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المقدمة

جدول المحتويات

يوفر مقياس الحدقة NPi®-300 من ®NeurOptics  لألطباء التكنولوجيا الكمية لألشعة تحت الحمراء لقياس حجم الحدقة واتجاهها بشكل موضوعي ودقيق 
 LCD تصميًما مريًحا، ويأتي مدمًجا به ماسح الرمز الشريطي المدمج، وشحن السلكي، وشاشة NPi-300 والتفاعل لدى المرضى ذوي الحاالت الحرجة. ويوفر

سهلة القراءة تعمل باللمس ورسومات.

دواعي االستخدام
مقياس الحدقة NPi-300 عبارة عن ماسح ضوئي محمول باليد يقيس حجم الحدقة وتفاعلها لدى المرضى الذين يحتاجون إلجراء فحوصات الحدقة العصبية. 

وُتستخدم النتائج المستمدة من عمليات المسح على NPi-300 للحصول على معلومات فقط، وال ينبغي استخدامها ألغراض التشخيص الطبية. وال ينبغي تشغيل 
NPi-300 إال من قبل موظفين سريريين مدربين تدريًبا سليًما، بتوجيه من طبيب مؤهل.

موانع االستخدام
تجنب االستخدام عندما يكون تركيب المدار متضرًرا، أو عندما تكون األنسجة الرخوة المحيطة متورمة أو متقرحة.
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التحذيرات والتنبيهات
التحذيرات

تظهر التحذيرات والتنبيهات في هذا الدليل حيثما تكون ذات صلة بالموضوع. وتنطبق 
التحذيرات والتنبيهات المدرجة هنا بشكل عام في أي وقت تقوم فيه بتشغيل الجهاز.

•   استخدام مقياس الحدقة NPi-300 - ُيستخدم NPi-300 من قبل موظفين 
سريريين مدربين، بتوجيه من طبيب مؤهل.

•   إذا ثبت وجود مشكلة في أثناء تشغيل الجهاز، فيجب التوقف عن استخدام 
الجهاز وإحالته إلى موظفين مؤهلين إلجراء الصيانة. وال تستخدم الجهاز في 
حالة وجود ضرر ظاهر في الهيكل أو المكونات البصرية الداخلية. فقد يؤدي 

استخدام جهاز معطل إلى قراءات غير دقيقة.
•   خطر حدوث صدمة كهربائية؛ ال تفتح الجهاز أو محطة الشحن. ال توجد 

أجزاء قابلة للصيانة من قبل المستخدم.
•   ال يستبدل بطارية NPi-300 سوى فني خدمة مؤهل تابع لـ 

NeurOptics. تواصل مع NeurOptics إذا كنت تشك أن البطارية 
غير صالحة للعمل.

•   ال تستخدم سوى محطة شحن NPi-300 من NeurOptics لشحن 
.NPi-300 جهاز

•   خطر نشوب حريق أو حرق كيميائي؛ قد يشكل هذا الجهاز ومكوناته خطر 
نشوب حريق أو حرق كيميائي في حالة سوء االستعمال. ال تفككه أو تعرضه 

لدرجة حرارة تزيد عن 100 درجة مئوية أو تحرقه أو تتخلص منه بإلقائه 
في النار.

•   يجب تخزين نظام NPi-300 واستخدامه في البيئات المحيطة مع مستويات 
الرطوبة غير الكثيفة فقط. قد يؤدي استخدام NPi-300 مع وجود تكثيف 

على األسطح البصرية إلى قراءات غير دقيقة.
•   ال يعتبر SmartGuard منتًجا معقًما. وليس مصمًما بحيث يمكن تنظيفه 
بين القياسات. إذا ظهر اتساخ على SmartGuard، أو إذا شعر الطبيب 
بالقلق حول نظافة المنتج؛ فيجب التخلص من SmartGuard واستبداله 

قبل استخدام NPi-300 على أحد المرضى.

التنبيهات
تنطبق التنبيهات التالية عند تنظيف الجهاز. ال تتوافق المكونات الداخلية 

لجهاز NPi-300 مع أساليب التعقيم، مثل التعقيم بأكسيد اإليثيلين 
)ETO(، والتعقيم بالبخار، والتعقيم بالحرارة وغاما.

ال تغمر الجهاز بالمياه أو تصب سوائل التنظيف فوق الجهاز أو داخله.   •
•   ال تستخدم األسيتون لتنظيف أي جزء من سطح NPi-300 أو 

محطة الشحن.

)EMC( إخطار التوافق الكهرومغناطيسي
يولد هذا الجهاز طاقة تردد السلكي ويستخدمها ويمكنه إشعاعها. وإذا لم يتم 

إعداده واستخدامه وفًقا للتعليمات الواردة في هذا الدليل، فقد ينتج عن ذلك تداخل 
كهرومغناطيسي. وقد تم اختبار الجهاز وتبين أنه يمتثل للحدود المنصوص 

عليها في EN60601- 1-2 بالنسبة للمنتجات الطبية. وتوفر هذه الحدود حماية 
معقولة من التداخل الكهرومغناطيسي عند تشغيله في بيئات االستخدام المخصصة 

)مثل المستشفيات ومختبرات البحوث(.

)MRI( إخطار التصوير بالرنين المغناطيسي
يحتوي هذا الجهاز على مكونات يمكن أن يتأثر تشغيلها بالمجاالت الكهرومغناطيسية 

الحادة. ال تقم بتشغيل الجهاز في بيئة التصوير بالرنين المغناطيسي أو بالقرب من 
معدات اإلنفاذ الحراري الجراحي عالية التردد، أو أجهزة إزالة الرجفان، أو معدات 
العالج بالموجات القصيرة. يمكن أن يعطل التداخل الكهرومغناطيسي تشغيل الجهاز.

امتثال هيئة االتصاالت الفيدرالية
يمتثل هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد هيئة االتصاالت الفيدرالية )FCC(. ويخضع 
التشغيل للشرطين التاليين: )1( قد ال يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار، و)2( يتعين 

على هذا الجهاز أن يقبل أي تداخل يتم تلقيه، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في 
تشغيل غير مرغوب فيه.

الفئة
نوع الجهاز: جهاز طبي، فئة 1700 .886 1

 NeurOptics® من NPi®-300 االسم التجاري: مقياس الحدقة

الشركة الُمصنعة:
NeurOptics, Inc. 

