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أصدرت Lifehealth وهي عالمة تجارية لشركة .EasyDx Inc، هذا الدليل الستخدامه مع 
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.B.4و A.4و A.3 قبل االستخدام، ُيرجى االطالع على األقسام

.EasyDx Inc. عالمة تجارية لشركة IRMA®  ُتعد

 عالمة كلمة  ®Bluetooth وشعاراتها هي عالمات تجارية مسجلة مملوكة لشركة 
 .Bluetooth SIG, Inc، ويجب أن يكون أي استخدام لهذه العالمات من قبل شركة 

LifeHealth، وهي عالمة تجارية لشركة EasyDx، بموجب ترخيص. العالمات واألسماء 
التجارية األخرى تخص مالكيها.

.Google Inc عالمة تجارية لشركة Android™  ُتعد
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IRMA 1 نظرة عامة على جهاز تحليل الدم

1.1

IRMA القسم رقم 1: جهاز تحليل الدم
يتناول هذا القسم معلومات عامة عن جهاز تحليل الدم IRMA ويوضح إجراءات عملية التركيب.

بدء االستخدام  1.1
فك الجهاز وفحصه

يتم توفير جهاز تحليل الدم IRMA مع المكونات التالية )الشكل 1.1(:
 	 IRMA 2( وكمبيوتر لوحي( مع قاعدة إرساء IRMA )1) قاعدة

قابل لإلزالة )3(. يأتي الكمبيوتر اللوحي IRMA في حزمة منفصلة.
مصدر تيار كهربي متردد )4(	 
بطاقة درجة الحرارة )5( الموجودة في منطقة التخزين	 
أداة (IRMA )6 الموجودة في منطقة التخزين	 
ورق حراري )7(	 
 	USB 2.0 )8) محول إيثرنت سريع

فُك الجهاز وتأكد من استالم جميع مكوناته وتحقق منها للتأكد من عدم وجود أي 
تلف ناتج عن عملية الشحن. بادر إلى إبالغ موفر الخدمة لديك على الفور عند 

وجود أي تلف ناتج عن الشحن.
عه في كل مرة.  إذا تم استالم عدد من أجهزة IRMA، فافتح جهاًزا واحًدا وجمِّ

علًما بأنه قد تم إقران الكمبيوتر اللوحي IRMA بقاعدة IRMA قبل الشحن 
ويجب أن يبقيا مًعا.

احتفظ بمجموعة واحدة من مواد التعبئة والتغليف. يلزم إجراء صيانة ألجهزة IRMA من قبل الجهة الُمصنعة ويجب أن تتم إعادتها في مواد التعبئة. والتغليف األصلية. 
وفي حال عدم توفر مواد التعبئة والتغليف األصلية، ُيرجى االتصال بموفر الخدمة لديك للحصول على مواد بديلة.

وضع الكمبيوتر اللوحي IRMA في قاعدة اإلرساء
يأتي الكمبيوتر اللوحي IRMA في حزمة منفصلة. اتبع ما يلي لوضع الكمبيوتر 

اللوحي IRMA في قاعدة اإلرساء )الشكل 1.2(:
وجه الكمبيوتر اللوحي IRMA بحيث تكون أطراف التوصيل )10( 	 

في الجانب األيسر.
ضع أطراف التوصيل )11( في قاعدة اإلرساء. أمسك الكمبيوتر 	 

اللوحي IRMA بزاوية مائلة قليالً، وطابق أطراف التوصيل وضع 
الكمبيوتر اللوحي في قاعدة اإلرساء. ثبت المغانط القوية الموجودة في 

الجانب األيمن للكمبيوتر اللوحي IRMA في مكانها.
شغل الكمبيوتر اللوحي IRMA عن طريق الضغط على الزر 	 

الموجود في أعلى الحافة اليسرى )12( حتى تضيء شاشة العرض. 

الشكل 1.1

1

2

3

4
5

6 78

الشكل 1.2

12

11 10



IRMA 1 نظرة عامة على جهاز تحليل الدم

1.2

IRMA إعداد اللغة األساسية لجهاز
عندما يتم تشغيل الكمبيوتر اللوحي IRMA ألول مرة، تظهر شاشة تحديد اللغة )الشكل 

1.3(. والستخدام الكمبيوتر اللوحي باللغة اإلنجليزية، اضغط على زر تم. وفي حالة 
الرغبة في تغيير اللغة، حدد اللغة المطلوبة واضغط على زر تم.

ل مصدر طاقة التيار المتردد بقاعدة IRMA وشغلها وصِّ
ل سلك التيار الكهربي بمصدر طاقة التيار المتردد. ضع القابس األنبوبي لمصدر طاقة التيار المتردد في المقبس األنبوبي الموجود في الجانب األيمن للقاعدة. وصل  وصِّ

سلك التيار الكهربي بمأخذ تيار كهربي.

IRMA شحن بطارية جهاز
عندما يكون الكمبيوتر اللوحي IRMA موضوًعا في قاعدة اإلرساء، يتم شحن بطارية الكمبيوتر اللوحي IRMA وقاعدة IRMA حسب الحاجة عند توصيلهما بمصدر 

الطاقة. يتم تزويد قاعدة IRMA والكمبيوتر اللوحي IRMA ببطاريتين مشحونتين جزئًيا. ولشحن الكمبيوتر اللوحي IRMA وقاعدة IRMA بالشكل كامل، قم 
بتوصيلهما بأحد مصادر الطاقة لمدة 7 ساعات.

تركيب بكرة الورق
افتح باب الطابعة وصندوق التخزين عن طريق وضع أصابعك على منطقة القطع الموجودة 

بالقرب من مقدمة الباب واسحب إلى أعلى كما هو موضح في الشكل 1.4. ركب بكرة 
ورق الطابعة في صندوق الورق المضغوط بحيث يكون مفروًدا من أسفل البكرة )الشكل 

1.5(. اسحب الورق إلى الخارج وأغلق الباب مع ترك بوصة واحدة )2.5 سم( من الورق 
ظاهرة.

ضبط جهاز IRMA على درجة حرارة التشغيل
يجب أن يكون جهاز IRMA مضبوًطا على درجة حرارة التشغيل قبل االستخدام. 

ويتراوح نطاق تشغيل جهاز التحليل IRMA بين 12 و30 درجة مئوية )54 و86 درجة 
فهرنهايت(. وإذا تعرض جهاز IRMA لدرجة حرارة خارج هذا النطاق لفترة طويلة من 

الوقت، فقد تظهر رسالة خطأ متعلقة بدرجة حرارة الجهاز. ولذا يجب أن يكون جهاز 
IRMA موزوًنا عند درجة حرارة ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل لمدة ال تقل عن 30 

دقيقة قبل بدء االختبار.

الشكل 1.4

الشكل 1.5

الشكل 1.3
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1.3

IRMA مكونات جهاز تحليل الدم  1.2
أغراض االستخدام

ُيعد جهاز تحليل الدم IRMA مخصًصا لالستخدام المهني ومزوًدا بخرطوشات IRMA إلجراء مختلف تحليالت الرعاية الحرجة المتعلقة بالدم الكامل البشري في 
.IRMA المختبر )أي خارج جسم الكائن الحي(. تفضل بالرجوع إلى القسم )ب.6( في الملحق )ب( لالطالع على قائمة التحليالت التي ُيمكن إجراؤها باستخدام جهاز

)CLIA( تصنيف تعقيد تعديالت تحسين المختبرات السريرية
حصل جهاز تحليل الدم IRMA على تصنيف تعديالت تحسين المختبرات السريرية )CLIA( بدرجة "تعقيد متوسط". 

الوصف
تشتمل المكونات الرئيسية لجهاز IRMA على قاعدة IRMA محمولة تعمل بالبطارية ومزودة بكمبيوتر لوحي قابل لإلزالة، باإلضافة إلى خرطوشات IRMA تحتوي 

على أجهزة استشعار ومادة معايرة. وتتوفر الخرطوشات بمجموعة متنوعة من تكوينات العناصر التحليلية. 
معايرة الخرطوشات عند إجراء كل اختبار باستخدام مادة المعايرة الذاتية. تعمل التعليمات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر اللوحي IRMA على توجيه المستخدم خالل 

عملية االختبار. ويتم إدخال معلومات المريض والعينة أثناء إجراء االختبار ويتم عرض نتائج االختبار في أقل من 30 ثانية بعد حقن العينة. وُيمكن طباعة النتائج أو 
نقلها. 

IRMA قاعدة  1.3
تحتوي قاعدة IRMA على الميزات التالية:

الشكل األمامي )الشكل 1.6(
1 . IRMA تم إقران قاعدة :IRMA قاعدة

بالكمبيوتر اللوحي IRMA عبر 
االتصال بتقنية البلوتوث.

طابعة صغيرة: تسمح لك بطباعة نسخ . 2
ورقية من نتائج االختبار والمعلومات 

ذات الصلة. تم إقران الطابعة بالكمبيوتر 
اللوحي IRMA عبر االتصال بتقنية 

البلوتوث.
كمبيوتر لوحي IRMA قابل لإلزالة: . 3

يوجه المستخدم خالل جميع جوانب 
.IRMA تشغيل جهاز

قاعدة اإلرساء: ُتستخدم في حمل . 4
الكمبيوتر اللوحي IRMA وشحنه 
عندما يكون جهاز IRMA متصالً 

بمصدر طاقة التيار المتردد.
مقبس أنبوبي لمصدر طاقة التيار . 5

المتردد.
قاعدة وحدة الموصالت الطرفية: . 6

تعمل على توصيل الخرطوشة بجهاز 
IRMA كهربائًيا.

جهاز استشعار األشعة تحت الحمراء )IR( )مثبت داخلًيا(: يعمل على قياس درجة حرارة العينة وضبطها.. 7
منطقة التخزين )ُيمكن الوصول إليها عن طريق فتح باب الطابعة( التي تحتوي على أداة IRMA، وبطاقة درجة الحرارة وبكرة الورق الحراري.. 8
بطاقة درجة الحرارة: ُتستخدم للتحقق من أن نظام التحكم في درجة الحرارة يعمل بالشكل صحيح. وُيمكنك العثور على بطاقة درجة الحرارة في منطقة . 9

التخزين )8(.
أداة IRMA: ُتستخدم لربط الكمبيوتر اللوحي IRMA بقاعدة اإلرساء، والستبدال غطاء الطابعة، فضالً عن أنها ُتستخدم عند استبدال وحدة الموصالت . 10

الطرفية، والطابعة، و/أو البطارية إذا لزم األمر. وُيمكنك العثور على أداة IRMA في منطقة التخزين )8(.

الشكل 1.6
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1.4

الشكل الجانبي )الشكل 1.7(
زر النشاط.. 11
منفذ توصيل سلك الطاقة )مقبس أنبوبي(.. 12
13 ..USB منفذ
توضح مؤشرات مصباح LED ما إذا كانت القاعدة في وضع النشاط أم السكون . 14

من خالل )مصباح LED األبيض( بينما ُيستخدم )مصباح LED أخضر/
كهرماني( لبيان ما إذا كان جهاز IRMA يتطلب الشحن أو أنه يتم شحن إحدى 

بطاريتي جهاز IRMA أو كلتيهما أم ال.
قد يؤدي استخدام الملحقات غير المعتمدة إلى حدوث مخاطر تتعلق بالسالمة عند استخدام 

.IRMA جهاز

IRMA وضعا النشاط والسكون بجهاز  1.4
 IRMA غير نشط قبل الدخول إلى وضع السكون )راجع القسم 8.9(. لتنشيط الكمبيوتر اللوحي IRMA ُيمكن للمستخدم ضبط المدة التي يظل فيها الكمبيوتر اللوحي
وقاعدة IRMA، اضغط لفترة وجيزة على زر النشاط الموجود في قاعدة IRMA. عند التنشيط، سيتم عرض القائمة الرئيسية، أو إذا تم تمكين ميزة معرف المشغل، 
فسيتم عرض شاشة تسجيل الدخول باستخدام معرف المشغل. وفي حالة كان الكمبيوتر اللوحي IRMA غير متصل بقاعدة IRMA، ُيمكنك تنشيط الكمبيوتر اللوحي 

.IRMA عن طريق الضغط لفترة وجيزة على زر الطاقة بالكمبيوتر اللوحي IRMA
يوضح مؤشر مصباح LED األبيض حالة القاعدة كما يلي: 

مصباح LED لبيان وضع سكون/نشاط القاعدة
ضوء أبيض ثابتوضع النشاط

ضوء أبيض وامضوضع السكون

مالحظة: ستدخل قاعدة IRMA في وضع السكون فقط عند تشغيلها باستخدام طاقة البطارية.

IRMA تشغيل بطارية  1.5
عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل، ُيمكن استخدام جهاز IRMA إلجراء ما يقرب من 40 إلى 80 اختباًرا وذلك حسب نوع الخرطوشة المستخدمة وكمية الطباعة 

المطلوبة. ويظهر مؤشر مستوى بطارية جهاز IRMA على شاشة الكمبيوتر اللوحي IRMA. وتصل مدة الشحن المطلوبة لبطارية قاعدة IRMA أو بطارية الكمبيوتر 
اللوحي IRMA إلى 7 ساعات تقريًبا. 

ُيستخدم مصباح LED األخضر/الكهرماني لبيان حالة البطارية كما يلي:

مصباح LED مؤشر طاقة القاعدة
ضوء أخضر وامضيتم شحن البطاريات

ضوء كهرماني يحتاج جهاز IRMA إلى الشحن
وامض

ُتعد بطارية قاعدة IRMA قابلة لالستبدال. وُيمكنك االطالع على تعليمات استبدال بطارية قاعدة IRMA في القسم 6.2. بينما ُتعد البطارية الموجودة بالكمبيوتر اللوحي 
IRMA غير قابلة لالستبدال.

إذا كانت بطارية الكمبيوتر اللوحي IRMA فارغة تماًما، فإن جهاز IRMA يحتاج إلى ما ال يقل عن عشر دقائق من الشحن قبل استخدامه. يجب وضع الكمبيوتر 
اللوحي IRMA في قاعدة اإلرساء، كما يجب توصيل قاعدة IRMA بمصدر طاقة التيار المتردد، وذلك ليتم شحن بطاريته.

تنبيه: أثناء إجراء اختبار الخرطوشة، أو المريض، أو ضبط جودة السائل، أو التحقق من درجة الحرارة، يجب عدم توصيل مصدر طاقة التيار 
المتردد بقاعدة IRMA أو فصله منها إذا بدأ االختبار. حيث سيؤدي توصيل مصدر طاقة التيار المتردد بقاعدة IRMA أو فصله منها إلى 

حدوث خطأ وإجهاض االختبار.

11

12 13
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1.5

IRMA مكونات خرطوشة  1.6
 تحتوي كل خرطوشة IRMA على مصفوفة جهاز استشعار ومادة معايرة ذاتية 

)الشكل 1.8(. ُيمكن استخدام كل خرطوشة إلجراء اختبار واحد إما لمريض وإما لضبط 
جودة السائل.

موصالت البطارية: تعمل على توصيل الخرطوشة بجهاز IRMA كهربائّيًا.. 1
منفذ حقن اللور: ُيمكن من خالله توصيل جهاز سحب العينة بالخرطوشة.. 2
أجهزة االستشعار: تعمل على قياس تركيزات العنصر المستخدم في إجراء . 3

التحليل.
جل مادة المعايرة: ُيستخدم لمعايرة أجهزة االستشعار الموجودة بالخرطوشات . 4

التي ال تحتوي على غطاء نزعي.
خزان النفايات: يصل الحد األقصى لحجم االستيعاب إلى 5 ملليلترات. . 5
مواقع الوصول لرصد درجة الحرارة كما هو موضح في الشكل 1.9: . 6

يعمل جهاز استشعار األشعة تحت الحمراء )الموجود في الجزء السفلي من 
الخرطوشة( على قياس درجة حرارة العينة وضبطها.

 IRMA االعتناء بخرطوشة  1.7
إخراج خرطوشات IRMA من العبوة

يتم طلب خرطوشات IRMA، وتعبئتها، وشحنها بالشكل منفصل في حاوية شحن معزولة. 
ويتراوح نطاق درجة حرارة الشحن بين 0 إلى 50 درجة مئوية. ولذا تحقق من مؤشرات 

درجات الحرارة التي يتم تضمينها في كل حاوية شحن. تفضل بالرجوع إلى التعليمات 
الملحقة بالمؤشرات. إذا أظهرت مؤشرات درجة الحرارة أن نطاق درجة حرارة الشحن 

قد تم تجاوزه، فيجب عدم استخدام الخرطوشات. تفضل باالتصال بموفر الخدمة لديك 
للحصول على خرطوشات بديلة.

خزن الخرطوشات في درجة حرارة الغرفة. راجع القسم )ب.7( في الملحق )ب( للحصول 
على معلومات إضافية عن تخزين الخرطوشة. 

IRMA موازنة خرطوشات
يجب أن تكون جميع الخرطوشات متعادلة قبل االستخدام. أزل الخرطوشات من حاوية الشحن الخاصة بها وقم بموازنتها لدرجة حرارة الغرفة في منطقة ذات درجة 

حرارة مستقرة بين 15 و30 درجة مئوية )59 و86 درجة فهرنهايت( وال يوجد بها تقلبات أكبر من 8 درجات مئوية )14.4 درجة فهرنهايت(. حيث تختلف أزمنة 
الموازنة حسب المنتج وُيمكن االطالع عليها في القسم )ب.7( في المحلق )ب(. 

وإذا كانت تقلبات درجة حرارة منطقة التخزين أكبر من 8 درجات مئوية أو 14.4 درجة فهرنهايت، فيجب أن تخضع الخرطوشات لفترة موازنة إضافية قبل 
استخدامها. كما أنه يجب توثيق الظروف المناسبة عن طريق تسجيل الحد األدنى واألقصى لدرجات حرارة منطقة التخزين يومًيا.

31 2 3 4 5

الشكل 1.8

الشكل 1.9

 يوضح منظر الخرطوشات األسفل 
أماكن رصد درجة الحرارة
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1.6

IRMA الكمبيوتر اللوحي  1.8
تثبيت الكمبيوتر اللوحي IRMA في قاعدة اإلرساء.

ُيمكن إزالة الكمبيوتر اللوحي IRMA من قاعدة اإلرساء عند الحاجة. لمنع إزالة الكمبيوتر 
اللوحي IRMA، يوجد برغيان داخليان موجودان في الجانب األيمن لقاعدة اإلرساء 

ُيمكن ربطهما في الكمبيوتر اللوحي IRMA باستخدام أداة IRMA الموجودة أسفل غطاء 
 ،IRMA الطابعة )الشكل 1.10(. أحكم ربط كل برغّي يدوّيًا. إلزالة الكمبيوتر اللوحي

فك البرغيين باستخدام أداة IRMA حتى تشعر بوجود مقاومة. تم تصميم البراغي بحيث ال 
ُيمكن إزالتها من قاعدة اإلرساء.

IRMA القائمة الرئيسية للكمبيوتر اللوحي   1.9
يتم عرض خمسة خيارات في القائمة الرئيسية. ويرد أدناه وصف موجز لكل منهما.

اختبار المريض: ُيستخدم إلجراء تحليل دم كامل لعينة المريض. 	 
اختبار ضبط الجودة: ُيستخدم إلجراء اختبار ضبط الجودة اإللكتروني 	 

(EQC(، واختبارات ضبط جودة السائل )LQC(، واختبار التحقق من درجة 
.)TQC( الحرارة

المعاينة: ُتستخدم للوصول إلى نتائج االختبار، وعرض السجالت وغيرها من 	 
وظائف الجهاز األخرى.

اإلعدادات: ُتستخدم لتكوين جميع إعدادات جهاز IRMA و/أو تحريرها بما في 	 
ذلك إعدادات معّرف المشغل ومعّرف المريض، ونطاقات التحليل، وإعدادات 

الخرطوشة، وإعدادات تأمين ضبط الجودة، وإعدادات االختبار، وإعدادات 
الجهاز، وإعدادات اختبار غازات الدم الشرياني.

رمز تعليمات االستخدام: ُيمكن الوصول أيًضا إلى نسخة من دليل مستخدم جهاز 	 
IRMA بتنسيق PDF من القائمة الرئيسية. كما ُيمكن تنزيل نسخة من الدليل 
.www.lifehealthmed.com ُيمكن البحث فيه من موقع PDF بتنسيق

واجهة IRMA تعمل باللمس  1.10
يستخدم الكمبيوتر اللوحي IRMA مجموعة من الرموز، والنصوص، والفيديو، وعناصر التحكم )مثل األزرار، وعناصر التحكم في الزيادة والنقصان، وإدخال النص، 
وخانات االختيار( والحركات )مثل الضغط، والتمرير، والتحريك بإصبعين( التي يتفاعل المشغل من خاللها مع جهاز IRMA ويتحكم فيه إلجراء االختبارات، ومعاينة 

نتائج االختبار وتكوين جهاز IRMA. يتم توجيه المستخدم عبر كل إجراء باستخدام شاشات تحتوي على تعليمات، وأزرار، ورسومات، ومقاطع فيديو يسهل فهمها 
)حيثما كان ذلك مناسًبا(. 

IRMA عناصر التحكم في جهاز
.IRMA يستخدم المشغل األزرار، وعناصر التحكم في الزيادة النقصان، وخانات االختيار، ومناطق إدخال النص لتنفيذ اإلجراءات وإدخال بيانات في جهاز

األزرار
تعمل واجهة شاشة IRMA التي تعمل باللمس بأنواع عدة من األزرار وهي كالتالي:

التحديد: ُتستخدم أزرار التحديد للتنقل عبر واجهة IRMA التي تعمل باللمس 	 
وتختلف في الشكل واللون.

اإلجراء: تظهر أزرار اإلجراءات باللون األخضر، أو البرتقالي أو األزرق في 	 
الجزء السلفي من الشاشة أو في منطقة لوحة المفاتيح. وهي تعمل على تنفيذ 

إجراء "النص الظاهر عليها".
الخيار المتعدد: ُيستخدم إلدخال البيانات أو تكوين جهاز IRMA. ويسمح بتحديد 	 

صفر أو أكثر من األزرار. كما يتحول زر التحديد المتعدد إلى اللون األزرق 
ويعرض عالمة االختيار بداخله عند تحديده. وعند إلغاء تحديده يظهر باللون 

الرمادي بدون عالمة االختيار.
زر الخيار: ُيستخدم إلجراء اختيار واحد. يتحول زر الخيار إلى اللون األزرق 	 

ويحتوي على نقطة داخل دائرة عند تحديده. وعند إلغاء تحديده يظهر باللون 
الرمادي مع عرض دائرة فقط.

الشكل 1.10
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عناصر التحكم في الزيادة والنقصان
ُيستخدم عنصر التحكم في الزيادة والنقصان بالشكل أساسي في إدخال بيانات األرقام عندما 

يوجد عدد محدود من اإلدخاالت المحتملة. الستخدام عنصر التحكم في الزيادة والنقصان:
المس المكان األوسط لعنصر التحكم واسحب إلى أعلى لتغيير التحديد إلى أحد 	 

التحديدات أسفل الموضع األوسط. اسحب إلى أسفل لتغيير التحديد إلى أحد 
التحديدات أعلى الموضع األوسط.

في حالة عدم وجود نص أعلى الموضع األوسط، هذا يعني أنه ُيمكن سحب 	 
عنصر التحكم في األرقام إلى أعلى فقط. في حالة عدم وجود نص أسفل الموضع 

األوسط، هذا يعني أنه ُيمكن سحب عنصر التحكم في األرقام إلى أسفل فقط.
التحديد الظاهر في المربع األزرق األوسط هو نقطة البيانات المحددة.	 

خانات االختيار
ُيستخدم عنصر تحكم خانة االختيار لتشغيل إحدى الوظائف في الشاشة أو إيقاف تشغيلها.

اضغط على المربع مرة واحدة وستظهر عالمة االختيار بداخله. تم تشغيل 	 
الوظيفة.

اضغط على المربع مرة أخرى وسيتم إزالة عالمة االختيار. تم إيقاف تشغيل 	 
الوظيفة.

منطقة إدخال النص
يتم استخدام منطقة إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح أو قارئ الكود الشريطي. وهي 

موضحة أدناه أسفل شاشة لوحة المفاتيح.

عناصر التحكم في الحركة
يعمل الكمبيوتر اللوحي IRMA بشاشة تعمل باللمس تستجيب لعناصر التحكم في الحركة 

التالية:
الضغط: المس الشاشة بإصبعك أو القلم وحدد أحد االختبارات.	 
التمرير: المس الشاشة ثم اسحب إصبعك أو القلم إما إلى أعلى وإما إلى أسفل )التمرير( أو اسحبه إما إلى اليمين وإما إلى اليسار )السحب(. عندما توجد 	 

معلومات إضافية يتم عرضها على الشاشة، كما هو مبين بخط رفيع عمودي رمادي اللون، فإنه ُيمكن عرضها عن طريق تمرير الشاشة.
عندما يتم استعادة سجالت اختبار متعددة من عملية بحث )القسم 4 - المعاينة(، يتم االنتقال من سجل واحد إلى التالي عن طريق التمرير إلى اليسار أو  -

اليمين.
التحريك بإصبعين: المس الشاشة بإصبعين وحرك طرفي اإلصبعين مًعا لتصغير النص. المس الشاشة بإصبعين بحيث يكونان متقاربين جًدا وحرك طرفي 	 

اإلصبعين بعيًدا عن بعضهما لتكبير النص. وُيعد دليل المستخدم هو الجزء الوحيد الذي يستجيب للتحريك بإصبعين.
مالحظة: تختلف حساسية شاشة اللمس من شخص إلى آخر وقد تتأثر بمجموعة عوامل مختلفة مثل كمية الرطوبة على الجلد. ونتيجة لذلك، قد 

يواجه بعض المشغلين ضعًفا في كفاءة استجابة شاشة اللمس. بالنسبة إلى المشغلين الذي يواجهون مالشكلة مستمرة تتعلق باستجابة شاشة 
اللمس، يوصى باستخدام قلم اللمس.

مالحظة: ُيمكن استخدام شاشة اللمس الخاصة بالكمبيوتر اللوحي IRMA أثناء ارتداء قفازات مصنوعة من النتريل أو الفينيل أو الالتكس. 
وفي حالة الحاجة إلى ارتداء قفاز مبطن، ُيوصى باستخدام قفاز مبطن مصنوع من النايلون أو القطن. بينما ال يوصى باستخدام قفازات مبطنة 

مصنوعة من البوليستر حيث إنه تبين أنها تؤثر في استجابة الشاشة التي تعمل باللمس.
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عناصر الشاشة الشائعة
توضح الفصول التالية تعليمات خاصة بكل قسم في القائمة الرئيسية )اختبار المريض، واختبار ضبط الجودة، والمعاينة واإلعدادات(. فيما يلي توضيح للعناصر الشائعة 

في معظم الشاشات:
شريط الحالة: عندما يكون موجوًدا، سيكون شريط الحالة بطول الجزء العلوي من الشاشة. وسيعمل على عرض الوقت والتاريخ ومجموعة من الرموز تم 	 

توضيحها في قسم األزرار والرموز أدناه.
أزرار اإلجراءات: تظهر أزرار اإلجراءات باللون األخضر، أو البرتقالي أو األزرق في الجزء السلفي من الشاشة أو في منطقة لوحة المفاتيح. وهي تعمل 	 

على تنفيذ إجراء "النص الظاهر عليها".
شاشة لوحة المفاتيح: ُتستخدم شاشة لوحة المفاتيح إلدخال معلومات أبجدية رقمية. ُيمكن أن يتم عرضها في ثلثي الشاشة فقط أو قد يتم عرضها في شاشة 	 

كاملة.

شاشة االختبار
تستخدم شاشتا اختبار المريض وضبط الجودة اللتان تتطلبان اإلدخال بواسطة المشغل أحد 

نسق الميزات المشتركة التالية:
تقدم االختبار: يعرض الثلث األيسر من الشاشة معلومات تتعلق بحالة تقدم 	 

االختبار. ويتطابق النص األصفر المكتوب بخط غامق مع عنوان شاشة االختبار 
بينما يدل النص األبيض المائل على المعلومات التي تم إدخالها في شاشة 

االختبار. من المحتمل أن تكون هناك معلومات إضافية غير معروضة في 
الشاشة. ولعرض المعلومات اإلضافية، قد يتم تمرير منطقة تقدم االختبار.

حالة االختبار: يعرض الثلث األيمن للشاشة الحالة الحالية لالختبار أو يطلب 	 
معلومات يتم إدخالها بواسطة المشغل.

شاشة قارئ الكود الشريطي
يوجد قارئ الكود الشريطي في الجزء الخلفي للكمبيوتر اللوحي IRMA في الركن األيسر 
 .IRMA العلوي. وُيستخدم قارئ الكود الشريطي إلدخال المعلومات في الكمبيوتر اللوحي

وبناًء على كيفية تكوين جهاز IRMA، ُيمكن عرض شاشة قارئ الكود الشريطي تلقائّيًا أو عن طريق الضغط على زر المسح الضوئي عندما يكون متاًحا. 
والستخدام القارئ، ضع الضوء األحمر الذي يظهر في منتصف مستكشف العرض على الكود الشريطي ليتم مسحه ضوئّيًا. وقم بتوسيط الكود الشريطي في منطقة 

الشاشة واجعله ثابًتا لمساعدة تقنية الضبط التلقائي للصورة في الكشف عن الكود الشريطي. وفي حالة لم يتم مسح الكود الشريطي ضوئّيًا بعد بضع ثواٍن، حركه ببطء 
في اتجاه الكمبيوتر اللوحي IRMA أو حركه بعيًدا عنه. علًما بأن وجود ظالل على الكود الشريطي أو إضاءة خافتة قد تجعل عملية الكشف عن الكود الشريطي أكثر 
صعوبة. وسيصدر الكمبيوتر اللوحي IRMA إشارة صوتية عندما يتم مسح الكود الشريطي ضوئّيًا بنجاح. كما يستخدم قارئ الكود الشريطي تقنيات معالجة الصور 

علًما بأنها ال تالشكل أي خطورة على العين. 
في حالة تعذر على القارئ اكتشاف الكود الشريطي في غضون مدة معينة من الوقت، سيعود الجهاز إلى شاشة اإلدخال اليدوي. ُيمكنك العثور على خاصية مهلة قارئ 

الكود الشريطي في إعدادات الجهاز )راجع القسم 8.9( وُيمكن ضبطها بين 10 ثواٍن إلى 3 دقائق. 
تحتوي شاشة قارئ الكود الشريطي على الخصائص التالية:

ا: يظهر في منتصف النافذة مجال رؤية مصور الكود 	  مسح النافذة ضوئّيً
الشريطي مع ضوء أحمر مضاف إليه.

ُيمكن لقارئ الكود الشريطي قراءة الرموز التالية:	 
 	Codabarتنسيقات أحادية األبعاد - رمز 39 ورمز 93 ورمز 128 و
تنسيقات ثنائية األبعاد - رمز االستجابة السريع ومصفوفة البيانات	 
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شاشة لوحة المفاتيح
تحتوي شاشة لوحة المفاتيح على الخصائص التالية:

منطقة إدخال النص: ستكون هناك منطقة بيضاء واحدة أو أكثر إلدخال النص. 	 
وستجد حروًفا ذات لون رمادي فاتح إلى جانب منطقة إدخال النص أو بداخلها 

توضح المعلومات التي يجب إدخالها. كما سيتم عرض اإلدخال الذي يتم بالضغط 
على أزرار لوحة المفاتيح في منطقة إدخال النص المحددة. لتحديد منطقة إدخال 
النص، اضغط عليها. وسيظهر المؤشر بداخلها. علًما بأنه قد ال يتحرك المؤشر 

عن طريق سحبه.
عندما يكون هناك العديد من مناطق إدخال النص يتم عرضها فوق لوحة  -

المفاتيح، سيتم تمرير مناطق إدخال النص كمجموعة بينما تظل لوحة 
المفاتيح في مكانها. 

منطقة لوحة المفاتيح: تستخدم المفاتيح الزرقاء الظاهرة في منطقة لوحة 	 
المفاتيح في إدخال النص في منطقة إدخال النص المحددة عند الضغط عليها. 

يعتمد الضغط على المفاتيح الظاهرة على المعلومات التي سيتم إدخالها في منطقة 
إدخال النص. فيما يلي وصف لألزرار الخضراء:

يستخدم الزر "ABC/123" للتبديل بين األحرف الهجائية واألرقام بلوحة  -
المفاتيح.

يستخدم الزر "?123" لعرض األرقام والرموز بلوحة المفاتيح. -
يستخدم الزر مسافة للخلف "backspace" إلزالة الحرف األخير في  -

منطقة إدخال النص.
يستخدم مفتاح التبديل "shift key" للتبديل بين األحرف الهجائية الكبيرة  -

والصغيرة في لوحة المفاتيح أو للتبديل بين األرقام الرئيسية والبديلة والرموز 
في لوحة المفاتيح.

المفاتيح ذات األحرف البديلة: حسب لوحة المفاتيح و/أو اللغة، يمكن إدخال أحرف مختلفة باستخدام المفتاح نفسه. تتميز المفاتيح ذات األحرف البديلة بنقطة 	 
صغيرة في الزاوية العلوية للمفتاح. إلدخال حرف بديل:

اضغط على مفتاح ذي نقطة صغيرة واستمر في الضغط. سُتعَرض األحرف  -
التي قد يتم إدخالها. حدد الحرف المطلوب من خالل الضغط عليه.

انقر عدة مرات على مفتاح ذي نقطة صغيرة. سيؤدي النقر مرتين إلى إدخال  -
الحرف البديل الثاني. سيؤدي النقر ثالث مرات إلى إدخال الحرف البديل 

الثالث، إلى آخره...

شاشة تعليمية
تستخدم شاشتا اختبار المريض وضبط الجودة أحد نسق الميزات المشتركة التالية:

تقدم االختبار: تستخدم الشاشات التعليمية التي يتم عرضها أثناء إجراء االختبار 	 
منطقة تقدم االختبار نفسها والتي تم توضيحها في قسم شاشة االختبار. لن تحتوي 

الشاشات التعليمية التي ال يتم عرضها أثناء إجراء أحد االختبارات على منطقة 
توضح تقدم االختبار.

التعليمات: يتم عرض تعليمات لتوجيه المشغل تظهر في وسط الشاشة أثناء عمل 	 
المشغل.

حلقة فيديو: قد يتم عرض حلقة فيديو قصيرة تبين اإلجراء الذي يجب اتخاذه 	 
بجانب التعليمات.

المؤقت: يجب أن تكتمل بعض اإلجراءات التي تتم بواسطة المشغل في غضون 	 
إطار زمني محدد. وسيتم عرض العد التنازلي مشيًرا إلى الوقت المتبقي قبل أن 

يقوم جهاز IRMA بإلغاء االختبار أو اإلجراء.
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شاشة االنتظار
عندما ال يكون هناك إجراء يتطلب تنفيذه بواسطة المشغل، ستعرض شاشة االنتظار 

الخصائص التالية:
تقدم االختبار: تستخدم شاشات االنتظار التي يتم عرضها أثناء إجراء االختبار 	 

منطقة تقدم االختبار نفسها والتي تم توضيحها في قسم شاشة االختبار. لن تحتوي 
شاشات االنتظار التي ال يتم عرضها أثناء إجراء أحد االختبارات على منطقة 

تقدم اختبار.
صورة متحركة تبين حالة التقدم: يتم عرض صورة متحركة في منتصف 	 

الشاشة ُتظهر الوقت التقريبي حتى يتم عرض الشاشة التالية.

شاشة اإلعدادات والمعاينة
تستخدم معظم الشاشات في منطقة اإلعدادات والمعاينة أحد نسق الميزات المشتركة التالية:

سجل القائمة الفرعية: يعرض الثلث األيسر من الشاشة عموًدا من أزرار 	 
التحديد )تظهر باللون البرتقالي في المعاينة، والبنفسجي بالنسبة إلى اإلعدادات(. 

يمكن تحديد زر واحد فقط في كل مرة. سيصبح الزر المحدد مظلالً بالشكل 
أكثر سطوًعا من األزرار التي تم إلغاء تحديدها. عند إدراج المزيد من األزرار 
في القائمة عما سيتم عرضه على الشاشة، ستكون أزرار القائمة الفرعية قابلة 

للتمرير.
منطقة اإلدخال: قد يعرض ثلثا الشاشة األيمن نص المعلومات، أو مجموعات 	 

األزرار، أو عناصر التحكم في الزيادة والنقصان، أو لوحة المفاتيح أو الشكالً 
آخر من أشكال إدخال البيانات األكثر شيوًعا.

شاشة النتائج
يتم عرض نتائج اختبار المريض وضبط الجودة في شاشة النتائج. كما يتم عرض شاشة 
النتائج في نهاية كل اختبار عندما يتم استعادة سجالت االختبار في منطقة المعاينة. ويتم 

عرض كل تحليل مقيس ومحسوب في الصف الخاص به. تحتوي شاشة النتائج على 
الخصائص التالية:

زر التحليل: يعرض زر التحليل اسم التحليل، ونتيجته، ووحدة القياس الخاصة 	 
به، وأي عالمات تمييز، بنص أبيض على زر ملون أو بنص أسود على زر 

أبيض. وفيما يلي توضيح لما يمثله لون الزر:
أخضر: عندما يتم تقييم النتيجة مقارنة بالنطاق المرجعي الطبيعي أو الطبيعي  -

والحرج مًعا وتكون النتيجة في إطار النطاق الطبيعي سيظهر لون زر 
التحليل باللون األخضر.

