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مسرد المصطلحات
BPM

النبضات في الدقيقة ( .)Beats per minuteوحدة قياس قياسية لمعدل النبض.

SatSecondsTM

تحدد هذه الميزة في أنظمة المراقبة  Nellcorما إذا كان صوت التنبيه يصدر عندما يكون قياس  SpO2للمريض يقع خارج نطاق
التنبيه المحدد مسب ًقا .في بعض األحيان ،ينخفض قياس  SpO2للمريض قليالً أو لفترة وجيزة خارج النطاق المحدد مسب ًقا .في هذه
الحاالت ،قد ال يحتاج المريض إلى عناية طبية .تنظر ميزة  SatSecondsTMفي هذه الحاالت وتحدد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إصدار
صوت تنبيه أم ال .مالحظة :هذه الميزة غير متوفرة لالستخدام المنزلي؛ أي عندما يقع قياس  SpO2للمريض خارج النطاق المحدد
مسب ًقا ،يصدر صوت تنبيه في جميع الحاالت.

)SpO2%( SpO2
اإلضاءة المحيطة

تقدير لكمية األكسجين في الدم كما يقيسها نظام المراقبة.

TM

الضوء في منطقة مجس المريض .قد تتداخل مصادر اإلضاءة المحيطة الساطعة ،مثل مصابيح الفلورسنت ومصابيح التسخين باألشعة
تحت الحمراء وأشعة الشمس المباشرة مع أداء مجس .SpO2

التردد

قياس كهرباء التيار المتردد ( )ACالذي يشير إلى عدد المرات التي يعكس فيها التيار االتجاه ويعود إلى اتجاهه األصلي في كل ثانية .وحدة
القياس هي الهيرتز ( .)Hzلتشغيل البطارية أو شحنها ،يتطلب نظام المراقبة طاقة من مقبس الحائط الذي يوفر  240-100فولت تيار متردد
( )VACبتردد  60/50هرتز .انظر أيضًا إلى "الجهد الكهربائي".

الجهد الكهربائي

قياس القدرات الكهربائية ألي جهاز أو مصدر طاقة .يؤدي الجهد الكهربائي إلى تدفق التيار الكهربائي عبر سلك ،وهو ما يؤدي إلى تشغيل
جهاز إلكتروني .قد يكون الجهد الكهربائي على شكل ( DCتيار مستمر) أو ( ACتيار متردد) .لتشغيل البطارية أو شحنها ،يتطلب نظام
المراقبة طاقة من مقبس الحائط الذي يوفر  240-100فولت تيار متردد ( )VACبتردد  60/50هرتز .انظر أيضا "التردد".
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الساعة بنظام  24ساعة

يُظهر نظام المراقبة الوقت على الشاشة باستخدام الساعة بنظام  24ساعة .التنسيق هو ( hh:mm:ssساعات:دقائق:ثوان) بدون ”“a.m
(صباحً ا) أو ”( “p.mمساءً) بنظام  24ساعة ،يبدأ كل يوم في الساعة ( 00:00:00منتصف الليل) 01:00:00 .هي الساعة 01:00
صباحً ا ،و 02:00:00هي الساعة  02:00صباحً ا ،وهكذا 12:00:00 .هي ساعة الظهيرة (ُ 12:00
ظهرً ا) .تستمر الساعة لتظهر
 13:00:00وهي تمثل الساعة ُ 1:00
ظهراً وهكذا حتى تصل إلى ( 23:59:59قبل منتصف الليل بثانية واحدة) .ثم من جديد تبدأ الساعة
من  .00:00:00مثال :الساعة  16:30:00هي الساعة  4:30مساءً.

الطبيب اإلكلينيكي

أخصائي الرعاية الصحية المدرَّ ب الذي يساعدك في مراقبة المريض واستخدام جهاز المراقبة في منزلك .قد يكون هذا الشخص الطبيب
أو الممرضة التي تعالج المريض ،أو أخصائي رعاية صحية مدرَّ بًا آخر.

المجس

ملحق يُستخدَ م لجمع معلومات المريض وإرسالها إلى نظام المراقبة .يقوم المجس بجمع القياسات عن طريق الكشف عن معدل نبض
المريض وكمية األكسجين في دمه وإرسال هذه المعلومات إلى نظام المراقبة.

النبضات في الدقيقة لقياس
النبض ( )BPMأو معدل
النبض ()PR

معدل النبض .قياس عدد المرات التي ينبض فيها القلب في الدقيقة .ويُسمى معدل النبض أيضًا بمعدل نبضات القلب أو النبضات في
الدقيقة أو .BPM

تشبع األكسجين (التشبع)

قياس نسبة األكسجين الذي يجري في دم المريض .كما يتم تحديد تشبع األكسجين باسم  SpO2أو .SpO2%

قابل لالشتعال

قادر على التقاط النار واالحتراق بسرعة .من أمثلة المواد القابلة لالشتعال البنزين والبروبان والغاز الطبيعي.
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معدل نبض القلب

عدد المرات التي ينبض فيها القلب ،عادة ما تكون كقيمة في الدقيقة.

مقدم الرعاية

الشخص الذي يهتم بالمريض ،ويتحقق من قراءات نظام المراقبة ووضع المجس.

موضع المجس

المكان الموجود على جسم المريض حيث يُوضع المجس ،مثل إصبع اليد أو إصبع القدم أو شحمة األذن أو الجبين.

نظام المراقبة

الجهاز ،الموصوف في دليل االستخدام المنزلي هذا ،الذي يُستخدم لقياس  SpO2ومعدل النبض للمريض.
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1

مرح ًبا

هذا الدليل موجه لمقدمي الرعاية المنزلية أو المرضى الذين يستخدمون نظام
.)PM100N( N
المراقبة بجانب السرير للمريض  SpO2طراز ™ ellcor
تحذير  -اقرأ هذا الدليل بأكمله قبل استخدام نظام المراقبة .يوفر هذا الدليل
معلومات مهمة لتجنب اإلصابة ومن أجل االستخدام السليم لنظام المراقبة.

