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ي 2 اكتشف نظام فري ستايل لي�ب

ي 2 - مراقبة الجلوكوز بدون وخز اإلصبع2  نظام فري ستايل لي�ب
والتنبيهات االختيارية.

 إن البيانات الواردة بيانات صورية ألغراض توضيحية فقط. وال تمثل مريًضا حقيقًيا أو بيانات حقيقية.
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يمكنك الفحص 
بدون وخز 

بدون وخز1



 وداًعا لوخز االصبع1 المؤلم
 وضع المجس غ�ي مؤلم5 ويب�ت ح�ت 14

ي اقل من ثانية واحدة وبدون ألم5،
 يوم. �ف

 يمكنك مسح المجس لمعرفة قراءة الجلوكوز
ي لمستويات

 الحالية، سهم االتجاه، ورسم بيا�ف
ي الــ 8 ساعات السابقة.

الجلوكوز �ف

 مرحًبا بتنبيهات الجلوكوز االختيارية 
ي نفس الدقيقة

 تنبيهات الجلوكوز تنذرك �ف
 عند حدوث انخفاض شديد او ارتفاع شديد

ي مستوي الجلوكوز.
�ف

ي تنبيهات عىل أجهزة متعددة. تحتاج إىل اختيار 
ال يمكنك تل�ت

ي التنبيهات عليه، سواء كان قارئ فري 
الجهاز الذي تريد تل�ت

ي لينك  ي 2 أو هاتف متوافق مع فري ستايل لي�ب ستايل لي�ب
ي 2 يبدأ  - LibreLink. يجب أن تجعل نظام فري ستايل لي�ب

العمل مع الجهاز الذي تريد استقبال التنبيهات عليه.

ي  بدء تشغيل المجس الخاص بك باستخدام تطبيق لي�ب
ي أنك لن تتمكن من استخدام القارئ إلجراء المسح.  لينك يع�ف
ي 2 الجديد، يمكنك  عند بدء تشغيل مجس فري ستايل لي�ب

االختيار مرة أخرى.

ي 2 تعرف عىل نظام فري ستايل لي�ب

طريقة ثورية لمراقبة وعرض معلومات الجلوكوز الخاصة بك.

ي 2 من مجس وتطبيق للهواتف الذكية أو قارئ. وهو يقيس مستويات الجلوكوز دون الحاجة إىل وخز اإلصبع2 ويحتوي عىل تنبيهات اختيارية لتنبيهك عندما يكون الجلوكوز  يتألف نظام مراقبة الجلوكوز فري ستايل لي�ب
ي النطاق المنخفض للجلوكوز حيث يكون األمر أك�ث أهمية.4,3

ي 2 بالدقة ال�يرية لمدة تصل إىل 14 يوًما، مع دقة ممتازة �ف ف نظام فري ستايل لي�ب مرتفًعا جًدا أو منخفًضا جًدا. يتم�ي

الصور ألغراض توضيحية فقط. البيانات ليست بيانات مريض حقيقية.



ُيظهر مثلث رعاية مر�ف السكري ثالثة أهداف لإلدارة المثىل لمرض السكري.

تم تطوير مثلث رعاية مر�ف السكري من قبل الدكتور رمزي عجان األستاذ المساعد واستشاري أمراض السكر 
ي جامعة ليدز.

والغدد الصماء �ف

مثلث رعاية مر�ف السكري

إدارة أفضل 
لمرض السكري

إدارة أفضل لمست��ات 
( ا��� الجلوكوز (السكر ال��

التقل�ل من حالة 
نقص سكر الدم

الحد من 
تقل�ات الجلوكوز

X

ة المجس الرفيعة أقل من  يبلغ سمك شع�ي
0.4 ملم ويتم إدخاله بمقدار 5 ملم تحت 

سطح الجلد 

فهم النظام

ي 2؟ كيف يعمل نظام فري ستايل لي�ب

ة رفيعة تحت  ي من أعىل ذراعك، يتم إدخال شع�ي
ي 2 عىل الجزء الخل�ف عندما تقوم بوضع مجس فري ستايل لي�ب

ي الجلوكوز أسفل سطح الجلد 
ات �ف ة ال تصل إىل مجرى الدم، ولكنها بداًل من ذلك تقيس التغ�ي الجلد. وهذه الشع�ي

. وهذا السائل عبارة عن سائل خاص يحيط  ي المنطقة المحيطة بالخاليا، والذي يسىم السائل الخالىلي
ًة �ف مبا�ش

بخالياك ويوفر لها التغذية.

