
 OUSمؤشرات اللغة اإلنجليزية   

 OTH-SEM-IFU-OUS-0359 Rev I 05من  1الصفحة  

  

 

 

 

SEM Scanner S  ®Provizio

SEM Scanner FH ®Provizio 

 

 دليل االستخدام
 

  



 OUSمؤشرات اللغة اإلنجليزية   

 OTH-SEM-IFU-OUS-0359 Rev I 05من  2الصفحة  

  جدول المحتويات

 0 ............................................................................................................................ تحذيرات واحتياطات السالمة 

 0 ............................................................................................................................................ تحذيرات 

 6 .............................................................................................................................................  تنبيهات 

 7 ...............................................................................................................................................................  عام 

 7 ....................................................................................................................................... المصطلحات 2.1

 7 ............................................................................................................................. مؤشرات االستخدام 2.2

 7 .................................................................................................................................... الجهازوصف  2.3

 Provizio SEM Scanner ........................................................................................................ 8جهاز  2.4

 9 .............................................................................. اإلضافية SEM Scanner Componentsمكونات  2.5

 9 .............................................................. (OEMمجموعة قطع غيار الشركة المصنعة للمعدات األصلية ) 2.6

 9 .................................................................................................................................. موانع االستخدام 2.7

 9 ...................................................................................................... الشخصي للمستخدم المقصودالملف  2.8

 9 ...................................................................................................................................... اآلثار السلبية 2.9

 15 ...........................................................................................................................................  الضمان 2.10

 11 ................................................................................................................................... جدول الرموز 2.11

 Provizio SEM Scanner S ........................................................... 12 و  Provizio SEM Scanner FH إعداد 

 12 ........................................................................................................................... فتح العبوة وفحصها 

 12 ..................................................................................................................................... شحن الجهاز 

 11 ................................................... بشبكات المؤسسة الالسلكية Provizio SEM Scannerتوصيل جهاز  

 Provizio SEM Scanner S ....................................... 10و Provizio SEM Scanner FHعملية تشغيل جهازي  

 16 .............................................................................................................................. الميزات الرئيسية 

 16 ......................................................................................................... عناصر التحكم والرموز الرئيسة 

 Provizio SEM Scanner ............................................................................................ 19تشغيل جهاز  

 25 ................................................................................................................................... وضع السكون 

 25 ...............................................................................فقط S -تشعر أحادي االستخدام من نوع تثبيت المس 

 21 ...............................................................................................................................  تثبيت المستشعر 4.5.1

 22 .......................................................................................................................... تحديد وضع التشغيل 



 OUSمؤشرات اللغة اإلنجليزية   

 OTH-SEM-IFU-OUS-0359 Rev I 05من  3الصفحة  

 23 ........................................................................................................................وضع التحميل التلقائي 4.6.1

 21 ....................................................................................................................... وضع التخطيط اليدوي 4.6.2

 21 ...............................................................................................................................  وضع التدريب 4.6.3

 20 ........................................................................................................ خال اليدوي لمعرف المريضاإلد 4.6.4

 20 ............................................................................................................................. تحديد موقع الجسم 

 27 .............................................................................................................................................. إجراء القياسات 

 27 ................................................................................................................................................  عام 

 28 ...................................................................................................... إجراء القياسات على منطقة العجز 

 29 ...................................................................................................... إجراء القياسات في أي من الكعبين 

 31 ......................................................................................................................................... االنتهاء من الجلسة 

 31 ................................................................................. فقط Sقم بإزالة المستشعر أحادي االستخدام النوع  

 31 ............................................................................................................................. التنظيف والتطهير 

 31 .................................................................................................................................. ل البياناتتحمي 

 32 .......................................................................................................................... إيقاف تشغيل الماسح 

 33 .......................................................................................................................................... التنظيف والتطهير 

 33 ..................................................................................................... نظرة عامة على التنظيف والتطهير 

 31 ...................................................................................................................... تعليمات تنظيف الماسح 

 30 .......................................................................................................................تعليمات تطهير الماسح 

 CaviWipe .................................................................................... 30خطوات التطهير باستخدام مناديل  7.3.1

 36 .......................................................................................................................... تنظيف وحدة الشحن 

 38 ........................................................................................................................................... التفسير السريري 

 SEM (S) ........................................................................................... 38اشتقاق قيم دلتا الماسح الضوئي  

8.1.1 SEM255-558 - 38 ...................................................................................................... مجتمع الدراسة 

8.1.2 SEM255-558 - 39 ................................................................................................................... النتائج 

 12 ....................................................................... االنبعاثات الكهرومغناطيسية -توجيهات وإعالن الشركة المصنعة  

 12 ...................................................................................................................... البيئة الكهرومغناطيسية 

 13 ................................................................................................................... المناعة الكهرومغناطيسية 

 10 ................................................................................................................................. المسافة الفاصلة 

 16 ................................................................................................................................................... المواصفات 



 OUSمؤشرات اللغة اإلنجليزية   

 OTH-SEM-IFU-OUS-0359 Rev I 05من  1الصفحة  

 17 ......................................................................................................................................... التخلص من المنتج 

 17 ................................................................................................................................ التعبئة والتغليف 

 17 .................................................................................................................. مستشعر أحادي االستخدام 

 Provizio SEM Scanner ...................................................................................................... 17جهاز  

 18 ......................................................................................................................... استكشاف األخطاء وإصالحها 

 



 OUSمؤشرات اللغة اإلنجليزية   

 OTH-SEM-IFU-OUS-0359 Rev I 05من  0الصفحة  

 تحذيرات واحتياطات السالمة 

وفقًا للوائح ومتطلبات الواليات المتحدة  SEM Scanner S ®Provizioو  SEM Scanner FH ®Provizioتم تصميم وإنشاء 

)الواليات المتحدة( المعمول بها، باإلضافة إلى المعايير األمريكية والدولية لتشغيل المعدات الكهربائية والتوافق الكهرومغناطيسي 
 يها.ومتطلبات السالمة المنصوص عل

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

 والسلس للجهاز. أدناه لضمان التشغيل اآلمن

 

 

يقيد القانون الفيدرالي )الواليات المتحدة( بأنه يمنع بيع هذا الجهاز إال عن طريق طبيب أو ممارس صحي مرخص له  
وفقًا لتوجيهات  Provizio® SEM Scanner Sو  Provizio® SEM Scannerأو بناًء على طلب أي منهما. تم تصميم جهاز 

ومتطلبات ولوائح الواليات المتحدة المعمول بها، باإلضافة إلى المعايير األمريكية والدولية لتشغيل  األجهزة الطبية داخل أوروبا
 المعدات الكهربائية، والتوافق الكهرومغناطيسي، ومتطلبات السالمة المنصوص عليها. 

 

 تحذيرات  

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

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

 :تُستخدم فقط مع مكونات جهاز  تحذيرProvizio SEM Scanner. 

 :لمنع انتشار العدوى، يجب تنظيف أجهزة  تحذيرProvizio SEM Scanners  وتطهيرها وفقًا لإلرشادات الواردة

 في هذا المستند بعد استخدامها مع المريض.

 :ل لكل مريض، في كلمنع انتقال العدوى بين المرضى، استخدم مستشعًرا أحادي االستخدام جديد الستخدامه  تحذير
يمكن فحص مواقع تشريحية متعددة باستخدام نفس المستشعر في جلسة واحدة، غير أنه يجب التأكد من استخدام  جلسة.

يمكن تحديد الجلسة بأنها عملية فحص العَُجز، والكعب األيسر والكعب األيمن لنفس  مستشعر جديد لكل جلسة جديدة.
 المريض.
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 :أحادي االستخدام متسخ.ال تحاول تنظيف أو تطهير مستشعر  تحذير 

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

  تحذير: ال تحاول تفكيك أجهزةProvizio SEM Scanners  بشكل أو تعديلها ألن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لخطر
إال من الشركة المصنعة  Provizio SEM Scannerال يمكن الحصول على خدمة أجهزة  غير مقصود.

(Bruin Biometrics LLC أو مركز خدمة معتمد من )Bruin Biometrics LLC.  يُرجى االتصال بأخصائي

 المنتج الخاص بك أو خدمة العمالء حول أي مشكلة تتعلق بعمل الجهاز.

 طر التعرض لصدمة كهربائية، يجب توصيل هذا الجهاز فقط بمصدر إمداد مؤرض.تحذير: لتجنب خ 

  تحذير: لتجنب خطر االنفجار، يُمنع استخدام أجهزةProvizio SEM Scanners  في وجود عوامل تخدير قابلة

 لالشتعال. 

  تحذير: لن يعمل جهازProvizio SEM Scanner S حادي االستخدام أوالً.بشكل صحيح إذا لم تُثبت موصل المستشعر أ 

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

 تنبيهات 

 :افحص جهاز  تنبيهProvizio SEM Scanner .في حال وجود  للكشف عن التلف أو الحواف الحادة قبل كل استخدام

 ال تحاول استخدام الجهاز. العمالء أو المختص في المنتج الخاص بك.أي تلف أو حواف حادة، يرجى االتصال بخدمة 

  تنبيه: تأكد من توصيل سلك الطاقة بمصدر اإلمداد الرئيسي وشحن جهازProvizio SEM Scanner  بالكامل قبل

 االستخدام.

 :ال تغمر جهاز  تنبيهProvizio SEM Scanner .إلى تلفه قد يؤدي غمر جهاز المسح الضوئي  في أي سوائل

 ويمنعه من العمل بشكل طبيعي.

  :تأكد أن موصل المستشعر جاف تماًما قبل توصيل مستشعر أحادي االستخدام بالجهاز. تنبيه 

للمستخدم و/أو المريض، يجب إخطار الشركة المصنعة السلطة المختصة في الدولة العضو التي يقيم فيها  :ملحوظة

  بالجهاز. يتعلق خطير حدثالمستخدم و/أو المريض بأي 
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 عام  

 المصطلحات 1.2

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

 مؤشرات االستخدام 1.1

لتكون بمثابة مساعد للمعيار الحالي للرعاية للكشف عن اإلصابات/القرحات  Provizio SEM Scannersتم تصميم أجهزة 

 في المراحل المبكرة والمتأخرة على يد متخصصي الرعاية الصحية. الناتجة عن الضغط

 وصف الجهاز 1.2

عبارة عن جهاز محمول باليد يتكون من مستشعر قطب كهربائي واحد، ومستشعر ضغط  Provizio SEM Scannerإن 
، ودلتا SEMمتكامل، وأجهزة وبرامج لتشغيل شاشة جهاز واجهة المستخدم التي تعرض حالة الجهاز، وحالة البطارية، وقيمة 

SEM ("SEM∆").  تمت معايرة جهازProvizio SEM Scanner دة شحن ومصدر طاقة إلعادة شحن مسبقًا ويتم تزويده بوح

 الماسح الضوئي.

