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 تحذيرات واحتياطات السالمة .1

وفقًا للوائح ومتطلبات  Provizio® SEM Scanner Sو  Provizio® SEM Scanner FHتم تصميم وإنشاء 
الواليات المتحدة )الواليات المتحدة( المعمول بها، باإلضافة إلى المعايير األمريكية والدولية لتشغيل المعدات الكهربائية 

 يها.والتوافق الكهرومغناطيسي ومتطلبات السالمة المنصوص عل

لمنع تلف الجهاز، يرجى  ومع ذلك، يمكن أن يؤدي االستخدام أو المناولة غير الصحيحة إلى حدوث تلف و / أو إصابة.
 . احتفظ بهذه التعليمات في مكان آمن.Provizio SEM Scannerتعليمات التشغيل هذه بعناية قبل استخدام جهاز  قراءة

 والسلس للجهاز. اتبع اإلرشادات أدناه لضمان التشغيل اآلمن

 

تنبيه: يقيد القانون الفيدرالي )الواليات المتحدة( بأنه يمنع بيع هذا الجهاز إال عن طريق طبيب أو ممارس صحي مرخص له 
 أو بناًء على طلب أيًا منهما.

 

 

 تحذيرات  .1.1

 :القراءات من  يمكن استخدام يجب اتباع معيار الرعاية للحد من خطر اإلصابة بإصابات/تقرحات الضغط. تحذير
 لدعم التدخل المتزايد؛ ولكن ال ينبغي اعتبارها أساًسا لتقليل التدخل. Provizio SEM Scannersجهاز 

 :هذا الجهاز غير ُمخصص ليُستخدم للكشف عن أو تشخيص اإلصابة بتقرحات الضغط.  تحذير 

 :ال تستخدم جهاز  تحذيرProvizio SEM Scanners ض للخطر. على الجلد المجروح أو المعر 

 :يُستخدم فقط مع مكونات جهاز  تحذيرProvizio. 

 :لمنع انتشار العدوى، يجب تنظيف أجهزة  تحذيرProvizio SEM Scanners  وتطهيرها وفقًا لإلرشادات
 الواردة في هذا المستند بعد استخدامها مع المريض.

 :االستخدام جديد الستخدامه مرة واحدة لكل لمنع انتقال العدوى بين المرضى، استخدم مستشعًرا أحادي  تحذير
يمكن فحص مواقع تشريحية متعددة باستخدام نفس المستشعر في جلسة واحدة، غير أنه  مريض، في كل جلسة.

 التأكد من استخدام مستشعر جديد لكل جلسة جديدة. يجب
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 :ال تحاول تنظيف أو تطهير مستشعر أحادي االستخدام متسخ. تحذير 

 مالمسة الجهاز لألسطح الملوثة )على سبيل المثال، إذا سقط على األرض(، يجب تنظيفه وتطهيره  تحذير: في حالة
 قبل استخدامه للحصول على قراءة مريض آخر.

  تحذير: ال تحاول تفكيك جهازProvizio SEM Scanner  أو تعديله ألن ذلك قد يؤدي التعرض لخطر بشكل
إال من الشركة المصنعة  Provizio SEM Scannerزة ال يمكن الحصول على خدمة أجه غير مقصود.

(Bruin Biometrics أو مركز خدمة معتمد من )Bruin Biometrics.  يرجى االتصال بالمختص بمنتجBBI 
 أو خدمة العمالء حول أي مشكلة تتعلق بعمل الجهاز.

 مداد مؤرض.تحذير: لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية، يجب توصيل هذا الجهاز فقط بمصدر إ 

  تحذير: لتجنب خطر االنفجار، يُمنع استخدام جهازProvizio SEM Scanner  في وجود عوامل تخدير
 لالشتعال.  قابلة

  تحذير: لن يعمل جهازProvizio SEM Scanner S  بشكل صحيح إذا لم تُثبت رأس المستشعر أحادي
 االستخدام أوالً.

 :تحة وحدة الشحن قبل وضع الماسح في وحدة الشحن.تأكد من عدم وجود مواد غريبة في ف تحذير 

 تنبيهات .1.1

 :افحص جهاز  تنبيهProvizio SEM Scanner .في حال  للكشف عن التلف أو الحواف الحادة قبل كل استخدام
ال تحاول  وجود أي تلف أو حواف حادة، يرجى االتصال بخدمة العمالء أو المختص في المنتج الخاص بك.

 الجهاز. استخدام

 بيه: تأكد من توصيل سلك الطاقة بمصدر اإلمداد الرئيسي وشحن الجهاز بالكامل قبل االستخدام.تن 

 :ال تغمر جهاز  تنبيهProvizio SEM Scanner .قد يؤدي غمر الجهاز إلى تلفه ويمنعه من  في أي سوائل
 العمل بشكل طبيعي.