R9223 Research Drive
Irvine, CA 92618, USA
رقم الهاتف: 949.250.9792
الرقم المجاني من أمريكا الشمالية:

info@NeurOptics.com
NeurOptics.com

براءات االختراع وحقوق الطبع والنشر وإخطار 
العالمة التجارية

حقوق الطبع والنشر ©NeurOptics 2021، كاليفورنيا.

هذا العمل محمي بموجب الباب 17 من قانون الواليات المتحدة وهو ملكية فردية 
لصالح  .NeurOptics, Inc )الشركة(. وال يجوز نسخ أي جزء من هذه 

الوثيقة أو استنساخها بطريقة أخرى، أو تخزينها في أي نظام إلكتروني السترجاع 
المعلومات، باستثناء ما ورد تحديده في قانون حقوق الطبع والنشر في الواليات 

المتحدة، دون موافقة خطية مسبقة من الشركة. 

 لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة:
/www.NeurOptics.com/patents 

معلومات السالمة
يرجى مراجعة معلومات السالمة التالية قبل تشغيل الجهاز.   •

•   يرجى قراءة هذه التعليمات بالكامل قبل محاولة استخدام NPi-300. وقد 
تؤدي محاولة تشغيل الجهاز دون فهم كامل لميزاته ووظائفه إلى ظروف 

تشغيل غير آمنة و/أو نتائج غير دقيقة.

•   إذا كان لديك سؤال فيما يتعلق بتركيب الجهاز أو إعداده أو تشغيله أو صيانته، 
.NeurOptics فيرجى التواصل مع

866.99.PUPIL
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البدء

التشغيل
NPi-300 شحن مقياس الحدقة

•   قم بتوصيل محول طاقة NPi-300 بمحطة شحن NPi-300 ثم أدخل القابس في منفذ طاقة. سيعرض ضوء المؤشر 
الموجود في قاعدة محطة الشحن لوًنا أبيض لإلشارة إلى توصيل الطاقة لمحطة الشحن )مثال: 2(.

•   ضع جهاز NPi-300 في محطة الشحن. سيتحول ضوء مؤشر محطة الشحن إلى اللون األزرق )مثال: 3(، وستعرض 
في أيقونة البطارية، لإلشارة إلى أن الجهاز NPi-300 قيد الشحن. سيتحول ضوء المؤشر إلى اللون   LCD شاشة

األخضر عندما يكتمل الشحن )مثال: 4(.
يشير ضوء المؤشر باللون الكهرماني/البرتقالي في محطة الشحن إلى عطل في    • 

 الشحن، ومن ثم لن يشحن جهاز NPi-300 )مثال: 5(. إذا استمرت هذه المشكلة، 
.NeurOptics يرجى التواصل مع خدمة العمالء لدى

NPi-300 تفريغ عبوة نظام مقياس الحدقة
يأتي مغلًفا مع نظام مقياس الحدقة NPi-300 من NeurOptics المكونات التالية )مثال: 1(:

مقياس الحدقة NPi-300 )أ(  •
محطة شحن NPi-300 )ب(  •

محول الطاقة والقابس لجهاز NPi-300 )ج(  •
NPi-300 دليل البدء السريع لمقياس الحدقة  •

ينتقل مقياس الحدقة NPi-300 إلى وضع السكون في محطة الشحن ليتم شحنه بكفاءة:
سيتم تشغيل NPi-300 بصورة أولية )أو يظل قيد التشغيل( عند وضعه في محطة الشحن.   •

بعد مرور 5 دقائق في محطة الشحن، سينتقل جهاز NPi-300 إلى وضع السكون ليتم شحنه بكفاءة ستنطفأ الشاشة )مثال: 6(. إذا تم الضغط على أي    •
زر أو تم لمس الشاشة في إطار هذه الدقائق الخمس، فسيتم تمديد الفترة الزمنية 5 دقائق إضافية قبل أن ينتقل NPi-300 إلى وضع السكون.

الستخدام NPi-300 بعد انتقاله لوضع السكون في محطة الشحن، ما عليك سوى إزالته من محطة الشحن، وسينشط تلقائًيا.   •

إذا لم يبدأ تشغيل NPi-300 عند وضعه في محطة الشحن، فقد يكون مستوى البطارية منخفًضا جًدا لالستخدام العادي. ينبغي أن يعرض ضوء مؤشر    •
محطة الشحن اللون األزرق، لإلشارة إلى أن NPi-300 قيد الشحن. اترك NPi-300 في محطة الشحن حتى يبدأ التشغيل.

اإلعداد األولي
•   إلعداد جهاز NPi-300 الستخدامه ألول مرة، يرجى الرجوع إلى قسم التشغيل أدناه، مع التأكد من 

شحن NPi-300 بالكامل وضبط التاريخ/الوقت بدقة قبل االستخدام.

أبيض   تم توصيل محطة الشحن بمنفذ الطاقة، وتم توصيل الطاقة. جهاز NPi-300 خارج محطة الشحن.

الداللة لون ضوء المؤشر 

تم وضع NPi-300 في محطة الشحن وجاري الشحن بنجاح. أزرق    

.NPi-300 اكتمل شحن جهاز أخضر    

كهرماني/برتقالي    يوجد عطل في الشحن - جهاز NPi-300 ال يشحن. إذا استمرت المشكلة، فيرجى التواصل مع خدمة العمالء 
.NeurOptics لدى

مثال: 1

Thank you for the opportunity to 
serve your pupillometry needs with 
the new NPi®-300 Pupillometer 
For additional information regarding our product, please refer to 
the Instructions For Use, which can be found at NeurOptics.com

Product Description: NPi®-300 Pupillometer   Model No. NPi®-300-SYS

MKG-0001-00 Rev B (HOMA-BN8P37)

For technical support or if you have a question about your 
order, please contact NeurOptics Customer Service :
p: 949.250.9792 | Toll Free North America 866.99.PUPIL
or email us at info@NeurOptics.com 

Thank you for the opportunity to 
serve your pupillometry needs with 
the new NPi®-300 Pupillometer 
For additional information regarding our product, please refer to 
the Instructions For Use, which can be found at NeurOptics.com

Product Description: NPi®-300 Pupillometer   Model No. NPi®-300-SYS

MKG-0001-00 Rev C (HOMA-BN8P37)

For technical support or if you have a question about your 
order, please contact NeurOptics Customer Service :
p: 949.250.9792 | Toll Free North America 866.99.PUPIL
or email us at info@NeurOptics.com 