 .1.0إلى  1.5من  SEMبتقييم التغيرات في السعة الكهربائية لألنسجة ويعبر عن النتيجة بقيمة  Provizio SEM Scannerيقوم 

ما ال يقل القيمة بعد  Provizio SEM Scanner S SEMيعرض  بدون وحدة )ليست نظاًما دوليًا لقياس الوحدات(. SEMقيمة 

المبلغ عنه كعامل مساعد لمعيار الرعاية عند تقييم كعوب وعجز  SEMيتم استخدام دلتا  التي تم قياسها. SEM( قيم 3عن ثالثة )

  .SEMللحصول على تفاصيل حول تفسير قيم  8انظر القسم  المرضى المعرضين لخطر متزايد لإلصابة بالضغط / القرحة.

 

 يعرض الماسح ووحدة الشحن Provizio SEM Scanner S  1الشكل 

صالح بخادم بيانات مركزي داخل ، عند اقترانه برقم تعريف مريض SEMالمجمعة و SEMيمكن للماسح إرسال قيم 

 راجع دليل مستخدم برنامج البوابة للحصول على مزيد من المعلومات. المؤسسة للمراجعة الحقًا.
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  Provizio SEM Scannerجهاز  1.2

 بثالثة إصدارات: Provizio SEM Scannerيتوفر جهاز 

 Provizio SEM Scanner S  مزود بمستشعر منفصل أحادي االستخدام وغير معقم مع إدخال معّرف المريض

 يدويًا فقط،

  جهازProvizio SEM Scanner FH  مزود بموصل مستشعر مدمج في الماسح مع إمكانية إدخال معّرف المريض

 يدويًا ومسح الرموز الشريطية لمعّرف المريض ضوئيًا، و

 Provizio SEM Scanner S شعر منفصل أحادي االستخدام وغير معقم مع إمكانية إدخال معّرف مزود بمست

 المريض يدويًا ومسح الرموز الشريطية لمعّرف المريض ضوئيًا.

 بوجود حلقات برتقالية متحدة المركز على موصل المستشعر. Provizio SEM Scanner FHيتميز 

 ذهبية.  بمستشعر أزرق مع ثالثة موصالت Provizio SEM Scanner Sيتميز 

 بشكل صحيح إذا لم تُثبت موصل المستشعر أحادي االستخدام أوالً. Provizio SEM Scanner Sلن يعمل جهاز   

 تأكد أن موصل المستشعر جاف تماًما قبل توصيل مستشعر أحادي االستخدام بالجهاز.   

 

 Provizio SEM Scanner FH  2الشكل 
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 Provizio SEM Scanner S  3الشكل 

 اإلضافية SEM Scanner Componentsمكونات  1.2

مزود بوحدة الشحن ومصدر إمداد بالطاقة الذي يتم استخدامه عند شحن الماسح  Provizio SEM Scannerيأتي جهاز 

يتم إعادة شحن البطارية الداخلية عن طريق النقل الالسلكي للطاقة عند  خدام.ويمثل قاعدة للماسح عندما ال يكون قيد االست
  لتعليمات الشحن. 3.2انظر القسم  وضع الماسح في وحدة الشحن.

 (OEMمجموعة قطع غيار الشركة المصنعة للمعدات األصلية ) 1.2

أو فقدها، تتوفر مجموعة قطع غيار الشركة المصنعة  Provizio SEM Scannerفي حالة ضياع المكونات المتوفرة مع 
( للشراء الستبدال هذه العناصر. تحتوي المجموعة على وحدة شحن، وسلك الطاقة، وحقيبة محول OEMللمعدات األصلية )

( في عبوات من الورق المقوى. اتصل بمزود خدمة IFUمحوالت إقليمية( وتعليمات االستخدام ) 0قابس الكهرباء )مع 

 من المعلومات.العمالء للحصول على مزيد من المعلومات. اتصل بمقدم خدمة العمالء لمزيد 

 

 موانع االستخدام 1.2

 ال يجب استخدامه على جلد مجروح ومصمم لالستخدام على الكبار فقط. 

 الملف الشخصي للمستخدم المقصود 1.2

 إن الجهاز ُمصمم الستخدامه على يد متخصصي الرعاية الصحية.

 اآلثار السلبية 1.2

 .Provizio SEM Scannerال توجد آثار سلبية معروفة نتيجة استخدام جهاز 
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 الضمان  1.22

يجب استخدامه بعد الخضوع  .Provizio SEM Scannerيهدف هذا الدليل إلى تقديم إرشادات حول االستخدام الصحيح لجهاز 

  للتدريب المناسب.

روط قد تختلف ش لطلب اإلصالح أو االستبدال بموجب هذا الضمان، يجب على المشترين االتصال بمقدم خدمة العمالء المحلي.
 اتصل بمقدم خدمة العمالء لالطالع على شروط الضمان. ان في بعض البلدان.الضم

ذا يقتصر محتوى ه قد يؤدي استخدام األداة بطريقة مختلفة عن تلك الموضحة في هذا الدليل إلى عمل الجهاز بصورة خاطئة.
 .Provizio SEM Scannerالضمان على العيوب والمواد التي يمكن أن تكون بسبب خطأ أو عيب داخل جهاز 

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 

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

Bruin Biometrics )1 رقم جدولمعرضة للعوامل المدرجة في ال، )و( أو المعدات التي تُباع على أنها مستعملة ، أو )ز 
 للخطر. Provizio SEM Scannerلتي يمكن أن تعرض سالمة جهاز ال يضم قائمة بالعوامل ا 1 رقم جدول أدناه.

 غير موصى بها -األثر الشديد 

 ٪75 -حمض النيتريك  الكيروسين حلقي الهكسان بنزين

 رباعي كلورو اإليثيلين ثالثي كلورو اإليثيلين كلوريد اإليثيل رابع كلوريد الكربون

 التولوين غطاء اللك )ورنيش( غاز الفريون كلوروبنزين

 زيلين النفط جازولين خالي من الرصاص كلوروفورم

  Provizio SEM Scanner. العوامل التي يُمنع استخدامها مطلًقا على جهاز 1 رقم جدول

أو تحميل شركة  Bruin Biometricsال يجوز ألي موزع أو تاجر أو طرف ثالث تقديم أي ضمان نيابةً عن شركة  -ملحوظة 
Bruin Biometrics  أي مسؤولية مالية أخرى فيما يتعلق بجهازProvizio SEM Scanner. 

 ال تُمثل محتويات دليل المستخدم المذكورة ضمانًا.
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 جدول الرموز 1.22

 . جدول الرموز2 رقم جدول

 المعنى الرمز

 اسم أو رقم كتالوج الشركة المصنعة 

 الرقم التسلسلي 

 
 رقم القطعة

 وفقًا لتوجيهات األجهزة الطبية داخل أوروبا CEعالمة  

 
 ممثل االتحاد األوروبي المعتمد

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

 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 لوصول السوائل  Provizio SEM Scanner: يوفر جهاز IPX1معدات مقاومة التنقيط 

 (IEC 92526، طبًقا لمعيار IPX1إليه. )

 
 IEC-92921-1وفقًا لمعيار  BFالجزء التطبيقي من نوع 

 
 يُحفظ بعيًدا عن ضوء الشمس

 
 يٌحفظ جافًا

 

عليه وهو بداخل العبوة أنه مكسور أو مشقق أو لم يُشحن، وعليك اتباع ال تستخدم الجهاز إذا كانت عبوته تالفة ويبدو 
 إرشادات االستخدام التالية

 
 حدود درجات الحرارة )مثال الحدود الموضحة(

 
 حدود الرطوبة )مثال الحدود الموضحة(

 
 محتويات الحزمة

 
 استخدام مريض واحد فقط

 
 غير معقم

 
 جهاز طبي 
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  Provizio SEM Scanner S و  Provizio SEM Scanner FH إعداد 

 فتح العبوة وفحصها 

في حال وجود  ، تحقق من أن الماسح خاٍل من أي عالمات تدل على تلفه.Provizio SEM Scannerبعد فتح عبوة جهاز 
 . Provizio SEM Scannerيوضح عبوة جهاز  1 الشكلعالمات تلف، اتصل بخدمة العمالء. 

 

 تغليف المكونات  4 الشكل

 السياسات واإلجراءات المؤسسية الخاصة بك فيما يتعلق بإعادة التدوير والتخلص من العبوات.اتبع 

 شحن الجهاز 

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

 وهذا أمر طبيعي. و / أو وحدة الشحن عند لمسهما أثناء الشحن. Provizio SEM Scannerقد تشعر بسخونة جهاز  ملحوظة:
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 قبل استخدامه ألول مرة إلى أربعة أشرطة على األقل )الحد األقصى هو خمسة أشرطة(. Provizio SEM Scannerاشحن جهاز 

 اتبع الخطوات أدناه لشحن الماسح:

يتم تعبئة وحدة الشحن بمحول تيار متردد إلى تيار  .1
وهذا المحول مزود بالعديد من  (.0الشكل مستمر )

حدد وضعية الدبوس  وضعيات الدبوس اإلقليمية.
المناسبة لمؤسستك، وأدخله في واجهة المحول وقم 

إلى أنه تم إدخال  Aتشير "النقرة"  بلفه ناحية اليمين.

 الدبابيس وإغالقها.
 

د من قفل المسامير عن طريق لفها بلطف ناحية تأك .2
يجب أن ال تكون المسامير مفكوكة عن  اليسار.

 المحول.

 

 

 محول التيار المتردد / التيار المستمر  5الشكل 

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

 

 قم بتوصيل محول الطاقة بمأخذ الطاقة.  .1
 

تحقق من أن الضوء الموجود في الجزء األمامي  .0
 من وحدة الشحن يظهر باللون البرتقالي. 

 ضع الماسح في وحدة الشحن. 

 

تحقق من أن الضوء يبدأ في الوميض باللون  .6
إذا كان الضوء األخضر ال يومض ، فقد  األخضر.

 Provizioيكون هناك خطأ في وضعية جهاز

SEM Scanner .الضوء البرتقالي  في الحامل

 يعني وجود خطأ.
عند وضع وحدة الشحن، تأكد من وضعه بطريقة  .7

 Provizioتجعل من الصعب فصله عن جهاز

SEM Scanner 

 

 Provizio SEM Scannerالوضع الصحيح لجهاز   9الشكل 

 وحدة الشحن على
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الماسح في وحدة الشحن، يتم تعطيل أثناء وجود  .8
تعرض الشاشة حالة تحميل  شاشة اللمس.

 (.7الشكل البيانات ومستوى شحن البطارية. )

 

 العرض أثناء الشحن  7الشكل 

ملحوظة: عند فصل وحدة الشحن عن مصدر  .9
الطاقة الرئيسي، قد يظل ضوء المؤشر مضيئًا 

 وهذا أمر طبيعي. لفترة قصيرة.