 عام .1

 الغرض .1.1

 الُمثبت في مؤسسة، وتوجيه المستخدم عبر الشاشات المختلفة.هذا المستند يوضح كيفية االتصال بتطبيق البوابة 

 المتطلبات .1.1

 (.VMاالفتراضية ) Bruin Biometricsآلة خادم ويب 
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 المصطلحات .1.2

االفتراضية الُمثبتة على الخادم الذي توفره المؤسسة، ويوفر بيئة عمل  Bruin Biometricsآلة افتراضية: آلة خادم ويب 
 . Bruin Biometricsلتطبيق ويب 

 وتسمى قرح الضغط أيًضا بإصابات الضغط أو قرح االستلقاء أو تقرحات الفراش أو تقرحات الضغط.

 مؤشرات االستخدام .1.2

مخصص  Provizio SEM Scanner Sوجهاز  Provizio SEM Scannerجهاز  -بالنسبة للواليات المتحدة
معيار الرعاية عند تقييم كعوب وعجز المرضى المعرضين لالستخدام من قبل أخصائيي الرعاية الصحية كعامل مساعد ل

 لخطر متزايد لإلصابة بتقرحات الضغط.

 موانع االستخدام .1.2

 ال يُستخدم على الجلد المجروح. 

 الملف الشخصي للمستخدم المقصود .1.2

 إن الجهاز ُمصمم الستخدامه على يد متخصصي الرعاية الصحية.

 اآلثار السلبية .1.2

 فة نتيجة استخدام الماسح.ال توجد آثار سلبية معرو

 الضمان وإخالء المسؤولية .1.2

 يجب استخدامه بعد الخضوع للتدريب المناسب. .SEMيهدف هذا الدليل إلى تقديم إرشادات حول االستخدام الصحيح لجهاز 
ضد عيوب المواد  Provizio SEM Scannerضمان لجهاز  Bruin Biometrics LLC (BBI)تعطي شركة 

ال يُمنح هذا  أو الشركات التابعة لها. Bruin Biometrics( سنوات من تاريخ الشراء من شركة 0والتصنيع مدته ثالث )
بموجب الضمان في  Bruin Biometricsيأتي التزام شركة  .SEMالضمان إال للمشتري األصلي لجهاز الماسح الضوئي 

 ال يوجد وسيلة عالج آخر ملزم بموجب هذا الضمان. منتج بديل وفقًا لما يتراءى لها.عمل إصالحات على الجهاز أو توفير 
  تُستبعد جميع األضرار الخاصة والعرضية والمتزامنة.

ال توجد شروط تتعلق بالتلميع والطالء بالمينا واألكسدة وما شابهها من إضافات تكميلية واقية، فضالً عن التغطية بمركبات 
 مكن إعادة تلدينها في درجات حرارة التشغيل العادي.مانعة للتسرب ي

  لطلب اإلصالح أو االستبدال بموجب هذا الضمان، يجب على المشترين االتصال بمقدم خدمة العمالء المحلي.

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

يجب تعبئة المنتجات  حن المنتج مخاطر فقدانه أو تلفه أثناء الشحن بموجب هذا الضمان.يتحمل الطرف الذي يقوم بش
إذا قام المشتري بشحن منتج إلى شركة  يشحنها المشتري بموجب هذا الضمان بشكل مناسب لحماية المنتج. التي

Bruin Biometrics ة في عبوات غير مناسبة، فإن أي ضرر مادي لحق بالمنتج واكتشفته شركBruin Biometrics 
 عند االستالم والفحص، ولم يكن قد تم اإلبالغ عنه مسبقًا، فيُفترض أنه حدث أثناء النقل وسيكون مسؤولية المشتري.
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 االستثناءات .1.2.1

يقتصر محتوى هذا  قد يؤدي استخدام األداة بطريقة مختلفة عن تلك الموضحة في هذا الدليل إلى عمل الجهاز بصورة خاطئة.
 .SEMعلى العيوب والمواد التي يمكن أن تكون بسبب خطأ أو عيب داخل جهاز الماسح الضوئي الضمان 

ال يشتمل هذا الضمان على أي منتجات خاضعة للضمان أو أجزاء منها: )أ( التي تعرضت لسوء االستخدام أو اإلهمال أو 
الحوادث، )ب( التي تعرضت للتلف ألسباب لم ترد في ضمان المنتج، )ج( التي استخدمت بشكل ينتهك تعليمات االستخدام 

إزالة الرقم التسلسلي منها أو جعله غير مقروء، )هـ( تم إجراء ، )د( التي تمت Bruin Biometricsالخاصة بشركة 
أو مركز الخدمة المعتمد، ما لم يتم التصريح بذلك من  Bruin Biometricsتعديالت عليها من أي جهة أخرى غير شركة 

ل الموضحة في ، )و( أو المعدات التي تُباع على أنها مستعملة ، أو )ز( التي تتعرض للعوامBruin Biometricsشركة 
 SEMليست قائمة بالمواد التي يمكن أن تعرض سالمة الماسح الضوئي  7رقم  جدولأدناه. 7رقم  جدولدليل المستخدم

 .للخطر

 .SEM. العوامل التي يُمنع استخدامها مطلقًا على جهاز الماسح الضوئي 1جدول رقم 

 ى بهاغير موص -األثر الشديد 
 %70 -حمض النيتريك  الكيروسين حلقي الهكسان بنزين

 رباعي كلورويد اإليثيلين ثالثي كلورو اإليثيلين كلوريد اإليثيل رابع كلوريد الكربون
 التولوين غطاء اللك )ورنيش( غاز الفريون الكلوروبنزين
 زيلين النفط جازولين خالي من الرصاص كلوروفورم

 

 الضمانات اإلضافية إخالء المسؤولية عن .1.2.1

، أو تحميل شركة Bruin Biometricsال يجوز ألي موزع أو تاجر أو طرف ثالث تقديم أي ضمان نيابة عن شركة 
Bruin Biometrics  أي مسؤولية مالية أخرى فيما يتعلق بجهاز الماسح الضوئيSEM. 

