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 تحذیرات واحتیاطات السالمة 
وفقًا للوائح ومتطلبات  Provizio® SEM Scanner Sو  Provizio® SEM Scanner FHتم تصمیم وإنشاء 

الوالیات المتحدة (الوالیات المتحدة) المعمول بھا، باإلضافة إلى المعاییر األمریكیة والدولیة لتشغیل المعدات الكھربائیة والتوافق 
 الكھرومغناطیسي ومتطلبات السالمة المنصوص علیھا.

ناولة غیر الصحیحة إلى حدوث تلف و / أو إصابة.  لمنع تلف الجھاز، یرجى قراءة ومع ذلك، یمكن أن یؤدي االستخدام أو الم
. احتفظ بھذه التعلیمات في مكان آمن.  اتبع Provizio SEM Scannerتعلیمات التشغیل ھذه بعنایة قبل استخدام جھاز 

 اإلرشادات أدناه لضمان التشغیل اآلمن والسلس للجھاز.

 
تنبیھ: یقید القانون الفیدرالي (الوالیات المتحدة) بأنھ یمنع بیع ھذا الجھاز إال عن طریق طبیب أو ممارس صحي مرخص لھ أو 

 منھما. أيٍ بناًء على طلب 
 

 

 تحذیرات  
  تحذیر:  یجب اتباع معیار الرعایة للحد من خطر اإلصابة بإصابات / تقرحات الضغط.  یمكن استخدام القراءات من

 لدعم التدخل المتزاید؛ ولكن ال ینبغي اعتبارھا أساًسا لتقلیل التدخل.  Provizio SEM Scannersجھاز 

  تحذیر:  ال تستخدم جھازProvizio SEM Scanners  .على الجلد المجروح أو المعرض للخطر 

  تحذیر:  تُستخدم فقط مع مكونات جھازProvizio SEM Scanner. 

  تحذیر:  لمنع انتشار العدوى، یجب تنظیف أجھزةProvizio SEM Scanners  وتطھیرھا وفقًا لإلرشادات
 الواردة في ھذا المستند بعد استخدامھا مع المریض.

 دوى بین المرضى، استخدم مستشعًرا أحادي االستخدام جدید الستخدامھ مرة واحدة لكل مریض، تحذیر:  لمنع انتقال الع
في كل جلسة.  یمكن فحص مواقع تشریحیة متعددة باستخدام نفس المستشعر في جلسة واحدة، غیر أنھ یجب التأكد 

 من استخدام مستشعر جدید لكل جلسة جدیدة.

 شعر أحادي االستخدام متسخ.تحذیر:  ال تحاول تنظیف أو تطھیر مست 
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  تحذیر: في حالة مالمسة الجھاز لألسطح الملوثة (على سبیل المثال، إذا سقط على األرض)، یجب تنظیفھ وتطھیره قبل
 استخدامھ للحصول على قراءة مریض آخر.

  تحذیر: ال تحاول تفكیك أجھزةProvizio SEM Scanners  أو تعدیلھا ألن ذلك قد یؤدي التعرض لخطر بشكل غیر
 Bruinإال من الشركة المصنعة ( Provizio SEM Scannerمقصود.  ال یمكن الحصول على خدمة أجھزة 

Biometrics  ،BBI أو مركز خدمة معتمد من (BBI یرجى االتصال بالمختص بمنتج  .BBI  أو خدمة العمالء حول
 جھاز.أي مشكلة تتعلق بعمل ال

 .تحذیر: لتجنب خطر التعرض لصدمة كھربائیة، یجب توصیل ھذا الجھاز فقط بمصدر إمداد مؤرض 

  تحذیر: لتجنب خطر االنفجار، یُمنع استخدام أجھزةProvizio SEM Scanners  في وجود عوامل تخدیر قابلة
 لالشتعال. 

  تحذیر: لن یعمل جھازProvizio SEM Scanner S  ُثبت رأس المستشعر أحادي االستخدام أوالً.بشكل صحیح إذا لم ت 

 .تحذیر:  تأكد من عدم وجود مواد غریبة في فتحة وحدة الشحن قبل وضع الماسح في وحدة الشحن 

 تنبیھات 
  تنبیھ:  افحص جھازProvizio SEM Scanner  للكشف عن التلف أو الحواف الحادة قبل كل استخدام.  في حال وجود

 رجى االتصال بخدمة العمالء أو المختص في المنتج الخاص بك.  ال تحاول استخدام الجھاز.أي تلف أو حواف حادة، ی

  تنبیھ: تأكد من توصیل سلك الطاقة بمصدر اإلمداد الرئیسي وشحن جھازProvizio SEM Scanner  بالكامل قبل
 االستخدام.

  تنبیھ:  ال تغمر جھازProvizio SEM Scanner  في أي سوائل.  قد یؤدي غمر الجھاز إلى تلفھ ویمنعھ من العمل
 بشكل طبیعي.
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 عام 

 المصطلحات 2.1
 وتسمى قرح الضغط أیًضا بإصابات الضغط أو قرح االستلقاء أو تقرحات الفراش أو تقرحات الضغط.

 مؤشرات االستخدام 2.2
حالي للرعایة للكشف عن اإلصابات/القرحات لتكون بمثابة مساعد للمعیار ال Provizio SEM Scannersتم تصمیم أجھزة 

 الناتجة عن الضغط في المراحل المبكرة والمتأخرة على ید متخصصي الرعایة الصحیة.

 وصف الجھاز 2.3
عبارة عن جھاز محمول بالید یتكون من مستشعر قطب كھربائي واحد، ومستشعر ضغط متكامل،  Provizio SEM Scannerإن 

 SEM، ودلتا SEMوأجھزة وبرامج لتشغیل شاشة جھاز واجھة المستخدم التي تعرض حالة الجھاز، وحالة البطاریة، وقیمة 
∆"SEM" تمت معایرة جھاز  .Provizio SEM Scanner ة شحن ومصدر طاقة إلعادة شحن الماسح مسبقًا ویتم تزویده بوحد

 الضوئي.

.  4.5إلى  1.0من  SEMبتقییم التغیرات في السعة الكھربائیة لألنسجة ویعبر عن النتیجة بقیمة  Provizio SEM Scannerیقوم 
ما ال یقل  القیمة بعد  Provizio SEM Scanner S SEMبدون وحدة (لیست نظاًما دولیًا لقیاس الوحدات).  یعرض  SEMقیمة 

المبلغ عنھ كعامل مساعد لمعیار الرعایة عند تقییم كعوب وعجز  SEMΔالتي تم قیاسھا.  یتم استخدام دلتا  SEM) قیم 3عن ثالثة (
 .  ∆ SEMللحصول على تفاصیل حول تفسیر قیم  8المرضى المعرضین لخطر متزاید لإلصابة بالضغط / القرحة.  انظر القسم 

 
 یعرض الماسح ووحدة الشحن Provizio SEM Scanner S 1الشكل 

، عند اقترانھ برقم تعریف مریض صالح بخادم بیانات مركزي داخل ∆SEM المجمعة و SEMیمكن للماسح إرسال قیم 
 المؤسسة للمراجعة الحقًا.  راجع دلیل مستخدم برنامج البوابة للحصول على مزید من المعلومات.

 

  Provizio SEM Scannerجھاز  2.4
 بثالثة إصدارات: Provizio SEM Scannerیتوفر جھاز 
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• Provizio SEM Scanner S  مزود بمستشعر منفصل أحادي االستخدام وغیر معقم مع إدخال معّرف المریض
 ویًا فقط،ید

مزود برأس مستشعر مدمج في الماسح مع إمكانیة إدخال معّرف المریض  Provizio SEM Scanner FHجھاز  •
 یدویًا ومسح الرموز الشریطیة لمعّرف المریض ضوئیًا، و

• Provizio SEM Scanner S  مزود بمستشعر منفصل أحادي االستخدام وغیر معقم مع إمكانیة إدخال معّرف
 المریض یدویًا ومسح الرموز الشریطیة لمعّرف المریض ضوئیًا.

 بوجود حلقات برتقالیة متحدة المركز على رأس المستشعر. Provizio SEM Scanner FHیتمیز 

 ثة موصالت ذھبیة. بمستشعر أزرق مع ثال Provizio SEM Scanner Sیتمیز 

 بشكل صحیح دون تثبیت المستشعر أحادي االستخدام أوالً  Provizio SEM Scanner Sلن یعمل   

 

 

 Provizio SEM Scanner S 2الشكل 

  

 Provizio SEM Scanner FH 3الشكل 

 اإلضافیة  SEM Scannerمكونات  2.5
مزود بوحدة الشحن ومصدر إمداد بالطاقة الذي یتم استخدامھ عند شحن الماسح ویمثل  Provizio SEM Scannerیأتي جھاز 

قاعدة للماسح عندما ال یكون قید االستخدام.  یتم إعادة شحن البطاریة الداخلیة عن طریق النقل الالسلكي للطاقة عند وضع 
 لتعلیمات الشحن.   3.2الماسح في وحدة الشحن.  انظر القسم 

 

 موانع االستخدام 2.6
 ال یُستخدم على الجلد المجروح. 
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 الملف الشخصي للمستخدم المقصود 2.7
 إن الجھاز ُمصمم الستخدامھ على ید متخصصي الرعایة الصحیة.

 اآلثار السلبیة 2.8
 .Provizio SEM Scannerال توجد آثار سلبیة معروفة نتیجة استخدام جھاز 

 الضمان وإخالء المسؤولیة 2.9
.  یجب استخدامھ بعد Provizio SEM Scannerیھدف ھذا الدلیل إلى تقدیم إرشادات حول االستخدام الصحیح لجھاز 

 Provizio SEM Scannerضمان لجھاز  Bruin Biometrics LLC (BBI)الخضوع للتدریب المناسب. تعطي شركة
أو الشركات التابعة لھا.  ال یُمنح ھذا الضمان  BBI) سنوات من تاریخ الشراء من 3ضد عیوب المواد والتصنیع مدتھ ثالث (

بموجب الضمان في عمل إصالحات  BBI.  یأتي التزام شركة Provizio SEM Scannerإال للمشتري األصلي لجھاز 
توفیر منتج بدیل وفقًا لما یتراءى لھا.  ال یوجد وسیلة عالج آخر ملزم بموجب ھذا الضمان.  تُستبعد جمیع على الجھاز أو 

 األضرار الخاصة والعرضیة والمتزامنة.  

ال توجد شروط تتعلق بالتلمیع والطالء بالمینا واألكسدة وما شابھھا من إضافات تكمیلیة واقیة، فضالً عن التغطیة بمركبات 
 للتسرب یمكن إعادة تلدینھا في درجات حرارة التشغیل العادي. مانعة

 لطلب اإلصالح أو االستبدال بموجب ھذا الضمان، یجب على المشترین االتصال بمقدم خدمة العمالء المحلي.  

 قد تختلف شروط الضمان في بعض البلدان.  اتصل بمقدم خدمة العمالء لالطالع على شروط الضمان.