لمزيد من  6.3 يرجى الرجوع إلى القسم .15

 المعلومات بخصوص تحميل بيانات المريض.

 بشبكات المؤسسة الالسلكية Provizio SEM Scannerتوصيل جهاز  

 Provizioاشة الصيانة لـ يرجى الرجوع إلى قسم تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك ودليل استخدام برنامج البوابة ودليل ش
 بشبكتك. Provizio SEM Scannerللحصول على إرشادات حول توصيل
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 Provizio SEMو Provizio SEM Scanner FHعملية تشغيل جهازي  

Scanner S  

 بثالثة إصدارات: Provizio SEM Scannerيتوفر جهاز 

 Provizio SEM Scanner S  مزود بمستشعر منفصل أحادي االستخدام وغير معقم مع إدخال معّرف المريض

 يدويًا فقط، 

  جهازProvizio SEM Scanner FH  مزود بموصل مستشعر مدمج في الماسح مع إمكانية إدخال معّرف المريض

 يدويًا ومسح الرموز الشريطية لمعّرف المريض ضوئيًا، و 

 Provizio SEM Scanner S ستشعر منفصل أحادي االستخدام وغير معقم مع إمكانية إدخال معّرف مزود بم

 المريض يدويًا ومسح الرموز الشريطية لمعّرف المريض ضوئيًا.

 بوجود حلقات برتقالية متحدة المركز على موصل المستشعر. Provizio SEM Scanner FHيتميز 

 ت ذهبية. بمستشعر أزرق مع ثالثة موصال Provizio SEM Scanner Sيتميز 

 بشكل صحيح إذا لم تُثبت المستشعر أحادي االستخدام أوالً. Provizio SEM Scanner Sلن يعمل جهاز   

 Provizio SEMيتميز إصدار يعمل كال إصداري الماسح بنفس الطريقة، وبنفس األوضاع وطرق المسح والتفسير السريري.

Scanner S ستتم اإلشارة إلى هذه الخطوات بحرف  ر أحادي االستخدام وإزالته.بأن به خطوات إضافية تخص تثبيت المستشع
"S .فقط" في هذا الدليل 

 إجراءات التنظيف والتطهير. 7انظر القسم 
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 الميزات الرئيسية 

 

 

 

 )وسط( Provizio SEM Scanner FH)يسار( و  Provizio SEM Scanner Sالميزات الرئيسية لجهاز   8الشكل 

 

 الرئيسةوالرموز  عناصر التحكم 

 .Provizio SEM Scannerتصف الجداول التالية عناصر التحكم والرموز المستخدمة في هذا الدليل وجهاز 

 

 العناصر المادية  3 رقم جدول

 الوصف االسم عنصر التحكم

 
 يقوم بتشغيل وإيقاف تشغيل الماسح الضوئي زر اإلجراء
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 عناصر التحكم في تحديد الوضع  4 رقم جدول

 الوصف االسم عنصر التحكم

 
 يعرض شاشات اإلعداد والتكوين اإلعدادات

 
 التحميل التلقائي

يدخل في وضع مسح الرمز الشريطي ضوئيًا )إن وجد( ووضع 
 التحميل التلقائي

 
 يعرض وضع التخطيط اليدوي التخطيط اليدوي

 
 يعرض إدخال معّرف المريض اليدوي معّرف المريض اليدوي

 
 يعرض وضع التدريب والبحث التدريب 

 

 عناصر التحكم في التنقل  5 رقم جدول

 الوصف االسم عنصر التحكم

 
 يعود إلى الرئيسية ويبدأ جلسة مسح جديدة الرئيسية

 
 الشاشة التاليةينتقل إلى  الشاشة التالية

 
 ينتقل إلى الشاشة السابقة الشاشة السابقة

 
 يحدد منطقة الجسم تحديد

 
 العودة إلى اختيار منطقة الجسم منطقة الجسم

 
 حذف

من شاشة تحديد  -يحذف القياسات الخاصة بمنطقة الجسم 
 الجسم منطقة

 من شاشات المسح  -يحذف آخر قراءة 

 
 يقبل اإلعداد/التحديد و  موافق
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 عناصر تحكم أخرى  9 رقم جدول

 الوصف االسم عنصر التحكم

 
 يعرض شاشة ضبط الصوت الصوت

 
 التحديث

في وضع التدريب، يحذف المجموعة الحالية من عمليات 
 والدلتا  المسح

 

 رموز مستوى البطارية  7 رقم جدول

 الوصف االسم عنصر التحكم

 الماسح متصل بوحدة الشحن ولكن ال يستجيب للشحن مؤشر البطارية 

 مستوى البطارية منخفض مؤشر البطارية 

 
 مستويات البطارية المتوسطة مؤشر البطارية

 مستوى بطارية متوسط، الحد األدنى للجهاز األولي مؤشر البطارية 

 البطارية مكتملة مؤشر البطارية 

 

 رموز تحميل البيانات  8 رقم جدول

 الوصف االسم عنصر التحكم

 
 تحميل البيانات قيد التقدم تحميل البيانات

 
 اكتمال تحميل البيانات تحميل البيانات

 
 فشل تحميل البيانات تحميل البيانات

 

 رموز أخرى  6 رقم جدول

 الوصف االسم عنصر التحكم

 
 فشلت المعايرة الذاتية للماسح فشل المعايرة
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  Provizio SEM Scannerتشغيل جهاز  

بشكل صحيح وفقًا لإلرشادات الواردة  Provizio SEM Scannerلمنع انتشار العدوى، يجب تنظيف وتطهير جهاز  

 في هذا الدليل بعد استخدامه على المريض.

حص يمكن ف لمنع انتقال العدوى بين المرضى، استخدم مستشعًرا أحادي االستخدام جديد لكل مريض، في كل جلسة. 

ديد ستخدام مستشعر جمواقع تشريحية متعددة باستخدام نفس المستشعر في جلسة واحدة، غير أنه يجب التأكد من ا

 المريض. تم تحديد الجلسة بأنها عملية فحص العَُجز، والكعب األيسر والكعب األيمن لنفس لكل جلسة جديدة.

  ال تحاول تنظيف أو تطهير مستشعر أحادي االستخدام متسخ. 

 :Provizio SEM Scannerاتبع الخطوات التالية لبدء جلسة بأي إصدار من 

( من الماسح الضوئي أثناء بدء التشغيل حيث يقوم الماسح بإجراء معايرة 9رقم  الشكلستشعر )ال تلمس منطقة الم .1

لمس  إذا تم كهربائية أو تلف الماسح. ال يوجد خطر حدوث صدمة ذاتية وقد يؤدي لمس المستشعر إلى إبطال النتائج.
 المستشعر أثناء بدء التشغيل، فقم بإيقاف تشغيل الماسح وأعد تشغيله.

 

 Provizio SEM Scannerمستشعر   6الشكل رقم 

من وحدة الشحن. يجب تشغيل  Provizio SEM Scannerإذا كان الماسح متصاًل بوحدة الشحن، فقم بإزالة جهاز  .2

 ( حتى تضيء الشاشة.إذا كانت الشاشة مظلمة، فاضغط مع االستمرار على زر التشغيل ) الوحدة تلقائيًا.
 ( حتى تضيء الشاشة. إذا لم يكن الماسح متصاًل بوحدة الشحن، فاضغط مع االستمرار على زر التشغيل ) .3
  ف حاد.تحقق من عدم وجود تلف واضح في الماسح أو طر .1

 إذا كان مكسوًرا أو تم العثور على أي تلف أو أطراف حاد. ملحوظة: ال تستخدم الماسح
 .7إذا لزم األمر، قم بتنظيف و/ أو تطهير الوحدة طبقًا لقسم رقم  .0

 (.15 رقمالشكل ، ستظهر شاشة البداية )Provizio SEM Scannerبعد تشغيل 

 



 OUSمؤشرات اللغة اإلنجليزية   

 OTH-SEM-IFU-OUS-0359 Rev I 05من  25الصفحة  

 (11رقم الشكل)

  

  Provizio SEM Scannerشاشة بداية جهاز   12الشكل رقم 

( إلى شاشات اإلعداد والتكوين، مما يتيح للمستخدم تكوين اإلعدادات الالسلكية واإلعدادات ينقلك لمس زر اإلعدادات )
  األخرى للماسح.

 ( بتغيير اللغة. سيسمح لك لمس زر اللغة ) 

 بعد عدة ثواٍن، سيتقدم الماسح في سير العمل.

 وضع السكون 

دة في وضع السكون، لن تسجل الوح إلى اللون الداكن في وضع السكون لتوفير الطاقة.خالل فترة الخمول، قد تتحول الوحدة 
 أي قراءات وسيتم إيقاف تشغيل الشاشة.

إذا كانت جلسة المسح جارية، فسيعود الماسح إلى  قد يتم إعادة الماسح الساكن إلى وضع التشغيل بالضغط على زر التشغيل.
 آخر مرة، ويستأنف التشغيل من تلك النقطة. الشاشة التي كان المستخدم يستخدمها

 فقط S -تثبيت المستشعر أحادي االستخدام من نوع  

 .Provizio SEM Scanner Sينطبق هذا القسم فقط على جهاز 

حص يمكن ف لمنع انتقال العدوى بين المرضى، استخدم مستشعًرا أحادي االستخدام جديد لكل مريض، في كل جلسة. 

متعددة باستخدام نفس المستشعر في جلسة واحدة، غير أنه يجب التأكد من استخدام مستشعر جديد مواقع تشريحية 

 المريض. تم تحديد الجلسة بأنها عملية فحص العَُجز، والكعب األيسر والكعب األيمن لنفس لكل جلسة جديدة.

، مما يؤدي إلى تثبيت المستشعر أحادي االستخدام.                 شاشة تثبيت المستشعر 
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 (11 رقم الشكل)

 

 فشلت المعايرة 11 الشكل رقم

 

 معايرة المستشعر 12الشكل رقم 

 

 شاشة تثبيت المستشعر  13الشكل رقم

سيقوم الماسح بعد ذلك بإعادة المعايرة إلى المستشعر  (.(، اضغط على الشاشة التالية )1.0بعد تثبيت المستشعر )قسم 
حاول المعايرة مرة  ، قم بإزالة المستشعر وتجاهل.                    إذا فشل الماسح في المعايرة (.12 رقمالشكل المثبت )

  أخرى عن طريق تثبيت جهاز استشعار جديد.

 إذا استمر الماسح في فشل المعايرة، فيرجى االتصال بخدمة العمالء.

 تثبيت المستشعر 2.2.2

حص يمكن ف المرضى، استخدم مستشعًرا أحادي االستخدام جديد لكل مريض، في كل جلسة.لمنع انتقال العدوى بين  

مواقع تشريحية متعددة باستخدام نفس المستشعر في جلسة واحدة، غير أنه يجب التأكد من استخدام مستشعر جديد 

 المريض. يمن لنفستم تحديد الجلسة بأنها عملية فحص العَُجز، والكعب األيسر والكعب األ لكل جلسة جديدة.