ج
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إذا لم يكن مقياس الحدقة NPi-300 في محطة الشحن، للحفاظ على عمر البطارية سيقوم بما يلي:
االنتقال إلى وضع السكون بعد 5 دقائق. للتشغيل، المس الشاشة أو اضغط على أي زر.   •

إيقاف التشغيل بعد 20 دقيقة.   •

NPi-300 تشغيل مقياس الحدقة
•  إذا كان NPi-300 خارج محطة الشحن وتوقف عن التشغيل، اضغط )دون الضغط مطوالً( على 

الموجود على جانب الجهاز )مثال: 7( الزر )تشغيل/إيقاف تشغيل( 
•   إذا كان NPi-300 في محطة الشحن وانتقل لوضع السكون، ما عليك سوى إزالته من محطة الشحن، 

سينشط تلقائًيا
ضبط التاريخ والوقت

 Settings لتعديل التاريخ والوقت، من الشاشة الرئيسية، حدد أيقونة
ثم حدد Date أو Time )مثال: 8(. اتبع رسائل التوجيه إلدخال 

التاريخ الحالي )مثال: 9( والوقت )مثال: 10( باستخدام تكوين الوقت 
. بتنسيق 24 ساعة وحدد 

لدى العمالء في الواليات المتحدة خيار لتمكين 
Automatic Daylight Savings Time DST في إعدادات 

Time. يتم تعطيل التوقيت الصيفي التلقائي )DST( افتراضًيا. تحدث 
التعديالت التلقائية بناًء على لوائح التوقيت الصيفي في الواليات المتحدة فقط وال يتم تحديثها وفًقا للموقع الجغرافي، ألن 

جهاز NPi-300 غير متصل باإلنترنت أو النظام العالمي لتحديد المواقع.

صيانة التاريخ والوقت:
•   الصيانة ربع السنوية المنتظمة ضرورية لضمان صحة التاريخ والوقت. سوف يؤثر التاريخ والوقت المحددان 

على الطابع الزمني المدرج لقياسات حدقة المريض الالحقة على جهاز NPi-300 وSmartGuard. ولن 
يؤدي تغيير التاريخ والوقت إلى تغيير الطوابع الزمنية للقياسات السابقة.

.)DST( اضبط الوقت فوًرا بعد أي تغيير للوقت إذا تم تعطيل التوقيت الصيفي التلقائي   •

العودة إلى الشاشة الرئيسية
اضغط على الزرين RIGHT أو LEFT )الدائرتان باللون األخضر( للعودة إلى الشاشة الرئيسية )مثال: 11(.

يقدم NPi-300 بيانات تفاعلية وحجم الحدقة الموضوعي باستقاللية عن الفاحص، ما يؤدي إلى التخلص من التباين والذاتية. يعبر NPi-300 عن تفاعل الحدقة 
عددًيا في شكل مؤشر الحدقة العصبي "NPi" )انظر نطاق مؤشر الحدقة العصبي أدناه(.

التقييم القيمة المقاسة* 

عادي/"سريع"   4.9 – 3.0

غير عادي/"بطيء"    3.0 < 

استجابة غير تفاعلية أو غير قابلة للقياس أو غير نمطية    0

NPi-300 قياس حدقة العين باستخدام مقياس الحدقة

)NPi®( ™نطاق تقييم تفاعل الحدقة لمؤشر الحدقة العصبي

*يمكن أيًضا اعتبار وجود فرق في مؤشر الحدقة العصبي بين الحدقة اليمنى واليسرى بمقدار ≤ 0.7 قراءة غير عادية للحدقة
)NPi( حسب خوارزمية مؤشر الحدقة العصبي*
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مطلوب عنصرين لبدء قياس الحدقة الثنائي:
مقياس الحدقة NPi-300 )مثال: 12(  •

SmartGuard الستخدام مريض واحد )مثال: 13(  •
افتح SmartGuard جديد. حرك SmartGuard داخل جهاز NPi-300 مع توجيه 

(. ستصدر نقرة مسموعة عند وضع SmartGuard في 

)

الجزء اإلسفنجي ألسفل )مثال: 12
الموضع الصحيح.

1. ربط SmartGuard برقم تعريف المريض
يتطلب SmartGuard ربًطا لمرة واحدة برقم تعريف المريض عند استخدامه ألول مرة مع 

المريض. وللقياسات الالحقة، سيتم حفظ رقم تعريف المريض بشكل دائم على SmartGuard، الذي يمكنه 
تخزين ما يصل إلى 168 قياًسا ثنائًيا لحدقة المريض المرتبط به.

يوجد خياران لربط رقم تعريف المريض بجهاز SmartGuard. حدد Scan Code لمسح الرمز 
الشريطي الموجود على سوار معصم المريض باستخدام ماسح الرمز 
الشريطي المدمج NPi-300، أو حدد Manual ID إلدخال رقم 

تعريف المريض يدوًيا سواء بأحرف أبجدية أو أرقام )مثال: 14(.

مسح الرمز الشريطي باستخدام ماسح الرمز الشريطي المدمج
حدد Scan Code. سيصدر NPi-300 ضوًءا أبيض اللون من 
أعلى الجهاز )مثال: 15(. قم بتركيز الضوء على الرمز الشريطي حتى 

تسمع صفيًرا )مثال: 16(. سيظهر رقم تعريف المريض اآلن على شاشة 
NPi-300 التي تعمل باللمس. قم بتأكيد صحة معلومات المريض وحدد 

Accept )مثال: 17(. سيعرض جهاز NPi-300 رقم تعريف المريض 
ويعرض رسالة Ready to Scan )مثال: 18(.

اإلدخال اليدوي لرقم تعريف المريض
حدد Manual ID. أدخل رقم تعريف المريض األبجدي أو الرقمي 

باستخدام شاشة اللمس أو لوحة المفاتيح وحدد  )مثال: 19(. قم بتأكيد 
 NPi-300 مثال: 17(. سيعرض جهاز( Accept صحة معلومات المريض الموجودة على الشاشة وحدد

رقم تعريف المريض ويعرض رسالة Ready to Scan )مثال: 18(.