برتقالي: عندما يتم تقييم النتيجة مقارنة بالنطاق المرجعي الطبيعي فقط  -
وتكون النتيجة خارج النطاق الطبيعي سيظهر لون زر التحليل باللون 

البرتقالي. كما سيظهر زر التحليل باللون نفسه أيًضا عندما يتم تقييم النتيجة 
مقارنة بالنطاق المرجعي الطبيعي والنطاق المرجعي الحرج وتكون النتيجة 

خارج النطاق الطبيعي وفي إطار النطاق المرجعي الحرج.
أحمر: عندما يتم تقييم النتيجة مقارنة بالنطاق المرجعي الطبيعي والنطاق  -

المرجعي الحرج وتكون النتيجة خارج النطاق الحرج سيظهر لون زر 
التحليل باللون األحمر. عندما تكون النتيجة خارج نطاق التقرير وفي إطار 
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نطاق جهاز IRMA، يتم اإلبالغ عن نتيجة التحليل كأكبر من حد نطاق 
التقرير أو أقل منه وسيظهر لون زر التحليل باللون األحمر. 

أبيض: عندما ال يتم تقييم النتيجة مقارنة بالنطاق المرجعي سيظهر زر  -
التحليل باللون األبيض.

رمادي: عند تعذر حساب النتيجة أو عندما تكون النتيجة خارج نطاق جهاز  -
IRMA يتم إلغاء قيمة النتيجة. ويتم عرض ثالث ُشرط بدالً من قيمة 

النتيجة.

فيما يلي توضيح لعالمات التمييز المحتملة:	 
مرتفعة: عندما تكون النتيجة أكبر من الحد األقصى للنطاق المرجعي  -

الطبيعي وأقل من الحد األقصى للنطاق المرجعي الحرج )إذا تم تحديد 
أحدها( يتم عرض مثلث يشير إلى األعلى في الجانب األيمن من زر التحليل.

ارتفاع حرج: عندما تكون النتيجة أكبر من الحد األقصى للنطاق المرجعي  -
الحرج وأقل من الحد األقصى لنطاق التقرير، يتم عرض مثلثين ُيشيران إلى 

األعلى في الجانب األيمن من زر التحليل.
ارتفاع خارج النطاق: عندما تكون النتيجة أكبر من نطاق التقرير األقصى  -

وأقل من نطاق IRMA األقصى، يتم عرض مثلث يشير إلى اليمين في 
الجانب األيمن من زر التحليل وتظهر عالمة > أمام النتيجة.

منخفضة: عندما تكون النتيجة أقل من الحد األدنى للنطاق المرجعي الطبيعي  -
وأكبر من الحد األدنى للنطاق المرجعي الحرج )إذا تم تحديد أحدها( يتم 

عرض مثلث يشير إلى األسفل في الجانب األيمن من زر التحليل.
انخفاض حرج: عندما تكون النتيجة أقل من الحد األدنى للنطاق المرجعي  -

الحرج وأكبر من الحد األدنى لنطاق التقرير، يتم عرض مثلثين ُيشيران إلى 
األسفل في الجانب األيمن من زر التحليل.

انخفاض خارج النطاق: عندما تكون النتيجة أقل من نطاق التقرير األدنى  -
وأكبر من نطاق IRMA األدنى، يتم عرض مثلث يشير إلى اليمين في 

الجانب األيسر من زر التحليل وتظهر عالمة < أمام النتيجة.
مرفوضة: عندما يتعذر حساب النتيجة أو إذا كانت أقل من الحد األدنى  -

لجهاز IRMA أو أكبر من الحد األقصى لجهاز IRMA يتم عرض الرمز 
× على الجانب األيمن من زر التحليل.

نتيجة االرتباط: عندما يتم تحديد "تشغيل وضع المجازة القلبية" سيظهر  -
رمز القلب في الجانب األيسر من زر التحليل لإلشارة إلى أن نتيجة اختبار 

الهيماتوكريت تم تعديلها باستخدام ميل ارتباط حجمية الكريات الحمراء في الدم على المجازة القلبية والقيم المنحصرة.
نتيجة درجة الحرارة المصححة: سيظهر رمز مقياس الحرارة في الجانب األيسر من زر التحليل لإلشارة إلى أن النتيجة تم تصحيحها لدرجة حرارة  -

المريض.
عرض التفاصيل: اضغط على خط النتائج البياني أو زر التحليل للتبديل بين العرض الملخص للتحليل والعرض التفصيلي له. تظهر النتيجة في وضع العرض 	 

بالتفصيل فوق شريط النتائج الرأسي وتظهر النطاقات المرجعية أسفل شريط الخط البياني.



IRMA 1 نظرة عامة على جهاز تحليل الدم

1.12

خط النتائج البياني: يتم عرض شريط بياني حيث تظهر عليه النتيجة ضمن 	 
نطاقها أمام زر التحليل. ويتم تقسيم خط النتائج البياني إلى )قسم واحد أو ثالثة 

أقسام أو خمسة أقسام( حسب عدد النطاقات المرجعية المحددة للتحليل.
إذا تم تحديد كل من النطاق المرجعي الطبيعي والحرج للتحليل، فسيتم  -

عرض الشريط مقسما إلى خمسة أقسام. ويتم عرض النتائج التي تكون 
ضمن النطاق الطبيعي في القسم األوسط. بينما يتم عرض النتائج المنخفضة 
والمرتفعة في القسمين الموجودين فقط يمين القسم األوسط ويساره. ويوضح 

القسمان الخارجيان النتائج الحرجة المنخفضة والعالية.
إذا تم تحديد النطاق المرجعي الطبيعي فقط للتحليل، يتم عرض الشريط  -

مقسًما إلى ثالثة أقسام. ويتم عرض النتائج التي تكون ضمن النطاق الطبيعي 
في القسم األوسط. بينما يوضح القسمان الخارجيان النتائج المنخفضة 

والعالية.
إذا لم يتم تحديد أي نطاقات مرجعية للتحليل، يتم عرض الشريط في قسم  -

واحد.
مالحظة: بالنسبة إلى النتائج التي ال يمكن تحديد نطاق مرجعي لها، لن يتم عرض خط النتائج البياني.

مالحظة: سيتم عرض الشريط العمودي بالنسبة إلى المكان الذي تقع به النتيجة ضمن هذا النطاق المرجعي.

مربع حوار الرسالة
إذا حاول المشغل تنفيذ إجراء غير مسموح به، أو إذا كان جهاز IRMA يحتاج إلى إبالغ 
المشغل بوجود مالشكلة يلزم معالجتها في الحال، يتم عرض مربع حوار الرسالة. ويظهر 
مربع حوار الرسالة بلون شفاف جزئًيا، ويغطي الجزء األوسط من الشاشة ويجب أن يتم 
معالجه المشكلة قبل العودة إلى الشاشة الموجودة خلفه. كما يحتوي مربع حوار الرسالة 

على الخصائص التالية:
التعليمات: تعليمات إلبالغ المشغل بما هو مطلوب.	 

PDF Viewer شاشة
يتم عرض الملفات بتنسيق Pdf في شاشة مزودة ببرنامج PDF Viewer. تحتوي شاشة 

PDF Viewer على الخصائص التالية:
العرض بتنسيق PDF: يتم استخدام الثالثة أرباع الُيمنى من الشاشة لعرض 	 

مستند بتنسيق pdf. وُيمكن تكبير المستند عن طريق حركة "التحريك بإصبعين". 
أما بالنسبة إلى المستندات متعددة الصفحات، فسيساعدك التمرير في التنقل عبر 

صفحة واحدة في كل مرة. كما ستجد خًطا عمودًيا مزوًدا بدائرة رمادية اللون في 
الجانب األيمن العلوي من المستند. وسيساعدك تحريك الدائرة إلى أعلى وأسفل 

بالخط العمودي على التنقل بالشكل سريع خالل العديد من صفحات المستند.
مالحظة: يجب أن تكون الصفحة الحالية من المستند في أصغر حجم لها، مع 
تصغيرها بالشكل كامل، وذلك إما للتمرير إلى الصفحة التالية وإما الستخدام 

شريط التمرير.
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األزرار والرموز
فيما يلي قائمة باألزرار والرموز األكثر استخداًما:

الوصفالزر أو الرمز

االنتقال إلى الشاشة التالية للمهمةالتالي

العودة إلى الشاشة السابقةرجوع

ستكون البيانات المطلوبة غير متوفرة في قاعدة البياناتتجاوز

إكمال المهمةتم

إقرار إيجابي بإحدى الرسائل اإلعالميةموافق

يسمح بإرجاع أي تغييرات أو يلغي أحد اإلجراءاتإلغاء

يسمح بعرض شاشة قارئ الكود الشريطيمسح ضوئي

يسمح بعرض شاشة اإلدخال اليدويإدخال يدوي

يسمح بفتح أحد العناصر أو سجل االختبار لتحريرهتحرير

يسمح بفتح شاشة تحرير نتيجة االختبار للقراءة فقطعرض

يسمح بعرض إحدى الشاشات إلضافة عنصر جديدإضافة جديد

يسمح بحذف عنصر واحدحذف

يسمح بحذف مجموعة بأكملهاحذف الجميع

يسمح بالطباعة مباشرة إلى الطابعة أو يفتح شاشة حوار الطابعةطباعة

ل سيتم تعطيل الخاصيةمعطَّ

سيتم تمكين الخاصيةُممّكن

ABC/123يسمح بالتبديل بين لوحة مفاتيح األحرف الهجائية ولوحة المفاتيح الرقمية

يسمح بالتبديل بين لوحة مفاتيح رقيمة ورمزية ولوحة مفاتيح الرموز البديلة123?

يسمح بالتبديل بين األحرف الهجائية الكبيرة والصغيرة في لوحة المفاتيح أو بين لوحة المفاتيح القياسية والبديلة

يعرض دليل المستخدم

IRMA ُيشير إلى كمية الشحن المتبقية في بطاريات جهاز

ُيشير إلى أن قاعدة IRMA متصلة بطاقة تيار كهربي متردد

IRMA ُيشير إلى أنه يتم شحن بطاريات جهاز

WiFi متصل بشبكة IRMA ُيشير إلى أن جهاز

ُيشير إلى أن جهاز IRMA متصل بشبكة إيثرنت سلكية

ُيشير إلى أن جهاز IRMA متصل بأحد األجهزة عبر تقنية البلوتوث

 
USB ُيشير إلى أن جهاز التخزين متصل بمنفذ
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الوصفالزر أو الرمز
ُيشير إلى اكتمال االختبار

ُيشير إلى أنه يجب على المشغل عرض السجالت

ُيشير إلى فشل اختبار ضبط الجودة اإللكتروني وأنه يجب على المشغل عرض السجالت

ُيشير إلى أن جهاز IRMA يعمل على طباعة أحد التقارير أو المستندات

.IRMA ُيستخدم رمز اتصال البلوتوث إلقران الكمبيوتر اللوحي

نتيجة اختبار الهيماتوكريت مترابطة

يتم تصحيح النتيجة لدرجة حرارة المريض

النتيجة أكبر من النطاق المرجعي الطبيعي

النتيجة أكبر من النطاق المرجعي الحرج

النتيجة أكبر من نطاق التقرير

النتيجة أقل من النطاق المرجعي الطبيعي

النتيجة أقل من النطاق المرجعي الحرج

النتيجة أقل من نطاق التقرير

النتيجة مرفوضة

االختبار مؤمن بضبط الجودة

عدد اختبارات ضبط الجودة المطلوبة إللغاء التأمين

IRMA بارومتر  1.11
يستخدم جهاز IRMA بارومترين داخليين لقياس الضغط الجوي الستخدامه في حساب نتائج غازات الدم. ويتم معايرتهما بواسطة شركة LifeHealth وال يتطلب 

ضبطهما.

IRMA نظام عمل جهاز   1.12
يعمل جهاز IRMA وفًقا لبعض النظم الشائعة.

يتم قبول نتيجة االختبار عند الضغط على زر "تم" أو يدخل الكمبيوتر اللوحي IRMA في وضع السكون عندما تظهر شاشة النتائج.	 
ُيمكن تحرير حقول سجل االختبار القابلة للتحرير حتى يتم نقل النتيجة إلى أحد أحواض البيانات الخارجية. علًما بأنه ال ُتعد طباعة سجل االختبار بمثابة عملية 	 

نقل إلى أحد أحواض البيانات الخارجية.
مالحظة: ُيمكن تحرير بعض حقول سجل االختبار.

ُيخزن سجل االختبار المعلومات المرتبطة به عند إجراء االختبار. على سبيل المثال، إذا كان الطبيب أندرسن هو من طلب االختبار عند إجراء االختبار وبعد 	 
ذلك تم تغيير اسم الطبيب أندرسن إلى الطبيب أندرسون، فسيكون اسم الطبيب الموجود في سجل االختبار هو دكتور أندرسن.

مالحظة: االستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو وحدة القياس المستخدمة للتحليل. إذا كانت وحدة قياس اختبار iCa في جهاز IRMA كانت 
ملليمول/لتر عند إجراء االختبار وبعد ذلك تم تغييرها إلى ملجم/ديسيلتر، فسيتم عرض النتيجة بوحدة ملجم/ديسيلتر.

وبالشكل عام ال يتم عرض زر "الرجوع" أثناء تنفيذ االختبار. إذا حدث خطأ في إدخال البيانات، فقم بتصحيحه باستخدام "التحرير" بمجرد اكتمال االختبار.	 
يتم عرض زر "الحفظ" فقط لتكوين العناصر التي تتطلب وجود لوحة المفاتيح لإلدخال. يتم حفظ معظم عناصر التكوين بالشكل فوري عند تغييرها ومن ثمَّ ال 	 

تتطلب من المشغل حفظها.
بالنسبة إلى عناصر التكوين التي تم إضافتها بواسطة المشغل، على سبيل المثال معرفات المشغل، فإن النظام المتبع هو حذف العنصر الحالي وإضافة عنصر 	 

جديد بدالً من تحرير العنصر الموجود.



IRMA 1 نظرة عامة على جهاز تحليل الدم

1.15

قبل إجراء االختبار األولي  1.13
قبل إجراء االختبار األولي، قم بإكمال ما يلي:

مطلوب معرف مشغل )OID( مستوى ضمان الجودة لتغيير معظم إعدادات جهاز IRMA. حدد مستخدم )مستخدمي( ضمان الجودة الذي سيشرف على 	 
إعداد جهاز IRMA وقم بإضافته إلى قائمة معرف المشغل )OID(. ترد التعليمات في القسم 8.2.

بمجرد إنشاء معرفات مشغل مستوى ضمان الجودة، احذف معرف المشغل االفتراضي، 123456. تفضل بالرجوع إلى القسم 8.2.	 
مالحظة: إذا تم تمكين خاصية كلمة المرور )راجع القسم 8.2(، فيجب إنشاء كلمات مرور لجميع قوائم معّرف المشغل )OIDs( بعد تحديد 

خاصية كلمة المرور على وضع تمكين وقبل دخول الكمبيوتر اللوحي IRMA في وضع السكون.
راجع إعدادات جهاز IRMA االفتراضية في الملحق )ب( وقم بإجراء أي تعديالت. توجد التعليمات في القسم 8.	 
قم بإجراء اختبار ضبط الجودة اإللكتروني كما هو موضح في القسم 3.5. 	 
قم بإجراء اختبار التحقق من درجة الحرارة كما هو موضح في القسم 3.7.	 
وضع إجراءات ضبط الجودة وإعداد عناصر التحكم في السوائل )نوع عنصر التحكم، والدفعة، والمستوى، والحدود(. تفضل بالرجوع إلى القسمين 3 و8.	 
إذا كانت شبكة WiFi متاحة، فوصل جهاز IRMA بشبكة WiFi )تفضل بالرجوع إلى القسم 8.9(. وبمجرد توصيله، قم بتكوين استخدام تاريخ الشبكة 	 

ووقتها للتمكين )تفضل بالرجوع إلى القسم 8.9(.

شحن جهاز IRMA وتخزينه لفترة طويلة  1.14
الرجاء تنفيذ ما يلي قبل شحن جهاز IRMA أو تخزينه لفترة طويلة من الوقت.

1 ..IRMA ل مصدر طاقة التيار المتردد بقاعدة وصِّ
2 ..IRMA اضغط على زر النشاط في قاعدة
أزل الكمبيوتر اللوحي IRMA من قاعدة اإلرساء.. 3
اضغط مع االستمرار على زر طاقة الكمبيوتر اللوحي IRMA حتى يتم عرض شاشة تطلب إما إيقاف التشغيل وإما إعادة التشغيل. حدد إيقاف التشغيل.. 4
ضع الكمبيوتر اللوحي IRMA جانًبا بالشكل مؤقت.. 5
اضغط مع االستمرار على زر النشاط في قاعدة IRMA لمدة ال تقل عن خمس عشرة ثانية.. 6
سينطفئ مصباحا LED الموجودان إلى جانب زر النشاط. حرر زر النشاط.. 7
انتظر حتى يومض مصباح LED األبيض.. 8
افصل مصدر طاقة التيار المتردد.. 9

في حالة وضع جهاز IRMA في وحدة التخزين، أدخل الكمبيوتر اللوحي IRMA داخل قاعدة اإلرساء.. 10
في حالة شحن جهاز IRMA، ابحث عن مواد الشحن األصلية أو احصل على مجموعة من موفر الخدمة لديك.. 11
اتبع تعليمات التعبئة لوضع الكمبيوتر اللوحي IRMA وقاعدة IRMA داخل ملحقات الشحن الخاصة بهما ثم ضعهما في صندوق الشحن. . 12
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ُتركت هذه الصفحة بيضاء عمًدا



2 تحليل عينة المريض

2.1

القسم رقم 2: تحليل عينة المريض
يوضح هذا القسم اإلجراءات الالزمة إلجراء تحليل دم كامل لعينة المريض باستخدام جهاز IRMA، بما في ذلك متطلبات العينة، ومجموعة 

العينة، ومتطلبات التعامل مع العينة.

متطلبات العينة  2.1
تشتمل العينات المقبولة على:

دم كامل شرياني أو وريدي جديد مسحوب في حقنة مزودة بمادة هيبارين الليثيوم سعة 1، أو 2 أو 3 مل. علًما بأن معظم حقن غازات الدم الشرياني القياسية 	 
تتوافق مع خرطوشات جهاز IRMA. كما يوصى باستخدام مادة هيبارين متوازنة أو منخفضة الكثافة إلجراء اختبار الكالسيوم المتأين؛ وُيمكن استخدام مادة 

هيبارين الصوديوم، ولكن قد تكون قيم الصوديوم مرتفعة وتتراوح بين 1 إلى 2 ملليمول/لتر.
دم كامل شعيري جديد مسحوب في جهاز تجميع شعيري، يحتوي على مادة هيبارين ليثيوم متوازنة.	 
دم كامل وريدي جديد مسحوب في أنبوب تجميع يحتوي على مادة هيبارين الليثيوم. كما يوصى باستخدام مادة هيبارين متوازنة أو منخفضة الكثافة إلجراء 	 

اختبار الكالسيوم المتأين؛ وُيمكن استخدام مادة هيبارين الصوديوم، ولكن قد تكون قيم الصوديوم مرتفعة وتتراوح بين 1 إلى 2 ملليمول/لتر. ويجب نقل العينة 
إلى حقنة ال تحتوي على مادة الهيبارين سعة 1 أو 2 أو 3 مل لحقنها في الخرطوشة. 

 :IRMA مالحظة: يجب عدم استخدام أنواع الحقن المتداولة التالية مع خرطوشات جهاز
الحقن غير االحتكاكية "ذات المكابس النابضة". حيث تحتوي هذه الحقن على مكابس ستستمر في التحرك إلى أسفل بعد أن يتوقف المستخدم عن الحقن. وقد 	 

يتسبب ذلك في حدوث خطأ بجهاز االستشعار. 
الحقن التي تحتوي على كرة خلط أو أقراص غير قابلة للتحلل مشبعة بمادة الهيبارين. حيث قد تستقر الكرة أو القرص في طرف الحقنة، وقد يتحلل دم العينة 	 

عندما يتم دفعه عبر الصمام أو حوله أثناء عملية الحقن.
 	.IRMA الحقن التي تحتوي على محور لور غير قياسي ال يتناسب مع منفذ حقن اللور بخرطوشة جهاز

متطلبات سحب الدم الشعيري
يجب أخذ العينات الشعيرية في جهاز التجميع الشعيري IRMA. تفضل باالطالع على التعليمات الخاصة باالستخدام المرفقة بجهاز التجميع الشعيري للحصول على 

معلومات مفصلة.

حجم العينة
فيما يلي توضيح للحد األدنى ألحجام عينات الدم الكامل: 

200 ميكرولتر إذا كانت العينة مأخوذة في حقنة بسعة 1 مل 	 
 	.IRMA 125 ميكرولتر إذا كانت العينة مأخوذة في جهاز التجميع الشعيري

تأكد من أخذ عينة كافية لتلبي الحد األدنى لألحجام المطلوبة للحقن في الخرطوشة. 

تعليمات عامة ألخذ العينة
حدد وقت أخذ العينة للحد من التأخر بين أخذ العينة وإجراء التحليل. 	 
تجنب سحب العينات من فوق الخط الوريدي حتى ال تتخفف العينة بالسائل الوريدي. 	 
عند سحب العينة من أحد الخطوط الوريدية المستقرة، أعد تنظيف خط السوائل الوريدية ومسحه قبل أخذ العينة إلزالة مضادات التجلط أو األدوية التي قد 	 

تتداخل مع نتائج االختبار. 
اسمح لمكان أخذ العينة بأن يجف بعد تطهيره بالكحول حتى ال يتحلل الدم. 	 
امأل جهاز التجميع بالسعة المناسبة. وقد يتسبب عدم اكتمال ملء جهاز التجميع في ارتفاع مادة الهيبارين إلى نسب الدم التي قد تؤدي إلى انخفاض نتائج 	 

الكالسيوم المتأين وقد تؤثر في نتائج أخرى. 
اخلط العينات التي تم أخذها في الحقن جيًدا. 	 
يجب أن تتدفق عينات الدم الشعيرية بالشكل حر من أحد األطراف "الشريانية". ولذا تجنب الضغط المفرط على مكان الثقب حتى ال تحصل على نتائج خاطئة 	 

ُيمكن أن تنتج عن تخفيف مواد التحليل أو تحلل الدم. 

التعامل مع عينة غازات الدم
أفرغ أي هواء موجود داخل الحقنة بالشكل فوري بعد أخذ العينة وقبل خلطها. وإذا كان يجب فصل جزء من العينة إلجراء اختبار آخر، فيجب عدم تعريض 	 

العينة للهواء. 
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اتبع الخطوات التالية في حالة ما إذا تعذر إجراء اختبار العينة في غضون 5 دقائق من سحبها:	 
أفرغ الهواء بالشكل كامل من الحقنة. -
احفظ عينة غاز الدم في ردغة جليدية.  -
قبل الحقن، اخلط العينة جيًدا أثناء معايرة الخرطوشة.  -

التعامل مع عينة اإللكتروليت
يجب إجراء اختبار عينة الدم في غضون 20 دقيقة من سحبها للحد من تغيرات درجة الحموضة التي يمكن أن تؤثر في تركيز الكالسيوم المؤين.	 
يجب عدم تجميد العينات التي يتم تحليلها للبوتاسيوم؛ حيث ُيمكن أن تتحلل العينات المجمدة. 	 

إعداد العينة للحقن عند استخدام إحدى الحقن
أفرغ أي هواء محصور من عينة الحقنة عن طريق توجيه الحقنة إلى أعلى بالشكل مائل للسماح للفقاعات الهوائية بالتحرك إلى السطح؛ ثم أفرغ الهواء، مع 	 

كمية صغيرة من الدم، على أحد األسطح القادرة على االمتصاص. 
افحص العينة المفرغة بحًثا عن وجود تجلطات بالدم. عادة ما ُيشير تجلط الدم إلى عدم كفاية عينة منع تجلط الدم. إذا تم حقن دم متجلط بالقرب من أجهزة 	 

استشعار الخرطوشة أو فوقها، فقد تحصل على نتائج اختبار خاطئة أو قد تحدث أخطاء بجهاز االستشعار. يجب عدم استخدام عينات متجلطة. 
اخلط العينة جيًدا باستخدام الطريقة التالية: 	 
دلّك الحقنة بين كفي اليدين بحيث يكون رأس الحقنة متجًها إلى األعلى.  -
اقلب الحقنة رأًسا على عقب )أي، اجعل الرأس متجًها إلى أسفل( بعد 15 إلى 30 ثانية. استمر في تدليك العينة، مع تبديل اتجاه الحقنة، حتى تختلط العينة  -

تماًما. 
عند استخدام جهاز التجميع الشعيري IRMA، حلل العينة بالشكل فوري.	 

حقن العينة  2.2
عند إجراء كل اختبار، يتم معايرة الخرطوشة تلقائّيًا قبل حقن العينة داخل الخرطوشة. وبعد المعايرة، يجب إزاحة مادة المعايرة الموجودة في مسار العينة بالشكل كامل 
عن عينة الدم التي يتم تحليلها. والمقصود بمسار العينة هو منطقة الخرطوشة التي تحتوي على أجهزة االستشعار ويجب أن تكون ممتلئة تماًما بالدم )اطلع على الشكلي 

2-2 و3-2(. كما سيضمن اتباع الطريقة الصحيحة لحقن العينة أنه تم إزاحة مادة المعايرة تماًما، وأنه لم تدخل فقاعات هواء أثناء إجراء عملية الحقن. وفي حالة وجود 
مادة المعايرة أو فقاعات هوائية داخل مسار العينة بعد حقن العينة األولية من الحقنة، ُيمكن للمستخدم إزاحتها عن طريق حقن عينة إضافية من الحقنة نفسها. وهذا يمنع 

حدوث أخطاء بالمستشعر وفقدان العينة.

حقن إحدى عينات الُحقن
يجب استخدام طريقة الحقن التالية مع جميع عينات الحقن، بغض النظر عن حجم الحقنة )1، أو 2، 3 مل( أو حجم العينة: 

ثبت الحقنة بالشكل محكم في منفذ حقن اللور بالخرطوشة. إذا كانت الخرطوشة ال تحتوي على طرف قفل اللور، فضع طرف الحقنة في منفذ الحقن ولف . 1
الحقنة برفق لتثبيتها بإحكام في المنفذ. 

ضع أصابعك حول الحقنة بحيث يكون إصبع اإلبهام موضوًعا على رأس المكبس )الشكل 1-2(. احقن العينة عن طريق الضغط على مكبس الحقنة بحركة . 2
موجهة واحدة، وسريعة مشابهة للحركة المستخدمة للضغط على زر ساعة اإليقاف. يجب أن يتم هذا الحقن األولي بقوة كافية إلخراج مادة المعايرة من مسار 

العينة )الشكل 2-2(.
استمر في الحقن حتى يتم تغطية مسار العينة )الشكل 2.3(. إذا كنت تستطيع رؤية عملية . 3

دفع العينة لمادة المعايرة خارج مسار العينة، فهذا يعني أنك تحقن العينة ببطء شديد.
مالحظة: يجب عدم حقن محتويات الحقنة بأكملها )أي ال تدفع مكبس الحقنة إلى أسفل 
تماًما حتى يصل إلى القاع( أثناء الحقن األولي للعينة. فقد يتسبب ذلك في تحلل العينة. 

بعد حقن العينة األولى، تأكد أن مسار العينة ممتلئ تماًما بالدم، وأنه ال توجد فقاعات هواء . 4
أو مادة معايرة )الشكل 3-2(. كما أنه ال يجب أن ترى فقاعات الهواء أو مادة المعايرة إال 

نادًرا في حال استخدام طريقة الحقن الصحيحة.
تم تصميم مسار العينة بحيث يمكن رؤيته بسهولة. في حالة وجود فقاعات هوائية أو مادة . 5

المعايرة في مسار العينة ولديك عينة كافية متبقية، احقن عينة إضافية ببطء لدفعها خارج 
مسار العينة داخل منطقة النفايات.

الشكل 2.1
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2.3

مسار العينة

الشكل 2.2

الشكل 2.3

تم ملء مسار العينة بالشكل صحيح.

مالحظة: يجب عدم سحب العينة من منطقة النفايات إلرجاعها إلى مسار العينة. حيث قد يؤدي ذلك إلى الحصول على نتائج . 6
غير دقيقة. 

إذا لم تتحرك الفقاعات الهوائية أو مادة المعايرة عند حقن عينة إضافية، فاضغط على رأس . 7
المكبس إلزاحتها، ثم احقن عينة إضافية ببطء من الحقنة نفسها لدفعها داخل منطقة النفايات. 

ُيمكن حقن محتويات الحقنة بأكملها إذا كان ذلك ضرورًيا، وذلك إما للوصول إلى الحد األدنى من 
متطلبات حقن حجم العينة )200 ميكرولتر( وإما إلزاحة الفقاعات الهوائية أو مادة المعايرة.

إذا كان ال ُيمكن إزاحة فقاعات الهواء أو مادة المعايرة من مسار العينة، فحدد إلغاء إليقاف إجراء . 8
االختبار، وتخلص من الخرطوشة القابلة لالستخدام لمرة واحدة، وأعد إجراء االختبار باستخدام 

خرطوشة جديدة. 
بمجرد امتالء مسار العينة بالشكل كامل بالحد األدنى من العينة )200 ميكرولتر(، حدد متابعة . 9

لبدء تحليل العينة. واترك الحقنة مثبتة بالخرطوشة حتى اكتمال التحليل. 

حقن عينة دم شعيري
يجب استخدام جهاز التجميع الشعيري IRMA ألخذ عينات الدم الشعيرية وحقنها داخل خرطوشات 

IRMA. تفضل باالطالع على وثائق جهاز التجميع الشعيري IRMA الملحقة للحصول على التعليمات. 

الشكل 2.4

 تم ملء مسار العينة بالشكل غير صحيح. 
توجد فقاعات هوائية ومادة معايرة.

فقاعات

مادة المعايرة
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2.4

إجراء اختبار المريض   2.3
إجراء أحد اختبارات المريض 

يجب عدم تركيب الخرطوشة داخل جهاز IRMA حتى تظهر لك تعليمات بذلك. 
1 ..IRMA لتنشيط جهاز IRMA اضغط على زر النشاط في قاعدة

مالحظة: إذا كان الكمبيوتر اللوحي IRMA غير موضوع في قاعدة اإلرساء، 
فاضغط على زر الطاقة بالكمبيوتر اللوحي IRMA لتنشيطه. وفي حالة 

كان الكمبيوتر اللوحي IRMA في وضع إيقاف التشغيل، يجب الضغط مع 
االستمرار على زر الطاقة بالكمبيوتر اللوحي IRMA حتى تضيء الشاشة.

إذا كان معّرف المشغل )OID( ُممّكن، فامسح معّرف المشغل الخاص بك . 2
ضوئّيًا أو أدخله. وفي حالة تم تمكين معّرف المشغل وكلمة المرور، ستحتاج إلى 

إدخال كل منهما. اضغط على "التالي".
عندما تظهر "القائمة الرئيسية"، حدد "اختبار المريض".. 3
ستظهر إحدى الشاشات الثالث التالية*:. 4

إذا كان معّرف المريض ُممّكًنا، فستظهر شاشة "إدخال معرّف المريض". امسح 	 
معّرف المريض ضوئّيًا أو أدخله واضغط على "التالي". وفي حالة عدم توفر 

معّرف المريض، حدد "اإلعداد االفتراضي للمستخدم". للحصول على مزيد من 
 المعلومات عن ميزة اإلعداد االفتراضي للمستخدم، تفضل باالطالع على 

القسم 8.3.
إذا كان معّرف المريض ُممّكًنا، فستظهر شاشة "إدخال بيانات المريض". أدخل 	 

بيانات المريض واضغط على "التالي".
إذا كان معّرف المريض معطالً، فستظهر شاشة "مسح جعبة الخرطوشة 	 

ضوئّيًا".
تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية على ملصق جعبة خرطوشة IRMA. علًما بأن . 5

جهاز IRMA لن يسمح بإجراء االختبار إذا كانت الخرطوشة منتهية الصالحية.
قم بإجراء المسح الضوئي للكود الشريطي ثنائي األبعاد الموجود على ملصق . 6

جعبة الخرطوشة أو حدد الدفعة عن طريق الضغط على "اإلدخال اليدوي". 
لتحديد الدفعة يدوّيًا )شاشات التحديد اليدوي غير معروضة( اتبع ما يلي:

حدد نوع المنتج عن طريق اختيار نوع خرطوشة IRMA الصحيح. وستظهر 	 
شاشة تحديد رمز دفعة الخرطوشة في الخطوة التالية.

ستظهر قائمة برموز الدفعة المتوفرة لالختيار من بينها. حدد رمز الدفعة 	 
الصحيح واضغط على "التالي".

-  ،IRMA إذا كان رمز الدفعة غير ظاهر على شاشة الكمبيوتر اللوحي
فاطلب المساعدة من أحد مستخدمي ضمان الجودة.

مالحظة: يجب إجراء مسح ضوئي لكود شريطي ثنائي األبعاد من ملصق جعبة 
ا إلى  خرطوشة IRMA. وسيؤدي مسح كود شريطي أحادي األبعاد ضوئّيً

ظهور رسالة كود شريطي غير صالح.

*إذا ظهر رمز القفل على زر "اختبار المريض"، فهذا يعني أن الجهاز في وضع 
تأمين ضبط الجودة. ويتطلب اجتياز مجموعة من اختبارات ضبط الجودة اإللكترونية، 

أو التحقق من درجة الحرارة و/أو ضبط جودة السائل قبل استئناف إجراء اختبار 
المريض. ُيمكن االطالع على مزيد من المعلومات في القسم 3 - اختبار ضبط الجودة.
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2.5

إذا تم تمكين "التحديد بواسطة المستخدم"، فستظهر شاشة "تحديد التحليل . 7
لالختبار" )شاشة غير معروضة(. حدد التحليل الذي سيتم إجراؤه واضغط على 

"التالي". إذا كان هذا الخيار غير ُممّكن، فستظهر شاشة "إدخال الخرطوشة".
عندما تظهر شاشة إدخال الخرطوشة، أزل الخرطوشة من الصندوق.. 8
أزل الشريط الواقي من فوق الموصالت في نهاية الخرطوشة )الشكل 2.5(. بعد . 9

إزالة الشريط الواقي، يجب عدم لمس الموصالت. كما يجب عدم إزالة غطاء 
الخرطوشة.

ركب الخرطوشة داخل جهاز IRMA في غضون 15 دقيقة من فتح جعبة . 10
الخرطوشة )الشكل 2.6(. وتخلص من الخرطوشة إذا لم يتم تركيبها داخل جهاز 

IRMA في غضون 15 دقيقة واضغط على "إلغاء االختبار".

بناًء على كيفية تكوين جهاز IRMA، فإنه يمكن أن يتم عرض مقدار الوقت الذي تستغرقه مرحلة المعايرة لالكتمال، وشاشات بيانات المريض )أي نوع . 11
المريض، ومعلومات العالج باألكسجين، وتشغيل تقنية المجازة القلبية، وغير ذلك... )شاشات غير معروضة(( لجمع هذه المعلومات. تفضل بالرجوع إلى 

القسم 2.5 والقسم 8 للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية.
عندما تظهر شاشة "حقن العينة"، أزل غطاء اللور من الخرطوشة عن طريق لفه ورفع الغطاء. احقن العينة باستخدام جهاز التجميع الشعيري IRMA أو . 12

الحقنة في غضون 4 دقائق - يتم عرض مؤقت العد التنازلي على الشاشة. اترك جهاز السحب مثبًتا بالخرطوشة. تفضل باالطالع على القسم 2.2 للحصول 
على تفاصيل حقن العينة.

تأكد من عدم وجود فقاعات هواء أو جل مادة المعايرة في مسار العينة واضغط على "التالي".. 13
مالحظة: في حالة وجود فقاعات الهواء أو جل مادة المعايرة في مسار العينة، يجب إزالتهما. تفضل باالطالع على القسم 2.2 للحصول على 

 ،IRMA تعليمات اإلزالة. إذا كان ال ُيمكن إزالة الفقاعات الهوائية أو جل مادة المعايرة، فاضغط على "إلغاء االختبار"، وتخلص من خرطوشة
وأعد إجراء االختبار باستخدام خرطوشة IRMA جديدة.

إذا كان ال يزال هناك بيانات مريض يجب إدخالها، فستظهر الشاشات المناسبة. . 14
عند إدخال جميع البيانات المطلوبة، وإذا كان االختبار لم يكتمل بعد، فستظهر 

شاشة "يتم اآلن إجراء التحليل".
عند اكتمال االختبار، ستظهر شاشة نتائج االختبار.. 15
أزل الخرطوشة مع جهاز السحب المثبت بها. وتخلص منهما وفًقا للمبادئ . 16

التوجيهية المعمول بها الخاصة بمنشأتك.

الشكل 2.5

الشكل 2.6
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2.6

نتائج االختبار  2.4
للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية عرض النتائج على شاشة نتائج االختبار، 

تفضل بالرجوع إلى القسم 1.10. 
لمعاينة بيانات المريض المدخلة أثناء إجراء االختبار اضغط على "تحرير". 	 

يتم عرض جميع تفاصيل سجل اختبار المريض في منطقة تقدم االختبار. في 
القائمة الخاصة بتفاصيل االختبار، اضغط على تفاصيل االختبار لعرضها في 

ثلثي الشاشة األيمنين.
إذا كان ال ُيمكن تحرير تفاصيل االختبار، فلن يتم عرضها في الجانب  -

األيمن من ثلثي الشاشة.
إذا كانت المعلومات غير صحيحة، فحررها واضغط على "التالي". -
لحذف المعلومات اضغط على "تخٍط". وسيتم تسجيل اإلدخال على أنه  -

فارغ.
حدد عنصًرا آخر من القائمة أو حدد "تم" للرجوع إلى شاشة نتائج االختبار. -
لطباعة نتائج االختبار اضغط على "طباعة".	 

مالحظة: قد ُتطَبع النتائج باإلنجليزية.
للموافقة على االختبار والرجوع إلى "القائمة الرئيسية" اضغط على "تم".	 

