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نبذة عن دليل المستخدم هذا
يُوفر هذا الدليل المعلومات الالزمة؛ لتشغيل واستخدام نظام  CSبشكل آمن وفعَّال.
يُرجى قراءة الدليل قبل تشغيل نظام  CS System 3وتطبيقه .وإذا لم يكن أحد أجزاء هذا الدليل واض ًحا ،فعليك
االتصال بالموزع المحلي لديك من أجل الدعم.
يمكنك العثور على أدلة المستخدم بلغات مختلفة على موقع https://www.cardiacsense.com/user-
./manual

االصطالحات
يوضح قسم االصطالحات الرموز األساسية ومفاهيم التصفح ال ُمستخدمة في هذا الدليل.
ِّ

الرموز
صة في دليل المستخدم:
تظهر ثالثة أنواع من الرسائل الخا َّ
تحذير

ينبه التحذير القارئ إلى إحدى الحاالت التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة إن لم
يتم تفاديها .وقد يصف أيضًا تفاعالت ضائرة خطيرة محتملة ومخاطر للسالمة.
تنبيه

يستخدم مصطلح التنبيه لبيان إنذار خطر يُراد به تحذير القارئ من حالة خطر محتملة ،والتي إن لم
يتم تفاديها ،قد تؤدي إلى حدوث إصابة طفيفة أو متوسطة للمستخدم أو المريض أو إلى تلف بالجهاز
أو ممتلكات أخرى .وقد يُستخدم للتنبيه إلى الممارسات غير اآلمنة..
مالحظة

توفر المالحظات معلومات أخرى ُمهمة قد تساعد في تشغيل النظام.

التصفح
لقد اعتمدنا نموذج تعليمات التشغيل المختصر التَّالي؛ لتصفح عناصر التطبيق ال ُمختلفة.
عمليات االستبدال

تعليمات مختصرة

من أي شاشة:
من أي نوافذ ،يتم اختيار:
ي < (تسجيل الدخول) < المعلومات  .1الضغط على أيقونة "القائمة".
قائمة < ملفي الشخص ّ
الشخصية
 .2اختيار "ملفي الشخصي".
 .3تسجيل الدخول إلى التطبيق.
 .4اختر "المعلومات الشخصية".
 .5تنفيذ اإلجراء أو تحرير قيمة المعامل.

مالحظات ها ّمة
•

يخضع محتوى هذا الدليل للتغيير بدون إشعار.

•

قد تختلف بعض الرسوم التوضيحية أو األوصاف في هذا الدليل بسبب التغييرات أو التحسينات على نظام
 CSوتطبيقه ،وأجهزة أندرويد  Androidوإصدار  ،OSوأجهزة  iPhoneوإصدار .iOS
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1

ُمقدمة
نظام  3هو جهاز طبي يتم ارتداؤه على المعصم ،وهو يشبه الساعة ،يقيس معدل القلب ،معدل النبض ويكتشف
االرتجاف األذيني ( )Fib-Aعن طريق قراءة قيم تخطيط التحجم الضوئي  PPGوتخطيط كهربية القلب
.ECG
يحتوي نظام  CS System 3على ساعة (ساعة  )3 CSوحامل شحن وتطبيق هاتف محمول
(تطبيق الهاتف الذكي  )3 CSوتطبيق سحابي (تطبيق  3 CSالسحابي).

1.1

االستخدام الصحيح لنظام CS System 3
يُوفر هذا الدليل المعلومات الالزمة؛ لتشغيل واستخدام نظام  .CS System 3يُرجى قراءة الدليل؛ لفهم نظام
 CS System 3وعملية تثبيت تطبيق المحمول الخاص به قبل استخدام الجهاز.

1.2

نظرة عا َّمة على نظام CS System 3
نظام  CS System 3هو جهاز يُمكن ارتداؤه ،والستخدام مريض واحد ،ووظيفته هي المراقبة ال ُمستمرة
لمعدل نبضات قلب ال ُمستخدم من خالل مستشعر تخطيط التحجم الضوئي ( PPGالبصري) .يستطيع المستخدم
البدء بإجراء قياس تخطيط كهربية القلب  ،ECGفي الوقت الحقيقي ،عند تنبيهه بإشارة يصدرها مستشعر
تخطيط التحجم الضوئي  PPGأو إذا شعر بنوبة رجفان أذيني .A Fib
تبلغ حساسية رصد الرجفان األذيني ونوعيته بواسطة تخطيط التحجيم الضوئي  %95 PPGو  %95على
التوالي .حساسية تحليل تخطيط كهربية القلب  %95 ECGوالنوعية .%95
تُحفَظ قياسات تخطيط كهربية القلب  ،ECGفي الوقت الحقيقي ،في الهاتف الذكي بمجرد إقرانه ويتم تحميلها
تلقائيًا إلى تطبيق  CS3السحابي.
يمكن للمستخدم أيضًا البدء في تنفيذ عملية ُمراقبة تخطيط كهربية القلب  ECGوالتي يمكن حفظها كتقرير
ومشاركتها مع الطبيب أو أي شخص آخر.

1.3

تكنولوجيا نظام CS System 3
من خالل الجمع بين أقطاب تخطيط كهربية القلب  ECGالجاهزة ومستشعرات تخطيط التحجم الضوئي PPG
الفريدة مع خوارزميات خاصة ،يُمكن للجهاز الكشف عن وجود نوبة رجفان أذيني وإشعار ال ُمستخدِّم بذلك.
باإلضافة إلى الكشف عن الرجفان األذيني ،يستطيع نظام  3 CSمرقبة معدل نبض قلب المستخدم بانتظام.
يعوض مستشعر تخطيط التحجم الضوئي الفريد من "كاردياسينس"  CardiacSenseعن التدخل الناتج عن
حركة اليد وراحة اليد واألصابع ،وهو األمر الذي يكون في أغلب الحاالت المصدر الرئيسي لإلشعارات
الكاذبة .
للمزيد من التفاصيل عن نوبة الرجفان األذيني وتخطيط كهربية القلب وتخطيط التحجم الضوئي ،يُرجى االطالع
على المالحق في الفصل .13
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2

الغرض من االستعمال

2.1

دواعي االستعمال
ساعة  CS System 3مخصصة لقياس معدل ضربات القلب اللحظي ،ومعدل النبض والكشف عن وجود
االرتجاف األذيني الذي يستمر  5دقائق على األقل عن طريق استخدام إشارات مستشعر التحسس الضوئي
( )PPGو/أو تخطيط كهربية القلب (.)ECG

2.2

الغرض من االستخدام
نظام  CS System 3مخصص الستخدام أي شخص يبحث عن مراقبة عالماته الحيوية في المرافق الطبية،
في الحاالت التي تتطلب التنقل ،وكذلك االستخدام المنزلي.
الجهاز مخصص الستخدام مريض منفرد.

2.3

2.4

موانع االستعمال
•

لم يتم اختبار الجهاز على األطفال تحت سن  18عا ًما وهو غير مخصص لالستعمال في هذه الفئة العمرية.

•

لم يتم اختبار الجهاز على النساء الحوامل والمرضعات ،وهو غير مخصص لالستعمال بالنسبة لهن ،كما لم
يتم اختباره على األشخاص الذين يحملون جهاز تنظيم نبض القلب أو مقوم نظم القلب وإزالة الرجفان القابل
للزرع  ،ICDوهو غير مخصص لالستعمال بالنسبة لهم أيضًا.

•

يمنع استخدام الجهاز مع المرضى المصابين بحاالت قصور الدورة الدموية.

•

يمنع ارتداء الجهاز على الجلد المجروح أو الموشوم.

•

ال يجوز استخدام نظام  3 CSفي حاالت الرعاية الحرجة.

األحداث الضارة
تم اختبار الجهاز ووجد أنَّه متوافق حيويًا .ال توجد أحداث ضارة معروفة ُمتعلقة باستخدام نظام
CS System 3؛ ولكن قد توجد أحداث ضارة ُمحتملة ُمتعلقة بأنظمة المراقبة التي تتضمن تطبيق ال ُمستشعر
على الجلد .وتشمل تلك النتائج ما يلي:
•

الوذمة

•

احمرار الجلد ( ُحمامى)

•

التهيج

•

زيادة التحسس
مالحظة

أي حدث ضار خطير/واقعة خطيرة حدثت فيما يتعلق بالجهاز ينبغي اإلبالغ عنها للشركة المصنعة
وللهيئة المعنية في الدولة العضوة في االتحاد األوروبي حيث يقيم المستخدم و/أو المريض.
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3

المأمونية

3.1

خصوصية البيانات
يتطلب الوصول إلى بيانات حسابك ،تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام كلمة سر حسابك (التي تم إنشاؤها
أثناء إعداد الحساب).
لحماية خصوصيتك ،فإن التقارير التي يُنشئها تطبيق الجوال الخاص بك ال تُخزن إال على هاتفك الذكي.
للمشتركين ،يجري تخزين التقارير تلقائيًا في تطبيق  .CS Cloudتوصي كاردياسينس CardiacSense
بإغالق شاشة هاتفك الذكي بوسيلة حماية لتجنب الدخول غير المصرح به.
بيانات القياسات الشخصية يتم التعامل معها بشكل خاضع لقانون قابلية التأمين الصحي والمساءلة HIPAA
ومتوافق مع القانون العام لحماية البيانات .GDPR
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3.2

التحذيرات واالحتياطات

 3.2.1تحذيرات
ال تستخدم  CS System 3قبل قراءة هذا الدليل وفهمه.
ال تستخدم الجهاز إذا كنت تحمل مقوم نظم القلب وإزالة الرجفان القابل للزرع  ICDأو جهاز تنظيم
ت حامالً أو ترضعين رضاعة طبيعية .لم يتم اختبار الجهاز على النساء الحوامل
نبض القلب أو إذا كن ِّ
والمرضعات ،وهو غير مخصص لالستعمال بالنسبة لهن ،كما لم يتم اختباره على األشخاص الذين
يحملون جهاز تنظيم نبض القلب أو مقوم نظم القلب وإزالة الرجفان القابل للزرع  ،ICDوهو غير
مخصص لالستعمال بالنسبة لهم أيضًا.
ال تقم بتعديل الدواء أو تأخير تلقي الرعاية الطبية بنا ًء على نتائج القياس من هذا الجهاز .تناول
األدوية وفقًا لما يُوصي به طبيبك.
لخفض خطر التعرض لالختناق ،احتفظ بالجهاز بعيدًا عن األطفال والحيوانات األليفة.
لتجنب احتمال التعرض لصدمة كهربائية ،يجب فصل مصدر الطاقة عن منفذ التيار الكهربائي خالل
التنظيف.
يجب عدم استعمال أجهزة اتصاالت موجات الراديو  RFالمحمولة (التي تحتوي على أطراف مثل
أسالك االستقبال أو الهوائيات الخارجية) على بعد أقرب من  30سم ( 12بوصة) عن أي جزء من
هذا الجهاز ،ويشمل ذلك أيضا األسالك التي حددها الصانع .وإال ،قد يحدث قصور في أداء هذا
الجهاز.
لتجنب احتمال حدوث صدمة كهربائية ،ال تستخدم إال الشاحن المرفق.
قد يُسبب هذا الجهاز تداخال راديويا أو قد يعيق عمل المعدات القريبة .وقد يكون من الضروري القيام
بإجراءات لتخفيف األثر ،مثل استخدام  CS System 3في موقع مختلف.
استخدام ملحقات ،ومحوالت وأسالك غير مخصصة أو غير التي يقدمها صانع الجهاز قد يؤدي إلى
زيادة انبعاثات الموجات الكهرومغناطيسية أو إلى تقليل المناعة الكهرومغناطيسية لهذا الجهاز مما
يؤدي إلى خطأ في التشغيل.
غير آمن فيما يتعلق بالرنين المغناطيسي :ينبغي عدم إدخال الجهاز إلى غرفة التصوير بالرنين
المغناطيسي MRI
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 3.2.2تنبيهات
ربط سوار الساعة بشكل زائد عن الحد أو أقل من الحد قد يؤثر على نتائج القياسات.
يجب أيضًا إبالغ شركة  CardiacSense Ltd.المصنعة عن أي حادث ضار وقع فيما يتعلق
بالجهاز
في نهاية عمر استخدامهما ،يجب أن يتم التخلص من الساعة والبطارية طبقا للقانون المحلي و/أو
القواعد المتعلقة باألجهزة الكهربائية واإللكترونية .ال تتخلًّص منهما برميهما في سلة القمامة العادية.
قبل إقران الساعة بالهاتف الذكي ،تأ َّكد من صحة التاريخ والوقت على هاتفك الذكي.
التغيرات أو التعديالت غير المعتمدة صراحة من كاردياسينس المحدودة CardiacSense Ltd
يمكن أن تؤثر على سالمة النظام وفاعليته وسوف تؤدي إلى إلغاء ضمان النظام.
شغل النظام في حالة تلف الشاشة ،أو السلك أو القابس .في حالة التلف ،يتم استبدال السلك والقابس
ال ت ُ ِّ
في الحال على يد فني صيانة مؤهل.
ال تستخدم ال ُمنظفات لتنظيف الساعة والشاحن ال َحامل.