 ال تمثل محتويات تعليمات االستخدام المذكورة ضمانًا.
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 جدول الرموز .1.2

 . جدول الرموز1جدول رقم 

 المعنى الرمز

 اسم أو رقم كتالوج الشركة المصنعة 

 الرقم التسلسلي 

 رقم القطعة 

 وفقًا لتوجيهات األجهزة الطبية داخل أوروبا CEعالمة  

 
 األوروبي المعتمدممثل االتحاد 

 
تنبيه: يقيد القانون الفيدرالي )الواليات المتحدة( بأنه يمنع بيع هذا الجهاز إال عن طريق طبيب أو ممارس 

 صحي مرخص له أو بناًء على طلب أيًا منهما.

 تُدرج التعليمات مع وجوب اتباعها 

 تنبيه أو تحذير 

 تخلص من هذا الجهاز وفقًا للوائح المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات الكهربائية واإللكترونية  

 الشركة المصنعة 

 
الحماية ضد اآلثار الضارة  Provizio SEM Scanner: يوفر جهاز IPX7معدات مقاومة التنقيط 
 (IEC 07504، طبقًا لمعيار IPX7لوصول السوائل إليه. )

 
 IEC-07077-7وفقًا لمعيار  BFالجزء التطبيقي من نوع 

 يُحفظ بعيًدا عن ضوء الشمس 

 
 يٌحفظ جافًا

 
ال تستخدم الجهاز إذا كانت عبوته تالفة ويبدو عليه وهو بداخل العبوة أنه مكسور أو مشقق أو لم يُشحن، 

 وعليك اتباع إرشادات االستخدام التالية

 
 )مثال الحدود الموضحة(حدود درجات الحرارة 

 
 حدود الرطوبة )مثال الحدود الموضحة(

 محتويات الحزمة 

 
 استخدام مريض واحد فقط

 
 غير معقم
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 تسجيل الدخول .2

 لديك على البوابة.يبدأ تسجيل الدخول إلى البوابة بنفس الطريقة مهما كانت االمتيازات التي 

 إدخال بيانات االعتماد  .2.1

 يجب أن تظهر شاشة تسجيل الدخول من البوابة. للبوابة داخل شبكة المؤسسة. URLافتح متصفًحا وقم بإدخال عنوان 

 

 

 شاشة تسجيل الدخول إلى البوابة 1شكل 

انقر على زر  في التطبيقات األخرى داخل المؤسسة الخاصة بك.قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمين 
 الدخول. تسجيل

 لغة حدد  .2.1

يعرض تحديد لغة البوابة لغة إعداد المرفق أثناء التكوين من قبل المسؤول. ومع ذلك، فهذا يسمح لكل مستخدم باختيار اللغة 
 المناسبة عند تسجيل الدخول إلى جلساتهم.
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 تحديد لغة المستخدم 1شكل 

 

 عند النقر على زر تسجيل الدخول ستنتقل إلى الشاشة األولى للدور الخاص بك.
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 الدور اإلكلينيكي .2

 قائمة المرضى  .2.1

 تعرض هذه الشاشة قائمة بكل المرضى الذين يتلقون الرعاية في المؤسسة الخاصة بك. 

 

 شاشة قائمة المرضى 2شكل 

قائمة مكونة من أعمدة بها اسم وهوية المريض، وتاريخ أخر قراءة، وقيم دلتا األخيرة للكعب قائمة المرضى تعرض شاشة 
من مربع  PIDويمكن إيجاد حقلي االسم و تظهر محتويات كل عمود بالنقر على العنوان. األيسر واأليمن ومنطقة العجز.

 تظهر نافذة ُمنبثقة« المرضى الذين خضعوا للمسح الضوئي في األيام الثالثة األخيرة»الماوس على عند تمرير  البحث.

 

 المرضى الذين خضعوا للمسح الضوئي في األيام الثالثة األخيرة 2شكل 

 انقر على اسم المريض لعرض السجل الخاص به.
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 سجل المريض  .2.1

يُظهر  سًما بيانيًا لقيم دلتا في فترة زمنية يمكن تحديدها من الزر الموجود أسفل الصفحة.رسجل المريض تعرض صفحة 
يظهر رمز اإليضاح  لدلتا قابلة للتنفيذ. 7.0الخط البرتقالي هو الحد األدنى بمقدار  المثال رسًما بيانيًا لفترة أسبوعين. هذا

 أعلى الصفحة.