إجراء قياس حدقة ثنائي

2. قياس حدقة العين
ضع NPi-300 مع SmartGuard في زاوية قائمة على 
محور رؤية المريض للحد من إمكانية إمالة الجهاز )مثال: 20(.
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مثال: 14

مثال: 17

مثال: 16مثال: 15

مثال: 18

مثال: 19

مثال: 20

مثال: 13 مثال: 12
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يتم تعيين NPi-300 افتراضًيا لفتح "صفحة النتائج 1"، التي تعرض 
قياسات حجم ومؤشر الحدقة العصبي، عقب قياس الحدقة الثنائي 

)مثال: 23((. لتعديل إعدادات صفحة النتائج االفتراضية، راجع دليل التنقل 
.NPi-300 في مقياس الحدقة

3. اتجاه للتغييرات
لمراجعة قياسات الحدقة الثنائية السابقة للمريض المخزنة على SmartGuard المرفق واالتجاه للتغيرات:

إذا كنت ال تزال في صفحة النتائج بعد اكتمال القياس األخير: اضغط على زر السهم المتجه ألسفل   •
الموجود على لوحة المفاتيح.

  SmartGuard من الشاشة الرئيسية: حدد  أيقونة السجالت  )مثال: 27(، ثم حدد أيقونة  •
الموجود على لوحة  )مثال: 28(. سيظهر القياس األحدث أوالً. اضغط على زر السهم المتجه ألسفل 

المفاتيح للتمرير عبر جميع قياسات المريض السابقة المخزنة على SmartGuard المرفق.

تصفح السجالت
لمراجعة السجالت المخزنة على NPi-300 في حالة عدم توفر SmartGuard الخاص بالمريض:

من الشاشة الرئيسية: حدد  أيقونة السجالت  )مثال: 27(.  •
لتصفح السجالت حسب رقم تعريف المريض، حدد رقم التعريف من القائمة أو استخدم السهمين ألعلى    •

وألسفل  الموجودين على الشاشة لتصفح أرقام التعريف اإلضافية المتوفرة في القائمة. سوف تظهر أرقام 
التعريف ألحدث القياسات المأخوذة على NPi-300 على رأس القائمة.

للبحث عن رقم تعريف مريض معين، حدد  )مثال: 28(، ثم اكتب رقم تعريف المريض وحدد  .  •

لتصفح جميع قياسات الحدقة المخزنة على NPi-300 حسب التسلسل الزمني )بما في ذلك كل أرقام تعريف   •
المرضى(، حدد أيقونة جميع السجالت  )مثال: 28( واضغط على زر السهم المتجه ألسفل 

.NPi-300 الموجود على لوحة المفاتيح للتمرير عبر جميع القياسات السابقة المخزنة على
عندما تظهر رسالة No more records، ستكون وصلت إلى أحدث قياس للحدقة )مثال: 29(.  •

إعادة تشغيل الفيديو
من شاشة النتائج، حدد أيقونة الفيديو   لعرض تشغيل فيديو القراءة. يمكن 
 ،NPi-300 تشغيل فيديو القياس األخير فقط مرة أخرى. بمجرد إيقاف تشغيل

ال يمكن الوصول إلى الفيديو األخير )مثال: 26(.
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مثال: 24مثال: 23

مثال: 26مثال: 25

مثال: 27

مثال: 28

مثال: 29

حدد  لعرض "صفحة النتائج 2" مع معلمات قياس الحدقة اإلضافية 
باستخدام شاشة اللمس أو لوحة المفاتيح )مثال: 23(. حدد  لعرض 

الشكل الموجي لمنعكس الحدقة تجاه الضوء )مثال: 24(. للعودة إلى 
"صفحة النتائج 1" مع مؤشر الحدقة العصبي والحجم، ما عليك سوى تحديد  

 )مثال: 25(.

كرر إجراء الفحص لعين المريض األخرى إلكمال فحص الحدقة الثنائي. وعندما يكتمل الفحص الثنائي للحدقة، ستظهر نتائج القياس بجهاز NPi-300 باللون 
األخضر للعين اليمنى وباللون األصفر للعين اليسرى.

اضغط مطوالً على الزر RIGHT أو LEFT حتى تتمركز الحدقة على 
شاشة اللمس وتعرض الشاشة دائرة باللون األخضر حول الحدقة. يشير 

اإلطار باللون األخضر حول الشاشة إلى أن الحدقة مستهدفة بشكل صحيح 
)مثال: 21(، في حين يشير اإلطار باللون األحمر إلى أن الحدقة تحتاج إلى 
إعادة التمركز على الشاشة قبل بدء القياس )مثال: 22(. حرر الزر بمجرد 
ظهور اإلطار األخضر، مع االحتفاظ بجهاز NPi-300 في مكانه لمدة 

ثالث ثواٍن تقريًبا حتى يتم عرض شاشة النتائج.
مثال: 22مثال: 21
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رسم بياني التجاه مؤشر الحدقة العصبي/الحجم
لتصور اتجاه جميع قياسات مؤشر الحدقة العصبي والحجم المأخوذة على SmartGuard المرفق خالل نطاقات زمنية مدتها 12 ساعة:

. انتقل إلى جدول ملخص مؤشر الحدقة العصبي من الشاشة الرئيسية عن طريق تحديد أيقونة اتجاه   •
انقر على أي مكان في الشاشة للوصول إلى الرسم البياني التجاه مؤشر الحدقة العصبي/الحجم.  •

تحّرك لألمام والخلف حسب الوقت على الرسم البياني بالضغط على أيقونة األمام  )مثال: 31( أو الخلف  )مثال: 32( التي تشبه الساعة.   •
سيظهر تاريخ القياسات المعروضة حالًيا على الرسم البياني في أعلى الزاوية اليمنى من شاشة االتجاه )مثال: 33(.