ال تستخدم الجهاز في حالة تلف العبوة.
ال تستخدم الجهاز خارج الظروف البيئية ال ُمحددة.

إذا تمت مقاطعة القياس بمكالمة ،فأعد تشغيل التطبيق بعد انتهاء المكالمة.
إذا لم ت ُكن متأكدًا من حالتك الطبية ،فقم بإدخال "ال أعرف" .سيظهر إدخال المعلومات الطبية الخاطئة
في التقرير وقد يؤدي إلى قيام طبيبك بتشخيص خاطئ
إذا الحظت أي طفح جلدي أو ظهور أي تهيج حول حزام الساعة ،فقم بخلع الساعة على الفور من
معصمك وأبلغ طبيبك و  /أو الطاقم الطبي.
قد يؤدي انخفاض درجة حرارة الجلد أو تقييد تدفق الدم أو الحركة ال ُمفرطة إلى نتائج قياس خاطئة أو
مرة
قصور في النتائج .في تلك الحاالت ،قم بخلع الساعة عن معصمك وتدفئة يديك ،ثم قم بارتدائها َّ
أخرى.
الجهاز مخصص الستخدام مريض منفرد .ال ينبغي استخدام الجهاز من قبل أي شخص غيرك.
لتجنب تلف ساعة  ،3 CSيتعيَّن إجراء عمليات اإلصالح والصيانة لها من قبل موظفين معتمدين فقط.
قد ينتج عن استخدام  CS System 3ألغراض غير المخصص لها نتائج غير صحيحة وتفسيرات
سريرية خاطئة.
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تأكد من اختيارك بلد اإلقامة الصحيح ،حيث إنَّه مطلوب؛ لالمتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية
وإصدارات الميزات الجديدة .ال يُمكن تغيير بلد إقامتك دون مساعدة دعم العمالء.
للحد من خطر الحصول على نتائج قياس خاطئة ،احرص على إبقاء مستشعرات الجهاز نظيفة من
األوساخ أو الشحوم
ال تستخدم الجهاز لتشخيص حاالت ذات عالقة بالطب .جميع التفسيرات ينبغي مراجعتها بواسطة
مختص طبي التخاذ القرار السريري.
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4

تعرف على CS System 3
ّ

4.1

محتويات العبوة
تحتوي عبوة  CS System 3على العناصر اآلتية*:
1
2

3

4

5

6

الشكل  .414محتويات العبوة

يتم تزويد نوع واحد فقط من حامل الشحن (العنصر  2أو العنصر )3
الوصف

العنصر
ساعة CS Watch 3

جهاز حامل الشحن بكابل  USB-Cإلى USB-A
جهاز حامل الشحن بمصدر طاقة
سوار طويل قابل للتبديل
دليل التشغيل السريع
شهادة الضمان
ال تستخدم الجهاز في حالة تلف العبوة.
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 4.1.1ساعة CS Watch 3
عليك إلقاء نظرة على الساعة للتعرف على مكوناتها المادية:

الشكل  .424المنظر األمامي والخلفي للساعة

أ.

الشاشة

ب.

مقياس تشبع األكسجين في الدم ) (SpO2ومستشعر ضغط الدم (لالستخدام في اإلصدارات
المستقبلية)

ج.

زر تشغيل/توقيف الساعة/الشاشة (لتشغيل/توقيف الساعة :اضغط ل  3ثواني؛ لتشغيل/توقيف
الشاشة :اضغط للحظة)

د.

مقياس درجة الحرارة (لالستخدام في اإلصدارات المستقبلية)

هـ.

مستشعر تخطيط كهربية القلب  ECGيستعمل لقياس تخطيط كهربية القلب  ECGفي الوقت
الحقيقي (عن طريق وضع اصبعك وإبقائه بنفس الوضعية وقت أداء قياس تخطيط كهربية القلب
)ECG

و.

قطب تخطيط كهربية القلب ( ECGيأخذ العديد من القياسات عن طريق االتصال المباشر بجلدك)

ز

اسالك الشحن لشحن الساعة في الحامل

H

بتحس بتخطيط التحجم الضوئي PPG

ط

الرقم التسلسلي ،ال ُمستخدم إلقران وتعريف الساعة على الهاتف الذكي

 4.1.2جهاز حامل الشحن
يُستخدم هذا الجهاز لشحن الساعة .وهو يتميز بأربعة دبابيس بوجو مطلية بلون ذهبي؛ لشحن الساعة ويمكن
تقديمه بأحد اإلعدادات التالية:
•

جهاز حامل الشحن مع مصدر طاقة ُموصل.

•

حول  USBقياسي يحمل عالمة
يستخدم حامل الشحن المزود بكابل  USB-Cإلى  USB-Aمع ُم ِّ
المطابقة األوروبية .CE

14

4.2

شحن الساعة
تحتوي ساعة  3 CSعلى بطارية ُمدمجة قابلة إلعادة الشحن ويتم شحنها من خالل وضع الساعة في حامل
الشاحن.
قبل أول استخدام ،عليك شحن الساعة بشكل كامل حتى تصل إلى .%100
تحذير

لتجنب احتمال حدوث صدمة كهربائية ،ال تستخدم إال الشاحن المرفق.
أدخل الشاحن الحامل في منفذ التيار الكهربائي.
ضع الساعة في حامل الشحن ،وتتم مطابقة ال ُمالمسات األربعة الذهبية على ظهرها مع األربعة دبابيس بوجو الذهبية في
حامل الشحن .يحتوي حامل الشحن على مغناطيسات تُساعد في وضع الساعة بشكل صحيح.

الشكل  .434عرض الساعة أثناء الشحن

أثناء الشحن ،يُعطل عمل المجسات ،وتظهر الشاشة مستوى الشحن الحالي.
•

ُمدَّة الشحن (من بطارية فارغة لمشحونة بالكامل) هي حوالي ساعتين.

•

ً
متواصال لنحو يومين ( 48ساعة).
في ظل الظروف العادية ،توفر البطارية ال َمشحونة بالكامل استخدا ًما

عندما تضيء إشارة انخفاض البطارية ،قم بشحن البطارية.

انخفاض
مستوى
البطارية

الشكل  .444عرض انخفاض مستوى البطارية

عندما يصل شحن البطارية إلى  ،%10ستنطفئ شاشة الساعة وستدخل الساعة في وضع السكون العميق.
في حالة تدني أداء البطارية ،يرجى االتصال ب"كاردياسينس"  CardiacSenseأو الموزع ال َمحلي لديك.
مالحظة

يجب أن يتم شحن البطارية مرة على األقل كل  3شهور حتى إذا لم تكن الساعة قيد االستخدام.

4.3

تشغيل وإيقاف تشغيل الساعة
ثوان (نفس الزر لتشغيل الشاشة وإطفائها ،عن طريق
اضغط زر التشغيل/اإليقاف ) (ON /OFFلـ 3-2
ٍ
الضغط عليه ضغطة قصيرة).
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الشكل  .454زر تشغيل /إيقاف الساعة ON /OFF

تهتز الساعة للحظات ويتم تشغيل شاشة العرض.

الشكل  .464واجهة الساعة

يُضيء مصباحي  LEDاألخضرين على ظهر الساعة ،مما يشير إلى أن مستشعرات تخطيط التحجم الضوئي
 PPGتعمل بشكل صحيح.

الشكل  .474مصابيح  LEDالساعة
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5

إعداد CS System3

5.1

شحن ساعة CS Watch 3
يجب شحن بطارية ساعة  CS Watch 3قبل استخدامها ألول مرة.
لشحن الساعة ،يرجى االطالع على شحن الساعة في القسم .4.2

5.2

تثبيت تطبيق الهاتف الذكي CS3
تطبيق الهاتف الذكي  CS3جزء ال يتجزأ من .CS System 3
 .1يتم تثبيت تطبيق  3 CSللهاتف المحمول على هاتفك الذكي بطريقة واحدة من اثنتين:

 مسح رمز ( QRاالستجابة السريع) ضوئيًا
السريع ال ُمقدم.

 ،وهو مطبوع أيضًا على دليل التشغيل

 على هاتفك الذكي ،اذهب إلى متجر ( Play Storeألجهزة أندرويد) أو إلى متجر التطبيقات
( App Storeألجهزة آيفون  )iPhonesوابحث
 CardiacSenseوثبته

عن تطبيق كاردياسينس

 .2وافق على كل الشروط واألحكام التي تظهر خالل عملية التثبيت لتمكين التطبيق من العمل بشكل صحيح.
 .3قم بتفعيل الموقع والبلوتوث على هاتفك الذكي.

5.3

إعداد حسابك
يحتوي حسابك في تطبيق  3 CSللهاتف المحمول على معلوماتك الشخصية المطلوبة؛ للحصول على نتائج
شخصية ُمخصصة من  .CS System 3بيانات القياسات الشخصية يتم التعامل معها بشكل خاضع لقانون
قابلية التأمين الصحي والمساءلة  HIPAAومتوافق مع القانون العام لحماية البيانات .GDPR
قد يتم تغيير ُمعظم المعلومات الشخصية والطبية ال ُمدخلة في هذه المرحلة الحقًا (يرجى االطالع على الفصل ،9
تغيير معلومات حسابك).
إنشاء حساب جديد وتوصيل الساعة بهاتفك الذكي هو الخطوة رقم  6في العملية التي يرشدك فيها المعالج
وتشمل:
 .1التسجيل
 .2إنشاء حساب جديد.
 .3إدخال المعلومات الشخصية.
 .4إدخال المعلومات الطبية.
 .5إعدادات التفضيالت والموافقة على الشروط.
 .6إقران الساعة
خالل العملية ،سيظهر شريط تقدم أسفل الشاشة ،يشير إلى الخطوات التي تمت والخطوة الحالية .ويظهر اسم
الخطوة أعلى الشاشة.

الشكل  .515خطوات إعداد الحساب
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 5.3.1خطوة  :1التسجيل
 .1للتسجيل ،افتح تطبيق  CS3للهاتف المحمول.
يفتح التطبيق على شاشة بداية يتبعها شاشة اختيار اللغة.

