
الرجاء استشارة دليل المستخدم قبل استعمال جهاز قياس نسبة السكر في الدم
«تشاك3» . من أجل كل سؤال أو استفسار الرجاء االتصال بالموزع المحلي.

مقدمة
شكرا على اختياركم تشاك3 كنظام لقياس و مراقبة نسبة السكر في الدم. هذا النظام تم ابتكاره باشتراك
وثيق مع محترفي الصحة و األطباء المختصين  في مرض السكري، باإلضافة الى المستعملين المصابين

 بداء السكري.  

فيما يخص «تشاك3»
االستعمال

نظام قياس و مراقبة نسبة السكر في الدم «تشاك3» مصمم للقياس الكمي لنسبة السكر في الدم الشعيري
أو الوريدي، وذلك من قبل المرضى المصابين بداء السكري أومن قبل محترفي الصحة من أجل مراقبة
نسبة السكر في الدم بالمنزل أو بمرافق الصحة. الجهاز مصمم لالستعمال المهني أو من قبل

المرضى المُدَرّبين.
فيما يخص نظام مراقبة نسبة السكر في الدم تشاك3

النظام «تشاك3» مبتكر خصيصا للمراقبة الدقيقة لنسبة السكر في الدم والسماح بقياس سهل و مريح.
يلزم لهذه التقنية 1,5 ميكرو لتر من عينة الدم و5 ثوان لمعرفة نتيجة االختبار.

التقنية «تشاك3» تتضمن :
- جهاز قياس نسبة السكر في الدم «تشاك3» 
- جهاز الوخز «تشاك3» 
- شريط التحقق «تشاك3» (اختياري) 
- محلول التحقق «تشاك3» (اختياري) 
- أشرطة تحليل نسبة السكر في الدم «تشاك3» (اختيارية) 
- ابر (اختيارية) 
هذه المواد مصممة لالستعمال معا، من أجل الحصول على نتائج دقيقة الختبار قياس نسبة السكر في الدم.

ال يجب استعمال أشرطة  ومحاليل أخرى مع جهاز قياس و مراقبة نسبة السكر في الدم «تشاك3» .
معلومة هامة

  التقنية «تشاك3» لقياس و مراقبة نسبة السكر في الدم مصممة لالستعمال من أجل التشخيص
خارج الجسم للدم الشعيري ، الوريدي أو الختبار األطفال حديثي الوالدة.التقنية ال يمكن أن تستعمل

لتشخيص مرض السكري.
تحذير

1. ال يجب على المستخدم اتخاذ اي اجراء طبي اثر النتيجة المتحصل عليها دون استشارة الطبيب. 
2. يجب استشار الطبيب اذا تم الشعور باعراض ال تتوافق مع نتائج القياس لنسبة السكر في الدم.  
3.  الجفاف الشديد أو فقدان كميات كبيرة من الماء قد يؤثر على النتائج بإعطاء قيم مرتفعة. يجب 
االتصال بالطبيب مباشرة إذا شككتم في امكانية المعاناة من الجفاف 
4.  العينات التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد المرجعة مثل: األسيتامينوفين (> 10   مغ/دل)، 
 الكوليستيرول (> 500 مغ/دل)، البيليروبين (>  10  مغ/دل) ، الجلوتاتيون (> 23  مغ/دل) و حمض البول 
 (> 5 مغ/دل) يمكن أن تعطي  نتائج مرتفعة نوعا ما بالمقارنة مع نسبة السكر الموجودة حقيقة  
في الدم 
5.  نسبة هيماتوكريت (النسبة المئوية للخاليا الدموية الحمراء في الدم) سواءكانت عالية 
(تفوق 55 ٪) أو منخفضة (أقل من 20 ٪) قد تأثر على النتائج 
6.  العلو الشاهق فوق 2750 متر (8800 قدم) يمكن أن يؤثر على نتائج التحليل 
7.  درجات الحرارة األقل من 10 درجة مئوية واألكثر من 40 درجة مئوية (50 درجة فهرنهايت و104 
درجة فهرنهايت) يمكن أن تؤثر على نتائج التحليل 
 مالحظة : الرجاء التحقق من أن جميع المواد المذكورة في العلبة موجودة داخل العلبة، قبل االستعمال.

إذا وجد أي نقص في المنتوج، الرجاء ارجاع النظام بكامله الى الموزع المحلي.