جدول ملخص مؤشر الحدقة العصبي
يوفر جدول ملخص مؤشر الحدقة العصبي )مثال 30( ملخًصا كمًيا من SmartGuard المرفق لعدد قياسات مؤشر الحدقة العصبي للعين اليمنى واليسرى في 

الفئات التالية:

NPi ≥ 3 مؤشر الحدقة العصبي  •
NPi < 3 مؤشر الحدقة العصبي  •
NPi = 0 مؤشر الحدقة العصبي  •

N∆NPi ≥ 0.7 مؤشر الحدقة العصبي∆  •

)NPi( لعرض جدول ملخص مؤشر الحدقة العصبي
ارجع إلى الشاشة الرئيسية بالضغط على إما الزر RIGHT أو LEFT الموجودين على لوحة المفاتيح.  •

حدد أيقونة اتجاه  من يسار أسفل الشاشة الرئيسية.  •

عدد قياسات مؤشر الحدقة العصبي على SmartGuard المرفق أكبر من أو يساوي 3.0
عدد قياسات مؤشر الحدقة العصبي على SmartGuard المرفق أقل من 3.0 أو أكبر من 0

عدد قياسات مؤشر الحدقة العصبي على SmartGuard المرفق يساوي 0
العين اليمنى: عدد قياسات مؤشر الحدقة العصبي الثنائية على SmartGuard المرفق حيث كان مؤشر الحدقة العصبي للعين 

اليمنى أقل من مؤشر الحدقة العصبي للعين اليسرى بأكثر من أو يساوي 0.7 
العين اليسرى: عدد قياسات مؤشر الحدقة العصبي الثنائية على SmartGuard المرفق حيث كان مؤشر الحدقة العصبي للعين 

اليسرى أقل من مؤشر الحدقة العصبي للعين اليمنى بأكثر من أو يساوي 0.7

مثال: 30

مثال: 33مثال: 32مثال: 31

يقدم NPi-300 أيًضا ملخصات كمية )جدول ملخص مؤشر الحدقة العصبي( وملخصات رسومية )رسم بياني التجاه مؤشر الحدقة العصبي/الحجم( لجميع 
:NPi-300 خاصة بالمريض المرفق على SmartGuard قياسات الحدقة المأخوذة على أي
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قياس الحدقة الصغيرة "ثقب اإلبرة"
حد دقة مقياس الحدقة: حجم الحدقة 

يبلغ حد قياس مقياس الحدقة NPi-300 لقياس حجم الحدقة 0.80 ملم، ما يعني أن مقياس الحدقة يمكن أن يقيس الحدقة بقطر صغير يصل إلى 0.8 ملم. وإذا 
كان حجم الحدقة أقل من 0.8 ملم، فإن مقياس الحدقة لن يكتشف الحدقة، ولن يبدأ القياس.

حد دقة مقياس الحدقة: التغير في حجم الحدقة
يبلغ أدنى حد لمقياس الحدقة NPi-300 الكتشاف تغير في حجم الحدقة 0.03 ملم )30 ميكرون(. في حالة تغير حجم الحدقة بمقدار أقل من 0.03 ملم، فإن 

مقياس الحدقة لن يكون قادًرا على قياس التغير في حجم الحدقة، وسيعرض مؤشر الحدقة العصبي بقيمة 0.

قياس مؤشر الحدقة العصبي بقيمة "0"
سيقيس مقياس الحدقة NPi-300 مؤشر الحدقة العصبي بقيمة 0 في سيناريوهات التقييم السريري التالية:

.)PLR( استجابة غير تفاعلية = استجابة حدقة غير تفاعلية، ال يوجد شكل موجي لمنعكس الحدقة تجاه الضوء  •

استجابة ال يمكن قياسها = تغيير في حجم الحدقة بمقدار > 0.03 ملم )30 ميكرون(.  •

استجابة غير نمطية = شكل موجي لمنعكس الحدقة تجاه الضوء )PLR( غير طبيعي.  •

التقييم القيمة المقاسة* 

عادي/"سريع"   4.9 – 3.0

غير عادي/"بطيء"    3.0 < 

استجابة غير تفاعلية أو غير قابلة للقياس أو غير نمطية    0

)NPi®( ™نطاق تقييم تفاعل الحدقة لمؤشر الحدقة العصبي

طرف العين أثناء القياس
إذا كان القياس قد تأثر بمشكلة تتبع )على سبيل المثال، طرف العين(، فإن نتائج القياس تظهر كلها بخط أحمر على 
شاشة النتائج، ويتم اإلبالغ عن مؤشر الحدقة العصبي على أنه "Rescan" )مثال: 34(. وفي هذه الحالة، تكون 

نتائج القياس غير صالحة ويجب عدم االعتماد عليها ويجب تكرار القياس.

عدم استجابة الحدقة
في حالة عدم استجابة الحدقة، قبل اإلبالغ عن النتائج على شاشة LCD، يتم تكرار القياس تلقائًيا للتأكيد. ُيطلب من 

المشغل ببساطة االنتظار بضع ثواٍن أخرى قبل إزالة الجهاز )مثال: 35(.

قياسات حدقة العين - اعتبارات خاصة

مثال: 35

مثال: 34

*يمكن أيًضا اعتبار وجود فرق في مؤشر الحدقة العصبي بين الحدقة اليمنى واليسرى بمقدار ≤ 0.7 قراءة غير عادية للحدقة
)NPi( حسب خوارزمية مؤشر الحدقة العصبي*



N©2021 NeurOptics, Inc تعليمات االستخدام -  NeurOptics® من NPi®-300 نظام مقياس الحدقة

NPi-300 دليل التنقل في مقياس الحدقة

مثال: 36

حدد أيقونة اإلعدادات  باستخدام شاشة اللمس أو لوحة 
المفاتيح )مثال: 37( من الشاشة الرئيسية لالنتقال إلى قائمة  

Settings )مثال: 38(.

العودة إلى الشاشة الرئيسية
اضغط على الزرين RIGHT أو LEFT )الدائرتان باللون األخضر( للعودة إلى الشاشة الرئيسية )مثال: 36(.

اإلعدادات

مثال: 38مثال: 37

مثال: 39

مثال: 41

مثال: 42

مثال: 40

 SmartGuard تعطيل
ُصمم SmartGuard لالستخدام لمريض واحد. لمساعدة المنشأة على االمتثال للمبادئ التوجيهية لقانون نقل ومساءلة 

التأمين الصحي )HIPAA(، يمكن تعطيل بيانات المريض المخزنة على كل SmartGuard بمجرد عدم الحاجة 
 Settings بشكل دائم، من قائمة SmartGuard إلى فحوصات الحدقة. لتعطيل بيانات المريض الموجودة على

اضغط على Disable  وحدد Yes للمتابعة لتعطيل بيانات SmartGuard بشكل نهائي )مثال: 40(.

 LCD سطوع شاشة
تم ضبط NPi-300 افتراضًيا على أقصى سطوع لشاشة LCD. يمكنك التعديل إلى السطوع المتوسط بالضغط 

. للعودة إلى أقصى سطوع، ما عليك سوى  . يمكنك التعديل إلى السطوع المنخفض بالضغط على  على 
الضغط على  مرة أخرى.