مالحظة: إذا لم تتم إزالة الخرطوشة، فستظهر شاشة "إزالة الخرطوشة".

معلومات اختبار إضافية  2.5
قد يتم إدخال معلومات اختبار مريض إضافية إذا تم تكوينها في قائمة اإلعدادات )تفضل 
باالطالع على األقسام 8.5 و8.7 و8.8(. يتم إدخال معلومات المريض اإلضافية أدناه 

.IRMA حسب نوع خرطوشة

خرطوشات غازات الدم )BG( جميع الخرطوشات
)CC( والكمبوH3و CC

وضع المجازة القلبيةمعلومات العالج باألكسجيننوع المريض
درجة حرارة المريضنوع جنس المريض

الهيموجلوبيننوع العينة
التشبع باألكسجين SpO2مكان أخذ العينة واألماكن الفرعية لها

Allen اختبار
طلبات الطبيب

مالحظات المريض:
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2.7

جميع الخرطوشات
ُيمكن إدخال المعلومات التالية لجميع الخرطوشات:

نوع المريض: تشتمل المعلومات االفتراضية لنوع المريض التي ُيمكن تحديدها 	 
على ثالث مراحل عمرية )بالغ، وطفل وحديث والدة(. وُيمكن إضافة أنواع 

مريض إضافية، وإزالة األنواع االفتراضية من "قائمة نطاقات التحليل" )راجع 
القسم 8.5(. حدد نوع المريض الصحيح واضغط على "التالي".

نوع العينة: بالنسبة إلى البالغين واألطفال يكون التحديد االفتراضي لنوع العينة 	 
إما شريانّيًا، وإما وريدّيًا، وإما وريدّيًا مختلًطا أما بالنسبة إلى حديثي الوالدة 

فيكون شعيرّيًا أو الحبل السري. ُيمكن إضافة أنواع عينة إضافية، وإزالة 
األنواع االفتراضية من "قائمة نطاقات التحليل" )راجع القسم 8.5(. حدد نوع 

العينة الصحيح واضغط على "التالي".

مكان أخذ العينة: بالنسبة إلى نوع عينة الدم الشرياني يكون التحديد االفتراضي 	 
لمكان أخذ عينة إما عضدًيا، وإما كعبرًيا، وإما فخذًيا وإما خًطا شريانًيا. بينما 
ال توجد أماكن افتراضية ألخذ العينة بالنسبة إلى أنواع عينات الدم الوريدي، 
أو الوريدي المختلط، أو الشعيري أو التي ُتسحب عن طريق الحبل السري. 

وُيمكن إضافة أماكن إضافية ألخذ عينة، وإزالة األماكن االفتراضية من "قائمة 
نطاقات التحليل" )راجع القسم 8.5(. حدد مكان أخذ العينة الصحيح واضغط 

على "التالي".

المكان الفرعي ألخذ العينة: بالنسبة إلى أماكن أخذ عينة الدم العضدي، 	 
والكعبري والفخذي يكون التحديد االفتراضي للمكان الفرعي ألخذ العينة إما 

الجانب األيمن وإما الجانب األيسر. بينما ال توجد أماكن افتراضية ألخذ العينة 
بالنسبة للخط الشرياني. ُيمكن إضافة أماكن أخذ عينة إضافية، وإزالة األماكن 

الفرعية االفتراضية من "قائمة نطاقات التحليل" )راجع القسم 8.5(. حدد 
المكان الفرعي الصحيح ألخذ العينة واضغط على "التالي".
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2.8

نوع جنس المريض: حدد ذكًرا أو أنثى )يظهر نوع جنس المريض فقط إذا تم 	 
تمكين كل من نوع المريض والنطاقات المرجعية المحددة للمريض. راجع القسم 

8.5( حدد نوع الجنس الصحيح واضغط على "التالي".

اختبار Allen: حدد نتيجة اختبار ألين بالثواني.	 
سيتحول الرقم إلى اللون األحمر في حالة كانت النتيجة خارج النطاق الذي  -

تم تكوينه الجتياز اختبار ألين )Allen( )راجع القسم 8.7(

اسم الطبيب الطالب لالختبار: حدد اسم الطبيب الطالب لالختبار من القائمة 	 
المدرج بها األسماء مسبًقا )راجع القسم 8.7( أو أدخل اسم الطبيب يدوّيًا عن 

طريق تحديد "اإلدخال اليدوي" إذا كان متاًحا. 

مالحظات المريض: حدد المالحظات المناسبة من القائمة المدرج بها المالحظات 	 
مسبًقا )راجع القسم 8.7( أو أدخل المالحظات يدوّيًا عن طريق تحديد "اإلدخال 

اليدوي" إذا كان متاًحا.
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2.9

)CC( والكمبو )BG( خرطوشات غازات الدم
:)CC( والكمبو )BG( ُيمكن إدخال المعلومات التالية لخرطوشات غازات الدم

إلدخال معلومات العالج باألكسجين اتبع ما يلي: 	 
إذا تم تمكين "وضع العالج" في "إعدادات اختبار غازات الدم الشرياني"  -

)راجع القسم 8.8(، فحدد جهاز التنفس الصناعي الصحيح واضغط على 
"التالي".

إذا تم تمكين "وضع الجهاز" في "إعدادات اختبار غازات الدم الشرياني"  -
)راجع القسم 8.8(، فحدد جهاز التنفس الصناعي الصحيح واضغط على 

"التالي".
سيتم عرض منطقة إدخال نص منفصلة لكل معلمة عالج باألكسجين تم  -

تكوينها )راجع القسم 8.8(. أدخل جميع المعلمات المطلوبة واضغط على 
"التالي".

مالحظة: إذا كانت هناك معلمات أكثر مما ُيمكن وضعها فوق لوحة المفاتيح، 
فانتقل إلى الشاشة لتحريك مناطق إدخال النص الفارغة إلى أعلى.

درجة حرارة المريض: أدخل درجة حرارة المريض. سيتم استخدام درجة 	 
الحرارة المدخلة لتصحيح نتيجة غازات الدم. اضغط على "التالي".

الهيموجلوبين: أدخل قيمة هيموجلوبين المريض )راجع القسم 8.8( الستخدامها 	 
في حساب الزيادة القاعدية في قيمة الدم )BEb( واضغط على "التالي".
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2.10

التشبع باألكسجين SpO2: أدخل معدلي تشبع الدم باألكسجين SpO2 والنبض 	 
الخاصين بالمريض يدوّيًا أو حدد تمكين جهاز قياس التأكسج النبضي بتقنية 

البلوتوث )راجع القسم 8.8( من القائمة لتعبئتها.
ا من  مالحظة: قد يستغرق األمر عدة ثواٍن لتظهر القيمتان عند قراءتهما تلقائّيً

مقياس التأكسج النبضي.
إذا لم يكن مقياس التأكسج النبضي المطلوب في القائمة أو تم تحديد مقياس  -

تأكسج نبضي غير صحيح من القائمة، فاضغط على "مسح ضوئي". سيتم 
تحديث قائمة أجهزة قياس التأكسج النبضي المتوفرة.

اضغط على "التالي". -

H3و CC
حالة التجاوز: حدد "تشغيل" إذا كان المريض يخضع لتقنية المجازة القلبية 	 

الرئوية أو "إيقاف" إذا لم يكن يخضع لها واضغط على "التالي".
سيؤدي تحديد "تشغيل" إلى ربط نتيجة الهيماتوكريت )Hct( باستخدام الميل  -

 المناسب والقيم المحصورة التي تم تكوينها في اإلعدادات 
)راجع القسم 8.7(.
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3.1

القسم رقم 3: اختبار ضبط الجودة
ُيمكن تعريف ضمان الجودة )QA( بأنه النظم واإلجراءات المطلوبة لتوفير الثقة الكافية بأن إحدى الخدمات تلبي االحتياجات الطبية للمريض، مثل برنامج التشخيص في 
مراكز الرعاية.1 بينما ُيعد ضبط الجودة )QC( هو العنصر الرئيسي في برنامج ضمان الجودة، وُيمكن تعريفه بأنه العملية المنهجية لتقييم األداء التحليلي لجهاز التحليل 

وتوثيقه. 
ووفًقا لتصميم جهاز الرعاية السريرية )POC(، فهو مخصص لالستخدام من خالل الفريق السريري غير المعملي الذي ال يتمتع عادًة بخلفية حول إجراءات المعايرة، 

وصيانة أجهزة التحاليل، ومراقبة الجودة. وُتعد تلك العناصر من بين المكونات األساسية لبرامج ضمان الجودة الخاصة بأجهزة التحاليل المعملية التقليدية. كما تم تصميم 
برامج ضمان الجودة الخاصة بأجهزة التحاليل المعملية التقليدية للكشف عن المشكالت الجهاز في المقام األول من خالل استخدام عناصر ضبط السائل. حيث تتعلق 

المشكالت الجهاز عادًة بالمشكالت المعايرة أو الصيانة التي تنتج عن تعرض الجهاز وأجهزة االستشعار للعديد من العينات. بينما تم تصميم جهاز IRMA للقضاء على 
االلمشكالت المتعلقة بالمعايرة والصيانة.

IRMA 3.1  خرطوشات
يستخدم جهاز IRMA خرطوشات ُتستخدم لمرة واحدة، وُيشار إليها أيًضا باسم خرطوشات أحادية االستخدام أو قابلة للتخلص منها. وتحتوي كل خرطوشة على أجهزة 

 )NIST( استشعار كهروكيميائية مصغرة ومادة معايرة معبأة مسبًقا. كما أنه يتم تصنيع مادة المعايرة واختبارها وفًقا لمعايير المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا
وباستخدام الغازات التي تتبع تلك المعايير. 

قبل إدخال العينة، يتم معايرة أجهزة االستشعار الموجودة في كل خرطوشة IRMA تلقائّيًا باستخدام مادة المعايرة. كما تكتمل معايرة الخرطوشة عندما يتم جمع 
المعلومات التي تم تحديدها بواسطة الجهة الُمصنعة لكل دفعة خرطوشة )رمز المعايرة( مع القياسات التي يتم أخذها أثناء عملية المعايرة. ويتم تخزين معلومات رمز 

المعايرة المستمدة من الجهة الُمصنعة في ذاكرة جهاز IRMA بعد اإلدخال األولي لدفعة خرطوشة جديدة، أو ُيمكن إدخالها عبر قارئ الكود الشريطي. 

IRMA ضبط جودة  3.2
يتكون برنامج ضبط جودة IRMA من العناصر األربعة التالية: 

عمليات الفحص الشاملة والتلقائية والجودة الداخلية واإلجرائية التي ترصد باستمرار استجابة جهاز االستشعار واستجابة الجهاز. حيث يعمل برنامج جهاز . 1
IRMA على رصد االستجابات أثناء االختبار خالل مرحلتي المعايرة وتحليل العينة. وإذا تم اكتشاف استجابة غير معهودة أثناء مرحلة المعايرة، فسيرفض 

الجهاز الخرطوشة ولن يسمح باستخدام هذه الخرطوشة إلجراء تحليل العينة. وذلك بمجرد إدخال العينة بعد المعايرة، علًما بأن رفض الخرطوشات ال يتسبب 
في فقد العينة. بينما إذا تم اكتشاف استجابة مستشعر غير معهودة أثناء مرحلة تحليل العينة، فسيوقف الجهاز هذا المستشعر ولن يقدم تقريًرا بنتيجة تحليل تم 

بواسطة هذا المستشعر. 
يتم إجراء ضبط الجودة اإللكتروني )EQC( من خالل فحص تشخيصي شامل لوحدة الموصالت الطرفية، واإللكترونيات الداخلية، ودوائر واجهة . 2

الخرطوشة. حيث يحاكي اختبار ضبط الجودة اإللكتروني اإلشارات اإللكترونية التي يتم إنتاجها بواسطة أجهزة استشعار IRMA أثناء اختبار إحدى 
الخرطوشات. وُترسل المنطقة المعزولة من لوحة الدوائر الداخلية مجموعة من اإلشارات عبر قنوات القياس بالخرطوشة أثناء إجراء اختبار ضبط الجودة 
اإللكتروني. وتشمل مجموعة اإلشارات التي يتم توليدها النطاق الخطي الكامل المتوقع من تحليل الدم. كما يعمل ضبط الجودة اإللكتروني على إجراء أحد 
اختبارات تسرب التيار على كل سن توصيل طرفي. ويجب أن تقع قياسات اإلشارة ضمن حدود صارمة ُمحددة مسبًقا لكي ينجح االختبار. علًما بأن ضبط 

الجودة اإللكتروني بجهاز IRMA ُيعد نظاًما داخلًيا ال يتطلب استخدام أحد أجهزة الضبط الخارجية. 
يتم إجراء اختبار ضبط جودة السائل )LQC( للتحقق من سالمة الشحن وظروف تخزين الخرطوشة باستخدام مجموعة متنوعة من محاليل ضبط السائل . 3

الخاص بتركيز العنصر المستخدم في التحليل المعروف. وتتوفر مواد الضبط تجارًيا في مستويات مماثلة للظروف السريرية الطبيعية وغير الطبيعية.
يتم إجراء اختبار التحقق من درجة الحرارة )TQC( باستخدام خرطوشة التحقق من درجة الحرارة IRMA للتحقق من التشغيل السليم لنظام التحكم في درجة . 4

الحرارة في جهاز IRMA وواجهة وحدة الموصالت الطرفية. وبالرغم من أنه يتم رصد درجة الحرارة بالشكل مستمر أثناء اختبار المريض، يسمح اختبار 
ضبط جودة درجة الحرارة بالتحقق الخارجي السهل.
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3.2

التعامل مع مواد ضبط جودة السائل   3.3
مواد ضبط جودة السائل

بالنسبة إلى جميع أنواع خرطوشات IRMA، توصي شركة LifeHealth باستخدام مجموعات ضبط جودة ومواد ضبط جودة من RNA Medical. ُيمكنك االطالع 
 IRMA ومسحها ضوئّيًا مباشرة في جهاز LifeHealth )www.lifehealthmed.com) على موقع شركة RNA Medical على نطاقات مواد ضبط الجودة من

.LifeHealth راجع القسم 8.4(. وقد ُتظهر األنواع األخرى لمواد ضبط جودة السائل تداخالً أو تأثير مصفوفة كما ُتعد هذه األنواع غير معتمدة من شركة(

)H3و BGو CC( اإلجراءات الخاصة باستخدام مواد ضبط الخرطوشات
اتبع إرشادات االستخدام الموجودة في تعليمات الضبط الملحقة.. 1
اتبع التعليمات التي تظهر على الكمبيوتر اللوحي IRMA حتى تظهر شاشة حقن العينة )راجع القسم 3.6(.. 2
استخدم حقنة غير مزودة بمادة الهيبارين بحجم 1 إلى 3 ملليلترات مزودة بإبرة يتراوح عيارها بين 18 و20.. 3
افتح أنبوب مادة الضبط بحركة سريعة وبحرص.. 4
ضع طرف اإلبرة أسفل سطح السائل عند سحب العينة للحد من التعرض للملوثات الهوائية.. 5
اسحب 1 مل تقريًبا من مادة ضبط الجودة في حقنة 1 مل. واسحب معظم مادة الضبط في حقنة بحجم 2 أو 3 مل، واحرص على عدم سحب الهواء.. 6

مالحظة: يجب إبقاء الحقنة في وضع رأسي، بحيث ُتشير اإلبرة إلى األسفل من اللحظة التي يتم سحب العينة فيها وحتى حقنها.
أزل اإلبرة من الحقنة.. 7

مالحظة: يجب عدم إزالة أي فقاعات قبل حقن محتويات الحقنة داخل الخرطوشة.
أزل غطاء اللور من الخرطوشة وثبت الحقنة بإحكام في الخرطوشة.. 8
احقن معظم مادة الضبط بالشكل فوري في الحقنة باتباع الطريقة الموضحة في القسم 2.2.. 9

مالحظة: تأكد من عدم وجود فقاعات ظاهرة في مسار التدفق بالخرطوشة.
أكمل إجراء االختبار كما هو موضح في القسم 3.6.. 10

التوصيات الخاصة باختبارات ضبط الجودة  3.4
بعد التحقق من الطريقة ووضع حدود ضبط جودة السائل، توصي شركة LifeHealth باعتبار اختبار ضبط الجودة اإللكتروني الطريقة األساسية لتقييم دقة الجهاز 
وصحته. ونظًرا ألن كل موقع اختبار قد يكون له متطلبات خاصة، يجب أن يحدد كل موقع نظام ضبط الجودة الذي يلبي احتياجاته ويتحقق منه. كما توصي شركة 

LifeHealth بإجراء اختبار ضبط الجودة كما يلي: 

إجراء أحد اختبارات ضبط الجودة اإللكترونية: 
مرة واحدة خالل دورة اختبار المريض في جميع مراحل جهاز IRMA؛ 	 
عندما يتعرض جهاز IRMA لتغير كبير في درجة حرارة التخزين )على سبيل المثال، نقله من بيئة منخفضة الحرارة إلى بيئة مرتفعة الحرارة(؛ 	 
وعندما يتطلب أداء جهاز IRMA التحقق منه، وذلك وفًقا للوائح المنشأة أو بروتوكول الوكالة التنظيمية.	 

إجراء مستويين من اختبار ضبط السائل: 
يجب تنفيذهما قبل استخدام دفعة أو شحنة خرطوشة جديدة، )بعد فترة الموازنة المطلوبة( للتحقق من ظروف الشحن والموازنة المناسبة. وال يتطلب التحقق 	 

.IRMA من دفعة الخرطوشة عند كل استخدام لجهاز

اختبارات ضبط سائل إضافية:
 يجب تنفيذها فقط في حالة كانت الخرطوشات تطلب الخضوع لفترة موازنة إضافية بسبب تقلبات درجات الحرارة التي تزيد عن 8 درجات مئوية 	 

(14.4 درجة فهرنهايت( في منطقة تخزين الخرطوشة. راجع القسم 1.7 للحصول على معلومات إضافية عن الموازنة. 
إذا كانت الخرطوشة تحتاج إلى أن تخضع لفترة موازنة إضافية، فقم بإجراء مستويين من اختبار ضبط السائل قبل وضع دفعة الخرطوشة مرة أخرى 	 

لالستخدام.

www.lifehealthmed.com


3 اختبار ضبط الجودة

3.3

إجراء اختبار درجة الحرارة: 
يجب إجراؤه شهرًيا للتحقق من أن نظام التحكم في درجة الحرارة بجهاز IRMA يعمل بالشكل صحيح.

ضبط الجودة اإللكتروني  3.5
تجرى اختبارات ضبط الجودة اإللكترونية يدوّيًا: 

إجراء اختبار ضبط الجودة اإللكتروني اليدوي
1 ..IRMA اضغط على زر النشاط في قاعدة
من "القائمة الرئيسية"، حدد "اختبار ضبط الجودة".. 2
إذا قمت بتسجيل الدخول إلى جهاز IRMA كأحد مستخدمي ضبط الجودة، فحدد . 3

"اختبار ضبط الجودة" من "قائمة ضبط الجودة". 
من "قائمة اختبار ضبط الجودة" حدد "إجراء اختبار إلكتروني".. 4
عند اكتمال اختبار ضبط الجودة اإللكتروني، ستظهر شاشة النتائج.. 5

إذا نجح اختبار ضبط الجودة اإللكتروني، فستظهر كلمة "اجتياز" مع قياس  -
الضغط الجوي.

إذا فشل اختبار ضبط الجودة اإللكتروني، فستظهر كلمتا "عدم اجتياز" مع  -
رمز واحد أو أكثر من رموز الخطأ وقياس الضغط الجوي.

إذا كانت هناك حاجة للحصول على نسخة ورقية من نتائج االختبار، فاضغط . 6
على الزر "طباعة" لطباعة نتائج االختبار.

اضغط على "تم" لقبول االختبار والعودة إلى قائمة اختبار ضبط الجودة.. 7
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3.4

إجراء أحد اختبارات ضبط جودة السائل   3.6
لتنفيذ اختبار ضبط جودة السائل اتبع ما يلي:

1 ..IRMA اضغط على زر النشاط في قاعدة
حدد اختبار ضبط الجودة من "القائمة الرئيسية".. 2
من قائمة "اختبار ضبط الجودة" حدد "إجراء اختبار السائل".. 3
تحقق من تاريخ انتهاء الصالحية على ملصق جعبة خرطوشة IRMA. علًما بأن . 4

جهاز IRMA لن يسمح بإجراء االختبار إذا كانت الخرطوشة منتهية الصالحية.
امسح ملصق جعبة الخرطوشة ضوئّيًا أو أدخل المعلومات يدوّيًا عن طريق . 5

الضغط على "اإلدخال اليدوي". إلدخال المعلومات يدوّيًا )شاشات اإلدخال 
اليدوي غير معروضة(:

حدد نوع المنتج عن طريق اختيار نوع خرطوشة IRMA الصحيح. وستظهر 	 
شاشة تحديد رمز دفعة الخرطوشة في الخطوة التالية.

ستظهر قائمة برموز الدفعة المتوفرة لالختيار من بينها. حدد رمز الدفعة 	 
الصحيح واضغط على "التالي".

إذا لم يظهر رمز الدفعة، فحدد الزر "إضافة جديد". -
أدخل رمز الدفعة ورمز المعايرة المطبوعين على ملصق جعبة الخرطوشة  -

واضغط على "التالي". 
حدد دفعة مادة ضبط جودة السائل ومستواها اللذين يتوافقان مع دفعة محلول . 6

ضبط السائل ومستواه اللذين سيتم استخدامهما إلجراء االختبار.
عندما تظهر شاشة إدخال الخرطوشة، أزل الخرطوشة من الصندوق.. 7
أزل الشريط الواقي من فوق الموصالت في نهاية الخرطوشة )الشكل 2.5(. بعد . 8

إزالة الشريط الواقي، يجب عدم لمس الموصالت. كما يجب عدم إزالة غطاء 
الخرطوشة.

ركب الخرطوشة داخل جهاز IRMA في غضون 15 دقيقة من فتح جعبة . 9
الخرطوشة )الشكل 2.6(. وتخلص من الخرطوشة إذا لم يتم تركيبها داخل جهاز 

IRMA في غضون 15 دقيقة واضغط على "إلغاء االختبار".
عندما تظهر شاشة "حقن العينة"، أزل غطاء اللور من الخرطوشة عن طريق . 10

لفه ورفع الغطاء. احقن العينة. تفضل باالطالع على القسم 3.3 للحصول على 
تفاصيل حقن العينة.

تأكد من عدم وجود فقاعات هواء أو جل مادة المعايرة في مسار العينة واضغط . 11
على "التالي".

مالحظة: في حالة وجود فقاعات الهواء أو جل مادة المعايرة في مسار العينة، 
يجب إزالتهما. تفضل باالطالع على القسم 2.2 للحصول على تعليمات اإلزالة. 

إذا كان ال ُيمكن إزالة الفقاعات الهوائية أو جل مادة المعايرة، فاضغط على 
"إلغاء االختبار"، وتخلص من خرطوشة IRMA، وأعد إجراء االختبار 

باستخدام خرطوشة IRMA جديدة.
ستظهر شاشة "يتم اآلن إجراء التحليل".. 12
عند اكتمال االختبار، ستظهر شاشة نتائج االختبار.. 13
أزل الخرطوشة مع جهاز السحب المثبت بها. وتخلص منهما وفًقا للمبادئ . 14

التوجيهية المعمول بها الخاصة بمنشأتك.
مالحظة: إذا لم تتم إزالة الخرطوشة، فستظهر شاشة "إزالة الخرطوشة".
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3.5

نتائج اختبار ضبط جودة السائل   3.7
للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية عرض النتائج على شاشة نتائج االختبار، تفضل بالرجوع إلى "شاشة النتائج" في القسم 1.10. والستخدام شاشة نتائج 

االختبار اتبع ما يلي:
ستحتوي أشرطة النتيجة البيانية على ثالثة أقسام. وإذا كانت النتيجة خارج نطاق القسم األوسط )اجتياز(، فهذا يعني أن المادة المستخدمة فشلت في إجراء 	 

تحليل ضبط جودة السائل. وستظهر التحليالت الخارجة عن نطاق ضبط الجودة بأزرار تحليل برتقالية اللون مع إما مثلث مشير إلى األعلى )نتيجة مرتفعة( 
وإما مثلث مشير إلى األسفل )نتيجة منخفضة.(

لمعاينة البيانات المدخلة أثناء إجراء االختبار اضغط على "تحرير". كما تظهر جميع تفاصيل سجل االختبار في منطقة تقدم االختبار. وفي قائمة تفاصيل 	 
االختبار، إذا تم تمكين مالحظات المستخدم فقط، ُيمكن تحريرها.

لتغيير مالحظات المستخدم، اضغط على مالحظات المستخدم في القائمة. وستظهر شاشة مالحظات المستخدم. إذا كانت المعلومات غير صحيحة أو غير  -
كاملة، فقم بتحرير المالحظات.

حدد "التالي" أو "تخٍط". -
حدد "تم" للرجوع إلى شاشة نتائج االختبار. -
لطباعة نتائج االختبار اضغط على "طباعة".	 
للموافقة على االختبار والرجوع إلى "القائمة الرئيسية" اضغط على "تم".	 

ضبط جودة درجة الحرارة  3.8
أزل خرطوشة التحقق من درجة حرارة IRMA من أسفل باب الطابعة. لتنفيذ اختبار ضبط جودة درجة الحرارة اتبع ما يلي:

1 ..IRMA اضغط على زر النشاط في قاعدة
من "القائمة الرئيسية"، حدد "اختبار ضبط الجودة".. 2
حدد "إجراء اختبار درجة الحرارة".. 3
امسح الكود الشريطي الموجود على خرطوشة التحقق من درجة الحرارة ضوئّيًا . 4

أو حدد رمز المعايرة الخاص بالكود الشريطي يدوّيًا عن طريق الضغط على 
"إدخال يدوي". إلدخال رمز المعايرة يدوّيًا )شاشات اإلدخال اليدوي غير 

معروضة( اتبع ما يلي:
حدد رمز المعايرة من الشاشة الذي تم طباعته أسفل الكود الشريطي  -

بخرطوشة التحقق من درجة الحرارة واضغط على "التالي".
إذا لم يظهر رمز المعايرة، فحدد الزر "إضافة جديد". -
أدخل رمز المعايرة المطبوع أسفل الكود الشريطي بخرطوشة التحقق من  -

درجة الحرارة واضغط على "التالي".
حدد رمز المعايرة الصحيح واضغط على "التالي". -

عندما تظهر شاشة إدخال الخرطوشة، ركب خرطوشة التحقق من درجة الحرارة . 5
.IRMA في جهاز

ستظهر شاشة "يتم اآلن إجراء التحليل".. 6
عند اكتمال اختبار ضبط جودة درجة الحرارة، ستظهر شاشة النتائج.. 7

إذا نجح اختبار ضبط جودة درجة الحرارة، فستظهر كلمة "اجتياز". -
أما إذا فشل اختبار ضبط جودة درجة الحرارة، فستظهر كلمتا "عدم اجتياز"  -

مع واحد أو أكثر من رموز الخطأ.
إذا كانت هناك حاجة للحصول على نسخة ورقية من نتائج االختبار، فاضغط . 8

على الزر "طباعة" لطباعة نتائج االختبار.
اضغط على "تم" لقبول االختبار والعودة إلى قائمة اختبار ضبط الجودة.. 9
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3.6

ُتركت هذه الصفحة بيضاء عمًدا



4 الوصول إلى البيانات

4.1

القسم رقم 4: مراجعة
يوضح هذا القسم قدرات جهاز IRMA على تخزين البيانات، واإلجراءات التي يجب اتباعها للبحث عن نتائج اختباري المريض وضبط 

الجودة، وكيفية الوصول إلى السجالت وكيفية استخدام وظائف الجهاز.

نظرة عامة حول خيارات المعاينة  4.1
ُيمكن الوصول إلى ميزات المعاينة بجهاز IRMA من خالل قائمة المعاينة. كما يتم التحّكم 

في الميزات التي ُيمكن الوصول إليها من خالل مستوى صالحية معّرف المشغل.
يتمتع مستخدمو ضمان الجودة )الذين يتم تحديدهم بوصفهم "ضمان الجودة"( 	 

بإمكانية الوصول إلى جميع ميزات المعاينة.
بالنسبة إلى المستخدمين غير المكلّفين بضمان الجودة )الذين يتم تحديدهم بوصفهم 	 

"مستخدم"( ُيمكنهم الوصول إلى إحدى المجموعات الفرعية من ميزات المعاينة.
قم بالدخول إلى قائمة المعاينة من خالل تحديد الزر "معاينة" في القائمة الرئيسية. إذا تم 
تكوين إعداد معرف المشغل المطلوب إلى معّطل، فستظهر الميزات الخاصة بالمستخدم. 

وإلمكانية الوصول إلى إعدادات مستخدم ضمان الجودة عند تسجيل الدخول إلى جهاز 
IRMA كأحد المستخدمين، اضغط على زر طاقة جهاز IRMA لوضع جهاز IRMA في 

وضع السكون. اضغط على زر التنشيط بالكمبيوتر اللوحي IRMA مرة أخرى لتنشيطه، 
ثم أدخل معّرف مشغل ضمان الجودة. تتوفر الميزات التالية عند الدخول إلى قائمة المعاينة كأحد مستخدمي ضمان الجودة:

استدعاء نتيجة آخر اختبار للمريض أو لضبط الجودةبحث
البحث عن نتائج المريض حسب التاريخ، أو معّرف المريض، أو معّرف المشغل

البحث عن نتائج ضبط الجودة حسب التاريخ أو معّرف المشغل
الوصول إلى السجالتالسجالت
تتيح لك إجراء تحديث للبرنامج، وعرض شاشات "عن" وحفظ قاعدة البيانات، ومسحها، واستعادتها.الوظائف

العودة إلى القائمة الرئيسية.القائمة الرئيسية

البحث عن نتائج االختبار  4.2
حدد الزر "بحث" للوصول إلى قائمة البحث عن نتائج االختبار السابق.

أحدث النتائج - للمريض
لمعاينة أحدث نتيجة الختبار المريض، حدد "أحدث نتيجة للمريض". وستظهر نتائج 

االختبار األخير للمريض. راجع القسم 1.10 للحصول على التفاصيل حول كيفية عرض 
نتائج االختبار. ُيمكن العثور على الخيارات التالية في الجزء السفلي من شاشة النتائج:

تحرير: حدد "تحرير" لتغيير أي من معلومات االختبار التي تم إدخالها أثناء 	 
االختبار )راجع القسم 2.5(. وستظهر شاشة "التحرير". قم بإجراء أي تغييرات 

على معلومات االختبار كما هو موضح في القسم 2.4.
عرض: حدد "عرض" لعرض معلومات االختبار التي تم إدخالها أثناء االختبار 	 

)راجع القسم 2.5(. وستظهر شاشة "التحرير"، ومع ذلك، ال يمكن تغيير أي 
شيء من معلومات االختبار. وعند االنتهاء، اضغط على "تم".

مالحظة: يظهر الزر "عرض" بدالً من الزر "تحرير" على السجالت التي لم 
يتم نقلها إلى أحد البرامج الخارجية أو الجهاز.

 	.IRMA طباعة: حدد "طباعة" إلرسال النتائج إلى طابعة
تم: حدد "تم" للرجوع إلى الشاشة السابقة.	 
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4.2

أحدث النتائج - لضبط الجودة
لمعاينة أحدث نتيجة الختبار ضبط الجودة، حدد "أحدث نتيجة لضبط الجودة". وستظهر نتائج االختبار األخير لضبط الجودة )ضبط جودة السائل، أو ضبط الجودة 

اإللكتروني أو ضبط جودة درجة الحرارة(. تفضل باالطالع على كل من القسم 3.5 
للحصول على تفاصيل حول شاشة نتائج اختبار ضبط الجودة اإللكتروني، والقسم 3.7 

للحصول على تفاصيل حول شاشة نتائج اختبار ضبط جودة السائل والقسم 3.8 للحصول 
على تفاصيل حول شاشة اختبار ضبط جودة درجة الحرارة.

البحث عن نتائج المريض
الستدعاء نتائج اختبار المريض، حدد "المريض" من شاشة البحث عن نتائج االختبار 

السابق. وُيمكن استدعاء نتائج المريض حسب التاريخ، أو معّرف المريض )PID( أو معّرف المشغل )OID(. كما ُيمكن معاينة نتائج المريض التي تم استدعاؤها، أو 
طباعتها.

البحث حسب التاريخ: 
حدد زر التاريخ. . 1
اضغط على زر "التالي". ستظهر شاشة البحث حسب التاريخ. . 2
عّين "تاريخ البدء" و"تاريخ االنتهاء" للبحث وفًقا لهما باستخدام عناصر التحكم . 3

في الزيادة والنقصان. ويوجد خياران لسجالت المريض التي سيتم استدعاؤها: 
المعاينة أو الطباعة. وتم توضيح هذين الخيارين في الجدول 4.1. حدد "رجوع" 

للرجوع إلى الشاشة السابقة.

خيارات السجالت المتعددة التي تم استعادتها بواسطة وظيفة البحث
سيؤدي تحديد الزر "معاينة" إلى عرض سجل النتائج حسب السجل. اضغط على السهم في أعلى يمين الشاشة أو أعلى يسارها للتنقل عبر مراجعة

السجالت. وُيمكن عرض معلومات االختبار في أحد سجالت األفراد )راجع القسم 2.4( عن طريق تحديد الزر "عرض". كما ُيمكن حفظ نتائج 
اختبار الفرد عن طريق

 	IRMA إرسالها إلى طابعة

سيؤدي تحديد الزر "طباعة" إلى إرسال جميع النتائج التي تم استعادتها إلى طابعة IRMA. قد ُتطَبع النتائج باإلنجليزية.طباعة

الجدول 4.1
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4.3

 :)PID( البحث حسب معّرف المريض
1 . .)PID( حدد زر معّرف المريض
اضغط على زر "التالي". ستظهر شاشة البحث حسب معّرف المريض. . 2
أدخل معّرف المريض يدوّيًا أو امسحه ضوئّيًا. ويوجد خياران لسجالت . 3

في المريض التي تم استدعاؤها: المعاينة أو الطباعة. وتم توضيح هذين الخيارين 
الجدول 4.1. حدد "رجوع" للرجوع إلى الشاشة السابقة.

 :)OID( البحث حسب معّرف المشغل
1 . .)OID( حدد زر معّرف المشغل
اضغط على زر "التالي". ستظهر شاشة البحث حسب معّرف المشغل. . 2
أدخل معّرف المشغل يدوّيًا أو امسحه ضوئّيًا. ويوجد خياران لسجالت . 3

في المريض التي تم استدعاؤها: المعاينة أو الطباعة. وتم توضيح هذين الخيارين 
الجدول 4.1. حدد "رجوع" للرجوع إلى الشاشة السابقة.
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البحث عن نتائج ضبط الجودة
حدد "ضبط الجودة" من قائمة البحث عن نتائج االختبار السابق. ُيمكن البحث عن نتائج 

ضبط الجودة حسب نوع اختبار ضبط الجودة، أو التاريخ أو معّرف المشغل )OID(. كما 
ُيمكن معاينة نتائج ضبط الجودة التي تم استدعاؤها، أو طباعتها.

البحث حسب نوع اختبار ضبط الجودة وتاريخه: 
حدد نوع )أنواع( اختبار ضبط الجودة.. 1
حدد زر التاريخ. . 2
اضغط على زر "التالي". ستظهر شاشة البحث حسب التاريخ. . 3
عّين "تاريخ البدء" و"تاريخ االنتهاء" للبحث وفًقا لهما باستخدام عناصر التحكم . 4

في الزيادة والنقصان. ويوجد خياران لسجالت ضبط الجودة التي تم استدعاؤها: 
المعاينة أو الطباعة. وتم توضيح هذين الخيارين في الجدول 4.1. حدد "رجوع" 

للرجوع إلى الشاشة السابقة.

 :)OID( البحث حسب نوع اختبار ضبط الجودة ومعّرف المشغل
حدد نوع )أنواع( اختبار ضبط الجودة.. 1
2 ..)OID( حدد زر معّرف المشغل
اضغط على زر "التالي". ستظهر شاشة البحث حسب معّرف المشغل. . 3
أدخل معّرف المشغل يدوّيًا أو امسحه ضوئّيًا. ويوجد خياران لسجالت ضبط . 4

الجودة التي تم استدعاؤها: المعاينة أو الطباعة. وتم توضيح هذين الخيارين في 
الجدول 4.1. حدد "رجوع" للرجوع إلى الشاشة السابقة.
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IRMA وظائف  4.3
 .IRMA حدد الزر "وظائف" للوصول إلى قائمة وظائف جهاز

ُيمكن لمستخدمي ضمان الجودة )يتم تحديدهم بوصفهم "ضمان الجودة"( الوصول إلى جميع قوائم الوظائف.	 
ُيمكن للمستخدمين غير المكلّفين بضمان الجودة )يتم تحديدهم بوصفهم "مستخدم"( الوصول إلى شاشات "عن" فقط.	 

تحديث البرنامج
حدد "تحديث البرنامج" من قائمة وظائف جهاز IRMA لتثبيت البرامج الجديدة. وستظهر قائمة تحديثات البرامج المتاحة. علًما بأن جهاز IRMA لن يقوم مطلًقا بتثبيت 

تحديثات البرامج تلقائّيًا.
لتنزيل البرامج يدوّيًا:

اضغط على زر "التحقق من اإلنترنت". سيعمل جهاز IRMA على التحقق من خوادم LifeHealth بحًثا عن البرامج الجديدة. ولذا يجب أن يكون جهاز 	 
IRMA متصالً بإحدى الشبكات وأن يكون لديه إمكانية الوصول إلى اإلنترنت للتحقق من خوادم LifeHealth بحًثا عن البرامج الجديدة.