الشكل  .525شاشات البداية واللغة

 .2اختر لغتك لواجهة التطبيق من القائمة ال ُمعدة ُمسبقًا

الشكل  .535شاشات اختيار اللغة

 .3اضغط على حفظ .تظهر شاشة تسجيل الدخول.
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الشكل  .545أنشئ شاشات حساب جديد

 .4المس أنشئحسابًاجديدًا.
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 5.3.2خطوة  :2إنشاء حساب جديد.
في هذه الخطوة ،عليك إنشاء حساب كاردياسينس  CardiacSenseالخاص بك ويشمل عنوان بريد إلكتروني
وكلمة سر.
مالحظة

عنوان البريد اإللكتروني الذي تدخله هنا هو جزء من تفاصيل التعريف الخاصة بك وال يُمكن تغييره
بعد إكمال عملية تسجيل الدخول.
أدخل عنوان بريدك اإللكتروني  .ويستخدم هذا العنوان لتسجيل الدخول للتطبيق كما تستخدمه كاردياسينس
.1
ِّ
 CardiacSenseإلرسال معلومات مهمة إليك.
صة بك للتطبيق.
 .2اضغط على السهم ألسفل بجانب سياسةكلمة السر لعرض قواعد تعيين كلمة السر الخا َّ

الشكل  .555شاشات البريد اإللكتروني وكلمة السر

ويُشار إلى عنوانين البريد اإللكتروني أو كلمات السر غير الصحيحة بمثلث أحمر أو برسالة.
أدخل كلمة السر .عند الحاجة ،قم بلمس أيقونة العين إلظهار الحروف المرئية بدال من النجوم ،وذلك للتأكد
.3
ِّ
من أن كلمة السر هي نفسها التي أردت اختيارها.
مالحظة

إذا تم إدخال عنوان البريد اإللكتروني أو كلمة السر بشكل خاطئ ألكثر من خمس مرات على
التوالي ،يقوم النظام بإقفال شاشة تسجيل الدخول ل ُمدة  15دقيقة.
إذا كان البريد اإللكتروني وكلمة السر صحيحين ،يصبح زر التالي فع ً
اال.
 .4المس زر التالي.
ستتلقى رسالة بريد إلكتروني من "كاردياسينس"  CardiacSenseتطلب منك تأكيد عنوان بريدك
اإللكتروني وتفعيل حسابك.
مالحظة

يجب عليك تفعيل حسابك خالل  24ساعةَّ ،
وإال سيتعين عليك إعادة عملية التسجيل من البداية.
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الشكل  .565تأكيد البريد اإللكتروني

لتأكيد بريدك اإللكتروني وتنشيط حسابك:
 .1افتح صندوق الوارد لديك وافتح رسالة بريد مرسلة من بريد "كاردياسينس" .CardiacSense

الشكل  .575تنشيط حساب البريد اإللكتروني

إذا لم تتلقَ رسالة البريد اإللكتروني ،فتحقق في تطبيق  CS3للهاتف المحمول من َّ
أن عنوان البريد
اإللكتروني الخاص بك صحيح ،واضغط على إعادة إرسال البريد اإللكتروني.
 .2انقر على تنشيط حسابي .تظهر رسالة تهانينا! وتُشير إلى َّ
أن حسابك قد تم تفعيله.
 .3عُد إلى تطبيق  CS3للهاتف المحمول وانقر على "متابعة" لتسجيل الدخول.
 .4اكتب بيانات حسابك (عنوان البريد اإللكتروني و كلمة السر) لتسجيل الدخول إلى حسابك.
 .5اضغط على التالي للمتابعة إلى ال ُخطوة التالية ( ال ُخطوة  :3معلومات شخصية).
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 5.3.3خطوة  :3إدخال المعلومات الشخصية
في هذه الخطوة ،يُطلب منك إدخال معلوماتك الشخصية ،وهو أمر ضروري لخوارزميات "كاردياسينس"
CardiacSense؛ لتقديم نتائج دقيقة وتخصيص التقارير برقم ال ُمعرف الخاص بك.
 .1عليك كتابة اسمك األول واسم العائلة.
 .2أدخل رقم ال ُمعرف الخاص بك.

الشكل  .585شاشات المعلومات الشخصية

 .3اضغط على أيقونة التقويم؛ لتحديد تاريخ ميالدك .يتم عرض شاشة تأكيد توضح عمرك .اضغط نعم لتأكيد
عمرك.
مالحظة

عليك االنتباه إلى وحدات القياس عند إدخال الوزن (كغ/رطل) والطول (سم/قدم).
 .4اكتب وزنك وطولك واختر جنسك البيولوجي.
مالحظة

يمكن تحديث وزنك الحقًا (انظر القسم .)2
 .5أدخل بلد إقامتك باستخدام اإلكمال التلقائي.
تنبيه

تأكد من اختيارك بلد اإلقامة الصحيح ،حيث إنَّه مطلوب؛ لالمتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية
وإصدارات الميزات الجديدة .ال يُمكن تغيير بلد إقامتك دون مساعدة دعم العمالء.

 .6بعد ملء كافة الحقول ،اضغط على التالي لل ُمضي قد ًما للخطوة التالية ( الخطوة  :4المعلومات الطبية).
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 5.3.4خطوة  :4إدخال المعلومات الطبية
الصحية .من المهم جدا التزام الدقة قدر اإلمكان ،وإذا كنت غير
في هذه الخطوة ،يُطلب منك تحديد حالتك ِّ
متأكد ،فتستطيع اختيار "ال أعرف".
تنبيه

إذا لم ت ُكن متأكدًا من حالتك الطبية ،فقم بإدخال "ال أعرف" .سيظهر إدخال المعلومات الطبية الخاطئة
في التقرير وقد يؤدي إلى قيام طبيبك بتشخيص خاطئ
يعرض التطبيق حالة واحدة في كل مرة ويعرض تقدمك ( 1من  12في المثال التالي).

الشكل  .595شاشات المعلومات الطبية

 .1اختر حالتك الطبية الحالية من الحاالت الطبية ال َمعروضة.
بعد اإلجابة عن كل األسئلة ،عليك مراجعة إجاباتك وتعديلها لو احتاج األمر ،عن طريق نقر اإلجابة.
سيظهر السؤال ثانيةً وعليك اختيار إجابة مختلفة.

الشكل  .5105تغيير الحالة الطبية
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عامالت الطبية التي تم قياسها وإدخالها
 .2بعد تسجيل كافَّة الحاالت الطبية ،اضغط التالي لتعيين الحدود لل ُم ِّ
يدويًا.
الضبط المسبق للحدود القصوى وفق القيم االفتراضية التي تؤثر على اإلشعارات .قبل تغيير الحدود
القصوى ،استشر طبيبك.

الشكل  .5115تعيين الحدود

مالحظة

للمعامالت الطبية حدود افتراضية .لل ُمضي قد ًما بدون تغيير الحدود االفتراضية ،اضغط التالي.
توجد
ِّ
يمكن تحديث الحدود الحقًا (انظر القسم .)2
 .3اضغط على ال ُمعامالت الطبية؛ لتعيين حدودها.
 .4اسحب ال ُمعالجات أو أدخل القيم لتحديد الحدود العليا والسُّفلى (باللمس علىاستعادة الوضع االفتراضي إلعادة
التطبيق للقيم االفتراضية).
 .5اضغط حفظ؛ لحفظ التغييرات والمضي قد ًما للمعامالت الطبية.
صة بك ،قم بلمس التالي لل ُمضي قد ًما للخطوة التالية (
 .6بعد ملء كافَّة الحاالت الطبية وتعيين الحدود الخا َّ
الخطوة  :5التفضيالت والشروط).
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 5.3.5خطوة  :5تحديد التفضيالت والشروط
في هذه الخطوة ،سيطلب منك السماح لكاردياسينس  CardiacSenseباستخدام بياناتك ألغراض البحث
العلمي (اختياري) وقبول شروط وأحكام استخدام المنتج (إجباري).

الشكل  .5125التفضيالت والشروط

 .1اختر إذا ما كنت تسمح لشركة "كاردياسينس"  CardiacSenseباستخدام بياناتك لألغراض البحثية.
شارك أي معلومات شخصية
ستكون المعلومات ال ُمستخدمة ألغراض البحث العلمي منزوعة الهوية ولن ت ُ َ
مع أي طرف ثالث .تُستخ َدم البيانات فقط لتطوير خوارزميات كاردياسينس  CardiacSenseولصالح
جودة إدارة صحة مستخدميه.
 .2ضع عالمة على خانة اختيار الشروط واألحكام (إلزامي).
وهناك المزيد من المعلومات المتاحة حول استخدام بياناتك ألغراض البحث العلمي وحول الشروط واألحكام،
والتي يمكن الوصول إليها بالنقر على مزيد من المعلومات وقراءة الشروط واألحكام ،على التوالي.
ستبلغك كاردياسينس  CardiacSenseبأية تغييرات مستقبلية على سياسة الخصوصية وتطلب منك الموافقة
على الشروط التي روجعت.
 .3بعد ال ُموافقة على الشروط واألحكام ،اضغط على التالي لل ُمضي قُد ًما للخطوة التالية ( الخطوة  :6إقران
الساعة).
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 5.3.6خطوة  :6إقران الساعة
يتعين إقران الساعة والهاتف الذكي؛ ليعمال معًا .وبمجرد اقترانهما ،لن يعمل أحدهما إال مع اآلخر.
مرة واحدة فقط.
يتعين تنفيذ هذه العملية َّ
يمكن القيام بإلغاء إقران الساعة والتطبيق من قائمة اإلعدادات الخاصة بالتطبيق (انظر التعليمات ضمن قسم
تغيير معرف ساعتك )وفقط بعدها بالنقر على إعادة ضبط الساعة على إعادة الضبط إلعدادات المصنع (وصف
ذلك في القسم .)11.2
تنبيه

قبل القيام بإقران الساعة ،تأكد من أن الوقت والتاريخ على هاتفك الذكي مضبوطان بشكل صحيح.
 .1تأكد من تفعيل البلوتوث وتحديد الموقع على هاتفك الذكي وضع ساعتك وهاتفك في نطاق  4أمتار
( 13قد ًما) من بعضهما البعض.
ثوان.
 .2قم بتشغيل الساعة بالضغط على زر تشغيل /إيقاف التشغيل لمدة 3-2
ٍ
تهتز الساعة للحظات ويتم تشغيل شاشة العرض.

الشكل  .5135شغل الساعة

 .3اضغط على إجراء مسح ضوئي للساعات.
تعرض الساعة شاشة المزامنة مع الرقم التسلسلي للساعة.

الشكل  .5145شاشة مزامنة الساعة

سيبحث هاتفك الذكي عن األجهزة التي تبث إشارات البلوتوث في نطاق عمله ،وسيقوم بإظهار قائمة
بالساعات التي وجدها.
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الشكل  .5155اختيار الساعة

 .4عند إيجادها ،اضغط على إقران بجانب الرقم التسلسلي لساعتك.
إذا لم تجد ساعتك في القائمة ،فاضغط على إعادة تنشيط القائمةحتى يستمر الهاتف في البحث عن أجهزة
إضافية.
 .5اضغط على عالمة ال ُموافقة الزرقاء ✓ على الساعة في خالل دقيقة واحدة؛ لالنتهاء من عملية اإلقران.