لذي یقوم بشحن المنتج مخاطر فقدانھ أو تلفھ أثناء الشحن بموجب ھذا الضمان.  یجب تعبئة المنتجات التي یتحمل الطرف ا
في عبوات  BBIیشحنھا المشتري بموجب ھذا الضمان بشكل مناسب لحمایة المنتج.  إذا قام المشتري بشحن منتج إلى شركة 

عند االستالم والفحص، ولم یكن قد تم اإلبالغ عنھ مسبقًا،  BBIكة غیر مناسبة، فإن أي ضرر مادي لحق بالمنتج واكتُشفتھ شر
 فیُفترض أنھ حدث أثناء النقل وسیكون مسؤولیة المشتري.

 االستثناءات 2.1.1
قد یؤدي استخدام األداة بطریقة مختلفة عن تلك الموضحة في ھذا الدلیل إلى وظیفة غیر صحیحة.  یقتصر محتوى ھذا الضمان 

 .Provizio SEM Scannerعلى العیوب والمواد التي یمكن أن تكون بسبب خطأ أو عیب داخل جھاز 

 

 

 

 

ال یشتمل ھذا الضمان على أي منتجات خاضعة للضمان أو أجزاء منھا: (أ) التي تعرضت لسوء االستخدام أو اإلھمال أو 
الحوادث، (ب) التي تعرضت للتلف ألسباب لم ترد في ضمان المنتج، (ج) التي استخدمت بشكل ینتھك تعلیمات االستخدام 

لتسلسلي منھا أو جعلھ غیر مقروء، (ھـ) تم إجراء تعدیالت علیھا من أي جھة ، (د) التي تمت إزالة الرقم اBBIالخاصة بشركة 
، (و) أو المعدات التي تُباع على  BBIأو مركز الخدمة المعتمد، ما لم یتم التصریح بذلك من شركة  BBIأخرى غیر شركة 
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لیست قائمة شاملة على كل العوامل  1رقم جدولأدناه.  2 1رقم جدولأنھا مستعملة ، أو (ز) التي تتعرض للعوامل الموضحة 
 .Provizio SEM Scannerالتي قد تضر بسالمة جھاز 

 غیر موصى بھا -األثر الشدید 
 ٪70 -حمض النیتریك  الكیروسین حلقي الھكسان بنزین

 رباعي كلورو اإلیثیلین ثالثي كلورو اإلیثیلین كلورید اإلیثیل رابع كلورید الكربون
 التولوین غطاء اللك (ورنیش) غاز الفریون كلوروبنزین
 زیلین النفط جازولین خالي من الرصاص كلوروفورم

  Provizio SEM Scanner. العوامل التي یُمنع استخدامھا مطلقًا على جھاز  1جدول رقم

 المسؤولیة عن الضمانات اإلضافیةإخالء  2.1.2
أي مسؤولیة مالیة  BBI، أو تحمیل شركة BBIال یجوز ألي موزع أو تاجر أو طرف ثالث تقدیم أي ضمان نیابة عن شركة 

 .Provizio SEM Scannerأخرى فیما یتعلق بجھاز 

 ال تمثل محتویات تعلیمات االستخدام المذكورة ضمانًا.
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 جدول الرموز 2.10
 . جدول الرموز2جدول رقم 

 المعنى الرمز

 اسم أو رقم كتالوج الشركة المصنعة 
 الرقم التسلسلي 

 رقم القطعة 

 وفقًا لتوجیھات األجھزة الطبیة داخل أوروبا CEعالمة  

 المعتمدممثل االتحاد األوروبي  

 
تنبیھ: یقید القانون الفیدرالي (الوالیات المتحدة) بأنھ یمنع بیع ھذا الجھاز إال عن طریق طبیب أو ممارس صحي مرخص لھ 

 أو بناًء على طلب أیًا منھما.

 تُدرج التعلیمات مع وجوب اتباعھا 

 تنبیھ أو تحذیر 

 التخلص من النفایات الكھربائیة واإللكترونیة تخلص من ھذا الجھاز وفقًا للوائح المحلیة الخاصة ب 

 الشركة المصنعة 

 
الحمایة ضد اآلثار الضارة لوصول السوائل  Provizio SEM Scanner: یوفر جھاز IPX1معدات مقاومة التنقیط 

 )IEC 60529، طبقًا لمعیار IPX1إلیھ. (

 IEC-60601-1وفقًا لمعیار  BFالجزء التطبیقي من نوع  

 یُحفظ بعیًدا عن ضوء الشمس 

 یٌحفظ جافًا 

 
ال تستخدم الجھاز إذا كانت عبوتھ تالفة ویبدو علیھ وھو بداخل العبوة أنھ مكسور أو مشقق أو لم یُشحن، وعلیك اتباع 

 إرشادات االستخدام التالیة

 
 حدود درجات الحرارة (مثال الحدود الموضحة)

 
 الموضحة)حدود الرطوبة (مثال الحدود 

 
 محتویات الحزمة

 

 استخدام مریض واحد فقط 

 

 
 غیر معقم
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 Provizio SEM Scanner FH  وProvizio SEM Scanner S  
 إعداد 

 فتح العبوة وفحصھا 
، تحقق من أن الماسح خاٍل من أي عالمات تدل على تلفھ.  في حال وجود Provizio SEM Scannerبعد فتح عبوة جھاز 

 . Provizio SEM Scannerیوضح عبوة جھاز  4 الشكلعالمات تلف، اتصل بخدمة العمالء. 

 
 تغلیف المكونات 4الشكل 

 اتبع السیاسات واإلجراءات المؤسسیة الخاصة بك فیما یتعلق بإعادة التدویر والتخلص من العبوات.

 شحن الجھاز 

 تأكد من عدم وجود مواد غریبة في فتحة وحدة الشحن قبل وضع الماسح في وحدة الشحن. 

 و / أو وحدة الشحن عند لمسھما أثناء الشحن.   Provizio SEM Scannerملحوظة:  قد تشعر بسخونة جھاز 
 وھذا أمر طبیعي.
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قبل استخدامھ ألول مرة إلى أربعة أشرطة على األقل (الحد األقصى ھو خمسة أشرطة).   Provizio SEM Scannerاشحن جھاز 
 اتبع الخطوات أدناه لشحن الماسح:

یتم تعبئة وحدة الشحن بمحول تیار متردد إلى تیار  .1
).  وھذا المحول مزود بالعدید 5 الشكل 5مستمر (

من وضعیات الدبوس اإلقلیمیة.  حدد وضعیة 
الدبوس المناسبة لمؤسستك، وأدخلھ في واجھة 

 Aالمحول وقم بلفھ ناحیة الیمین.  تشیر "النقرة" 
 إلى أنھ تم إدخال الدبابیس وإغالقھا.

 
ناحیة تأكد من قفل المسامیر عن طریق لفھا بلطف  .2

الیسار.  یجب أن ال تكون المسامیر مفكوكة عن 
  المحول.

 محول التیار المتردد / التیار المستمر 5الشكل 

أدخل الموصل األسطواني للمحول في الجزء  .3
 الخلفي من وحدة الشحن.

 
 قم بتوصیل محول الطاقة بمأخذ الطاقة.  .4

 
تحقق من أن الضوء الموجود في الجزء األمامي  .5

 من وحدة الشحن یظھر باللون البرتقالي. 
 ضع الماسح في وحدة الشحن. 

 
تحقق من أن الضوء یبدأ في الومیض باللون  .6

األخضر.  إذا كان الضوء األخضر ال یومض ، 
فقد یكون ھناك خطأ في وضعیة جھاز 

Provizio SEM Scanner   .في الحامل
 البرتقالي یعني وجود خطأ. الضوء

عند وضع وحدة الشحن، تأكد من وضعھ بطریقة  .7
 تجعل من الصعب فصلھ عن جھاز

Provizio SEM Scanner 

 
على  Provizio SEM Scannerالوضع الصحیح لجھاز  6الشكل 

 وحدة الشحن
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أثناء وجود الماسح في وحدة الشحن، یتم تعطیل  .8
شاشة اللمس.  تعرض الشاشة حالة تحمیل البیانات 

 ).7 الشكل 7ومستوى شحن البطاریة. (

 
 العرض أثناء الشحن 7الشكل 

الشحن عن مصدر  ملحوظة: عند فصل وحدة .9
الطاقة الرئیسي، قد یظل ضوء المؤشر مضیئًا 

 لفترة قصیرة.  وھذا أمر طبیعي.

لمزید من  6.3یرجى الرجوع إلى القسم  .10
 المعلومات بخصوص تحمیل بیانات المریض.

 بشبكات المؤسسة الالسلكیة Provizio SEM Scannerتوصیل جھاز  
إرشادات حول  یرجى الرجوع إلى قسم تكنولوجیا المعلومات في مؤسستك ودلیل تكوین برنامج البوابة للحصول على

 بشبكتك. Provizio SEM Scannerتوصیل
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  Provizio SEM Scanner Sو Provizio SEM Scanner FHعملیة تشغیل جھازي  
 بثالثة إصدارات: Provizio SEM Scannerیتوفر جھاز 

• Provizio SEM Scanner S  مزود بمستشعر منفصل أحادي االستخدام وغیر معقم مع إدخال معّرف
 المریض یدویًا فقط، 

مزود برأس مستشعر مدمج في الماسح مع إمكانیة إدخال معّرف  Provizio SEM Scanner FHجھاز  •
 المریض یدویًا ومسح الرموز الشریطیة لمعّرف المریض ضوئیًا، و 

• Provizio SEM Scanner S تشعر منفصل أحادي االستخدام وغیر معقم مع إمكانیة إدخال معّرف مزود بمس
 المریض یدویًا ومسح الرموز الشریطیة لمعّرف المریض ضوئیًا.