جهاز قياس نسبة السكر في الدم«تشاك3»
اليكم هذه الصورة، الرجاء محاولة التعرف على جميع أجزاء جهاز قياس نسبة السكر في الدم «تشاك3»

1.  شاشة الجهاز : تساعد على القراءة وتظهر نتائج القياس، الرسائل، نتائج 

نسبة السكر في الدم المحفوظة بالذاكرة، التاريخ والساعة 
2.  الزر «Mem» : اضغط على الزر «Mem» للدخول في الذاكرة، وذلك لمراجعة المعلومات المحفوظة 
في ذاكرة الجهاز 
3. الزر «Set» : اضغط على الزر «Set» لضبط التاريخ و الساعة. 
4.  فتحة الشريط: مكان ادخال شريط التحليل لقياس نسبة السكر في الدم أو شريط اختبار التحقق 
عند القيام بعملية القياس أو اختبار التحقق 
5.  موضع البطارية: تحتوي على بطارية من نوع الليثيوم 3 فولط. البطارية غير موضوعة في موقعها 
بالجهاز عند اقتناء الجهاز. لذا قبل استعمال الجهاز الرجاء وضع البطارية في موقعها بالجهاز 
6.  بطاقة الرقم التسلسلي: تدل هذه البطاقة على الرقم التسلسلي لجهاز القياس 
7.  الزر القاذف : للتخلص بسهولة من شريط التحليل 
8.  مدخل الكابل : يمكنكم من نقل المعلومات المحفوظة في ذاكرة جهاز القياس نحو هاتف ذكي 
لعرض و تحليل المعلومات. (يجب شراء الكابل على حِدى)  

شاشة LCD لجهاز القياس

1.  نتيجة التحليل 
2.  التاريخ: الشهر/ اليوم 
DAY AVG  .3 : يظهر عندما يكون الجهاز مضبوط على النمط ذاكرة للتذكير بمعدالت 
 األيام 28/21/14/7. 
4.  الساعة : جهاز القياس مبرمج على فتحة زمنية ل 24 ساعة. 
5.  رمز البطارية : يظهر عندما تكون البطارية ضعيفة 
6.      رموز : عندما تكون النتيجة تفوق 320 مغ/دل (17,7 ممول/ل) أو أقل من 70 مغ/دل 
(3,9 ممول/ل) ،تظهر هذه الرموز و يسمع معها صوت «بيب» يعلن عن مستوى غير عادي  
  لنسبة السكر. 
mg / dl mmol / l  .7 : لجهاز القياس وحدتي قياس محددة (مغ/دل أو ممول/ل) 
8.    الرمز : االختبار يمكن أن يضبط أو يحفظ ب 3 أنماط مختلفة : 
 (AC ) االختبار قبل األكل  -
 (CP ) االختبار بعد األكل -
 (QC ) محلول التحقق من االختبار -
9.   : يرشد الى النمط ذاكرة عند قراءة النتائج السابقة 
10.  رمز مقياس الحرارة : يظهر عندما تكون درجة حرارة المحيط فوق أو تحت المجال المقبول 
إلجراء اختبارات موثوقة 
11.  رمز الشريط : يظهر عندما يكون شريط االختبار موضوع بالفتحة الموافقة له و الجهاز 
 مُهيّأ إلجراء اختبار الدم. 

أشرطة التحليل «تشاك3»

1.  الفتحة : تمتص قطرة الدم من الجهتين اليمنى و اليسرى لشريط التحليل 
2.  منطقة التفاعل: يجب التأكد من أن هذا الموقع مغطى تماما بالدم الشعيري 
3.  الموصِل شريط / جهاز القياس : قيمة النتيجة يتم إرسالها ابتداء من منطقة التفاعل الدموي إلى 
 الجهاز بفضل الموصِل. 

 

مالحظة 1 : يجب دائما استعمال شريط تحليل جديد لكل اختبار  ال يجب و  إعادة استعمال نفس
 الشريط مرتين.

مالحظة 2 : إذا كان حجم الدم الموضوع فوق الشريط ضئيل، يظهر رمز خطأ «E42» على الشاشة (الرجاء
الرجوع الى جدول األخطاء المدون الحقا). بعدها، يمكنكم إعادة االختبار بشريط تحليل جديد.

 حذار
1.  التقنية «تشاك3» تقوم بقياس نسبة السكر الموجود في  الدم الشعيري أو الوريدي. يتم وضع 
 الدم من الطرف األيمن أو األيسر لشريط التحليل ليتجه مباشرة بالخاصة الشعرية نحو 
منطقة التفاعل الدموي أين يتم التفاعل 
2.  أشرطة التحليل «تشاك3» مصممة لالستعمال من أجل التشخيص خارج الجسم للدم الشعيري 
 أوالوريدي أو مع محلول التحقق «تشاك3» . لن تكون النتائج دقيقة إذا تم استعمال عينات من 
البالزما أو المصل 
3.  ال يجب استعمال أشرطة التحليل بعد فوات تاريخ انتهاء الصالحية المدون فوق بطاقة قارورة 
أشرطة التحليل 
4. يجب استعمال أشرطة التحليل في غضون 90 يوم بعد فتح العبوة ألوّل مرّة. يجب تدوين تاريخ  
الفتح فوق بطاقة العُبوّة عند فتح واحدة جديدة 