الشكل  .5165تأكيد االقتران على الساعة

إذا لم تكن هناك أي استجابة من الساعة في خالل دقيقة واحدة ،فقم بواحد مما يلي على الشاشة التالية:
 اضغط على أعِد إرسال الطلب.
 اضغط على البحث عن ساعات للعودة لقائمة الساعات.
بعد االنتهاء من اإلقران بنجاح ،تظهر رسالة على التطبيق.
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الشكل  .5175إقران الساعة بالهاتف الذكي

الشكل  .5185إقران الساعة بالهاتف الذكي

مالحظة

ثوان .إلعادة تشغيل الساعة ،اضغط على
لحفظ طاقة البطارية ،يتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بعد 3
ٍ
زر التشغيل /إيقاف التشغيل ،أو أدر معصمك الذي ترتدي فيه الساعة نحوك؛ لعرض واجهة الساعة.
تعمل شاشة عرض الساعة ذاتيًا في حالة الكشف عن الرجفان األذيني.
يعرض التطبيق الشاشة الرئيسية (عالمة تبويب لوحة معلومات التطبيق).
مالحظة

تُعرض شاشات التطبيق في اتجاه أفقي.
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5.4

شاشة تطبيق الهاتف المحمول
تشمل شاشة تطبيق  3 CSللهاتف المحمول على أيقونة القائمة
تبويب للشاشة.

(انظر القسم  )6.3.2وثالث عالمات

الشكل  .5195الشاشة الرئيسية (عالمة تبويب لوحة معلومات التطبيق)

•

عالمة تبويب لوحة معلومات التطبيق -تعرض اإلشعارات أو ُمعدَّل النبض ال ُمقاس أو المعلومات الطبية
ست بواسطة أجهزة خارجية فيما يتعلق بمعدل نبضات القلب (انظر التفاصيل في
ال ُمدخلة يدويًا والتي قي َ
القسم .(6.3.1
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5.5

ارتداء الساعة
عندما يتم شحن الساعة بالكامل ،عليك ارتداؤها على معصمك األيسر أو األيمن ،فوق عظمة الرسغ تماما ،على
جلد سليم.
قم بتثبيت سوار الساعة جيدًا بحيث تكون الساعة على اتصال مباشر بجلدك وتكون مرتا ًحا .ال يجب ربط سوار
الساعة بشكل زائد عن الحد.
ربط سوار الساعة بشكل زائد عن الحد أو أقل من الحد قد يؤثر على نتائج القياسات.
بمجرد االنتهاء من إقران ساعة  3 CSمع هاتفك الذكي ،تبدأ الساعة في ُمراقبة معدل نبضات قلبك .قد تقوم
بإغالق التطبيق ،وتستمر الساعة في مراقبة ُمعدل نبضات قلبك حتى عند إغالق تطبيق  3 CSللهاتف
المحمول.
قد يؤدي انخفاض درجة حرارة الجلد أو تقييد تدفق الدم أو الحركة ال ُمفرطة إلى نتائج قياس خاطئة أو
مرة
قصور في النتائج .في تلك الحاالت ،قم بخلع الساعة عن معصمك وتدفئة يديك ،ثم قم بارتدائها َّ
أخرى.
ساعة ُ CS Watch 3مصنفة من فئة  ،IP-67ويعني هذا أنك تستطيع استخدامها أثناء التمرين ،والمطر،
وأثناء غسل يديك ،أو االستحمام.

مالحظة

يوصى بإغالق الساعة في حالة عدم االستخدام.
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5.6

استبدال حزام الساعة
قصيرا للغاية ،فاستبدله بحزام أطول مزود مع CS System 3
إذا كان الحزام ال ُموصل بساعة CS 3
ً
(انظر العنصر  4الشكل .)414
إلزالة الحزام:
 .1اقلب الساعة؛ لترى جانبها الخلفي.

ي للساعة
الشكل  .5205الجانب الخلف ّ

 .2زلق الذراع الزنبركية الفضية الصغيرة للداخل.

الشكل  .5215الذراع الزنبركية الفضية للحزام

 .3أثناء الضغط (التحميل بالزنبرك) ،قم بتدوير الحزام برفق ،مع الدوران حول محور الطرف الثابت.

الشكل  .5225تدوير الحزام

قم بنزع الحزام.

الشكل  .5235إزالة حزام الساعة

لتوصيل الحزام البديل:
 .1أدخل المسمار في الطرف األبعد من الذراع الفضي داخل التجويف الصغير في حامل/طرف حزام
الساعة ،وفقًا لما هو ظاهر في الشكل .5225
 .2زلق الذراع الزنبركية الفضية الصغيرة للداخل (وفقًا لما هو ظاهر في الشكل  ،) 5215أثناء الضغط
(التحميل بالزنبرك) ،قم بتدوير الحزام برفق ،مع الدوران حول محور الطرف الثابت
(انظر الشكل .)5225
أدخل المسمار على جانب الذراع الزنبركية الفضية داخل التجويف الصغير في حامل /طرف تثبيت حزام الساعة .قد
تسمع صوت طقطقة عند دخول المسمار في التجويف.
ادفع أو اسحب الحزام برفق؛ لسماع صوت طقطقة وتأكد من َّ
أن الحزام متصل بإحكام بالساعة.
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6

استخدام CS System 3
يعمل  CS System 3بأفضل ما يمكن عندما تكون ساعة  3 CSعلى معصمك وقريبة من الهاتف الذكي
المقترن.

6.1

شاشة الساعة
تعرض شاشة الساعة االفتراضية الوقت والتاريخ (الشهر واليوم) وحالة بطارية الساعة وحالة البلوتوث.
يسارا لالنتقال للشاشة التالية.
وللتجول بين شاشات عرض الساعة ،عليك التمرير
ً
خالل التشغيل ،قد تظهر األيقونات اآلتية على شاشة عرض الساعة.

اإلشعارات
التاريخ

حالة البطارية

حالة الساعة
الشكل  .616واجهة الساعة

َّ
إن األيقونات ُمدرجة أيضًا في تطبيق  3 CSللهاتف المحمول (انظر القسم .)6.4.2
ت ّم اكتشاف رجفان أذني:
نظام  3 CSاكتشف ظروف رجفان أذيني .A-fib
ستهتز الساعة عندما تبدأ نوبة رجفان أذيني (بداية) وتنتهي
(نهاية).
ويُنصح بشدة بإبالغ طبيبك بأن ساعة
كاردياسينس  CardiacSenseالخاصة بك قد اكتشفت
اضطراب نظمي لرجفان أذيني لديك.
%10

%25

ممتلئة

حالة البطارية:
عند  ،%40يوصى بشحن الساعة.
عند  ،%10يجب شحن الساعة.
عندما يصل شحن البطارية إلى  ،%5ستنطفئ شاشة الساعة
وستدخل الساعة في وضع السكون العميق.
حالة البلوتوث :تعطل الجهاز /توصيل الجهاز /فصل الجهاز.
وضع الطيران (انظر القسم .)6.1.1
حالة الذاكرة:
ُمنخفضة ُ /منخفضة جدًا  /ال يُسجل
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 6.1.1معدل النبض
يؤدي التحرك إلى اليمين من الشاشة الرئيسية إلى عرض شاشة تعرض القياسات اآلنية ل ُمعدل النبض وقت
حدوثها.

الشكل  .626معدل النبض

 6.1.2النشاط البدني
تجري متابعة النشاط البدني تلقائيًا وآنيًا بواسطة نظام  .CS System 3تعرض ساعة  CS Watch 3عدد
الخطوات التي مشيتها وعدد السعرات المحروقة .تجري إعادة ضبط كل قياسات النشاط البدني كل ليلة عند
منتصف الليل.

الشكل  .6.3النشاط البدني

 6.1.3اإلعدادات
التمرير لشاشة اإلعدادات يعرض الرقم التسلسلي لساعة  .3 CSتبين الصورة أدناه ُمفتاح التمرير لالنتقال من
وضع البلوتوث إلى وضع الطيران ،وهو ما يؤدي إلى فصل الساعة من تطبيق  CS3للهاتف المحمول.

الشكل  .6-4وضع الطيران

عندما تكون في وضع الطيران ،تستمر المراقبة ،وال تُخزن نتائج القياس إال في الساعة فقط ،وال يتم إرسالها
إلى التطبيق.
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 6.1.4إعادة الضبط إلعدادات المصنع
التمرير إلى شاشة إعادة الضبط إلعدادات المصنع يعرض زر التأكيد .

الشكل  .6-5إعادة الضبط إلعدادات المصنع

الضغط على عالمة االختيار يحذف الذاكرة الداخلية للساعة ويمسح بيانات اإلقران بالتطبيق .لكنها ال تعيد
البرنامج الثابت للساعة إلى إعدادات المصنع أو إلى اإلصدار السابق.
للتفاصيل حول إعادة ضبط الساعة إلى إعدادات المصنع ،انظر القسم .11.2

6.2

المراقبة المستمرة
بمجرد وضع الساعة على معصمك وتشغيلها ،فإنَّها تراقب ُمعدل نبضك باستمرار .مرر الشاشة إلى اليمين
لالطالع على ُمعدل النبض ال ُمقاس.

الشكل  .6-6معدل النبض

عند اكتشاف رجفان أذيني ،يظهر إشعار ( AFالرجفان األذيني) على شاشة الساعة.

الشكل  .6-7اشعارات الرجفان األذيني AF

يُنصح بتنفيذ قياس تخطيط كهربية القلب (( )ECGيرجى االطالع على التعليمات في الفصل .)7
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الشكل  .6-8قياس تخطيط كهربية القلب ECG
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6.3

شاشة التطبيق
عند فتح تطبيق  3 CSللهاتف المحمول ،تظهر الشاشة الرئيسية .ال توجد حاجة لتسجيل الدخول.

الشكل  .6-9الشاشة الرئيسية (عالمة تبويب لوحة معلومات التطبيق)

 6.3.1عالمة تبويب لوحة بيانات التطبيق
َّ
إن عالمة تبويب لوحة بيانات التطبيق هي شاشة التطبيق الرئيسية .تعرض الشاشة إشعارات آنية للنشاط البدني
المقاس (إن وجد) ،ومعدل النبض المقاس آنيًا ،وغير ذلك من القياسات الطبية المقاسة أو المدخلة يدويًا.
مالحظة

الحقول التي تحمل عالمة " "+هي الحقول التي يتم إدخال قيمها يدويًا .يتم تحديث جميع قيم الحقول
األخرى عن طريق القياس بالساعة.
•

يتم إدخال قيم ضغط الدم ،وتشبُّع األكسجين في الدم  ،SpO2والغلوكوز يدويًا بواسطة ال ُمستخدم وتتم إعادة
ضبطها في ُمنتصف الليل كل ليلة (انظر التفاصيل في القسم .)6.4.2

•

يتم إدخال قيمة الوزن يدويًا أثناء عملية إعداد الحساب ويتم عرض تاريخ اإلدخال األخير (ال يتم إعادة
تعيينه).
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 6.3.2القائمة الرئيسية
انقر أيقونة القائمة

في الركن العلوي األيسر من الشاشة لفتح قائمة خيارات القائمة المتاحة.

الشكل  .1066القائمة

مالحظة

للوصول إلى قائمة ملفي الشخصي يجب تسجيل الدخول إلى التطبيق ( ُ
شرح ذلك في الفصل 9تغيير
معلومات حسابك.
•

لوحة التحكم  -تعيدك إلى شاشة لوحة التحكم.

•

ملفي الشخصي – يتيح لك ذلك إمكانية إجراء تغييرات على ُمعرف الساعة ،والمعلومات الشخصية
والطبية ،وإعادة ضبط الحدود وكلمات المرور ،والوصول إلى نماذج الموافقة للتفضيالت والشروط (انظر
الفصل .)9

الشكل  .1166ملفي الشخصي
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•

اإلعدادات – تتيح القيام بتغييرات في اإلعدادات المرتبطة بالتطبيق ،مثل لغة واجهة التطبيق ووحدات
القياس( .للتفاصيل ،انظر الفصل  ،9تغيير معلومات حسابك)

الشكل  .1266اإلعدادات

•

التقرير الشهري — يُستخدم لطلب تقرير عما تعرض له المستخدم لمدة  30يو ًما من أي تاريخ يتم تحديده
(انظر التفاصيل في القسم .)8.2
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6.4

البيانات المكتشفة والمقاسة
توضح عالمة تبويب لوحة بيانات التطبيق اإلشعارات والمعلمات الطبية.