  ال تحاول تنظيف أو تطهير مستشعر أحادي االستخدام متسخ. 

 

وعلى الرغم من أنه ليس معقًما،  يتم توفير المستشعر أحادي االستخدام نظيفًا وغير معقم في أكياس مغلقة بشكل فردي.
 فاحرص على عدم اتساخ المستشعر دون داعٍ.

يوجد شق في المستشعر  (.11الشكل ) Provizio SEM Scannerقم بإخراج المستشعر من الحقيبة، وضعه على موصل 

سوف تسمع وتشعر بنقرة عندما يُثبت المستشعر بشكل  عر.وعروة مقابلة على موصل الماسح للمساعدة في محاذاة المستش
القوة المفرطة غير مطلوبة لتثبيت أو إزالة المستشعر أحادي االستخدام، فقد تم تصميم الجهاز لضمان  صحيح على الموصل.

 إجراء عملية بسيطة مع تحقيق اتصال آمن بمجرد تثبيته. 

 

 المعايرة فشلت 31 رقم الشكل شاشة تثبيت المستشعر  11الشكل رقم
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 تثبيت المستشعر أحادي االستخدام  14الشكل 

 ( للتقدم إلى الخطوة التالية، كما هو موضح أعاله.بمجرد تثبيت المستشعر، اضغط على الشاشة التالية )

 تحديد وضع التشغيل 

  (: 10 رقمالشكل ثالث عمليات سير عمل محتملة )  Provizio SEM Scannerبعد نجاح المعايرة، يوفر 

سينفذ وضع التشغيل  (زر الرمز الشريطي ) الضغط على .1
استخدم هذا الوضع إذا كان المريض لديه  تحميل البيانات بالكامل.

 WIFIإسورة ذات رمز شريطي برنامج بوابة مثبت على شبكة 

 الخاصة بالمؤسسات. 

 

 تحديد الوضع  15الشكل رقم 

( سينفذ وضع التشغيل الضغط على زر التخطيط اليدوي ) .2
يكون هذا الوضع مناسبًا عندما ال يكون لدى المريض  اليدوي.

إسورة ذات رمز شريطي، أو إذا لم يكن لدى المؤسسة برنامج 
 بوابة مثبت. 

( في الزاوية اليمنى الضغط على زر معّرف المريض اليدوي ) .3
عد إدخال ب السفلية سيسمح للمستخدم بإدخال معّرف المريض يدويًا.

 الجهاز إلى شاشة تحديد موقع الجسم.معرف المريض، سينتقل 

 ( في الزاوية اليسرى السفلية سينفذ وضع االختبار للتدريب والبحث.ملحوظة: الضغط على زر التدريب )
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فقط ،  Provizio SEM Scanner S( إلى شاشة مستشعر التثبيت )في كل من هذه األوضاع ، لمس رمز الرئيسية )
 فقط( ، وستبدأ جلسة مريض جديدة. Provizio SEM Scanner( أو شاشة تحديد الوضع )1.0 القسم

 وضع التحميل التلقائي 2.2.2

 معرفعند الدخول في وضع التحميل التلقائي، إذا لم يكن الماسح يحتوي على قارئ رمز شريطي، ستظهر شاشة إدخال 
 سيسمح لك ذلك بإدخال معرف المريض. (.1.6.1المريض اليدوي )القسم 

( 16 رقمالشكل الشريطي )إذا كان الماسح يحتوي على قارئ رمز شريطي، فسيعرض الجهاز شاشة )شاشات( مسح الرمز 
 .D-2و  D-1سيقبل قارئ الرمز الشريطي كال من الرموز  ضوئيًا.

 

  

 شاشة مسح الرمز الشريطي ضوئيًا  19الشكل رقم 

 استخدم الضوء األخضر لتسليط القارئ على الرمز الشريطي  ( لتنشيط الماسح.اضغط على زر الرمز الشريطي )
 (.17 رقمالشكل )

 

 مسح هوية المريض ضوئيًا  17الشكل رقم 
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  (.1.7بمجرد تحديد الماسح للرمز الشريطي، ستظهر شاشة تحديد الجسم )القسم 

إذا فشل التعرف على الرمز الشريطي، يمكنك المحاولة مرة أخرى عن طريق تغيير وضع الماسح أو إضافة ضوء إضافي أو 
 مسح آخر للرموز الشريطية الخاصة بالمريض.

( في الزاوية اليمنى السفلية إلدخال زر معرف المريض اليدوي ) إذا تعذر مسح الرمز الشريطي ضوئيًا، فاضغط على
 ( بعد إدخال معرف المريض، سينتقل الجهاز إلى شاشة تحديد موقع الجسم.1.6.1هوية المريض يدويًا. )الجزء 

 وضع التخطيط اليدوي 2.2.1

 (.1.7عند الدخول إلى وضع التخطيط اليدوي، ستظهر شاشة تحديد الجسم )القسم 

ملحوظة: في هذا الوضع، حتى إذا تم تكوين الماسح لالتصال بخادم البوابة، فلن يتم حفظ بيانات المريض في الماسح 
 تحميلها. أو

الفرديتين في السجل الطبي المادي أو اإللكتروني للمريض وفقًا لسياسات  ∆SEMودلتا  SEMملحوظة: يجب تدوين قيم 

 وإجراءات مؤسستك.

 وضع التدريب 2.2.2

  (.18 رقمالشكل عند الدخول في وضع التدريب، ستظهر شاشة وضع التدريب )

 

 شاشة وضع التدريب  18الشكل رقم 

  .0قم بمسح كل منطقة من الجسم حسب الرغبة طبقًا للقسم رقم 

 ( لمسح البيانات الحالية وبدء مسح ضوئي جديد.المس رمز التحديث )

( أو شاشة تحديد 1.0فقط ، القسم  Provizio SEM Scanner S( إلى شاشة مستشعر التثبيت )المس رمز الرئيسية )
 فقط( ، وستبدأ جلسة مريض جديدة. Provizio SEM Scannerالوضع )
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ملحوظة: في هذا الوضع، حتى إذا تم تكوين الماسح لالتصال بخادم البوابة، فلن يتم حفظ بيانات المريض في الماسح 
 تحميلها. أو

الفرديتين في السجل الطبي المادي أو اإللكتروني للمريض وفقًا لسياسات  ∆SEMودلتا  SEMملحوظة: يجب تدوين قيم 

 وإجراءات مؤسستك.

 اإلدخال اليدوي لمعرف المريض 2.2.2

 تظهر الشاشة إلدخال معرف المريض يدويًا. 19 رقمالشكل 

 

 

 شاشة إدخال معرف المريض اليدوي  16الشكل رقم 

 أحرف المعرف.باستخدام معرف الرمز الشريطي الذي يرتديه المريض أو المخطط، أدخل جميع 

 ( لمسح األخطاء.>استخدم مفتاح الحذف )

 (.#للوصول إلى األرقام، اضغط على مفتاح الرقم )

 ( لالستمرار في تحديد موقع الجسم.موافق) OKعند االنتهاء، اضغط على مفتاح 

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

 تحديد موقع الجسم 

توضح هذه  (.25الشكل في أوضاع المسح الضوئي للرمز الشريطي والتخطيط اليدوي، ستظهر شاشة تحديد موقع الجسم )
 النهائية لكل منطقة. ∆SEMالشاشة القدرة على مسح منطقة العجز والكعب األيسر والكعب األيمن، باإلضافة إلى عرض قيم دلتا 

يتم مسح مناطق الجسم ضوئيًا بأي ترتيب أو قد  ( فوق منطقة الجسم التي ترغب في مسحها ضوئيًا.المس رمز التحديد )
 حذفها بناًء على الحكم السريري.
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التي تم تسجيلها لتلك  ∆SEM( وتظهر قيمة دلتا لمنطقة الجسم، سيتغير رمز ) SEMبمجرد إجراء مجموعة من قياسات 

( بجانب لكل منطقة من مناطق الجسم عن طريق لمس رمز الحذف ) ∆SEMيمكن حذف قيمة دلتا  (.المنطقة )
 .∆SEMدلتا  قيمة

 

 

 شاشة تحديد موقع الجسم  22الشكل 

( أو 1.0فقط، القسم رقم  Provizio SEM Scanner S(، ستنتقل إلى شاشة تثبيت المستشعر )بمجرد لمس رمز الرئيسية )
 فقط(، وستبدأ جلسة مريض جديدة. Provizio SEM Scannerشاشة تحديد الوضع )
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 إجراء القياسات 

 عام 

 على الجلد المجروح أو المعرض للخطر. Provizio SEM Scannerال تستخدم  

بشكل صحيح وفقًا لإلرشادات الواردة  Provizio SEM Scannerلمنع انتشار العدوى، يجب تنظيف وتطهير جهاز  

 في هذا الدليل بعد استخدامه على المريض.

حص يمكن ف لمنع انتقال العدوى بين المرضى، استخدم مستشعًرا أحادي االستخدام جديد لكل مريض، في كل جلسة. 

ة باستخدام نفس المستشعر في جلسة واحدة، غير أنه يجب التأكد من استخدام مستشعر جديد مواقع تشريحية متعدد

 لكل جلسة جديدة.

  ال تحاول تنظيف أو تطهير مستشعر أحادي االستخدام متسخ. 

 

ط في موقع تشريحي إلى الكشف عن اإلصابات/القرحات الناتجة عن الضغ 5.6التي تساوي أو تزيد عن  SEMتشير نتيجة 

 في المراحل المبكرة والمتأخرة.

 

 .21الشكل يظهر المخطط العام لشاشة القياس في الشكل رقم 

  

 شاشة قياس )الكعب األيسر(  21الشكل 

يشير الرقم الموجود في األعلى إلى معّرف المريض/الرمز الشريطي الذي تم مسحه ضوئيًا، إذا كان في وضع الرمز 
 في وضع التدريب، ستظهر شاشة فارغة. اليدوي، سيظهر "ال يوجد معّرف مريض".في وضع التخطيط  الشريطي.
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في وضع التدريب، ستظهر  في أوضاع التخطيط اليدوي والرمز الشريطي، ستظهر منطقة الجسم المحددة باألسفل.
 فارغة. شاشة

ى م يتم إجراؤه بعد، بينما تشير النقطة إلتشير الدوائر إلى أن المسح ل فيما يلي مؤشرات عدد عمليات المسح التي تم إجراؤها.
 بالنسبة إلى الكعب، تظهر أربع دوائر في البداية. بالنسبة إلى منطقة العجز، تظهر ست دوائر في البداية. حدوث مسح.