 بوجود حلقات برتقالیة متحدة المركز على رأس المستشعر. Provizio SEM Scanner FHیتمیز 

 ذھبیة.  بمستشعر أزرق مع ثالثة موصالت Provizio SEM Scanner Sیتمیز 

 بشكل صحیح إذا لم تُثبت رأس المستشعر أحادي االستخدام أوالً. Provizio SEM Scanner Sلن یعمل جھاز   

 Provizioیعمل كال إصداري الماسح بنفس الطریقة، وبنفس األوضاع وطرق المسح والتفسیر السریري.  یتمیز إصدار 
SEM Scanner S  بأن بھ خطوات إضافیة تخص تثبیت المستشعر أحادي االستخدام وإزالتھ.  ستتم اإلشارة إلى ھذه

 فقط" في ھذا الدلیل. Sالخطوات بحرف "
 ظیف والتطھیر.إجراءات التن 7انظر القسم 
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 المیزات الرئیسیة 
 

 
 

 (وسط) Provizio SEM Scanner FH(یسار) و  Provizio SEM Scanner Sالمیزات الرئیسیة لجھاز  8لشكل ا

 

 عناصر التحكم  والرموز الرئیسة 
 .Provizio SEM Scannerتصف الجداول التالیة عناصر التحكم والرموز المستخدمة في ھذا الدلیل وجھاز 

 
 العناصر المادیة 3جدول رقم 

 الوصف االسم عنصر التحكم

 
 یقوم بتشغیل وإیقاف تشغیل الماسح الضوئي زر اإلجراء
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 عناصر التحكم في تحدید الوضع 4جدول رقم 

 الوصف االسم عنصر التحكم

 
 یعرض شاشات اإلعداد والتكوین اإلعدادات

 
یدخل في وضع مسح الرمز الشریطي ضوئیًا (إن وجد) ووضع  التحمیل التلقائي

 التحمیل التلقائي

 
 یعرض وضع التخطیط الیدوي التخطیط الیدوي

 
 یعرض إدخال معّرف المریض الیدوي معّرف المریض الیدوي

 
 یعرض وضع التدریب والبحث التدریب 

 
 عناصر التحكم في التنقل 5جدول رقم 

 الوصف االسم عنصر التحكم

 
 
 

 یعود إلى الرئیسیة ویبدأ جلسة مسح جدیدة الرئیسیة

 
 
 

 ینتقل إلى الشاشة التالیة الشاشة التالیة

 
 
 

 ینتقل إلى الشاشة السابقة الشاشة السابقة

 
 
 

 یحدد منطقة الجسم تحدید

 
 
 

 العودة إلى اختیار منطقة الجسم منطقة الجسم

 حذف 
من شاشة تحدید منطقة  -یحذف القیاسات الخاصة بمنطقة الجسم 

 الجسم
 من شاشات المسح  -یحذف آخر قراءة 

 
 
 

 یقبل اإلعداد/التحدید و  موافق
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 عناصر تحكم أخرى 6جدول رقم 

 الوصف االسم عنصر التحكم

 
 
 

 یعرض شاشة ضبط الصوت الصوت

 
في وضع التدریب، یحذف المجموعة الحالیة من عملیات المسح  التحدیث

 والدلتا 

 
 رموز مستوى البطاریة 7جدول رقم 

 الوصف االسم عنصر التحكم

 الماسح متصل بوحدة الشحن ولكن ال یستجیب للشحن مؤشر البطاریة 

 مستوى البطاریة منخفض مؤشر البطاریة 

 
 مستویات البطاریة المتوسطة مؤشر البطاریة

 مستوى بطاریة متوسط، الحد األدنى للجھاز األولي مؤشر البطاریة 

 البطاریة مكتملة مؤشر البطاریة 

 
 رموز تحمیل البیانات 8جدول رقم 

 الوصف االسم عنصر التحكم

 
 تحمیل البیانات قید التقدم تحمیل البیانات

 
 اكتمال تحمیل البیانات تحمیل البیانات

 
 فشل تحمیل البیانات تحمیل البیانات

 
 رموز أخرى 9جدول رقم 

 الوصف االسم عنصر التحكم

 
 
 

 فشلت المعایرة الذاتیة للماسح فشل المعایرة
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 Provizio SEM Scannerتشغیل جھاز  

بشكل صحیح وفقًا لإلرشادات  Provizio SEM Scannerلمنع انتشار العدوى، یجب تنظیف وتطھیر جھاز  
 الواردة في ھذا الدلیل بعد استخدامھ على المریض.

مریض، في لمنع انتقال العدوى بین المرضى، استخدم مستشعًرا أحادي االستخدام جدید الستخدامھ مرة واحدة لكل  
كل جلسة.  یمكن فحص مواقع تشریحیة متعددة باستخدام نفس المستشعر في جلسة واحدة، غیر أنھ یجب التأكد من 

 استخدام مستشعر جدید لكل جلسة جدیدة.

 ال تحاول تنظیف أو تطھیر مستشعر أحادي االستخدام متسخ.   

 :Provizio SEM Scannerاتبع الخطوات التالیة لبدء جلسة بأي إصدار من 
 ال تلمس منطقة المستشعر .1

2.  )9  
) من الماسح الضوئي أثناء بدء التشغیل حیث یقوم الماسح بإجراء معایرة ذاتیة وقد یؤدي لمس المستشعر 9الشكل رقم  .3

لتشغیل، إلى إبطال النتائج.  ال یوجد خطر حدوث صدمة كھربائیة أو تلف الماسح.  إذا تم لمس المستشعر أثناء بدء ا
 فقم بإیقاف تشغیل الماسح وأعد تشغیلھ.

 
 Provizio SEM Scannerمستشعر  9الشكل رقم 

من وحدة الشحن. یجب تشغیل  Provizio SEM Scannerإذا كان الماسح متصًال بوحدة الشحن، فقم بإزالة جھاز  .4
 ) حتى تضيء الشاشة. الوحدة تلقائیًا.  إذا كانت الشاشة مظلمة، فاضغط مع االستمرار على زر التشغیل ( 

 ) حتى تضيء الشاشة.  إذا لم یكن الماسح متصًال بوحدة الشحن، فاضغط مع االستمرار على زر التشغیل (  .5
 أو طرف حاد.  تحقق من عدم وجود تلف واضح في الماسح  .6

 ملحوظة: ال تستخدم الماسح  إذا كان مكسوًرا أو تم العثور على أي تلف أو أطراف حاد.
 . 7إذا لزم األمر، قم بتنظیف و/ أو تطھیر الوحدة طبقًا لقسم رقم  .7

 ).10رقم  الشكل 10، ستظھر شاشة البدایة (Provizio SEM Scannerبعد تشغیل 
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  Provizio SEM Scannerشاشة بدایة جھاز  10الشكل رقم 

واإلعدادات ) إلى شاشات اإلعداد والتكوین، مما یتیح للمستخدم تكوین اإلعدادات الالسلكیة  ینقلك لمس زر اإلعدادات ( 
 األخرى للماسح.

 بعد أربع ثواٍن، سیتقدم الماسح في سیر العمل.

 وضع السكون 
خالل فترة الخمول، قد تتحول الوحدة إلى اللون الداكن في وضع السكون لتوفیر الطاقة.  في وضع السكون، لن تسجل الوحدة 

 أي قراءات وسیتم إیقاف تشغیل الشاشة.
لى وضع التشغیل بالضغط على زر التشغیل.  إذا كانت جلسة المسح جاریة، فسیعود الماسح إلى قد یتم إعادة الماسح الساكن إ

 الشاشة التي كان المستخدم یستخدمھا آخر مرة، ویستأنف التشغیل من تلك النقطة.

 فقط S -تثبیت المستشعر أحادي االستخدام من نوع  
 .Provizio SEM Scanner Sینطبق ھذا القسم فقط على جھاز 

لمنع انتقال العدوى بین المرضى، استخدم مستشعًرا أحادي االستخدام جدید مرة واحدة لكل مریض، في كل جلسة.   
یمكن فحص مواقع تشریحیة متعددة باستخدام نفس المستشعر في جلسة واحدة، غیر أنھ یجب التأكد من استخدام 

 مستشعر جدید لكل جلسة جدیدة.

)، مما یؤدي إلى تثبیت المستشعر أحادي االستخدام.13رقم  الشكل11ت المستشعر (شاشة تثبی
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).  سیقوم الماسح بعد ذلك بإعادة المعایرة إلى المستشعر  )، اضغط على الشاشة التالیة (  4.5بعد تثبیت المستشعر (قسم 
ة )، قم بإزالة المستشعر وتجاھل.  حاول المعایر11رقم  الشكل 13).  إذا فشل الماسح في المعایرة (12رقم  الشكل 12المثبت (

 مرة أخرى عن طریق تثبیت جھاز استشعار جدید.  
 إذا استمر الماسح في فشل المعایرة، فیرجى االتصال بخدمة العمالء.

 تثبیت المستشعر 4.5.1

لمنع انتقال العدوى بین المرضى، استخدم مستشعًرا أحادي االستخدام جدید مرة واحدة لكل مریض، في كل جلسة.   
باستخدام نفس المستشعر في جلسة واحدة، غیر أنھ یجب التأكد من استخدام  یمكن فحص مواقع تشریحیة متعددة

 مستشعر جدید لكل جلسة جدیدة.

 ال تحاول تنظیف أو تطھیر مستشعر أحادي االستخدام متسخ.   

 
عقًما، یتم توفیر المستشعر أحادي االستخدام نظیفًا وغیر معقم في أكیاس مغلقة بشكل فردي.  وعلى الرغم من أنھ لیس م

 فاحرص على عدم اتساخ المستشعر دون داعٍ.
).  یوجد شق في 14 الشكل Provizio SEM Scanner )14قم بإخراج المستشعر من الحقیبة، وضعھ على موصل 

المستشعر وعروة مقابلة على موصل الماسح للمساعدة في محاذاة المستشعر.  سوف تسمع وتشعر بنقرة عندما یُثبت 
 المستشعر بشكل صحیح على الموصل.

 

 فشلت المعایرة 11الشكل رقم 
 

 

شاشة تثبیت المستشعر 13الشكل رقم  معایرة المستشعر 12الشكل رقم    
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 تثبیت المستشعر أحادي االستخدام 14الشكل 

 ) للتقدم إلى الخطوة التالیة، كما ھو موضح أعاله. بمجرد تثبیت المستشعر، اضغط على الشاشة التالیة ( 

 تحدید وضع التشغیل 
 ):  15رقم  الشكل 15ثالث عملیات سیر عمل محتملة ( Provizio SEM Scannerبعد نجاح المعایرة، یوفر 

) سینفذ وضع التشغیل تحمیل الضغط على  زر الرمز الشریطي (  .1
البیانات بالكامل.  استخدم ھذا الوضع إذا كان المریض لدیھ إسورة 

الخاصة  WIFIذات رمز شریطي برنامج بوابة مثبت على شبكة 
 بالمؤسسات. 

 
 تحدید الوضع 15الشكل رقم 

 على زر التخطیط الیدويالضغط  .2
) سینفذ وضع التشغیل الیدوي.   یكون ھذا الوضع مناسبًا عندما (  

ال یكون لدى المریض إسورة ذات رمز شریطي، أو إذا لم یكن لدى 
 المؤسسة برنامج بوابة مثبت. 

) في الزاویة الیسرى السفلیة سینفذ الضغط على زر التدریب ( .3
 وضع االختبار للتدریب والبحث. 