 

 سجل المريض 2شكل 

 عند التمرير فوق أحد الرموز سيتم عرض التفاصيل الرقمية لنقطة البيانات هذه. 
 

 

 تفاصيل نقطة البيانات 2شكل 

 التي تم جمعها إلنشاء قيمة دلتا هذه.  SEMعند النقر على رمز ستُعرض نافذة منبثقة مع رسم بياني لقيم 
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 لنقطة بيانات SEMقيم  2شكل 

 أغلق نافذة المتصفح إلنهاء الجلسة.

 تصدير البيانات .2.2

 للخيارات الُمحددة.  CSVبصيغة  SEMللمستخدمين بتحديد المعيار وتصدير بيانات تصدير البيانات تسمح خاصية 

 

 

  SEMعرض تصدير بيانات  2شكل 

 

 والخيارات المتاحة لتصدير البيانات هي:المرشحات 
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 كل المرضى أو المرضى الذين تم تحديدهم 

 بيانات غير ُمشفرة )هوية المريض الحقيقية واسم المريض(، أو 
 بيانات مشفرة )اسم وهوية غير محددين للمريض(

 :بالنسبة للبيانات غير المشفرة، سيتم عرض التحذير التالي 
o مريض المصدرة. ويجب توفير تدابير احترازية مناسبة لتأمين البيانات.سيتم إلغاء تشفير بيانات ال 

 فرز بواسطة نطاق التاريخ 

 ( فرز بواسطة نوع القراءةSEM)الكعب األيمن، الكعب األيسر ، 

 عرض البيانات على الشاشة 

  تصدير البيانات بصيغةCSV 

 

عرض »الشاشة أعاله. حدد الخيارات المتاحة وانقر على سيتم إطالق « تصدير البيانات»عند النقر على القائمة اليسرى 
 لتحديث البيانات على الشاشة.« البيانات

 " بمجرد الحصول على "البيانات الُمحدثة" من خالل النقر على "عرض البيانات". CSVسيتم تمكين "تنزيل 
 

التنزيل على القرص الصلب في  أو مضغوط( في مجلد CSV، سيتم تنزيل الملف )بصيغة «CSVتنزيل »عند النقر على 
 .Excelجهاز الكمبيوتر الخاص بك. كما يمكن فتحه باستخدام برنامج 

 

  



اإلنجليزية )الواليات المتحدة(  

 OTH-SEM250-0358 Rev E 11من  15الصفحة  

 دور المسؤول .2

لوحة المعلومات، واألجهزة، وإعدادات اللغة، وإعداد قائمة بيانات، تُظهر قائمة المسؤول عدة خيارات تسمح بالتحكم في 
  وتعيين البيانات.

 

 

 قائمة المسؤول 2شكل 

 لوحة المعلومات  .2.1

، Provizio SEM Scannerتُظهر لوحة المعلومات النسبة المئوية للمرضى الذين خضعوا للمسح الضوئي باستخدام جهاز 
 في اليوم المحدد. 7.0وهل هذه النسبة أقل من أو تتخطى الحد األدنى المقدر ب 

في الصورة أدناه، خضع مريض واحد للمسح الضوئي جاءت نتيجة مسح منطقة العجز أعلى من  على سبيل المثال:
 .7.0، بينما كانت نتائج مسح الكعبين األيمن واأليسر أقل من مقدار 7.0 مقدار
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 مخطط لوحة المعلومات 11شكل 

 

أيام األخيرة، والتي يتم تصنيفها إما  1اإلجمالي لقراءات دلتا في فترة في المخطط البياني الرقم التحليل الكلي يعرض خط 
 ( على أساس يومي.≥7.0<(، أو عالي الخطورة )7.0كخطر منخفض )

 

يوليو.  5، و9، و0يوليو. لم تُسجل قراءات في أيام  4في الصورة أدناه، تم إنشاء المخطط البياني بتاريخ  على سبيل المثال:
، بينما األربع قراءات 7.0قراءات. وجاءت قراءة واحدة أعلى من معدل  5يوليو، كان هناك إجمالي  0وبعد ذلك، يوم 

 يوليو. 4، و8، و1ولم تُسجل قراءات في أيام  .7.0األخرى أقل من معدل 

 

 

 المخطط البياني للتحليل 11شكل 

 

 LDAPتخطيط  .2.1

 المنسدلة.األدوار المحلية قائمة إكلينيكي أو دور مسؤول حدد 
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 حدد دوًرا لتخطيطه 11شكل  

 

 يمينًا. LDAPعلى اليمين أو قم بالتمرير إلى دور  LDAPأدوارابحث عن جدول أدوار 

 على اليمين. LDAPأدوار حدد الخانات القابلة للتنفيذ، لتحديد األدوار من جدول 

 

 

 تخطيط دور 12شكل 

 لحفظ اإلعدادات الخاصة بك.حفظ انقر على زر 
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 LDAPتخطيط   .2.2

للمستخدم تصحيح هوية المريض التي قد يكون تم إدخالها بشكل غير صحيح، أو تم تحديثها بعد المسح،  تخطيط البيانات يُتيح
 مثل التغيير من هوية مؤقتة إلى هوية دائمة.