سيظهر ( قياسات، 9بعد تسعة ) وضع التدريب، ال تظهر أي دوائر في البداية وعند أخذ القياسات، ستشير النقاط إلى العدد. في
 قياس الحق بعالمة "زائد" )+(، مما يشير إلى اكتمال أكثر من تسعة قياسات. أي

بمجرد االنتهاء من ثالثة  ".-.-في البداية، سيظهر هذا كـ " .∆SEM( إلى دلتا تشير الدائرة الكبيرة في الصورة اليسرى )
  .∆SEM قياسات أو أكثر، ستظهر دلتا

 البرتقاليباللون  5.6التي تساوي أو أكبر من  ∆SEM سيتم تلوين قيمة دلتا .األخضرباللون  5.6بأقل من  SEMقيمة  تظهر

 لإلشارة إلى اكتشاف اإلصابة/القرحة الناتجة عن الضغط في المرحلة المتأخرة والمبكرة.

 

حذف هذا القياس عن طريق لمس  يمكن الحالية. SEM( قياس قيمة تعرض الدائرة األصغر الموجودة في الصورة اليمنى )

 سترى بعد ذلك تغيير عدد دوائر/نقاط القياس وفقًا لذلك. (.رمز الحذف )

( إلى شاشة في أسفل يمين الشاشة في وضع مسح الرمز الشريطي أو وضع التخطيط اليدوي، سينقلك زر الشاشة السابقة )
 البيانات الحالية وبدء مسح ضوئي جديد. ( لحذففي وضع التدريب، رمز التحديث ) تحديد موقع الجسم.

 

 تأكد من إزالة أي مرطب أو مادة سطحية موجودة على منطقة الجلد المراد تقييمها. 

  تأكد من وضع المستشعر بشكل مستٍو على جلد المريض في المنطقة المراد مسحها.

  قم بزيادة الضغط على المنطقة باستمرار إلى أن يبدأ المسح.

 بعد سماع صوت الصافرة، ارفع الماسح بعيًدا عن الجلد. ح ويصدر صوتًا عند إجراء القياس.سيومض الماس

 إجراء القياسات على منطقة العجز  

 تأكد من إزالة أي مرطب أو مادة سطحية موجودة على منطقة الجلد المراد تقييمها. 

  مسحها.تأكد من وضع المستشعر بشكل مستٍو على جلد المريض في المنطقة المراد 

  قم بزيادة الضغط على المنطقة باستمرار إلى أن يبدأ المسح.

 بعد سماع صوت الصافرة، ارفع الماسح بعيًدا عن الجلد. سيومض الماسح ويصدر صوتًا عند إجراء القياس.
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طريق التحرك في يتم إجراء هذه القياسات عن  .SEM( قياسات لقيمة 6بالنسبة إلى العجز، يوصى بإجراء ما ال يقل عن ستة )

ى تُعرض األوضاع الموص اتجاهات حول البروز العظمية لتحديد األنسجة السليمة والمناطق التالفة األخرى حول البروز العظمية.
 (. 22الشكل ) belowإلكمال تقييم العجز كما موضح في األسفل  Provizio SEM Scannerبها لقراءات جهاز 

  

 مواقع القياس العجزية الموصى بها  22الشكل 

حول  3كنقطة بداية، يُجرى القياس األول فوق الفلح األلوي في منطقة العجز، حول العصب الشوكي العجزي  .1
  العجزي. العظم

قد تنشأ اختالفات بمسافات متباعدة بسبب وضعية المريض  .1جنبًا إلى جنب من رقم  6إلى  2القياسات من  يتم اتخاذ .2
  .6و 0والقيود التي تمنع إجراء القياسات في الموضعين رقم 

 من عظم العجز. 3أعلى من العصب الشوكي العجزي  3ال ينبغي أن يكون رقم  .3

 إجراء القياسات في أي من الكعبين 

 من إزالة أي مرطب أو مادة سطحية موجودة على منطقة الجلد المراد تقييمها. تأكد 

  تأكد من وضع المستشعر بشكل مستٍو على جلد المريض في المنطقة المراد مسحها.

  قم بزيادة الضغط على المنطقة باستمرار إلى أن يبدأ المسح.

 الصافرة، ارفع الماسح بعيًدا عن الجلد. بعد سماع صوت سيومض الماسح ويصدر صوتًا عند إجراء القياس.

 

يتم إجراء القياسات عن طريق التحرك في اتجاهات حول البروز  ( قياسات على األقل.1لمسح الكعب، يوصى بإجراء أربع )

تُعرض األوضاع الموصى بها لقراءات  العظمية لتحديد األنسجة السليمة والمناطق التالفة األخرى حول البروز العظمية.
Provizio SEM Scanner ( 23الشكل إلكمال تقييم الكعب األيسر في) أدناه . 
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 الجزء الخلفي من الكعب حول العقبي. تجنب وضع جهاز :2 رقم
Provizio SEM Scanner .على وتر العرقوب 

الجانب الجانبي هو نفس جانب  الجانب الجانبي من الكعب. :1 رقم

تجنب وضع جهاز  القدم الخامس(. إصبع القدم الصغير )إصبع
Provizio SEM Scanner على الكعب الجانبي 

 
  

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

تجنب وضع جهاز  إصبع القدم الكبير )إصبع القدم األول(.
Provizio SEM Scanner .على الكعب اإلنسي 

 كعب القدم )نعل الكعب( من الطرف الخلفي للكعب.  :2رقم 

 مواقع قياس الكعب الموصى بها  23الشكل 

  من الكعب األيسر. xيبدأ  1رقم  .1

 .1جنبًا إلى جنب من رقم  1إلى  2يتم وضع األرقام من  .2

 إذا كان أحد مواقع القياس متصلبًا، فال تسجل القراءة هناك. .3
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 االنتهاء من الجلسة 

 فقط Sقم بإزالة المستشعر أحادي االستخدام النوع  

 .Provizio SEM Scanner Sينطبق هذا القسم فقط على جهاز 

حص يمكن ف لمنع انتقال العدوى بين المرضى، استخدم مستشعًرا أحادي االستخدام جديد لكل مريض، في كل جلسة. 

المستشعر في جلسة واحدة، غير أنه يجب التأكد من استخدام مستشعر جديد لكل مواقع تشريحية متعددة باستخدام نفس 

 تم تحديد الجلسة بأنها عملية فحص للكعب األيسر والكعب األيمن لمريض واحد. جلسة جديدة.

 امسك الماسح بقوة بإحدى يديك واسحب المستشعر برفق بعيًدا عن الموصل. عكس طريقة التثبيت. تتم إزالة المستشعر
 المفرطة غير مطلوبة لتثبيت أو إزالة المستشعر أحادي االستخدام، فقد تم تصميم الجهاز لضمان إجراء عملية بسيطة. القوة

اسحب امسك الماسح بقوة بإحدى يديك و تحريك المستشعر يشبه طريقة المفصلة. تتم إزالة المستشعر عكس طريقة التثبيت.
 ر. المستشعر برفق بعيًدا عن موصل المستشع

 اتبع السياسات واإلجراءات المؤسسية الخاصة بك فيما يتعلق بإعادة التدوير والتخلص من المستشعر.

 التنظيف والتطهير 

 .7نظف الماسح وعقمه إذا لزم األمر حسب التوجيهات الواردة في القسم 

بشكل صحيح وفقًا لإلرشادات الواردة  Provizio SEM Scannerلمنع انتشار العدوى، يجب تنظيف وتطهير جهاز  

 في هذا الدليل بعد استخدامه على المريض.

حص يمكن ف ي االستخدام جديد لكل مريض، في كل جلسة.لمنع انتقال العدوى بين المرضى، استخدم مستشعًرا أحاد 

مواقع تشريحية متعددة باستخدام نفس المستشعر في جلسة واحدة، غير أنه يجب التأكد من استخدام مستشعر جديد 

 لكل جلسة جديدة.

  ال تحاول تنظيف أو تطهير مستشعر أحادي االستخدام متسخ. 

 تحميل البيانات 

في  Provizio SEM Scannerتأكد من عدم وجود مواد غريبة في فتحة وحدة الشحن قبل وضع جهاز  

 الشحن. وحدة
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عند وضع الماسح في وحدة الشحن، يتحول إلى وضع الشحن ويبدأ االتصاالت الالسلكية مع الشبكة الالسلكية المكّونة، 
  جميع االتصاالت مشفرة وآمنة. يتصل بخادم البوابة. ثم

جرد اتصال الماسح الضوئي بخادم البوابة، يتم تحميل جميع جلسات البيانات المخزنة إلى خادم البوابة ثم حذفها من جهاز بم
Provizio SEM Scanner كانت هناك حاالت عرضية للبيانات ال يتم تحميلها تلقائيًا، وهذا عادةً بسبب عدم بدء تشغيل .

WIFI  ستظهر عالمة  -المنشأةX  في هذه الحالة: -حمراء 

 إذا ظلت المشكلة موجودة –حاول فقط إزالة الجهاز واستبداله في وحدة الشحن 

  تأكد من عدم وجود مشكالتWIFI  إذا لم تكن موجودة -معروفة جارية في المنشأة  

  شفير الخطأ تلديهم حق الوصول إلى دليل لفك  –قم بإحالة المسألة إلى فريق دعم تكنولوجيا المعلومات التابع للمنشأة
 وإيجاد حل

 

إذا تم مقاطعته أثناء نقل البيانات، فسيعيد الماسح إرسال البيانات التي تمت مقاطعتها وغير المرسلة في المرة التالية التي يتم 
 فيها وضعه في الشاحن.

 إيقاف تشغيل الماسح 

 يمكن إيقاف تشغيل الماسح بالضغط على زر التشغيل مع االستمرار.

 تشغيله ثم إعادة تشغيله، سيعاد تشغيل الماسح ويبدأ جلسة مسح جديدة للمريض.بعد إيقاف 
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 التنظيف والتطهير 

 ال تعيد استخدام المستشعرات أحادية االستخدام لعدة مرضى أو في جلسات متعددة. 

ردة في بشكل صحيح وفقًا للتعليمات الوا Provizio SEM Scannerلمنع انتشار العدوى، يجب تنظيف وتطهير  

 تعليمات االستخدام هذه بعد استخدامه على المريض.

حص يمكن ف لمنع انتقال العدوى بين المرضى، استخدم مستشعًرا أحادي االستخدام جديد لكل مريض، في كل جلسة. 

كل لمواقع تشريحية متعددة باستخدام نفس المستشعر في جلسة واحدة، غير أنه يجب التأكد من استخدام مستشعر جديد 

 جلسة جديدة.

في حالة مالمسة الجهاز لألسطح الملوثة )على سبيل المثال، إذا سقط على األرض(؛ فيجب تنظيفه وتطهيره قبل قراءة  

 المريض مرة أخرى.