أدخل جهاز ذاكرة USB يحتوي على تحديث البرنامج بمنفذ USB بقاعدة IRMA واضغط على الزر "USB". سيعمل جهاز IRMA على البحث في دليل 	 
التحديثات بجهاز الذاكرة USB بحًثا عن البرامج الجديدة.

وستظهر البرامج المتاحة للتثبيت في عمودين. يحتوي العمود األيسر على برامج الكمبيوتر 
 IRMA المتاحة ليتم تثبيتها. بينما يحتوي العمود األيمن على برامج قاعدة IRMA اللوحي

 IRMA المتاحة ليتم تثبيتها. وسيتم تثبيت البرامج كمجموعة )برامج الكمبيوتر اللوحي
وبرامج قاعدة IRMA.( إذا كان الكمبيوتر اللوحي IRMA ال يحتوي على إصدار برنامج 

يتوافق مع قاعدة IRMA ليتم تثبيته، فسيعرض الزر الموجود في العمود األيمن "غير 
متوفر". إذا كانت قاعدة IRMA ال تحتوي على إصدار برنامج يتوافق مع الكمبيوتر 

اللوحي IRMA ليتم تثبيته، فسيعرض الزر الموجود في العمود األيسر "غير متوفر". 
وستظهر أحدث البرامج في أعلى القائمة. علًما بأنه ال ُيمكن تخفيض جهاز IRMA إلى 

إصدار سابق من البرنامج. لتثبيت البرنامج اتبع ما يلي:
وصل محول التيار المتردد أو تأكد من أن نسبة الشحن في البطارية أكبر من . 1

.50%
يجب عدم فصل محول التيار المتردد أو الضغط إما على زر النشاط بقاعدة 

IRMA وإما على زر الطاقة بالكمبيوتر اللوحي IRMA أثناء عملية تثبيت 
البرنامج.

حدد البرنامج الذي ترغب في تثبيته واضغط على الزر "تثبيت".. 2
سيتم تثبيت برنامج قاعدة IRMA أواًل، إن كان متاًحا. سيظهر مربع حوار التقدم أثناء عملية تثبيت البرنامج.. 3
إذا كان برنامج الكمبيوتر اللوحي IRMA متاًحا، فسيكون إما كمبيوتر لوحي IRMA بدون تحديث Android أو كمبيوتر لوحي IRMA بتحديث . 4

Android. التعليمات لكال الحالتين تأتي أدناه.
في حالة تثبيت برنامج الكمبيوتر اللوحي IRMA دون تثبيت تحديث Android، ستظهر شاشة حوار تطلب منك تثبيت البرنامج. اضغط على زر "تثبيت".. 5
ستظهر رسالة تشير بأن برنامج IRMA قد توقف. اضغط على زر "موافق".. 6
سيستمر تثبيت برنامج الكمبيوتر اللوحي IRMA. ستظهر شاشة حوار عند اكتمال عملية التثبيت. اضغط على زر "ابدأ".. 7
في حالة تثبيت برنامج الكمبيوتر اللوحي IRMA بتثبيت تحديث Android، ستظهر شاشة حوار تخبر المستخدم بأن الجهاز سيتم تثبيته وإعادة تشغيله. . 8

اضغط على زر "تثبيت". ستظهر شاشة حوار بإعادة التشغيل.
ستظهر شاشة الرسوم لتثبيت تحديث الجهاز. قد يستغرق التحديث عدة دقائق قد يبدو خاللها شريط التقدم ثابًتا في مكانه.. 9

سيعاد تشغيل الجهاز عند اكتمال عملية التحديث.. 10
للتحقق من نجاح تثبيت البرنامج، اضغط على زر "عن IRMA". تحقق من أن قاعدة IRMA والكمبيوتر اللوحي IRMA في المراجعات الصحيحة.. 11
اضغط على زر "تحديث البرنامج". لن تظهر بعد اآلن األزرار في البرنامج الذي تم تثبيته للتو، إلى جانب أي إصدارات قديمة من البرامج.. 12

مالحظة: من الممكن أن يتوفر برنامج جديد في القائمة بعد تحديث البرنامج.
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4.6

IRMA عن
 .IRMA لعرض معلومات عن جهاز IRMA من قائمة وظائف جهاز "IRMA حدد "عن

اضغط على الزر "طباعة" لطابعة المعلومات الموجودة على الشاشة. سوف 	 
ُتطَبع المعلومات باإلنجليزية.

عن البطاريات
حدد "عن البطاريات" من قائمة وظائف جهاز IRMA لعرض معلومات عن بطاريات 

IRMA. اضغط على الزر "طباعة" لطابعة المعلومات الموجودة على الشاشة.
اضغط على الزر "طباعة" لطابعة المعلومات الموجودة على الشاشة. سوف 	 

ُتطَبع المعلومات باإلنجليزية.

عن التراخيص
حدد "عن التراخيص" من قائمة وظائف جهاز IRMA لعرض معلومات عن تراخيص 

.IRMA المصدر المفتوح الواردة في برنامج جهاز

حفظ قاعدة البيانات
للحصول على نسخة من قاعدة البيانات الحالية اتبع ما يلي:

1 ..IRMA بقاعدة USB ذا مساحة ذاكرة كافية لحفظ قاعدة البيانات بمنفذ USB أدخل جهاز ذاكرة
حدد الزر "حفظ قاعدة البيانات" من قائمة وظائف جهاز IRMA. وسيعمل الكمبيوتر اللوحي IRMA على إنشاء نسخة من قاعدة البيانات الحالية إلى الدليل . 2

المحدد مسبًقا في جهاز الذاكرة USB. وفي حالة الحاجة إلى استعادة قاعدة البيانات هذه على جهاز IRMA، سيتم استخدام هذا الدليل بواسطة وظيفة استعادة 
قاعدة البيانات.

عند نسخ قاعدة البيانات، أو في حالة مواجهة أي أخطاء، ستظهر إحدى الرسائل.. 3

مسح قاعدة البيانات
لحذف جميع سجالت االختبار نهائًيا من قاعدة بيانات جهاز IRMA اتبع ما يلي:

1 ..IRMA حدد الزر "مسح قاعدة البيانات" من قائمة وظائف جهاز
ستظهر إحدى الرسائل لتأكيد وجوب مسح قاعدة البيانات.. 2
3 ..IRMA اضغط على "حذف الجميع". سيتم حذف جميع سجالت االختبار من قاعدة بيانات جهاز



4 الوصول إلى البيانات

4.7

استعادة قاعدة البيانات
الستبدال قاعدة البيانات الحالية لجهاز IRMA بإحدى قواعد البيانات المحفوظة اتبع ما يلي:

أدخل جهاز ذاكرة USB مزودا بنسخة قاعدة بيانات محفوظة بمنفذ USB بقاعدة IRMA ليتم استعادتها.. 1
حدد الزر "استعادة قاعدة البيانات" من قائمة وظائف جهاز IRMA. سيعمل جهاز IRMA على التحقق من جهاز USB بحًثا عن قاعدة البيانات الستعادتها . 2

في الدليل المحدد مسبًقا.
3 ..USB إذا تم العثور على قاعدة البيانات، فستظهر رسالة لتأكيد وجوب استبدال قاعدة البيانات الحالية بقاعدة البيانات الموجودة على جهاز الذاكرة
اضغط على "موافق". وستظهر رسالة عندما يتم استبدال قاعدة البيانات الحالية بقاعدة البيانات المحفوظة.. 4

IRMA سجالت  4.4
حدد الزر "سجالت" لعرض سجالت جهاز IRMA. وسيظهر زر خاص بكل سجل. 
وعادًة تكون الصفحة األولى من السجل هي صفحة العنوان. كما سيتم عرض أحدث 

إدخاالت السجل في أعلى الصفحة التالية. وستجد السجل يحتوي على آخر 180 يوًما من 
إدخاالت السجل.

اضغط على الزر "عرض المستند" لعرض السجل بتنسيق PDF على الشاشة.	 
اضغط على الزر "تم" للخروج من شاشة عرض السجل.	 

سجل األخطاء
يعمل سجل األخطاء على اكتشاف أخطاء جهاز IRMA وهو مخصص لالستخدام في استكشاف األخطاء بجهاز IRMA وإصالحها بواسطة الدعم التقني بشركة 

 .LifeHealth

سجل النظام
يعمل سجل النظام على اكتشاف أحداث جهاز IRMA وهو مخصص لالستخدام في استكشاف األخطاء بجهاز IRMA وإصالحها بواسطة الدعم التقني بشركة 

.LifeHealth

سجل االتصاالت
يعمل سجل االتصاالت على اكتشاف أحداث االتصال بجهاز IRMA وهو مخصص لالستخدام في استكشاف أخطاء اتصاالت جهاز IRMA وإصالحها بواسطة الدعم 

.LifeHealth التقني بشركة

Android سجل
يعمل سجل Android على اكتشاف أحداث Android وهو مخصص لالستخدام في استكشاف األخطاء بجهاز IRMA وإصالحها بواسطة الدعم التقني بشركة 

.LifeHealth
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4.8

ُتركت هذه الصفحة بيضاء عمًدا
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5.1

القسم رقم 5: استكشاف األخطاء وإصالحها
تم إعداد معلومات استكشاف األخطاء وإصالحها بجهاز تحليل الدم IRMA لمعالجة كل من المشكالت التشغيل العامة والخاصة على حٍد 

سواء.
وُيمكن وصف االلمشكالت العامة بأنها االلمشكالت التي ال ُيمكن الكشف عنها بواسطة برنامج جهاز IRMA )على سبيل المثال، جهاز 

IRMA "ال يعمل" أو الطابعة ال تعمل(.
أما االلمشكالت الخاصة فهي التي ُيمكن تحديدها بواسطة البرنامج )مثل، البطارية ضعيفة أو الخرطوشة غير مقبولة(. بحيث تظهر إحدى 

رسائل الشاشة مشيرة إلى وجود مالشكلة أو حالة تشغيلية خاصة، وُتوجه المستخدم خالل عملية حل المشكلة.

استكشاف المشكالت التشغيل العامة وإصالحها  5.1
يوضح هذا القسم اإلجراءات التصحيحية للمساعدة في حل كل مالشكلة. إذا لم تعمل اإلجراءات التصحيحية على حل المشكلة، فتفضل باالتصال بموفر الخدمة لديك 

للحصول على المساعدة.

IRMA أو الكمبيوتر اللوحي IRMA يتعذر تشغيل قاعدة

اإلجراء )اإلجراءات( التصحيحيالمشكلة
يتعذر تشغيل الكمبيوتر اللوحي IRMA عند الضغط 

على زر طاقة بالقاعدة
تأكد من أن الكمبيوتر اللوحي IRMA موضوع بالشكل صحيح في قاعدة اإلرساء . 1
تأكد أن مصباح LED األبيض في القاعدة قيد التشغيل.. 2

إذا كان يومض، فاضغط على زر الطاقة في القاعدة مرة أخرى.	 
ل مصدر طاقة التيار المتردد بمأخذ سليم. اضغط على زر الطاقة 	  إذا كان غير مضيء، فوصِّ

في القاعدة.
إذا لم يعمل الكمبيوتر اللوحي IRMA، فاضغط مع االستمرار على زر الطاقة بالكمبيوتر اللوحي . 3

IRMA حتى تظهر إحدى الشاشات.
يتعذر تشغيل الكمبيوتر اللوحي IRMA عند الضغط 

.IRMA على زر الطاقة بالكمبيوتر اللوحي
اضغط مع االستمرار على زر الطاقة بالكمبيوتر اللوحي IRMA حتى تظهر إحدى الشاشات. . 1
ضع الكمبيوتر اللوحي في قاعدة اإلرساء. 2
3 .IRMA اضغط على زر النشاط بقاعدة

تأكد أن مصباح LED األبيض في القاعدة قيد التشغيل.يتعذر تشغيل قاعدة IRMA عند الضغط على زر النشاط
إذا كان يومض، فاضغط على زر النشاط في قاعدة IRMA مرة أخرى.	 
ل مصدر طاقة التيار المتردد بمصدر طاقة سليم.	  إذا كان غير مضيء، فوصِّ

المشكالت البطارية

اإلجراء )اإلجراءات( التصحيحيالمشكلة
IRMA موضوع بالشكل صحيح في قاعدة اإلرساء وأن مصدر طاقة . 1يتعذر شحن الكمبيوتر اللوحي IRMA تأكد أن الكمبيوتر اللوحي

التيار المتردد موصل بمأخذ سليم.
IRMA راجع القسم 6.2( و/أو تأكد أن مصدر طاقة التيار المتردد . 1يتعذر شحن قاعدة( IRMA تحقق من تثبيت بطارية قاعدة

موصل بمأخذ سليم.
تأكد أن مصباح LED األبيض يضيء وال يومض.. 2
من "القائمة الرئيسية"، اختر "معاينة" ثم حدد "عن البطاريات". تأكد من وجود معلومات بطارية . 3

.IRMA قاعدة
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5.2

المشكالت الطابعة

اإلجراء )اإلجراءات( التصحيحيالمشكلة
استخدم فقط الورق الذي يوفره مزود الخدمة لديك.. 1جودة طباعة رديئة

استخدم بكرة ورق جديدة. تأكد من عدم تعرض بكرات الورق والمطبوعات الورقية ألشعة الشمس . 2
أو إضاءة الفلورسنت لفترة طويلة من الوقت.

يتم سماع صوت سحب الورق وصوت الطابعة ولكن ال 
تظهر أي طباعة. 

تأكد أن طرف بكرة الورق مفرود من أسفل البكرة. علًما بأنه ُيمكن الطباعة فقط على وجه واحد من . 1
الورق. راجع القسم 1.1 للحصول على مزيد من المعلومات. 

استخدم فقط الورق المقدم من موفر الخدمة لديك.. 2
افتح صندوق الطابعة وتأكد من عدم انحشار الورق. . 1يتعذر سحب الورق

تأكد من أن باب الطابعة مغلق. ستسمع صوت تكة مسموعة عندما ُيغلق.. 2
تأكد من ظهور ما ال يقل عن بوصة واحدة )2.54 سم( من الورق بعد إغالق باب الطابعة.. 3

تأكد من أن باب الطابعة مغلق. ستسمع صوت تكة مسموعة عندما ُيغلق.. 1يتعذر تشغيل الطابعة
من "القائمة الرئيسية"، اختر "معاينة" ثم حدد "عن IRMA". وتأكد من وجود معلومات الطابعة.. 2
إذا كانت المعلومات غير موجودة، فاتبع تعليمات اإلقران في القسم 8.9.. 3

IRMA المشكالت الكمبيوتر اللوحي

اإلجراء )اإلجراءات( التصحيحيالمشكلة
تظهر رسالة "تعذر االتصال بالقاعدة" عند محاولة بدء 
إجراء أحد االختبارات أو الوصول إلى إحدى شاشات 

"عن".

تأكد أن مصباح LED األبيض في قاعدة IRMA قيد التشغيل وأن إضاءته ثابته. وفي حالة كان . 1
مصباح LED األبيض يومض، اضغط على زر الطاقة بقاعدة IRMA. انتظر حتى يثبت ضوء 

مصباح LED األبيض وأعد محاولة استخدام الكمبيوتر اللوحي IRMA مرة أخرى. بينما إذا كان 
مصباح LED األبيض غير مضيء، فوصل القاعدة بطاقة تيار كهربي متردد. انتظر حتى يثبت 

ضوء مصباح LED األبيض وأعد محاولة استخدام الكمبيوتر اللوحي IRMA مرة أخرى.
إذا كان مصباح LED الكهرماني في قاعدة IRMA يضيء بضوء ثابت، فيجب تكوين كل من . 2

الكمبيوتر اللوحي IRMA وقاعدة IRMA. تفضل بالرجوع إلى القسم 8.9.
ال يستجيب الكمبيوتر اللوحي IRMA للضغط عليه أو 

أن الشاشة فارغة ويتعذر تشغيلها.
1 ..IRMA انتظر 3 دقائق تقريًبا إلعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي
2 . IRMA بعد 3 دقائق، فتأكد من توصيل قاعدة IRMA إذا لم يتم إعادة تشغيل الكمبيوتر اللوحي

 بمصدر تيار كهربي متردد، وضع الكمبيوتر اللوحي IRMA في قاعدة اإلرساء وانتظر لمدة 
5 دقائق. في حالة تعذر تشغيل الكمبيوتر اللوحي IRMA، اتصل بموفر الخدمة لديك.

نتائج االختبار غير متوافقة

اإلجراء )اإلجراءات( التصحيحيالمشكلة
تأكد من عدم ترك الخرطوشة خارج العبوة لمدة تزيد عن 15 دقيقة.. 1عام

تأكد من أنه تم موازنة الخرطوشات عند درجة حرارة الغرفة وفًقا للمدة الموصى بها بعد إزالتها . 2
من صندوق الشحن. تفضل باالطالع على القسم )ب-7( في الملحق )ب( للحصول على متطلبات 

الموازنة. 
قم بإجراء اختبار ضبط الجودة اإللكتروني للتأكد من أن جهاز IRMA يعمل بالشكل صحيح. . 3
قم بإجراء اختبار ضبط جودة درجة الحرارة للتأكد من أن جهاز IRMA يعمل بالشكل صحيح.. 4
5 ..IRMA تحقق من صحة تاريخ جهاز

راجع اإلجراءات التصحيحية المذكورة أعاله في )عام(. . 1نتائج اختبار المريض
اسحب عينة أخرى وأعد إجراء اختبار المريض باستخدام خرطوشة جديدة. وتجنب الوقوع في . 2

أخطاء ما قبل التحليل. تفضل بالرجوع إلى القسم 2.1 والملحق أ والقسم أ-2. 
تأكد من اتباعك لطريقة الحقن الصحيحة. تفضل بالرجوع إلى القسم 2.2. . 3
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اإلجراء )اإلجراءات( التصحيحيالمشكلة
راجع اإلجراءات التصحيحية المذكورة أعاله في )عام(. . 1نتائج اختبار ضبط جودة السائل

تأكد من عدم تغيير درجة حرارة الغرفة التي يتم تخزين خرطوشات IRMA ومواد ضبط جودة . 2
السائل بها. تفضل بالرجوع إلى القسم 1.7 والتعليمات الملحقة الخاصة بضبط جودة السائل.

تأكد من اتباعك لطريقة الحقن الصحيحة. تفضل بالرجوع إلى القسم 2.2. . 3
راجع التوصيات الخاصة بالتعامل مع عينة ضبط الجودة )راجع القسم 3.3( وأعد إجراء االختبار . 4

باستخدام أحد أنابيب الضبط الجديدة.
تأكد من أنه تم موازنة خرطوشات IRMA ومادة الضبط الخاصة باختبار ضبط جودة السائل عند . 5

درجة حرارة الغرفة بالشكل صحيح. تفضل بالرجوع إلى القسم 1.7 والتعليمات الملحقة الخاصة 
بضبط جودة السائل.

بالنسبة إلى نتائج اختباري الضغط الجزئي لألكسجين )pO2( والضغط الجزئي لثاني أكسيد الكربون . 6
(pCO2(، إذا كانت درجة حرارة تخزين مادة ضبط جودة السائل عند 20 درجة مئوية )68 درجة 
فهرنهايت( أو أقل من ذلك أو عند 24 درجة مئوية )75 درجة فهرنهايت( أو أكبر من ذلك، فاضبط 
النطاقات وفًقا للتعليمات الموجودة في صفحة نطاق مادة ضبط جودة السائل التي ُيمكن العثور عليها 
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حاالت فشل ضبط الجودة اإللكتروني

اإلجراء )اإلجراءات( التصحيحيالمشكلة
أعد إجراء اختبار ضبط الجودة اإللكتروني.. 1حاالت فشل ضبط الجودة اإللكتروني

تأكد أن الرطوبة النسبية في منطقة تشغيل جهاز IRMA في إطار المواصفات. . 2
استبدل وحدة الموصالت الطرفية. قم بإجراء اختبار ضبط الجودة اإللكتروني واختبار ضبط جودة . 3

السائل.

حاالت فشل اختبار درجة الحرارة

اإلجراء )اإلجراءات( التصحيحيالمشكلة
حاالت فشل اختبار ضبط جودة درجة الحرارة

الشكل 5.1

RMA 
TRUPOINT

IRMA

نّظف جهاز استشعار األشعة تحت الحمراء. تفضل بالرجوع إلى القسم 7.4.. 1
تأكد أن خرطوشة التحقق من درجة الحرارة المستخدمة هي إحدى خرطوشات التحقق من درجة . 2

الحرارة من النوع IRMA وليست من النوع IRMA TRUPOINT )انظر الشكل 5.1(.
تأكد أن رمز المعايرة المكون من 5 أحرف صحيحة الموجود على ملصق خرطوشة التحقق من . 3

درجة الحرارة تم مسحه ضوئّيًا بالشكل صحيح أو تم إدخاله بالشكل صحيح )إذا تم إدخاله يدوّيًا(.
تأكد أنه تمت موازنة جهاز IRMA وخرطوشة التحقق من درجة الحرارة عند درجة حرارة . 4

الغرفة. إذا فشل إجراء اختبار ضبط جودة درجة الحرارة، فانتظر ما ال يقل عن 15 دقيقة قبل إعادة 
إجراء االختبار باستخدام خرطوشة التحقق من درجة الحرارة نفسها. 

أعد إجراء اختبار ضبط جودة درجة الحرارة باستخدام خرطوشة التحقق من درجة الحرارة نفسها؛ . 5
وإذا فشل اختبار ضبط جودة درجة الحرارة مرة أخرى، فاستخدم إحدى الخرطوشات األخرى 

الخاصة بالتحقق من درجة الحرارة )إن وجد(. 

www.lifehealthmed.com
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5.4

استكشاف المشكالت التشغيل الخاصة وإصالحها  5.2
ُتشير إحدى رسائل شاشات الخطأ إلى وجود مالشكلة أو حالة خاصة تتعلق بعملية التشغيل، أو إدخال البيانات، أو تحديد الشاشة، وتوضح السبب المحتمل لحدوث ذلك، 

كما أنها ُتوجه المستخدم خالل عملية حل المشكلة. إذا كان ضرورًيا، ُيمكن االتصال بموفر الخدمة لديك للحصول على المساعدة.

أخطاء جهاز االستشعار

اإلجراء )اإلجراءات( التصحيحيالسببرسالة الخطأ
خطأ بجهاز االستشعار - 
استخدام خرطوشة جديدة

أو
ظهور قيمة مرفوضة 
لنتيجة التحليل "-----"

تظهر عند وجود خطأ في جهاز 
االستشعار أثناء إجراء االختبار

أزل الخرطوشة وتخلص منها، وأعد إجراء االختبار باستخدام خرطوشة جديدة. . 1
تأكد من موازنة الخرطوشات بالشكل صحيح. . 2
تأكد من اتباع إجراءات االختبار. . 3
في حالة استمرار وجود معدل عاٍل من أخطاء جهاز االستشعار، نّظف جهاز استشعار . 4

األشعة تحت الحمراء. تفضل بالرجوع إلى القسم 7.4. 
في حالة استمر وجود معدل عاٍل من أخطاء جهاز االستشعار، قم بإجراء أحد . 5

اختبارات ضبط الجودة اإللكترونية واتصل بموفر الخدمة لديك للحصول على 
المساعدة.

األخطاء اإلجرائية

اإلجراء )اإلجراءات( التصحيحيالسببرسالة الخطأ
تم إزالة الخرطوشة قبل 

المدة المحددة
تم إزالة الخرطوشة أثناء إجراء االختبار 

أو لم يتم تركيبها بالشكل كامل
تخلص من الخرطوشة وأعد إجراء االختبار باستخدام خرطوشة جديدة. ركب الخرطوشة 

بالشكل كامل وال تقم بإزالتها أثناء إجراء االختبار.

لم يتم إدخال البيانات بالشكل كامل في انتهت مدة إدخال البيانات
غضون الفترة الزمنية المحددة بعد 

تركيب الخرطوشة.

أزل الخرطوشة وتخلص منها. أعد إجراء االختبار باستخدام خرطوشة جديدة، واحرص 
على تنفيذ اإلدخاالت المطلوبة في غضون الفترة الزمنية المحددة.

لم يتم حقن العينة و/أو لم يتم تحديد انتهت مدة حقن العينة
"متابعة" في غضون 4 دقائق من ظهور 

شاشة حقن العينة.

أزل الخرطوشة وتخلص منها. أعد إجراء االختبار باستخدام خرطوشة جديدة. احقن العينة 
وحدد "متابعة" في غضون الفترة الزمنية المطلوبة.

تم إزالة بطاقة درجة 
الحرارة قبل المدة المحددة

تم إزالة بطاقة درجة الحرارة أثناء إجراء 
اختبار درجة الحرارة.

ارجع إلى قائمة اختبارات ضبط الجودة. أعد إجراء اختبار درجة الحرارة وال تقم بإزالة 
بطاقة درجة الحرارة أثناء االختبار.

أخطاء اإلدخال

اإلجراء )اإلجراءات( التصحيحيالسببرسالة الخطأ
تم إدخال دفعة أو رمز معايرة غير دفعة غير صالحة

صحيح.
 IRMA أدخل دفعة خرطوشة ورمز معايرة لها صحيحين بالنسبة إلى نوع خرطوشة

المحدد.
يحتوي إدخال نص الدفعة أو رمز دفعة غير صالحة

المعايرة على عدد قليل جًدا من األحرف.
 IRMA أدخل دفعة خرطوشة ورمز معايرة لها صحيحين بالنسبة إلى نوع خرطوشة

المحدد.
 XXX يجب أن يكون طول

XXو X بين
يحتوي اإلدخال على عدد كبير جًدا من 
األحرف أو عدد قليل جًدا منها. ُيمكن 

تكوين بعض الميزات، مثل معّرف 
المريض، بحيث تتطلب إدخال عدد محدد 

من األحرف.

ولذلك انتبه إلى متطلبات طول اإلدخال المعروضة على الشاشة. اضغط على "موافق" 
وأدخل عدًدا صالًحا من األحرف.

تنسيق غير صالح - أدخل 
 X.XXX القيمة بتنسيق

- X.XXX

ولذلك انتبه إلى متطلبات تنسيق اإلدخال المعروضة على الشاشة. حدد "موافق" وأدخل التنسيق الخاص باإلدخال غير صالح.
القيمة بتنسيق صالح.

النطاق الذي تم إدخاله غير 
صالح 

القيمة التي تم إدخالها خارج نطاق 
اإلدخال.

اضغط على "موافق" وأدخل قيمة في إطار نطاق اإلدخال.

X.XXX
X.XXX
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أخطاء درجة الحرارة

اإلجراء )اإلجراءات( التصحيحيالسببرسالة الخطأ
الخرطوشة خارج نطاق 

درجة الحرارة
درجة حرارة الخرطوشة خارج نطاق 

 التشغيل المقبول لدرجة الحرارة 
 (12 إلى 30 درجة مئوية / 54 إلى 

86 درجة فهرنهايت(.

أزل الخرطوشة وتخلص منها؛ وأعد إجراء االختبار باستخدام خرطوشة جديدة ضمن نطاق 
درجة حرارة التشغيل.

المحلل خارج نطاق درجة 
الحرارة

درجة حرارة محلل IRMA خارج نطاق 
 التشغيل المقبول لدرجة الحرارة 

 (12 إلى 30 درجة مئوية / 54 إلى 
86 درجة فهرنهايت(.

قم بموازنته عند درجة حرارة ضمن نطاق درجة حرارة التشغيل لمدة ال تقل عن 30 دقيقة 
قبل بدء إجراء االختبار من جديد.

المشكالت المحلل

اإلجراء )اإلجراءات( التصحيحيالسببرسالة الخطأ
خطأ في الجهاز - رمز 

.6XXX الخطأ
حدث خطأ في الجهاز أثناء التشغيل أو 

واجه جهاز IRMA خطأ بالنظام يتعذر 
استرداده.

اتصل بمزود الخدمة.
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ُتركت هذه الصفحة بيضاء عمًدا



IRMA 6 استبدال مكونات جهاز

6.1

IRMA القسم رقم 6: استبدال مكونات جهاز
يوضح هذا القسم إجراءات استبدال المكونات التالية:

وحدة الموصالت الطرفية	 
 	IRMA بطارية قاعدة
باب الطابعة	 
طابعة	 
قاعدة اإلرساء	 
 	IRMA الكمبيوتر اللوحي

استبدال وحدة الموصالت الطرفية  6.1
نّظف جهاز IRMA كما هو موضح في القسم 7.. 1
افتح باب الطابعة وأخرج أداة IRMA. ثم أغلق باب الطابعة.. 2
أزل الكمبيوتر اللوحي IRMA من قاعدة اإلرساء لعرض التعليمات عند الرغبة . 3

في ذلك.
أغلق قاعدة اإلرساء وضع جهاز IRMA بحيث يكون قعر قاعدة IRMA متّجًها . 4

إلى أعلى ويكون المقبض بعيًدا عنك.
حدد البراغي المميزة بالرقم 6، والرقم 7. فُك البراغي حتى تدور بسهولة . 5

)الشكل 6.1(.
ضع يدك على البراغي، واقلب جهاز IRMA حتى تسقط البراغي في يدك. ضع . 6

البراغي بالقرب منك.
ضع جهاز IRMA بحيث تكون قاعدة IRMA موضوعة بالشكل مستٍو على . 7

السطح وافتح قاعدة اإلرساء. أمسك حواف غطاء وحدة الموصالت الطرفية، 
واسحبه بالشكل مستقيم إلى أعلى وضع الغطاء بالقرب منك )الشكل 6.2(.

استخدم أداة IRMA لفك البرغيين الخارجيين اللذين يثبتان وحدة الموصالت . 8
الطرفية )الشكل 6.3(. يجب عدم فك البرغيين الصغيرين الموجودين في الجزء 
العلوي من وحدة الموصالت الطرفية. واستمر في فك البراغي الخارجية حتى 

تكاد أن تسقط. ثم ارفع وحدة الموصالت الطرفية للخارج. وإذا لم تخرج من 
مكانها، ففك البراغي الخارجية حتى تتمكن من رفع وحدة الموصالت الطرفية 

بسهولة. 
يجب اعتبار وحدة الموصالت الطرفية التي تمت إزالتها على أنها ُتالشكل خطًرا . 9

محتمالً ويجب التخلص منها وفًقا لذلك.
أزل البراغي الخارجية من وحدة الموصالت الطرفية وضعها في مكان قريب.. 10
عند التعامل مع وحدة الموصالت الطرفية الجديدة، يجب عدم لمس األجزاء . 11

المعدنية بالموصالت وأمسكها فقط من الجزء البالستيكي )الشكل 6.4(. 
ارفع وحدة الموصالت الطرفية إلى أعلى بحرص، وأمسكها من نهاية الجزء . 12

البالستيكي بالقرب من البراغي األصغر. وضع البراغي في الفتحات الخارجية. 
قم بمحاذاة البراغي مع فتحات البراغي الموجودة في القاعدة. وَوّجه وحدة . 13

الموصالت الطرفية إلى أسفل حتى تستقر في مكانها. كما توجد أسنان محاذاة في 
قاعدة وحدة الموصالت الطرفية ُتساعد في محاذاتها. ثم أحكم ربط البراغي. 

الشكل 6.1

الشكل 6.2

الشكل 6.3

الشكل 6.4
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6.2

أعد وضع غطاء وحدة الموصالت الطرفية. وأغلق قاعدة اإلرساء. ثم اقلب جهاز IRMA بحيث يكون قعر القاعدة IRMA متجًها إلى أعلى.  . 14
أعد وضع البراغي المميزة بالرقمين 6 و7. ثم أحكم ربط البراغي.. 15
اقلب جهاز IRMA بحيث يكون جزء قاعدة IRMA موضوًعا بالشكل مستٍو على السطح وجزء قاعدة اإلرساء فوقه. وافتح قاعدة اإلرساء وركب الكمبيوتر . 16

اللوحي IRMA إذا كان قد تمت إزالته. ثم اضغط على زر النشاط بقاعدة IRMA، إذا كان ذلك ضرورًيا، لتنشيط قاعدة IRMA والكمبيوتر اللوحي 
.IRMA

قم بإجراء اختبار ضبط الجودة اإللكتروني واختبار ضبط جودة السائل )راجع القسم 3.4 والقسم 3.5(.. 17

IRMA استبدال بطارية قاعدة  6.2
نّظف جهاز التحليل على النحو الوارد في القسم 7.. 1
افتح باب الطابعة وأخرج أداة IRMA. ثم أغلق باب الطابعة.. 2
أزل الكمبيوتر اللوحي IRMA من قاعدة اإلرساء لعرض التعليمات عند الرغبة . 3

في ذلك.
أغلق قاعدة اإلرساء وضع جهاز IRMA بحيث يكون قعر قاعدة IRMA متّجًها . 4

إلى أعلى ويكون المقبض بعيًدا عنك.
ابحث عن البراغي المميزة باألرقام 3 و4 و5 على باب غطاء البطارية.. 5
استخدم أداة IRMA إلزالة البراغي. وضعها بالقرب منك )الشكل 6.5(.. 6
أزل غطاء باب البطارية )الشكل 6.6(. قد يساعد الضغط على الحافة الوسطى . 7

الخلفية من الغطاء في ظهور الحافة األمامية، مما يسهل إزالته.
أزل البطارية القديمة عن طريق إمساك الشريط وسحب البطارية نحوك )الشكل . 8

6.7(. ثم ارفعها إلى الخارج.
ركب البطارية الجديدة عن طريق محاذاة التجويف الموجود في البطارية . 9

وصندوق البطارية. بحيث تتم محاذاة الموصالت المعدنية في البطارية مع 
األسنان الموجودة في الجزء الخلفي من صندوق البطارية. ثم ادفع البطارية 

برفق في مكانها حتى تتوقف.
قم بمحاذاة األلسنة الثالثة الموجودة في حافة غطاء البطارية )الحافة غير مزودة . 10

بفتحات براغّي( مع الفتحات الثالث الموجودة في صندوق البطارية. ثم ضع 
الحافة الخلفية للغطاء أوالً ثم الحافة األمامية.

أعد وضع البراغي الثالثة باستخدام أداة IRMA واربط كل واحد منها بإحكام.. 11
اقلب جهاز IRMA بحيث يكون جزء قاعدة IRMA موضوًعا بالشكل مستٍو . 12

على السطح وجزء قاعدة اإلرساء فوقه. وافتح قاعدة اإلرساء وركب الكمبيوتر 
اللوحي IRMA إذا كان قد تمت إزالته. ثم أعد وضع أداة IRMA وأغلق باب 

الطابعة.
13 . .IRMA وسيتم تشغيل جهاز .IRMA ل مصدر طاقة التيار المتردد بقاعدة وصِّ
في جهاز الكمبيوتر اللوحي IRMA، حدد خيار المعاينة من القائمة الرئيسية.. 14
حدد زر "عن البطاريات" وتأكد من أنه تم التعرف على البطارية الجديدة . 15

للقاعدة.
قم بإجراء اختبار ضبط الجودة اإللكتروني واختبار ضبط جودة السائل )راجع . 16

القسم 3.5 والقسم 3.7(.

استبدال باب الطابعة  6.3
نّظف جهاز التحليل على النحو الوارد في القسم 7.. 1
2 ..IRMA افتح غطاء الطابعة حتى يستقّر عند زاوية 90 درجة بالنسبة إلى قاعدة

الشكل 6.5

الشكل 6.6

الشكل 6.7
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6.3

3 ..IRMA أخرج أداة
أزل العمود اللوحي من باب الطابعة عن طريق سحبه برفق بالشكل مستقيم إلى . 4

الخارج. وضعه بالقرب منك.
فُك البراغي الموجودة في الجزء الخلفي من باب الطابعة. ستجد أحدها في . 5

الجانب األيمن واآلخر في الجانب األيسر. فُك كالً منهما حتى تتمكن من سحب 
الباب إلى أعلى بسهولة وأزله )الشكل 6.8(.

أزل البراغي والجلبات المعدنية من الباب القديم وضعها في الباب الجديد.. 6
أمسك الباب الجديد عند زاوية 90 درجة بالنسبة إلى خط التثبيت في القاعدة، . 7

وارفعه فوق خط التثبيت واخفضه في مكانه. وباستخدام أداة IRMA، اربط 
البراغي بإحكام.

أعد تركيب العمود اللوحي. بحيث تكون األداة البيضاء في الجانب األيسر عند . 8
رؤيتها من الجزء األمامي للعمود اللوحي. كما يجب أن يكون العمود اللوحي 
غير محكم التثبيت عند استقراره في مكانه. وإذا تم تثبيته بالشكل صارم، فقد 

يكون تم تركيبه بالشكل غير صحيح من اليسار إلى اليمين. ثم أغلق باب الطابعة مع ترك حوالي بوصة واحدة )2.5 سم( من الورق ظاهرة.