 الضغط على زر معّرف المریض الیدوي  .4
) في الزاویة الیمنى السفلیة سیسمح للمستخدم بإدخال معّرف (

المریض یدویًا.  بعد إدخال معرف المریض، سینتقل الجھاز إلى شاشة 
 تحدید موقع الجسم.
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فقط ،  Provizio SEM Scanner S) إلى شاشة مستشعر التثبیت ( في كل من ھذه األوضاع ، لمس رمز الرئیسیة ( 
 فقط) ، وستبدأ جلسة مریض جدیدة. Provizio SEM Scanner) أو شاشة تحدید الوضع ( 4.5القسم 

 وضع التحمیل التلقائي 4.6.1
عند الدخول في وضع التحمیل التلقائي، إذا لم یكن الماسح یحتوي على قارئ رمز شریطي، ستظھر شاشة إدخال معرف 

 ).  سیسمح لك ذلك بإدخال معرف المریض. 4.6.4المریض الیدوي (القسم 
رقم  الشكل 16إذا كان الماسح یحتوي على قارئ رمز شریطي، فسیعرض الجھاز شاشة (شاشات) مسح الرمز الشریطي (

 .D-2و  D-1) ضوئیًا.   سیقبل قارئ الرمز الشریطي كال من الرموز 16
 

  
 شاشة مسح الرمز الشریطي ضوئیًا 16الشكل رقم 

األخضر لتسلیط القارئ على الرمز الشریطي  ) لتنشیط الماسح.  استخدم الضوءاضغط على زر الرمز الشریطي ( 
 ).17رقم  الشكل17(

 
 مسح ھویة المریض ضوئیًا 17الشكل رقم 
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 ).  4.7بمجرد تحدید الماسح للرمز الشریطي، ستظھر شاشة تحدید الجسم (القسم 
الماسح أو إضافة ضوء إضافي أو إذا فشل التعرف على الرمز الشریطي، یمكنك المحاولة مرة أخرى عن طریق تغییر وضع 

 مسح آخر للرموز الشریطیة الخاصة بالمریض.
) في الزاویة الیمنى السفلیة إلدخال إذا تعذر مسح الرمز الشریطي ضوئیًا، فاضغط على زر معرف المریض الیدوي ( 

 ) بعد إدخال معرف المریض، سینتقل الجھاز إلى شاشة تحدید موقع الجسم.4.6.4ھویة المریض یدویًا. (الجزء 

 وضع التخطیط الیدوي 4.6.2
 ). 4.7عند الدخول إلى وضع التخطیط الیدوي، ستظھر شاشة تحدید الجسم (القسم 

ملحوظة: في ھذا الوضع، حتى إذا تم تكوین الماسح لالتصال بخادم البوابة، فلن یتم حفظ بیانات المریض في الماسح أو 
 تحمیلھا.

اإللكتروني للمریض وفقًا لسیاسات الفردیتین في السجل الطبي المادي أو  SEM∆ ودلتا SEMملحوظة: یجب تدوین قیم 
 وإجراءات مؤسستك.

 وضع التدریب 4.6.3
 ).   18رقم  الشكل 18عند الدخول في وضع التدریب، ستظھر شاشة وضع التدریب (

 
 شاشة وضع التدریب 18الشكل رقم 

 .  5قم بمسح كل منطقة من الجسم حسب الرغبة طبقًا للقسم رقم 
 ) لمسح البیانات الحالیة وبدء مسح ضوئي جدید.المس رمز التحدیث ( 
) أو شاشة  4.5فقط ، القسم  Provizio SEM Scanner S) إلى شاشة مستشعر التثبیت ( المس رمز الرئیسیة ( 

 فقط) ، وستبدأ جلسة مریض جدیدة. Provizio SEM Scannerتحدید الوضع (
ملحوظة: في ھذا الوضع، حتى إذا تم تكوین الماسح لالتصال بخادم البوابة، فلن یتم حفظ بیانات المریض في الماسح أو 

 حمیلھا.ت
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الفردیتین في السجل الطبي المادي أو اإللكتروني للمریض وفقًا لسیاسات  SEM∆ودلتا  SEMملحوظة: یجب تدوین قیم 
 وإجراءات مؤسستك.

 اإلدخال الیدوي لمعرف المریض 4.6.4
 تظھر الشاشة إلدخال معرف المریض یدویًا. 19رقم  الشكل 19

 

 
 شاشة إدخال معرف المریض الیدوي 19الشكل رقم 

 باستخدام معرف الرمز الشریطي الذي یرتدیھ المریض أو المخطط، أدخل جمیع أحرف المعرف.
 ) لمسح األخطاء.<استخدم مفتاح الحذف (

 ). #للوصول إلى األرقام، اضغط على مفتاح الرقم ( 
 ) لالستمرار في تحدید موقع الجسم.موافق(  OKعند االنتھاء، اضغط على مفتاح 

 ).رجوع( Backإذا كنت ترغب في التخلي عن إدخال المعرف الیدوي والبدء من جدید، فاضغط على مفتاح 

 موقع الجسمتحدید  
).   توضح ھذه 20 الشكلفي أوضاع المسح الضوئي للرمز الشریطي والتخطیط الیدوي، ستظھر شاشة تحدید موقع الجسم ( 
النھائیة لكل  SEM∆ الشاشة القدرة على مسح منطقة العجز والكعب األیسر والكعب األیمن، باإلضافة إلى عرض قیم دلتا

 منطقة.
قد یتم مسح مناطق الجسم ضوئیًا بأي ترتیب أو   ) فوق منطقة الجسم التي ترغب في مسحھا ضوئیًا. المس رمز التحدید ( 

 حذفھا بناًء على الحكم السریري.
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التي تم تسجیلھا ∆ SEM) وتظھر قیمة دلتا  لمنطقة الجسم، سیتغیر رمز (  SEMبمجرد إجراء مجموعة من قیاسات 
)  لكل منطقة من مناطق الجسم عن طریق لمس رمز الحذف ( ∆ SEM).  یمكن حذف قیمة دلتا  لتلك المنطقة ( 

 .SEM∆بجانب قیمة دلتا 
 

 
 شاشة تحدید موقع الجسم 20الشكل 

فقط، القسم رقم  Provizio SEM Scanner S)، ستنتقل |إلى شاشة تثبیت المستشعر ( بمجرد لمس رمز الرئیسیة ( 
 فقط)، وستبدأ جلسة مریض جدیدة. Provizio SEM Scanner) أو شاشة تحدید الوضع ( 4.5
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 إجراء القیاسات 

 عام 

 على الجلد المجروح أو المعرض للخطر. Provizio SEM Scannerال تستخدم  

بشكل صحیح وفقًا لإلرشادات  Provizio SEM Scannerلمنع انتشار العدوى، یجب تنظیف وتطھیر جھاز  
 الواردة في ھذا الدلیل بعد استخدامھ على المریض.

ل مریض، في كل جلسة.  لمنع انتقال العدوى بین المرضى، استخدم مستشعًرا أحادي االستخدام جدید مرة واحدة لك 
یمكن فحص مواقع تشریحیة متعددة باستخدام نفس المستشعر في جلسة واحدة، غیر أنھ یجب التأكد من استخدام 

 مستشعر جدید لكل جلسة جدیدة.

 ال تحاول تنظیف أو تطھیر مستشعر أحادي االستخدام متسخ.   

 

في موقع تشریحي إلى الكشف عن اإلصابات/القرحات الناتجة عن  0.6التي تساوي أو تزید عن   ∆SEMتشیر نتیجة
 الضغط في المراحل المبكرة والمتأخرة.

 
 

 .21 الشكل 21یظھر المخطط العام لشاشة القیاس في الشكل رقم

  
 شاشة قیاس (الكعب األیسر) 21الشكل 

یشیر الرقم الموجود في األعلى إلى معّرف المریض/الرمز الشریطي الذي تم مسحھ ضوئیًا، إذا كان في وضع الرمز 
 وضع التدریب، ستظھر شاشة فارغة.الشریطي.  في وضع التخطیط الیدوي، سیظھر "ال یوجد معّرف مریض".  في 
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في أوضاع التخطیط الیدوي والرمز الشریطي، ستظھر منطقة الجسم المحددة باألسفل.  في وضع التدریب، ستظھر شاشة 
 فارغة.

لى فیما یلي مؤشرات عدد عملیات المسح التي تم إجراؤھا.  تشیر الدوائر إلى أن المسح لم یتم إجراؤه بعد، بینما تشیر النقطة إ
حدوث مسح.  بالنسبة إلى منطقة العجز، تظھر ست دوائر في البدایة.  بالنسبة إلى الكعب، تظھر أربع دوائر في البدایة.  في 

) قیاسات، سیظھر أي 9وضع التدریب، ال تظھر أي دوائر في البدایة وعند أخذ القیاسات، ستشیر النقاط إلى العدد.  بعد تسعة (
 (+)، مما یشیر إلى اكتمال أكثر من تسعة قیاسات.قیاس الحق بعالمة "زائد" 

".  بمجرد االنتھاء من ثالثة قیاسات -.-في البدایة، سیظھر ھذا كـ "∆.  SEM) إلى دلتا  تشیر الدائرة الكبیرة على الیسار ( 
 ∆.  SEMأو أكثر، ستظھر دلتا  

 البرتقاليباللون  0.6التي تساوي أو أكبر من ∆ SEM.  سیتم تلوین قیمة دلتا  األخضرباللون  0.6بأقل من  ∆SEMتظھر  قیمة 
 لإلشارة إلى اكتشاف اإلصابة/القرحة الناتجة عن الضغط في المرحلة المتأخرة والمبكرة.

 

رمز الحالیة.  یمكن حذف ھذا القیاس عن طریق لمس  SEM) قیاس قیمة تعرض الدائرة األصغر الموجودة على الیمین ( 
 ).  سترى بعد ذلك تغییر عدد دوائر/نقاط القیاس وفقًا لذلك.الحذف ( 

) إلى شاشة في أسفل یمین الشاشة في وضع مسح الرمز الشریطي أو وضع التخطیط الیدوي، سینقلك زر الشاشة السابقة ( 
 مسح ضوئي جدید. ) لحذف البیانات الحالیة وبدء تحدید موقع الجسم.  في وضع التدریب، رمز التحدیث ( 

 

 تأكد من إزالة أي مرطب أو مادة سطحیة موجودة على منطقة الجلد المراد تقییمھا الجلد. 

 تأكد من وضع المستشعر بشكل مستٍو على جلد المریض في المنطقة المراد مسحھا.  

 قم بزیادة الضغط على المنطقة باستمرار إلى أن یبدأ المسح.  

 عند إجراء القیاس.  بعد سماع صوت الصافرة، ارفع الماسح بعیدًا عن الجلد.سیومض الماسح ویصدر صوتًا 

 إجراء القیاسات على منطقة العجز  
 تأكد من إزالة أي مرطب أو مادة سطحیة موجودة على منطقة الجلد المراد تقییمھا الجلد. 

  تأكد من وضع المستشعر بشكل مستٍو على جلد المریض في المنطقة المراد مسحھا. 
 قم بزیادة الضغط على المنطقة باستمرار إلى أن یبدأ المسح.  

 سیومض الماسح ویصدر صوتًا عند إجراء القیاس.  بعد سماع صوت الصافرة، ارفع الماسح بعیدًا عن الجلد.
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.  یتم إجراء ھذه القیاسات عن طریق التحرك في SEM) قیاسات لقیمة 6بالنسبة إلى العجز، یوصى بإجراء ما ال یقل عن ستة (
اتجاھات حول البروز العظمیة لتحدید األنسجة السلیمة والمناطق التالفة األخرى حول البروز العظمیة.  تُعرض األوضاع 

 ). 22الشكل إلكمال تقییم العجز كما موضح في األسفل ( Provizio SEM Scannerالموصى بھا لقراءات جھاز 

  
 مواقع القیاس العجزیة الموصى بھا 22الشكل 

حول العظم  3كنقطة بدایة، یُجرى القیاس األول فوق الفلح األلوي في منطقة العجز، حول العصب الشوكي العجزي  .1
 العجزي.  