 في أي سوائل. قد يؤدي غمر الجهاز إلى تلفه ويمنعه من العمل بشكل طبيعي. Provizio SEM Scannerال تغمر جهاز  

 لى التنظيف والتطهيرنظرة عامة ع 

بين كل استخدام على المرضى  Provizio SEM Scannerبالتنظيف اليدوي وتطهير جهاز  Bruin Biometrics LLCتوصي 

باستخدام مناديل التنظيف والتطهير المبللة غير الكاشطة المسجلة في الواليات المتحدة األمريكية والموضحة في اإلرشادات 
 مطلقًا للعوامل الكيميائية المدرجة في قسم الضمان وإخالء المسؤولية. Provizio SEM Scannerهاز يجب أال يتعرض ج أدناه.

 سيؤدي استخدام هذه العوامل إلى إبطال ضمان المنتج وقد يؤدي إلى تلف الماسح.

وتعقيمه باستخدام مناديل تنظيف وتطهير مبللة غير كاشطة تحتوي على عناصر  Provizio SEM Scannerيجب تنظيف جهاز

هزة لتحقيق متطلبات التنظيف والتطهير لألج .دوري بشكل والتطهير التنظيف عملية إجراء يجب كيميائية متوسطة المستوى.
المبللة المصممة ألداء كلتا استخدام المناديل   Bruin Biometrics LLCذات المستوى المتوسط من المخاطر، اختبرت

  العمليتين: منظف ومطهر كيميائي في شكل منديل مبلل واحد.

فقط( والمستشعر  Provizio SEM Scanner Sيمكن تنظيف الماسح بالكامل وتطهيره بأمان، بما في ذلك موصل المستشعر )
(Provizio SEM Scanner FH .)فقط 

  الستخدام باتباع السياسات واإلجراءات المؤسسية الخاصة بمواد االتصال بالمريض.يجب التخلص من أجهزة االستشعار أحادية ا

 قم بإزالة أي منتج تنظيف أو تطهير وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.

للتنظيف  Metrex Researchمن  ™CaviWipeتم تصميم معظم المناديل المبللة التي تستخدم في الرعاية الصحية مثل 
 .™CaviWipeمناديل  Bruin Biometrics LLCاختبرت شركة  والتطهير.
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 تعليمات تنظيف الماسح 

باستخدام مناديل تنظيف غير كاشطة ومبللة بعوامل مثل كحول األيزوبروبيل  Provizio SEM Scannerيجب تنظيف جهاز 

 أو المنظفات الخفيفة.

  تأكد من أن المنديل رطب بوضع منديل مبلل جديد عليه. (1)

 SEMثانية إلزالة األوساخ والحطام من ماسح  10تماًما لمدة  Provizio SEM Scannerامسح جميع أسطح جهاز  (2)
ثانية حتى إذا لم يكن هناك أوساخ أو حطام  10استمر في المسح لمدة  .26 الشكل و  27 الشكلكما هو موضح في 

 د استخدام المناديل.ال تعي مرئي.

 

 

 قم بتنظيف الجزء األمامي من الماسح  24الشكل رقم 
 

 نظف جوانب وظهر الماسح  25الشكل رقم 

 

ثانية  35امسح جميع أسطح الماسح تماًما لمدة ال تقل عن  أخرج مندياًل جديًدا من الموزع وتأكد من أن المنديل رطب. (3)
مرئي. يجب أن ثانية حتى إذا لم يكن هناك أوساخ أو حطام  35إلزالة أي تربة متبقية مرئية. استمر في المسح لمدة 

 ال تعيد استخدام المناديل. يكون سطح الجهاز مغطى بالكامل بمحلول المسح.

لمدة ال  Provizio SEM Scannerامسح جميع أسطح جهاز  أخرج مندياًل جديًدا من الموزع وتأكد من أنه رطب. (1)
يجب أن يكون سطح  و حطام مرئي.ثانية حتى إذا لم يكن هناك أوساخ أ 35ثانية. استمر في المسح لمدة  35تقل عن 

 ال تعيد استخدام المناديل. الجهاز مغطى بالكامل بمحلول المسح.

 في حالة عدم وجود تعليمات، فإن التخلص تخلص من المناديل المستخدمة وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة للمناديل. (0)

  ال ترمها في المرحاض.الموصى به من المنديل )المناديل( المستخدمة هو كنفايات طبية؛ 

 نظف جوانب وظهر الماسح 24الشكل رقم 

 

 قم بتنظيف الجزء األمامي من الماسح الماسح 25الشكل رقم 
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 تعليمات تطهير الماسح 

 Metrexمن ™CaviWipe بشكل صحيح باستخدام مناديل Provizio SEM Scannerلتطهير األسطح الخارجية لجهاز 

Research.مات ملصق يرجى قراءة تعلي يوصى بارتداء القفازات والمريلة أثناء تنظيف الجهاز وتعقيمه. ، اتبع الخطوات التالية
CaviWipe™  للحصول على قائمة كاملة بالتدابير الوقائية وإرشادات االستخدام: يتم تحديثها من جانب الشركات المصنعة

 بشكل دوري. 

إذا كنت تفضل استخدام مناديل أخرى، فاختر مناديل تنظيف وتطهير مبللة غير كاشطة متوسطة المستوى. يجب على المستخدمين 
يجب أال تحتوي المناديل المحددة على أي من العوامل  تطهير الخاصة بالشركة المصنعة للمناديل.اتباع تعليمات التنظيف وال

  الكيميائية المدرجة في قسم الضمان وإخالء المسؤولية.

 CaviWipeخطوات التطهير باستخدام مناديل  2.2.2

 بالمناديل المبللة، فأنت تضع عامل التنظيف والتعقيم على الماسح. Provizio SEM Scannerعند مسح جهاز  ملحوظة:

 قبل بدء التطهير، قم أواًل بتنظيف الماسح كما هو موضح أعاله.

  من الموزع وتأكد من أن المنديل رطب. CaviWipe™قم بإخراج منديل  (1)

و  27 الشكلم من الماسح كما هو موضح في ثانية إلزالة األوساخ والحطا 10امسح جميع أسطح الماسح تماًما لمدة  (2)
 د استخدام المناديل. ال تعي ثانية حتى إذا لم يكن هناك أوساخ أو حطام مرئي. 10استمر في المسح لمدة  .26 الشكل 

 

 تطهير الجزء األمامي من الماسح 29 الشكل 

 

 الجزء الخلفي الماسحتطهير جانبي  27 الشكل

 

ثانية  35امسح جميع أسطح الماسح تماًما لمدة ال تقل عن  أخرج مندياًل جديًدا من الموزع وتأكد من أن المنديل رطب. (3)

ئيًا. يجب أن ثانية حتى إذا لم يكن هناك أوساًخا أو حطاًما مر 35إلزالة أي تربة متبقية مرئية. استمر في المسح لمدة 

 ال تعيد استخدام المناديل. يكون سطح الماسح مغطى بالكامل بمحلول المسح.

 تطهير جانبي الجزء الخلفي الماسح26 الشكل رقم 

 

 

 تطهير الجزء األمامي من الماسح27 الشكل رقم 
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ثانية. استمر  35امسح جميع أسطح الماسح تماًما لمدة ال تقل عن  أخرج مندياًل جديًدا من الموزع وتأكد من أنه رطب. (1)
يجب أن يكون سطح الجهاز مغطى بالكامل  مرئيًا.ثانية حتى إذا لم يكن هناك أوساًخا أو حطاًما  35في المسح لمدة 

 ال تعيد استخدام المناديل. بمحلول المسح.

 في حالة عدم وجود تعليمات، فإن التخلص تخلص من المناديل المستخدمة وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة للمناديل. (0)

  مها في المرحاض.الموصى به من المنديل )المناديل( المستخدمة هو كنفايات طبية؛ ال تر

 للخطوة الثانية، التطهير:

 للتنظيف، كرر هذه الخطوات إلجراء التطهير. 0إلى  1بعد االنتهاء من الخطوات السابقة من  (6)

ضع الماسح الضوئي الذي تم تنظيفه على سطح معقم أو مطهر بعد مسحه لمدة دقيقتين على األقل لتطهير الماسح  (7)

 ى وحدة الشحن أو استخدامه على مريض آخر.بشكل صحيح قبل إعادته إل

  .سيؤدي هذا إلى "اتساخ" الماسح الذي تم تنظيفه.  ملحوظة: ال تضع الماسح مع المستشعر على سطح متسخ 

  للحصول على أعلى مستوى من التطهير، تنصح تعليمات ملصق مناديلCaviWipe™  دقائق من التالمس  3بـ
  دقائق. 3يجب أن تكون األسطح مبللة بشكل واضح لمدة  المستمر للسطح مع العامل الكيميائي أثناء التطهير.

 .المسح المستمر للماسح الضوئي غير مطلوب 

 ال تعيد  .ةإذا كانت هناك حاجة إلى مناديل إضافية إلبقاء األسطح مبللة، امسح الماسح الضوئي بمناديل مبللة جديد
 استخدام المناديل.

 اترك الماسح يجف تماًما من التنظيف والتطهير قبل استخدامه على المريض. (8)

( على أن "التعرض 2518)الصادرة في أغسطس  Metrex CaviWipeالخاصة بـ  EPA Master Labelتنص عالمة 

المتكرر قد يتسبب في حدوث تهيج خفيف للجلد" وأنه في حالة مالمسة المستخدم للمطهر، يجب "غسل جميع المناطق المصابة 
 والمكشوفة بالماء والصابون". 

طب بعدة ض مستخدم المنديل للسائل الرقد يتعرض مستخدمو المناديل المبللة بشكل مباشر لمحلول التعقيم السائل الرطب. يتعر
 طرق، منها اللمس والرش والقطرات. يجب على المستخدم ارتداء قفازات ومريلة، وإذا لم يكن األمر كذلك، فيوصى بغسل اليدين. 

 تنظيف وحدة الشحن 

ويجب  نظيف وُمعقم Provizio SEM Scannerيتم وضع وحدة الشحن عادةً في بيئة مكتبية نظيفة أو محطة عمل مع جهاز 

  تنظيفها حسب الحاجة فقط.
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 اتبع توصيات التنظيف والتطهير أعاله لتنظيف مكثف إذا كان الجهاز متسًخا أو ُملطًخا عن طريق الخطأ. 
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 التفسير السريري 

التي تم إجراؤها  0بجمع مجموعة من القياسات الموضحة في القسم  Provizio SEM Scannerيبدأ التفسير السريري لمسح 

 .SEM بعد أن يتم تجميع مجموعة القياسات، ستظهر قيمة على كل موقع تشريحي قيد التقييم.

في موقع تشريحي إلى الكشف عن اإلصابات/القرحات الناتجة عن الضغط  5.6التي تساوي أو تزيد عن  SEMتشير نتيجة 

 في المراحل المبكرة والمتأخرة.