استبدال وحدة الطابعة  6.4
نّظف جهاز التحليل على النحو الوارد في القسم 7.. 1
أزل الكمبيوتر اللوحي IRMA من قاعدة اإلرساء لعرض التعليمات عند الرغبة . 2

في ذلك.
3 ..IRMA افصل مصدر طاقة التيار المتردد عن قاعدة
أزل البطارية على النحو الوارد في قسم 6.2.. 4
افتح باب الطابعة حتى يستقّر بزاوية °90. أزل حامل بكرة الورق، وأداة . 5

IRMA وخرطوشة التحقق من درجة الحرارة. ال تغلق باب الطابعة.
ضع قاعدة اإلرساء بزاوية °90 في قاعدة IRMA. ضع جهاز IRMA بحيث . 6

يستقّر على جانبه األيسر.
اجعل القاعدة في مواجهتك، ثم استخدم أداة IRMA إلزالة البراغي رقم 1 ورقم . 7

2 )الشكل 6.9(. وضع البراغي بالقرب منك. 
اسحب الطابعة إلى الخارج برفق. . 8
عند وضع الطابعة الجديدة، ال تلمس أًيا من العناصر اإللكترونية. عند اإلمساك . 9

بالطابعة الجديدة من خالل الجوانب البالستيكية، قم بمحاذاة أطراف األشرطة 
البارزة من الحافة المستقيمة للطابعة مع الفتحات في القاعدة )الشكل 6.10(. 
ضع األشرطة في الفتحات وادفع الطابعة بلطف لتستقر في موضعها. وعند 

اإلمساك بالطابعة، ضع البراغي في قاعدة الطابعة واربطها بإحكام.
استبدل البطارية على النحو الوارد في قسم 6.2.. 10
ضع جهاز IRMA بحيث تكون قاعدة IRMA موضوعة بالشكل مستٍو على . 11

السطح. ضع بكرة ورق الطابعة في صندوق الورق المضغوط مع ترك جزء من 
الشريط مسحوب من أسفل البكرة. اسحب الشريط مع ترك حوالي بوصة واحدة 

(2.5 سم( من الورق بصورة واضحة.
أعد وضع أداة IRMA وخرطوشة التحقق من درجة الحرارة وأغلق باب . 12

الطابعة.
13 . .IRMA وسيتم تشغيل جهاز .IRMA ل مصدر طاقة التيار المتردد بقاعدة أدخل الكمبيوتر اللوحي IRMA في قاعدة اإلرساء إذا تمت إزالته. وصِّ
تحتاج الطابعة الجديدة إلى تكوينها باستخدام الكمبيوتر اللوحي IRMA. اشحن الكمبيوتر اللوحي IRMA عند الضرورة وقم بإقران الكمبيوتر اللوحي . 14

IRMA مع قاعدة IRMA على النحو الوارد في القسم 8.9.

الشكل 6.8

الشكل 6.9

الشكل 6.10
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6.4

استبدال قاعدة اإلرساء   6.5
نّظف جهاز التحليل على النحو الوارد في القسم 7.. 1
تحتوي عبّوة قاعدة اإلرساء على األداة الضرورية لتركيب قاعدة إرساء جديد.. 2
3 ..IRMA افصل مصدر طاقة التيار المتردد عن قاعدة
أزل البطارية على النحو الوارد في القسم 6.2. . 4
5 . IRMA بحيث يكون أسفل قاعدة IRMA أغلق قاعدة اإلرساء وضع جهاز

ومتّجًها ألعلى ويكون المقبض في مواجهتك.
أزل البراغي األربعة أسفل المقبض باستخدام أداة قاعدة اإلرساء )الشكل . 6

6.11(. وإلزالة البراغي بالشكل كامل، قد يكون من الضروري قلب قاعدة 
IRMA حتى تسقط البراغي. ضع البراغي بالقرب منك.

ضع جهاز IRMA بحيث تكون قاعدة IRMA متجهة ألسفل، وقاعدة اإلرساء . 7
مّتجهة ألعلى، ويكون المقبض مّتجًها بعيًدا عنك.

افتح قاعدة اإلرساء حتى يستقّر بزاوية 90 درجة بالنسبة إلى قاعدة جهاز تحليل . 8
IRMA. أزل قاعدة اإلرساء عن طريق سحبها ألعلى بالشكل مستقيم. ال تلمس 

.IRMA العناصر اإللكترونية المكشوفة بداخل قاعدة جهاز
إلعادة وضع قاعدة اإلرساء الجديد في قاعدة IRMA، احمل قاعدة اإلرساء . 9

بحيث يكون صندوق الكمبيوتر اللوحي IRMA في مواجهتك وتكون األلسنة 
عند القاعدة ُمّتجهة ألسفل. تتطابق األلسنة مع الفتحات في قاعدة IRMA )الشكل 
 IRMA 6.12(. ضع ألسنة قاعدة اإلرساء الجديد على الفتحات بلطف في قاعدة

وضع قاعدة اإلرساء على قاعدة IRMA بحيث تستقّر في موضعها.
استبدل البطارية على النحو الوارد في القسم 6.2.. 10
11 . IRMA بحيث تكون قاعدة جهاز IRMA وأغلق قاعدة اإلرساء. اقلب جهاز

متجهة ألعلى، ويكون المقبض مّتجًها نحوك. قم بإعادة البراغي األربعة في 
مكانها واربط كل واحدة منها بإحكام.

12 ..IRMA بحيث تكون قاعدة اإلرساء متجهة ألعلى. افتح قاعدة اإلرساء وأدخل الكمبيوتر اللوحي IRMA اقلب جهاز
13 ..IRMA وسيتم تشغيل جهاز .IRMA ل مصدر طاقة التيار المتردد بقاعدة وصِّ
تحقق من عرض رمز الشحن )راجع قسم 1.10( في شريط الحالة.. 14

IRMA استبدال الكمبيوتر اللوحي  6.6
نّظف جهاز التحليل على النحو الوارد في القسم 7.. 1
أدخل الكمبيوتر اللوحي IRMA الجديد في قاعدة اإلرساء )الشكل 6.13(.. 2
في الكمبيوتر اللوحي IRMA، حدد خيار اإلعدادات من القائمة الرئيسية.. 3
قم بإقران الكمبيوتر اللوحي IRMA مع قاعدة IRMA على النحو الوارد في . 4

القسم 8.9.
إذا كانت قاعدة IRMA مزودة بطابعة مدمجة، فقم بإقران الكمبيوتر اللوحي . 5

IRMA مع طابعة IRMA على النحو الوارد في القسم 8.9.
قم بإجراء اختبار ضبط الجودة اإللكتروني )راجع قسم 3.4( للتحقق من . 6

.IRMA االتصال بقاعدة
7 ..IRMA قم بطباعة اختبار ضبط الجودة اإللكتروني للتحقق من االتصال بطابعة
8 ..IRMA ل مصدر طاقة التيار المتردد بقاعدة وصِّ
تحقق من عرض رمز الشحن )راجع القسم 1.10( في شريط الحالة.. 9

الشكل 6.11

الشكل 6.12

الشكل 6.13
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7.1

IRMA القسم رقم 7. تنظيف جهاز تحليل الدم
.IRMA يوّضح هذا الفصل محاليل التنظيف المالئمة الستخدامها وكيفية تنظيف جهاز

محاليل التنظيف  7.1
استخدم محاليل التنظيف التالية فقط باستخدام قطعة قماش ناعمة:

ُكُحول إِيزوبروبيل	 
%10 من مواد التنظيف المنزلية في محلول مائي	 
مركبات األمونيوم الرباعية	 

IRMA تنظيف الكمبيوتر اللوحي  7.2
 امسح أي سائل متسّرب على الفور من الكمبيوتر اللوحي IRMA. نّظف الجهاز اللوحي باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بأيٍ من محاليل التنظيف الُمدرجة في 

القسم 7.1.

IRMA تنظيف قاعدة  7.3
امسح القاعدة باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بأيٍ من محاليل التنظيف الُمدرجة في 7.1. ال ترش محاليل التنظيف بداخل حافة الوصلة، أو صندوق الطابعة، أو 

توصيل مصدر التيار أو منفذ USB. عند تنظيف قاعدة اإلرساء مع الكمبيوتر اللوحي IRMA الذي تمت إزالته، احرص على عدم التسبب في تلف لدبابيس الموصل 
.USB واالتصال بواجهة توصيل IRMA الموجودة بداخل قاعدة اإلرساء أو أعلى اليسار أو في جانبها. ُتستخدم هذه األسنان لشحن الكمبيوتر اللوحي

تنظيف مستشعر األشعة تحت الحمراء  7.4
اختبر سطح مستشعر األشعة تحت الحمراء )IR( بصورة يومية للتأكد من عدم وجود أي 

شوائب أو تلّوث. نّظف سطح المستشعر عند الضرورة باستخدام ضمادة مبللة بأيٍ من 
محاليل التنظيف الُمدرجة في 7.1 كما هو موّضح في الشكل 7.1. يجب أن يظهر السطح 

الزجاجي للمجس بّراًقا وعاكًسا عند التنظيف. اسمح لمستشعر األشعة تحت الحمراء أن 
يجف بصورة كاملة قبل إجراء اختبار.

الشكل 7.1
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7.2

ُتركت هذه الصفحة بيضاء عمًدا



8 إعدادات الجهاز

8.1

IRMA القسم رقم 8: إعدادات نظام
 .IRMA يقّدم هذا الفصل تعليمات بشأن تكوين إعدادات جهاز تحليل الدم

نظرة عامة حول خيارات اإلعدادات   8.1
يجري تكوين إعدادات جهاز IRMA من خالل قائمة اإلعدادات. كما يتم التحّكم في 

اإلعدادات التي قد يتم تكوينها من خالل مستوى صالحية معّرف المستخدم.
يملك مستخدمو ضبط الجودة )يتم تحديدهم بوصفهم "ضبط الجودة"( إمكانية 	 

الوصول إلى جميع قوائم إعدادات النظام.
يملك المستخدمون غير المكلّفين بضبط الجودة )يتم تحديدهم بوصفهم "مستخدم"( 	 

إمكانية الوصول إلى إحدى مجموعات قائمة إعدادات الجهاز.
قم بالدخول إلى قائمة اإلعدادات من خالل تحديد زر اإلعدادات على القائمة الرئيسية. إذا تم 
تكوين إعداد معرف الكائن المطلوب إلى معّطل، فسيتم عرض شاشة إدخال معرف الكائن. 

وإلمكانية الوصول إلى إعدادات مستخدم ضمان الجودة عند تسجيل الدخول إلى جهاز 
IRMA كأحد المستخدمين، اضغط على زر طاقة جهاز IRMA لوضع جهاز IRMA في 

وضع السكون. اضغط على زر جهاز IRMA مرة أخرى إليقاظه، ومن ثّم أدخل معّرف 
مستخدم ضبط الجودة. كما يتم عرض الخيارات التالية عند الدخول إلى قائمة اإلعدادات 

كمستخدم ضبط الجودة:

مالحظة: يأتي جهاز IRMA مزّوًدا بمستخدم افتراضي لضبط الجودة: 123456. ُيوصى بإضافة مستخدم جديد لضبط الجودة إلى جهاز 
IRMA وحذف المستخدم االفتراضي لضبط الجودة. 

إعدادات معرف 
المشغل

تكوين معّرفات رقم المشغل، واالمتيازات، وكلمات المرور، ومؤشرات المسح الضوئي وخيارات الطباعة.

إعدادات معرف 
المريض

تكوين معرف المريض عند الضرورة وكيفية إدخال معّرف المريض.

تكوين دفعات الخرطوشة ومواد ضبط جودة السائل.إعدادات الخرطوشة

تكوين أنواع المرضى، والنطاقات المرجعية ونطاقات التقرير.نطاقات التحليل
إعدادات تأمين اختبار 

ضبط الجودة
.)EQC( تكوين الجدول الزمني لتأمين اختبار ضبط الجودة اإللكتروني

تكوين اإلعدادات المستخدمة خالل إجراء اختبار الخرطوشة والمجازة القلبية الخاصة باختبار الهيماتوكريت.إعدادات االختبار

إعدادات اختبار غازات 
الدم الشرياني

تكوين اإلعدادات المستخدمة خالل اختبارات غاز الدم.

تكوين إعدادات الكمبيوتر اللوحي IRMA وإقران الكمبيوتر اللوحي IRMA بقاعدة IRMA والطابعة.إعدادات الجهاز
العودة إلى القائمة الرئيسية.القائمة الرئيسية

في كل زر للقائمة الفرعية لإلعدادات، يتم عرض اإلعداد الحالي في حروف طباعة صغيرة من السطر الثاني إن وجد. على سبيل المثال، إذا توّفر خيار التعطيل أو 
التمكين واختار المستخدم خيار التمكين، فسيتم عرض ذلك في حروف طباعة صغيرة على زر القائمة الفرعية.

فيما يتعلّق بأغلب خيارات اإلعداد، يتم حفظ التغييرات التي يتم إجراؤها في التكوين على الفور، لذا ال يتم عرض أي زر حفظ أو تّم. وفيما يخّص اإلعدادات التي تتطلب 
من المشغل حفظ التكوين، سيتم عرض زر حفظ، أو تّم، أو ضبط إلى جانب زّر إلغاء.
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8.2

إعدادات معرف المشغل  8.2
ُيمكن لجهاز تحليل IRMA حفظ معّرفات 2000 مشغل )معرفات الكائنات(. ُيمكن أن يتكّون كل معّرف من 1 إلى 30 حرًفا رقمًيا أبجدًيا من حيث الطول. ومن أجل 

الدخول إلى القوائم الفرعية لمعرف المشغل، حدد زر إعدادات معرف المشغل من قائمة اإلعدادات.

معرف الكائن مطلوب
من أجل التكوين في حال كان نظام IRMA يتطلب معرف الكائن لدخوله، حدد زر معرف 

الكائن المطلوب. توجد ثالثة خيارات لمعرف الكائن:
معطل: لن يكون معرف الكائن مطلوًبا للدخول إلى الجهاز. سيظل معرف كائن 	 

مستوى ضبط الجودة االفتراضي مطلوًبا لتعديل أغلب إعدادات الجهاز.
ُممّكن: سيكون معرف الكائن مطلوًبا للدخول إلى الجهاز. كما أن الطريقة 	 

االفتراضية للدخول هي استخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
مسح ضوئي: سيكون معرف الكائن مطلوًبا للدخول إلى الجهاز. كما أن الطريقة 	 

االفتراضية للدخول هي مسح الكود الشريطي ضوئّيًا.

مطلوب كلمة المرور
من أجل التكوين في حال كان نظام IRMA يتطلب كلمة المرور لدخوله، حدد زر كلمة 

المرور المطلوبة. يوجد خياران لكلمة المرور:
معطل: لن تكون كلمة المرور مطلوبة للدخول إلى الجهاز.	 
ُممّكن: ستكون كلمة المرور مطلوبة للدخول إلى الجهاز باستخدام طريقة اإلدخال 	 

باستخدام لوحة المفاتيح. أدخل كلمات مرور ذات صلة بقائمة معرف الكائن من 
خالل تحديد تحرير قائمة معرف الكائن.

مالحظة: إذا تم تمكين خاصية كلمة المرور ولم يتم إنشاء كلمات مرور لقائمة 
معّرف المشغل )OID( قبل دخول الكمبيوتر اللوحي IRMA في وضع 

السكون، فلن يتم السماح لقائمة معّرف المشغل )OID( تلك بدخول جهاز 
.IRMA

تحرير قائمة معرفات الكائنات
من أجل إضافة معرفات الكائن، وتحريرها وحذفها من جهاز IRMA، حدد زر تحرير 

قائمة معرف الكائن. 
إلضافة معرف كائن جديد إلى القائمة، اضغط على زر إضافة جديد.	 
اضغط على زر المسح الضوئي إلدخال معرف الكائن باستخدام قارئ الكود  -

الشريطي.
إذا كان معرف الكائن سيتم إدخاله يدوّيًا، فاستخدم لوحة المفاتيح إلدخاله.  -

سيعرض ضغط زر األبجدية األخضر لوحة مفاتيح األحرف الهجائية.
إذا تمت تهيئة إعداد كلمة المرور المطلوبة إلى ُممّكن، فأدخل كلمة المرور. -
حدد مستوى صالحية معرف الكائن. -
اضغط على زر تّم لحفظ معرف الكائن إلى قائمة معرف الكائن. -

مالحظة: يجب أن تكون كلمة المرور رقمية.
من أجل حذف معرف كائن، حدد زر معرف الكائن لحذفه. ستظهر شاشة تحرير 	 

معرف الكائن. اضغط على حذف.
من أجل حذف جميع معرفات الكائن، حدد زر حذف الكل الذي يظهر أسفل 	 

الشاشة. وستظهر رسالة تأكيد. اضغط على "حذف الجميع".
مالحظة: سيتم ترك معرف كائن واحد لمستخدم ضبط الجودة في القائمة حتى 

يظل من الممكن الدخول إلى اإلعدادات.
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من أجل تحرير خصائص معرف كائن حالي، حدد زر معرف الكائن من القائمة.	 
 يتعّذر تحرير معّرف الكائن. -
ُيمكن تغيير مستوى صالحية المستخدم )ضبط الجودة أو المستخدم( من خالل  -

تحديد المستوى المطلوب.
ُيمكن تحرير كلمة المرور )إذا كانت ُممّكنة( من خالل استخدام مفتاح  -

الرجوع وإضافة كلمة المرور الجديدة.
اضغط على تّم عند االنتهاء. -

مالحظة: من أجل تحرير معرف الكائن، احذف معرف الكائن وأضف معرف 
الكائن الصحيح إلى القائمة.

معرف الكائن في التقارير
من أجل التكوين في حال كان نظام IRMA سيتضمن معّرف الكائن في تقارير اختبار 

مطبوعة، حدد معّرف الكائن على زر التقارير. يوجد خياران لمعرف الكائن في التقارير. 
معطل: لن يتم تضمين معّرف الكائن في تقارير اختبار مطبوعة.	 
ُممّكن: سيتم تضمين معّرف الكائن في تقارير اختبار مطبوعة.	 

قناع الكود الشريطي لمعرف الكائن
إذا كان المشغلون سيدخلون إلى جهاز IRMA من خالل إجراء المسح الضوئي للكود 

الشريطي، وإذا كان الكود الشريطي يتضمن أحرًفا ليست جزًءا من معرف الكائن، فحدد 
زر قناع الكود الشريطي لمعرف الكائن. من أجل تكوين قناع الكود الشريطي لمعرف 

الكائن: 
تخٍط: عدد األحرف التي تتجاهلها من بداية الكود الشريطي. 	 
طول معرف الكائن: عدد األحرف في معرف الكائن.	 
مثال 1: يتضّمن الكود الشريطي على شارة الموظف معرف كائن يصل  -

طوله إلى سبعة أحرف تتبعه بيانات إضافية. سيتم تعيين التخّطي إلى 0 
وسيتم تعيين طول معرف الكائن إلى 7.

مثال 2: يتضّمن الكود الشريطي على شارة الموظف رمًزا مكّوًنا من ثمانية  -
أحرف للمطعم ُيتبع بمعرف كائن يتكّون من تسعة أحرف. سيتم تعيين 

التخّطي إلى 8 وسيتم تعيين طول معرف الكائن إلى 9.
مثال 3: يتضّمن الكود الشريطي على شارة الموظف خمسة عشر حرًفا ُتتبع بمعّرف كائن يتضّمن من سبعة إلى تسعة أحرف. ال يوجد شيء مكتوب  -

بعد معرف الكائن. سيتم تعيين التخّطي إلى 15 وسيتم تعيين طول معرف الكائن إلى 9. مالحظة: هذه هي الحالة الوحيدة التي قد يتم استخدام قناع الكود 
الشريطي لمعرف الكائن مع معرف كائن ذي طول متباين.
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إعدادات معرف المريض  8.3
قد يتم تكوين جهاز IRMA بحيث يطلب من الُمشّغل إدخال معرف المريض )PID( أو المعلومات الديموغرافية للمريض. ومن أجل الدخول إلى القوائم الفرعية 

للمريض، حدد زر إعدادات معرف المريض من قائمة اإلعدادات.

معرف المريض مطلوب
من أجل التهيئة في حال كان نظام IRMA سيتطلب من المشّغل إدخال معرف الكائن 

خالل اختبارات المريض، حدد زر معرف المريض المطلوب. توجد 4 خيارات لمعرف 
المريض:

معطل: لن يكون معرف المريض مطلوًبا خالل إجراء االختبار.	 
إدخال معّرف المريض: سيكون معرف المريض مطلوًبا إلجراء اختبار 	 

للمريض. ستكون الطريقة االفتراضية لدخول معرف المريض هي لوحة المفاتيح 
التي تظهر على الشاشة.

ا: سيكون معرف المريض مطلوًبا إلجراء اختبار 	  مسح معّرف المريض ضوئّيً
للمريض. كما أن الطريقة االفتراضية للدخول هي مسح الكود الشريطي ضوئّيًا.

معلومات المريض: سيكون اسم المريض وتاريخ الميالد مطلوبين بدالً من 	 
معرف المريض.

معرف المريض االفتراضي
إذا تم تكوين معلومات معرف المريض أو المريض في إعداد معرف المريض المطلوب، 

فسيملك المشّغل الخيار الستخدام معرف مريض افتراضي. من أجل تكوين معرف 
المريض االفتراضي، حدد زر معرف المريض االفتراضي.

من أجل إجراء المسح الضوئي لمعرف المريض الستخدامه افتراضًيا، اضغط 	 
على زر المسح الضوئي.

إذا كان معرف المريض الُمستخدم افتراضًيا سيتم إدخاله يدوّيًا، فاستخدم لوحة 	 
المفاتيح إلدخاله.

طول معرف المريض
لتكوين الحد األدنى والحد األقصى من معرف المريض، حدد زر طول معرف المريض. 
سيجبر تكوين طول معرف المريض على إدخال الُمشّغل لمعرف مريض أكبر من الحد 

األدنى الُمحدد لألحرف أو ما يساويه وأقل من الحد األقصى الُمحدد لألحرف أو ما يساويه.
استخدم عنصر التحكم في الزيادة والنقصان األّول لتحديد الحّد األدنى لطول 	 

معّرف المريض.
استخدم عنصر التحكم في الزيادة والنقصان الثاني لتحديد الحّد األقصى لطول 	 

معّرف المريض.
مالحظة: إذا تم تعيين طول أيٍ من الحد األدنى أو األقصى لمعرف المريض 
إلى حّد آخر بخالف اإلعدادات االفتراضية، فسيتم تجاهل قناع إدخال معرف 

المريض.

قناع إدخال معرف المريض
إذا كان معرف المريض سيملك الطول ذاته على الدوام، وسيطابق دائًما النمط ذاته، فحدد 
زر قناع إدخال معرف المريض. سُيجبر تكوين قناع إدخال معرف المريض على إدخال 

 ،A الُمشغل لمعرف المريض أو إجراء المسح الضوئي له الذي يطابق القناع المكّون. أدخل
أو N أو C لكل موقع في معرف المريض. حتى ال تستخدم قناعا، احذف جميع الحروف 

في منطقة إدخال النص.
A: يتطلّب إدخال إما حرف وإما رقم. 	
N: يتطلب إدخال رقم. 	
C: يتطلب إدخال حرف. 	
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مثال: إذا بدأ معّرف المريض برمزين، إما حرف وإما رقم، ُيمّثل أحد أقسام المستشفى يتبعه ُمعرف مكّون من ستة أرقام وينتهي بحرف واحد لتوضيح ما إذا 	 
 .CCNNNNNNA :كان مريًضا دائًما بالمستشفى أو مريًضا غير مقيم بالمستشفى، فسيكون القناع

حيث يكون CC رمز القسم ذا الحرفين. -
ويكون NNNNNN المعّرف ذا الستة أرقام. -
ويكون A الحرف الفردي الذي يوّضح ما إذا كان مريًضا دائًما بالمستشفى أو مريًضا غير مقيم بالمستشفى. -

مالحظة: إذا كانت معّرفات المريض قد تملك أطواالً مختلفة، فال يجب استخدام ميزة قناع إدخال معرف المريض.

قناع الكود الشريطي لمعرف المريض
إذا كان المشغلون سيدخلون معرفات المريض من خالل إجراء المسح الضوئي للكود 

الشريطي، وإذا كان الكود الشريطي يتضمن أحرًفا ليست جزًءا من معرف المريض، فحدد 
زر قناع الكود الشريطي لمعرف المريض. من أجل تكوين قناع الكود الشريطي لمعرف 

المريض: 
تخٍط: عدد األحرف التي تتجاهلها من بداية الكود الشريطي. 	 
طول معرف المريض: عدد األحرف في معرف المريض.	 
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8.4 إعدادات الخرطوشة
قد يكون تمت تهيئة جهاز IRMA إلتاحة إجراء االختبار فقط عند استخدام أنواع ُمحددة من الخراطيش وقد يتم تقييد التحليالت التي تم إجراؤها على أحد أنواع 

الخراطيش كذلك. تمت تهيئة مواد التحّكم في الجودة الستخدامها في اختبار ضبط جودة السائل هنا كذلك. ومن أجل الدخول إلى القوائم الفرعية إلعدادات الخراطيش، 
حدد زر إعدادات الخرطوشة من قائمة اإلعدادات.

تكوين الخرطوشة
من أجل وضع قيود بشأن أنواع خراطيش IRMA المتاحة إلجراء اختبار للمريض أو 
لوضع قيود بشأن التحليالت المسّجلة مع اختبار المريض، حدد زر تكوين الخرطوشة. 

سيظهر كل نوع من خرطوشة IRMA في الشكل شريط ذي ألوان مختلفة. يحتوي 
الشريط على قائمة من التحليالت الُمحددة، اختيار المستخدم )User Selects( أو معّطل 

(Disabled(. ُيمكن لمستخدم ضبط الجودة تحديد، لكل نوع خرطوشة، ما إذا كانت 
الخرطوشة ستكون متاحة إلجراء اختبار المريض، وإذا كانت متوفرة، فما التحليالت التي 

سيتم إنشاؤها أو ما إذا كان المشغل قد يحدد أي التحليالت يجب إنشاؤها عند بداية االختبار. 
ُتعّد قوائم الخيارات ذاتها لكل نوع خرطوشة.  سُتستخدم خرطوشة CC كمثال لتوضيح 

الخيارات المتاحة.
حدد شريط CC. يوجد خياران لنوع المنتج:

معطل: لن تكون خرطوشة CC متوفرة إلجراء االختبار.	 
ُممّكن: لن تكون خرطوشة CC متوفرة إلجراء االختبار.	 

يوجد خياران لزر المستخدم يحدد:
معطل: إذا تم تحديد خرطوشة CC إلجراء اختبار للمريض، فلن يتمّكن 	 

المستخدم من تحديد أي التحليالت يجب إنشاؤها. 
ُممّكن: إذا تم تحديد خرطوشة CC إلجراء اختبار للمريض، فسيحدد المستخدم 	 

أي التحليالت يجب إنشاؤها.
 )User Selects( لتحديد أي التحليالت يجب إنشاؤها إذا كان زر المستخدم يحدد

ُمعّطالً: 
إذا كان سيتم إنشاء أحد التحليالت، وكان صندوق التحليل رمادًيا، فحدد صندوق 	 

التحليل. ستظهر باللون األزرق مع عالمة اختيار في الصندوق. 
إذا كان لن يتم إنشاء أحد التحليالت، وكان صندوق التحليل أزرق، فحدد صندوق 	 

التحليل. سيظهر باللون الرمادي بدون عالمة اختيار في الصندوق. 
مالحظة: يجب تحديد تحليل واحد تم إنشاؤه إلجراء االختبار على األقل.

إدارة دفعات الخرطوشة
من أجل إضافة دفعات خرطوشة IRMA أو حذفها، حدد زر إدارة دفعات الخرطوشة. 

.IRMA غير المنتهية الُممّكنة في جهاز IRMA ستظهر جميع دفعات خرطوشة
من أجل حذف دفعة فردية، حدد الدفعة. وستظهر رسالة تأكيد. اضغط على 	 

حذف.
من أجل حذف جميع الدفعات، حدد زر حذف الكل الذي يظهر أسفل الشاشة. 	 

وستظهر رسالة تأكيد. اضغط على "حذف الجميع".
إلضافة رمز دفعة جديدة إلى القائمة، اضغط على زر إضافة جديد.	 
قم بإجراء المسح الضوئي للكود الشريطي ثنائي األبعاد على ملصق جعبة  -

 .IRMA خرطوشة
مالحظة: إذا تم تعيين زّر إتاحة دخول دفعة جديدة خالل إجراء االختبار إلى 

ُمعّطل، فهذه هي الطريقة الوحيدة إلضافة دفعات خرطوشة IRMA إلى جهاز 
IRMA بدون إجراء االختبار كمستخدم ضبط الجودة.
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إضافة دخول دفعة جديدة خالل إجراء االختبار
من أجل إتاحة إضافة دفعات خراطيش جديدة إلى جهاز IRMA للمستخدمين خالل إجراء 
االختبار، حدد زر إتاحة إدخال دفعة جديدة خالل إجراء االختبار. يوجد خياران لزر إتاحة 

دخول دفعة جديدة خالل إجراء االختبار:
معطل: سُيسمح للمستخدم باستخدام دفعات خرطوشة IRMA التي تم تكوينها 	 

بالفعل فقط في جهاز IRMA أثناء إجراء االختبار.
ُممّكن: خالل إجراء االختبار، سيتمّكن المستخدم من إضافة دفعة خرطوش 	 

IRMA جديدة إلى جهاز IRMA من خالل إجراء المسح الضوئي على الكود 
الشريطي ثنائي األبعاد الموجود على ملصق جعبة الخرطوشة.

مالحظة: قد ُيدخل مستخدم ضبط الجودة دفعة خرطوشة IRMA جديدة إلى 
جهاز IRMA دوًما خالل إجراء االختبار.

إدارة دفعات مادة ضبط جودة السائل
من أجل إضافة مادة ضبط جودة السائل أو حذفها، حدد زر إدارة دفعات مادة ضبط جودة 

السائل. ستظهر دفعات مادة ضبط جودة السائل التي تم تكوينها.
من أجل حذف دفعة فردية، حدد الدفعة. وستظهر رسالة تأكيد. اضغط على 	 

حذف.
من أجل حذف جميع الدفعات، حدد زر حذف الكل الذي يظهر أسفل الشاشة. 	 

وستظهر رسالة تأكيد. اضغط على "حذف الجميع".
إلضافة دفعة جديدة لمادة ضبط جودة السائل، حدد زر إضافة جديد.	 
قم بإجراء المسح الضوئي للكود الشريطي الخاص بالمستوى المطلوب من  -

.LifeHealth ورقة التحكم في الجودة لشركة
إلضافة دفعة يدوّيًا، اضغط على زر إدخال يدوي.  -
- .IRMA حدد زر نوع خرطوشة
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أدخل دفعة مادة ضبط جودة السائل باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على  -
الشاشة. عند االنتهاء، اضغط على زر التالي.

حدد مستوى الدفعة وشهر وعام االنتهاء باستخدام عناصر التحكم في الزيادة  -
والنقصان. عند االنتهاء، اضغط على زر التالي.

حدد التحليالت التي سيتم تكوين أحد النطاقات لها. عند االنتهاء، اضغط على  -
زر التالي.

أدخل الحد األعلى واألدنى لكل تحليل. عند االنتهاء من إدخال نطاق تحليل،  -
اضغط على زر التالي.

بعد إدخال نطاق التحليل األخير، سيتم عرض شاشة إدارة دفعات مادة ضبط  -
جودة السائل.

مالحظة: يجوز استخدام مواد ضبط جودة السائل حتى الساعة 23:59 في 
اليوم األخير من الشهر الذي تنتهي فيه.

مالحظة: ال يجوز تحرير مواد ضبط جودة السائل. لتحرير مادة ضبط جودة 
السائل، احذفها ثم أضف المعلومات الصحيحة لمادة ضبط جودة السائل.
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نطاقات التحليل  8.5
قد يتم تكوين جهاز IRMA إلرفاق نوع المريض، ونوع العينة والموقع المحدد بسجل اختبار المريض ولتقييم نتائج اختبار المريض في مقابل النطاقات المتنوعة. ومن 

أجل الدخول إلى القوائم الفرعية لنطاقات التحليل، حدد زر إعدادات التحليل من قائمة اإلعدادات.

نوع المريض/العينة
من أجل الحصول على نوع المريض، ونوع العينة والموقع الُمحدد للعينة الُمرفقة مع سجل 

اختبار المريض، حدد زر أنواع المريض/العينة. يوجد خياران لنوع المريض والعينة:
معطل: خالل إجراء اختبار المريض، لن يملك المستخدم الخيار إلرفاق معلومات 	 

بشأن المريض والعينة بسجل اختبار المريض.
ُممّكن: خالل إجراء اختبار المريض، سيملك المستخدم الخيار إلرفاق معلومات 	 

بشأن المريض والعينة بسجل اختبار المريض.
مالحظة: ال ُيشترط تمكين نطاقات المرجع الُمحدد للمريض بغرض استخدام 

نوع المريض والنموذج.

إعداد نوع العينة/المريض
قد يتم تكوين جهاز IRMA لما يصل إلى ستة أنواع من المرضى. قد يتم تكوين لكل نوع 
مريض ما يصل إلى ستة أنواع من العينات المستقلة. قد يتم تكوين لكل نوع عينة ما يصل 

إلى عشرة مواقع للعينات المستقلة. قد يتم تكوين لكل موقع عينة ما يصل إلى أربعة مواقع فرعية للعينات المستقلة. يتم تكوين جهاز IRMA بصورة مسبقة مع أنواع 
شائعة من المرضى والعينات ذات الصلة بالبالغين، واألطفال وحديثي الوالدة.

من أجل تكوين معلومات بشأن المريض والعينة، حدد زر إعداد نوع المريض/العينة. سيتم عرض أنواع المريض التي تم تكوينها لجهاز IRMA. سيعرض تحديد زر 
نوع المريض أنواع العينات التي تم تكوينها لنوع المريض هذا. يتطابق أسلوب العرض، واإلضافة، والتحرير والحذف لكٍل من نوع المريض، ونوع العينة وموقعها 

والموقع الفرعي لها. حدد زر التحرير لعرض معلومات بشأن المريض والعينة، أو إضافتها، أو حذفها أو تحريرها. 
تحرير: حدد نوًعا من القائمة واضغط على زر تحرير. قم بتعديل اسم النوع 	 

باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة، واضغط على زر حفظ لحفظ 
التغييرات أو اضغط على زر إلغاء لعدم حفظ أي تغييرات.

حذف: حدد نوًعا من القائمة واضغط على زر تحرير. قم بإزالة جميع الحروف 	 
من منطقة النص واضغط على زر حفظ. ستظهر رسالة تؤكد الحذف. اضغط 

على حذف لحذف النوع.
إضافة: حدد زر إضافة عنصر وأدخل اسم النوع الجديد. اضغط على زر حفظ 	 

إلضافة عنصر جديد أو اضغط على زر إلغاء لعدم إضافة العنصر الجديد. 
مالحظة: لن يتوّفر زر إضافة عنصر في حال لم يتم الوصول إلى الحّد األقصى 

من األنواع. احذف نوًعا بغرض توفير مساحة لنوع جديد.
عرض األنواع الفرعية: حدد نوًعا من قائمة أزرار النوع واضغط على زر 	 

عرض األنواع الفرعية لعرض النوع الفرعي التالي، أو إضافته، أو تحريره أو 
حذفه.
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سيعرض تحديد عرض األنواع الفرعية لنوع المريض أنواع العينات التي تم  -
تكوينها لنوع المريض هذا.

سيعرض تحديد عرض األنواع الفرعية لنوع العينة مواقع العينة التي تم  -
تكوينها لنوع العينة تلك.

سيعرض تحديد عرض األنواع الفرعية لموقع العينة المواقع الفرعية للعينة  -
التي تم تكوينها لنوع العينة تلك.

ال يوجد زر عرض األنواع الفرعية فيما يتعلّق بالمواقع الفرعية للعينة. -

النطاق المرجعي المحدد للمريض
من أجل تكوين جهاز IRMA بغرض تقييم نتائج اختبار المريض في مقابل النطاقات 

المرجعية بناًء على نوع المريض والعينة، حدد زر النطاقات المرجعية للمريض. يوجد 
خياران للنطاق المرجعي المحدد للمريض:

معطل: لن يتم تقييم نتائج اختبار المريض في مقابل النطاق المرجعي المحدد 	 
للمريض المطابق.

ُممّكن: سيتم تقييم نتائج اختبار المريض في مقابل النطاق المرجعي المحدد 	 
للمريض المطابق عند تحديده. 

مالحظة: يجوز تكوين النطاقات المرجعية المحددة للمريض ألنواع المريض 
والعينة المثّبتة فقط. 

النطاق المرجعي للمريض
يجب أن يوجد نوع مريض ونوع نموذج واحد على األقل في جهاز IRMA حتى يتم تكوين النطاق المرجعي المحدد للمريض ويجب تمكين نوع المريض/العينة. توجد 

مجموعة واحدة من النطاقات المرجعية لإلناث ومجموعة واحدة للذكور، وذلك لكل نوع مجموعة من نوع عينة المريض. 
مالحظة: يجب إدخال جنس المريض خالل إجراء اختبار المريض عندما يتم تكوين إعداد النطاق المرجعي الُمحدد للمريض إلى ُممّكن.

من أجل تكوين النطاقات المرجعية المحددة للمريض، حدد زر إعداد نطاق المريض. سيتم عرض أنواع المريض التي تم تثبيتها في جهاز IRMA. من أجل تكوين 
نطاقات مرجعية محددة للمريض:

حدد زر نوع المريض. سيتم عرض أنواع العينة الخاصة بنوع المريض.	 
حدد زر نوع العينة. سيتم عرض زرين لكل تحليل: زر لإلناث وآخر للذكور. 	 
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من أجل تكوين النطاق المرجعي لتحليل ُمحدد:
اضغط على زر النطاق المرجعي.	 
أدخل قيمة الحد األدنى والحد األقصى للنطاق الطبيعي وللنطاق الحرج باستخدام 	 

لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة.
إذا تم إدخال قيمة الحّد األدنى، يجب أن توجد قيمة مماثلة للحد األقصى  -

والعكس صحيح.
يجب أن تكون قيمة الحّد األدنى أقل من قيمة الحّد األقصى. -
إذا تم إدخال نطاق فردي واحد، فسيتم تقييم نتائج االختبار في مقابل نطاق  -

فردي.
من أجل حذف نطاق مرجعي، حدد قيمة الحّد األدنى والحّد األقصى إلى خانة 	 

فارغة.
اضغط على زر حفظ لحفظ النطاق. ستظهر قائمة أزرار النطاق المرجعي.	 