5.  أشرطة التحليل لقياس نسبة السكر في الدم يمكن أن تتلف تحت تأثير الحرارة أو اإلضاءة. لذا  
 يجب حفظها داخل العلبة محكمة االغالق. 
يجب حفظ أشرطة التحليل في عُبُوّتها االصلية تتراوح درجة الحرارة ما    .6
بين 4 و40 درجة مئوية (39,2 و 104 درجة فهرنهايت). ال يجب التجميد.              
7.  ال يجب استعمال أشرطة التحليل التالفة. يجب استعمال شريط التحليل مباشرة بعد إخراجه من 
العبوة ، يجب إعادة إقفال العبوة بإحكام بواسطة الغطاء األصلي للعلبة. 
8.  ال يجب وضع أشرطة التحليل في علبة أخرى. يجب دائما حفظ أشرطة التحليل في العبوّة  
األصلية. 
9.   ال يجب تعريض أشرطة التحليل مباشرة للحرارة أو ألشعة الشمس 
10.  ال يجب حمل أشرطة التحليل من دون القارورة في حقيبة اليد 
11.   ال يمكن استعمال أشرطة التحليل إال مرة واحدة 

محلول التحقق تشاك3 (إختياري)
يستعمل محلول التحقق «تشاك 3» للتأكد من صحة وظيفة جهاز قياس نسبة السكر في الدم

 «تشاك 3» وأشرطة التحليل كتقنية متكاملة. يمكن استخدامه بطريقتين :
 - للقيام باختبار                                                                                                                        
                                                                                                       - للتأكد من صحة وظيفة جهاز قياس  و مراقبة نسبة السكر في الدم «تشاك3» وأشرطة         
التحليل كتقنية متكاملة                                                                                                      

 تحذير
1.  ال يجب استعمال محلول التحقق بعد إنتهاء تاريخ الصالحية المدون على بطاقة العبوة 
2.  مدة صالحية محلول التحقق هي 90 يوم بعد فتح القارورة ألول مرّة ، يجب تدوين تاريخ الفتح 
فوق بطاقة القارورة عند فتح واحدة جديدة 
3.  يجب حفظ محلول التحقق محكم االغالق في درجات حرارة تتراوح بين 10 درجة مئوية  
(50 فهرنهايت) و30 درجة مئوية(86 فهرنهايت) 
4. الرجاء مراجعة المعلومات المتعلقة بمحلول التحقق 

القيام باختبار التحقق
1.  عند ادخال شريط تحليل جديد في موضع الشريط، يشتغل الجهاز 
2.  قم برج محلول التحقق برفق، ثم ضع قطرة في فتحة الشريط يجب التأكد من أن محلول 
التحقق يغطي منطقة التفاعل بكاملها 
3.  تظهر نتائج القياس بعد 5 ثواني. من المفروض أن تتوافق النتيجة مع المجال المطبوع على 
بطاقة قارورة أشرطة التحليل المستعملة 

مالحظة : يجب اعادة االختبار إذا كانت النتائج خارج مجال التحقق. إذا استمرت النتائج خارج مجال
التحقق فمن الممكن أن يكون جهاز القياس أو أشرطة التحليل غير وظيفية بطريقة جيدة. يجب

 إعادة النظام بكامله إلى الموزع المحلي.

شريط التحقق «تشاك3» (إختياري)

C
heck

شريط التحقق يمكن استعماله بطريقتين :
1.  للتأكد من أن جهاز القياس وظيفي بطريقة صحيحة. يستعمل عند القيام بعملية التحقق لرقابة 
الجودة على جهاز القياس. 
2.  لمحو جميع النتائج بالذاكرة 

كيفية التحقق من آداء جهاز القياس بشريط التحقق
المرحلة 1 :  أدخل شريط التحقق في موضع الشريط في جهاز القياس، مع إبقاء بطاقة شريط 
التحقق موجهة نحو األعلى مثل ما هو مبين اعاله 
المرحلة 2 :  من المفروض الحصول على الرمز «OK» بعد 10 ثواني. للداللة على حسن أداء الجهاز 
المرحلة 3 :  عند إخراج شريط التحقق يتم الخروج وينطفئ الجهاز أوتوماتيكيا 
مالحظة: في حالة عدم الحصول على الرمز«OK» وظهور رموز خطأ أخرى، يجب اطفاء جهاز القياس وذلك
بإخراج شريط التحقق من جهاز القياس وقم بإعادة االختبار. إذا استمرت النتيجة على حالها،يرجى االتصال

 بالموزع المحلي.

كيفية محو الذاكرة
المرحلة 1 :  ادخال شريط التحقق في موضع الشريط في جهاز القياس، مع ابقاء بطاقة شريط 
التحقق موجهة نحو األعلى 
 «DEL»إلى غاية ظهور الرمز «Mem» اضغط على الزر ، «OK» المرحلة 2 :  بعد ظهور الرمز
 يُومض يُرافقه صوت بيب. 
المرحلة 3 :  إضغط على الزر «SET» و إبقيه مضغوطا حتى سماع صوت بيب. يظهر جهاز القياس 
الرمز «OK» قبل أن ينطفئ، وتكون كل النتائج الموجودة بالذاكرة قد محيت بنجاح 
المرحلة 4 :  يمكن إخراج شريط التحقق من جهاز القياس 

ضبط معايير جهاز القياس
ضبط الساعة والتاريخ

عندما توضع البطّارية ألول مرة في جهاز القياس أو عند استبدالها يدخل الجهاز أوتوماتيكيا في نمط
الضبط. يُرجى ضبط الساعة والتاريخ جيدا قبل بدء االختبارات.

