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نبذة حول إعداد تطبيق فري ستايل ليبري لينك

 FreeStyle LibreLink  حمل تطبيق
من متجر التطبيقات مجانا.

نظف الموقع بمسحة كحولية. اسمح 
للموقع بأن يجف قبل االستمرار.

اختر موقعًا على ظهر الذراع العلوي.
الخطوط الشامات،  الندوب،  تفادي  مالحظة: 
البيضاء، النتوءات، ومواقع حقن ا�نسولين، للوقاية

من تهيج الجلد، قم بتغيير المواقع بين التطبيقات 
وأنشطتك راحتك  االعتبار  بعين  خذ 

حاذ العالمة الداكنة على مطبق المجس مع
المجس. اضغط الداكنة على علبة  العالمة 

 بإحكام على مطبق المجس على سطح
صلب حتى يتوقف.

ارفع مطبق المجس خارج علبة المجس.

ضع مطبق المجس على الموقع واضغط ل¬سفل
بإحكام لوضع المجس

تنبيه: ال تضغط �سفل على مطبق المجس حتى
نتائج لتفادي  المجهز، وذلك  الموقع  يصبح فوق 

أو إصابة غير مقصودة.

اسحب برفق مطبق المجس بعيًدا عن جسمك.

أنزع الغطاء بالكامل عن علبة المجس
لف الغطاء وارفعه عن مطبق المجس.
تنبيه: ينبغي أن تتطابق رموز المجس

على علبة المجس ومطبق المجس

مطبق المجس جاهز لوضع المجس،
ال إبرة،  على  اºن  المجس  مطبق  يحتوي  تنبيه: 
تلمس داخل مطبق المجس أو تضعه مجدداً في

علبة المجس.

تأكد من أن المجس ثابت.
تخلص من مطبق المجس المستخدم وعلبة 

المجس طبقًا للقوانين المحلية.

قم بتجميع ووضع المجس على جسمك
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تأكد من اتصال هاتفك الذكي بشبكة إنترنت ال سلكية أو
خليوية. انقر على تسجيل الدخول أو البدء ا�ن.

راجع المعلومات القانونية واتبع التعليمات Àنشاء حساب
ليبري فيو أو سجل دخولك إن كان لديك حساب مسبقًاً.

انقر على زر المسح                 يمكنك أن تنقر على المربع ا�زرق في الشاشة الرئيسية أو على               في أعلى الزاوية اليمنى.
ضع رأس هاتف اºيفون قرب المجس حتى تسمع نغمة و /  أو اهتزازاً.

امسح المجس  لتشغيله.
مالحظة: إذا أردت أن تستخدم القارئ والتطبيق معًا لفحص

مستوى الجلوكوز لديك، يجب أن تشغل المجس مع القارئ أوًال.
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طريقة المسح

الخطوة 3

تثبيت إعدادات التطبيق

راجع المعلومات الهامة بشأن قراءات مستوى 
الجلوكوز، ومتى ينبغي إجراء فحص الجلوكوز، وأين 

يجب تطبيق المجس. ثم انقر على "التالي" 
للمتابعة حتى ترى شاشة "مسح المجس جديد".

أدخل إعداداتك الشخصية.
انقر على "التالي" بعد كل شاشة.

يمكنك اºن مسح المجس 
للحصول على قراءة مستوى 

الجلوكوز.

استخدام التطبيق لمسح المجس

تقارير سجل الجلوكوز لديك

آيفونأندرويد
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 • انقر على            في أعلى الزاوية اليسرى من 
       الشاشة للدخول إلى تقاريرك.

 • انقر على           لمشاركة لقطة من الشاشة. 

 • انقر على           لمشاهدة وصف للتقرير.
   

ا£نماط اليومية الوقت في الهدف حاالت انخفاض 
الجلوكوز

متوسط الجلوكوز الرسم البياني اليومي A1c المقدر

1. فحص المجس للحصول على قيم الجلوكوز ال يتطلب استخدام إبر الوخز
تطبيق فري ستايل ليبري لينك يتوافق مع أجهزة هواتف وأنظمة تشغيل معينة. الرجاء زيارة الموقع لمعلومات إضافية حول ا�جهزة المتوافقة قبل الشروع

باالستخدام. يتطلب استخدام FreeStyle LibreLink التسجيل فيLibreView. التسجيل في التحميل التلقائي يتطلب اتصال إنترنت السلكي أو اتصال بيانات محمول. 
الصور ل¬غراض التوضيحية فقط. وليست لمريض أو أخصائي رعاية صحية حقيقي.  

البيانات الُمحاكاة ل¬غراض التوضيحية فقط. وال تعود إلى مريض حقيقي أو تُعد بيانات حقيقية.
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