ماذا يفعل نظام المراقبة؟

نظام المراقبة مخصص لقياس معدل نبض المريض وكمية األكسجين في
دمه .عندما يكون القياس أقل من الحد المحدد مسب ًقا أو أعلى منه ،فقد تم
تصميم نظام المراقبة لتحذيرك عن طريق صوت تنبيه وعرض مؤشر
ورقم يومض.

الدعم 1.800.635.52671
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زر التشغيل

1

موصل المجس

المقبض (تدوير/ضغط)
شاشة المراقبة

2

الدليل السريع

6

3

زر إسكات التنبيه

7

المجس

4

زر الصفحة الرئيسية
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ما دور مقدم الرعاية؟

لماذا تستخدم نظام المراقبة

• •تشغيل وإيقاف تشغيل نظام المراقبة

يتم وصف نظام المراقبة بجانب السرير للمريض  SpO2طراز
 NellcorTMلالستخدام المنزلي للسماح للمريض أو لمقدم الرعاية بمراقبة
 SpO2ومعدل نبض المريض وتوفير المعلومات لطبيبه اإلكلينيكي ،حسب
التوجيهات .قد يصف طبيبك اإلكلينيكي هذا الجهاز بنا ًء على احتياجات
الرعاية الطبية الخاصة بك.

• •وضع المجس
• •االستجابة للتنبيهات
• •االتصال بالطبيب اإلكلينيكي من أجل طرح األسئلة أو مناقشة المخاوف

يمكن استخدام نظام المراقبة للمرضى من جميع األعمار—الرضع
واألطفال والبالغين .يصف الطبيب اإلكلينيكي الجهاز ومجس NellcorTM
المناسب ،بنا ًء على حجم المريض وعمره.

الدعم 1.800.635.52671
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ما دور الطبيب اإلكلينيكي؟

إذا كانت لديك أية أسئلة حول المعلومات الواردة في هذا الدليل ،فاسأل
طبيبك اإلكلينيكي.

الطبيب اإلكلينيكي هو متخصص في الرعاية الصحية مدرَّ ب يقوم بـ:
• •وصف نظام مراقبة ومجسات لالستخدام في منزلك

قبل استخدام نظام المراقبة في المنزل
أو أثناء السفر

• •تعيين حدود التنبيه واإلعدادات األخرى المناسبة للمريض

سيحدد طبيبك اإلكلينيكي ما إذا كان بإمكانك السفر مع نظام المراقبة أم ال.

• •التوجيه الستخدام نظام المراقبة والمجسات
• •المساعدة في مراقبة المريض واإلجابة عن أية أسئلة لديك

الستخدام نظام المراقبة في منزلك أو في أي مكان آخر ،تأكد من أن لديك
إمكانية الوصول إلى منفذ الطاقة لتشغيل نظام المراقبة أو شحن البطارية.
يجب أن يكون منفذ الطاقة قد تم تأريضه ،ويجب أن يوفر الجهد والتردد
المطلوبين ( 240-100فولت تيار متردد 50/60 ،هرتز 45 ،فولت أمبير).
تحقق مع طبيبك اإلكلينيكي إذا كنت غير متأكد.

• •مراجعة النتائج التي تمت مراقبتها وحالة المريض
• •التأكد من أن نظام المراقبة يعمل بشكل صحيح
• •متابعة حالة المريض على أساس منتظم للتأكد من أن نظام المراقبة
يلبي احتياجات المريض

الدعم 1.800.635.52671
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عند الحاجة إلى تخزين نظام المراقبة

تنبيه  -ال تقم بتوصيل نظام المراقبة بمنفذ طاقة يتحكم فيه مفتاح حائطي.
فاالستخدام غير المقصود للمفتاح الحائطي من شأنه أن يقطع الطاقة عن
نظام المراقبة .باإلضافة إلى ذلك ،إذا تم إغالق ذلك المفتاح ،فسيتم تشغيل
النظام على طاقة البطارية ولن يظل مشحو ًنا.

إذا كنت بحاجة إلى تخزين نظام المراقبة ،فيمكنك تخزينه في مكان نظيف
وجاف في منزلك.

إعادة التدوير والتخلص

إذا أخبرك طبيبك اإلكلينيكي بأنه يجب عليك أخذ نظام المراقبة معك عند
السفر ،فيمكنك استخدامه على طاقة البطارية في طريقك أو في أي مكان
يتوفر فيه منفذ طاقة مناسب .عند السفر على متن طائرة ،تحقق من أن
الطائرة لديها حجرات أمتعة مضغوطة بالكامل .إذا كان األمر كذلك ،فيمكنك
حزم نظام المراقبة في أمتعتك للتخزين في مقصورة األمتعة .إذا لم يكن
ً
مضغوطا بالكامل ،فيمكنك حزم نظام المراقبة لتحمله معك
صندوق األمتعة
على متن الطائرة.

الدعم 1.800.635.52671
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معلومات السالمة

فوائد استخدام الجهاز

بشكل صحيح .قد يتسبب االستخدام غير السليم في حدوث صدمة
كهربائية .يتضمن االستخدام غير الصحيح ،على سبيل المثال ال
الحصر :استخدام بطارية غير متوافقة ،أو التشغيل أثناء إزالة غطاء
البطارية ،أو انسكاب سوائل على الجهاز ،أو وجود أسالك مرئية
بسبب كابالت تالفة ،أو استخدام منفذ طاقة ال يستوفي متطلبات
الجهاز .المعدات الكهربائية عرضة للتداخل الكهربائي من األجهزة
الكهربائية .كن على علم باألجهزة التي قد تؤثر على نظام المراقبة.
وتشمل ،على سبيل المثال ال الحصر :الهواتف الخلوية ،وأجهزة
اإلرسال الالسلكية ،والمحركات ،والهواتف ،والمصابيح ،ووحدات
الجراحة الكهربائية ،وأجهزة إزالة رجفان القلب ،وأجهزة أخرى.
إذا لم تكن متأك ًدا من كيفية تجنب مصادر التداخل الكهربائي ،فاتصل
بطبيبك اإلكلينيكي.