كيفية ضبط الساعة والتاريخ 
المرحلة 1 :  اضغط على الزر«SET» لمدة 2 ثواني لتشغيل الجهاز. جهاز القياس يدخل عندها في 
 نمط الضبط أوتوماتيكيا. 
 «SET» المرحلة 2 :  عند سماع اإلشارة الصوتية، السنة «17» تومض (تُمثّل 2017). اضغط على الزر
الختيار الشهر المرغوب فيه. 
المرحلة 3 :  اضغط على الزر«Mem» للتثبيت و المرور للضبط الموالي 
المرحلة 4 :  يجب اعادة المراحل السابقة لضبط اليوم ، الساعة و الدقائق. بعد مرور دقيقة، يظهر 
 الجهاز الرمز«OK» قبل أن ينطفئ. 
مالحظة : عند ضبط الساعة و التاريخ ، يمكنكم الخروج في أي وقت من نمط الضبط بالضغط على

 الزر «Mem» لمدة 3 ثواني.

االستعداد ألخذ عينة الدم
جهاز الوخز قابل للتعديل

1.  غطاء تعديل العمق 
دّد العمق  2.  مح
3.  حامل االبرة 
4.  زر التّشغيل (زر التّحكم في الوخز) 
5.  زر التّحرير (الوخز) 
6.  زر الطرد (للتخلص من اإلبرة) 

7.  الغطاء الواقي 

 حذار
1.   ال يمكن استعمال اإلبرة إال مرة واحدة 
2.  الحفاظ على جهاز الوخز واإلبر نظيفة 
3.  يجب الحذر عند تثبيت أو نزع اإلبرة المستعملة من جهاز الوخز 
4.  جهاز الوخز و اإلبر موافقة للتوجيهة  MDD 93/42/CEE يجب الرجوع الى بطاقة المنتوج 
 التي تحمل العالمة «CE» للحصول على المعلومات الخاصة بالمنتج 

إستعمال جهاز الوخز

الخطوة 1 : إنزع غطاء تعديل العمق.  أدخل إبرة في حامل اإلبرة،
 إدفع اإلبرة داخله حتى يتم تثبيتها تماما.

الخطوة 2 : يجب إدارة الغطاء الواقي لإلبرة حتى ينفك تماما منها.

الخطوة 3 : يجب إعادة وضع غطاء تعديل العمق وضبط عمق
 الوخز على الرقم المراد.

مالحظة : كلما كان الرقم كبيرا كلما كان الوخز عميقا

الخطوة 4 : يجب سحب زر التشغيل إلى غاية سماع صوت كليك.
إضغط على زر التحرير للوخز.  إذا لم يُسمع هذا الصوت فهذا
يعني أن الجهاز قد تم إشتغاله عندما تثبت اإلبرة. من أجل كل

خلل آخر يرجى اإلتصال بالموزع المحلي. 

القيام باختبار الدم الشعيري

الخطوة 1 : يجب غسل اليدين جيدا بالماء الساخن والصابون، ثم
تنشيفهما جيدا. يجب القيام بتسخين األصابع جيدا لتنشيط الدورة

الدموية

الخطوة 2 : أخرج شريط تحليل جديد من العبوة. تحقق من أن
القارورة محكمة اإلغالق بعد اخذ شريط التحليل.

أدخل شريط التحليل مباشرة في فتحة الشريط كما هو مبين في
 الشكل. يشتغل جهاز القياس أوتوماتيكيا

الخطوة 3 : عندما يومض الرمز  ، الجهاز مستعد للقيام باختبار

 

نظام القياس الذاتي لنسبة السكر في الدم دون ترميز
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مرة   مرتان



 الخطوة 4 : 
هناك 3 طرق التشغيل :

(AC ) اختبار ما قبل وجبة
،(PC  ) اختبار ما بعد الوجبات

(QC  ) محلول التحقق من االختبار
يكون الجهاز في الوضع االفتراضي ( AC). إذا تم االختبار بعد 2

.(PC  ) لضبطه على SET ساعة بعد وجبة الطعام، اضغط على زر 
(AC ) إذا لم يكن هناك تغيير في الضبط يبقى على الوحدة 

 أو الوحدة االخيرة التي تم ضبطها. لتغيير الضبط الى محلول التحقق
(QC  ) الى (PC  )  مرة ثانية للتبديل من SET اضغط على الزر

(QC  ) مالحظة: إذا كان الضبط على أنه 
لن يتم تضمين النتيجة في متوسط   الحساب.