الجلد

الخاليا

السائل الخالىلي

الجلوكوز

ات الدموية الشع�ي



ي الدم
جلوكوز السائل الخالىلي مقابل الجلوكوز �ف

. ف يرتبط جلوكوز الدم ومجس الجلوكوز ارتباًطا وثيًقا، ولكنهما ليسا متطابق�ي

ي 2 من الدم إىل السائل الخالىلي تحت جلد الجزء العلوي من الذراع. يستغرق هذا األمر بعض الوقت ولذا فإن قراءة مجس الجلوكوز تتأخر دائًما عن قراءة جلوكوز الدم بوخز  تم قياس الجلوكوز بواسطة مجس فري ستايل لي�ب
4. عندما تكون مستويات الجلوكوز لديك مستقرة، فقد تكون القراءات متشابهة جًدا. إذا كانت مستويات الجلوكوز ترتفع أو تنخفض، فقد تختلف القراءات. هذا  ف اإلصبع بحواىلي 2.1 دقيقة لألطفال وحواىلي 2.4 دقيقة للبالغ�ي

ف اعتماًدا عىل  ي 2 دقيق4 وآمن لتحديد جرعة اإلنسول�ي ف أو أثناء ممارسة الرياضة. عىل الرغم من أن القراءات قد تختلف قلياًل، فإن نظام فري ستايل لي�ب  بعد الوجبات أو بعد تناول اإلنسول�ي
ً
أمر طبيعي تماًما ومتوقع، خاصة

نتيجة الجلوكوز الممسوحة.

ي الدم 
عندما تكون مستويات الجلوكوز �ف

مستقرة، فإن قياس الجلوكوز الذي يعرضه نظام 
ي السائل الخالىلي يكون 

ي 2 �ف فري ستايل لي�ب
مماثاًل لجلوكوز الدم.

ي الدم، فإن 
عندما ترتفع مستويات الجلوكوز  �ف

قياس الجلوكوز الذي يعرضه نظام فري ستايل 
ي السائل الخالىلي قد تكون أقل من قراءة 

ي 2 �ف لي�ب
جلوكوز الدم.

ي الدم، فإن 
عندما تنخفض مستويات الجلوكوز �ف

قياس الجلوكوز الذي يعرضه نظام فري ستايل 
ي السائل الخالىلي قد يكون أعىل من قراءة 

ي 2 �ف لي�ب
جلوكوز الدم.

جلوكوز الدم 

ي 
قياس الجلوكوز �ف

السائل الخالىلي 

مستوى الجلوكوز



3 خطوات لوضع المجس

كن حذًرا
انتبه كي ال يرتطم المجس بباب المدخل، 

 باب السيارة، حزام األمان، 
أو حواف األثاث.

ف بحرص
ّ
جف

انتبه كي التقوم بإزالة المجس عند 
استخدام المنشفة بعد االستحمام أو 

السباحة.

ارتد المالبس الالئقة
اترك مساحة كافية للمجس عن طريق 

ارتداء مالبس واسعة مصنوعة من مواد 
خفيفة.

الرياضات االحتكاكية والتمارين 
الرياضية الكثيفة

ي الجهة الخلفية 
تأكد من اختيار موقع �ف

من أعىل ذراعك يقلل من نسبة إزاحة 
الجهاز من مكانه، و/ أو حاول استخدام 

ي 
ي تم ذكرها �ف أي من المنتجات ال�ت

الصفحة السابقة.

تّمهل
كن حذًرا عند ارتداء أو خلع المالبس كي ال 

تعلق مع المجس.

ابعد يديك
حاول أال تلعب أو تسحب أو تلمس 

المجس أثناء ارتدائه.

قبل وضع المجس:

ي من أعىل ذراعك.
ي الجزء الخل�ف

تأكد من اختيار موقع التطبيق المعتمد - �ف  •

ك  ال تضع الكريمات أو مرطبات الجسم عىل المنطقة المراد لصق المجس عليها ألنها ت�ت  •
بقايا زيتية.

ي الجهة الخلفية من أعىل الذراع ألن الشعر يمكن أن يؤثر عىل 
قم بحلق الشعر الزائد �ف  •

جودة التصاق المجس بالجلد.

ي مكانه
ي الحفاظ عىل تثبيت المجس �ف

نصائح للمساعدة �ف

الصور ألغراض توضيحية فقط. الشخص ليس مريًضا فعلًيا كما أن البيانات ليست حقيقية.

المجسات تلتصق بشكل أفضل عندما تقوم بغسل وتنظيف وتجفيف جلدك 
قبل التطبيق.

الغسيل والتنظيف والتجفيف
استعمل صابون غ�ي مرّطب وخالي من 

العطور لغسل المنطقة المراد وضع 
المجس عليها استعمل المنديل الذي 

ي الزيتية 
يحتوي عىل الكحول إلزالة البوا�ت

تك تجف بشكل  من عىل الجلد دع ب�ش
كامل قبل وضع المجس. تذكر هذه 

الخطوة جيًدا خصوًصا إن أردت وضع 
المجس بعد االستحمام أو ممارسة 

السباحة.

ز المطباق تجه�ي
 انزع الغالف عن عبوة الِمَجّس بالكامل. 

ك الغطاء من ُمطبق الِمَجّس.
ُ
 وف

طابق العالمات الداكنة عىل كل من ُمطبق 
الِمَجّس وعبوة الِمَجّس. واضغط إل 

أسفل بثبات عىل ُمطبق الِمَجّس، عىل 
سطح صلب، ح�ت يتوقف.