استخدام الجهاز في مراقبة الرعاية المنزلية ،عند وصفه من قبل طبيب
إكلينيكي ،قد يقدم إشعارً ا أسرع بتغير األعراض الجسدية لتمكين
التدخالت السريعة.

مخاطر استخدام الجهاز
• •يحتوي نظام المراقبة على مكونات كهربائية .ال تستخدم الجهاز
بالقرب من مواد قابلة لالشتعال .في حاالت نادرة ،قد يحدث انفجار
أو حريق عندما يتعرض الجهاز إلى اللهب المكشوف أو عناصر
التسخين.
• •يستخدم نظام المراقبة الكهرباء والمكونات الكهربائية .هذه المكونات
لديها حد أدنى من احتمال حدوث صدمة كهربائية عند استخدامها

الدعم 1.800.635.5267
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• •يجب استخدام نظام المراقبة مع مجس متوافق تم وصفه من قِبل
الطبيب .في بعض الحاالت ،قد ال يعمل المجس بشكل صحيح
في حالة تلفه أو إذا فشل اتصال المجس أو إذا سقط المجس عن
المريض أو إذا كان المريض يتحرك أكثر من الالزم .قد يعاني بعض
المرضى من تهيج الجلد في موضع المجس إذا لم يتم تحريك المجس
بانتظام.
• •يمكن استخدام نظام المراقبة ِبطاقة البطارية .سيصدر التنبيه صوتا ً
إذا وصلت البطارية إلى مستوى منخفض .سيتم إيقاف تشغيل نظام
المراقبة في حالة نفاد طاقة البطارية بشكل تام.

• •تحتوي شاشة نظام المراقبة على مواد كيميائية سامة .هذه المواد
الكيميائية ال تلمس المريض أو مقدم الرعاية ما لم ت ُكن الشاشة
مكسورة .ال تلمس شاشة مكسورة ألن ذلك سيؤدي إلى مالمسة
المواد الكيميائية السامة.
• •يجب وضع نظام المراقبة بجانب المريض على سطح صلب .يجب
أن يكون الجهاز مثب ًتا بشكل آمن أثناء النقل ،وأن يوضع بشكل آمن
أثناء االستخدام .قد تحدث إصابة للمريض أو لمقدم الرعاية أو تلف
بالجهاز في حالة سقوط الجهاز.
• •تم اختبار نظام المراقبة لكي يناسب مجموعة متنوعة من البيئات.
قد ال يعمل الجهاز بشكل صحيح في الظروف القاسية .وتشمل تلك
الظروف ،على سبيل المثال ال الحصر :درجات الحرارة القصوى،
وتراكم الحرارة الزائد ،وبعض ظروف اإلضاءة المحيطة الساطعة.
باإلضافة إلى ذلك ،قد يكون من الصعب قراءة شاشة الجهاز في
ظروف اإلضاءة الساطعة.

الدعم 1.800.635.5267
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• •يصدر صوت التنبيهات عندما تكون قياسات  SpO2أو معدل النبض
للمريض خارج النطاق المحدد مسب ًقا من قبل طبيبك اإلكلينيكي .قد ال
تسمع تنبيها ً صوتيًا بسبب عطل في مكبر الصوت أو قيام المستخدم
بتخفيض مستوى الصوت إلى أقل من مستوى السمع أو بعد تحديد
المستخدم لميزة "( "Audio Silencedإسكات الصوت) .استمع
إلى الرنات الصوتية التي تصدر عند تشغيل نظام المراقبة للتحقق
من أن مكبر الصوت يعمل بشكل صحيح.

مالحظة :يجب توخي الحذر عند توصيل نظام المراقبة بمنفذ طاقة
متصل بمقبس إضاءة .فإذا تم إيقاف تشغيل ذلك المفتاح ،فسيعمل
النظام على طاقة البطارية ولن يظل مشحو ًنا.
• •يراقب النظام معدل  SpO2ومعدل النبض المقاسين للمريض .قد
تؤثر بعض حاالت المريض على قدرة الجهاز على قياس SpO2
ومعدل النبض للمريض .وتشمل هذه الظروف ،على سبيل المثال
ال الحصر :الهيموغلوبين المختل وظيفيا ً أو األصباغ الشريانية أو
اإلشباع المنخفض أو البشرة ذات التصبغ داكن اللون .إذا لم تكن
متأك ًدا مما إذا كان أي من هذه الحاالت تنطبق عليك ،فاتصل بطبيبك
اإلكلينيكي.

• •ينبغي إجراء الصيانة على الجهاز بواسطة فريق الصيانة المعتمد فقط.
ال توجد أجزاء يمكن صيانتها من قِبل المستخدم .قد تتسبب محاوالت
صيانة الجهاز في المنزل في عمل الجهاز بشكل غير صحيح.

• •الكابالت تصِ ل المجس بنظام المراقبة .تقوم الكابالت أيضًا بتوصيل
نظام المراقبة بمنفذ الطاقة .تأكد من وضع جميع الكابالت بعناية
لتقليل خطر االختناق أو التعثر.

الدعم 1.800.635.5267
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تم تزويد جهازك بميزات تمكنه من أداء وظائف معينة تعود بالفائدة على
المريض .ولكن هناك أشياء معينة يجب أن تكون على دراية بها عند
استخدامه ،من أجل أن تستفيد منه بالكامل.