  

  

الخطوة 5 : أمسك بإحكام جهاز الوخز بتماس مع جانب اإلصبع.
إضغط على زر الوخز. أدلك برفق اإلصبع للحصول على الكمية

المناسبة من الدم. للقيام باالختبار نحتاج فقط 1,5 ميكرو لتر من
الدم.

الخطوة 6 : ضع عينة الدم المأخوذة من االصبع على الفتحة
من الجهة اليمنى أو اليسرى لشريط القياس حسب الكيفية
المريحة بالنسبة لك. تحقق من أن قطرة الدم تغطي تماما

نافذة تفاعل االختبار عند وضع الدم فوق شريط التحليل يظهر
خط ينتقل على الشاشة إلى أن يكتمل االختبار

الخطوة 7 : سيتم عرض النتيجة في 5 ثوان، إذا لم يظهر، يظهر رمز
الخطأ «E42» تشير إلى أن كمية الدم غير كافية. من فضلك
ال تضيف الدم في نفس الشريط، انظر قسم الخطأ من هذه

النشرة لحل المشكلة.

 الخطوة 8 : بعد إنتهاء اإلختبار، قم بسحب شريط التحليل من جهاز
القياس وتخلص منه ومن اإلبرة المستخدمة بكل أمان في وعاء

 مقاوم للثقب.

جهاز القياس مزوّد بوظيفة للداللة على الخطر

إذا ظهر الرمز   ، نتيجة نسبة السكر في الدم قد  تفوق 17,7
 ممول/ل أو 320 مغ/دل.

، نتيجة نسبة السكر في الدم قد  تكون إذا ظهر الرمز 
 أدنى من 3,9 ممول/ل أو 70 مغ/دل.

 

مجال االختبار لجهاز القياس يتراوح بين 20 و 500 مغ/دل (1,1 و 27,8 ممول/ل).

إذا ظهر الرمز «HI» فهذا يعني أن نسبة السكر في الدم المتحصل
عليها أكبر من أو تساوي 27,8 ممول/ل أو 500 مغ/دل.

إذا ظهر الرمز «LO» فهذا يعني أن نسبة السكر في الدم المتحصل
 عليها أقل من أو تساوي 1,1 ممول/ل أو 20 مغ/دل.

 

فهم نتائج اإلختبارات
القيم المنتظرة بالنسبة لألشخاص الغير مصابين بمرض السكري :

غير مصاب بالسكري أوقات النهار

أقل من 100 مغ/دل عند الصيام أو قبل األكل

أقل من 140 مغ/دل   2 ساعات بعد األكل

المرجع : تقرير موقف الجمعية األمريكية ضد مرض السكري، حول رعاية مرض السكري، مجلد 37 
 صفحة 16 (2014)

بالنسبة للمرضى المصابين بداء السكري، يجب استشارة محترفي الصحة لمعرفة القيمة المستهدفة
 لنسبة السكر في الدم. إذا كانت نسبة السكر في الدم مرتفعة أو منخفضة بطريقة غير عادية، أو متناقضة

 مع النتائج السابقة، يجب التحقق من النقاط التالية :
1.  هل عينة الدم المأخوذة قد تم وضعها على شريط التحليل مباشرة بعد إخراجه من العبوة ؟ 
2.  هل كمية الدم المأخوذة كانت  كافية إلجراء اإلختبار ؟ 
3.  هل عبوة أشرطة التحليل كانت محكمة اإلغالق في السابق ؟ 
4.  هل تم تعدّي تاريخ إنتهاء صالحية شريط التحليل؟ 
5.  هل أشرطة التحليل لم يتم حفظها في مكان ذو حرارة جد مرتفعة أو جد منخفضة أو  
ذي رطوبة عالية؟ 
6.  يجب القيام بعدها باختبار مراقبة الجودة باستعمال محلول التحقق «تشاك3» 
وشريط تحليل جديد ثم يجب إعادة إختبار جديد. إذا كانت نتيجة االختبار ضمن 
المجال المقبول، يجب إعادة النظر في عملية إجراء االختبار وإعادة االختبار باستعمال شريط 
تحليل جديد. إذا كانت نتيجة نسبة السكر في الدم متناقضة مع النتائج السابقة، أو مع األعراض، 
 يجب استشارة الطبيب مباشرة. 

إستدعاء الذاكرة
نظام قياس  ومراقبة نسبة السكر في الدم «تشاك3» ، يمكنه حفظ أوتوماتيكيا حتى 800 نتيجة و

حساب أوتوماتيكيا معدالت 7 , 14 , 21 , 28 يوم لالختبارين قبل األكل  و بعد األكل. عند إعادة التذكير
 بالنتائج، كل نتيجة واحدة تظهر من األحدث الى األقدم بالتاريخ والساعة

للتذكير بالنتائج المحفوظة بالذاكرة

الخطوة 1 : شغل جهاز القياس بالضغط على الزر«Mem» إلى
غاية سماع صوت بيب. النتيجة األولى التي تظهر على الشاشة هي
النتيجة األخيرة لإلختبارات. الرقم  12 يمثل التسجيل الثاني عشر

لجميع النتائج المحفوظة في هذا الجهاز.