 

 تخطيط البياناتب 12شكل 

 لحفظ تخطيط البيانات الذي حددته.حفظ انقر على زر 

 حالة الجهاز .2.2

، والرقم التسلسلي، واالتصال MACتاريخ التفعيل، وعنوان معلومات األجهزة الُمفعلة وتتضمن قائمة حالة الجهاز تعرض 
 . يمكن فرز كافة األعمدة.األخير، واإلجراءات

 

 حالة الجهاز 12شكل 

 

يمكن البحث عن  أعلى اليمين لعرض المعلومات التي تطابق سلسلة البحث.البحث قم بإدخال كلمة رئيسية في مربع 
 المعلومات من كل األعمدة.
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 نتائج بحث الجهاز 12شكل 

 

 

 ورقم تسلسلي. MACضوئي جديد بعنوان  SEMإلدخال ماسح إضافة جهاز انقر على 

 

 

 إضافة جهاز 12شكل 

 

 لحفظ الجهاز الجديد.حفظ انقر على زر 

 

 إلزالة أي جهاز من البوابة.إجراءات تحذير! نهائّي: انقر على 
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 إزالة جهاز 12شكل 

 

 إعداد  .2.2

عنوان الخادم، ومنفذ الخادم، واسم المستخدم، وكلمة ل LDAPمعلومات قاعدة البيانات ومعلومات تعرض شاشة اإلعداد 
 البداية.التي تم تعيينها في المرور 

 

 LDAPشاشة قاعدة البيانات ومعلومات  12شكل 

 

و/  DBاختبار اتصال ال يمكن إجراء أي تعديالت هنا، ولكن إذا أردت التأكد من صحة معلومات قاعدة البيانات، انقر على زر 
  اليمين.إذا كانت المعلومات صحيحة، ستظهر رسالة تأكيد أعلى  باألسفل يساًرا. LDAPأو اختبار اتصال 
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 DB & LDAPنجاح اختبار اتصال  12شكل 

ملحوظة: هذه شاشة للقراءة فقط فيمكن للمستخدم المسؤول التحقق من االتصال، ولكن ال يمكن للمستخدم تغيير أي من 
 بيانات اإلعداد.

 اإلعدادات .2.2

اللغة على الموقع ألي مستخدم مل لم يقم للمستخدم بتحديد لغة افتراضية للبوابة. وسيتم استخدام هذه اإلعدادات تسمح صفحة 
 المستخدم بتغييرها عند تسجيل الدخول إلى جلسة ما.

 

 

 شاشة اإلعدادات 11شكل 

 حدد اللغة المطلوبة

 لحفظ اإلعدادات.حفظ انقر على زر 

 تصدير البيانات .2.2

 للخيارات الُمحددة. CSVبصيغة  SEMللمستخدمين بتحديد المعيار وتصدير بيانات تصدير البيانات تسمح خاصية 
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 الُمصدرة SEMعرض بيانات  11شكل 

 

 المرشحات والخيارات المتاحة لتصدير البيانات هي:

 كل المرضى أو المرضى الذين تم تحديدهم 

 بيانات غير ُمشفرة )هوية المريض الحقيقية واسم المريض(، أو 
 بيانات مشفرة )اسم وهوية غير محددين للمريض(

 ير المشفرة، سيتم عرض التحذير التالي:بالنسبة للبيانات غ 
o .سيتم إلغاء تشفير بيانات المريض المصدرة. ويجب توفير تدابير احترازية مناسبة لتأمين البيانات 

 فرز بواسطة نطاق التاريخ 

 ( فرز بواسطة نوع القراءةSEM)الكعب األيمن، الكعب األيسر ، 

 عرض البيانات على الشاشة 

  تصدير البيانات بصيغةCSV 

 

سيتم إطالق الشاشة أعاله. حدد الخيارات المتاحة وانقر على « تصدير البيانات»عند النقر على القائمة اليسرى 
 لتحديث البيانات على الشاشة.« البيانات عرض»

 " بمجرد الحصول على "البيانات الُمحدثة" من خالل النقر على "عرض البيانات". CSVسيتم تمكين "تنزيل 
 

أو مضغوط( في مجلد التنزيل على القرص الصلب في  CSV، سيتم تنزيل الملف )بصيغة «CSVتنزيل »عند النقر على 
 .Excelجهاز الكمبيوتر الخاص بك. كما يمكن فتحه باستخدام برنامج 

 

  أغلق نافذة المتصفح للخروج من الجلسة.
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 دعم الجهاز المحمول باليد .2

 . IEC 07077-7بات الملصق لمعيار تُدرج هذه البيانات وفقًا لمتطل

 البيئة الكهرومغناطيسية .2.1

البيئة  .0 رقم جدول للمسح الضوئي لتستخدم في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة في جدول رقم  SEMتم تصميم أجهزة 
 في مثل هذه البيئة. Provizio SEM Scannersيجب على المستخدمين التأكد من استخدام أجهزة  .الكهرومغناطيسية

 . البيئة الكهرومغناطيسية2جدول رقم  

 التوجيهات  -البيئة الكهرومغناطيسية  االمتثال اختبار االنبعاثات

 انبعاثات التردد الالسلكي
 CISPR77معيار 

طاقة التردد  Provizio SEM Scanner 057يستخدم جهاز 7مجموعة 
الالسلكي فقط ألداء وظيفته الداخلية. لذلك، فإن انبعاثات التردد 
الالسلكي الخاصة بها منخفضة جًدا ومن غير المحتمل أن تسبب 

 أي تداخل في المعدات اإللكترونية القريبة.