تحذيرات  -ما يجب عليك فعله لتجنب
األذى البالغ

تحذير

تحذير – اقرأ دليل االستخدام المنزلي هذا بأكمله قبل استخدام نظام المراقبة.
يوفر هذا الدليل معلومات مهمة لتجنب اإلصابة ولالستخدام السليم لنظام
المراقبة.

ينبهك إلى حالة قد تؤدي ،في حالة عدم تجنبها ،إلى الوفاة
أو اإلصابة الخطيرة.

تحذير – اتصل بطبيبك اإلكلينيكي عندما تسمع تنبيهًا .قد يحتاج المريض
إلى عناية طبية فورية.

تنبيه

تحذير – ال تستخدم نظام المراقبة قرب المواد القابلة لالشتعال .فقد يسبب
هذا انفجارً ا أو حري ًقا.

رموز السالمة

ينبهك إلى حالة قد تؤدي ،في حالة عدم تجنبها ،إلى
إصابة بسيطة أو متوسطة للمستخدم أو للمريض أو
إلحاق أضرار بالمُعدات أو الممتلكات األخرى.

الدعم 1.800.635.5267
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تحذير – ال تستخدم أبداً بطارية أخرى غير البطارية المُقدَّمة مع نظام
المراقبة .فقد تتسبب البطاريات غير المتوافقة في حدوث صدمة كهربية.

تحذير – تجنب ترك الكابالت مرتخية ،ألن هذا قد يؤدي إلى التعثر
أو االختناق.

تحذير – ال تغمر أو تسكب أي سائل على نظام المراقبة أو المجس
الموصوف لك .فقد يؤدي هذا إلى صدمة كهربائية.

تحذير – ال تضع نظام المراقبة في أي مكان قد يقع فيه على المريض .فقد
يتسبب ذلك في إصابة المريض أو تلف نظام المراقبة.

تحذير – ال تقم بتجعيد كابل المجس أو كابل الطاقة ،ألن هذا قد يؤدي
إلى تلف الكابل .قد تؤثر الكابالت التالفة على دقة القياس وتزيد من خطر
التعرض لصدمة كهربائية.

تحذير – ال تقم برفع نظام المراقبة أو حمله بواسطة المجس أو كابل المجس.
فقد يتسبب هذا في فصل المجس ،وسقوط نظام المراقبة ،مما قد يتسبب في
إصابة المريض أو مقدم الرعاية أو تلف نظام المراقبة.

تحذير – ال تنظف نظام المراقبة مطل ًقا دون فصله عن الطاقة .فقد يؤدي
ترك الجهاز موصوالً بمنفذ الطاقة إلى حدوث صدمة كهربائية.

تحذير – يجب إبقاء نظام المراقبة بعي ًدا عن متناول األطفال والحيوانات
األليفة لتجنب الحوادث مثل االختناق أو اإلصابة من جراء سقوط جهاز
المراقبة.

تحذير – ال تلمس شاشة الـ  LCDفي حالة تعرضها للكسر .فالشاشة تحتوي
على مواد كيميائية سامة قد تكون خطرة على صحتك.

الدعم 1.800.635.5267
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تحذير – ال تستخدم نظام مراقبة أو مجسًا يبدو تال ًفا .فقد يؤدي استخدام نظام
مراقبة أو مجس تالف إلى قراءات غير صحيحة.

• •وضع المجس بمساعدة شريط أو مواد الصقة أخرى
• •ترك المجس في مكان واحد لفترة أطول من الموصى به

تحذير – ال تستخدم أب ًدا أية ملحقات بخالف تلك الموصوفة من قِبل طبيبك
اإلكلينيكي .فقد يؤدي استخدام الملحقات غير المتوافقة إلى قياسات غير
صحيحة أو زيادة التداخل الكهرومغناطيسي في نظام المراقبة أو من نظام
المراقبة إلى األجهزة اإللكترونية األخرى.

استشر طبيبك اإلكلينيكي إذا كنت غير متأكد من االستخدام الصحيح
للمجس.
تحذير – ال تقم بإعادة استخدام أي مجس مخصص الستخدام واحد فقط .فقد
يؤدي هذا إلى قياسات غير دقيقة .استشر طبيبك اإلكلينيكي إذا كنت غير
متأكد مما إذا كان المجس الموصوف ذا استخدام واحد فقط.

تحذير – تجنب وضع المجس أو استخدامه بشكل غير صحيح .فقد يؤدي
االستخدام غير الصحيح إلى تلف األنسجة أو قياسات غير دقيقة .تتضمن
أمثلة الوضع غير الصحيح ،على سبيل المثال ال الحصر:

تحذير – قد تؤثر حاالت جسدية معينة على حساب  SpO2ومعدل النبض.
وتشمل هذه الحاالت ،على سبيل المثال ال الحصر :الهيموغلوبين المختل
وظيفيا ً أو األصباغ الشريانية أو اإلشباع المنخفض أو البشرة ذات التصبغ
الداكن .إذا لم تكن متأك ًدا مما إذا كان أي من هذه الحاالت تنطبق عليك،
فاتصل بطبيبك اإلكلينيكي.

• •وضع المجس بإحكام شديد (ضغط مفرط)
• •لفّ المجس مع مادة أخرى

الدعم 1.800.635.5267
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تحذير – تجنب استخدام نظام المراقبة في حاالت الحركة الزائدة للمريض،
وأخطاء وضع المجس ،وبعض ظروف اإلضاءة الساطعة ،حيث قد تؤثر
هذه الظروف على قراءات قياس التأكسج النبضي وإشارة النبض.