 LED اختبار الضوء
يوضح الضغط على أيقونة االختبار  عينة من الضوء LED الذي يصدر من NPi-300 عند إجراء قياس 

الحدقة. هذا االختبار ألغراض اإليضاح العملي فقط، وال يؤثر على استخدام الجهاز.

حذف السجالت 
لحذف السجالت من ذاكرة الجهاز NPi-300 )ال يؤدي ذلك إلى تعطيل SmartGuard المرفق أو حذف السجالت 

منه(، انتقل إلى قائمة اإلعدادات واضغط على Delete  ثم حدد Yes لمتابعة حذف السجل )مثال: 39(. يمكن 
حذف السجالت الموجودة على الجهاز لرقم تعريف مريض معين أو جميع السجالت.

التاريخ والوقت 
راجع قسم ضبط التاريخ والوقت الموجود في صفحة 5.

تعديل صفحة النتائج االفتراضية 
يتم تعيين مقياس الحدقة NPi-300 افتراضًيا لفتح "صفحة النتائج 1"، التي تعرض قياسات مؤشر الحدقة العصبي والحجم، 
بعد االنتهاء من قياس الحدقة الثنائي. لتعيين صفحة النتائج 2 افتراضًيا، التي تعرض معلمات قياسات الحدقة اإلضافية، حدد 

أيقونة Results Page 1  )مثال: 41( للتبديل إلى أيقونة Results Page 2  )مثال: 42(.
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استكشاف األخطاء وإصالحها

إيقاف التشغيل

مثال: 44

:NPi-300 اتبع أًيا من الخطوات التالية إليقاف تشغيل مقياس الحدقة

، ثم أكد بالضغط على YES إليقاف التشغيل  انتقل إلى الشاشة الرئيسية، وحدد أيقونة التشغيل   •
)مثال: 44(.

.NPi-300 اضغط مع االستمرار على الزر تشغيل/إيقاف التشغيل  الموجود على جانب  •

قد يتطلب NPi-300 أحياًنا إعادة تشغيل النظام. إلعادة تشغيل النظام، ما عليك سوى الضغط مع االستمرار على الزر 
الموجود على جانب NPi-300 حتى يتم إيقاف تشغيله. تشغيل/إيقاف التشغيل 

11

تخصيص ماسح الرمز الشريطي 
يمكن تخصيص ماسح الرمز الشريطي المدمج NPi-300 إذا لزم األمر لتقصير أو مد الحروف األبجدية أو الرقمية المقروءة 

من رمز شريطي لمستشفى. تم ضبط اإلعدادات االفتراضية تلقائًيا لتقرأ معظم أنواع الرموز الشريطية أحادية وثنائية األبعاد 
للمستشفيات، ويتعين إبقاء الخيار "افتراضي" محدًدا ما لم يستلزم تخصيص معين ما أن ُيطَبق على جميع الرموز الشريطية 
الممسوحة باستخدام NPi-300. حدد Custom Barcode )مثال: 43(، ثم حدد Scan Sample لمسح 

الرمز الشريطي لعينة وبرمجة التخصيصات المطلوبة )تقصير أو مد( لتستخدم في جميع عمليات المسح المقبلة. اتصل بشركة 
NeurOptics للحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات النظام 
حدد System  )مثال: 43( لعرض معلومات نظام جهاز NPi-300، من خالل عرض الرقم التسلسلي وتطبيق البرنامج وإصدارات البرامج الثابتة للجهاز.

المزيد من اإلعدادات

مثال: 43

الحل السبب المحتمل المشكلة
ل الطاقة المتوّفر مع   استخدم فقط محوِّ

ل الطاقة. NPi-300. تحقق من الملصق الموجود على محوِّ
ل طاقة غير مناسب استخدام محوِّ 1.  مقياس الحدقة NPi-300 ال يعمل

تحقق من التوصيالت. سلك الطاقة غير موصل بالكامل في الحائط، أو 
محطة الشحن

اشحن البطارية عن طريق توصيل NPi-300 بمحطة الشحن. ا البطارية فارغة تماًم

ابق عين المريض مفتوحة برفق باستخدام إصبعك في أثناء القياس. طرف العين بكثرة  2.  لن يبدأ قياس الحدقة بعد تحرير 
LEFT أو RIGHT مفتاح

ثّبت الجهاز بزاوية 90 درجة على وجه المريض. تأكد من 
أن حدقة المريض تتوسط الشاشة.

الجهاز غير مثبت بشكٍل صحيح

تأكد من عدم الضغط على أي أزرار حتى اكتمال  كرر المسح، مع ال
نتائج على الشاشة. المسح وظهور ال

تم الضغط على زر RIGHT أو LEFT أثناء 
اكتمال القياس، ما تسبب في إلغائه

3.  يعود NPi-300 إلى الشاشة 
الرئيسية في أثناء القياس

كرر المسح وحافظ على ثبات NPi-300 في موضعه المناسب 
حتى اكتمال القياس وعرض قياسات الحدقة.

تحرك NPi-300 من موضعه قبل 
اكتمال القياس

4.  ظهور "Rescan" بعد القياس

ابق جفن المريض مفتوًحا وكرر المسح. طرف عين المريض في أثناء القياس
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االستعمال والتنظيف والصيانة

احرص دائًما على استعمال مقياس الحدقة NPi-300 ومحطة الشحن NPi-300 بعناية نظًرا لوجود مكونات معدنية، وزجاجية، 
ل إلى سائل أو بيئات عالية الرطوبة. وبالستيكية، وإلكترونية حساسة بالداخل. يمكن أن يتلف NPi-300 ومحطة الشحن إذا سقطا أو بسبب التعرض الُمطوَّ

ال يتطلب NPi-300 ومحطة الشحن أي صيانة منتظمة مجدولة. إذا كان NPi-300 ومحطة الشحن ال يعمالن بشكٍل صحيح، أو ُيعتَقد أنهما قد تلفا، اتصل على الفور بخدمة 
عمالء NeurOptics على الرقم المجاني في أمريكا الشمالية: 866.99.0PUPIL )866-997-8745(0، على الرقم الدولي: 9792-250-949-1+، أو على 

.Info@NeurOptics.com :البريد اإللكتروني

NPi-300 ومحطة الشحن NPi-300 تنظيف مقياس الحدقة
يوصى باستخدام محاليل التنظيف المعتمدة على كحول إيزوبروبانول )IPA(، بتركيزات تركيب تصل إلى %70 في تنظيف NPi-300 ومحطة الشحن. ال تستخدم المواد 

الكيميائية التي يمكن أن ُتتلِف سطح محطة الشحن وNPi-300. يمكن لبعض المواد الكيميائية أن ُتضِعف األجزاء البالستيكية أو ُتتلِفها، وقد تتسبب في عدم عمل األدوات بالشكل 
المطلوب. استخدم جميع منتجات التنظيف وفًقا لتعليمات الشركة المصنعة، واحرص على التخلص من السوائل الزائدة قبل مسح NPi-300 ومحطة الشحن، وال تستخدم قطعة 

قماش مفرطة التشبع.

