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في الدم مع استشعار  جين كسج النبضي لقياس مستوى االكسقياس تأ (ايفأطلقت شركة )در 

 كهروضوئي مما يجعلها غير مؤلمة لالستخدام.
 :معلومات مهمة

  2يجب توفر بطاريات عدد .(AAA) 

  الضوء في المقياس.عدم النظر الى 
 .عدم استخدام المقياس على االطفال دون سن الرابعة 
 .عدم وجود طالء اظافر على االصابع 
 .يجب ان تكون األظافر قصيرة 

 
 التعليمات:

 

 ثم اغلق الغطاء.ح أدخل البطاريتين بشكل صحي 
  على ان يكون االظفر نحو االعلى.في وسائد مطاطية  إصبع المستخدم ضع 
  كما هو موضح في الصورة.في المقياس  اإلصبع اشبك 
  المبين على اللوحة االمامية. لتشغيل على زر ااضغط 
   عدم التحرك خالل القيام في هذه المرحلة.يرجى 
  شاشة العرض. علىالمعلومات مباشرة  يمكنك مراجعة 
 .قم بتسجيل نسبة األكسجين في الدم 
 إصبعك. ته منثوان بعد إزال 5تلقائيا في غضون يتوقف الجهااز  سوف 

 
 نتائج نسبة االكسجين في الدم. : تذكر كتابة  COVID-19مراقبة  دليل

 الموضحة أدناه. التعليماتعن  اذا اختلفتاتبع دائًما تعليمات طبيبك  .1
 .كل ساعتين في الدم تحقق من تشبع األكسجين  .2
 فيجب عليك االتصال بطبيبك. %92كانت نسبة االكسجين في الدم اقل من إذا  .3
 .يرجى التحقق من نسبة األكسجين في الغرفة بدون استخدام انابيب أكسجينعالج باألكسجين، من ال اليوم الرابعمن  ءاً ابتد .4
 .التالياالختبار في  اليوم  يعادو ,في استخدام األكسجين، االستمراريرجى ، ٪90أقل من  إذا كانت النتيجة .5
 ثم إعادة اختبار.  ألكسجين، ومنبدون  الى دقيقتين  دقيقة لمدة المنزل أو الغرفةفي  المشييرجى أو أعلى،  ٪91إذا كانت النتيجة  .6

  التالي.االختبار في اليوم  يعادو ,دام األكسجين،في استخ االستمراريرجى أو أقل،  ٪90 النتيجة إذا كانت   

  لمدة تيناألكسجين كل  ساع والقيام بفحص مستوى   األكسجين، التوقف عن استخداميرجى أو أعلى،  ٪91إذا كانت النتيجة  

 الوقت  والنتائج. مع تسجيل   ساعة،12

 في اليوم التالي. 6تعاد الخطوة رقم و  األكسجين، االستمرار في استخداميرجى أو أقل،  ٪90نتيجة هي الا كانت إذ 

  رجاع ال  الطبية هارت  شركةواتصل ب  األكسجين، توقف عن استخداميرجى الأو أعلى،  ٪91إذا بقي مستوى األكسجين عند

 طبيبك.مالحظة الى  بك وإرسال ةالخاصالفحوصات  تقوم بطلب نتائج سوف  شركة هارت  األكسجين. انانبيب
 طبيبك.ن بعد التأكد م ومقياس أكسدة النبض معدات األكسجين  ارجاعبشأن  شركة هارت  تتصل بكس 
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 :تعليمات

 .واتبع تعليماته اتصل بطبيبكأو أقل،   %90كانت نتيجة نسبة االكسجين  إذا .1

 أو أعلى، اتبع هذه التوجيهات: %91كانت النسبة إذا  .2

 ون األكسجين، ومن ثم إعادة الفحصدلمشي داخل المنزل أو الغرفة من دقيقة الى دقيقتين ا. 

  في اليوم التالي. كسجين واعادة الفحصتمرار في استخدام األاالسأو أقل، يرجى  ٪90إذا كانت النتيجة 

  ساعة  12لمدة  ساعتينمستوى األكسجين كل  توقف عن استخدام األكسجين وفحصالأو أعلى، يرجى  ٪91إذا كانت النتيجة

 .لكل فحص وتسجيل الوقت والنتائج

  بأكمله في اليوم التالي. صالفحهذا  تمرار في استخدام األكسجين واعادة االسأو أقل، يرجى  ٪90إذا كانت النتيجة هي 

 طبية الرجاع هارت ال عن استخدام األكسجين واتصل بشركةتوقف يرجى الأو أعلى،  ٪91 إذا بقي مستوى األكسجين بنسبة

 إلى طبيبك.سترسل مالحظة و رت للمعدات الطبية نتائج الفحوصاتها منك شركةاألكسجين.  ستطلب انابيب

 معدات األكسجين الخاصة بك بعد التأكد من ذلك مع طبيبك. ستتصل بك شركة هارت بشأن ارجاع 
              

    