 انبعاثات التردد الالسلكي
 CISPR77معيار 

مناسبًا لالستخدام في  Provizio SEM Scanner 057يعد  الفئة ب
جميع المؤسسات بخالف المؤسسات المحلية والمؤسسات المتصلة 

بشبكة إمداد الطاقة ذات الجهد المنخفض التي تزود المباني 
 المستخدمة لألغراض المنزلية.

 انبعاثات توافقية
 IEC 07777-0-0معيار 

 مطابق

 تذبذبات الجهد/انبعاثات الوميض 
 IEC 07777-0-0معيار 

 مطابق
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 المناعة الكهرومغناطيسية .2.1

 . المناعة الكهرومغناطيسية2جدول رقم 

 IEC 21211معيار  اختبار المناعة
 مستوى االختبار

 اإلرشادات -البيئة الكهرومغناطيسية  االمتثال

التفريغ الكهربائي 
(ESD)  معيار 

IEC 07777-9-0 

 تالمس كيلو فولت ±8 

 كيلو فولت هواء ±75 

 كيلو فولت تالمس ±8 

 كيلو فولت هواء ±75 

يجب أن تكون األرضيات من الخشب أو الخرسانة أو 
السيراميك. إذا كانت األرضيات مغطاة بمواد اصطناعية، 

 على األقل. 07%أن تكون الرطوبة النسبية  يجب

تيار كهربائي سريع 
معيار  مؤقت/متفجر

IEC 07777-9-9 

كيلو فولت لخطوط  ±0 
 اإلمداد بالطاقة

كيلو فولت لخطوط  ±7 
 اإلدخال/اإلخراج

كيلو فولت لخطوط  ±0 
 اإلمداد بالطاقة

غير متاح )ال تحتوي الوحدة 
على أي خطوط إشارة أو 

 تحكم أو اتصاالت(

يجب أن تكون جودة الطاقة الرئيسية هي تلك الموجودة 
 في بيئة تجارية أو مؤسسة نموذجية.

معيار  رتفاع مفاجئا
IEC 07777-9-5 

كيلو فولت خط  ±7 
 )خطوط( إلى خط )خطوط(

كيلو فولت خطوط  ±0 
 إلى األرض

كيلو فولت خط  ±7 
 )خطوط( إلى خط )خطوط(

كيلو فولت خطوط إلى  ±0 
 األرض

يجب أن تكون جودة الطاقة الرئيسية هي تلك الموجودة 
 في بيئة تجارية أو مؤسسة نموذجية.

انخفاضات الجهد، 
واالنقطاعات المؤقتة، 
وتغيرات الجهد على 
خطوط إدخال اإلمداد 

 معيار  بالطاقة
IEC 07777-9-77 

اختبار الموجات  %5>
 45%<فوق الصوتية )

تراجع في مستوى اختبار 
الموجات فوق الصوتية( 

 دورة 7.5لمدة 

اختبار الموجات  %97
 07%فوق الصوتية )

تراجع في مستوى اختبار 
الموجات فوق الصوتية( 

 دورات 5لمدة 

اختبار الموجات  %17
 07%فوق الصوتية )

تراجع في مستوى اختبار 
الموجات فوق الصوتية( 

 دورة 07لمدة 

اختبار الموجات  %5>
 45%فوق الصوتية )<

تراجع في مستوى اختبار 
الموجات فوق الصوتية( 

 ثوان   5لمدة 

اختبار الموجات  %5>
 45%فوق الصوتية )<

تراجع في مستوى اختبار 
الموجات فوق الصوتية( 

 دورة 7.5لمدة 

اختبار الموجات  %97
 07%فوق الصوتية )

تراجع في مستوى اختبار 
الموجات فوق الصوتية( 

 دورات 5لمدة 

اختبار الموجات  %17
 07%فوق الصوتية )

تراجع في مستوى اختبار 
الموجات فوق الصوتية( 

 دورة 07لمدة 

جات اختبار المو %5>
 45%فوق الصوتية )<

تراجع في مستوى اختبار 
الموجات فوق الصوتية( 

 ثوان   5لمدة 

يجب أن تكون جودة الطاقة الرئيسية هي تلك الموجودة 
في بيئة تجارية أو مؤسسة نموذجية. إذا كان مستخدم 

يتطلب تشغياًل  SEM Scanner 077نظام الشحن 
من المستحسن أن مستمًرا أثناء انقطاع التيار الكهربائي، ف

يتم تشغيل وحدة الشحن من مصدر طاقة غير متقطع أو 
 بطارية.