 6.4.1اإلشعارات
عند الكشف عن رجفان أذيني ،أو إذا زادت أي من المعلمات الطبية (مثل :معدل النبض) عن الحدود التي تم
تعيينها ،يتم عرض قيمها باللون األحمر بحد أحمر.

الشكل  .1366اإلشعارات

 6.4.2إضافة البيانات ال ُمقاسة خارجيًا
يُمكن إضافة البيانات الطبية التي ال تُقاس بواسطة ساعة  3 CSيدويًا إلى لوحة بيانات تطبيق  3 CSللهاتف
المحمول.
مالحظة

تتطلب إضافة بيانات طبية ُمقاسة خارجيًا إلى تطبيق  3 CSللهاتف المحمول وجود اتصال
باإلنترنت.

الشكل  .1466إضافة البيانات ال ُمقاسة خارجيًا

مالحظة

تشمل القيمة ال ُمضافة التوقيت الذي تتم اإلضافة فيه خالل اليوم ،وتتم إعادة ضبط تلك القيمة كل يوم
عند منتصف الليل ،باستثناء الوزن.
إلضافة قيمة يدويًا:
 .1افتح تطبيق  3 CSللهاتف المحمول في عالمة تبويب لوحة بيانات التطبيق.
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 .2انقر رمز " "+في الركن السفلي األيمن من الحقل ذي الصلة.
تظهر نافذة؛ لتحديث القيم.

الشكل  .1566تحديث القيم ال ُمقاسة خارجيًا

 .3اكتب قيمة القياس أو استخدم األسهم لتغيير القيم.
 .4اضغط زر تحديث لحفظ التغييرات.
تعود الشاشة لعرض لوحة بيانات التطبيق.

تحذير

ال تقم بتعديل الدواء أو تأخير تلقي الرعاية الطبية بنا ًء على نتائج القياس من هذا الجهاز .تناول
األدوية وفقًا لما يُوصي به طبيبك.
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7

إجراء قياس تخطيط كهربية القلب ECG
يُمكن البدء في تنفيذ قياس تخطيط كهربية القلب  ECGفي أي وقت من الساعة أو عند مطالبة الساعة والتطبيق
بذلك في حالة الكشف عن رجفان أذيني.

الشكل  .717إشعار الرجفان األذيني A-Fib

عندما يكشف مستشعر تخطيط التحجم الضوئي  PPGعن وجود حالة رجفان أذيني ،تعرض الساعة 3 CS
إشعارا بحدوث رجفان أذيني ،وبعدها تظهر شاشة تعليمات ضع أصابعك على مستشعرات تخطيط كهربية القلب
ً
 . ECGيعرض التطبيق عالمة تبويب بيانات الوقت الحقيقي بنفس التعليمات.

الشكل  .727تعليمات الرجفان األذيني لتخطيط كهربية القلب ECG

مالحظة

ال يتطلب أخذ قياس تخطيط كهربية القلب  ECGتسجيل الدخول إلى التطبيق ولكنه يتطلب اتصال
بلوتوث بين ساعة  3 CSوالهاتف الذكي ال ُمقترن.
مالحظة

متعرقًا أو ً
مبتال بالماء عند إجراء قياسات تخطيط كهربية القلب ،ECG
تأ َّكد من أن معصمك ليس
ِّ
حيث إن ذلك قد يؤدي إلى قُصور في نتائج القياس.
مالحظة

يتم تعطيل شاشة لمس الساعة أثناء قياسات تخطيط كهربية القلب .ECG

يعمل قياس تخطيط كهربية القلب  ECGفقط إذا كانت الساعة على معصمك وأصابعك على مستشعرات
تخطيط كهربية القلب ( ECGانظر الشكل  .727تعليمات الرجفان األذيني لتخطيط كهربية القلب .)ECG
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7.1

قياس تخطيط كهربية القلب ECG
تُحفظ قياسات تخطيط كهربية القلب في شكل تقارير الحدث ويمكن مشاركتها مع العاملين الطبيين أو أي شخص
تختاره.
تظهر عينة من تقرير الحدث في القسم .8.1
مالحظة

قد يستغرق قياس تخطيط كهربية القلب  ECGمدة تصل إلى  5دقائق .اجلس في وضع رأسي
وتجنب الحركة أثناء إجراء قياس تخطيط كهربية القلب .ECG

إذا تمت مقاطعة القياس بمكالمة ،فأعد تشغيل التطبيق بعد انتهاء المكالمة.
ألخذ قياس تخطيط كهربية القلب :ECG
 .1مرر إلى اليسار بواجهة ساعتك حتى الوصول للشاشة المعروضة أدناه.

الشكل  .3-7عالمة  Vلبدء تخطيط كهربية القلب

 .2انقر عالمة .V
 .3ضع أصابعك على مستشعرات تخطيط كهربية القلب  ECGواستمر في وضعها على المستشعرات حتى
تظهر رسالة “يمكنك إزالة أصابعك” على شاشة التطبيق.

الشكل  .7-4مشاهدة مستشعرات تخطيط كهربية القلب ECG

بعد حوالي  20ثانية من جمع البيانات ،تعرض الشاشة خط تقدُّم أزرق ،ويعرض تطبيق  3 CSللهاتف
المحمول قياس تخطيط كهربية القلب  ECGلمعدل ضربات القلب (وتتواجد نسبة التقدم على الجانب
األيمن العلوي).
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الشكل  .7-5قياس تخطيط كهربية القلب ( ECGمع تقرير)

مالحظة

مرة
تؤدي إزالة أصابعك خالل قياس تخطيط كهربية القلب  ECGإلى إيقاف القياس مؤقتًا .ضعها َّ
أخرى؛ لالستمرار .تُنهي إزالة أصابعك ل ُمدَّة تزيد عن  20ثانية عملية قياس تخطيط كهربية القلب
 ECGبدون ال ُحصول على تقرير.
في نهاية قياس تخطيط كهربية القلب  ECGبشكل كامل ،يعرض التطبيق رسالة “إنشاء تقرير…يمكنك
إزالة أصابعك”

الشكل  .7-6االنتهاء من قياس تخطيط كهربية القلب ECG

 .4ارفع أصابعك عن ُمستشعرات تخطيط كهربية القلب ECG
 إذا لم يتم الكشف عن رجفان أذيني ،تُعرض شاشات الساعة والتطبيق التالية.

الشكل  .7-7رسالة االنتهاء من تخطيط كهربية القلب ( ECGعدم وجود رجفان أذيني )A-Fib
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 إذا تم الكشف عن وجود رجفان أذيني  ،A-Fibتُعرض شاشات الساعة والتطبيق التَّالية.

الشكل  .7-8رسالة االنتهاء من تخطيط كهربية القلب ( ECGتم الكشف عن وجود رجفان أذيني )A-Fib

تنبيه

ال تستخدم الجهاز لتشخيص حاالت ذات عالقة بالطب .جميع التفسيرات ينبغي مراجعتها بواسطة
مختص طبي التخاذ القرار السريري.
تُحفظ البيانات ال ُمقاسة على الهاتف الذكي (بالنسبة لمشتركي  ،Proيتم أيضًا تحميل التقرير على تطبيق
 3 CSالسحابي).
 .5اختر ما إذا كنت ترغب في مشاركة التقرير أو العودة إلى لوحة التحكم

الشكل  .9-7شارك التقرير

 اضغط على مشاركة التقرير لمشاركة التقرير واختر التطبيق الذي ترغب المشاركة بواسطته.

الشكل  .7-10مشاركة تقارير تخطيط كهربية القلب ECG

بعد المشاركة ،تظهر شاشة التطبيق الرئيسية.
 اضغط على العودة إلى لوحة بيانات التطبيق لتجاهل مشاركة تقرير .تظهر رسالة تسألك إذا كنت تريد
المغادرة دون مشاركة التقرير؟
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الشكل  .11-7المغادرة بدون مشاركة التقرير

 7.1.1اإلخفاق في قياس تخطيط كهربية القلب ECG
إذا توقف القياس قبل اكتماله بنجاح ،فسيظهر إشعار على التطبيق والساعة ،وسيطلب منك إعادة أخذه.

الشكل  .1277اإلخفاق في قياس تخطيط كهربية القلب ECG

وألن المعلومات لم تحفظ فلن يكون هناك تقرير الستخالصه.
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8

األحداث والتقارير الشهرية

8.1

تقارير األحداث
يتم حفظ ملفات التقارير بصيغة  PDFفي مجلد  /كاردياسينس  ،CardiacSenseبداخل المجلد الجذري
بالذاكرة الداخلية للجهاز.
•

ي < أندرويد < البيانات <
الهواتف الذكية القائمة على نظام أندرويد :ملفاتي < التخزين الداخل ّ
<  com.cardiacsenseالملفات < "كاردياسينس" CardiacSense

•

الهواتف الذكية القائمة على نظام تشغيل  iOSالملفات < على iPhoneالخاص بي < "كاردياسينس"
CardiacSense

طريقة التسمية االفتراضية لملفات التقرير هي:
النتائج< > <DD-MM-YYYYساعة-دقيقة-ثانية.>.pdf
ً
طويال جدًا.
يشمل تقرير األحداث الرسوم البيانية لقياسات تخطيط كهربية القلب  ECGويُمكن أن يكون
مجلد  /كاردياسينس  CardiacSenseفي هاتفك الذكي قد يحتوي على العديد من التقارير .يُمكن إزالة
التقارير القديمة باستخدام ( File Managerمدير الملفات).
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8.2

التقارير الشهرية
تقريرا آلخر  30يو ًما بصيغة ملف  PDFويُرسل إلى البريد اإللكتروني
ينشئ تطبيق  CS 3السحابي تلقائيًا
ً
للمستخدم في بداية كل شهر.
يُمكن أن يقوم ال ُمستخدم بالشروع في طلب؛ إلنشاء تقرير تاريخي لمدة  30يو ًما من تاريخ ُمحدد .يجري إرسال
التقرير بصيغة  PDFإلى البريد اإللكتروني للمستخدم ويمكن مشاركته مع أي شخص يختاره المستخدم .ال
يُشارك هذا التقرير من خالل تطبيق  3 CSللهاتف المحمول.
الشروع في التقرير الشهري:
 .1الضغط على أيقونة

القائمة في الركن األيسر العلوي من الشاشة.

الشكل  .818الشروع في التقرير الشهري

 .2اختر تقريرشهري.
تظهر شاشة تطلب اختيار التاريخ الذي منه يتم البدء بإنشاء التقرير التاريخي الذي ُمدته  30يو ًما.

الشكل  .828اختيار تاريخ للتقرير الشهري

 .3اختر التاريخ من التقويم واضغط على تأكيد التاريخ.
تظهر رسالة تأكيد مع التواريخ ال ُمختارة.
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الشكل  .838التاريخ ال ُمختار للتقرير الشهري

 .4اضغط على إرسال طلب لتأكيد التاريخ وجعل نظام  3 CSيرسل التقرير الشهري إلى بريدك اإللكتروني.
يتم إنشاء تقرير ويُرسل إلى بريدك اإللكتروني.