الوضع
ضع ُمطبق الِمَجّس عىل الموِضع. اضغط 

 إىل أسفل بثبات لوضع الِمَجّس. أنصت 
إل أن تستمع إل صوت نقرة. انتظر بضع 

ا المجس عىل 
ً
ثواٍن ثم اسحب ببطء، تارك

الجلد.

2

3

1



فهم النتائج

تظهر البيانات عادًة بعد مسح القارئ أو الهاتف الذكي لمدة ثانية واحدة فوق المجس.

ي 2 ال يشاركان البيانات مع بعضهما البعض. من المهم مواصلة فحص المجس باستخدام التطبيق أو  ي لينك وقارئ فري ستايل لي�ب تذكر أن تطبيق فري ستايل لي�ب
ي الرعاية الصحية المعالج لك من الحصول عىل صورة كاملة التجاهات وأنماط الجلوكوز 

ي ساعات ح�ت تتمكن أنت وأخصا�ئ
القارئ أو كليهما مرة واحدة عىل األقل كل ثما�ف

لديك.

مسح البيانات وجمعها

سهم االتجاه

يش�ي إىل كيفية تغ�ي الجلوكوز

قراءة الجلوكوز الحالية

تحويل النص إىل كالم مسموع عند التفعيل

ما يصل إل 8 ساعات من تاريــــخ 
الجلوكوز

أضف مالحظات بسهولة لتسجيل 
األحداث ذات الصلة

الصور ألغراض توضيحية فقط. الشخص ليس مريًضا فعلًيا كما أن البيانات ليست حقيقية.



تحميل اليوم

ي لينك8 ي أي مكان7 مع تطبيق فري ستايل لي�ب
ي أي وقت،6 و�ف

عرض البيانات �ف
ي ڤيو.9  ي لينك السلكًيا وتلقائًيا إىل لي�ب ي يتم التقاطها باستخدام تطبيق فري ستايل لي�ب يتم تحميل البيانات ال�ت

احصل عل�ه من  

متجر جوجل �الي
التحم�ل من 

متجر التطب�قات

تقارير واضحة وسهلة القراءة 
اكتشف أنماط الجلوكوز واتجاهاته بحيث يمكنك اتخاذ قرارات مبنية عىل الحقائق فيما يتعلق بصحتك.

سهولة الوصول عن بعد 
نت. قم بتسجيل الدخول واالطالع عىل التقارير الموجودة من أي كمبيوتر متصل باإلن�ت

ابطة  رعاية م�ت
شارك بيانات مستوى الجلوكوز لديك ب�عة مع طبيبك الخاص، لتتمكنا معا من إيجاد األفكار الصحية، إلدارة السكري لديك.

ي إلدارة السكري. شاهد الصورة الكاملة لمستويات الجلوكوز باستخدام نظام آمن وقائم عىل التخزين السحا�ب

نت طريقة سهلة لعرض بيانات الجلوكوز الخاصة بك عىل اإلن�ت

الصور ألغراض توضيحية فقط. البيانات ليست بيانات مريض حقيقية.



ي الجلوكوز
ي النطاق، تحكم أفضل �ف

مزيد من الوقت �ف

ي نطاق الجلوكوز المستهدف. 
ي الدم �ف

ي النطاق هو النسبة المئوية للوقت الذي يقضيه الشخص بحيث تكون مستويات الجلوكوز �ف
الوقت �ف

ي النطاق يمكن أن 
ي الوقت �ف

كل زيادة بنسبة 10% �ف
10

تخفض مستوى HbA1c بنسبة %0.8 

ي النطاق إىل تقليل 
يمكن أن يؤدي قضاء المزيد من الوقت �ف

المضاعفات الصحية طويلة المدى12

ي عىل التحكم  ي النطاق لها تأث�ي إيجا�ب
 كل ساعة إضافية �ف

ي الجلوكوز لديك11
�ف

ة. ( هو متوسط نسبه الجلوكوز بالدم لديك خالل 2-3 األشهر األخ�ي اكىمي مستوى HbA1c )السكر ال�ت

ي النطاق 
تو�ي اإلرشادات بإنفاق 70% عىل األقل من الوقت �ف

13,11) ي 2 تلقائًيا النسبة المئوية للوقت )3.9-10 مليمول / ل�ت  يحسب نظام فري ستايل لي�ب
الذي تقضيه ضمن النطاق المستهدف أو أعىل أو اقل منه.

أقل من النطاق المستهدف
) )>3.9 مليمول / ل�ت

ي النطاق المستهدف للجلوكوز
�ز

) )3.9-10.0 مليمول / ل�ت

أعىل من النطاق المستهدف
) )< 10.0 مليمول / ل�ت

1 ساعة

www.FreeStyleDiabetes.co.uk :لمزيد من النصائح والمعلومات حول المنتج
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