تردد الطاقة 
هرتز( المجال  57/07)

 معيار  المغناطيسي
IEC 07777-9-8 

يجب أن تكون المجاالت المغناطيسية لتردد الطاقة  أمبير 07 أمبير 07
خاصية مستوية لموقع نموذجي في بيئة تجارية أو 

 نموذجية.مؤسسة 
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اختبار التردد 
معيار  (RF) الالسلكي

IEC 07777-9-0 

جذر متوسط مربع  0
 القيمة

كيلو هرتز إلى  757
 ميجا هرتز 87

يجب عدم استخدام معدات االتصاالت الالسلكية  جذر متوسط مربع القيمة 0
 والمتنقلة بالقرب من أي جزء من جهاز  المحمولة
077 SEM Scannerبالت، من ، بما في ذلك الكا

مسافة الفصل الموصى بها والمحسوبة من المعادلة 
 المطبقة على تردد جهاز اإلرسال.

إشعاع التردد 
معيار  RF الالسلكي

IEC 07777-9-0 

 فولت/م 0

ميجا هرتز إلى  87
 جيجا هرتز 0.1

 مسافة الفصل الموصى بها: فولت/م 0

Pd   ميجا هرتز  87كيلو هرتز إلى  757 2.1

Pd   ميجاهرتز 877ميجاهرتز إلى  87 2.1

Pd  جيجا  0.1ميجا هرتز إلى  877 3.2
 هرتز

هو الحد األقصى لتصنيف قدرة الخرج لجهاز  Pحيث 
اإلرسال بالواط )واط( وفقًا للشركة المصنعة لجهاز 

 مسافة الفصل الموصى بها باألمتار )م(. dاإلرسال و 

يجب أن تكون قوة المجال من جهاز إرسال التردد 
الالسلكي الثابت، على النحو الذي تحدده دراسة 

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

قد يحدث تداخل بالقرب من المعدات المميزة بالرمز 

  التالي:
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 المسافة الفاصلة .2.2

لالستخدام في بيئة كهرومغناطيسية يتم فيها التحكم في اضطرابات التردد الالسلكي  Provizio SEM Scannerتم تصميم 
أن يساعد في منع التداخل الكهرومغناطيسي عن طريق الحفاظ على  Provizio SEM Scannerيمكن لمستخدم  المشع.

على النحو  Provizio SEM Scannerأدنى مسافة بين معدات االتصاالت الالسلكية المحمولة والمتنقلة )أجهزة اإلرسال( 
ا بين معدات تم إدراج مسافة الفصل الموصى به الموصى به أدناه، وفقًا لطاقة الخرج القصوى لمعدات االتصاالت.

 .5رقم  جدول في  Provizio SEM Scannerاالتصاالت الالسلكية المحمولة والمتنقلة وجهاز 

 

 . مسافة الفصل2جدول رقم  

 مسافة الفصل حسب تردد جهاز اإلرسال )باألمتار(

طاقة الخرج القصوى 
المقدرة لجهاز اإلرسال 

 )بالواط(

 ميجا هرتز 87كيلو هرتز إلى  757

Pd  2.1 

 ميجاهرتز 877ميجاهرتز إلى  87

Pd  2.1 

 جيجا هرتز 0.5ميجا هرتز إلى  877

Pd  3.2 

7.77 7.70 7.70 7.00 

7.7 7.08 7.08 7.10 

7 7.0 7.0 0.0 

77 0.8 0.8 1.0 

777 70 70 00 

باألمتار )م( باستخدام المعادلة  dبالنسبة ألجهزة اإلرسال المصنفة بأقصى طاقة خرج غير مذكورة أعاله، يمكن تقدير مسافة الفصل الموصى بها 
 هي أقصى قدرة خرج لجهاز اإلرسال بالواط )واط ( وفقًا للشركة المصنعة لجهاز اإلرسال. Pالمطبقة على تردد جهاز اإلرسال، حيث 

 ميجاهرتز، يتم تطبيق نطاق التردد األعلى. 877ميجاهرتز و  87عند  ملحوظة:

 يتأثر االنتشار الكهرومغناطيسي باالمتصاص واالنعكاس من الهياكل واألشياء واألشخاص. قد ال تنطبق هذه اإلرشادات في جميع الحاالت. ملحوظة:
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 المواصفات .2.2

 . المواصفات2جدول رقم 

 المواصفات  العنصر

 BFنوع  الجزء التطبيقي

 ساعات )بشكل معتاد( 0 عمر البطارية

 قم بتنظيف الجهاز كما هو محدد في دليل االستخدام  طريقة التنظيف والتطهير

 IPX7معدة من النوع  منع دخول الماء

 عملية مستمرة دورة التشغيل

 معدات تعمل بالطاقة داخليا مصدر الطاقة 

  0.4إلى  7.0من  SEMوحدات قيمة  SEMنطاق قيمة 

*SEMقابلية تكرار قيمة 
1

 SEM /+- 7.0وحدات قيمة  

 التخزين
درجة  -9 في درجات حرارة تتراوح من Provizio SEM Scannerيجب تخزين جهاز 

 47%إلى  5%درجة مئوية( عند  95درجة فهرنهايت ) 770درجة مئوية( إلى  -07فهرنهايت )
 نسبية )دون تكثف(.رطوبة 

 ظروف التشغيل
درجة  54في درجات حرارة تتراوح من  Provizio SEM Scannerيجب تشغيل جهاز

 47%إلى  5%درجة مئوية( عند  05درجة فهرنهايت ) 45درجة مئوية( إلى  75فهرنهايت )
 رطوبة نسبية )دون تكثف(. 