الشهري
الشكل  .848يتم إنشاء التأكيد على التقرير
ّ

 .5اضغط على موافق إلغالق الرسالة.
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9

تغيير معلومات حسابك
يمكنك إجراء تغييرات على معلومات حسابك لتصحيح خطأ (مثل يوم ميالدك) ،أو لعكس تغيير ما في حالتك
الطبية ،أو لتعديل إعدادات معينة ضمن نظام  CS System 3مما يتطلب كلمة السر.
لعرض معلومات حسابك أو لتغييرها ،عليك تسجيل الدخول لحسابك باستخدام عنوان بريدك اإللكتروني وكلمة
السر .إن نسيت كلمة السر الخاصة بحسابك ،راجع إعادة ضبط كلمة السر الخاصة بك

الشكل  .919شاشة تسجيل الدخول

 .1اضغط على أيقونة القائمة.
 .2اختيار ملفي الشخصي.
 .3الدخول إلى حسابك.
تصبح خيارات قائمة ملفي الشخصي متاحة.

الشكل  .929القوائم الفرعية للحساب
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9.1

تغيير معرف ساعتك
يضم كل من ساعة  CS Watch 3وتطبيق نظام  CS System 3معرفات فريدة ،وفور اإلقران ،يمكنها
العمل مع بعضها البعض فقط .قبل استبدال ساعتك أو هاتفك الذكي بآخر جديد ،يجب إزالة ساعتك القديمة من
التطبيق ويجب إقران الساعة الجديدة.
 .1من قائمة ملفي الشخصي ،اختر معرف الساعة.

الشكل  .3-9إزالة الساعة

 .2اضغط على قم بإزالةالساعة.
 .3اضغط على نعم عندما يُطلب إليك ذلك“ ،هل أنت ُمتأكد من أنَّك ت ُريد إزالة الساعة من حسابك”.
بعد اإلزالة ،يأخذك التطبيق إلى "توصيل الساعة" (انظر الشكل 5135في القسم  .)5.3.6قم بإقران
األجهزة الجديدة وفقًا لما هو موصوف في الخطوة  :5إقران الساعة (القسم .)5.3.6

إعادة ضبط الساعة على إعدادات المصنع (انظر  )11.2تؤدي أيضًا إلى إزالة الساعة من التطبيق.
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9.2

تغيير معلوماتك الشخصية
 .1من قائمة ملفي الشخصي  ،اخترالمعلومات الشخصية.

الشكل  .9-4شاشة المعلومات الشخصية

 .2عليك لمس أي حقل ترغب في تغييره (باستثناء بريدك اإللكتروني وبلد اإلقامة).
 .3أدخل التغيير المرغوب.
 .4عند االنتهاء ،انقر على حفظ للعودة إلى شاشة ملفي الشخصي.

9.3

تغيير معلوماتك الطبية
 .1من قائمة ملفي الشخصي ،اختر المعلومات الطبية.

الشكل  .5-9شاشة المعلومات الطبية

 .2عليك لمس أي واحدة من القيم الزرقاء واختيار قيمة أخرى من القائمة.
 .3عند االنتهاء ،اضغط علىالرجوعللعودة إلى "ملفي الشخصي".
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9.4

تغيير ال ُحدود
 .1من قائمة ملفي الشخصي ،اختر الحدود.

الشكل  .6-9شاشة الحُدود

 .2عدل حدود الحد األقصى والحد األدنى للمعدل.
 .3عندما يتم األمر ،اضغط على حفظ للعودة إلىملفي الشخصي.
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9.5

تغيير كلمة السر لحسابك
تنصحك كاردياسينس  CardiacSenseبتغيير كلمة السر من آن إلى آخر لتحسين أمن البيانات.
لتغيير كلمة السر لحسابك:
 .1من قائمة ملفي الشخصي ،اختر كلمة سر الحساب.
 .2اضغط على غ ِيّر كلمة السر.

الشكل  .7-9تغيير كلمة السر للحسابك

 .3أدخل كلمة السر الحالية ،وكلمة السر الجديدة (حسب سياسة كلمة السر) ،ثم أعد كتابة كلمة السر الجديدة
للتأكيد.
 .4اضغط على حفظ .سترى رسالة تشير إلى أن كلمة السر الخاصة بك قد تم تغييرها بنجاح.
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9.6

أعد ضبط كلمة السر الخاصة بك
إن كنت قد نسيت كلمة السر الخاصة بك ،سيتعين عليك اختيار واحدة جديدة.
إلعادة ضبط كلمة السر:
 .1انقر على القائمة واختر ملفي الشخصي.
 .2في شاشة تسجيل الدخولاضغط على "هل نسيت كلمة السر الخاصة بك؟ "

الشكل  .8-9إعادة تعيين كلمة السر الخاصة بالحساب

 .3في الشاشة التالية ،اكتب عنوان بريدك اإللكتروني (يستخدم بواسطة كاردياسينس CardiacSense
إلرسال رابط لك إلعادة ضبط كلمة السر) وانقر على إرسال.
 .4اذهب إلى صندوق الوارد في بريدك اإللكتروني ،وافتح البريد الذي يوجد به "كلمة سر تطبيق كاردياسينس
"CardiacSenseفي خانة الموضوع واضغط إعادة ضبط كلمة السر الخاصة بي.

الشكل  .9-9إنشاء كلمة سر جديدة للحساب

 .5أنشئ حسابًا جديدًا (مع مراعاة قواعد سياسة كلمة السر) ،وأكد كلمة السر الخاصة بك ،وانقر على حفظ.

54

9.7

تغيير نماذج الموافقة
شارك أي معلومات شخصية مع أي
ستكون المعلومات ال ُمستخدمة ألغراض البحث العلمي منزوعة الهوية ولن ت ُ َ
طرف ثالث .ستُستخ َدم البيانات فقط لتطوير خوارزميات كاردياسينس  CardiacSenseولصالح جودة إدارة
صحة مستخدميه.
لتغيير موافقتك على استخدام بياناتك لألغراض البحثية:
 .1من قائمة ملفي الشخصي ،اختر نماذج الموافقة

الشكل  .10-9شاشة التفضيالت والشروط

 .2ضع عالمة في خانة االختيار إن كنت توافق على أن " كاردياسينس  CardiacSenseيمكنها استخدام
بياناتي لألغراض البحثية" أو ال تضع عالمة في خانة االختيار (اتركها خاوية) إن كنت ال توافق.
 .3عند االنتهاء ،اضغط علىالرجوعللعودة إلى "ملفي الشخصي".
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9.8

تغيير لغة التطبيق
لتغيير لغة التطبيق:
 .1انقر على القائمة < اإلعدادات.
 .2اختر اللغة.
 .3اختر لغتك ال ُمفضلة من قائمة ُمحددة مركبة مسبقًا (انظر القسم  5.3للمرجع).
 .4اضغط على حفظ.

9.9

تغيير الوحدات
لتغيير وحدات القياس في التطبيق:
 .1انقر على القائمة < اإلعدادات.
 .2اختر الوحدات.

الشكل  .11-9شاشة التفضيالت والشروط

 .3اختر وحدات القياس التي تُستخدم في تطبيق محمول .4 CS
 .4اضغط على حفظ.

56

10

تطبيق  3 CSالسحابي
تقريرا شهريًا يجري
يخزن تطبيق  CS3السحابي المعلومات الشخصية والبيانات الطبية للمستخدم ،ويصدر
ً
إرساله إلى البريد اإللكتروني للمستخدم.
مالحظة

يتصل تطبيق  3 CSالسحابي بالهاتف الذكي من خالل اإلنترنت وال يمكن للمستخدم الوصول إليه.
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11

إصالح األعطال والصيانة

 11.1إصالح األعطال
 11.1.1إصالح أعطال ساعة CS 3
المشكالت
الشاشة ال تعمل
مؤشرات مصابيح  LEDsالخضراء
في ظهر الساعة مطفأة.
الشاشة تعمل ولكن مؤشرات مصابيح
 LEDsالخضراء في ظهر الساعة
مطفأة.

السبب المحتمل

طريقة اإلصالح

الساعة ُمطفأة أو البطارية مستنفذة
تماما.

عليك تشغيل الساعة أو شحن
البطارية.

مشكلة محتملة في أجهزة االستشعار.

االتصال بدعم "كاردياسينس"
.CardiacSense

هناك مشكلة عامة في الساعة أو
مستشعراتها.

االتصال بدعم "كاردياسينس"
.CardiacSense

لم تكتشف الساعة االتصال أثناء وضع
أصابعك على مستشعرات تخطيط
كهربية القلب .ECG

قم بإزالة أصابعك عن المستشعرات
ثم ضعها مجددًا على مستشعرات
تخطيط كهربية القلب .ECG

بطارية الساعة َمشحونة حتى %20
فقط.

ضع الساعة في حامل الشحن
واشحنها.

تحتوي الساعة على ذاكرة تخزين
محدودة للغاية.

تأكد من أن ساعتك وهاتفك الذكي
موصالن ببعضهما البعض.

ال تسجل الساعة القياسات ألن ذاكرة
التخزين نفدت بها.

تأكد من أن ساعتك وهاتفك الذكي
موصالن ببعضهما البعض.

تم إيقاف تشغيل البلوتوث في الساعة
أو الهاتف الذكي ،أو أن المسافة /
التداخل بينهما ال يتيح الربط
بالبلوتوث.

شغل البلوتوث في الساعة والهاتف
الذكي وتأكد من أنَّهما ُمقترنين.

فشل في جهاز البلوتوث.

يُرجى االتصال بالدعم.
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 11.1.2إصالح أعطال تطبيق الهاتف النقال CS3
العطل
ال يتم عرض نتائج.

السبب المحتمل

طريقة اإلصالح

ال يوجد اتصال للهاتف المحمول مع
الساعة.

عليك تشغيل البلوتوث وخدمة
تحديد المواقع.

يتسبب انخفاض بطارية الهاتف الذكي
في دخوله في وضع توفير شحن
البطارية وإيقاف خدمات الموقع و /أو
البلوتوث.

اشحن الهاتف الذكي.

ال يتم عرض أي إشارات ،وينتقل
التطبيق إلى الخلفية.

مكالمة واردة أو إخطار أثناء عرض
إشارات الوقت الحقيقي.

عليك إعادة فتح التطبيق.

تمت مقاطعة عملية إنشاء تقرير

تظهر البطارية ُمنخفضة في الساعة أو عليك إعادة العملية.
الهاتف الذكي أو اإلشعارات الواردة
في الهاتف الذكي.
ال يوجد اتصال باإلنترنت.
البيانات ال تُخزن في التطبيق.

تحقق من اتصال هاتفك الذكي
باإلنترنت.

(الركن األيمن العلوي من الشاشة)
ُّ
ال يوجد اتصال بالساعة.
(الركن األيمن العلوي من الشاشة)
ُّ

تحقق من إقران الساعة بالبلوتوث.
تأ َّكد من َّ
أن المسافة بين الساعة
والهاتف الذكي أقل من  4أمتار
( 13قد ًما).

 11.1.3إصالح أعطال الحامل
العطل

السبب المحتمل

طريقة اإلصالح

فشل مؤشرات .LED

تلف في المكونات المادية.

عليك استبدال الحامل

الساعة ال ت َشحن.

الساعة تنزلق إلى الخلف على الحامل.

ضع الساعة في ال َّ
شاحن الحامل في
االتجاه الصحيح .استخدم مغناطيس
الشاحن الحامل لوضع الساعة
بطريقة صحيحة في الشاحن
ال َحامل.
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 11.2إعادة ضبط الساعة على إعدادات المصنع
أمرا الز ًما إذا حصلت على هاتف ذكي جديد أو أعدت ضبط هاتفك الذكي إلى
تُعد عملية إعادة ضبط الساعة ً
إعدادات ال َمصنع االفتراضية.
تؤدي عملية إعادة ضبط الساعة إلى حذف بيانات االقتران بالتطبيق السابق .وهي تمسح ذاكرتها الدَّاخلية ،حيث
األولية وال ُمعالجة ،ولكنها ال تعيد البرنامج الثابت للساعة إلى إعدادات المصنع أو اإلصدار
تُخزن كافَّة البيانات َّ
السابق.
إلعادة ضبط الساعة:
 .1قم بالتمرير جانبيًا حتى تظهر شاشة إعادة الضبط إلعدادات المصنع:

الشكل  .11111شاشة إعادة الضبط إلعدادات المصنع

اضغط على إعادة ضبط الساعة.