.  قد تنشأ اختالفات بمسافات متباعدة بسبب وضعیة المریض 1جنبًا إلى جنب من رقم  6إلى  2یتم اتخاذ القیاسات من  .2
 .  6و 5وضعین رقم والقیود التي تمنع إجراء القیاسات في الم

 من عظم العجز. 3أعلى من العصب الشوكي العجزي  3ال ینبغي أن یكون رقم  .3

 إجراء القیاسات في أي من الكعبین 
 تأكد من إزالة أي مرطب أو مادة سطحیة موجودة على منطقة الجلد المراد تقییمھا الجلد. 

 المراد مسحھا.   تأكد من وضع المستشعر بشكل مستٍو على جلد المریض في المنطقة

 قم بزیادة الضغط على المنطقة باستمرار إلى أن یبدأ المسح.  

 سیومض الماسح ویصدر صوتًا عند إجراء القیاس.  بعد سماع صوت الصافرة، ارفع الماسح بعیدًا عن الجلد.

 

) قیاسات على األقل.  یتم إجراء القیاسات عن طریق التحرك في اتجاھات حول البروز 4لمسح الكعب، یوصى بإجراء أربع (
العظمیة لتحدید األنسجة السلیمة والمناطق التالفة األخرى حول البروز العظمیة.  تُعرض األوضاع الموصى بھا لقراءات 

Provizio SEM Scanner 23الشكل األیسر في ( إلكمال تقییم الكعب  .( 
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الجزء الخلفي من الكعب حول العقبي. تجنب وضع جھاز   :1رقم  
Provizio SEM Scanner .على وتر العرقوب 

الجانب الجانبي من الكعب.  الجانب الجانبي ھو نفس جانب  :2رقم 
إصبع القدم الصغیر (إصبع القدم الخامس).  تجنب وضع جھاز 

Provizio SEM Scanner على الكعب الجانبي 

   
الجانب اإلنسي من الكعب.  الجانب اإلنسي ھو نفس جانب  :3رقم 

إصبع القدم الكبیر (إصبع القدم األول).  تجنب وضع جھاز 
Provizio SEM Scanner .على الكعب اإلنسي 

 كعب القدم (نعل الكعب) من الطرف الخلفي للكعب.  :4رقم 

 مواقع قیاس الكعب الموصى بھا 23الشكل 

 من الكعب األیسر.   xیبدأ  1رقم  .1
 .1جنبًا إلى جنب من رقم  4إلى  2یتم وضع األرقام من  .2
 إذا كان أحد مواقع القیاس متصلبًا، فال تسجل القراءة ھناك. .3
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 قراءات موصى بھا في مواقع الجسم األخرى 
في مواقع تشریحیة بدیلة بمرور الوقت. بالنسبة إلى  SEMمفیًدا في تتبع قیم  Provizio SEM Scannerقد یكون جھاز 

 باختالف الكعب والعجز ویكون وفقًا لتقدیر الطبیب. SEMھذه المواقع، قد یختلف انحراف إجراء 
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 االنتھاء من الجلسة 

 فقط Sقم بإزالة المستشعر أحادي االستخدام النوع  
 .Provizio SEM Scanner Sینطبق ھذا القسم فقط على جھاز 

لمنع انتقال العدوى بین المرضى، استخدم مستشعًرا أحادي االستخدام جدید مرة واحدة لكل مریض، في كل جلسة.   
یمكن فحص مواقع تشریحیة متعددة باستخدام نفس المستشعر في جلسة واحدة، غیر أنھ یجب التأكد من استخدام 

 مستشعر جدید لكل جلسة جدیدة.

 إزالة المستشعر عكس طریقة التثبیت.  امسك الماسح بقوة بإحدى یدیك واسحب المستشعر برفق بعیًدا عن الموصل.تتم 
 اتبع السیاسات واإلجراءات المؤسسیة الخاصة بك فیما یتعلق بإعادة التدویر والتخلص من المستشعر.

 التنظیف والتطھیر 
 .7واردة في القسم نظف الماسح وعقمھ إذا لزم األمر حسب التوجیھات ال

بشكل صحیح وفقًا لإلرشادات  Provizio SEM Scannerلمنع انتشار العدوى، یجب تنظیف وتطھیر جھاز  
 الواردة في ھذا الدلیل بعد استخدامھ على المریض.

ي االستخدام جدید مرة واحدة لكل مریض، في كل جلسة.  لمنع انتقال العدوى بین المرضى، استخدم مستشعًرا أحاد 
یمكن فحص مواقع تشریحیة متعددة باستخدام نفس المستشعر في جلسة واحدة، غیر أنھ یجب التأكد من استخدام 

 مستشعر جدید لكل جلسة جدیدة.

 ال تحاول تنظیف أو تطھیر مستشعر أحادي االستخدام متسخ.   

 تحمیل البیانات 

في وحدة  Provizio SEM Scannerتأكد من عدم وجود مواد غریبة في فتحة وحدة الشحن قبل وضع جھاز  
 الشحن.

عند وضع الماسح في وحدة الشحن، یتحول إلى وضع الشحن ویبدأ االتصاالت الالسلكیة مع الشبكة الالسلكیة المكّونة، ثم 
 یتصل بخادم البوابة.  جمیع االتصاالت مشفرة وآمنة.  

بمجرد اتصال الماسح الضوئي بخادم البوابة، یتم تحمیل جمیع جلسات البیانات المخزنة إلى خادم البوابة ثم حذفھا من جھاز 
Provizio SEM Scanner. 

إذا تم مقاطعتھ أثناء نقل البیانات، فسیعید الماسح إرسال البیانات التي تمت مقاطعتھا وغیر المرسلة في المرة التالیة التي یتم 
 فیھا وضعھ في الشاحن.
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 إیقاف تشغیل الماسح 
 یمكن إیقاف تشغیل الماسح بالضغط على زر التشغیل مع االستمرار.

 بعد إیقاف تشغیلھ ثم إعادة تشغیلھ، سیعاد تشغیل الماسح ویبدأ جلسة مسح جدیدة للمریض.



 OUSمؤشرات اللغة اإلنجلیزیة   

 OTH-SEM-IFU-OUS-0359 Rev H 49من  34الصفحة  

 التنظیف والتطھیر 

 أو في جلسات متعددة.ال تعید استخدام المستشعرات أحادیة االستخدام لعدة مرضى  

بشكل صحیح وفقًا للتعلیمات الواردة في  Provizio SEM Scannerلمنع انتشار العدوى، یجب تنظیف وتطھیر  
 تعلیمات االستخدام ھذه بعد استخدامھ على المریض.

كل جلسة.   لمنع انتقال العدوى بین المرضى، استخدم مستشعًرا أحادي االستخدام جدید مرة واحدة لكل مریض، في 
یمكن فحص مواقع تشریحیة متعددة باستخدام نفس المستشعر في جلسة واحدة، غیر أنھ یجب التأكد من استخدام مستشعر 

 جدید لكل جلسة جدیدة.

في حالة مالمسة الجھاز لألسطح الملوثة (على سبیل المثال، إذا سقط على األرض)؛ فیجب تنظیفھ وتطھیره قبل قراءة  
 رى.المریض مرة أخ

في أي سوائل. قد یؤدي غمر الجھاز إلى تلفھ ویمنعھ من العمل بشكل  Provizio SEM Scannerال تغمر جھاز  
 طبیعي.

 نظرة عامة على التنظیف والتطھیر 
بین كل استخدام على المرضى باستخدام منادیل  Provizio SEM Scannerبالتنظیف الیدوي وتطھیر جھاز  BBIتوصي 

المبللة غیر الكاشطة المسجلة في الوالیات المتحدة األمریكیة والموضحة في اإلرشادات أدناه.  یجب أال  التنظیف والتطھیر
مطلقًا للعوامل الكیمیائیة المدرجة في قسم الضمان وإخالء المسؤولیة.  سیؤدي  Provizio SEM Scannerیتعرض جھاز 

 تلف الماسح. استخدام ھذه العوامل إلى إبطال ضمان المنتج وقد یؤدي إلى

وتعقیمھ باستخدام منادیل تنظیف وتطھیر مبللة غیر كاشطة تحتوي على عناصر  Provizio SEM Scannerیجب تنظیف جھاز
كیمیائیة متوسطة المستوى.  التنظیف والتطھیر عملیات متسلسلة.  لتحقیق متطلبات التنظیف والتطھیر لألجھزة ذات المستوى 

استخدام المنادیل المبللة المصممة ألداء كلتا العملیتین: منظف ومطھر كیمیائي في شكل  BBIالمتوسط من المخاطر، اختبرت 
 مندیل مبلل واحد.  

فقط) والمستشعر  Provizio SEM Scanner Sیمكن تنظیف الماسح بالكامل وتطھیره بأمان، بما في ذلك موصل المستشعر (
)Provizio SEM Scanner FH .(فقط 

 یجب التخلص من أجھزة االستشعار أحادیة االستخدام باتباع السیاسات واإلجراءات المؤسسیة الخاصة بمواد االتصال بالمریض.  

 قم بإزالة أي منتج تنظیف أو تطھیر وفقًا لتعلیمات الشركة المصنعة.

للتنظیف  Metrex Research من CaviWipe™تم تصمیم معظم المنادیل المبللة التي تستخدم في الرعایة الصحیة مثل 
 .CaviWipe™منادیل  BBIوالتطھیر.  اختبرت شركة 
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 تعلیمات تنظیف الماسح 
باستخدام منادیل تنظیف غیر كاشطة ومبللة بعوامل مثل كحول  Provizio SEM Scannerیجب تنظیف جھاز 

 األیزوبروبیل أو المنظفات الخفیفة.
 تأكد من أن المندیل رطب بوضع مندیل مبلل جدید علیھ.   )1(

ثانیة إلزالة األوساخ والحطام من ماسح  45تماًما لمدة  Provizio SEM Scannerامسح جمیع أسطح جھاز  )2(
SEM  ثانیة حتى إذا لم یكن ھناك  45.  استمر في المسح لمدة 27 الشكل 27و26 الشكل 26كما ھو موضح في

 أوساخ أو حطام مرئي.   ال تعید استخدام المنادیل.

 

 
 نظف جوانب وظھر  24الشكل رقم 

 الماسح

 
 قم بتنظیف الجزء األمامي من الماسح 25الشكل رقم 

 

 30أخرج مندیًال جدیًدا من الموزع وتأكد من أن المندیل رطب.  امسح جمیع أسطح الماسح تماًما لمدة ال تقل عن  )3(
ثانیة حتى إذا لم یكن ھناك أوساخ أو حطام مرئي. یجب  30مدة ثانیة إلزالة أي تربة متبقیة مرئیة. استمر في المسح ل

 أن یكون سطح الجھاز مغطى بالكامل بمحلول المسح.  ال تعید استخدام المنادیل.