 فولت 097-777 لوحة شحن الجهد الكهربائي للتيار المتردد الرئيسي

 أمبير 7.5 لوحة شحن التيار الكهربائي الرئيسي

 
 

                                            
1
التكرار هو اختالف قياس جهاز واحد في نفس الموقع من نفس الشخص عند إجراء قياسات متعددة واحًدا تلو اآلخر )"تكرار"( في نفس الوقت. 



اإلنجليزية )الواليات المتحدة(  

 OTH-SEM250-0358 Rev E 11من  28الصفحة  

 استكشاف األخطاء وإصالحها .2

إذا لم يتم حل الموقف بعد،  إذا تعذر حل أي موقف، يرجى االتصال بمسؤول النظام أو إدارة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية.
 .Bruin Biometricsيرجى االتصال بأخصائي المنتجات أو خدمة عمالء 

 . استكشاف األخطاء وإصالحها2جدول رقم 

 القرار مشكلة

 تسجيل الدخول

صحيح  URLتواصل مع مدير النظام لتثبيت عنوان  لالتصال بالبوابة.  URLال أعرف عنوان 
 للمؤسسات الخاصة بك.

الصحيح من مدير النظام  URLتأكد أن لديك عنوان  ، لكن المتصفح الخاص بي ال يتصل.URLلدي عنوان 
 بك. الخاص

تأكد مع مدير النظام الخاص بك أن جهاز الكمبيوتر 
بك وشبكة اإلنترانت تمت تهيئتهم لالتصال بعنوان  الخاص
URL .هذا 

تستخدم البوابة نفس معلومات تسجيل الدخول التي تستخدمها  ال أتمكن من تسجيل الدخول.
 لألنشطة األخرى.

اطلب من مدير النظام  بتعيين دور على البوابة.ربما لم تقم 
 التأكد من أنك قمت بتعيين دور على البوابة.
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 القرار مشكلة

 نتائج وبيانات المرضى

يتم تحميل البيانات فقط  ربما لم يتم تحميل البيانات حتى اآلن. أنا ال أرى مريض ُمدرج.
 عند وضع الماسح الضوئي في وحدة الضوء مرة أخرى.

هوية المريض الُمدخلة/ أو الممسوحة ضوئيًا تستخدم البوابة 
تأكد من إدخال هوية المريض  لجمع أسماء المرضى.

 صحيح. بشكل

يجب تسجيل كل ماسح ضوئي مع البوابة قبل التمكن من 
تأكد أن الماسح الضوئي ُمدرج في  تسجيل البيانات.

 الجهاز. نتائج

لبوابة هوية المريض الُمدخلة/ أو الممسوحة ضوئيًا تستخدم ا تم إدراج هوية مريض، لكن بدون اسم المريض.
تأكد من إدخال هوية المريض  لجمع أسماء المرضى.

 صحيح. بشكل

يتم تحميل البيانات فقط  ربما لم يتم تحميل البيانات حتى اآلن. لم يتم إدراج مسح ضوئي للمريض.
 عند وضع الماسح الضوئي في وحدة الشحن مرةً أخرى.

هوية المريض الُمدخلة/ أو الممسوحة  تستخدم البوابة
تأكد من إدخال هوية  لجمع أسماء المرضى. ضوئيًا

 بشكل صحيح. المريض

يجب تسجيل كل ماسح ضوئي مع البوابة قبل التمكن من 
تأكد أن الماسح الضوئي ُمدرج في  تسجيل البيانات.

 الجهاز. نتائج

 نتائج الجهاز

كل ماسح ضوئي مع البوابة قبل التمكن من يجب تسجيل  لم يتم إدراج ماسح ضوئي.
تأكد أن الماسح الضوئي ُمدرج في  تسجيل البيانات.

 الجهاز. نتائج
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 القرار مشكلة

 إعداد التطبيق

اتصل بمدير النظام الخاص بك للتأكد أن معلومات اتصال  .BDفشل اختبار اتصال 
 قاعدة البيانات في البوابة صحيحة وُمحدثة.

اتصل بمدير النظام الخاص بك للتأكد أن معلومات اتصال  .LDAPفشل اختبار اتصال 
LDAP .في البوابة صحيحة وُمحدثة 
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لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى موقع الويب  محمية ببراءة اختراع أو أكثر. Bruin Biometricsمنتجات 
scanner.com/patents-https://sem 
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