مالحظة: إذا كان النطاق المرجعي لتحليل شائًعا في العديد من مجموعات المرضى وأنواع العينة، فقم بتكوين النطاقات المرجعية الرئيسية إلى 
ُممّكن وقم بتكوين التحليل في النطاق المرجعي الرئيسي واتركه فارًغا في النطاقات المرجعية المحددة للمريض. على سبيل المثال، إذا كان 

النطاق ألحد التحاليل يطابق النطاق في عينات الوريد أو الشريان، لكل أنواع المرضى، لكن يختلف في عينات الشعيرات الدموية، يجب تكوين 
التحليل في النطاقات المرجعية للشعيرات الدموية وُيترك فارًغا في النطاقات المرجعية لعينات الوريد والشريان. عند إجراء اختبار الشعيرات 

الدموية، سيتم تقييم نتائجها في مقابل النطاق المرجعي الُمحدد للشعيرات الدموية. عند إجراء اختبار الوريد أو الشريان، سيتم تقييم نتائجه في 
مقابل النطاق المرجعي الرئيسي الفردي.

النطاق المرجعي الرئيسي
من أجل تكوين جهاز IRMA بغرض تقييم نتائج اختبار المريض في مقابل النطاق 

المرجعي الرئيسي الفردي، حدد زر النطاقات المرجعية الرئيسية. يوجد خياران فيما يتعلّق 
بالنطاقات المرجعية الرئيسية:

معطل: لن يتم تقييم نتائج اختبار المريض في مقابل النطاق المرجعي الرئيسي.	 
ُممّكن: سيتم تقييم نتائج اختبار المريض في مقابل النطاق المرجعي الرئيسي عند 	 

تكوين النطاق المرجعي الرئيسي الُمحدد للمريض إلى ُمعّطل أو إذا لم يتم تحديد 
نطاق في النطاق المرجعي الُمحدد للمريض المقابل.

إعداد النطاق المرجعي الرئيسي
من أجل تكوين النطاق المرجعي الرئيسي، حدد زر إعداد النطاق الرئيسي. سيتم عرض 

زر واحد لكل تحليل. من أجل تكوين النطاق المرجعي الرئيسي لتحليل ُمحدد:
اضغط على زر النطاق المرجعي الرئيسي للتحليل.	 
أدخل قيمة الحد األدنى والحد األقصى للنطاق الطبيعي وللنطاق الحرج باستخدام 	 

لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة.
إذا تم إدخال قيمة الحّد األدنى، يجب أن توجد قيمة مماثلة للحد األقصى  -

والعكس صحيح.
يجب أن تكون قيمة الحّد األدنى أقل من قيمة الحّد األقصى. -
إذا تم إدخال نطاق فردي واحد، فسيتم تقييم نتائج االختبار في مقابل نطاق  -

فردي.
من أجل حذف نطاق مرجعي، حدد قيمة الحّد األدنى والحّد األقصى إلى خانة 	 

فارغة.
اضغط على زر حفظ لحفظ النطاق. سيتم عرض قائمة بأزرار النطاق المرجعي الرئيسي.	 

مالحظة: يجب أن يكون أحد النطاقات المرجعية للتحليل، النطاق الرئيسي والمحدد للمريض، بداخل النطاق الذي تم إنشاؤه للتحليل.
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نطاقات التقارير
من أجل تكوين جهاز IRMA بغرض تقييم نتائج اختبار المريض في مقابل أحد النطاقات 

التي تم إنشاؤها، حدد زر نطاقات التقرير. يوجد خياران لنطاقات التقرير:
معطل: لن يتم تقييم نتائج اختبار المريض في مقابل نطاق التقرير.	 
ُممّكن: سيتم تقييم نتائج اختبار المريض في مقابل النطاق المرجعي الرئيسي.	 

إعداد نطاق التقرير
من أجل تكوين نطاق التقرير، حدد زر إعداد نطاق التقرير. سيتم عرض زر واحد لكل 
تحليل. يتم تكوين نطاقات التقرير افتراضًيا إلى النطاقات اآللية لجهاز IRMA. كما يتم 
اإلبالغ عن نتيجة االختبار الخارجة عن نطاق جهاز IRMA بوصفها موقوفة. من أجل 

تكوين نطاق التقرير الخاص بتحليل ُمحدد:
اضغط على زر نطاق التقرير الخاص بالتحليل.	 
أدخل قيمة الحد األدنى والحد األقصى للنطاق باستخدام لوحة المفاتيح 	 

المعروضة على الشاشة.
إذا تم إدخال قيمة الحّد األدنى، يجب أن توجد قيمة مماثلة للحد األقصى  -

والعكس صحيح.
يجب أن تكون قيمة الحّد األدنى أقل من قيمة الحّد األقصى. -
إذا تم إدخال نطاق فردي واحد، فسيتم تقييم نتائج االختبار في مقابل نطاق  -

فردي.
من أجل إعادة ضبط نطاق التقرير إلى النطاق اآللي، قم بحذف نطاق التقرير.	 
اضغط على زر حفظ لحفظ النطاق. ستظهر قائمة أزرار نطاق التقرير.	 
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إعدادات تأمين اختبار ضبط الجودة  8.6
قد يتم تكوين جهاز IRMA بحيث يمنع إجراء االختبار في حال لم يتم إجراء اختبار محدد لضبط الجودة اإللكترونية بنجاح. سيمنع تأمين اختبار ضبط الجودة 

اإللكتروني من إجراء اختبار المريض واختبار ضبط جودة السائل. ومن أجل الدخول إلى القوائم الفرعية إلعدادات تأمين اختبار ضبط الجودة، حدد زر إعدادات تأمين 
اختبار ضبط الجودة من قائمة اإلعدادات.

إعدادات تأمين اختبار ضبط الجودة اإللكتروني
من أجل منع إجراء االختبار على جهاز IRMA في حل فشل إجراء اختبار ضبط الجودة 

اإللكتروني األحدث، حدد زر إعدادات تأمين ضبط الجودة اإللكتروني. يوجد خياران 
لتكوين تأمين اختبار ضبط الجودة اإللكتروني:

معطل: لن يمنع فشل إجراء اختبار ضبط الجودة اإللكتروني إجراء اختبار 	 
 IRMA. المريض واختبار ضبط جودة السائل على جهاز

ُممّكن: إذا فشل إجراء اختبار ضبط الجودة اإللكتروني األخير، أو لم يتم 	 
إجراء اختبار ضبط الجودة اإللكتروني للوردية الحالية، فسيتم منع إجراء 

اختبار المريض واختبار ضبط جودة السائل حتى يتم إجراء اختبار ضبط جودة 
إلكتروني ناجح.

لتكوين جدول اختبار ضبط الجودة اإللكتروني، اضغط على زر تكوين الجدول. توجد 
خيارات إلعدادات الجدول التي يتم تكوينها:

عدد المرات في اليوم: عدد المرات في اليوم التي يجب فيها إجراء اختبار 	 
ضبط الجودة اإللكتروني بنجاح. يتم اإلشارة إلى عدد المرات في اليوم كذلك 

بعدد الدورات. على سبيل المثال، إذا تم تعيين عدد المرات في اليوم إلى ثالث، 
فسيكون هناك ثالث دورات تتكّون من ثماني ساعات.

وقت البدء: الوقت الذي سيتم تعيين جداول الدورات على أساسه. على سبيل 	 
المثال، إذا تم تعيين وقت البدء إلى 07:00، وكانت هناك ثالث دورات، فستكون 
أوقات الدورات 07:00 - 14:59، 15:00 - 22:59 و23:00 - 06:59. إذا 
تم تعيين وقت البدء إلى 15:00، وكانت هناك دورتان، فستكون أوقات الدورات 

03:00 - 14:59 و15:00 - 02:59.
 عندما يتم تكوين عدد الدورات ووقت البدء، اضغط على زر "تم".	 

مالحظة: إذا تم بدء إجراء اختبار المريض أو اختبار ضبط جودة السائل 
بصورة مسبقة لبدء دورة جديدة، فسيتم السماح بإكمال إجراء االختبار قبل 

تنفيذ التأمين. 
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إعدادات االختبار  8.7
تعمل خيارات إعداد االختبار على تهيئة الشاشات المعروضة للمشّغل لجميع اختبارات المريض ما لم ُيذكر خالف ذلك. ومن أجل الدخول إلى القوائم الفرعية إلعدادات 

االختبار، حدد زر إعدادات االختبار من قائمة اإلعدادات.

Allen إدخال نتيجة اختبار
من أجل إرفاق نتيجة اختبار Allen بسجل اختبار المريض، حدد زر إدخال نتيجة اختبار 

Allen. يوجد خياران من أجل إرفاق قيمة اختبار Allen بسجل اختبار المريض:
معطل: لن يتم عرض خيار إرفاق قيمة اختبار Allen بسجل اختبار المريض 	 

للُمشّغل.
ُممّكن: سيتم عرض خيار إرفاق قيمة اختبار Allen بسجل اختبار المريض 	 

للُمشّغل.

Allen نطاق اختبار
من أجل تكوين نطاق االجتياز الخاص بنتيجة اختبار Allen، حدد زر نطاق اختبار 

Allen. ُيستخدم رقم الحد األدنى من الثواني ورقم الحد األقصى من الثواني لتحديد نطاق 
.Allen اختبار

حدد عنصر التحكم في الزيادة والنقصان األول بغرض تكوين الحد األدنى من 	 
.Allen اختبار

حدد عنصر التحكم في الزيادة والنقصان الثاني بغرض تكوين الحد األقصى من 	 
 .Allen اختبار

يجب أن يكون الحّد األدنى أقل من الحّد األقصى. 	 
عند إجراء اختبار المريض، سيملك المشّغل الفرصة إلرفاق نتيجة اختبار Allen بسجل 

اختبار المريض باستخدام عنصر تحكم في الزيادة والنقصان موحد. سيتم تلوين القيم األقل 
من رقم الحد األدنى والقيم األكبر من رقم الحد األقصى باللون األحمر على عنصر التحكم 

في الزيادة والنقصان. سيتم تلوين القيم األكبر من رقم الحد األدنى أو ما يساويها، والقيم 
األقل من رقم الحد األقصى أو ما يساويها باللون األبيض على عنصر التحكم في الزيادة والنقصان.

Hct وضع تجاوز االرتباط الخاص باختبار
من أجل تعديل نتيجة اختبار الهيماتوكريت للمرضى على وضع المجازة القلبية الرئوية، 
حدد زر وضع ربط المجازة القلبية الخاصة باختبار الهيماتوكريت. عندما يحدد المشغل 
زر تشغيل وضع المجازة القلبية خالل إجراء اختبار المريض، سيتم تعديل نتيجة اختبار 
الهيماتوكريت بناًء على نقط الميل والحصر الُمكّونة. يوجد ثالثة خيارات من أجل تكوين 

وضع ارتباط المجازة القلبية الخاص باختبار الهيماتوكريت:
معطل: لن يتم ربط نتائج اختبار الهيماتوكريت.	 
استخدام للجميع: عند إنشاء تقرير بنتيجة الهيماتوكريت ذات الصلة باختبار 	 

المريض، يجب على المشغل تحديد ما إذا كان المريض على وضع المجازة 
القلبية الرئوية أم ال. إذا حدد المشغل زر تشغيل وضع المجازة القلبية، فسيتم 

استخدام نقاط الميل والحصر الموّحدة من أجل تعديل نتيجة الهيماتوكريت.
حسب معرف الكائن: عند إنشاء تقرير بنتيجة الهيماتوكريت ذات الصلة باختبار 	 

المريض، يجب على المشغل تحديد ما إذا كان المريض على وضع المجازة 
 IRMA القلبية الرئوية أم ال. إذا حدد المشغل زر تشغيل وضع المجازة القلبية، فسُتستخدم نقاط الميل والحصر الُمحددة لتسجيل دخول معّرف الكائن إلى جهاز

بغرض تعديل نتيجة الهيماتوكريت. إذا تم تكوين إعداد معّرف الكائن المطلوب إلى ُمعّطل، أو إذا لم يتم تكوين نقاط الميل والحصر لمعّرف الكائن، فلن يتم 
تعديل نتيجة الهيماتوكريت.

مالحظة: تظهر نتائج الهيماتوكريت التي أُجري ربطها مع رمز للقلب على شاشة النتائج.
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Hct إعداد تجاوز االرتباط الخاصة باختبار
من أجل تكوين نقاط الميل والحصر لجميع معّرفات الكائن أو من أجل معّرفات كائن 

فردية، حدد زر إعداد ربط المجازة القلبية الخاصة باختبار الهيماتوكريت.
إذا تم تكوين وضع ربط المجازة القلبية الخاصة باختبار الهيماتوكريت إلى 	 

االستخدام للجميع، فسيتم عرض زر ربط موحد.
إذا تم تكوين وضع ربط المجازة القلبية الخاصة باختبار الهيماتوكريت إلى حسب 	 

معرف الكائن، فسيتم عرض زر الربط لكل معرف كائن تم تكوينه في جهاز 
.IRMA

حدد زر ربط بغرض عرض شاشة تعديل ربط المجازة القلبية. 	 
أدخل نقاط الميل والحصر أو عّدلها باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة  -

على الشاشة. إذا كانت نقاط الميل والحصر فارغة، فلن يتم تعديل نتيجة 
الهيماتوكريت.

اضغط على زر تم لحفظ التغييرات. -
اضغط على زر إلغاء لإلنهاء بدون حفظ التغييرات. -

مالحظة: ستجد التعليمات بغرض إنشاء نقاط الميل والحصر عند نهاية القسم.

وضع إدخال الطبيب
من أجل تكوين جهاز IRMA بغرض إرفاق اسم الطبيب الطالب لالختبار بسجل اختبار 

المريض، حدد زر وضع إدخال اسم الطبيب. توجد ثالثة خيارات من أجل إرفاق اسم 
الطبيب بسجل اختبار المريض:

معطل: لن يتم عرض خيار إرفاق اسم الطبيب الطالب لالختبار خالل إجراء 	 
سجل اختبار المريض للُمشّغل.

االستماع فقط: سيتم عرض خيار إرفاق اسم الطبيب الطالب لالختبار خالل 	 
إجراء سجل اختبار المريض للُمشّغل من القائمة التي تم تكوينها مسبًقا.

إدخال يدوي: سيتم عرض خيار إرفاق اسم الطبيب الطالب لالختبار خالل 	 
إجراء سجل اختبار المريض للُمشّغل من القائمة التي تم تكوينها مسبًقا أو من 

خالل إدخال االسم يدوّيًا باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة أو من 
خالل إجراء المسح الضوئي للكود الشريطي.
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إدارة قائمة األطباء
من أجل عرض أحد األسماء من قائمة األطباء، أو إضافتها أو تحريرها أو حذفها، حدد زر 

إدارة قائمة األطباء. يتم عرض قائمة بأسماء األطباء الُمكّونة.
من أجل إضافة اسم طبيب جديد إلى القائمة، اضغط على زر إضافة جديد الذي 	 

يظهر أسفل الشاشة.
أدخل أحد األسماء في منطقة إدخال نص اسم الطبيب باستخدام لوحة المفاتيح  -

المعروضة على الشاشة. ال يجوز أن يكون االسم فارًغا وال يجوز تكرار 
أحد األسماء الحالية.

إدخال المعّرف أمر اختياري. إذا تم إدخال معّرف، فال يجوز أن يكون  -
تكراًرا لمعّرف حالي. عندما يتم إرسال سجالت اختبار المريض بصورة 

إلكترونية، سيتم إرسال اسم الطبيب والمعّرف في السجل اإللكتروني. لن يتم 
.IRMA عرض معّرف الطبيب على تقارير جهاز

اضغط على زر تّم لحفظ اسم الطبيب إلى القائمة. -
من أجل تحرير المعّرف المرفق باسم الطبيب، حدد اسم الطبيب من القائمة.	 
قم بتحرير المعّرف باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. ال يجوز أن يكون  -

المعّرف تكراًرا لمعّرف حالي.
ال يمكن أن تكون خانة اسم الطبيب فارغة. من أجل تغيير اسم الطبيب،  -

احذف االسم من القائمة ثم أضف اسًما جديًدا.
من أجل حذف اسم طبيب واحد من القائمة، حدد اسم الطبيب الذي تريد حذفه.	 
حدد زر حذف. وستظهر رسالة تأكيد. اضغط على حذف. -
من أجل حذف القائمة بأكملها، حدد زر حذف الكل الذي يظهر أسفل الشاشة. 	 
وستظهر رسالة تأكيد. اضغط على "حذف الجميع". -

وضع إدخال مالحظة المستخدم
من أجل إتاحة إرفاق مالحظات المستخدمين بسجالت االختبار، حدد زر وضع إدخال 

مالحظة المستخدم. توجد ثالثة خيارات من أجل إرفاق مالحظة المستخدم بسجل اختبار 
المريض:

معطل: ال يجوز للمشّغل إرفاق المالحظات بسجل االختبار.	 
االستماع فقط: يجوز للمشّغل إرفاق المالحظات المكّونة بالشكل مسبق فقط 	 

بسجل االختبار.
إدخال يدوي: يجوز للمشّغل إرفاق المالحظات المكّونة بالشكل مسبق فقط بسجل 	 

االختبار أو يجوز للمشّغل إرفاق المالحظات النصية المجانية بسجل االختبار.
لم تتم إضافة مالحظات المستخدم التي أنشأها المشّغل خالل إجراء االختبار إلى 

قائمة المالحظات المكّونة بالشكل مسبق.
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إدارة قائمة مالحظات المستخدم
من أجل عرض مالحظة مستخدم من قائمة مالحظة المستخدم، أو إضافتها أو تحريرها 
أو حذفها، حدد زر إدارة قائمة مالحظات المستخدم. تظهر قائمة بمالحظات المستخدم 

المكّونة.
من أجل إضافة مالحظة مستخدم جديدة إلى القائمة، اضغط على زر إضافة جديد 	 

الذي يظهر أسفل الشاشة.
أدخل مالحظة مميزة في منطقة إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح  -

المعروضة على الشاشة. ال يجوز أن تكون خانة المالحظة فارغة وال يجوز 
تكرار إحدى المالحظات الحالية.

حدد زمن البروثرومبين و/أو ضبط جودة السائل. إذا تم تحديد زمن  -
البروثرومبين، فستكون مالحظة المستخدم متوّفرة إلرفاقها باختبارات 
المريض. إذا تم تحديد ضبط جودة السائل، فستكون مالحظة المستخدم 

متوّفرة إلرفاقها باختبارات ضبط جودة السائل.
اضغط على زر تّم لحفظ المالحظة إلى القائمة. -
من أجل تحرير تعيين زمن البروثرومبين و/أو ضبط جودة السائل لمالحظة 	 

مستخدم، حدد مالحظة المستخدم من القائمة.
حدد زر زمن البروثرومبين و/أو ضبط جودة السائل أو قم بإلغاء التحديد. -
اضغط على زر تم لحفظ التغييرات. -
من أجل حذف مالحظة مستخدم واحدة من القائمة، حدد مالحظة المستخدم التي 	 

تريد حذفها.
حدد زر حذف. وستظهر رسالة تأكيد. اضغط على حذف. -
من أجل حذف القائمة بأكملها، حدد زر حذف الكل الذي يظهر أسفل الشاشة.	 
وستظهر رسالة تأكيد. اضغط على "حذف الجميع". -

إعدادات وحدات القياس
من أجل تكوين وحدات القياس التي يتم إنشاؤها لتحليل، ووحدة قياس الحرارة، ومن أجل 

تكوين ما إذا كان سيتم اإلشارة إلى مستوى نيتروجينا البولينا في الدم بوصفها مستوى 
نيتروجينا البولينا في الدم أو اليوريا، حدد زر إعدادات وحدات القياس. سيتم عرض قائمة 

بكل تحليل ووحدة القياس التي تم تكوينها حالًيا له في عمود واحد. من أجل تكوين وحدة 
القياس ألحد التحاليل، حدد زر وحدة التحاليل.

سيتم عرض زرين أو أكثر من أزرار االختيار. حدد وحدة القياس المرغوبة.	 
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حساب نقاط الميل والحصر ذات الصلة بربط المجازة القلبية الخاصة باختبار الهيماتوكريت
قم بتكوين وضع ربط المجازة القلبية الخاصة باختبار الهيماتوكريت إلى معّطل.. 1
تحقق من حفظ المحلل المرجعي بصورة جيدة بصورة مسبقة لبدء جمع البيانات لضمان حدوث ربط دقيق.. 2
احصل على نتائج الهيماتوكريت لما يصل إلى 20 عينة مجزأة من 5 مرضى على األقل على وضع المجازة القلبية الرئوية.. 3

استخدم العينات المجمعة فقط من المرضى على وضع المجازة القلبية؛ يجب استثناء عينات ما قبل وضع المجازة القلبية وما بعدها.
إذا كان سيتم تكوين وضع المجازة القلبية الخاصة باختبار الهيماتوكريت حسب معّرف الكائن، يجب تجميع مجموعة منفصلة تتكون من 20 

عينة لكل مشّغل.
قم بإجراء الرسم البياني لنتائج المحلل المرجعي في مقابل نتائج جهاز IRMA لكل مجموعة من القيم. اجعل نتائج الُمحلل المرجعي على المتغّير ص )غير . 4

المستقل(؛ ونتائج جهاز IRMA على المتغّير س )المستقّل(.
قم بإجراء تحليل االنحدار الخّطي على النتائج.. 5
قم بحذف أي نقاط بيانات تزيد عن 3 انحرافات معيارية من خط االنحدار. استبدلها بالبيانات التي تم الحصول عليها من تحليالت العينات المجزأة اإلضافية، . 6

وأعد تحديد خط االنحدار.
ُتعّد قيم نقاط الميل والحصر لخط االنحدار هي نقاط الميل واالنحصار التي يجب إدخالها في جهاز IRMA في ميزة إعداد ربط المجازة القلبية الخاصة . 7

باختبار الهيماتوكريت.
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إعدادات اختبار غازات الدم الشرياني  8.8
 )IRMA لجهاز BGو CC بغرض إجراء اختبار غازات الدم )أنواع خرطوشة IRMA تعمل إعدادات اختبار غازات الدم الشرياني على تكوين إعدادات جهاز

تتضمن تلك اإلعدادات إرفاق معلومات بشأن المعالجة باألكسجين بسجل االختبار، وتصحيح قيم غازات الدم الشرياني لدرجة حرارة المريض، وإرفاق قيمة قياسية 
للضغط الجزئي لألكسجين SpO2 بسجل االختبار والصيغ التي يجب استخدامها عند حساب الزيادة القاعدية، ومصدر الهيموجلوبين المستخدم في حساب الزيادة 

القاعدية والصيغة التي يجب استخدامها لتصحيح درجة الحرارة للضغط الجزئي لألكسجين pO2. ومن أجل الدخول إلى القوائم الفرعية إلعدادات اختبار غازات الدم 
الشرياني، حدد زر إعدادات اختبار غازات الدم الشرياني من قائمة اإلعدادات.

وضع المعالجة باألكسجين
من أجل إرفاق معلومات بشأن المعالجة باألكسجين من جهاز التنفس االصطناعي أو أي 

جهاز عالج آخر، حدد زر وضع المعالجة باألكسجين. توجد ثالثة خيارات من أجل إرفاق 
معلومات بشأن المعالجة باألكسجين بسجل اختبار المريض:

معطل: لن يتم عرض خيار إرفاق معلومات بشأن المعالجة باألكسجين بسجل 	 
اختبار المريض للُمشّغل.

وضع الجهاز: سيتم تقديم قائمة من أجهزة األكسجين التي تم تكوينها وخيار 	 
هواء الغرفة للمشّغل. يتم تكوين كل جهاز من األجهزة في القائمة لقيمة عالج 

باألكسجين موحدة.
وضع العالج: سيتم تقديم قائمة من أجهزة التنفس االصطناعي التي تم تكوينها 	 

وخيار هواء الغرفة للمشّغل. يتم تكوين كل من أجهزة التنفس االصطناعي في 
القائمة إلدخال ما يصل إلى عشرين قيمة من قيم العالج باألكسجين.

تكوين أجهزة األكسجين
من أجل عرض جهاز أكسجين من قائمة أجهزة األكسجين، أو إضافتها أو تحريرها أو 
حذفها، حدد زر تكوين أجهزة األكسجين. يتم عرض قائمة بأجهزة األكسجين الُمكّونة.

من أجل إضافة اسم جهاز جديد إلى القائمة، اضغط على زر إضافة جديد الذي 	 
يظهر أسفل الشاشة.

أدخل اسم جهاز أكسجين مميًزا في منطقة إدخال اسم الجهاز باستخدام لوحة  -
المفاتيح المعروضة على الشاشة. ال يجوز أن يكون االسم فارًغا وال يجوز 

تكرار أحد أجهزة األكسجين الحالية.
حدد زر خيار وحدة قياس. سُيرفق تحديد لتر/دقيقة عدد اللترات المتدفقة  -

لكل دقيقة )lpm( بالقيمة التي تم إدخالها من قبل المشّغل. سيرفق تحديد % 
النسبة المئوية % مع القيمة الُمدخلة من قبل المشّغل. سُيتيح زر المستخدم 
للمشّغل تحديد اختيار عدد اللترات المتدفقة لكل دقيقة أو النسبة المئوية % 

خالل االختبار.
اضغط على زر تّم لحفظ جهاز األكسجين إلى القائمة. -
من أجل تحرير وحدة القياس الُمرفقة بجهاز األكسجين من القائمة، حدد جهاز 	 

األكسجين.
حدد زر خيار وحدة القياس. اضغط على زر تم لحفظ التغييرات واإلنهاء. -
ال يجوز تغيير اسم جهاز األكسجين. من أجل تغيير اسم جهاز األكسجين،  -

احذف جهاز األكسجين من القائمة ثم أضف آخر جديًدا.
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من أجل حذف جهاز أكسجين واحد من القائمة، حدد اسم جهاز األكسجين الذي 	 
تريد حذفه.

حدد زر حذف. وستظهر رسالة تأكيد. اضغط على حذف. -
من أجل حذف القائمة بأكملها، حدد زر حذف الكل الذي يظهر أسفل الشاشة.	 
وستظهر رسالة تأكيد. اضغط على "حذف الجميع". -

تكوين أجهزة التنفس االصطناعي باألكسجين
من أجل عرض أحد أجهزة التنفس االصطناعية من قائمة أجهزة التنفس االصطناعية، أو 

إضافتها أو تحريرها أو حذفها، حدد زر تكوين أجهزة التنفس االصطناعية باألكسجين. يتم 
عرض قائمة بأجهزة التنفس االصطناعية الُمكّونة.

من أجل إضافة اسم جهاز تنفس اصطناعي جديد إلى القائمة، اضغط على زر 	 
تحرير الذي يظهر أسفل الشاشة. اضغط على زر إضافة جديد من شاشة تكوين 

أجهزة التنفس االصطناعي باألكسجين.
على شاشة جهاز التنفس االصطناعي للمعالجة باألكسجين، أدخل اسم جهاز  -

تنفس اصطناعي مميزا باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة في 
منطقة إدخال نص اسم جهاز التنفس االصطناعي. اضغط على زر حفظ.

من شاشة تكوين أجهزة التنفس االصطناعي باألكسجين، حدد زر جهاز  -
تنفس اصطناعي تم إنشاؤه حديًثا من قائمة أجهزة التنفس االصطناعي.

من أجل إضافة إعداد جهاز تنفس اصطناعي جديد إلى أجهزة التنفس  -
االصطناعي، اضغط على زر +. أدخل اسم إعداد مميزا غير فارغ في 
منطقة إدخال نص اسم اإلعداد باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على 
الشاشة. أدخل وحدة قياس اإلعداد في منطقة إدخال نص وحدات القياس 
باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة. يجوز أن تكون وحدة 

القياس فارغة.



8 إعدادات الجهاز

8.21

من أجل نقل اإلعداد إلى أعلى القائمة، حدد اإلعداد الذي تريد نقله ثم اضغط  -
على زر السهم المتجه ألعلى.

مالحظة: سيكون ترتيب اإلعدادات في القائمة هو ترتيب اإلعدادات الذي يتم 
عرضه على المشّغل خالل إجراء اختبار المريض.

من أجل نقل اإلعداد إلى أسفل القائمة، حدد اإلعداد الذي تريد نقله ثم اضغط  -
على زر السهم المتجه ألسفل.

من أجل حذف إعداد من القائمة، حدد اإلعداد الذي تريد حذفه ثم اضغط على  -
زر -. سيتم عرض رسالة تأكيد. اضغط على حذف.

ال يجوز تحرير إعداد جهاز التنفس االصطناعي. من أجل تحرير إعداد جهاز 
التنفس االصطناعي، احذفه من القائمة ثم أضف اإلعداد الصحيح.

ُيستخدم زر حذف في أسفل شاشة تكوين أجهزة التنفس االصطناعي باألكسجين لحذف جهاز التنفس االصطناعي وجميع إعداداته، وليس لحذف 
إعداد جهاز تنفس اصطناعي واحد.

من أجل حذف جهاز تنفس اصطناعي واحد من القائمة، اضغط على زر تحرير.	 
حدد زر جهاز التنفس االصطناعي من القائمة. حدد زر حذف الذي يظهر أسفل الشاشة. وستظهر رسالة تأكيد. اضغط على حذف. -
من أجل حذف القائمة بأكملها، حدد زر حذف الكل الذي يظهر أسفل الشاشة.	 
وستظهر رسالة تأكيد. اضغط على "حذف الجميع". -

إدخال درجة حرارة المريض
من أجل تعديل نتائج غازات الدم الشرياني للمريض، حدد زر إدخال درجة حرارة 

المريض. يوجد خياران لتعديل قيم درجة حرارة غازات الدم الشرياني للمريض خالل 
إجراء اختبار المريض:

معطل: لن يتم تقديم خيار إدخال درجة حرارة المريض للمشغل.	 
ُممّكن: سيتم تقديم خيار إدخال درجة حرارة المريض للمشغل.	 

SpO2 مصدر تشبع األكسجين
من أجل إرفاق قيمة قياسية لتشبع األكسجين  ّ SpO2ومعدل النبض بسجل اختبار 

المريض، حدد زر مصدر تشبع األكسجين SpO2. توجد ثالثة خيارات من أجل إرفاق 
قيمة قياسية لتشبع األكسجين  SpO2بسجل اختبار المريض:

معطل: لن يتم عرض خيار إرفاق قيمة قياسية لتشبع األكسجين SpO2 بسجل 	 
اختبار المريض للمشّغل.

إدخال يدوي: يجوز للمشّغل إدخال قيمة قياسية لتشّبع األكسجين SpO2 ومعّدل 	 
النبض باستخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة.

آلي: سيكتشف الجهاز أي مقاييس للتأكسج النبضي المتوافقة التي تدعم تقنية 	 
بلوتوث ويعرضها في قائمة المشّغل حيث يتمّكن من التحديد. ستتم قراءة معّدل 

تشبع األكسجين SpO2 والمعدل النبضي بصورة آلية من مقياس التأكسج 
النبضي وعرضها على الشاشة للمشّغل حتى يتم التأكيد. سيملك المشّغل الخيار 

إلدخال قيمة قياسية لتشّبع األكسجين SpO2 ومعّدل النبض يدوّيًا باستخدام لوحة 
المفاتيح المعروضة على الشاشة.

مالحظة: من أجل الحصول على مقياس للتأكسج النبضي المتوافق الذي يدعم تقنية بلوتوث أو من أجل الحصول على قائمة بمقاييس التأكسج 
النبضي المتوافقة التي تدعم تقنية بلوتوث، ُيرجى االتصال بموّفر الخدمة.
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HCO3و BE صيغة
من أجل ضبط صيغة بغرض حساب الزيادة القاعدية وHCO3 الذي يتم إنشاؤه إلجراء 

:HCO3و BE يوجد خياران لصيَغَتي .HCO3و BE اختبار المريض، حدد زر صيغة
SN: سيتم استخدام صيغة Severinghaus NCCLS لحساب الزيادة  	

القاعدية في الدم وقيم HCO3 التي يتم إنشاؤها مع اختبار المريض.
SA: سيتم استخدام صيغة Siggaard-Andersen لحساب الزيادة القاعدية  	

وقيم HCO3 التي يتم إنشاؤها مع اختبار المريض.

pO2 تصحيح درجة حرارة
من أجل ضبط صيغة لتعديل نتيجة pO2 للمريض عند إدخال درجة حرارة المريض من 
قبل المشّغل خالل إجراء اختبار المريض، حدد زر تصحيح درجة حرارة pO2. يوجد 

:pO2 خياران لصيغة تصحيح
Severinghaus: سيتم استخدام صيغة Severinghaus لحساب نتيجة  	

pO2 التي تم تصحيح درجة حرارتها وإنشاؤها مع اختبار المريض.

Kelman-Nunn: سيتم استخدام صيغة Kelman-Nunn لحساب نتيجة  	
pO2 التي تم تصحيح درجة حرارتها وإنشاؤها مع اختبار المريض.

BE مصدر الهيموجلوبين لـ
من أجل ضبط مصدر قيمة الهيموجلوبين المستخدم في حساب الزيادة القاعدية في الدم 
(BEb(، حدد زر مصدر الهيموجلوبين للزيادة القاعدية. توجد ثالثة خيارات لمصدر 

الهيموجلوبين الخاص بالزيادة القاعدية: 
االستخدام االفتراضي: سيتم استخدام 15 جراًما لكل ديسيلتر لقيمة الهيموجلوبين 	 

عند حساب الزيادة األساسية في الدم.
إدخال يدوي: ستتم مطالبة المشّغل بإدخال قيمة الهيموجلوبين لالستخدام في 	 

حساب الزيادة القاعدية في الدم.
الحساب: سيتم استخدام قيمة الهيموجلوبين المحسوبة من قبل جهاز IRMA في 	 

حساب الزيادة القاعدية في الدم.

  مصدر النسخ االحتياطي للهيموجلوبين
من أجل ضبط المصدر الخاص بقيمة الهيموجلوبين المستخدم في حساب الزيادة القاعدية 
في الدم عندما يتم تكوين مصدر الهيموجلوبين إلعداد BE إلى الحساب، ويتعّذر حساب 
الهيموجلوبين من قبل جهاز IRMA، حدد زر   مصدر النسخ االحتياطي للهيموجلوبين. 

يوجد خياران لمصدر النسخ االحتياطي للهيموجلوبين: 
االستخدام االفتراضي: سيتم استخدام 15 جراًما لكل ديسيلتر لقيمة الهيموجلوبين 	 

عند حساب الزيادة األساسية في الدم.
إدخال يدوي: ستتم مطالبة المشّغل بإدخال قيمة الهيموجلوبين لالستخدام في 	 

حساب الزيادة القاعدية في الدم.
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إعدادات الجهاز  8.9
تحتوي إعدادات الجهاز على جميع إعدادات التكوين غير المعنية باالختبار الخاصة بجهاز IRMA. ومن أجل الدخول إلى القوائم الفرعية إلعدادات الجهاز، حدد زر 

إعدادات الجهاز من قائمة اإلعدادات.

Wifi تكوين
يجوز اتصال جهاز IRMA بشبكة السلكية. من أجل االتصال بشبكة السلكية، حدد زر 

تكوين WiFi. سيجري الكمبيوتر اللوحي IRMA المسح الضوئي للشبكات الالسلكية 
المتوفرة.

من أجل االتصال بشبكة السلكية، حدد شريط الشبكة من القائمة.	 
إذا كانت الشبكة الالسلكية ال تتطلب كلمة مرور لالنضمام، فسيحصل جهاز  -

IRMA على عنوان IP وينضم إلى الشبكة.
إذا كانت الشبكة الالسلكية تتطلب كلمة مرور، فسيتم عرض شاشة إدخال  -

كلمة المرور.
من أجل عرض كلمة المرور كما تم إدخالها، حدد صندوق إظهار كلمة  -

المرور.
من أجل إدخال النص في منطقة إدخال النص، المس منطقة إدخال النص.  -

سيظهر مؤشر. استخدم لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة إلدخال نص.
من أجل التبديل بين األحرف الصغيرة واألحرف الكبيرة، اضغط على زر  -

السهم األخضر المتجه ألعلى.
من أجل إدخال الرموز، اضغط على زر 123? لعرض األرقام والرموز  -

بلوحة المفاتيح. من أجل عرض رموز إضافية، اضغط على زر السهم 
المتجه ألعلى األخضر.

بمجرد إدخال كلمة المرور، اضغط على زر اتصال. سيحاول الكمبيوتر  -
اللوحي IRMA الحصول على عنوان IP وينضم إلى الشبكة الالسلكية.

من أجل قطع االتصال من الشبكة الالسلكية، حدد الشبكة من القائمة.	 
 سيظهر مربع حوار بخصائص الشبكة. -
اضغط على زر تجاهل لقطع االتصال من الشبكة. -
إذا كانت الشبكة الالسلكية المرغوبة ال تظهر في القائمة، فاضغط على زر إعادة 	 

المسح الضوئي. ُيجبر الضغط على زر إعادة المسح الضوئي الكمبيوتر اللوحي 
IRMA على إجراء بحث جديد للشبكات الالسلكية.

إذا تطلّب األمر SSID لالنضمام إلى الشبكة الالسلكية، ولم يكن هذا الخيار 	 
.SSID معروًضا على شاشة االتصال بالشبكة الالسلكية، فاضغط على زر

مالحظة: ُيمّكن جهاز IRMA شبكة Wifi ويتصل بشبكة اإلنترنت فقط عند 
التحقق من التحديثات أو إرسال البيانات.

مالحظة: يتعّذر اتصال جهاز IRMA بالشبكة الالسلكية التي تتطلب تثبيت 
شهادة.