الشكل  .11211تأكيد إعادة الضبط

اضغط على عالمة الموافقة ✓ الزرقاء إلعادة ضبط الساعة.
يُمكن إجراء عملية إقران جديدة بين الساعة والتطبيق.
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 11.3تحديث البرامج الثابتة للساعة
عند توفُّر برنامج ثابت جديد للساعة ،يتم تحديثه تلقائيًا على الساعة .يعرض التطبيق رسالة تفيد بأنَّه يتم تحديث
برنامج الساعة ويُشير إلى إبقاء تطبيق ال َمحمول مفتو ًحا أثناء التحديث.

الشكل  .11311تحديث البرامج الثابتة للساعة

 11.4تحديث موقع التطبيق
عندما تطلق كاردياسينس  CardiacSenseإصدارات جديدة من تطبيق الهاتف النقال  ،CS3سيحل
اإلصدار الجديد محل القديم على هاتفك الذكي أوتوماتيكيا (إال إذا كانت تحديثات التطبيق التلقائية غير مسموحة
على هاتفك الذكي) .على أي حال ،يتم تحديث التطبيق في ال َم َّرة التالية التي يتم فيها تشغيله بوجود اتصال
باإلنترنت.
تُجرى الترقية في الخلفية وال تؤثر على إقران الساعة والتطبيق .تُحفَظ البيانات والتقارير وكلمات السر
المحفوظة الخاصة بك.

 11.5تنظيف الساعة والشاحن الحامل
لضمان أداء الجيد وطويل األمد لساعة  3 CSوشاحنها ال َحامل ،قم بتنظيفهما بانتظام.
عليك تنظيف الساعة والشاحن الحامل بقماش جاف غير خشن وخا ٍل من الشعيرات.
تحذير

لتجنب احتمال التعرض لصدمة كهربائية ،يجب فصل مصدر الطاقة عن منفذ التيار الكهربائي خالل
التنظيف.

تنبيه

للحد من خطر الحصول على نتائج قياس خاطئة ،احرص على إبقاء مستشعرات الجهاز نظيفة من
األوساخ أو الشحوم

تنبيه

ال تستخدم ال ُمنظفات لتنظيف الساعة والشاحن ال َحامل.
وإذا استدعى األمر ،فيمكنك ترطيب القماش بالماء العذب.
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 11.6تخزين الساعة
قبل تخزين الساعة ،عليك التأكد من أنها مشحونة بالكامل ومن أنها ُمطفأة .يجب شحن البطارية حتى إذا لم تكن
قيد االستخدام.

62

12

الخصائص

 12.1الهواتف الذكية ال َمدعومة
تم اختبار التطبيق الهاتفي كاردياسينس  CardiacSenseعلى الهواتف الذكية اآلتية:
•

الهواتف الذكية القائمة على نظام تشغيل  iOSنسخة :14–12


آي فون  6بلس ()iPhone 6 Plus

 آيفون (iPhone 8) 8وهواتف اآليفون األحدث
•

الهواتف القائمة على نظام أندرويد  Androidاإلصدارات :10–7
LG V40 ThinQ 


سامسونج جاالكسي إس  - 8إس )Samsung Galaxy S8-S20( 20



تشاومي ريدمي نوت )Xiaomi Redmi Note 8-20( 20 - 8

 هواوي بي)Huawei P20( 20


وان بلس)OnePlus 7( 7

ُ 12.2متطلبات االتصال
•

الواى فاى
الواي فاي (معيار  802.11gواألعلى من ذلك)

•

البلوتوث ® Bluetoothفي ظ ِ ّل الطاقة المنخفضة
اإلصدار .4

•

االتصال باإلنترنت
يتطلب الدخول إلى تطبيق 3 CSللهاتف المحمول وتحميل البيانات إلى تطبيق  3 CSالسحابي أن يكون
ً
موصال باإلنترنت ،سواء من خالل شبكة واي فاي وراوتر محلي أو من خالل شبكة بيانات
الهاتف الذكي
خلوية و ُمشغل شبكة خلوي .يُوصى باستخدام شبكة واي فاي.

 12.3خصائص الساعة
 12.3.1الخصائص التقنية
نوع البطارية

 3.7فولت 300 ،ميللي أمبير في الساعة ليثيوم -
أيون

العمر االفتراضي للبطارية

 24شهرا من االستخدام القياسي

وقت التشغيل ال ُمتوقع
(إعادة شحن البطارية ال َمشحونة بالكامل بعد نفادها)

~ 48ساعة تقريبا

فولتية التشغيل

 3.7فولت

استهالك الطاقة

< 10ميللي أمبير في الساعة

الوزن

 40جرام ( 1.41أونصة)

األبعاد

قطر  44مم ( 1.73بوصة)
سمك  15مم ( 0.59بوصة)

محيط المعصم

الحد األدنى 14 :سم ( 5.5بوصة) ،الحد األقصى:
 20سم ( 7.8بوصة)

عمر الخدمة المتوقع

عامين
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 12.3.2بيئة التشغيل والتخزين
الضغط الجوي

 1060 – 700هيكتوباسكال

تصنيف ( IPلكل )IEC 60529

الساعة — IP67
الشاحن الحامل — IP22

درجة حرارة التشغيل المحيطة

 5ºC+إلى 50ºC+درجة مئوية

درجة حرارة التخزين

ºC 15-إلى  +60ºCدرجة مئوية

نطاق الرطوبة النسبية

 %15إلى  %90غير متكثف

مالحظة :إذا تم تخزين أو نقل الجهاز في ظل درجات حرارة تتجاوز درجات حرارة التشغيل
ال ُمحددة ،اترك الجهاز يصل إلى درجات حرارة التشغيل المحددة له

 12.3.3تخطيط التحجم الضوئي
قياس معدل النبض

مستمر

سعة الذاكرة

 72ساعة على األقل للتخزين على الساعة

نطاق معدل النبض

 220–30نبضة في الدقيقة

ُ 12.3.4مخطط كهربية القلب )(ECG
معدل أخذ عينات A/D

 128هرتز

CMMR

 80ديسيبل

مقاومة دخل النمط المشترك

 5جيجا أوم

نطاق االختالف

 300±ميللي فولت

قناة تخطيط كهربية القلب

قناة فردية

استجابة التردد

 40-0.5هرتز

نطاق معدل نبض القلب

 220–30نبضة في الدقيقة

النطاق الديناميكي للدخل

 10ميللي فولت من الذروة إلى الذروة

سعة الذاكرة

 72ساعة على األقل للتخزين على الساعة

دقة التباين

 17بيت

واجهة المستخدم

 3أقطاب من الصلب الذي ال يصدأ

ال تستخدم الجهاز خارج الظروف البيئية ال ُمحددة.
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 12.4االنبعاثات الكهرومغناطيسية
نظام  CS System 3مخصص لالستخدام في بيئة الكهرومغناطيسية المحددة في الجداول اآلتية .هذا الجهاز
ً
جهازا إلنقاذ الحياة.
ليس
يجب أن يتأكد المستخدم من استخدامه في البيئة المحددة.

 12.4.1بيان لجنة االتصاالت الفيدرالية بشأن تداخل الترددات الالسلكية
معرف لجنة االتصاالت الفيدراليةA4CTCS3222 :
تم اختبار هذا الجهاز ووجد أنَّه يتوافق مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة ب ،وفقًا للجزء  15من قواعد لجنة
االتصاالت الفيدرالية .تم تصميم هذه الحدود؛ لتوفير حماية معقولة ضد التشويش الضَّار في المنشآت السكنية.
ينشأ عن هذا الجهاز مجموعة من االستخدامات ويُمكن أن يشع طاقة تردد السلكي ،وإذا لم يتم تركيبه
واستخدامه وفقًا لإلرشادات ،فقد يتسبب في حدوث تشويش ضار على االتصاالت الالسلكية .ولكن ،ال يوجد ما
يضمن عدم حدوث التشويش على تركيبات ُمحددة .إذا سبب هذا الجهاز تشوي ً
ضارا على االستقبال الراديوي
شا
ً
أو التليفزيوني ،وهو ما يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله ،يتم تشجيع ال ُمستخدم على
محاولة إصالح التشويش باستخدام واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية:
•

إعادة توجيه أو نقل هوائي االستقبال.

•

زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز االستقبال.

•

توصيل الجهاز بمأخذ في دائرة ُمختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز االستقبال.

•

استشارة الموزع أو فني راديو /تليفزيون خبير لل ُحصول على ال ُمساعدة.

 CardiacSense Ltd.ليست مسؤولة عن أي تشويش السلكي أو متعلق باالتصال يكون ناج ًما عن استخدام
الكابالت والبطارية غير ال ُمحددة أو ال ُموصى بها ،أو عن أي تغييرات أو تعديالت غير ُمصرح بها لهذا الجهاز.
قد تؤدي التغييرات أو التعديالت غير ال ُمعتمدة صراحةً من قبل الشركة ال ُمصنعة إلى إبطال سلطة ال ُمستخدم في
تشغيل الجهاز.
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء  15من قواعد لجنة االتصاالت الفيدرالية .يخضع التشغيل للشرطين اآلتيين:
 .1يجب َّأال يتسبب هذا الجهاز في تشويش ضار،
ً
تشغيال غير
 .2ويتعيَّن أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش يتم استقباله ،بما في ذلك التشويش الذي قد يسبب
مرغوب فيه.
تحذير

يجب عدم استعمال أجهزة اتصاالت موجات الراديو  RFالمحمولة (التي تحتوي على أطراف مثل
أسالك االستقبال أو الهوائيات الخارجية) على بعد أقرب من  30سم ( 12بوصة) عن أي جزء من
هذا الجهاز ،ويشمل ذلك أيضا األسالك التي حددها الصانع .وإال ،قد يحدث قصور في أداء هذا
الجهاز.
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 12.4.2إبراء  -االنبعاثات الكهرومغناطيسية
اختبار االنبعاثات

االمتثال

انبعاثات الترددات الراديوية

مجموعة  1مستوى
ب

االنبعاثات التوافقية IEC
IEC 61000-3-2

فئة ’أ‘

CISPR 11 RF

تقلبات الفولتية واهتزازها
IEC 61000-3-3:2013

يمتثل

دليل البيئة الكهرومغناطيسية
يستخدم نظام  CS System 3طاقة موجات الراديو RF

فقط في عمله الداخلي .ولذلك ،فإن انبعاثات موجات
الراديو الخاص به منخفضة جدا ومن غير المحتمل بأن
يؤدي إلى أي تداخل مع أية معدات كهربائية مجاورة.
نظام  CS System 3مناسب لالستعمال في كل المنشآت
غير السكنية ويمكن استخدامه في المنشآت السكنية
والمنشآت المتصلة مباشرة بشبكة الكهرباء العامة ذات
الجهد المنخفض التي تمد المباني المستخدمة ألغراض
السكن ،بشرط اتباع التحذير التالي:
تحذير :قد يُسبب هذا الجهاز تداخال راديويا أو قد يعيق
عمل المعدات القريبة .وقد يكون من الضروري القيام
بإجراءات لتخفيف األثر ،مثل استخدام CS System 3
في موقع مختلف.