 

 باالقتران مع التدابير األخرى لمعيار الرعاية والحكم السريري.  SEMويجب النظر في قيمة 

 

يمكن استخدام القراءات من جهاز  بات/تقرحات الضغط.يجب اتباع معيار الرعاية للحد من خطر اإلصابة بإصا 
Provizio SEM Scanner .لدعم التدخل المتزايد ولكن ال ينبغي االعتماد عليها لتقليل التدخل 

  

  SEM (S)اشتقاق قيم دلتا الماسح الضوئي  

 SEMونتائج التقييم السريري لـ  SEM Scanner 255هي نفس تقنية  Provizio SEM Scannerتقنية القياس الخاصة بجهاز 

Scanner 255  قابلة للتطبيق على جهازProvizio SEM Scanner System. 

دراسة سريرية عمياء باستخدام جهاز Okonkwo H. et aI. (2020) المرجع:  (SEM200-008 أو" 558)"دراسة سريرية 

ابات الضغط. نتائج معالجة الجروح وتجديد خالياها الواردة قياس القدرة الحيوية للرطوبة تحت الجلد للكشف المبكر عن إص
 558. كانت الدراسة السريرية SEM موقعًا تشريحيًا الشتقاق الصالحية السريرية لقيم 137موضوًعا للدراسة مع  182من 

ي تحديد المرضى الذين (، فVSAبالمعيار الحالي للرعاية، وتقييم الجلد المرئي ) SEM Scannerدراسة مستقبلية عمياء تقارن 
السعة  Provizio SEM Scannerيقيم جهاز  يعانون من أنسجة معرضة لخطر إصابات/تقرحات الضغط في الكعب أو العجز.

إلى تحديد إصابات /قرحات  VSAالكهربائية للجلد واألنسجة الموجودة أسفل القطب عند وضعها على جلد المريض. يسعى تقيم 
 عدها( بمجرد ظهورها على مستوى الجلد. وما ب 1الضغط )المرحلة 

2.2.2 SEM122-222 - مجتمع الدراسة 

موقعًا فريًدا للتجارب السريرية في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة تم تضمينها في  12، كان هناك 558في الدراسة 
قياسية للرعاية للوقاية من قرحة تدخالت  558تلقى األشخاص في الدراسة  كان لكل منها محقق رئيسي خاص بها. الدراسة.

كان هؤالء األشخاص في مخاطر متفاوتة لمضاعفة إصابات/قرحات الضغط )كما هو محدد حددت أدوات  الضغط ومكافحتها.
 تقييم المخاطر الحالية( وبالتالي تم حدوث التدخالت. 
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ضون للخطر" إذا استوفوا أحد وفقًا لمعايير تضمين بروتوكول الدراسة، يُعّرف هؤالء المرضى على أنهم "معر
 التالية: المعايير

 ؛18≥ ؛ أو نورتون 15≤ ، واتر لو 10نتيجة مقياس برادن >  -مخاطر إصابات/قرحات الضغط 

  ؛ النتيجة الفرعية للتنقل في مقياس 2≥ ضعف الحركة على سبيل المثال، النتيجة الفرعية للتنقل في مقياس برادن
؛ أو ضعف الحركة وفقًا للحكم السريري 2≥ للتنقل من في مقياس نورتون  ؛ النتيجة الفرعية2واتر لو < 

 للفراش أو الكرسي المتحرك(؛ )مالزم

  ؛ النتيجة الفرعية للتغذية في مقياس 2≥ سوء التغذية على سبيل المثال، النتيجة الفرعية للتغذية في مقياس برادن
 ؛ أو مؤشر آخر لسوء التغذية؛ و/أو2واتر لو < 

  طبي )مثل الجراحة واألشعة السينية وما إلى ذلك( يتضمن عدم الحركة وعدم القدرة على تغيير الوضع لمدة إجراء
 ساعات أو أكثر. 1

من بينها في حسابات  175وتم تضمين  (.ITT( موضوًعا على أنها خطة للعالج )182تم إدراج مائة واثنين وثمانين )
 شخًصا. 36 حالة قرحة ضغط في 18الحساسية والنوعية في 

 تم تسجيل المواد عبر مجموعة من أنواع المؤسسات الدراسية: 

 مادة( 26)الرقم=  ٪11صدمة تقويم العظام:  .1

 مادة( 05= الرقم) ٪27الجراحة الطبية:  .2

 مادة( 08= الرقم) ٪32الرعاية على المدى الطويل:  .3

 مادة(  17=  الرقم) ٪9وحدة العناية المركزة:  .1

 مواضيع( 7=  الرقم) ٪1إعادة التأهيل:  .0

 موضوًعا( 10=  الرقم) ٪8العناية العصبية:  .6

 مواضيع( 9=  الرقم) ٪0أخرى/مختلطة:  .7

2.2.1 SEM200-008 - النتائج 

بتقييم SEM Scanner 200 كيف يقارن  11 رقم جدولو  15 رقم جدولتوضح بيانات الحساسية والخصوصية المقدمة في 

 الجلد المرئي في تحديد المرضى الذين يعانون من األنسجة المعرضة لخطر إصابات/قرحات الضغط في الكعب أو العجز. 
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 النتائج النهائية للمواقع التشريحية الفردية  12 رقم جدول

إجمالي المرضى في مجموعة 
(/إجمالي المواقع 182) خطة

 (437) التشريحية
 ال توجد قرحة ضغط مرئية قرحة ضغط مرئية

 SEMΔ≥ 5.6 12 261 دلتا 

 SEMΔ< 5.6 6 128 دلتا 

 

 وفترات الثقة باستخدام طريقة بوتستراب ∆SEMنطاق دلتا   11 رقم جدول

 1النوعية  1الحساسية 

 SEM∆ n % 95% CI  n % 95% CIدلتا 

≥5.6 12 87.4% 77.8% ،96.7%  121 33.0% 27.6% ،38.7% 

أو أكثر  2.9بقيمة  SEMمالحظات متتالية لدلتا  3من أصل  2تم إجراء تحليل الحساسية والنوعية باتباع قاعدة تحليل مكونة من  1

"(SEM  أو دلتا )"إيجابيةSEM  2.9أقل من "(SEM  من نافذة مدتها خمسة أيام من خروج الدراسة أو عندما يتم التعرف على )"سلبية

 تم تحديد قاعدة التحليل هذه قبل إجراء تحليل الدراسة. قرحة الضغط من خالل تقييم الجلد المرئي.

في مجموعة  ٪26مادة في مجموعة خطة العالج )بنسبة حدوث  36( إصابة/ قرحة ضغط في 18تم تطوير ثمانية وأربعين )

 خطة العالج( مع تطوير العديد من المرضى ممن يعانون إصابة/ قرحة ضغط واحدة على األقل في مواقع تشريحية منفصلة. 

تم تصنيف هذه المواقع كما هو  شخًصا في خطة العالج. 182يحيًا فرديًا من موقعًا تشر 137قام مقدمو الرعاية الصحية بتقييم 

 تم تصنيف النتائج على النحو التالي: .15 رقم جدولموضح في جدول رقم 

 وتعني إصابة/قرحة ضغط مرئية ودلتا  -اإليجابيات الحقيقيةSEM  مستويات غير طبيعية من  5.6بمقدار"( أو أكثرSEM.)" 

 موقعًا تشريحيًا في هذه الفئة.  12كان هناك 

 تعني عدم وجود إصابة/قرحة مرئية للضغط ودلتا  -السلبيات الحقيقيةSEM  موقعًا  128)"قيم ثابتة"(. كان هناك  5.6أقل من

 تشريحيًا في هذه الفئة. 

 تعني إصابة/قرحة ضغط مرئية ودلتا  -السلبيات الكاذبةSEM  قيم ثابتة"(. كانت هناك ستة مواقع تشريحية  5.6أقل من"(

 .في هذه الفئة
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 تعني عدم وجود إصابة/قرحة ضغط مرئية ودلتا  -اإليجابيات الكاذبةSEM  أو أعلى )"مستويات غير طبيعية  5.6بمقدار

 موقعًا تشريحيًا في هذه الفئة. 261"(. كان هناك SEMمن 

تم  التمهيد. للحساسية والنوعية، تم استخدام طريقة ٪90من أجل الحساب المناسب داخل المواد في تقديرات فترات الثقة 

ث تم أخذ العينات من كل مادة بحي تطبيق طريقة التمهيد عن طريق أخذ العينات، مع االستبدال، من مجموعة البيانات األصلية.
تم إنشاء ألف مجموعة بيانات باستخدام هذه الطريقة، ولكل منها نفس  يتم استخراج جميع السجالت لمادة تم اختيارها عشوائيًا.

 مثل مجموعة البيانات األصلية. عدد الموضوعات

 وتم حساب تقديرات الحساسية والنوعية عبر مجموعات البيانات من خالل أخذ القيمة المتوسطة. تم إنشاء حدود الثقة من
  (. 11 رقم جدول نتج عن ذلك التقديرات التالية ) .السابع والتسعون ونصف 97.0 والثاني والنصف 2.0 المئوية النسب
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 الكهرومغناطيسية االنبعاثات - المصنعة الشركة وإعالن توجيهات 

 . IEC 60601-1تُدرج هذه البيانات وفقًا لمتطلبات الملصق لمعيار

يجب على  .12 رقم جدوللالستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة في  Provizio SEM Scannerتم تصميم جهاز 
 في مثل هذه البيئة. Provizio SEM Scannersالمستخدمين التأكد من استخدام أجهزة 

 الكهرومغناطيسيةالبيئة  

 البيئة الكهرومغناطيسية  12 رقم جدول

 التوجيهات  -البيئة الكهرومغناطيسية  االمتثال اختبار االنبعاثات

 انبعاثات التردد الالسلكي
 CISPR11معيار 

طاقة التردد الالسلكي  Provizio SEM Scannerيستخدم جهاز  1مجموعة 

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
 CISPR11معيار 

مناسبًا لالستخدام في جميع  Provizio SEM Scannerيعد  الفئة ب

المؤسسات بخالف المؤسسات المحلية والمؤسسات المتصلة 
بشبكة إمداد الطاقة ذات الجهد المنخفض التي تزود المباني 

 المستخدمة لألغراض المنزلية.
 انبعاثات توافقية

 IEC 61000-3-2معيار 
 مطابق

 تذبذبات الجهد/انبعاثات الوميض 
 IEC 61000-3-3معيار 

 مطابق
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 المناعة الكهرومغناطيسية 

 الجزء األول -المناعة الكهرومغناطيسية   13 رقم جدول

 IEC 60601معيار  اختبار المناعة

 مستوى االختبار

 -البيئة الكهرومغناطيسية  االمتثال
 اإلرشادات

 (ESDالتفريغ الكهربائي )
 IEC 61000-4-2معيار 

 فولت تالمسكيلو  ±8 

 كيلو فولت هواء ±10 

 كيلو فولت تالمس ±8 

 كيلو فولت هواء ±10 

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

 ٪35يجب أن تكون الرطوبة النسبية 

 على األقل.