مالحظة: ال يوجد تكوين عند استخدام مهايئ Ethernet السلكي. من أجل 
 USB-Ethernet السلكية، قم بتوصيل مهايئ Ethernet استخدام مهايئ
الُمرفقة بجهاز IRMA بداخل منفذ USB في قاعدة IRMA، ثم قم بتوصيل 

كابل الشبكة بداخل مهايئ USB-Ethernet. ُيعّد جهاز IRMA متوافًقا مع DHCP )بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي( فقط ويتصل 
بشبكة اإلنترنت فقط عند التحقق من التحديثات أو إرسال البيانات.
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مهلة عدم النشاط
من أجل تحديد مقدار الوقت الذي قد يظل فيه الكمبيوتر اللوحي IRMA غير نشط قبل 

الدخول في وضع النوم، حدد زر مهلة عدم النشاط.
حدد زر الخيار المتوافق مع مهلة عدم النشاط المطلوبة.	 

مهلة قارئ الكود الشريطي
لضبط مقدار الوقت الذي قد يظل فيه قارئ الكود الشريطي الخاص بالكمبيوتر اللوحي 

IRMA نشًطا بدون الكشف عن الكود الشريطي، حدد زر مهلة عدم النشاط للكود 
الشريطي.
حدد زر الخيار المتوافق مع مهلة عدم النشاط المطلوبة.	 

تنبيهات صوتية
من أجل تكوين جهاز IRMA بحيث يصدر صوت تنبيه وسط إجراء مشغل مؤقت، حدد 

زر التنبيهات الصوتية. يوجد خياران للتنبيهات الصوتية:
معطل: لن ُيصدر جهاز IRMA صوت تنبيه خالل إجراء مهمة مؤقتة.	 
ُممّكن: سُيصدر جهاز IRMA صوت تنبيه وسط إجراء مؤقت كل خمس ثواٍن.	 

IRMA تكوين قاعدة
من أجل تعيين الكمبيوتر اللوحي IRMA إلى قاعدة IRMA، حدد زر تكوين قاعدة 
 :IRMA سيتم عرض القاعدة الحالية بالقرب من أعلى شاشة تكوين قاعدة .IRMA

 IRMA التي تم تعيينها إلى جهاز IRMA باإلضافة إلى الرقم التسلسلي الخاص بقاعدة
اللوحي. إذا تم عرض غير ُمكّون بدالً من الرقم التسلسلي لقاعدة IRMA، فذلك يعني أن 

.IRMA لم يتم تعيينه إلى قاعدة IRMA الكمبيوتر اللوحي
:IRMA من أجل تعيين قاعدة

1 . LED عندما يضيء مصباح IRMA تعمل قاعدة .IRMA قم بتشغيل قاعدة
:IRMA األبيض بجوار زر النشاط بلون أبيض ثابت. من أجل تشغيل قاعدة

ل مصدر طاقة التيار المتردد، أو	  وصِّ
 	.IRMA اضغط على زر النشاط في قاعدة

عند تشغيل قاعدة IRMA، اضغط على زر نشاط قاعدة IRMA ثالث مرات. . 2
سيومض مصباح LED األبيض على قاعدة IRMA مرة واحدة. إذا لم يومض مرة واحدة، فاضغط على الزر ُمجدًدا. انتظر حتى يومض مصباح 

LED األبيض مرة ثانية. اضغط على زر نشاط قاعدة IRMA ثالث مرات. سيبدأ مصباح LED األبيض بالوميض. سيعمل مصباح LED الكهرماني 
لكن لن يومض.
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مالحظة: ستظل قاعدة IRMA في وضع اإلقران لمدة دقيقتين.
في الكمبيوتر اللوحي IRMA، اضغط على زر المسح الضوئي. سيظهر شريط . 3

أزرق لكل قاعدة يتم اكتشافها. سيحتوي كل شريط على الرقم التسلسلي لجهاز 
 IRMA باإلضافة إلى رمز اتصال البلوتوث )تفضل بالرجوع إلى 

القسم 1.10.(
اضغط على زر اتصال البلوتوث. سيظهر زر مع عالمة × باللون األحمر في . 4

الشريط. إذا لم يظهر زر مع عالمة × باللون األحمر في خالل ثالث ثواٍن، 
فاضغط على زر اتصال البلوتوث مرة أخرى.

ستظهر رسالة إقران. واصل االنتظار حتى تظهر رسالة تعيين كافتراضي. . 5
اضغط على زر تعيين كافتراضي.

عندما يتم إقران الكمبيوتر اللوحي IRMA مع قاعدة IRMA الُمحددة، سيظهر . 6
الرقم التسلسلي الخاص بقاعدة IRMA بالقرب من أعلى الشاشة بجوار القاعدة 
الحالية: وسيظهر زر عالمة االختيار باللون األبيض على شريط القاعدة الُمحدد.

إذا فشل االقتران، فاضغط على زر تّم للعودة إلى شاشة إعدادات الجهاز. اضغط . 7
مع االستمرار على زر طاقة الكمبيوتر اللوحي IRMA حتى يظهر مربع حوار 
إعادة التشغيل أو إيقاف التشغيل. حدد إعادة التشغيل. ثم أعد العملية من الخطوة 

رقم 1.
 IRMA األبيض الموجود في قاعدة LED مالحظة: يجب أن يومض مصباح

كما يجب أن يضيء مصباح LED الكهرماني بلون ثابت عندما يتم الضغط 
.IRMA على زر المسح الضوئي على الكمبيوتر اللوحي

IRMA تكوين طابعة
من أجل تعيين الكمبيوتر اللوحي IRMA إلى طابعة IRMA، حدد زر تكوين طابعة 

 .IRMA
مالحظة: يجب تعيين الكمبيوتر اللوحي IRMA إلى قاعدة IRMA حتى يجري 

 .IRMA إلى الكمبيوتر اللوحي IRMA Base تعيين طابعة
سيتم عرض الطابعة الحالية بالقرب من أعلى شاشة تكوين طابعة IRMA: باإلضافة إلى 
الرقم التسلسلي الخاص بطابعة IRMA التي تم تعيينها إلى جهاز IRMA اللوحي. يجب 

أن تملك طابعة IRMA وقاعدة IRMA الرقم التسلسلي ذاته. إذا تم عرض غير ُمكّون بدالً 
من الرقم التسلسلي لطابعة IRMA، فذلك يعني أن الكمبيوتر اللوحي IRMA لم يتم تعيينه 

.IRMA إلى طابعة
:IRMA من أجل تعيين طابعة

1 . LED عندما يضيء مصباح IRMA تعمل قاعدة .IRMA قم بتشغيل قاعدة
:IRMA األبيض بجوار زر النشاط بلون أبيض ثابت. من أجل تشغيل قاعدة

ل مصدر طاقة التيار المتردد، أو	  وصِّ
اضغط على زر النشاط.	 

عند تشغيل قاعدة IRMA، اضغط على زر المسح الضوئي في الكمبيوتر . 2
.IRMA اللوحي

سيظهر شريط أزرق لكل طابعة يتم اكتشافها. سيحتوي كل شريط على الرقم . 3
التسلسلي لطابعة IRMA باإلضافة إلى رمز اتصال البلوتوث )تفضل بالرجوع 

إلى القسم 1.10.(
اضغط على زر اتصال البلوتوث. سيظهر زر مع عالمة × باللون األحمر في . 4

الشريط. إذا لم يظهر زر مع عالمة × باللون األحمر في خالل ثالث ثواٍن، 
فاضغط على زر اتصال البلوتوث مرة أخرى.
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ستظهر رسالة إقران. واصل االنتظار حتى تظهر رسالة تعيين كافتراضي. . 5
اضغط على زر تعيين كافتراضي.

عندما يتم إقران الكمبيوتر اللوحي IRMA مع طابعة IRMA الُمحددة، سيظهر . 6
الرقم التسلسلي الخاص بطابعة IRMA بالقرب من أعلى الشاشة بجوار القاعدة 
الحالية: وسيظهر زر عالمة االختيار باللون األبيض على شريط القاعدة الُمحدد.

إذا فشل االقتران، فاضغط على زر تّم للعودة إلى شاشة إعدادات الجهاز. ثم أعد . 7
العملية من الخطوة رقم 1.

اللغة
من أجل تغيير تنسيق اللغة واألرقام لجهاز IRMA، حدد زر اللغة.

حدد زر اللغة المطلوبة من القائمة.	 
سيتم عرض رسالة تأكيد. اضغط على "موافق".	 

مالحظة: بمجرد تحديد اللغة، سيعرض جهاز IRMA جميع النص المترجم، 
بما في ذلك اإلعداد، وإعدادات الجهاز، وأزرار اللغة ودليل المستخدم لجهاز 

IRMA، في اللغة المحددة. في حال تحّولت لغة جهاز IRMA عن غير قصد 
 LifeHealth إلى لغة أخرى، قم بالدخول إلى دليل المستخدم من موقع

واستخدم لقطات الشاشة بها للبحث عن زر اللغة. لن يتغّير ترتيب األزرار 
وموضعها مع تغيير اللغة، على الرغم من أنه سيتم وضعها إما ناحية اليد 

اليمنى أو اليسرى للشاشة بناًء على اللغة المحددة.

استخدام تاريخ الشبكة ووقتها
من أجل تكوين جهاز IRMA لتعديل التاريخ والوقت الخاص به بصورة تلقائية إلى تاريخ 

ووقت الشبكة، حدد زر استخدام تاريخ وتوقيت الشبكة. يوجد خياران لتكوين استخدام 
تاريخ وتوقيت الشبكة أو عدم استخدامهما:

معطل: سيستخدم جهاز IRMA التاريخ والوقت المحسوبين والمخزنين داخلًيا 	 
به.

ُممّكن: سيحاول جهاز IRMA البحث عن ملقم شبكة اتصال خاص بالوقت 	 
وتعديل تاريخه ووقته بصورة تلقائية.

مالحظة: يجب أن يملك جهاز IRMA شبكة WiFi ممّكنة وأن يكون متصالً 
 USB موّصلة بمنفذ USB-Ethernet بشبكة اإلنترنت، أو أن يملك مهايئ

وكابل شبكة مّتصالً حتى تعمل تلك الخاصية بالشكل مالئم.

تعيين التاريخ
من أجل ضبط تاريخ جهاز IRMA، حدد زر ضبط التاريخ. 

اضبط عنصر التحكم في الزيادة والنقصان األّول إلى الشهر الحالي.	 
اضبط عنصر التحكم في الزيادة والنقصان الثاني إلى التاريخ الحالي.	 
اضبط عنصر التحكم في الزيادة والنقصان الثالث إلى العام الحالي. 	 
اضغط على زر ضبط.	 

مالحظة: تم تعطيل تلك الخاصية في حال تم تكوين تاريخ وتوقيت الشبكة إلى 
ُممّكن.
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تعيين الوقت
من أجل ضبط توقيت جهاز IRMA، حدد زر توقيت التاريخ. 

اضبط عنصر التحكم في الزيادة والنقصان األّول إلى الساعة الحالية.	 
اضبط عنصر التحكم في الزيادة والنقصان الثاني إلى الدقيقة الحالية.	 
إذا تم تكوين جهاز IRMA إلى نظام الوقت 12 ساعة، فاضبط عنصر التحكم 	 

في الزيادة والنقصان في التوقيت الصباحي/المسائي إلى القيمة المالئمة.
اضغط على زر ضبط.	 

مالحظة: تم تعطيل تلك الخاصية في حال تم تكوين تاريخ وتوقيت الشبكة إلى 
ُممّكن.

تعيين المنطقة الزمنية
لتغيير المنطقة الزمنية، حدد زر ضبط المنطقة الزمنية.

حدد المنطقة الزمنية الصحيحة من القائمة.	 
 IRMA مالحظة: ُتستخدم المنطقة الزمنية لتحديد ما إذا كان سيتم تعديل جهاز

بصورة تلقائية إلى التوقيت الصيفي أم ال.

تعيين تنسيق الوقت
 من أجل تكوين جهاز IRMA الستخدام التوقيت سواء أكان بتنسيق 24 ساعة 

أو 12 ساعة، حدد زر تحديد تنسيق التوقيت. يوجد خياران لزر تحديد تنسيق التوقيت:
12 ساعة: سيعرض جهاز IRMA التوقيت على مقياس يتكّون من 12 ساعة.	 
24 ساعة: سيعرض جهاز IRMA التوقيت على مقياس يتكّون من 24 ساعة.	 

تعيين تنسيق التاريخ
من أجل تكوين طريقة ُينسق بها جهاز IRMA التواريخ، حدد زر تعيين تنسيق التاريخ. 

يوجد ثالثة خيارات لزر تحديد تنسيق التوقيت:
شهر/يوم/سنة: سيعرض جهاز IRMA التاريخ في الترتيب شهر/يوم/سنة.	 
يوم/شهر/سنة: سيعرض جهاز IRMA التاريخ في الترتيب يوم/شهر/سنة.	 
سنة/شهر/يوم: سيعرض جهاز IRMA التاريخ في الترتيب سنة/شهر/يوم.	 



8 إعدادات الجهاز

8.28

ُتركت هذه الصفحة بيضاء عمًدا
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الملحق أ: القيود واحتياطات األمان
.)IRMA( يصف هذا الملحق قيود جهاز تحليل الدم

القيود أ.1 
ُتعّد القياسات على جهاز IRMA دقيقة ومضبوطة، كما يظهر في الملحق أ، خصائص األداء. ومع ذلك، قد تنشأ مصادر الخطأ نتيجة التجميع السيئ، ومعالجة عينات 

الدم )أخطاء ما قبل التحليل( وظروف فسيولوجية محددة.

المصادر الشائعة ألخطاء أخذ العينات أ.2 
تم تصميم جهاز IRMA للحد من أخطاء ما قبل التحليل المرتبطة بتأجيل إجراء االختبار، وتخزين العينات والمعالجة. قد تنشأ أخطاء التحليل نتيجة التجميع غير المالئم 

أو معالجة عينات الدم. ُيمكن أن تكون تلك األخطاء ذات صلة بتقنية خزع الوريد، ونوع الهيبارين وتركيزه، وسرعة ملء الحقنة، والمزج السيئ للعينة، والتخزين السيئ 
لها وتأجيل التحليل. ُتعّد معايير معهد القياس المعملي اإلكلينيكي مراجع ممتازة لتجميع العينة ومعالجتها.1, 2, 3

يجب وضع المصادر التالية ألخطاء أخذ العينات التالية في االعتبار في كل مرة تكون فيها نتائج االختبار ال تتوافق مع حالة المريض أو االتجاه المحدد مسبًقا:

خطأ ما قبل التحليل
لم يتم تحليل العينة بصورة عاجلة بعد التجميع. قد يتسبب تحلل السكر في كرات الدم البيضاء والصفائح الدموية والخاليا الشبكية في زيادة ضغط ثاني أكسيد 	 

 4.pO2 2 وقيم الكالسيوم المتأين، وأن تقل درجة الحموضة، وقيم الضغط الجزئي لألكسجينOCp الكربون الجزئي
لم يتم تجميع العينة الهوائًيا. مما نتج عنه تلوث هواء الغرفة. قد تتغير قيمة الحموضة pH، وضغط ثاني أكسيد الكربون الجزئي pCO2، والضغط الجزئي 	 

لألكسجين pO2، والكالسيوم المتأين نتيجة التعّرض لهواء الغرفة.4 
تم تخزين العينة بصورة سيئة.	 
قد ينتج عن العينات التي تم تبريدها قبل التحليل ارتفاع قيم البوتاسيوم على نحو زائف نتيجة حدوث تسرب للبوتاسيوم من الكريات الحمراء والخاليا  -

األخرى.4
لم يتم تحليل عينات من حيث قيمة الحموضة pH وغازات الدم في خالل 5 دقائق من التجميع، وتم تخزينها في درجة حرارة الغرفة مما نتج عنه تغيير  -

في القيمة.
ُيمكن أن يؤدي تأخر تحرير العاصبة عند بزل الوريد إلى ارتفاع قيم البوتاسيوم أو تأثيرات التخفيف على نحو زائف.	 
ُيمكن أن ينتج عن تحلل الدم خالل تجميع العينة ارتفاع قيم البوتاسيوم على نحو زائف. 	 
تم سحب العينة في حقنة غير متوافقة مع جهاز IRMA. انظر القسم 2، متطلبات الحقنة. 	 
لم يتم مزج العينة جيًدا قبل إجراء تحليل العينة. 	 
لم يتم حقن العينة بقوة كافية إلزاحة مادة المعايرة. 	 
كمية غير كافية من العينة.	 
تسبب أسلوب الحقن غير المالئم في تكوين الفقاعات في مسار العينة؛ ولم تتم إزاحة الفقاعات من مسار العينة قبل مرحلة التحليل. 	 

تأثيرات الظروف الفسيولوجية في نتائج االختبار
ُيمكن أن يتداخل الدم من المرضى الذين يتلّقون عالجات محددة، أو ذوي الظروف الفسيولوجية الُمحددة مع أداء مجسات الدم. تفّضل بالرجوع إلى مستندات 	 

المعايير مثل "تأثيرات األمراض في اختبارات المعمل السريرية"5 لمزيد من المعلومات. 
تعتمد دقة قياسات الهيماتوكريت القائمة على التوصيل على نطاق ُمحدد من عدد خاليا الدم البيضاء وإجمالي تركيز البروتين6. قد يكون إجمالي مستويات 	 

البروتين منخفضا في المرضى على وضع المجازة القلبية الرئوية، مما يؤثر بصورة مبدئية في موصلية العينة، ومن َثمَّ يؤثر في نتائج الهيماتوكريت.7 عندما 
ينفصل المريض عن وضع المجازة القلبية، قد يظل المرضى تحت تأثير حالة التخفيف الدموي. يجب أن تضع كل منشأة بروتوكوالت لتحديد متى يجب 

اعتبار أن المريض لم يعد خاضًعا لتأثير التخفيف الدموي. 
يعتمد إجمالي الهيموجلوبين المحسوب )tHb( على االفتراضات التي قد ال تنطبق على بعض الحاالت الفسيولوجية.8,9 	 
تعتمد المعلمات المحسوبة إلجمالي ثاني أكسيد الكربون )TCO2(، والبيكربونات )-HCO3(، والزيادة القاعدية في قيمة الدم )BEb(، والزيادة القاعدية في 	 

السائل البّراني )BEecf(، وإجمالي الهيموجلوبين المحسوب )tHb(، والهيموجلوبين الُمشبع باألكسجين )O2Sat( على االفتراضات التي قد ال تنطبق على 
بعض الحاالت الفسيولوجية.5

يقوم جهاز IRMA بقياس نشاط اإللكتروليت األيوني، وُيعّدل بصورة تلقائية نتائج اإللكتروليت لتتسق مع نتائج األساليب غير المباشرة. 10 ُيعّد هذا التعديل 	 
ُمتاًحا فقط عند تواجد معامل النشاط المفترض وتركيز نموذجي من ماء البالزما.9
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التداخالت أ.3 
تعتمد دراسات التداخل على مستند رقم EP7-P التابع للجنة القومية لمعهد القياس المعملي اإلكلينيكي NCCLS )ُيطلق عليه حالًيا معهد القياس المعملي اإلكلينيكي 

CLSI(. تم مزج المصل أو تحليل الدم الكامل مع مواد ُيحتمل أن تكون متداخلة. التركيزات الُمختبرة والتأثيرات المتوّقعة معروضة في الجدول أ1- أدناه.

التأثير المتوّقعالمادة )التركيزات(التحليل
درجة الحموضة 

(pH(، ضغط ثاني 
أكسيد الكربون 

 ،)pCO2( الجزئي
الضغط الجزئي 

)pO2( لألكسجين

ال يوجد فرق كبير في النتائج مقارنًة مع النتائج المرجعية ونتائج التحكم.بروبوفول )0 - 522 ميكروغرام/مل(

درجة الحموضة 
(pH(، ضغط ثاني 

أكسيد الكربون 
 ،)pCO2( الجزئي

الضغط الجزئي 
)pO2( لألكسجين

ال يوجد فرق كبير في النتائج مقارنًة مع النتائج المرجعية ونتائج التحكم.فينوباربيتال )0 - 500 ميكروغرام/مل(

درجة الحموضة 
(pH(، ضغط ثاني 

أكسيد الكربون 
 ،)pCO2( الجزئي

الضغط الجزئي 
)pO2( لألكسجين

ثيوبنتال )0 - 10 ميكروغرام/مل(
ال يوجد فرق كبير في النتائج مقارنًة مع النتائج المرجعية ونتائج التحكم. التركيزات التي تزيد عن 50 

ميكروغرام / مل لها تأثير كبير على نتائج الرقم الهيدروجيني pH وضغط ثاني أكسيد الكربون الجزئي 
(pCO2( وزيادة معدل النتائج المكبوتة.

كما أجريت دراسة أخرى لتقييم التداخل على جهاز IRMA عندما يتم استقالب العقاقير في البشر. التركيزات الُمختبرة والتأثيرات المتوّقعة معروضة في الجدول أ-2 
أدناه.

التأثير المتوّقعالمادة )التركيزات(التحليل
درجة الحموضة 

(pH(، ضغط ثاني 
أكسيد الكربون 

 ،)pCO2( الجزئي
الضغط الجزئي 

)pO2( لألكسجين

ال يوجد فرق كبير في النتائج مقارنًة مع النتائج المرجعية ونتائج التحكم.بروبوفول )2 - 2.5 ملغرام/كغم(

درجة الحموضة 
(pH(، ضغط ثاني 

أكسيد الكربون 
 ،)pCO2( الجزئي

الضغط الجزئي 
)pO2( لألكسجين

ال يوجد فرق كبير في النتائج مقارنًة مع النتائج المرجعية ونتائج التحكم.فينوباربيتال )4 ملغرام/كغم(

احتياطات األمان بشأن معالجة الدم أ.4 
استخدم تقنيات مقبولة بصفة عامة عند تجميع الدم ومعالجته. 	 
وينبغي اعتبار كل من الخرطوشة وجهاز التجميع من المخلفات الحيوية الخطرة، ويجب التخلص منهما وفقا للمبادئ التوجيهية المعمول بها لمنشأتك. 	 
قد ينبغي فصل جهاز التجميع والخرطوشة قبل التخلص منهما في حال تم استخدام حاويات نفايات طبية صغيرة الحجم.	 

احتياطات األمان األخرى أ.5 
احرص على عدم غمر جهاز تحليل IRMA، أو مصدر طاقة التيار المتردد أو الكمبيوتر اللوحي IRMA في الماء أو أي سائل آخر.	 
 	.IRMA استخدم فقط البطارية الُمحددة في قسم ب.1 مع جهاز تحليل
ال تقم بتشغيل مصدر طاقة التيار المتردد في حال تلف سلك الطاقة أو المقبس.	 
امنع محلول التنظيف السائل من الدخول إلى بطارية جهاز تحليل IRMA أو صندوق الطابعة.	 
إذا تم استخدام المعدات بطريقة لم ُتحددها جهة التصنيع، فقد يحدث اختالل في الحماية التي تقّدمها المعّدات.	 

الجدول أ.1

الجدول أ.2
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المراجع أ.6 
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ب.1

الملحق ب : مواصفات ومعلومات بشأن الخرطوشة
.IRMA ومعلومات بشأن خرطوشة IRMA يتضمن هذا الملحق مواصفات جهاز

IRMA مواصفات جهاز ب.1 

IRMA جهاز
12 – 30 درجة مئوية )86-54 درجة فهرنهايت(درجة حرارة التشغيل

37 درجة مئويةدرجة حرارة قياس الخرطوشة
0 - 50 درجة مئويةشحن الجهاز/درجة حرارة التخزين

5 - %85 )غير مكثفة(الرطوبة النسبية لعملية التشغيل
350 - 900 مم زئبقي )تم القياس من قبل بارومتر مدمج في الجهاز(الضغط البارومتري لعملية التشغيل

من 30 حتى 120 ثانية بعد حقن العينة بناًء على المعلماتتوقيت التحليل
IPX0حماية ضد دخول السائل

انظر القسم ب 3االمتثال

 

IRMA خرطوشة
2.6 × 1.3 × 0.6 بوصة، 66 × 33 × 15.24 ملماألبعاد
5 - 7 أونصات، 15 - 21 جراماالوزن

0.125 - 3.0 ملحجم العينة

IRMA قاعدة
 10.3 × 9.0 × 2.7 بوصةاألبعاد

261.6 × 228.6 × 68.6 ملم
)IRMA 53 أونصة، 3.5 أرطالالوزن )بدون تركيب الكمبيوتر اللوحي 

1500 جرام
مقبس أنبوبي لمصدر طاقة التيار المتردد أو البطاريةعملية التشغيل

12 فولت من التيار المستمر، 5.0 أمبيرمدخل التيار المستمر
USB 2.0 1منافذ

)Bluetooth( معدل البيانات المحسنة فئة 2بلوتوث + V2.1
تأمين اإلقران البسيط )SSP(؛ تشفير 128 بتاألمان

)FCC( االمتثال للجنة االتصاالت الفيدرالية)FCC): QOQWT12 يحتوي معرف لجنة االتصاالت الفيدرالية 
5123A-BGTWT12A :يحتوي معّرف الصناعة الكندية

IRMA بطارية قاعدة
RRC2057 ليثيوم أيونالطراز

> 7 ساعاتالوقت الالزم للشحن
7.5 فولت، 6400 مللي أمبير في الساعةالسعة

UL2054, IEC62133, UN38.3االمتثال:

الجدول ب.1
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ب.2

IRMA الكمبيوتر اللوحي
 9.9 × 0.7 × 5.8 بوصةاألبعاد

251.5 × 18 × 147 ملم
 20 أونصةالوزن

570 جم
5 فولت من التيار المستمر، 2 أمبيرمدخل التيار المستمر )من القاعدة(:

Nvidia, Shield K1 Tabletالطراز
8 بوصات 1920 × 1200 شاشة عرض HD تعمل باللمسشاشة العرض

 802.11n 2×2 MIMO 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز Wi-Fi، Bluetooth 4.0 LE،السلكي
GPS / GLONASS

WPA/WPA2األمان
3.8 فولت، 5100 مللي أمبير في الساعةالبطارية

)FCC( االمتثال للجنة االتصاالت الفيدرالية:)FCC) معرف لجنة االتصاالت الفيدرالية 
 .VOB-P1761WX )P/N 940-81761-2500-xxx WIFI( 

:)FCC) يحتوي معرف لجنة االتصاالت الفيدرالية 
VOB-E1729 )P/N 940-81761-2500-xxx LTE(

IRMA محّول التيار المستمر/التيار المتردد لجهاز
SLPower Electronics, ME60A1203F01الطراز
 4.2 × 2.6 × 1.3 بوصةاألبعاد

106.7 × 66 × 33 ملم
 14.3 أونصةالوزن

400 جم
100 - 240 فولت من التيار المستمر، 1.5 أمبير، 50 - 60 هرتزمدخل
12 فولت من التيار المستمر، 5 أمبيرخرج

UL/EN/IEC60601-1-2،اإلصدار الرابع، EN55011/CISPR11، الفقرة 15.109 االمتثال للتوافق الكهرومغناطيسي
)FCC( للجنة االتصاالت الفيدرالية 

فصل ب االنبعاثات الموصلة والمّشعة
)IEC 60601-1)ed.3 من أجل السالمةسالمة االمتثال

E302267-D1010-1-CB تم إصدارها في 02-10-2015مخطط جهة منح الشهادات
المستوى الخامس )VI( من الكفاءة التي تقّرها وزارة الطاقةاالمتثال للطاقة

IEC 320 C13سلك التيار الكهربي

التخلص من الجهاز - عند نهاية عمرها االفتراضي ب.2 
يجوز إرجاع جهاز IRMA وملحقاته إلى شركة LifeHealth. يجب التخلّص من بطاريات الليثيوم أيون وفًقا للتشريعات المحلية، أو الحكومية أو الفيدرالية حيث 

ُتستخدم تلك البطاريات. ُيرجى التواصل مع الحكومة المحلية بشأن ممارسات التخلّص من النفايات في منطقتك. يجب وضع خيارات إعادة التدوير المتوّفرة في منطقتك 
المحلية في االعتبار عند التخلّص من هذا المنتج أو قد يتم إرجاع البطاريات إلى شركة LifeHealth بغرض إعادة التدوير. ُيرجى االمتثال لتشريعات الشحن الدولية 

الخاصة ببطاريات الليثيوم.

التوجيهات والسالمة واالنبعاثات والمناعة
يتوافق جهاز IRMA مع التوجيهات ومعايير السالمة والمتطلبات التالية:

وصف الوثيقةالرمز التعريفي للوثيقة
EU/2011/65توجيه الحد من المواد الخطرة
EU/2014/30توجيه التوافق الكهرومغناطيسي
EU/2014/35توجيه الجهد المنخفض
EU/2014/53توجيه المعدات الالسلكية

جدول ب.1 ُيتبع

الجدول ب.2
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ب.3

وصف الوثيقةالرمز التعريفي للوثيقة
EN 61326-1:2013
IEC 61326-1:2012

المعدات الكهربائية للقياس والتحكم واالستخدام المختبري - متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي، الجزء 1: المتطلبات العامة

EN 55011:2009 +A1:2010
)CISPR 11:2009/a1:2010)

المعدات الصناعية والعلمية والطبية - خصائص اضطراب تردد موجات الراديو - الحدود وطرق القياس

IEC 61010-1:2010متطلبات السالمة للمعدات الكهربائية بغرض القياس والتحكم واالستخدام المختبري - الجزء 1: المتطلبات العامة
IEC 61010-2-010:2014 متطلبات السالمة للمعدات الكهربائية بغرض القياس والتحكم واالستخدام المختبري - الجزء 010-2: متطلبات خاصة للمعدات المختبرية

بغرض تسخين المواد. 
 EN 60950-1:2006 +

 A11:2009 + A1:2010 +
A12:2011

معدات تكنولوجيا المعلومات - السالمة - الجزء 1: المتطلبات العامة

EN 62311:2008)تقييم المعدات اإللكترونية والكهربائية المتعلقة بقيود تعرض البشر للمجاالت الكهرومغناطيسية )0 هرتز - 300 جيجا هرتز
EN 300 328-1 V2.1.1 أنظمة إرسال الموجات عريضة النطاق: معدات إرسال البيانات تعمل في نطاق 2.4 جيجا هيرتز في نطاق موجات الراديو ذات االستخدامات

الصناعية والعلمية والطبية )ISM( وتستخدم تقنيات التضمين عريض النطاق؛ معيار موحد يغطي المتطلبات األساسية للمادة 3.2 من 
2014/53/EU التوجيه

EN 300 440-1 V1.6.1 ؛ األجهزة قصيرة المدى؛ معدات الراديو الستخدامها في نطاق التردد 1 جيجا)ERM( التوافق الكهرومغناطيسي وأمور الطيف الراديوي
هيرتز إلى 40 جيجا هيرتز؛ الجزء 1: السمات التقنية وسبل االختبار

EN 300 440-2 V1.4.1 2 ؛ األجهزة قصيرة المدى؛ معدات الراديو الستخدامها في نطاق التردد)ERM( التوافق الكهرومغناطيسي وأمور الطيف الراديوي
جيجا هيرتز إلى 40 جيجا هيرتز؛ الجزء 1: مقياس موحدة يغطي المتطلبات األساسية للمادة 3.2 من توجيه معدات االتصاالت الطرفية 

والالسلكية
EN 301 489-1 V1.9.2التوافق الكهرومغناطيسي وأمور الطيف الراديوي؛ معيار التوافق الكهرومغناطيسي لمعدات وخدمات الراديو؛ الجزء 1: متطلبات تقنية شائعة
EN 301 489-3 V1.5.1 التوافق الكهرومغناطيسي وأمور الطيف الراديوي؛ معيار التوافق الكهرومغناطيسي لمعدات وخدمات الراديو؛ الجزء 3: شروط محددة

لألجهزة قصيرة المدى التي تعمل على ترددات بين 9 كيلو هيرتز و246 جيجا هيرتز
EN 301 489-17 V2.1.1 التوافق الكهرومغناطيسي وأمور الطيف الراديوي؛ معيار التوافق الكهرومغناطيسي لمعدات وخدمات الراديو؛ الجزء 17: شروط محددة

ألنظمة نقل إرسال النطاق العريض
EN 301 893 V2.1.1EU/2014/53 5 جيجا هيرتز شبكات الراديو المحلية؛ مقياس موحد يغطي المتطلبات األساسية للمادة 3.2 من التوجيه

ICES-001, Issue 4:2006)ISM( مولدات ترددات الراديو االستخدامات الصناعية والعلمية والطبية
 )FCC( هيئة االتصاالت الفيدرالية

الجزء 15، الجزء الفرعي ب
أجهزة ترددات الراديو

VCCI V-3/2015.04مجلس التحكم الطوعي للتداخل بواسطة معدات تكنولوجيا المعلومات

بيان مطابقة مبسط
بموجب هذا، تعلن شركة EasyDx، التي تمارس نشاطها التجاري تحت مسمى LifeHealth، أن نوع األجهزة الالسلكية، وهي وحدة Bluetooth ووحدة 
 802.11a/b/g/n WLAN + BT، تمتثل للتوجيه رقم EU/2014/53. النص الكامل لبيان المطابقة لتوجيهات االتحاد األوروبي متاح على العنوان التالي: 

www.lifehealthmed.com

التحذيرات واالحتياطات:
احرص على عدم استخدام هذا الجهاز بالقرب من مصادر اإلشعاع الكهرومغناطيسي القوي )على سبيل المثال، مصادر الترددات الالسلكية الموّجهة غير 	 

المؤمنة( نظًرا إلمكانية تداخلها مع عملية التشغيل الصحيحة.
درجة سالمة االستخدام في حالة وجود مركب من عقار مخدر قابل لالشتعال مع الهواء أو األكسجين أو أكسيد النيتروز: لم يتم اعتماد جهاز IRMA بغرض 	 

استخدامه في األجواء الغنّية باألكسجين.
تتحّمل شركة LifeHealth مسؤولية تقديم معلومات بشأن التوافق مع األشعة الكهرومغناطيسية إلى العميل أو المستخدمين. يتحّمل المستخدم مسؤولية ضمان 	 

الحفاظ على بيئة كهرومغناطيسية متوافقة للجهاز حتى ُيمكن أن يعمل الجهاز على النحو المطلوب.
 	.IRMA يجب تقييم بيئة األشعة الكهرومغناطيسية قبل عملية تشغيل جهاز
قد يتسبب استخدام جهاز IRMA في بيئة جافة، وخاّصة في وجود مواد صناعية )المالبس الصناعية، والسجاجيد وما إلى ذلك( في إفساد التفريغ اإلستاتيكي، 	 

والذي قد يتسبب في نتائج خاطئة.
تنبيه: تقيد القوانين الفيدرالية بيع هذا الجهاز إال من خالل ممارس مصرح له وبطلب منه.	 

جدول ب.2 ُيتبع

www.lifehealthmed.com
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ب.4

تعريف الرمز ب.4 
توجد تعريفات الرموز التي تظهر على ملصقات منتج IRMA في جدول ب.3.

مقياس: رقم القسمالوصفالعنوانالرمز

يشير إلى رقم كتالوج الجهة المصنعة حتى يمكن تحديد الجهاز رقم الكتالوج
الطبي

ISO15223-1-2012:5.1.6

جهاز طبي لألغراض التشخيصية 
والمختبرية

يشير إلى جهاز طبي مصمم لالستخدام كجهاز طبي لألغراض 
التشخيصية والمختبرية

ISO15223-1-2012:5.5.1

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من 
قواعد هيئة االتصاالت الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد هيئة االتصاالت 
الفيدرالية. التشغيل يخضع للشرطين التاليين: )1( أال يتسبب هذا 
الجهاز في حدوث تداخل ضار، )2( ويجب أن يقبل هذا الجهاز 

تداخل يستقبله، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى عواقب 
غير مرغوبة

انظر الجدول ب.1 لمراجع لهيئة 
االتصاالت الفيدرالية

يشير إلى ضرورة أن يقرأ المستخدم تعليمات االستخدام لالطالع تنبيه
على معلومات تحذيرية مهمة مثل التحذيرات واالحتياطات التي 

ال يمكن توضيحها على الجهاز الطبي نفسه ألسباب كثيرة

ISO15223-1-2012:5.4.4

ISO15223-1-2012:5.1.1يشير إلى الجهة المصنعة للجهاز الطبيجهة التصنيع

رمز لإلشارة إلى المعدات الكهربائية 
واإللكترونية 

الرمز يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الكهربائية 
واإللكترونية ويتكون من سلة مهمالت بعجالت ومشطوب عليها

2012/19/EU:Annex IX

TUV رمز شهادةTUV هذا المنتج خضع الختبارات األداء الكهربي من قبلTUV America بتصريح من

ISO15223-1-2012:5.1.2يشير إلى ممثل معتمد في المجتمع األوروبيممثل معتمد في المجتمع األوروبي

بطاقة التعريف لخرطوشة التحقق من درجة الحرارة IRMA خرطوشة الحرارة
LH، تستخدم عند إجراء اختبار ضبط جودة درجة الحرارة

ال يوجد

EEC:8.0/93/68إعالن المفوضية األوروبية للتوافقعالمة التوافق األوروبي

لتحديد الوصالت الموجبة والسالبة )األقطاب( لمصدر طاقة التيار أقطاب موصالت التيار المستمر
المستمر

IEC60417/
ISO7000:5926

يشير إلى حدود درجة الحرارة التي يمكن أن يتعرض لها الجهاز حد درجة الحرارة
الطبي بأمان

ISO15223-1-2012:5.3.7

الجدول ب.3
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ب.5

براءات االختراع ب.5 
يتم تصنيع جهاز تحليل الدم )IRMA( بموجب واحدة من براءات االختراع التالية أو أكثر: 9,825,384 و 6,066,243 ,5,232,667.

 يتم تصنيع خراطيش جهاز IRMA بموجب واحدة من براءات االختراع التالية أو أكثر: 
.5,223,433; 5,325,853; 5,384,031; 5,781,024; D351,913; 5,968,329

تظّل براءات االختراع األخرى معلّقة.