تنبيهات  -ما يجب عليك فعله لتجنب
أشكال األذى األخرى
تنبيه – ال تقم بتشغيل نظام المراقبة أو تخزينه في ظروف خارج النطاقات
المدرجة .فقد يؤدي تشغيل نظام المراقبة أو تخزينه في ظروف خارج
النطاق المدرج إلى خلل في عمل نظام المراقبة.

• •في ظروف اإلضاءة الساطعة ،قم بتغطية (ال تقم بلف) موضع
المجس بمواد تحجب الضوء.
تحذير – ال تقم بصيانة نظام المراقبة بأية طريقة بخالف عملية التنظيف
الموصى بها ،ألن ذلك قد يتسبب في تلف نظام المراقبة أو قياسات غير
دقيقة .ال يجوز الوصول إلى المكونات الداخلية ألي سبب إال لفريق
المختصين المؤهلين .إذا كانت لديك أية أسئلة ،فاتصل بطبيبك اإلكلينيكي.

النقل والتخزين

التشغيل

درجة الحرارة

من  20-درجة مئوية إلى
 60درجة مئوية
(من  4-درجات فهرنهايت إلى
 140درجة فهرنهايت)

من  5درجات مئوية إلى
 40درجة مئوية
(من  41درجة فهرنهايت إلى
 104درجة فهرنهايت)

الضغط الجوي

من  50كيلوباسكال إلى
 106كيلوباسكال
(من  14.7بوصة زئبق إلى
 31.3بوصة زئبق)

من  58كيلوباسكال إلى
 103كيلوباسكال
(من  17.1بوصة زئبق إلى
 30.4بوصة زئبق)

الرطوبة النسبية

الدعم 1.800.635.5267
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تنبيه – يمكن تشغيل نظام المراقبة على طاقة البطارية .سيقوم نظام المراقبة
بالتنبيه بشكل مرئي ومسموع عند انخفاض طاقة البطارية .قد تصبح مدة
التنبيه الخاص بالبطارية المنخفضة أقصر على مدى عمر البطارية .عند
نفاد طاقة البطارية كلها ،سيتم إيقاف تشغيل نظام المراقبة وسيتوقف عن
قياس  SpO2ومعدل النبض.

تنبيه – ال تقم بتغطية/حجب ثقوب مكبر الصوت أو إسكات الصوت أو
خفض مستوى صوت التنبيه المسموع .فقد يؤدي القيام بذلك إلى تقليل
سالمة نظام المراقبة ،حيث قد ال ُتسمع التنبيهات.
تنبيه – ال ُتخفض مستوى صوت التنبيه القابل للتعديل دون مستوى السمع
لدى المريض أو مقدم الرعاية .فقد يؤدي تخفيض مستوى صوت التنبيه إلى
تقليل سالمة نظام المراقبة ،حيث قد ال ُتسمع التنبيهات.

تنبيه – ال تقم بتوصيل نظام المراقبة بمنفذ طاقة يتحكم فيه مفتاح حائطي.
فاالستخدام غير المقصود للمفتاح الحائطي من شأنه أن يقطع الطاقة عن
نظام المراقبة .باإلضافة إلى ذلك ،إذا تم إغالق المفتاح ،فسيتم تشغيل النظام
على طاقة البطارية ولن يظل مشحو ًنا.

• •للتأكد من أن مكبرات الصوت تعمل بشكل صحيح ،استمع إلى الرنات
الصوتية التي تصدر عند تشغيل نظام المراقبة (انظر "تشغيل نظام
المراقبة" في الصفحة .)26

الدعم 1.800.635.5267
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تنبيه – ال تقم بتغطية نظام المراقبة ألن هذا قد يؤدي إلى تراكم الحرارة
بشكل مفرط.
تنبيه – تجنب أي تداخل محتمل من مصادر التداخل الكهرومغناطيسي،
ومنها على سبيل المثال ال الحصر :الهواتف الخلوية ،وأجهزة اإلرسال
الالسلكية ،والمحركات ،والهواتف ،والمصابيح ،ووحدات الجراحة
الكهربائية ،وأجهزة إزالة رجفان القلب ،وأجهزة أخرى .قد يتسبب التداخل
في قياسات غير دقيقة .إذا لم تكن متأك ًدا مما إذا كان جهازك يعمل بشكل
صحيح ،فاتصل بطبيبك اإلكلينيكي.

الدعم 1.800.635.5267
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3

التجهيز الستخدام نظام المراقبة

قم بتنفيذ الخطوات التالية إلعداد نظام المراقبة لالستخدام مع مريضك:

أجزاء نظام المراقبة

• •التعرّ ف على أجزاء نظام المراقبة
• •اختيار مكان لجهاز العرض بالقرب من منفذ الطاقة
• •توصيل مجس بنظام المراقبة وبالمريض
• •تشغيل نظام المراقبة
• •التحقق من التشغيل
• •إيقاف تشغيل نظام المراقبة

1
2
3
4

الدعم 1.800.635.5267
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موصل المجس
الدليل السريع
زر إسكات التنبيه
زر الصفحة الرئيسية

5
6
7
8

زر التشغيل
المقبض (تدوير/ضغط)
شاشة المراقبة
المجس
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موصالت إضافية

1

موصل الصيانة (ال تستخدمه إال إذا طلب منك ذلك طبيبك اإلكلينيكي).
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1

موصل سلك التيار المتردد

2

منفذ االتصاالت (ال تستخدمه إال إذا طلب منك ذلك طبيبك اإلكلينيكي).

دليل االستخدام المنزلي PM100N

كيفية استخدام األزرار والمقبض

المقبض :أدِر المقبض لتمييز التحديدات على الشاشة أو لزيادة أو إنقاص
قيمة ما في أي قائمة .ثم اضغط على المقبض إلجراء تحديد أو تأكيده.