الخطوة 2 : بالضغط على الزر «Mem» ،يمكنكم رؤية سجل
 االختبارات من األحدث الى األقدم.

الخطوة 3 : إضغط على الزر «Set» إلظهار نتائج المعدالت. «03»
AC   يعني أنه خالل 7 أيام األخيرة، هناك 3 نتائج إختبارات

إضغط باستمرار على الزر «Set» إلظهار نتائج المعدالت بشكل
 تسلسلي ل 7 ، 14 ، 21 و 28 يوم.

الخطوة 4 : الرجاء الضغط على الزر«Mem» لمدة 2 ثانية للخروج
 أو يمكن ترك الجهاز لوحده لينطفئ أوتوماتيكيا بعد 3 دقائق.

مالحظة : يمكن في كل لحظة الضغط على الزر «Mem» إلى غاية سماع بيب للخروج وإطفاء الجهاز.
تحميل المعلومات

باإلمكان تحميل نتائج االختبارات في هاتفكم الذكي ، يلزمكم في هذه الحالة الكابل تشاك3. يجب
 إقتناء الكابل على حدى. التطبيق GlucoLeader Enhance 2 diabète Health2Sync gestion هو عبارة
«Health2Sync» الرّجاء البحث عن. Store  Google Play و Apple App عن تطبيق أندرويد مجّاني متوفّر على

 لتحميل التطبيق :
Health2Sync يعطي معلومات عن الرعاية المبتكرة لمرضى السكري والخدمات التحليلية لمساعدة
ولتوفير معلومات بخصوص الرعاية إلدارة مرض السكري بشكل فعال. بفضل الكابل و التطبيق
Health2Sync App، يستطيع مرضى السكري بسهولة تسيير نسبة سكرهم في الدم بواسطة معلومات
 موثوقة و الحصول على تذكير شخصي. محترفي الصحة بإمكانهم أن يتواصلوا مع مرضاهم عن طريق

صفحة web Health2Sync. إذا كنتم بحاجة إلى معلومات ، الرجاء االتصال بالموزع المحلي.

خصائص
يرجى مراجعة معلومات أشرطة التحليل 1 حجم الدم

يرجى مراجعة معلومات أشرطة التحليل 2 نوعية العينة

يرجى مراجعة معلومات أشرطة التحليل 3 مدة اإلختبار

يرجى مراجعة معلومات أشرطة التحليل 4 مجال القياس

يرجى مراجعة معلومات أشرطة التحليل 5 شروط الحفظ

25 إلى 70 درجة مئوية (من -13إلى 158 فهرنهايت) 6 شروط الحفظ

يرجى مراجعة معلومات أشرطة التحليل 7 شروط التشغيل

يرجى مراجعة معلومات أشرطة التحليل 8 شروط التشغيل في الرطوبة

800 نتيجة لنسبة السكر في الدم 9 قدرة الذاكرة

بعد 3 دقائق 10 اإلنطفاء الذاتي

CR2032 ( نوع ) بطارية ليثيوم ذات 3 فولط 11 مصدر الطاقة

LCD 12 النافذة

13 األبعاد  16.5 × 60 × 97 مم

حوالي 55,2 غ 14 الوزن

معدالت 7 ، 14 ، 21 و 28 يوم قبل و بعد األكل 15 نتائج معدالت االختبارات

يدوية 16 الصناعة

تشاك 3 17 نوع جهاز القياس

يرجى مراجعة معلومات محلول التحقق 18 شروط الحفظ لمحلول التحقق

كيفية العناية بجهاز القياس
البطارية

نظام قياس و مراقبة نسبة السكر في الدم «تشاك3» يسلم مع بطارية (غير موضوعة عند الشراء). الرجاء
تثبيت البطارية قبل البدء. مدة صالحية البطارية تختلف باختالف االستعمال، لذلك يجب دائما االحتفاظ
بواحدة بديلة. ينبغي أن تدوم البطارية حوالي 12 شهرا، إذا أخذنا بعين االعتبار 3 اختبارات في اليوم.
عندما يظهر رمز البطارية على شاشة الجهاز، هذا يعني أن البطارية ضعيفة. بإمكانكم القيام باختبارات
مع بطارية ضعيفة ، لكن يجب استبدالها في أقرب وقت ممكن. عندما يظهر رمز البطارية وهو يومض
على شاشة الجهاز، هذا يعني أن الجهاز لم يعد بإمكانه إعطاء نتائج و يتوجّب عليكم استبدال البطارية فورا.