تكوينات الخرطوشة/التحليل ب.6 
تتوّفر خراطيش IRMA في تكوينات التحليل التالية:

محسوبالقياسالخرطوشة
BG ،)pCO2( ضغط ثاني أكسيد الكربون الجزئي ،)pH( درجة الحموضة

)pO2( الضغط الجزئي لألكسجين
 ،)TCO2( إجمالي ثاني أكسيد الكربون ،)HCO3-( البيكربونات
الزيادة القاعدية للدم )BEb(، الزيادة القاعدية في السائل البّراني 

)O2Sat( التشبع باألكسجين ،)BEecf)
CC ،)pCO2( ضغط ثاني أكسيد الكربون الجزئي ،)pH( درجة الحموضة

 ،)+Na( الهيماتوكريت، الصوديوم ،)pO2( الضغط الجزئي لألكسجين
البوتاسيوم )K+( الكالسيوم المتأين

 ،)TCO2( إجمالي ثاني أكسيد الكربون ،)HCO3-( البيكربونات
الزيادة القاعدة للدم )BEb(، الزيادة القاعدية في السائل البّراني 
(BEecf(، التشبع باألكسجين )O2Sat(، الهيموجلوبين الكلي 

(tHb(، الكالسيوم المتأين
H3الكالسيوم المتأين )+K( البوتاسيوم ،)+Na( الهيماتوكريت، الصوديوم)tHb( الهيموجلوبين الكلي

تخزين الخرطوشة وأوقات الموازنة ب.7 
بعد إزالة الخرطوشة من حاوية الشحن، يجب موازنة خراطيش IRMA إلى بيئة التخزين الخاصة بها قبل االستخدام )راجع القسم 1.7(. تعتمد أوقات الموازنة على 

نوع المنتج كما يلي:

مدة اإلحماء )بالدقائق(*درجة حرارة التخزينوقت الموازنة )ساعات(الخرطوشة
BG72 15 - 30 درجة مئوية 

(59 - 86 درجة فهرنهايت(
ال شيء

CC72 15 - 30 درجة مئوية 
(59 - 86 درجة فهرنهايت(

ال شيء

H31 15 - 30 درجة مئوية 
(59 - 86 درجة فهرنهايت(

ال شيء

نطاقات التقارير ب.8 
يتم عرض نطاقات التقرير االفتراضية* لكل معلمة في جدول ب.6.

محسوبمعلمةالقياسمعلمة
6.000HCO3 - 8.000 وحدة درجة الحموضةدرجة الحموضة

0 - 99.9 ملليمول/ لتر -
ضغط ثاني أكسيد 

pCO2 الكربون الجزئي
إجمالي ثاني أكسيد 4.0 - 200.0 مم زئبق )0.53 - 26.66 كيلو باسكال(

TCO2 الكربون
0 - 99.9 ملليمول/ لتر 

الضغط الجزئي 
pO2 لألكسجين

 20.0 - 700.0 مم زئبق 
(2.67 - 93.33 كيلو باسكال(

الزيادة القاعدية في قيمة 
)BEb( الدم

99.9± ملليمول/ لتر 

الزيادة القاعدية 10.0 - 80.0 % (.100 - .800 وحدة نظام دولي(الهيماتوكريت
في السائل البّراني 

)BEecf)

99.9± ملليمول/ لتر 

+Na الهيموجلوبين الُمشبع 80.0 - 200.0 )ملليمول/ لتر، مللي مكافئ / لتر(الصوديوم
)O2Sat( باألكسجين

100% - 0

+K ملليمول/ لتر، مللي مكافئ / لتر(البوتاسيوم( 1.00 - 20.00tHb)3.4 - 27.2 جم/ ديسيلتر )2.1 - 16.9 ملليمول/ لتر
iCa0.20 - 5.00 ملليمول/ لتر )0.80 - 20.04 ملجم/ديسيلتر؛ 

0.40 - 10.00 مللي مكافئ / لتر(
iCa)N)/0.20 - 5.00 ملليمول/ لتر )0.80 - 20.04 ملجم

 ديسيلتر؛
0.40 - 10.00 مللي مكافئ / لتر(

الجدول ب.4

الجدول ب.6

الجدول ب.5
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ب.6

دقة شاشة العرض ب.9 
يتم عرض دقة شاشة العرض* لكل معلمة في جدول ب.7.

محسوبمعلمةالقياسمعلمة
0.001HCO3 وحدات درجة الحموضةدرجة الحموضة

0.1 ملليمول/ لتر -
ضغط ثاني أكسيد الكربون 

pCO2 الجزئي
إجمالي ثاني أكسيد الكربون 0.1 مم زئبق (0.01 كيلو باسكال(

TCO2

0.1 ملليمول/ لتر 

الضغط الجزئي لألكسجين 
pO2

الزيادة القاعدية في قيمة الدم 0.1 مم زئبق (0.01 كيلو باسكال(
)BEb)

0.1 ملليمول/ لتر 

الزيادة القاعدية في السائل %0.1 (0.001 وحدة نظام دولي(الهيماتوكريت
)BEecf( البّراني

0.1 ملليمول/ لتر 

+Na الهيموجلوبين الُمشبع 0.1 (ملليمول/ لتر، مللي مكافئ / لتر(الصوديوم
)O2Sat( باألكسجين

0.1%

+K 0.01 (ملليمول/ لتر، مللي مكافئ / لتر(البوتاسيومtHb)0.1 (ملليمول/ لتر، جم/ ديسيلتر
iCa)0.01 (ملليمول/ لتر، مللي مكافئ / لتر، ملجم/ديسيلترiCa)N))0.1 (ملليمول/ لتر، مللي مكافئ / لتر، ملجم/ديسيلتر

* وحدات العرض االفتراضية مكتوبة بخط غامق.

قيود عنصر الربط ب.10 
راجع القسم 8.7 من أجل الحصول على وصف لميزة الربط والتعليمات. يجب أن تكون عناصر الربط بداخل الحدود الموّضحة في جدول ب.8.

خط االعتراضالميلمعلمة
 999.00- إلى 999.00+ (%(0 إلى 10.000الهيماتوكريت

SI +9.9900 9.9900- إلى

القيم المرجعية ب.11 
بينما ُتمّثل القيم المنشورة عموم المرضى، يجب أن يؤسس كل معمل قيمه "الطبيعية" الخاصة والتي تعكس عموم المرضى المحليين والمعدات المستخدمة في الموقع. 

يجب أن ُتمّثل النطاقات المنشورة التالية دلياًل فقط.1,2 

المعلمة التي تم 
قياسها

مالحظاتالنطاق المرجعي

 7.45-7.35 )شريان(1درجة الحموضة
7.43-7.32 )وريد(1

ضغط ثاني أكسيد الكربون الجزئي 
pCO2

 48-35 مم زئبق/6.4-4.7 كيلو باسكال)شريان(1
55-41 مم زئبق/7.3-5.5 كيلو باسكال)وريد(1

pO2 108-83 مم زئبق/14.4-11.1 كيلو باسكال)شريان(1الضغط الجزئي لألكسجين

+Na 145-136 ملليمول/ لتر أو مللي مكافئ / لتر1الصوديوم
+K 5.1-3.5 ملليمول/ لتر أو مللي مكافئ / لتر1البوتاسيوم

iCa1)1.27-1.15 ملليمول/ لتر )2.54-2.30 مللي مكافئ / لتر( )5.08-4.60 ملجم/ديسيلتر

 %42-32 (6-2 أعوام(؛ %45-33 (14-6 عاًما(1الهيماتوكريت
%51-39 )ذكر بالغ(؛ %47-35 )أنثى بالغة(1

مالحظاتالنطاق المرجعيمعلمة محسوبة
HCO3

26-22 ميللي مول )شرياني(1؛ 28-21 ميللي مول )وريدي(3-

إجمالي ثاني أكسيد الكربون 
TCO2

24-19 ميللي مول )شرياني(1؛ 29-22 ميللي مول )وريدي(3

BE1)2-( - )3+( ملليمول/ لتر )شريان أو وريد)

الهيموجلوبين الُمشبع باألكسجين 
)O2Sat)

%98-94 )شريان(1؛ %85-60 )وريد(2

tHb1)14.5-11.0 جم/ ديسيلتر أو 9.1-6.9 ملليمول/ لتر )9-2 أعوام 
 15.0-12.0 جم/ ديسيلتر أو 9.4-7.5 ملليمول/ لتر )12-9 أعوام(1 

 17.4-11.7 جم/ ديسيلتر أو 10.9-7.4 ملليمول/ لتر )74-12 عاًما، ذكر(1
16.1-11.5 جم/ ديسيلتر أو 10.1-7.2 ملليمول/ لتر )74-12 عاًما، أنثى(1

الجدول ب.7

الجدول ب.8

الجدول ب.9



9 المالحق

ج.1

الملحق ج: مبادئ التشغيل
.)IRMA( يصف هذا الملحق أسلوب قياس جهاز تحليل الدم

تقنية القياس ج.1 
يستخدم جهاز IRMA أساليب قياس تعتمد على قياس الجهد، وقياس التيار وقياس التوصيلية بغرض قياس تركيز التحليل في صورة الدم الكاملة كما هو موّضح أدناه:

تقنية القياسأداة استشعار
الفضة/قطب كلوريد الفضةالمرجع

درجة الحموضة )pH(، ضغط ثاني أكسيد الكربون 
الجزئي )pCO2(، الصوديوم )Na+(، البوتاسيوم 

)iCa( كالسيوم متأين ،)+K)

قياس الجهد يستخدم تقنية القطب االنتقائي لأليون12

pO2 يعتمد قياس التيار على مبادئ قطب كالرك11الضغط الجزئي لألكسجين
قياس التوصيليةالهيماتوكريت

قياسات تعتمد على قياس الجهد
تولّد مستشعرات قياس الجهد الخاصة بجهاز IRMA تردًدا ذا صلة بتركيز األيون وفًقا لمعادلة نرنست:

E = E° + S log )C1/C2(
E هو الجهد المتولد 	
E° هو قيمة ثابتة للمستشعر 	
S هو درجة حساسية المستشعر 	
C1 وC2 هما نشاَطا األيون خارج غشاء المستشعر وداخله. 	

قياس التيار 
تولّد مستشعرات قياس التيار الخاصة بجهاز IRMA تياًرا ذا صلة بتركيز التحليل وفًقا للعالقة: 

i = S )C( + B
i هو التيار المتولّد 	
C هو تركيز التحليل أو الضغط الجزئي لعينة االختبار 	
B هو التيار المتولّد في غياب التحليل 	

قياس التوصيلية
يحدد جهاز IRMA الهيماتوكريت بناًء على التوصيلية الكهربية، والتي تتعلّق بالهيماتوكريت في صورة الدم الكامل:

ƒ )1 / Ω( = الهيماتوكريت %
Ω = مقاومة العينة 	

 	Ω / 1 = التوصيلية

المعلمات المحسوبة ج.2 
ُيمكن حساب المعلمات األخرى من قبل جهاز IRMA بناًء على القيم التي تم قياسها لعينة الدم. تفضل بالرجوع إلى الملحق ب، الجدول ب8- للحصول على قائمة 

بالمعلمات المحسوبة التي أنشأها جهاز IRMA. ُتستخدم المعادالت التالية بغرض حساب كٍل من المعلمات:
البيكربونات 1,9

تتوّفر صيغتان لحساب البيكربونات Severinghaus/NCCLS أو Siggaard-Andersen. راجع القسم 8.8 للحصول على تعليمات بشأن تحديد الصيغة.
 	Henderson Hasselbach: [HCO3-] = 0.0307 × pCO2 × 10 )pH-6.1( على معادلة Severinghaus/NCCLS تعتمد صيغة
 	 Siggaard-Andersen: [HCO3-] = 0.230 × pCO2 × antilog )pH-pKp( صيغة 

pKp = 6.125-lg{1 + antilog)pH-8.7(} حيث تكون

الجدول ج.1
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ج.2

إجمالي ثاني أكسيد الكربون 1,9
 CO2: TCO2 = [H2CO3] + [HCO3-]هو حاصل جمع البيكربونات وثاني أكسيد الكربون المذاب ،[TCO2] ،إجمالي ثاني أكسيد الكربون

 	TCO2 = 0.0307 × pCO2 + [HCO3-] أو Severinghaus/NCCLS: [H2CO3] = 0.0307 × pCO2 صيغة بيكربونات
 	TCO2 = 0.230 × pCO2 + [HCO3-] أو Siggaard-Andersen: [H2CO3] = 0.230 × pCO2 صيغة بيكربونات

الزيادة القاعدية للدم 2,10
الزيادة القاعدية للدم )BEb(، والتي ُيطلق عليها كذلك الزيادة القاعدية المختبرية أو الفعلية، هي االختالف في تركيز القاعدة القوية في صورة الدم الكاملة وتتم معايرته 

في الدم ذاته بحمض قوي أو قاعدة تكون درجة حموضتها=7.40/ضغط ثاني أكسيد الكربون الجزئي pCO2 = 5.33 كيلوباسكال عند درجة حرارة 37 درجة مئوية. 
تتوّفر صيغتان لحساب الزيادة القاعدية: Severinghaus/NCCLS أو Siggaard-Andersen. راجع القسم 8.8 للحصول على تعليمات بشأن تحديد الصيغة.

صيغة [)Severinghaus/NCCLS: BEb = )1-0.014 x Hb( [HCO3- - 24.8 + )1.43 × Hb + 7.7()pH-7.4 حيث تكون Hb قيمة 	 
الهيموجلوبين التي تم إدخالها

 	Siggaard-Andersen: BEb = 0.5)8a’-0.919) + 0.5[)0.919-8a’)2 - 4)24.47- HCO3- {5.33})]1/2 صيغة
  a’                                          a’                                    a’    

- a’ = 0.00404 + 0.000425 x Hb
- HCO3- )5.33( = 0.230 x 5.33 x antilog[)pH)st( - 6.161( / 0.9524]
- pH)st( = pH + lg)5.33 /pCO2( × [pH)Hb( - pH] / [lg)pCO2 )Hb(( - lg)7.5006 × pCO2)]
- pH)Hb( = 0.0406 x Hb + 5.980 - 1.920 x antilog)-0.16169 x Hb(
- lg)pCO2 )Hb(( = -0.017674 x Hb + 3.4046 + 2.12 x antilog)-0.15158 x Hb(

الزيادة القاعدية في السائل البّراني4,9
الزيادة القاعدية في السائل البّراني )BEecf(، ُيطلق عليها كذلك الزيادة القاعدية االفتراضية، أو الزيادة القاعدية المعيارية، هي الكمية التي تعكس العناصر المؤثرة 

في درجة الحموضة غير المتعلّقة بالتنفس. تتوّفر صيغتان لحساب الزيادة القاعدية: Severinghaus/NCCLS أو Siggaard-Andersen. راجع القسم 8.8 
للحصول على تعليمات بشأن تحديد الصيغة.

 	Severinghaus/NCCLS: BEecf = [HCO3-] - 24.8 + 16.2)pH - 7.4( صيغة
صيغة Siggaard-Andersen: BEecf = BEb عندما تكون Hb = 3 ملليمول/ لتر	 

التشبع باألكسجين5
التشّبع باألكسجين )O2Sat( هو كمية األوكسي هيموجلوبين في المحلول والذي ُيعّبر عنه بكسر من إجمالي كمية الهيموجلوبين القادرة على االندماج في 
األكسجين )أوكسي هيموجلوبين باإلضافة إلى هيموجلوبين بدون أكسجين(. يحسب جهاز IRMA التشّبع باألكسجين من خالل الضغط الجزئي لألكسجين 
(pO2( الذي تم قياسه ومنحنى تفارق األوكسي هيموجلوبين المفترض. تختلف تلك النتائج بصورة ملحوظة عن القياس المباشر. قد تنشأ أخطاء ملحوظة 

من الناحية اإلكلينيكية من اندماج تلك القيمة المحسوبة في المزيد من العمليات الحسابية، مثل كسر التحويلة أو من خالل افتراض أن القيمة التي تم 
الحصول عليها مساوية لكسر األوكسي هيموجلوبين.

   O2Sat = 100 [)pO2')
4 - 67.07)pO2')

3 + 2121)pO2')
2 - 8532 × pO2']

  [)pO2')
4- 67.07)pO2')

3 + 2396)pO2')
2 - 31350 × pO2' + 936000]

pO2' = pO2 × 10 [0.48)pH - 7.4(] حيث يكون 

الهيموجلوبين الكلي
يتم تقدير الهيموجلوبين الكلي )tHb( من نسبة الهيماتوكريت باستخدام المعادلة التالية: 

% Hct × MCHC /100 = )جم/ ديسيلتر( tHb
ُيفترض أن يكون متوّسط تركيز الهيموجلوبين في الكرات )MCHC(، 34 جم/ ديسيلتر.	 

tHb)ملليمول/ لتر( = tHb)جم/ ديسيلتر( 	
1.6114                           
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ج.3

الكالسيوم المتأين الذي تمت معايرة درجة حموضته
ُيمكن إنشاء نتائج الكالسيوم المتأين الذي تمت معايرة درجة حموضته لقيم درجة الحموضة بين 7.2 و7.6، وُتمّثل نتائج الكالسيوم المتأين الذي تمت معايرة درجة 

 حموضته نتيجة الكالسيوم المتأين الذي تمت معايرته إلى قيمة درجة حموضة تصل إلى 7.400 باستخدام المعادلة التالية: 
iCa)N( = iCa)1 - [0.53 × )7.4 - pH(](

تصحيح درجة حرارة المريض5,6، 7,8
ُيمكن إدخال درجة حرارة المريض بداخل جهاز IRMA إذا انحرف عن 37 درجة مئوية. تتم إعادة حساب قيم درجة الحموضة وغاز الدم الذي تم قياسه عند درجة 

الحرارة المدخلة )T( باستخدام إما معادلة Severinghaus أو Kelman-Nunn. راجع القسم 8.8 للحصول على تعليمات بشأن تحديد الصيغة. 
 pH)T) = pH)37°C) - 0.0147)T-37( + 0.0065)7.40 - pH)37°C)()T-37(

 pCO2)T) = pCO2)37°C) × 10)0.019{T-37}(

:Severinghaus pO2 معادلة 

  pO2
3.88+0.071*10-11*5.49

  pO2
3.88+2.30*10-9*9.72

 	pO2Final = pO2 * 10 

 	T-37° حيث تكون درجة الحرارة Δ 
 معادلة Δ) Kelman-Nunn pO2: pO2Final = pO2 × 10[{0.0052 + 0.027)1-10^-0.13)100-O2Sat((} درجة الحرارة(]

	 T-37° حيث تكون درجة الحرارة Δ

المراجع ج.3 
1.   National Committee for Clinical Laboratory Standards )NCCLS(: Vol. 14 No. 11, Section 5.5 )C12-A, 9/94(, 

equations 6, 7, 9. 
2.   National Committee for Clinical Laboratory Standards )NCCLS(: Vol. 14 No. 11, Section 5.9 )C12-A, 9/94(, 

equation 15. 
3.   National Committee for Clinical Laboratory Standards )NCCLS(: Vol. 14 No. 11, Section 5.8 )C12-A, 9/94(, 

equation 14. 
4.   Burnett and Noonan, Clinical Chemistry, 20/12, 1499-1506 )1974(. 
5.   National Committee for Clinical Laboratory Standards )NCCLS(: Vol. 14 No. 11, Section 6.0 )C12-A, 9/94(, 

equation 23. 
6.   National Committee for Clinical Laboratory Standards )NCCLS(: Vol. 14 No. 11, Section 6.0 )C12-A, 9/94(, 

equation 24. 
7.   National Committee for Clinical Laboratory Standards )NCCLS(: Vol. 14 No. 11, Section 6.0 )C12-A, 9/94(, 

equation 25. 
8. Kelman GR, Nunn JF, J Appl Physiol 1966; Vol. 21, 1484-1490. 
9.  Siggaard-Andersen O., Wimberley P.D., Fogh-Andersen N., Gothgen I.H., “Measured and Derived Quantities with 

Modern pH and Blood Gas Equipment: Calculation Algorithms with 54 Equations”, in Scandinavian Journal of 
Clinical & Laboratory Investigation, 48: Suppl 189:7-15. 

10. Siggaard-Andersen O., The Acid-Base Status of the Blood, 4th ed., 1974.
11. Malley WJ, Clinical Blood Gases-Application and Noninvasive Alternatives, 1st ed., 1990. 
12. Anderson SC, Cockayne S, Clinical Chemistry-Concepts and Applications, 1st ed., 1993. 

]} 

]} 

 (Δ درجة الحرارة( 
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ج.4

ُتركت هذه الصفحة بيضاء عمًدا
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د.1

الملحق د: خصائص األداء
يصف هذا الملحق دقة جهاز تحليل الدم )IRMA( وصّحته. النتائج المبينة أدناه هي عينات من نتائج اختبار األداء. تتوفر تفاصيل أكثر عند 

الطلب.

الدقة د.1 
وثيقة معهد المعايير السريرية والمختبرية، EP09-A3: مقارنة األساليب وتقدير االنحياز باستخدام عينات المرضى؛ تم استخدام المبادئ التوجيهية 

المعتمدة - اإلصدار الثالث. تم قياس عينات دم كاملة داخلًيا باستخدام محلل IRMA LH ومحلل IRMA TRUPOINT. من أجل زيادة المدى الذي تم 
اختباره، تم تعديل ٪20 من العينات عن طريق مقياس توتر غازات الدم أو إضافة الشوارد الكهربية إليها أو تغيير تركيز البالزما. ويبين الجدول التالي 

اإلحصائيات لكل معلمة:

النطاق المختبر )قابل التحليل
عدد العيناتلإلبالغ عنه(

Passing - Bablock انحدارBland-Altman نتائج توزيع

Sy.xخط االعتراضالميل
متوسط االنحيازالخطأ المعياري المتوسط

7.660 - 7.073درجة الحموضة
)6.000 - 8.000)401.046-0.3350.0050.006

 pCO2 ضغط ثاني أكسيد الكربون الجزئي
ملم زئبق

14.5 - 111.1
)4.0 - 200.0)401.038-1.9990.380-0.023

210.1 - 39.0 ضغط األكسجين الجزئي pO2 ملم زئبق
)20.0 - 700.0)401.003-0.1290.7350.193

149.2 - 90.6صوديوم (+Na( مليمول/ لتر
)80.0 - 200.0)400.9880.9500.315-0.145

13.57 - 1.17بوتاسيوم (+K( مليمول/ لتر
)1.00 - 20.00)400.9880.0330.036-0.054

4.18 - 1.23كالسيوم متأين )iCa( مليمول/ لتر
)0.20 - 5.00)401.022-0.0400.0160.018

% )Hct( 68.7 - 10.6الهيماتوكريت
)10.0 - 80.0)401.048-2.4900.3030.743

الضبط د.2  
وفًقا للمعيار EP05-A3 من معهد المعايير السريرية والمختبرية: تقييم دقة أساليب القياس الكمية؛ مبدأ توجيهي معتمد - اإلصدار الثالث، تم تقييم إعادة إنتاج النتائج 

باستخدام بروتوكول متعدد المواقع، 3 × 5 × 5 (3 مواقع، 5 أيام، 5 تكرارات في اليوم(. وأحد هذه المواقع هو LifeHealth، أما الموقعان األخريان فكانا موقعين 
خارجيين. وقد أجرى التحليل باستخدام طريقة ANOVA ثنائية االتجاه.

تكونت العينات من ثالثة مستويات من محلول ضبط الجودة المائي لجميع التحاليل )مادة ضبط الجودة QC623 المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3 المصنوعة 
بواسطة RNA Medical في ديفينس، ماساتشوستس( باستثناء الهيماتوكريت الذي كان له مستويان )مادة ضبط الجودة QC900 المستوى 1 والمستوى 2 المصنوعة 

بواسطة RNA Medical في ديفينس، ماساتشوستس(. 
يتم وصف تقديرات التباين على باالنحراف المعياري والنسبة المئوية لمعامل االختالف بالنسبة قابلية التكرار والدقة داخل المختبر وقابلية إعادة اإلنتاج. 

المتوسطعدد العيناتالتحليل

قابلية إعادة اإلنتاجالدقة داخل المختبرقابلية التكرار

االنحراف 
المعياري

النسبة المئوية 
لمعامل 
االختالف

االنحراف 
المعياري

النسبة المئوية 
لمعامل 
االختالف

االنحراف 
المعياري

النسبة المئوية 
لمعامل 
االختالف

المستوى 1
757.1570.0070.0920.0070.0940.0070.094درجة الحموضة

 pCO2 ضغط ثاني أكسيد الكربون الجزئي
7575.61.1541.5271.2211.6161.2311.629ملم زئبق

7572.33.5724.9393.8945.3833.8945.383ضغط األكسجين الجزئي pO2 ملم زئبق

75114.40.7250.6340.7270.6360.7290.637صوديوم (+Na( مليمول/ لتر

752.000.0130.6740.0140.6800.0140.688بوتاسيوم (+K( مليمول/ لتر

751.400.0151.0400.0151.1020.0151.102كالسيوم متأين )iCa( مليمول/ لتر

الجدول د.1

الجدول د.2
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د.2

المتوسطعدد العيناتالتحليل

قابلية إعادة اإلنتاجالدقة داخل المختبرقابلية التكرار

االنحراف 
المعياري

النسبة المئوية 
لمعامل 
االختالف

االنحراف 
المعياري

النسبة المئوية 
لمعامل 
االختالف

االنحراف 
المعياري

النسبة المئوية 
لمعامل 
االختالف

% )Hct( 7523.70.3641.5330.3641.5330.4071.715الهيماتوكريت

المستوى 2
757.4320.0080.1080.0080.1080.0080.111درجة الحموضة

 pCO2 ضغط ثاني أكسيد الكربون الجزئي
7544.01.0072.2901.0272.3361.0602.412ملم زئبق

75112.04.0043.5754.0043.5754.0123.582ضغط األكسجين الجزئي pO2 ملم زئبق

75135.81.0360.7631.0580.7791.0920.804صوديوم (+Na( مليمول/ لتر

754.440.0350.7790.0350.7790.0370.833بوتاسيوم (+K( مليمول/ لتر

751.090.0110.9860.0111.0550.0111.055كالسيوم متأين )iCa( مليمول/ لتر

% )Hct( 7547.00.2500.5320.2500.5320.3160.673الهيماتوكريت

المستوى 3
757.6500.0070.0940.0070.0940.0070.094درجة الحموضة

 pCO2 ضغط ثاني أكسيد الكربون الجزئي
7521.20.5782.7260.5942.8050.5992.828ملم زئبق

75159.34.4762.8104.5532.8584.7152.960ضغط األكسجين الجزئي pO2 ملم زئبق

75163.20.9520.5831.0440.6401.0550.647صوديوم (+Na( مليمول/ لتر

756.400.0370.5760.0400.6290.0400.629بوتاسيوم (+K( مليمول/ لتر

750.490.0051.0260.0051.1040.0061.196كالسيوم متأين )iCa( مليمول/ لتر

د.3 الخطية
باستخدام معيار EP06-A من معهد المعايير السريرية والمختبرية: تقييم خطية إجراءات القياسات الكمية: نهج إحصائي؛ مبدأ توجيهي معتمد، تم جمع 

البيانات باستخدام الحلول الخطية المتاحة تجارًيا )مادة ضبط الجودة CVC123 المصنعة من قبل RNA Medical في ديفينس، ماساتشوستس(. 
أجرت ثالثة )3( مواقع )أحدها داخلي واالثنان األخريان خارجيان( 5 مستويات بأربعة أمثال مواد الخطية لكل التحاليل. نقاط البيانات التي تعد من القيم 

المتطرفة تم تقييمها بالشكل مرئي وإحصائي، ووفًقا لـمعيار EP06-A من معهد المعايير السريرية والمختبرية، ثم تمت إزالتها. 
ولم ُتظهر قيم الرقم الهيدروجيني pH وضغط ثاني أكسيد الكربون الجزئي pCO2 وضغط األكسجين الجزئي pO2 أي معامالت غير خطية كبيرة. 
وقد أظهرت قيم الصوديوم Na والبوتاسيوم K وأيون الكلسيوم Ca++ والهيماتوكريت Hct معامالت غير خطية كبيرة، ولكن كانت االختالفات بين 

الدرجات األعلى والنماذج الخطية ضمن حدود الخطأ المسموح به.
كانت النتائج كالتالي:

النطاق المرجعيR2خط االعتراضالميلالتحليل

7.862 - 0.9960.0350.9996.845درجة الحموضة

 pCO2 ضغط ثاني أكسيد الكربون الجزئي
99.4 - 0.8030.99711.9-1.019ملم زئبق

467.4 - 13.090.99140.8-1.06ضغط األكسجين الجزئي pO2 ملم زئبق

168.8 - 0.9752.3690.99989.5صوديوم (+ Na( مليمول/ لتر

10.62 - 0.0650.9991.68-1.017بوتاسيوم (+ K( مليمول/ لتر

2.71 - 0.9750.0161.0000.48كالسيوم متأين )iCa( مليمول/ لتر

%)Hct( 59.6 - 0.6001.00018.2-1.033الهيماتوكريت

الجدول د.3
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هـ.1

ملحق هـ: اإلعدادات االفتراضية
.)IRMA( يصف هذا القسم إعدادات المصنع االفتراضية لجهاز تحليل الدم

اإلعدادات االفتراضية
راجع القسم 8 لمزيد من التعليمات بشأن إنشاء إعدادات جهاز IRMA. إعدادات المصنع ُمدرجة أدناه:

اإلعداد االفتراضيالفئة
إعدادات معرف المشغل

لمعرف الكائن مطلوب	  معطَّ
لمطلوب كلمة المرور	  معطَّ
123456تحرير قائمة معرفات الكائنات	 
لمعرف الكائن في التقارير	  معطَّ
تخٍط: 30، طول معرف الكائن 30قناع الكود الشريطي لمعرف الكائن	 

إعدادات معرف المريض
لمعرف المريض مطلوب	  معطَّ
مجهولمعرف المريض االفتراضي	 
1 - 30طول معرف المريض	 
لم يتم تكوين أيٍّ منهاقناع إدخال معرف المريض	 
لم يتم تكوين أيٍّ منهاقناع الكود الشريطي لمعرف المريض	 

إعدادات الخرطوشة
تكوين الخرطوشة	 
- BGABG, HCO3-, TCO2, BEb, BEecf, O2Sat
- CCABG, Hct, Na+, K+, iCa, HCO3-, TCO2, BEb, BEecf, O2Sat, tHb
- H3Hct, Na+, K+, iCa, tHb
لم يتم تكوين أيٍّ منهاإدارة دفعات الخرطوشة	 
السماح بإدخال دفعة جديدة أثناء إجراء 	 

االختبار
ُممّكن

لم يتم تكوين أيٍّ منهاإدارة دفعات مادة ضبط جودة السائل	 
نطاقات التحليل

لأنواع العينات/المرضى	  معطَّ
إعداد نوع العينة/المريض	 
بالغنوع المريض -
شريانينوع العينة -

العضدي، والكعبري والفخذي	 
اليمين، اليسار -
خط شرياني	 

الوريد، الوريد المختلط، الشعيراتنوع العينة -

طفلنوع المريض -
شريانينوع العينة -

العضدي، والكعبري والفخذي	 
اليمين، اليسار -
خط شرياني	 

الوريد، الوريد المختلط، الشعيراتنوع العينة -
طفل رضيعنوع المريض -

الجدول هـ.1
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هـ.2

اإلعداد االفتراضيالفئة
الشعيرات، الحبل السريأنواع العينة -
لالنطاقات المرجعية للمريض	  معطَّ
لم يتم تكوين أيٍّ منهاإعداد نطاق المريض	 
لالنطاقات المرجعية الرئيسية	  معطَّ
لم يتم تكوين أيٍّ منهاإعداد النطاق الرئيسي	 
لنطاقات التقارير	  معطَّ
تفضل بالرجوع إلى الملحق ب، الجدول ب-6إعداد نطاق التقرير	 

إعدادات تأمين اختبار ضبط الجودة
إعدادات تأمين اختبار ضبط الجودة 	 

اإللكتروني
ل معطَّ

جدول اختبار ضبط الجودة  -
اإللكتروني

الورديات: 3؛ توقيت البدء 07:00

طباعة اختبارات ضبط الجودة  -
اإللكترونية

عدم الطباعة

إعدادات االختبار
 	Allen لإدخال نتيجة اختبار معطَّ
 	Allen 3 - 30نطاق اختبار
 وضع تجاوز االرتباط الخاص 	 

Hct باختبار
ل معطَّ

 إعداد تجاوز االرتباط الخاصة 	 
Hct باختبار

جميع معرفات الكائن: نقطة الميل 1.000؛ نقطة الحصر 0.00

لوضع إدخال الطبيب	  معطَّ
لم يتم تكوين أيٍّ منهاإدارة قائمة األطباء	 
لإدخال مالحظة المستخدم	  معطَّ
لم يتم تكوين أيٍّ منهاإدارة قائمة مالحظات المستخدم	 
تفضل بالرجوع إلى الملحق ب، الجدول ب-7إعدادات وحدات القياس	 

إعدادات اختبار غازات الدم الشرياني
لوضع المعالجة باألكسجين	  معطَّ
لم يتم تكوين أيٍّ منهاتكوين أجهزة األكسجين	 
تكوين أجهزة التنفس االصطناعي 	 

باألكسجين
لم يتم تكوين أيٍّ منها

لإدخال درجة حرارة المريض	  معطَّ
لمصدر غازات الدم الشرياني	  معطَّ
 	HCO3و BE صيغةSeveringhaus NCCLS
 	pO2 تصحيح درجة حرارةSeveringhaus
 	BE استخدام االفتراضيمصدر الهيموجلوبين لـ
استخدام االفتراضي  مصدر النسخ االحتياطي للهيموجلوبين	 

إعدادات الجهاز
 	Wifi لم يتم تكوين أي شبكاتتكوين
دقيقتانمهلة عدم النشاط	 
30 ثانيةمهلة قارئ الكود الشريطي	 
ُممّكنتنبيهات صوتية	 
 	IRMA تكوين قاعدةIRMA مقترًنا مع قاعدة IRMA يصل الكمبيوتر اللوحي
 	IRMA تكوين طابعةIRMA مقترًنا مع طابعة IRMA يصل الكمبيوتر اللوحي

جدول اإلعدادات هـ.1 ُيتبع
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هـ.3

اإلعداد االفتراضيالفئة
العربيةاللغة	 
لاستخدام تاريخ الشبكة ووقتها	  معطَّ
التاريخ الحالي في منشأة جهة التصنيعتعيين التاريخ	 
التوقيت الحالي في منشأة جهة التصنيعتعيين الوقت	 
التوقيت القياسي المركزيتعيين المنطقة الزمنية	 
24 ساعةتعيين تنسيق الوقت	 
D/M/Yتعيين تنسيق التاريخ	 

جدول اإلعدادات هـ.1 ُيتبع
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هـ.4

ُتركت هذه الصفحة بيضاء عمًدا
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و.1

ملحق و: الضمان
يحتوي هذا الملحق على معلومات بشأن الضمان.

الضمان المحدود و.1 
تضمن شركة EasyDx، والتي تعمل تحت اسم LifeHealth، )"الشركة"( أن تكون قاعدة IRMA، ومصادر طاقة التيار الكهربي المتردد، والكمبيوتر اللوحي 

IRMA، وبطاقة التحقق من درجة الحرارة خالية من العيوب في مواد التصنيع أو في التصنيع نفسه في ظروف االستخدام العادي وصيانة تصل إلى عامين )2( بعد 
تاريخ الشحن وتكون خاضعة للشروط واألحكام التالية. يتم استثناء زجاج الكمبيوتر اللوحي IRMA والموصل الطرفي للخرطوشة من تغطية الضمان.

يجب إبالغ االدعاءات بشأن العيوب في مواد التصنيع أو في التصنيع نفسه إلى الشركة ويتم إرجاع المنتج إلى الشركة، وُتدفع مصاريف النقل مقّدًما في خالل فترة 
الضمان. 

إذا اكتشف فريق التفتيش في الشركة عيوًبا في المواد أو التصنيع، فسيتم إصالح قاعدة IRMA، ومصدر طاقة التيار المتردد، والكمبيوتر اللوحي IRMA، وبطاقة 
التحقق من درجة الحرارة أو استبدالها في الشركة مجاًنا وُتعاد إلى المشتري كما ُتدفع مصاريف النقل مقّدًما. إذا لم يجد فريق التفتيش في الشركة أي عيوب في المواد أو 

التصنيع، فسوف يتم تطبيق رسوم اإلصالح واالستبدال الطبيعية في الشركة. 
ويبطل االستخدام غير السليم أو الصيانة السيئة لقاعدة IRMA، أو مهايئ التيار الكهربي المتردد، أو الكمبيوتر اللوحي IRMA، أو بطاقة التحقق من درجة الحرارة، أو 

تشويهها أو تغييرها هذا الضمان. 

قيود اإلجراءات و.2 
ُتعّد إجراءات الصيانة أو االستبدال، المنصوص عليها في هذا الضمان المكتوب، اإلجراء الحصري للمشتري عند وجود أي خلل في منتج الشركة. يوافق أي مشتٍر 

لمنتج LifeHealth، أن شركة LifeHealth لن تتحّمل مسؤولية أي نفقات أخرى، على سبيل المثال ال الحصر، التلف أو الخسارة العرضية أو التبعية. 
ُتعّد جميع التزامات الشركة ُملغاة بعد مرور عامين من تاريخ الشحن األصلي. 

إخالء مسؤولية الضمان و.3 
يحمل كل منتج تابع لشركة LifeHealth ضماًنا محدوًدا ومكتوًبا وواضًحا، والذي ُيعّد الضمان الوحيد، سواء أكان واضًحا أو مضموًنا أليٍ من منتجات 

 .LifeHealth
تخلي شركة LifeHealth مسؤوليتها عن جميع الضمانات األخرى، بما في ذلك الضمانات الضمنية لقابلية التسويق أو المالءمة.



ُتركت هذه الصفحة بيضاء عمًدا
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