لمدة  Provizio SEM Scannerأخرج مندیًال جدیًدا من الموزع وتأكد من أنھ رطب.  امسح جمیع أسطح جھاز  )4(
ثانیة حتى إذا لم یكن ھناك أوساخ أو حطام مرئي.   یجب أن یكون  30ي المسح لمدة ثانیة. استمر ف 30ال تقل عن 

 سطح الجھاز مغطى بالكامل بمحلول المسح.  ال تعید استخدام المنادیل.

تخلص من المنادیل المستخدمة وفقًا لتعلیمات الشركة المصنعة للمنادیل.  في حالة عدم وجود تعلیمات، فإن التخلص  )5(
  بھ من المندیل (المنادیل) المستخدمة ھو كنفایات طبیة؛ ال ترمھا في المرحاض.  الموصى
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 تعلیمات تطھیر الماسح 
 Metrexمن CaviWipe™بشكل صحیح باستخدام منادیل Provizio SEM Scannerلتطھیر األسطح الخارجیة لجھاز 

Research اتبع الخطوات التالیة.  یوصى بارتداء القفازات والمریلة أثناء تنظیف الجھاز وتعقیمھ.  یرجى قراءة تعلیمات ،
للحصول على قائمة كاملة بالتدابیر الوقائیة وإرشادات االستخدام: یتم تحدیثھا من جانب الشركات ™  CaviWipeملصق 

 المصنعة بشكل دوري. 
ل أخرى، فاختر منادیل تنظیف وتطھیر مبللة غیر كاشطة متوسطة المستوى. یجب على المستخدمین إذا كنت تفضل استخدام منادی

اتباع تعلیمات التنظیف والتطھیر الخاصة بالشركة المصنعة للمنادیل.  یجب أال تحتوي المنادیل المحددة على أي من العوامل 
 الكیمیائیة المدرجة في قسم الضمان وإخالء المسؤولیة.  

 CaviWipeخطوات التطھیر باستخدام منادیل  7.3.1
 بالمنادیل المبللة، فأنت تضع عامل التنظیف والتعقیم على الماسح. Provizio SEM Scannerملحوظة:  عند مسح جھاز 

 قبل بدء التطھیر، قم أوالً بتنظیف الماسح كما ھو موضح أعاله.
 من الموزع وتأكد من أن المندیل رطب.   CaviWipe™قم بإخراج مندیل  )1(

 الشكل 26ثانیة إلزالة األوساخ والحطام من الماسح كما ھو موضح في  45امسح جمیع أسطح الماسح تماًما لمدة  )2(
ثانیة حتى إذا لم یكن ھناك أوساخ أو حطام مرئي.   ال تعید استخدام  45.  استمر في المسح لمدة 27الشكل  27و 26
 نادیل. الم

 
 تطھیر جانبي الجزء الخلفي  26الشكل 

 الماسح
 

 تطھیر الجزء األمامي من الماسح 27الشكل 

 

ثانیة  30جمیع أسطح الماسح تماًما لمدة ال تقل عن أخرج مندیًال جدیدًا من الموزع وتأكد من أن المندیل رطب.  امسح  )3(
ثانیة حتى إذا لم یكن ھناك أوساًخا أو حطاًما مرئیًا. یجب أن  30إلزالة أي تربة متبقیة مرئیة. استمر في المسح لمدة 

 یكون سطح الماسح مغطى بالكامل بمحلول المسح.   ال تعید استخدام المنادیل.
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ثانیة.  30ن الموزع وتأكد من أنھ رطب.  امسح جمیع أسطح الماسح تماًما لمدة ال تقل عن أخرج مندیًال جدیًدا م )4(
ثانیة حتى إذا لم یكن ھناك أوساًخا أو حطاًما مرئیًا.   یجب أن یكون سطح الجھاز مغطى  30استمر في المسح لمدة 

 بالكامل بمحلول المسح.  ال تعید استخدام المنادیل.

المستخدمة وفقًا لتعلیمات الشركة المصنعة للمنادیل.  في حالة عدم وجود تعلیمات، فإن التخلص  تخلص من المنادیل )5(
 الموصى بھ من المندیل (المنادیل) المستخدمة ھو كنفایات طبیة؛ ال ترمھا في المرحاض.  

 للخطوة الثانیة، التطھیر:

 ھذه الخطوات إلجراء التطھیر.للتنظیف، كرر  5إلى  1بعد االنتھاء من الخطوات السابقة من  )6(

ضع الماسح الضوئي الذي تم تنظیفھ على سطح معقم أو مطھر بعد مسحھ لمدة دقیقتین على األقل لتطھیر الماسح  )7(
 قبل إعادتھ إلى وحدة الشحن أو استخدامھ على مریض آخر. صحیحبشكل 

   .ملحوظة: ال تضع الماسح مع المستشعر على سطح متسخ.  سیؤدي ھذا إلى "اتساخ" الماسح الذي تم تنظیفھ 
   للحصول على أعلى مستوى من التطھیر، تنصح تعلیمات ملصق منادیل™CaviWipe   ـ دقائق من التالمس  3ب

 دقائق.   3طح مبللة بشكل واضح لمدة المستمر للسطح مع العامل الكیمیائي أثناء التطھیر.  یجب أن تكون األس
  .المسح المستمر للماسح الضوئي غیر مطلوب 

  إذا كانت ھناك حاجة إلى منادیل إضافیة إلبقاء األسطح مبللة، امسح الماسح الضوئي بمنادیل مبللة جدیدة.  ال تعید
 استخدام المنادیل.

 استخدامھ على المریض.اترك الماسح یجف تماًما من التنظیف والتطھیر قبل  )8(

) على أن "التعرض 2018(الصادرة في أغسطس  Metrex CaviWipeالخاصة بـ  EPA Master Labelتنص عالمة 
المتكرر قد یتسبب في حدوث تھیج خفیف للجلد" وأنھ في حالة مالمسة المستخدم للمطھر، یجب "غسل جمیع المناطق المصابة 

 والمكشوفة بالماء والصابون". 

عرض مستخدمو المنادیل المبللة بشكل مباشر لمحلول التعقیم السائل الرطب. یتعرض مستخدم المندیل للسائل الرطب بعدة قد یت
طرق، منھا اللمس والرش والقطرات.  یجب على المستخدم ارتداء قفازات ومریلة، وإذا لم یكن األمر كذلك، فیوصى بغسل 

 الیدین. 

 تنظیف وحدة الشحن 
نظیف وُمعقم   Provizio SEM Scannerشحن عادةً في بیئة مكتبیة نظیفة أو محطة عمل مع جھاز یتم وضع وحدة ال

 ویجب تنظیفھا حسب الحاجة فقط.  
 اتبع توصیات التنظیف والتطھیر أعاله لتنظیف مكثف إذا كان الجھاز متسًخا أو ُملطًخا عن طریق الخطأ. 
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 التفسیر السریري 
التي تم  5بجمع مجموعة من القیاسات الموضحة في القسم  Provizio SEM Scannerیبدأ التفسیر السریري لمسح 

 .∆SEMتظھر قیمة إجراؤھا على كل موقع تشریحي قید التقییم.  بعد أن یتم تجمیع مجموعة القیاسات، س

في موقع تشریحي إلى الكشف عن اإلصابات/القرحات الناتجة عن الضغط  0.6التي تساوي أو تزید عن  ∆SEMتشیر نتیجة 
 في المراحل المبكرة والمتأخرة.

 

 باالقتران مع التدابیر األخرى لمعیار الرعایة والحكم السریري.  ∆SEMویجب النظر في قیمة 
 

یجب اتباع معیار الرعایة للحد من خطر اإلصابة بإصابات/تقرحات الضغط.  یمكن استخدام القراءات من جھاز  
Provizio SEM Scanner .لدعم التدخل المتزاید ولكن ال ینبغي االعتماد علیھا لتقلیل التدخل 

  

 اشتقاق قیم دلتا الماسح الضوئي  
ونتائج التقییم السریري  SEM Scanner 200ھي نفس تقنیة  Provizio SEM Scannerتقنیة القیاس الخاصة بجھاز 

 .Provizio SEM Scanner Systemقابلة للتطبیق على جھاز  SEM Scanner 200لـ 

موقعًا تشریحیًا  437موضوًعا للدراسة مع  182") من 008أو " SEM200-008تم استخدام نتائج الدراسة السریریة (
 SEM Scannerدراسة مستقبلیة عمیاء تقارن  008. كانت الدراسة السریریة ∆ SEMة لقیم  الشتقاق الصالحیة السریری

)، في تحدید المرضى الذین یعانون من أنسجة معرضة لخطر VSAبالمعیار الحالي للرعایة، وتقییم الجلد المرئي (
السعة الكھربائیة للجلد واألنسجة  Provizio SEM Scannerإصابات/تقرحات الضغط في الكعب أو العجز.  یقیم جھاز 

وما  1إلى تحدید إصابات /قرحات الضغط (المرحلة  VSAالموجودة أسفل القطب عند وضعھا على جلد المریض. یسعى تقیم 
 بعدھا) بمجرد ظھورھا على مستوى الجلد. 

8.1.1 SEM200-008 - مجتمع الدراسة 
ریریة في الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة تم تضمینھا في موقعًا فریًدا للتجارب الس 12، كان ھناك 008في الدراسة 

تدخالت قیاسیة للرعایة للوقایة من  008الدراسة.  كان لكل منھا محقق رئیسي خاص بھا.  تلقى األشخاص في الدراسة 
حدد حددت قرحة الضغط ومكافحتھا.  كان ھؤالء األشخاص في مخاطر متفاوتة لمضاعفة إصابات/قرحات الضغط (كما ھو م

 أدوات تقییم المخاطر الحالیة) وبالتالي تم حدوث التدخالت. 
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 وفقًا لمعاییر تضمین بروتوكول الدراسة، یُعّرف ھؤالء المرضى على أنھم "معرضون للخطر" إذا استوفوا أحد المعاییر التالیة:

 ؛18≤ نورتون ؛ أو 10≥ ، واتر لو 15نتیجة مقیاس برادن <  -مخاطر إصابات/قرحات الضغط •
؛ النتیجة الفرعیة للتنقل في مقیاس واتر 2≤ ضعف الحركة على سبیل المثال، النتیجة الفرعیة للتنقل في مقیاس برادن  •

؛ أو ضعف الحركة وفقًا للحكم السریري (مالزم للفراش 2≤ ؛ النتیجة الفرعیة للتنقل من في مقیاس نورتون 2لو > 
 أو الكرسي المتحرك)؛

؛ النتیجة الفرعیة للتغذیة في مقیاس واتر 2≤ على سبیل المثال، النتیجة الفرعیة للتغذیة في مقیاس برادن سوء التغذیة  •
 ؛ أو مؤشر آخر لسوء التغذیة؛ و/أو2لو > 

 4إجراء طبي (مثل الجراحة واألشعة السینیة وما إلى ذلك) یتضمن عدم الحركة وعدم القدرة على تغییر الوضع لمدة  •
 ساعات أو أكثر.