امسح جميع األسطح المكشوفة. اتبع تعليمات الشركة المصنعة للمنظف بشأن الوقت المطلوب لترك المحلول على سطح الجهاز.

ال تستخدم قطعة قماش مفرطة التشبع. تأكد من عصر السوائل الزائدة قبل مسح NPi-300 أو محطة الشحن.  •

ال تسمح بتجمع المنظف على األداة.  •

ال تستخدم أي أشياء صلبة، أو كاشطة، أو مدببة لتنظيف أي جزء من NPi-300 أو محطة الشحن.  •

ال تغمر NPi-300 أو محطة الشحن في سائل، وال تحاول تعقيم المنتج، فقد تتلف المكونات اإللكترونية والبصرية.  •

التجفيف والفحص بعد التنظيف
تأكد من جفاف NPi-300 ومحطة الشحن تماًما قبل إعادة توصيل NPi-300 بمحطة الشحن.

NPi-300 لجهاز )LCD( اعتبارات التنظيف: شاشة الكريستال السائل
للحصول على أفضل حماية لشاشة الكريستال السائل )LCD(، استخدم قطعة قماش نظيفة، وناعمة، وخالية من الوبر، وكحول إيزوبروبانول بتركيز يصل إلى %70 لتنظيف 

األجزاء البصرية في جهاز NPi-300. يوصى أيًضا بتنظيف نافذة مسح الرمز الشريطي المدمجة )الموجودة أعلى عدسة NPi-300 مباشرًة( من وقٍت آلخر باستخدام قطعة 
قماش نظيفة وناعمة وخالية من الوبر، وكحول إيزوبروبانول بتركيز يصل إلى 70%.

في الحاالت القلق من التعرض لبكتيريا، أو فيروسات، أو فطريات، أو أَبْواغ )أي: المطثية العسيرة "C. diff"(، فإننا ندرك أن بروتوكوالت المستشفى قد تتطلب استخدام محاليل 
تنظيف تحتوي على هيبوكلوريت الصوديوم )مبيِّض( عند تنظيف المعدات. إذا تم استخدام منتجات تحتوي على هيبوكلوريت الصوديوم )مبيِّض( لتنظيف شاشة LCD لجهاز 

NPi-300، فيجب أن يلي عملية التنظيف تلك عملية تنظيف أخرى باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة وخالية من الوبر وكحول إيزوبروبانول بتركيز يصل إلى %70 لضمان 
إزالة بقايا المبيِّض تماًما من على الشاشة.

12
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خدمة العمالء

معلومات الطلب

الملحق أ – ُمعلمات قياس الحدقة

للحصول على الدعم الفني، أو إذا كان لديك سؤال بخصوص منتجك أو طلبك، ُيرجى االتصال بخدمة عمالء NeurOptics على الرقم المجاني في أمريكا الشمالية: 
.Info@NeurOptics.com :866.99.0، على الرقم الدولي: 9792-250-949-1+، أو على البريد اإللكترونيPUPIL )866-997-8745(0

 SmartGuard®و ،SmartGuard®و ،Neurological Pupil index™و ،NPi®و ،Inc. NeurOptics®و ،NeurOptics 2021© ُيعتبر كل من
Reader عالمات تجارية لشركة NeurOptics®, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

سياسة البضائع المرتجعة
يجب إرجاع المنتجات في عبوات غير مفتوحة، وبأختام الشركة المصنعة السليمة، حتى تكون مستحقة السترداد المبلغ المدفوع، ما لم يكن اإلرجاع بسبب شكوى من عيب في 
المنتج، أو لوجود عالمات مضللة عليه. ستتولى شركة NeurOptics عملية تحديد عيب المنتج أو مشكلة وجود العالمات المضللة، وسيكون تحديدها لذلك نهائًيا. لن ُيرد 

المبلغ المدفوع للمنتجات إذا ظلت في حيازة العميل ألكثر من 30 يوًما.

13

الوصف المعلمة

التعبير العددي عن قدرة الحدقة التفاعلية. ُيرجى الرجوع إلى نطاق تقييم الحدقة لمؤشر الحدقة العصبي™ )®NPi( )الصفحة 5( 
للحصول على مزيد من المعلومات.

®NPi =  مؤشر الحدقة العصبي™

الحد األقصى لحجم الحدقة قبل انقباضها Size = الحد األقصى للقطر

قطر الحدقة عند قمة االنقباض MIN = الحد األدنى للقطر

النسبة المئوية للتغيير )الحجم - الحد األدنى للقطر(/الحجم كنسبة مئوية % CH = النسبة المئوية للتغيير

وقت بداية االنقباض عقب بدء التعرض للمحفز الضوئي LAT = زمن استجابة االنقباض

ُيقاس متوسط سرعة انقباض قطر الحدقة بالمليمترات في الثانية CV = سرعة االنقباض

 الحد األقصى لسرعة انقباض الحدقة عند استجابة قطر الحدقة إلى 
وميض ضوء، وُيقاس بالمليمتر في الثانية MCV =  الحد األقصى لسرعة االنقباض

متوسط سرعة الحدقة عندما تميل الرجوع والعودة إلى حجمها األولي في حالة الراحة، بعد الوصول إلى قمة االنقباض، وُتقاس 
بالمليمتر في الثانية DV = سرعة االنبساط

NPi-300® نظام مقياس الحدقة  NPi-300-SYS

SmartGuard® SG-200

SmartGuard® Reader )ُيرجى االتصال بخدمة العمالء لتحديد القارئ الخاص المتوافق مع متطلبات المستشفى(  SGR-01
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الملحق ب – المواصفات الفنية

