه من قِبل 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.

تحذير!
استشر دائًما الممارس العام الخاص بك إذا اكتشفت أي انحرافات في المعلومات المعروضة في ®diasend. ال تقم مطلقًا 

بتغيير جرعات األدوية قبل استشارة الممارس العام الخاص بك! سيتم إجراء جميع التشخيصات والمعالجات الطبية 
للمرضى تحت إشراف متخصصين مؤهلين في مجال الرعاية الصحية! ®diasend غير مصمم لتقديم قرارات عالج 

مؤتمتة أو ليتم استخدامه كبديل لقرارات الرعاية الصحية المتخصصة. ®diasend غير مصمم إلجراء مكالمات الطوارئ 
أو لنقل أي تنبيهات بالوقت الفعلي أو بيانات بالوقت الحرج أو اإلشارة إليها! ®diasend غير مصمم كبديل لإلشراف 

الطبي المباشر أو التدخل في حاالت الطوارئ.

Glooko AB
Nellickevägen 20
SE-412 63 Göteborg
SWEDEN

الدعم:
www.diasend.com