تغيير البطارية
الخطوة 1 :  يجب التأكد من أن جهاز القياس منطفئ 
الخطوة 2 :  ضع واجهة الجهاز في راحة اليد 
الخطوة 3 :  قم بسحب غطاء موضع البطارية لفتحه. 
الخطوة 4 :  انزع البطارية القديمة وضع مكانها البطارية الجديدة من الليثيوم ذات 3 فولط ، تحقق 
من تقابل الرموز (+) و (-) للبطارية وللجهاز بشكل جيد. 
الخطوة 5 : اسحب غطاء البطارية لغلقه. تحقق من أن الجهاز يشتغل. إذ لم يشتغل الجهاز فهذا 
يعني أنه من الممكن أن البطارية لم توضع بشكل صحيح. انزع البطارية وأعد وضعها 
بشكل صحيح. 
مالحظة : في كل مرة يتم استبدال البطارية، يشتغل الجهاز أوتوماتيكيا ويدخل في خدمة برمجة الساعة 

والتاريخ. الرجاء القيام ببرمجة الساعة والتاريخ بطريقة جيدة قبل القيام باالختبار.

التنظيف
نظف السطح الخارجي لجهاز القياس بواسطة خرقة ناعمة، مبلولة قليال بالماء. ال يجب ترك الرطوبة

تتسرب داخل فتحة شريط التحليل   و مدخل كابل المعلومات

الحفظ واالستعمال
يجب إبقاء جهاز القياس بعيدا عن الغبار أو الماء. يجب حماية جهاز القياس من درجات الحرارة  القصوى و

 الرطوبة المفرطة.

رسائل العرض ودليل إيجاد الحلول
عند ظهور أيا من الرسائل التالية، هذا يعني أن هناك مشكل مع جهاز القياس «تشاك3» أو مع طريقة
القيام باالختبار. هذه الرسائل تساعد على التعرف على بعض المشاكل. في حالة ظهور رسائل أخرى غير

مذكورة في الصفحات الموالية يجب االتصال بالموزع المحلي.

 
إذا كانت بعض مناطق الشاشة ال تشتغل، اتصلوا

 بالموزع المحلي لطلب المساعدة.
مراقبة العرض

إذا وجدتم شك في النتيجة أوصعوبة في تصديقها،
 يجب إعادة إجراء االختبار و القيام باختبار التحقق من
الجودة بواسطة محلول التحقق لنسبةالسكر في الدم.

«HI» إذا مازالت نتيجة االختبار تعرض الرمز 
اتصلوا فورابالطبيب.

نتيجة نسبة السكر في الدم أكبر من 500 مغ/دل أو 
27,8 ممول/ل.

إذا وجدتم شك في النتيجة أوصعوبة في تصديقها،
 يجب إعادة إجراء االختبار و القيام باختبار التحقق من
الجودة بواسطة محلول التحقق لنسبةالسكر في الدم.
إذا مازالت نتيجة االختبار تعرض الرمز «LO» اتصلوا

 فورابالطبيب.

نتيجة نسبة السكر في الدم أقل من 20 مغ/دل أو 
1,1 ممول/ل.

إذا وجدتم شك في النتيجة أو صعوبة في تصديقها،
يجب إعادة إجراء االختبار و القيام باختبار التحقق

من الجودة بواسطة محلول التحقق لنسبة السكر في
الدم. إذا مازالت نتيجة االختبار تعرض الرمز

» اتصلوا فورا بالطبيب.  »

نتيجة نسبة السكر في الدم أكبر من 320 مغ/دل أو 
17,7 ممول/ل.

إذا وجدتم شك في النتيجة أو صعوبة في تصديقها،
يجب إعادة إجراء االختبار و القيام باختبار التحقق

من الجودة بواسطة محلول التحقق لنسبة السكر
في الدم. إذا مازالت نتيجة االختبار تعرض الرمز

» اتصلوا فورا بالطبيب. »  

نتيجة نسبة السكر في الدم أقل من 70 مغ/دل أو 
3,9 ممول/ل.

النتيجة المتحصل عليها قد ال تكون صحيحة. يجب
االنتقال إلى مكان درجة حرارته تتراوح بين 10 و

40 درجة مئوية (50 و 104 درجة فهرنهايت).
  ال يجب تسخين أو تبريد جهاز القياس إصطناعيا.

درجة الحرارة أكبر أو أقل من مجال إشتغال أشرطة
التحليل

يجب استبدال البطارية فورا. البطارية ضعيفة

يجب إجراء االختبار  مع شريط تحليل جديد. شريط التحليل قد يكون تالفا.

انتظروا حتى يظهر رمز قطرة الدم على الشاشة قبل
وضع قطرة الدم فوق الشريط. يجب إجراء االختبار
مع شريط تحليل جديد و تتبّعوا المراحل الصحيحة

لالختبار. إذا استمر المشكل، اتصلوا بخدمة الزبائن. 

شريط التحليل قد يكون مستعمل أو قد يكون 
االختبار لم يُجر بطريقة صحيح.

انتظروا حتى يظهر رمز قطرة الدم على الشاشة قبل
وضع قطرة الدم فوق الشريط. يجب إجراء االختبار
 مع شريط تحليل جديد و تتبّعوا المراحل الصحيحة
 لالختبار. إذا استمر المشكل، اتصلوا بخدمة الزبائن.