زر إسكات التنبيه :اضغط مرة واحدة إلسكات صوت
التنبيه مؤق ًتا.
زر الصفحة الرئيسية :اضغط مرة واحدة لعرض Options
( Menuقائمة الخيارات) .عند عرض قائمة ،اضغط مرة
واحدة للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.
زر التشغيل :اضغط مع االستمرار في الضغط لتشغيل نظام
المراقبة أو إيقاف تشغيله.

الدعم 1.800.635.5267
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اختيار التيار المتردد أو طاقة البطارية

• •الستخدام طاقة التيار المتردد :قم بتوصيل طرف واحد من سلك
الطاقة (المزود) في الجزء الخلفي من نظام المراقبة (مُحاط بدائرة
في الصورة) .قم بتوصيل الطرف اآلخر من السلك في مقبس الحائط.
ابحث عن مؤشرات طاقة التيار المتردد وشحن البطارية الموجودة
على اللوحة األمامية ،والتي تشير إلى أن نظام المراقبة يتلقى الطاقة.
• •الستخدام طاقة البطارية :افصل سلك الطاقة من مقبس الحائط
و(اختياريًا) الجزء الخلفي من نظام المراقبة.
عند تشغيل نظام المراقبة ،ابحث عن رمز بطارية أخضر على
الشاشة يشير إلى أن نظام المراقبة يعمل على طاقة البطارية.

الدعم 1.800.635.5267
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توصيل المجس بنظام المراقبة

 .3أغلق المزالج فوق موصل المجس .تأكد من إغالق المزالج
بشكل كامل.

 .1أدخل موصل كابل التمديد بإحكام في موصل  SpO2الموجود على
نظام المراقبة .الموصل يتناسب في اتجاه واحد فقط.

وضع المجس على المريض

ضع المجس الموصوف على الموضع المناسب على المريض (على سبيل
المثال ،اإلصبع أو الجبين أو القدم) ،حسب توجيهات طبيبك اإلكلينيكي.

 .2افتح المزالج البالستيكي الشفاف على كابل التمديد ،وأدخل موصل
المجس بإحكام .الموصل يتناسب في اتجاه واحد فقط.

الدعم 1.800.635.5267
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تشغيل نظام المراقبة

إذا كنت ال تسمع الرنات أو ترى شاشة تشبه المثال (قد تكون األرقام
مختلفة) ،فتأكد من توصيل المجس بالمريض وبنظام المراقبة.

اضغط مع االستمرار في الضغط على زر التشغيل لمدة ثانية واحدة تقريبًا.
يضيء ك ٌل من زر التشغيل وزر الصفحة الرئيسية وزر إسكات التنبيه
لإلشارة إلى أن نظام المراقبة قيد التشغيل.

انظر إلى الشاشة لمعرفة ما إذا كانت تعرض قيمتي تشبع األكسجين
( )SpO2%ومعدل النبض ( )PRفي النطاق الذي يحدده طبيبك اإلكلينيكي
على أنه مناسب للمريض (يجب أال يصدر صوت أية تنبيهات).
إذا لم تكن متأك ًدا من قيمتي تشبع األكسجين ومعدل النبض المناسبتين،
فاتصل بطبيبك اإلكلينيكي.

ثوان رنة أعلى .هذا
استمع لسلسلة من ثالث رنات متصاعِ دة تليها بعد بضع
ٍ
اختبار لصوت التنبيه.
تظهر الشاشة الرئيسية لنظام المراقبة ،وهو ما يشير إلى أن النظام جاهز
لالستخدام.
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إيقاف تشغيل نظام المراقبة

ثوان تقريبًا.
اضغط مع االستمرار في الضغط على زر التشغيل لمدة 3
ٍ

يتم إيقاف تشغيل الشاشة وأضواء األزرار ،وهو ما يشير إلى أن نظام
المراقبة قد تم إيقاف تشغيله.
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4

مراقبة المريض

أثناء مراقبة المريض ،ستقوم بتنفيذ المهام التالية:
•التعرف على ما تبدو عليه الشاشة الرئيسية في ظل الظروف العادية
•التعرّ ف على التنبيهات واالستجابة لها
•التعرّ ف على تداخل اإلشارات والحد منه
•التحقق من حالة البطارية (في حالة استخدام نظام المراقبة على
طاقة البطارية)
•تغيير إعدادات نظام المراقبة ،مثل السطوع ومستوى الصوت ،إذا
رغبت في ذلك
•عرض إعدادات التنبيه إذا رغبت في ذلك
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التعرف على مكونات الشاشة الرئيسية
ّ

ثوان بتنسيق الساعة بنظام
1.1الوقت من اليوم (ساعات :دقائق:
ٍ
 24ساعة)
2.2مستوى طاقة البطارية
3.3منطقة الرسائل
4.4قراءة نسبة ( SpO2األكسجين) الحالية
5.5مؤشر النبض (الشريط الوامض)
6.6معدل النبض الحالي (النبضات في الدقيقة)BPM ،
7.7مؤشر وضع الرعاية المنزلية
8.8رمز ( Options Menuقائمة الخيارات)
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إذا سقط المجس عن المريض

إذا سقط المجس عن المريض ،تظهر الشاشة المعروضة على اليمين .أعِ د
توصيل المجس.
إذا كانت لديك مشكلة ،فاتصل بطبيبك اإلكلينيكي.

إذا أصبح المجس غير متصل بنظام المراقبة

إذا أصبح المجس غير متصل بنظام المراقبة ،تظهر الشاشة المعروضة
على اليمين.

أدخل موصل المجس بإحكام في القابس الموجود في الجزء األمامي من
نظام المراقبة.
إذا كانت لديك مشكلة ،فاتصل بطبيبك اإلكلينيكي.
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إذا صدر صوت تنبيه معدل النبض

إذا حدث معدل نبض مرتفع أو منخفض ،فسترى خلفية صفراء على قراءة
معدل النبض ورسالة في أسفل الشاشة .ستسمع صوت تنبيه.