من بینھا في حسابات  170).  وتم تضمین ITT) موضوًعا على أنھا خطة للعالج (182تم إدراج مائة واثنین وثمانین (
 شخًصا. 36حالة قرحة ضغط في  48الحساسیة والنوعیة في 

 تم تسجیل المواد عبر مجموعة من أنواع المؤسسات الدراسیة: 

 مادة) 26٪ (الرقم= 14صدمة تقویم العظام:  .1
 مادة) n =50٪ (27احة الطبیة: الجر .2
 مادة) n =58٪ (32الرعایة على المدى الطویل:  .3
 مادة)  n  =17٪ (9وحدة العنایة المركزة:  .4
 مواضیع) n  =7٪ (4إعادة التأھیل:  .5
 موضوًعا) n  =15٪ (8العنایة العصبیة:  .6
 مواضیع) n  =9٪ (5أخرى/مختلطة:  .7

8.1.2 SEM200-008 - النتائج 
 SEM Scanner 200كیف یقارن  11جدول رقم و  10جدول رقم توضح بیانات الحساسیة والخصوصیة المقدمة في جدول 

 بتقییم الجلد المرئي في تحدید المرضى الذین یعانون من األنسجة المعرضة لخطر إصابات/قرحات الضغط في الكعب أو العجز. 

 النتائج النھائیة للمواقع التشریحیة الفردیة 10جدول رقم 

إجمالي المرضى في مجموعة خطة 
 ال توجد قرحة ضغط مرئیة قرحة ضغط مرئیة )437)/إجمالي المواقع التشریحیة (182(

 SEMΔ 0.6 42 261≥ دلتا  

 SEMΔ 0.6 6 128دلتا < 
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 وفترات الثقة باستخدام طریقة بوتستراب SEM∆ نطاق دلتا 11جدول رقم 

 1النوعیة   1الحساسیة  

 SEM n % 95 ٪CI  n % 95 ٪CI∆دلتا 

≤0.6 42 87.4% 77.8 ،%96.7%  124 33.0% 27.6 ،%38.7% 

 SEMأو أكثر (" 0.6بقیمة  SEMمالحظات متتالیة لدلتا  3من أصل  2تم إجراء تحلیل الحساسیة والنوعیة باتباع قاعدة تحلیل مكونة من  1
سلبیة") من نافذة مدتھا خمسة أیام من خروج الدراسة أو عندما یتم التعرف على قرحة  SEM(" 0.6أقل من  SEMإیجابیة") أو دلتا 

 الضغط من خالل تقییم الجلد المرئي.  تم تحدید قاعدة التحلیل ھذه قبل إجراء تحلیل الدراسة.

٪ في مجموعة 26مادة في مجموعة خطة العالج (بنسبة حدوث  36) إصابة/ قرحة ضغط في 48تم تطویر ثمانیة وأربعین (
 خطة العالج) مع تطویر العدید من المرضى ممن یعانون إصابة/ قرحة ضغط واحدة على األقل في مواقع تشریحیة منفصلة. 

شخًصا في خطة العالج.  تم تصنیف ھذه المواقع كما ھو  182یحیًا فردیًا من موقعًا تشر 437قام مقدمو الرعایة الصحیة بتقییم 
 .  تم تصنیف النتائج على النحو التالي:10جدول رقم موضح في جدول رقم 

أو أكثر ("مستویات غیر طبیعیة من  0.6بمقدار  SEMقرحة ضغط مرئیة ودلتا وتعني إصابة/ -اإلیجابیات الحقیقیة •
SEM موقعًا تشریحیًا في ھذه الفئة.  42").  كان ھناك 

 128("قیم ثابتة"). كان ھناك  0.6أقل من  SEMتعني عدم وجود إصابة/قرحة مرئیة للضغط ودلتا  -السلبیات الحقیقیة •
 موقعًا تشریحیًا في ھذه الفئة. 

("قیم ثابتة"). كانت ھناك ستة مواقع تشریحیة  0.6أقل من  SEMتعني إصابة/قرحة ضغط مرئیة ودلتا  -السلبیات الكاذبة •
 في ھذه الفئة.

أو أعلى ("مستویات غیر طبیعیة  0.6بمقدار  SEMتعني عدم وجود إصابة/قرحة ضغط مرئیة ودلتا  -اإلیجابیات الكاذبة •
 تشریحیًا في ھذه الفئة. موقعًا 261"). كان ھناك SEMمن 

٪ للحساسیة والنوعیة، تم استخدام طریقة التمھید.  تم  95من أجل الحساب المناسب داخل المواد في تقدیرات فترات الثقة 
تم أخذ العینات من كل مادة بحیث   تطبیق طریقة التمھید عن طریق أخذ العینات، مع االستبدال، من مجموعة البیانات األصلیة.

تخراج جمیع السجالت لمادة تم اختیارھا عشوائیًا.  تم إنشاء ألف مجموعة بیانات باستخدام ھذه الطریقة، ولكل منھا نفس یتم اس
 عدد الموضوعات مثل مجموعة البیانات األصلیة.

النسب  الثقة منوتم حساب تقدیرات الحساسیة والنوعیة عبر مجموعات البیانات من خالل أخذ القیمة المتوسطة. تم إنشاء حدود 
  ). 11جدول رقم  .  نتج عن ذلك التقدیرات التالیة (السابع والتسعون ونصف 97.5 والنصف الثانى 2.5 المئویة
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 االنبعاثات الكھرومغناطیسیة -توجیھات وإعالن الشركة المصنعة  
 . IEC 60601-1تُدرج ھذه البیانات وفقًا لمتطلبات الملصق لمعیار 

 .   12جدول رقم 12لالستخدام في البیئة الكھرومغناطیسیة المحددة في جدول رقم  Provizio SEM Scannerتم تصمیم جھاز 

 في مثل ھذه البیئة. Provizio SEM Scannersیجب على المستخدمین التأكد من استخدام أجھزة 

 الكھرومغناطیسیةالبیئة  
 البیئة الكھرومغناطیسیة 12جدول رقم 

 التوجیھات  -البیئة الكھرومغناطیسیة  االمتثال اختبار االنبعاثات

 انبعاثات التردد الالسلكي
CISPR 11معیار   

طاقة التردد الالسلكي  Provizio SEM Scannerیستخدم جھاز  1مجموعة 
فقط ألداء وظیفتھ الداخلیة. لذلك، فإن انبعاثات التردد الالسلكي 

الخاصة بھا منخفضة جدًا ومن غیر المحتمل أن تسبب أي تداخل 
 في المعدات اإللكترونیة القریبة.

 انبعاثات التردد الالسلكي
CISPR 11معیار   

مناسبًا لالستخدام في جمیع  Provizio SEM Scannerیعد  الفئة ب
المؤسسات بخالف المؤسسات المحلیة والمؤسسات المتصلة بشبكة 

إمداد الطاقة ذات الجھد المنخفض التي تزود المباني المستخدمة 
 لألغراض المنزلیة.

 انبعاثات توافقیة
IEC 2-3-61000 معیار   

 مطابق

 تذبذبات الجھد/انبعاثات الومیض 
IEC 3-3-61000 معیار   

 مطابق
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 المناعة الكھرومغناطیسیة 
 

 IEC 60601معیار  اختبار المناعة

 مستوى االختبار

 اإلرشادات -البیئة الكھرومغناطیسیة  االمتثال

(ESD)التفریغ الكھربائي 
 IEC   2-4-61000 معیار

 كیلو فولت تالمس ±8 

 كیلو فولت ھواء ±15 

 كیلو فولت تالمس ±8 

 كیلو فولت ھواء ±15 

یجب أن تكون األرضیات من الخشب أو الخرسانة أو السیرامیك. إذا كانت 
٪ 30األرضیات مغطاة بمواد اصطناعیة، یجب أن تكون الرطوبة النسبیة 

 على األقل.

تیار كھربائي سریع 
 مؤقت/متفجر

  IEC 61000-4-4معیار 

كیلو فولت  ±2 
 لخطوط اإلمداد بالطاقة

كیلو فولت  ±1 
لخطوط 

 اإلدخال/اإلخراج

كیلو فولت لخطوط  ±2 
 اإلمداد بالطاقة

غیر متاح (ال تحتوي 
الوحدة على أي خطوط 

إشارة أو تحكم أو 
 اتصاالت)

یجب أن تكون جودة الطاقة الرئیسیة ھي تلك الموجودة في بیئة تجاریة أو 
 سسة نموذجیة.مؤ

 ارتفاع مفاجئ
  IEC 61000-4-5معیار  

كیلو فولت خط  ±1 
(خطوط) إلى خط 

 (خطوط)

كیلو فولت خطوط  ±2 
 إلى األرض

كیلو فولت خط  ±1 
(خطوط) إلى خط 

 (خطوط)

كیلو فولت خطوط  ±2 
 إلى األرض

یجب أن تكون جودة الطاقة الرئیسیة ھي تلك الموجودة في بیئة تجاریة أو 
 نموذجیة.مؤسسة 

انخفاضات الجھد، 
واالنقطاعات المؤقتة، 

على  وتغیرات الجھد
خطوط إدخال اإلمداد 

 معیار بالطاقة

11-4-61000 IEC 

٪ اختبار الموجات 5<
٪ 95فوق الصوتیة (> 

تراجع في مستوى 
اختبار الموجات فوق 

 0.5الصوتیة) لمدة 
 دورة

٪ اختبار الموجات 40
٪ 60فوق الصوتیة (
وى تراجع في مست

اختبار الموجات فوق 
 5الصوتیة) لمدة 

 دورات

٪ اختبار الموجات 70
٪ 30فوق الصوتیة (

تراجع في مستوى 
اختبار الموجات فوق 

 30الصوتیة) لمدة 
 دورة

٪ اختبار الموجات 5<
٪ 95فوق الصوتیة (> 

تراجع في مستوى 
اختبار الموجات فوق 

 ثوانٍ  5الصوتیة) لمدة 

٪ اختبار الموجات 5<
٪ 95وتیة (> فوق الص

تراجع في مستوى اختبار 
الموجات فوق الصوتیة) 

 دورة 0.5لمدة 

٪ اختبار الموجات 40
٪ 60فوق الصوتیة (

تراجع في مستوى اختبار 
الموجات فوق الصوتیة) 

 دورات 5لمدة 

٪ اختبار الموجات 70
٪ 30فوق الصوتیة (

تراجع في مستوى اختبار 
الموجات فوق الصوتیة) 

 دورة 30لمدة 

اختبار الموجات  5٪<
٪ 95فوق الصوتیة (> 

تراجع في مستوى اختبار 
الموجات فوق الصوتیة) 

 ثوانٍ  5لمدة 

یجب أن تكون جودة الطاقة الرئیسیة ھي تلك الموجودة في بیئة تجاریة أو 
  Provizio SEM Scannerمؤسسة نموذجیة. إذا كان مستخدم جھاز 

یتطلب تشغیًال مستمًرا أثناء انقطاع التیار   وحدة الشحن الخاصة بـ
الكھربائي، فمن المستحسن أن یتم تشغیل وحدة الشحن من مصدر طاقة 

 غیر متقطع أو بطاریة.