تحذير
استخدام ملحقات ،ومحوالت وأسالك غير مخصصة أو غير التي يقدمها صانع الجهاز قد يؤدي إلى
زيادة انبعاثات الموجات الكهرومغناطيسية أو إلى تقليل المناعة الكهرومغناطيسية لهذا الجهاز مما
يؤدي إلى خطأ في التشغيل.
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 12.4.3إبراء  -المناعة الكهرومغناطيسية
مستوى االختبار IEC
60601

مستوى االلتزام

البيئة الكهرومغناطيسية
توجيه

اختبار المناعة
تفريغ إلكتروستاتي ()ESD

 8كيلو فولت مالمسة ،4 ،2
 15 ،8كيلو فولت هوائي

 8كيلو فولت مالمسة
 15 ،8 ،4 ،2كيلو
فولت هوائي

يجب أن تكون األرضيات
خشبية ،أو إسمنتية أو من
بالط السيراميك .إذا كانت
األرضيات مغطاة بمواد
صناعية ،فيجب أن تكون
الرطوبة النسبية %30
على األقل.

التغيير الكهربائي
السريع/العابر

 2كيلو فولت لخطوط إمدادات
الكهرباء
 1كيلو فولت لخطوط
الدخل/الخرج

تم التقييم خالل اعتماد
محوالت AC/DC

يجب أن تكون نوعية
الطاقة مطابقة للجودة
التجارية النموذجية أو تلك
التي توجد في بيئة
المستشفى.

 1كيلوفولت من خط(وط) إلى
خط(وط)
 2كيلوفولت من خط(وط) إلى
األرضي
 2كيلوفولت إشارة
دخل/خرج) إلى األرضي

تم التقييم خالل اعتماد
محوالت AC/DC

يجب أن تكون نوعية
الطاقة مطابقة للجودة
التجارية النموذجية أو تلك
التي توجد في بيئة
المستشفى.

انخفاض الفولتية،
واالنقطاعات القصيرة،
وتغييرات الفولتية في دخل
خطوط اإلمداد.

UT %0؛  0.5دورة عند
،°135 ،°90 ،°45 ،°0
 °270 ،°225 ،°180و-
°315
UT %0؛  1دورة و%70 -
UT؛  30/25دورات
مرحلة واحدة عند %0 °0
UT؛  300/250دورة

تم التقييم خالل اعتماد
محوالت AC/DC

يجب أن تكون نوعية
الطاقة مطابقة للجودة
التجارية النموذجية أو تلك
التي توجد في بيئة
المستشفى .إذا احتاج
مستخدم نظام CS
ً
تشغيال
System 3
مستمرا خالل انقطاعات
ً
إمداد الكهرباء ،فيوصى
باستخدام إمداد الكهرباء
إلى نظام CS System 3
عبر مصدر طاقة غير
متقطع أو عبر بطارية.

تردد الكهرباء (60/50
هرتز) حقال مغناطيسيا

) 30أمبير/متر)

) 30أمبير/متر)

يجب أن تكون الحقول
المغناطيسية لترددات
الكهرباء عند المستويات
التي يتصف بها موقع
نموذجي في بيئة تجارية
نموذجية أو في بيئة
المستشفى.

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-4

التدفُّق
IEC 61000-4-5

IEC 61000-4-11

IEC 61000-4-8

مالحظة UT :هي فولتية طاقة التيار المتردد قبل تطبيق مستوى االختبار.
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 12.4.4مسافات الفصل الموصى بها
مسافات الفصل الموصى بها بين معدات اتصاالت التردد الالسلكي RFالمتنقلة والمحمولة ونظام
CS System 3
طاقة الخرج
القصوى المقاسة
للناقل
[وات]

المسافة الفاصلة طبقا لتردد الناقل
[متر]
من  150كيلوهرتز
إلى
 80ميجاهرتز خارج
نطاقات البث اإلذاعي
غير المرخص به
)(ISM

من  150كيلوهرتز
إلى
 80ميجاهرتز
في نطاق البث
اإلذاعي غير
المرخص به

من  80ميجاهرتز
إلى
 800ميجا هرتز

من  800ميجاهرتز
إلى
 2.5جيجا هرتز

0.01

0.12

0.2

0.4

1

0.1

0.37

0.64

1.3

2.6

1

1.17

2

4

8

10

3.7

6.4

13

26

100

11.7

20

40

80

 12.5األداء األساسي
يُعرف األداء األساسي لنظام  CS System 3بقدرة النظام على قياس معدل ضربات القلب ومعدل النبض
باستمرار ،واكتشاف وجود الرجفان األذيني الذي يَستمر لمدة  5دقائق على األقل ضمن ُمعدالت األداء ال ُمحددة.
يُحفَظ األداء األساسي من خالل تنفيذ آلية اختبار داخلية ُمدمجة ،والتي تُقدم إشعارات الحالة واألعطال للمستخدم
وتسمح بوقف العمل تلقائيًا عند الخطر.
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 12.6االمتثال
السالمة األساسية واألداء
األساسي

ANSI/AAMI IEC/EN 60601- 1:2005/(R)2012 + A1:2012

معدات طبية كهربائية  -الجزء  :1المتطلبات العامة للسالمة األساسية واألداء
األساسي

السالمة األساسية ألجهزة
تصوير القلب اإللكترونية

 IEC 60601-2-47:2012معدات طبية كهربائية  -الجزء :47-2
المتطلبات المحددة للسالمة األساسية واألداء األساسي ألنظمة أجهزة تصوير
القلب اإللكترونية النقالة

البطاريات

 - IEC 62133-2:2017تحتوي الخاليا الثانوية والبطاريات على
إلكتروليتات قلوية أو غير حمضية أخرى – متطلبات السالمة لخاليا الليثيوم
الثانوية المختومة المحمولة ،والبطاريات المصنوعة منها ،لالستعمال في
التطبيقات المحمولة  -الجزء  :2أنظمة الليثيوم

التوافق مع المتطلبات
الحيوية

 ISO 10993-1:2009التقييم الحيوي لألجهزة الطبية  --الجزء  :1التقييم
واالختبار في عملية إدارة المخاطر :المالمسة الدائمة للجلد السليم

التقييم السريري

 EN ISO 14155:2011بحث سريري عن األجهزة الطبية على البشر -
جودة الممارسة السريرية

األمن السيبراني

يستخدم بروتوكول االتصاالت التملكية مع  CRCللحماية من القراءة غير
المصرح بها لبيانات القياسات والتالعُب ببيانات قياسات المستخدم .ويفحص
نظام الساعة مجموع الذاكرة المؤقتة للبرنامج لمنع التغيير غير المصرح به
للنظام الثابت للساعة .ولن يعمل التطبيق إذا تم اكتشاف تغيير غير مصرح به
للبرنامج من خالل عمليات فحص السالمة.

خصوصية البيانات

كاردياسينس  CardiacSenseمتوافقة مع القانون العام لحماية الباينات
.GDPR

متطلبات EMC

- 4 .IEC 60601-1-2:2014 Edالمعدات الطبية الكهربائية  -الجزء :2-1
المتطلبات العامة للسالمة األساسية واألداء األساسي  -المعيار الثانوي:
التشويشات الكهرومغناطيسية  -المتطلبات واالختبارات

لجنة االتصاالت الفيدرالية

لجنة االتصاالت الفيدرالية ،الجزء  .15أجهزة الترددات الراديوية 47 ،
قانون اللوائح الفيدرالية الفقرة الفرعية ب  -ال ُمشعات الحرارية التي ال يُقصد
من استعمالها بث ترددات راديوية

لالستخدام في الرعاية
المنزلية

 IEC 60601-1-11:2015معدات طبية كهربائية  --الجزء :11-1
المتطلبات العامة للسالمة األساسية واألداء األساسي  -المعيار الثانوي:
المتطلبات الالزمة لجهاز طبي كهربائي وأنظمة طبية كهربائية تُستخدم في
بيئة الرعاية الصحية المنزلية

الشارات والرموز

 EN ISO 15223-1:2016األجهزة الطبية — رموز يتم استخدامها في
ملصقات األجهزة الطبية ،سيتم توفير الملصقات والمعلومات — الجزء :1
المتطلبات العامة

السالمة الضوئية

 IEC 62471:2006تم تحليل السالمة اعتمادا على  IEC 62471أو غيرها
من معايير سالمة المصابيح الضوئية

الصدمة واالهتزاز

ASTM D4332-14, ASTM D4169-16, ASTM D5276-98,
ASTM D642-15, ASTM D999-08, ASTM D4728-17

سهولة االستخدام

 ،ISO 62366-1:2015األجهزة الطبية  --الجزء  :1تطبيق هندسة تسهيل
االستخدام على األجهزة الطبية
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 12.7الشارات والرموز
تشير إلى تعليمات االستخدام
وتعطي توجيها بشأن تعليمات االستخدام

سنة الصنع
العام
التوجيه المتعلق بالمتطلبات الخاصة لنفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية ()WEEE

االمتثال للقاعدة  745/2017الخاصة بالجهاز الطبي ( )EUورقم الـ NB
2797
الصانع
النوع  BFالجزء المطبق هو ()IEC60601-1
رقم الكتالوج
الرقم التسلسلي
جهاز طبي
IP-67
IP-22

الساعة َمحمية من دخول الغبار بشكل كامل .ومحمية من الغمر في العُمق بين  15سم و1
متر.
وجهاز الشاحن ال َحامل محمي من اللمس باألصابع واألغراض التي يزيد طولها عن  12مم.
ومحمي من رذاذ الماء
نطاق درجات التخزين
صة بالبلوتوث
رقم عضوية مجموعة االهتمامات الخا َّ
ال تستخدمه إذا كانت العبوة ُمتضررة

االمتثال للجنة االتصاالت الفيدرالية الجزء  ،15الجزء الفرعي ب
غير آمن للتصوير بالرنين المغناطيسي
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13

ال َمالحق
الشُّروط الطبية

 .A.1تعريف الرجفان األذيني A-Fib
الرجفان األذيني  A-Fibهو اضطراب نظمي للقلب يتميز بتقلصات سريعة وعشوائية لعضلة األذين ،تؤدي إلى
للتعرف عليه بواسطة تخطيط كهربية القلب بغياب
تسارع غير طبيعي في معدل النبض األذيني .وهو قابل
ُّ
موجات  Pواالستجابة البطينية غير الطبيعية.
الوفاة.

الرجفان األذيني  A-Fibهو عامل مستقل يشير إلى خطر حدوث السكتة الدماغية والتجلطات التي تسبب
وعلى الرغم من ازدياد معدالت اإلصابة بالرجفان األذيني عالميًا ،إال أنه يمكن تحقيق نتائج عالجية ناجحة رغم
كونها معقدة ،عن طريق االكتشاف المبكر.

 .A.2تعريف تخطيط كهربية القلب  ECGو تخطيط التحجم الضوئي PPG
تخطيط كهربية القلب  ECGو تخطيط التحجم الضوئي  PPGتقنيتان رئيسيتان لقياس معدل ضربات القلب.
•

يُستخدم تخطيط كهربية القلب ( )ECGأقطابًا كهربائية لقياس اإلمكانات الحيوية الناتجة عن اإلشارات
الكهربائية التي تتحكم في تمدد وتقلص غرف القلب.

•

يستخدم ( PPGتخطيط التحجم الضوئي) تكنولوجيا قائمة على االستشعار الضوئي لمعدل سريان الدم كما
يضبطه إجراء ضخ القلب.

 .A.3حول ُمعدل ضربات القلب ونبضات القلب
ضربات القلب هو عدد َم َّرات ضرب القلب في الدقيقة.
نبضات القلب هو عدد المرات التي تولد فيها الشرايين "نبضًا" ملحو ً
ظا بسبب زيادة ضغط الدم الناتج عن
انقباض قلبك.
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