قد يكون :
كمية الدم الموضوعة غير كافية.الرجاء إعادة االختبار
باستعمال شريط تحليل جديد و قطرة دم أخرى أكبر.

- شريط التحليل تالف.
- جهاز القياس تالف.

يجب عليكم :
- استبدال البطارية.

- إدخال شريط التحليل بطريقة صحيحة.
- االتصال بخدمة الزبائن.

قد تكون :
- البطارية فارغة.

- تم إدخال شريط التحليل بطريقة خاطئة.
- جهاز القياس تالف.

ما من إجابة عند
إدخال شريط التحليل

في جهاز القياس

يجب عليكم :
- إعادة االختبار مع عيّنة كافية.

- القيام بفحص جهاز القياس بإدخال شريط التحقق.

قد تكون :
-عيّنة الدم غير كافية.
- جهاز القياس تالف.

ما من إجابة عند وضع 
عيّنة الدم فوق شريط

التحليل

مالحظة : في حالة ظهور رسائل أخطاء غير مدوّنة في األعلى، أو في حالة توقف جهاز القياس بدون سبب،
الرجاء إعادة برمجة الجهاز وذلك بنزع و إرجاع البطارية إلى موضعها.  

تقييم الكفاءة
الدقة

هذه االختبارات منجزة على مستوى المخبر من قبل تقنيين مُدربين. الدم الكامل الوريدي لشخص
ما تم تعديله على 6 مستويات مختلفة. أشرطة من نفس  الحصة قد تم اختبارها. النتائج مدونة في الجدول

 الموالي:

 االنحراف المعياري 
(مغ/دل) أو معامل االختالف (٪)

شريط التحليل (مغ/دل) عدد االختبارات المستوى

 2,7 (مغ/دل)

 3,8 (مغ/دل) 

 ٪4,1

 ٪4,2

 ٪3,4

32

76,2

143,4

177,7

299,4

100

100

100

100

100

1

2

3

4

5

نتائج الصحة
600 عيّنة من الدم  ذات تركيز جلوكوز يتراوح بين 46 و 576 مغ/دل تم اختبارها في المستشفى من قبل

محترفي الصحة. هذه العينات من الدم الكامل الشعيري تم اختبارها بالنظام تشاك3 ، عينات البالزما
لنفس األشخاص تم اختبارها بواسطة محللالغلوكوز YSI نوع 2300 كمرجع. النتائج مدونة في

الجدول الموالي :
  

نسبة السكر في الدم <100 مغ/دل (5,6 ممول/ل)

في حدود ± 15 مغ/دل 
(0,84 ممول/ل)

في حدود ± 10 مغ/دل 
(0,56 ممول/ل)

في حدود ± 5 مغ/دل
 (0,28 ممول/ل)

167/170(98.2%) 150/170(88.2%) 81/170(47.6%)

نسبة السكر في الدم ≥ 100 مغ/دل (5,6 ممول/ل)

في حدود ± ٪15 في حدود ± ٪10 في حدود ± ٪5

421/430(97.9%) 353/430 (82.1%) 223/430(51.9%)

 في حدود ± 15 مغ/دل أو± 15 ٪
(في حدود ± 0,84 ممول/ل أو± 15 ٪)

588/600(98.0%)

كفاءة المستعمل
100 عينة ذات تركيزجلوكوز يتراوح بين 73 و 384 مغ/دل تم اختبارها في المستشفى من قبل المرضى.
100 ٪ من النتائج المتحصل عليها أقل من ± 0,83 ممول/ل (± 15 مغ/دل( بالنسبة لقيم مخبر التحليل
الطبي و هذا فيما يخص نسب السكر األقل من 5,55 ممول/ل (100 مغ/دل) و 98,9 ٪ من النتائج المتحصل
عليها أقل من (± 15 مغ/دل) بالنسبة لقيم مخبر التحليل الطبي و هذا فيما يخص نسب السكر األكبر

   من أو تساوي 5,55 ممول/ل (100 مغ/دل).

حدود الحرارة رقم الحصة

عدم إعادة االستعمال

مرة أخرى
حذار

خطر بيولوجي
يُحفظ بعيدا عن الضوء

وأشعة الشمس

جهاز طبي للتشخيص

خارج الجسم

ُيرجى مراجعة دليل

المستخدم

الرقم التسلسلي
لالستعمال قبل/ تاريخ

انتهاء الصالحية

المنتج

عندما يرغب المستخدم األخير التخلّص من هذا الجهاز، يجب أن يبعثه الى مرافق الجمع المنفصل

لالستعادة واعادة التدوير. بفصل هذا الجهاز عنالنفايات المنزلية األخرى، سيتم تخفيض حجم

النفايات المرسلة للحرق أو الدفن ويتم بذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية.
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  Fabriqué pour

حامل قرار التسجيل، مصنع، معبئ : مخابر سالم. مخابر سالم، المنطقة
الصنا عية التو سعة قسم 20 مجمو عة رقم 107 سطيف 19000 الجزائر
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