 الجزء األول -المناعة الكھرومغناطیسیة  13الجدول رقم 
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 الجزء الثاني -المناعة الكھرومغناطیسیة  14جدول رقم 

 IECمعیار  اختبار المناعة
60601 

 مستوى االختبار

 اإلرشادات -البیئة الكھرومغناطیسیة  االمتثال

ھرتز)  50/60تردد الطاقة (
 المجال المغناطیسي

  IEC 61000-4-8معیار 

یجب أن تكون المجاالت المغناطیسیة لتردد الطاقة خاصیة مستویة  أمبیر 30 أمبیر 30
 لموقع نموذجي في بیئة تجاریة أو مؤسسة نموذجیة.

 )RFاختبار التردد الالسلكي (
  IEC 61000-4-6معیار 

جذر متوسط مربع  3
 القیمة

كیلو ھرتز إلى  150
 میجا ھرتز 80

جذر متوسط مربع  3
 القیمة

یجب عدم استخدام معدات االتصاالت الالسلكیة المحمولة والمتنقلة 
، بما في Provizio SEM Scannerبالقرب من أي جزء من جھاز 

المحسوبة من ذلك الكابالت، من مسافة الفصل الموصى بھا و
 المعادلة المطبقة على تردد جھاز اإلرسال.

 RFإشعاع التردد الالسلكي 
  IEC 61000-4-3معیار 

 فولت/م 3

میجا ھرتز إلى  80
 جیجا ھرتز 2.7

 مسافة الفصل الموصى بھا: فولت/م 3

Pd ⋅=  میجا ھرتز  80كیلو ھرتز إلى  150 2.1

Pd ⋅=  میجاھرتز 800میجاھرتز إلى  80  2.1

Pd ⋅=  جیجا ھرتز 2.7میجا ھرتز إلى  3.2800

ھو الحد األقصى لتصنیف قدرة الخرج لجھاز اإلرسال  Pحیث 
مسافة  dبالواط (واط) وفقًا للشركة المصنعة لجھاز اإلرسال و 

 الفصل الموصى بھا باألمتار (م).

ز إرسال التردد الالسلكي الثابت، یجب أن تكون قوة المجال من جھا
على النحو الذي تحدده دراسة استقصائیة للموقع الكھرومغناطیسي 

 أ، أقل من مستوى االمتثال في كل نطاق تردد ب.

قد یحدث تداخل بالقرب من المعدات الممیزة بالرمز التالي: 
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 المسافة الفاصلة 
لالستخدام في بیئة كھرومغناطیسیة یتم فیھا التحكم في اضطرابات التردد الالسلكي  Provizio SEM Scannerتم تصمیم 

أن یساعد في منع التداخل الكھرومغناطیسي عن طریق الحفاظ على  Provizio SEM Scannerالمشع.  یمكن لمستخدم 
على النحو  Provizio SEM Scannerأدنى مسافة بین معدات االتصاالت الالسلكیة المحمولة والمتنقلة (أجھزة اإلرسال) 

الموصى بھ أدناه، وفقًا لطاقة الخرج القصوى لمعدات االتصاالت.  تم إدراج مسافة الفصل الموصى بھا بین معدات االتصاالت 
 .15رقم  جدول 15 في Provizio SEM Scannerالالسلكیة المحمولة والمتنقلة وجھاز 

 

 مسافھ الفصل 15جدول رقم 

 مسافة الفصل حسب تردد جھاز اإلرسال (متر)

طاقة الخرج القصوى المقدرة 
 لجھاز اإلرسال (بالواط)

میجا  80كیلو ھرتز إلى  150
 ھرتز

Pd ⋅= 2.1 

 800میجاھرتز إلى  80
 میجاھرتز

Pd ⋅= 2.1 

جیجا  2.5میجا ھرتز إلى  800
 ھرتز

Pd ⋅= 3.2 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

باألمتار (م) باستخدام  dبالنسبة ألجھزة اإلرسال المصنفة بأقصى طاقة خرج غیر مذكورة أعاله، یمكن تقدیر مسافة الفصل الموصى بھا 
 ھي أقصى قدرة خرج لجھاز اإلرسال بالواط (واط ) وفقًا للشركة المصنعة لجھاز اإلرسال. Pالمعادلة المطبقة على تردد جھاز اإلرسال، حیث 

 میجاھرتز، یتم تطبیق نطاق التردد األعلى. 800میجاھرتز و  80عند   ملحوظة:

ملحوظة:  قد ال تنطبق ھذه اإلرشادات في جمیع الحاالت.  یتأثر االنتشار الكھرومغناطیسي باالمتصاص واالنعكاس من الھیاكل واألشیاء 
 واألشخاص.
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 المواصفات 
 مواصفات 16جدول رقم 

 المواصفات  العنصر

 BFنوع  الجزء التطبیقي

 ساعات (بشكل معتاد) 3 عمر البطاریة

  7قم بتنظیف الجھاز كما ھو محدد في القسم  طریقة التنظیف والتطھیر

 IPX1معدة من النوع  منع دخول الماء

 عملیة مستمرة دورة التشغیل

 معدات تعمل بالطاقة داخلیا مصدر الطاقة 

  4.5إلى  1.0من  SEMوحدات قیمة  SEMنطاق قیمة 

 SEM /+-0.2وحدات قیمة  SEM*1قابلیة تكرار قیمة 

 التخزین
 4-في درجات حرارة تتراوح من  Provizio SEM Scannerیجب تخزین جھاز 
درجة مئویة)  45درجة فھرنھایت ( 113درجة مئویة) إلى  20-درجة فھرنھایت (

 ٪ رطوبة نسبیة (دون تكثف).90٪ إلى 5عند 

 ظروف التشغیل
 59اوح من في درجات حرارة تتر Provizio SEM Scannerیجب تشغیل جھاز
درجة مئویة) عند  35درجة فھرنھایت ( 95درجة مئویة) إلى  15درجة فھرنھایت (

 ٪ رطوبة نسبیة (دون تكثف). 90٪ إلى 5

لوحة شحن الجھد الكھربائي للتیار المتردد 
 فولت 240-100 الرئیسي

 أمبیر 0.5 لوحة شحن التیار الكھربائي الرئیسي

 

                                            

 التكرار ھو اختالف قیاس جھاز واحد في نفس الموقع من نفس الشخص عند إجراء قیاسات متعددة واحًدا تلو اآلخر ("تكرار") في نفس الوقت. 1



 OUSمؤشرات اللغة اإلنجلیزیة   

 OTH-SEM-IFU-OUS-0359 Rev H 49من  46الصفحة  

 التخلص من المنتج 

 والتغلیفالتعبئة  
 اتبع السیاسات واإلجراءات المؤسسیة الخاصة بك فیما یتعلق بإعادة التدویر والتخلص من العبوات.

 مستشعر أحادي االستخدام 
 یجب التخلص من أجھزة االستشعار أحادیة االستخدام باتباع السیاسات واإلجراءات المؤسسیة الخاصة بمواد االتصال بالمریض.  

 Provizio SEM Scannerجھاز  
الذي تم تنظیفھ وتطھیره وفقًا للوائح المحلیة للتخلص من النفایات  Provizio SEM Scannerیجب التخلص من جھاز 
 الكھربائیة واإللكترونیة.
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 استكشاف األخطاء وإصالحھا 
 .BBIإذا تعذر حل أي موقف، یرجى االتصال بأخصائي المنتج أو خدمة عمالء 

 . استكشاف األخطاء وإصالحھا17جدول رقم 

 القرار مشكلة

بالكامل طبقًا  Provizio SEM Scannerتأكد من شحن جھاز  الماسح ال یعمل
 . 3.2لقسم 

بالكامل طبقًا  Provizio SEM Scannerتأكد من شحن جھاز  یتم إیقاف تشغیل الماسح قبل تسجیل القراءة
 . 3.2لقسم 

ال تظھر أي شاشة عند الضغط على زر التشغیل، ویتم شحن 
 ساعات. 6الوحدة بنشاط لمدة 

 .  BBIاتصل بأخصائي المنتج أو خدمة عمالء 

ال یضيء مؤشر الشحن (الضوء األخضر) عند وضع الماسح 
 على وحدة الشحن.

تأكد من توصیل وحدة الشحن بمصدر طاقة وأن جمیع 
 الكابالت متصلة بإحكام. 

في مكان آمن في  Provizio SEM Scannerتأكد من وضع 
 وحدة الشحن. 

 تأكد من تشغیل التیار الكھربائي.

ال تستمر في استخدام الجھاز.  حاول إیقاف تشغیل الجھاز ثم  الشاشة تالفة.
 إعادة تشغیلھ.   

ال تستمر في استخدام الجھاز.  اتصل بأخصائي المنتج أو  تشققات أو أضرار ظاھرة في أي مكان بالجھاز.وجود 
 .BBIخدمة عمالء 

تتقشر طبقة الغطاء الرقیقة الموجودة فوق القطب الكھربائي، 
 أو ینفصل قطب كھربائي عن الغشاء المرن.

 ال تستمر في استخدام الجھاز.  اتصل بأخصائي المنتج أو
 . BBIخدمة عمالء 

أثناء الجلسة عن طریق  SEMال یوجد مؤشر على قیاس 
 ومیض أو صوت أو تغییر على الشاشة

 .Provizio SEM Scannerتأكد من تشغیل جھاز 

 تأكد من وجود الماسح على شاشة القیاس للوضع المحدد.

تأكد من وضع المستشعر أحادي االستخدام في موضعھ 
 فقط). Provizio SEM Scanner Sالصحیح (

 Provizio SEM Scannerتأكد من أن لدیك ماسح من نوع  لن یتم توصیل المستشعر أحادي االستخدام بموصل المستشعر
S. 

 تأكد من محاذاة المستشعر أحادي االستخدام بشكل صحیح.
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 القرار مشكلة

البوابة.  تأكد من تكوین الماسح بشكل صحیح لالتصال بخادم  تعذر تحمیل بیانات المریض
 استشر قسم تقنیة المعلومات لدیك.

 
  



 OUSمؤشرات اللغة اإلنجلیزیة   

 OTH-SEM-IFU-OUS-0359 Rev H 49من  49الصفحة  

Pat  .https://sem-scanner.com/product/bbi-intellectual-property/ 
 

©2020 Bruin Biometrics LLC .أو الشركات التابعة لھا.  جمیع الحقوق محفوظة 
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