تحذير  -إذا ظهر تنبيه معدل النبض ،فقد يحتاج المريض عناية طبية .اتصل
بطبيبك اإلكلينيكي على الفور.

إذا صدر تنبيه SpO2

إذا ظهر ت قراءة مرتفعة أو منخفضة لـ  ،SpO2فسترى خلفية صفراء على
قراءة  SpO2ورسالة في أسفل الشاشة .ستسمع صوت تنبيه.
تحذير  -إذا ظهر تنبيه  ،SpO2فقد يحتاج المريض عناية طبية .اتصل
بطبيبك اإلكلينيكي على الفور.
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إذا حدث تداخل في اإلشارة

إلسكات نغمة التنبيه

يمكن إسكات التنبيه مؤق ًتا بالضغط على الزر Silence Alarm
(إسكات التنبيه).

إذا كان نظام المراقبة ال يتلقى إشارة قوية من المجس ،فسترى رمز
تداخل اإلشارة.

يظهر رمز إسكات التنبيه على الشاشة.

1.1قم بتشجيع المريض على أن يبقى ثابتا ً.
2.2قم بإيقاف تشغيل اآلالت اإللكترونية المجاورة.
تحذير  -إذا استمر ظهور رمز التداخل على الشريط الجانبي ،فاتصل
بطبيبك اإلكلينيكي .قد يكون نظام المراقبة ال يعمل بشكل صحيح.
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عند استخدام نظام المراقبة على طاقة البطارية

بطارية منخفضة للغاية

عندما يعمل نظام المراقبة ببطاريته الداخلية (بدون توصيل بمنفذ طاقة)،
يُشار إلى حالة البطارية بالرموز التالية:

تظهر الرسالة "( "Critically Low Batteryبطارية منخفضة
للغاية) ،وتسمع صوت تنبيه.

البطارية جيدة

تحذير  -في حالة بطارية منخفضة للغاية ،قم بتوصيل سلك الطاقة
فوراً .في حالة عدم توصيل السلك ،فال يمكن شحن البطارية ،وسيتم
إيقاف تشغيل نظام المراقبة.

عدد أقل من األعمدة يشير إلى طاقة أقل متبقية.
بطارية منخفضة
تظهر الرسالة "( "Low Batteryبطارية منخفضة) ،وتسمع
صوت تنبيه.
تحذير  -في حالة البطارية المنخفضة ،قم بتوصيل سلك الطاقة في
غضون  15دقيقة لتجنب إيقاف تشغيل نظام المراقبة.
مالحظة :قد تصبح مدة التنبيه الخاص بالبطارية المنخفضة أقصر على
مدى عمر البطارية.
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لضبط مستوى الصوت

يمكنك ضبط مستوى صوت التنبيهات ورنة النبض على النحو التالي:

 .3أدِر المقبض لتمييز إعداد مستوى الصوت الذي تريد تغييره
(( Alarmالتنبيه) أو ( Pulseالنبض)).

 .1اضغط على زر الصفحة الرئيسية لعرض Options Menu
(قائمة الخيارات) .تم تمييز مستوى الصوت.

 .4اضغط على المقبض .يتم تمييز إعداد مستوى الصوت باللون األصفر
على خلفية سوداء ،وهو ما يشير إلى أنه يمكن تغييره.

 .5أدِر المقبض لضبط مستوى الصوت .تشير األشرطة المتزايدة في
الحجم من اليسار إلى اليمين إلى زيادة مستويات الصوت.

 .2اضغط على المقبض لتحديد ( Volumeمستوى الصوت) .تظهر
شاشة ( Volumeمستوى الصوت).

 .6اضغط على المقبض لحفظ الضبط .يعود لون اإلعداد إلى اللون
األبيض على خلفية زرقاء.
 .7اضغط على زر الصفحة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
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لضبط السطوع

 .4اضغط على المقبض من جديد .يتم تمييز إعداد السطوع باللون
األصفر على خلفية سوداء ،وهو ما يشير إلى أنه يمكن تغييره.

يمكنك ضبط سطوع الشاشة على النحو التالي:
 .1اضغط على زر الصفحة الرئيسية لعرض
( Options Menuقائمة الخيارات).

 .5أدِر المقبض لضبط درجة السطوع .تشير األشرطة المتزايدة في
الحجم من اليسار إلى اليمين إلى زيادة درجة السطوع.
 .6اضغط على المقبض لحفظ ضبط درجة السطوع .يعود لون
اإلعداد إلى اللون األبيض على خلفية زرقاء.
 .2أدِر المقبض حتى يتم تمييز ( Brightnessالسطوع).

 .7اضغط على زر الصفحة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

 .3اضغط على المقبض .تظهر شاشة ( Brightnessالسطوع).
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لعرض إعدادات التنبيه التي قام بها طبيبك اإلكلينيكي

3.3اضغط على المقبض .تظهر شاشة Review Alarm Settings
(مراجعة إعدادات التنبيه).

يمكنك عرض اإلعدادات التي تحدد متى يتم إصدار تنبيه للمريض .يحدد
طبيبك اإلكلينيكي هذه القيم بنا ًء على احتياجات المريض .يمكنك رؤية
اإلعدادات ،ولكن ال يمكنك تغييرها.

سترى الحدود التي وضعها طبيبك اإلكلينيكي للقيم المرتفعة
والمنخفضة لـ ( SpO2األكسجين) و( PRمعدل النبض) .مالحظة:
إن (قيمة)  SatSeconds™ Valueليس لها أي تأثير؛ هذه الميزة
غير متوفرة لالستخدام في الرعاية المنزلية.

1.1اضغط على زر الصفحة الرئيسية لعرض
( Options Menuقائمة الخيارات).