تيار كهربائي سريع 
 مؤقت/متفجر

 IEC 61000-4-4معيار 

كيلو فولت لخطوط  ±2 

 اإلمداد بالطاقة

كيلو فولت لخطوط  ±1 

 اإلدخال/اإلخراج

كيلو فولت لخطوط  ±2 

 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 

 موذجية.مؤسسة ن

 ارتفاع مفاجئ
  IEC 61000-4-5معيار 

كيلو فولت خط  ±1 

 )خطوط( إلى خط )خطوط(

كيلو فولت خطوط إلى  ±2 

 األرض

كيلو فولت خط  ±1 

 )خطوط( إلى خط )خطوط(

كيلو فولت خطوط إلى  ±2 

 األرض

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

 نموذجية.مؤسسة 

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

 بالطاقة
 IEC 61000-4-11معيار

اختبار الموجات فوق  0٪>
تراجع  ٪90الصوتية )< 

في مستوى اختبار الموجات 
فوق الصوتية( لمدة 

 دورة 5.0

اختبار الموجات فوق  15٪
تراجع في  ٪65الصوتية )

مستوى اختبار الموجات 
فوق الصوتية( لمدة 

 دورات 0

اختبار الموجات فوق  75٪
تراجع في  ٪35الصوتية )

مستوى اختبار الموجات 
فوق الصوتية( لمدة 

 دورة 35

اختبار الموجات فوق  0٪>
تراجع  ٪90الصوتية )< 

في مستوى اختبار الموجات 
 ثوانٍ  0فوق الصوتية( لمدة 

اختبار الموجات فوق  0٪>
تراجع في  ٪90الصوتية )< 

مستوى اختبار الموجات 
فوق الصوتية( لمدة 

 دورة 5.0

اختبار الموجات فوق  15٪
تراجع في  ٪65الصوتية )

مستوى اختبار الموجات 
فوق الصوتية( لمدة 

 دورات 0

اختبار الموجات فوق  75٪
تراجع في  ٪35الصوتية )

مستوى اختبار الموجات 
فوق الصوتية( لمدة 

 دورة 35

اختبار الموجات فوق  0٪>
تراجع في  ٪90الصوتية )< 

مستوى اختبار الموجات 
 ثوانٍ  0فوق الصوتية( لمدة 

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

مؤسسة نموذجية. إذا كان مستخدم 
 Provizio SEM Scannerجهاز

Charging Hub  يتطلب تشغياًل

انقطاع التيار الكهربائي،  مستمًرا أثناء
فمن المستحسن أن يتم تشغيل وحدة 
الشحن من مصدر طاقة غير متقطع 

 بطارية. أو
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 الجزء الثاني -المناعة الكهرومغناطيسية   14 رقم جدول

 IEC 92921معيار  اختبار المناعة

 مستوى االختبار

 اإلرشادات -البيئة الكهرومغناطيسية  االمتثال

هرتز(  05/65تردد الطاقة )

 المجال المغناطيسي
 IEC 61000-4-8معيار 

يجب أن تكون المجاالت المغناطيسية لتردد الطاقة  أمبير 35 أمبير 35
خاصية مستوية لموقع نموذجي في بيئة تجارية أو 

 نموذجية. مؤسسة

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

متوسط جذر  3
 القيمة مربع

كيلو هرتز إلى  105
 ميجا هرتز 85

جذر متوسط  3

 مربع القيمة
يجب عدم استخدام معدات االتصاالت الالسلكية 

المحمولة والمتنقلة بالقرب من أي جزء من جهاز 
Provizio SEM Scanner ،بما في ذلك الكابالت ،

مسافة الفصل الموصى بها والمحسوبة من المعادلة  من
 تردد جهاز اإلرسال. ة علىالمطبق

 RFإشعاع التردد الالسلكي 
 IEC 61000-4-3معيار 

 فولت/م 3

ميجا هرتز إلى  85

 جيجا هرتز 2.7

 مسافة الفصل الموصى بها: فولت/م 3

Pd   ميجا هرتز  85كيلو هرتز إلى  105 2.1

Pd   ميجاهرتز 855ميجاهرتز إلى  85 2.1

Pd  جيجا  2.7ميجا هرتز إلى  3.2855

 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 
على النحو الذي تحدده دراسة الالسلكي الثابت، 

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 

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 أدنى  Provizio SEM Scannerيمكن لمستخدم  المشع.

على النحو الموصى  Provizio SEM Scannerمسافة بين معدات االتصاالت الالسلكية المحمولة والمتنقلة )أجهزة اإلرسال( 

تم إدراج مسافة الفصل الموصى بها بين معدات االتصاالت الالسلكية  به أدناه، وفقًا لطاقة الخرج القصوى لمعدات االتصاالت.
 .10 رقم جدولفي  Provizio SEM Scannerالمحمولة والمتنقلة وجهاز 

 

 مسافه الفصل  15 رقم جدول

 مسافة الفصل حسب تردد جهاز اإلرسال )متر(

طاقة الخرج القصوى المقدرة 
 لجهاز اإلرسال )بالواط(

كيلو هرتز إلى  105
 هرتز ميجا 85

Pd  2.1 

ميجاهرتز إلى  85
 ميجاهرتز 855

Pd  2.1 

ميجا هرتز إلى  855
 هرتز جيجا 2.0

Pd  3.2 

5.51 5.12 5.12 5.23 

5.1 5.38 5.38 5.73 

1 1.2 1.2 2.3 

15 3.8 3.8 7.3 

155 12 12 23 

باألمتار )م( باستخدام  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  Pالمعادلة المطبقة على تردد جهاز اإلرسال، حيث 

 اإلرسال. لجهاز

 ميجاهرتز، يتم تطبيق نطاق التردد األعلى. 855ميجاهرتز و  85عند  ملحوظة:

يتأثر االنتشار الكهرومغناطيسي باالمتصاص واالنعكاس من الهياكل واألشياء  قد ال تنطبق هذه اإلرشادات في جميع الحاالت. ملحوظة:
 واألشخاص.
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 المواصفات 
 مواصفات  19 رقم جدول

 المواصفات  العنصر

 BFنوع  الجزء التطبيقي

 ساعات )بشكل معتاد( 3 عمر البطارية

  7قم بتنظيف الجهاز كما هو محدد في القسم  طريقة التنظيف والتطهير

 IPX1معدة من النوع  منع دخول الماء

 عملية مستمرة دورة التشغيل

 معدات تعمل بالطاقة داخليا مصدر الطاقة 

  1.0إلى  1.5من  SEMوحدات قيمة  SEMنطاق قيمة 

 SEM /+-5.2وحدات قيمة  SEM*1قابلية تكرار قيمة 

 التخزين

 في درجات حرارة تتراو Provizio SEM Scannerيجب تخزين جهاز 

درجة فهرنهايت  113درجة مئوية( إلى  25-درجة فهرنهايت ) 1-ح من 
 رطوبة نسبية )دون تكثف(. ٪95إلى  ٪0درجة مئوية( عند  10)

 ظروف التشغيل

راوح من في درجات حرارة تت Provizio SEM Scannerيجب تشغيل جهاز
درجة  30درجة فهرنهايت ) 90درجة مئوية( إلى  10درجة فهرنهايت ) 09

 رطوبة نسبية )دون تكثف(. ٪95إلى  ٪0مئوية( عند 

لوحة شحن الجهد الكهربائي للتيار المتردد 
 الرئيسي

 فولت 155-215

 أمبير 5.0 لوحة شحن التيار الكهربائي الرئيسي

 

                                            

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

 والتغليفالتعبئة  

 اتبع السياسات واإلجراءات المؤسسية الخاصة بك فيما يتعلق بإعادة التدوير والتخلص من العبوات.

 مستشعر أحادي االستخدام 

  يجب التخلص من أجهزة االستشعار أحادية االستخدام باتباع السياسات واإلجراءات المؤسسية الخاصة بمواد االتصال بالمريض.

 Provizio SEM Scannerجهاز  

الذي تم تنظيفه وتطهيره وفقًا للوائح المحلية للتخلص من النفايات الكهربائية  Provizio SEM Scannerيجب التخلص من جهاز 

 واإللكترونية.
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 استكشاف األخطاء وإصالحها 

 إذا تعذر حل أي موقف، يرجى االتصال بأخصائي المنتج الخاص بك أو خدمة العمالء.

 . استكشاف األخطاء وإصالحها17 رقم جدول

 القرار مشكلة

بالكامل طبقًا  Provizio SEM Scannerتأكد من شحن جهاز  الماسح ال يعمل
 .3.2لقسم 

بالكامل طبقًا  Provizio SEM Scannerتأكد من شحن جهاز  يتم إيقاف تشغيل الماسح قبل تسجيل القراءة
 .3.2لقسم 

ال تظهر أي شاشة عند الضغط على زر التشغيل، ويتم 
 ساعات. 6شحن الوحدة بنشاط لمدة 

  اتصل بأخصائي المنتج الخاص بك أو خدمة العمالء.

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

تأكد من توصيل وحدة الشحن بمصدر طاقة وأن جميع الكابالت 
 متصلة بإحكام. 

في مكان آمن في  Provizio SEM Scannerتأكد من وضع 

 وحدة الشحن. 

 تأكد من تشغيل التيار الكهربائي.

حاول إيقاف تشغيل الجهاز ثم  ال تستمر في استخدام الجهاز. الشاشة تالفة.
  إعادة تشغيله.

اتصل بأخصائي المنتج الخاص  ال تستمر في استخدام الجهاز. تشققات أو أضرار ظاهرة في أي مكان بالجهاز.وجود 
 بك أو خدمة العمالء.

تتقشر طبقة الغطاء الرقيقة الموجودة فوق القطب 
 الكهربائي، أو ينفصل قطب كهربائي عن الغشاء المرن.

 تج الخاصاتصل بأخصائي المن ال تستمر في استخدام الجهاز.
 بك أو خدمة العمالء. 

أثناء الجلسة عن طريق  SEMال يوجد مؤشر على قياس 

 وميض أو صوت أو تغيير على الشاشة

 .Provizio SEM Scannerتأكد من تشغيل جهاز 

 تأكد من وجود الماسح على شاشة القياس للوضع المحدد.

تأكد من وضع المستشعر أحادي االستخدام في موضعه الصحيح 
(Provizio SEM Scanner S .)فقط 
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 القرار مشكلة

لن يتم توصيل المستشعر أحادي االستخدام بموصل 
 المستشعر

 .Provizio SEM Scanner Sتأكد من أن لديك ماسح من نوع 

  تأكد من محاذاة المستشعر أحادي االستخدام بشكل صحيح.

 ة.م البوابتأكد من تكوين الماسح بشكل صحيح لالتصال بخاد تعذر تحميل بيانات المريض
 استشر قسم تقنية المعلومات لديك.
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 الراعي االسترالي: 

 إميرغو أستراليا

 ، البرج الثاني25الدور 

  251دارلينج بارك 

 شارع ساسكس

 2555سيدني، نيو ساوث ويلز 

 أستراليا
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