2.2أدِر المقبض حتى يتم تمييز Review Alarm Settings
(مراجعة إعدادات التنبيه).
الدعم 1.800.635.5267

36

دليل االستخدام المنزلي PM100N

4.4اضغط على زر الصفحة الرئيسية للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
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5

تغيير المجس

يستطيع طبيبك اإلكلينيكي مساعدتك في تحديد الوقت الذي يحتاج فيه
المجس إلى التغيير أو االنتقال إلى موضع آخر على المريض .ابحث عما
يلي عند وضع مجس على المريض لفترة من الزمن:

أمثلة على وضع المجس

•	يعاني المريض من جفاف أو احمرار أو وجع على الجلد تحت المجس.
تحذير  -إذا حدث تهيج في الجلد ،فقم بتغيير موضع المجس على
الفور لمنع حدوث مزيد من تلف الجلد ،واتصل بطبيبك اإلكلينيكي.
•	المادة الالصقة على المجس ال تلتصق بشكل جيد.
•	يسقط المجس بسهولة ،أو يسقط عقب تعليقه على المريض.
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معلومات المجس
يتم توفير بعض المجسات في عبوة معقمة ،وهذا ال ينطبق على البعض
اآلخر .إذا كانت لديك أسئلة حول المجسات التي تستخدمها على المريض،
فاتصل بطبيبك اإلكلينيكي.
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6

تنظيف نظام المراقبة والمجس

تحذير  -إذا كان هناك أي نوع من تسرب السوائل على نظام المراقبة ،فقم
بتنظيف نظام المراقبة وتجفيفه على الفور لمنع مقاطعة العملية .إذا كانت
هناك أية مادة على الشاشة تجعل من الصعب قراءتها ،فقم بتنظيف الشاشة
بحيث يكون من السهل رؤية جميع األرقام والمؤشرات.
يمكنك أيضًا تنظيف نظام المراقبة حسب الرغبة إلزالة الغبار أو
االتساخات.
إذا كان طبيبك اإلكلينيكي قد ضمّن تعليمات التطهير كجزء من وصفتك
الطبية ،فاتبع جميع تعليمات الطبيب للتطهير.
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لتنظيف نظام المراقبة

 .3امسح جميع أسطح نظام المراقبة بلطف.

استخدم أي مما يلي لتنظيف نظام المراقبة:
•

قطعة قماش ناعمة مبللة بمياه الصنبور أو كحول األيزوبروبيل
أو محلول تبييض بنسبة ( %10اسأل طبيبك اإلكلينيكي)

•

منديل مبلل مسب ًقا (اسأل طبيبك اإلكلينيكي)

 .4اترك نظام المراقبة يجف.

 .1قم بإزالة المجس من على المريض وإيقاف تشغيل نظام المراقبة.
 .2قم بتبليل قطعة قماش ناعمة بمياه الصنبور أو كحول األيزوبروبيل
أو محلول تبييض بنسبة  .%10إذا لم تكن متأك ًدا من كيفية صُنع
المحلول ،فاسأل طبيبك اإلكلينيكي .إذا أصبحت قطعة القماش
متشبعة بالسائل ،فابدأ مرة أخرى بقطعة قماش جافة.

تحذير  -ال تقم برش أو سكب أو تسريب أي سائل على نظام المراقبة أو ملحقاته
أو موصِ الته أو مفاتيحه أو الفتحات الموجودة في هيكله ،ألن ذلك قد يتسبب في
تلف نظام المراقبة.

أو استخدم منديالً مبلالً مسب ًقا موصى به من قِبل طبيبك اإلكلينيكي.
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لتطهير نظام المراقبة والمجس

لتنظيف المجس

راجع التعليمات المُقدّمة من قِبل طبيبك اإلكلينيكي.

إذا كان المجس قابالً إلعادة االستخدام ،فسي ُمدُّك طبيبك اإلكلينيكي بتعليمات
حول كيفية تنظيفه وعدد المرات التي يجب تنظيفه فيها.
إذا كان المجس قابالً للتخلص منه ،فتخلص منه بشكل دوري واستبدله َ
بأخر
جديد حسب توجيهات طبيبك اإلكلينيكي.
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7

الملحقات

يحتوي نظام المراقبة على عدد من الملحقات .اسأل طبيبك اإلكلينيكي إذا ما
كانت متوفرة الستخدامك الخاص.
• •بطارية تدوم لمدة  10ساعات أو  15ساعة – تسمح باستخدام نظام
المراقبة لفترة أطول قبل إعادة الشحن .يأتي نظام المراقبة القياسي
مع بطارية جاهزة لالستخدام لمدة  5ساعات.
• •حقيبة التنقل – تسمح بنقل نظام المراقبة بسهولة.
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8

الرموز

الرموز التي تظهر على التسميات المرفقة بنظام المراقبة موصوفة في
هذا الفصل.
الرمز

الوصف

الرمز

تصنيف حماية الدخول ( :)IPمحمي ضد الوصول إلى
األجزاء الخطرة بواسطة إصبع أو جسم صلب حجمه أكبر من
 12.5ملم .محمي ضد تساقط قطرات ماء والجهاز يميل حتى
 15درجة من الوضع الطبيعي.

الوصف
جهاز بوصفة طبية فقط

مصنف من قِبل ( ULتم اختباره من قِبل
 Underwriters Laboratoriesلمتطلبات محددة
للواليات المتحدة األمريكية وكندا)

يجب مراجعة تعليمات االستخدام

عالمة  - CEتم التصديق عليه للبيع واالستخدام في أوروبا

التخلص السليم من نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية

ممثل االتحاد األوروبي
المعدات الكهربائية من فئة Class II
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الوصف

الرمز
الصانع
الرقم التسلسلي
تاريخ الصنع
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