)RFID( الملحق ج – نطاق بث جهاز تحديد الهوية بترددات الراديو

14

التردد النطاق وظيفة البث

بطاقة ذاكرة جهاز تحديد الهوية بترددات الراديو في SmartGuard  ما يصل إلى 2 سنتيمترات 13.56 ميجا هرتز
NPi-300 إلى/من مقياس الحدقة

بطاقة ذاكرة جهاز تحديد الهوية بترددات الراديو في SmartGuard  ما يصل إلى 2 سنتيمترات 13.56 ميجا هرتز
SmartGuard Reader إلى/من

الوصف المعلمة

قطر الحدقة )الحد األدنى( 0.80 مم قطر

قياس مقياس الحدقة

حد الكشف
قطر الحدقة )الحد األقصى( 10.00 مم 

التغيير في الحجم 0.03  مم )30 ميكرون(

+/- 0.03 مم )30 ميكرون( دقة الحجم

الجزء المالمس للمريض من النوع BF في SmartGuard لمقياس الحدقة يوفر الحماية
 درجة الحماية 

ائية من الصدمات الكهرب

معدات عادية تصنيف المعدات المضادة لدخول السوائل

)APG( لمواد المخدرة من فئة الغازات لمواد المخدرة )AP( أو المضاد ل المعدات ليست من النوع المضاد ل
درجة أمان االستخدام في وجود مزيج من 

قابلة لالشتغال مع الهواء أو  المواد المخدرة ال
نيتروز األكسجين أو أكسيد ال

تشغيل البطارية حسب الطلب وضع التشغيل

الَدخل: 100 - 240 فولت تيار متردد +/- 8%

ل الطاقة الَخرج: 6 فولت، 2.8 أمبيرمحوِّ

Qi َخرج الشحن الالسلكي بترددات الراديو: 5 وات، يمتثل إلى معيار الشحن الالسلكي

ية أيونية ائية 11.70 وات/ساعة، وسعة 3350 مللي أمبير في الساعة: خل يثيوم، بفرق جهد 3.6 فولت، وطاقة كهرب ل البطارية

نطاق درجة حرارة: من 0 درجة مئوية )32 درجة فهرنهايت( إلى 45 درجة مئوية )113 درجة فهرنهايت(
ظروف التشغيل

الرطوبة النسبية: غير ُمكثفة دائًما.

نطاق درجة حرارة: من 38 درجة مئوية )36.4 درجة فهرنهايت( إلى 70 درجة مئوية )158 درجة فهرنهايت(  بيئة النقل 
ا.والتخزين ًم الرطوبة النسبية: غير ُمكثفة دائ

مع SmartGuard = ارتفاع 7.5 بوصات وعرض 3.5 بوصات وعمق 4.5 بوصات
األبعاد

بدون SmartGuard = ارتفاع 7.5 بوصات وعرض 3.5 بوصات وعمق 3.5 بوصات

344 جم +/- 10 جم الوزن

IEC 62471 فئة 1 لكل منتج بضوء LED من ال فئة ال
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الملحق د – حدود عرض مقياس الحدقة NPi-300 لتكامل مخطط السجل الطبي 
)EMR( اإللكتروني

الملحق هـ – تعريف الرمز العالمي

ُتدَرج حدود العرض المنخفضة والمرتفعة التالية إلبالغ موظفي المستشفى بحدود عرض المعلمات المحددة ألخذها في االعتبار عند إنشاء مخططات المعلمات العصبية.

وصف الرمز التسمية المصدر/االمتثال الرمز

يشير إلى أن تعليمات االستخدام تحتوي على معلومات تنبيهية مهمة مثل 
التحذيرات واالحتياطات التي ال يمكن وضعها على الجهاز الطبي نفسه 

لعدة أسباب.

تنبيه المعيار: ISO 15223-1، الرقم المرجعي 
للرمز: 5.4.4

BF لتحديد جزء مالمس للمريض من النوع
.IEC 60601-1 االمتثال إلى

الجزء المالمس للمريض 
BF من النوع

IEC 60417 :المعيار 
الرقم المرجعي للرمز: 5333

 لتحديد جزء مالمس للمريض من النوع B يمتثل إلى
.IEC 60601-1 

الجزء المالمس للمريض 
B من النوع

IEC 60417 :المعيار
الرقم المرجعي للرمز: 5840

لإلشارة إلى توصيل الطاقة اإللكترونية "تشغيل"/"إيقاف تشغيل" 
)الطاقة( أو عدم التوصيل بمصدر إمداد البطارية الداخلية. 

"تشغيل"/"إيقاف تشغيل" 
)الطاقة(

 IEC 60417 :المعيار 
الرقم المرجعي للرمز: 5010

يشير إلى رمز التشغيلة الخاص بالشركة المصنعة حتى يمكن تحديد 
التشغيلة على الدفعة.

رمز التشغيلة  ISO 15223 -1المعيار: رمز المعيار 
الرقم المرجعي للرمز: 5.1.5

يشير إلى جهاز طبي ال يخضع لعملية تعقيم. مخصص الستخدام 
مريض واحد.

 ال يعقم. 
 ويستخدم لمريض 

واحد فقط

المعيار: ISO 15223-1، الرقم المرجعي 
للرمز: 5.4.4

يشير إلى الرقم التسلسلي للشركة المصنعة حتى يمكن تحديد جهاز طبي معين. الرقم التسلسلي المعيار: ISO 15223-1، الرقم المرجعي 
للرمز: 5.1.7

يشير إلى رقم كتالوج الشركة المصنعة حتى يمكن تحديد الجهاز الطبي. رقم الكتالوج المعيار: ISO 15223-1، الرقم المرجعي 
للرمز: 5.1.6

ال تتخلص منه في سلة المهمالت. إعادة التدوير: معدات 
إلكترونية

وضع عالمات BS EN 50419 على المعدات 
الكهربائية واإللكترونية وفًقا للمادة )2(11 من 

التوجيه 2002/96/0EC )WEEE(0 الشكل 1

عالي منخفض المعلمة

4.9 0.0 NPi

10.00 مم 0.80 مم Size

10.00 مم 0.80 مم MIN

50% 0% CH

6.00 مم/ثانية 0.00 مم/ثانية CV

6.00 مم/ثانية 0.00 مم/ثانية MCV

0.50 ثانية 0.00 ثانية LAT

6.00 مم/ثانية 0.00 مم/ثانية DV
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وصف الرمز التسمية المصدر/االمتثال الرمز

تخلص منها وفًقا لإلجراءات المحلية، يشمل ذلك البطاريات األيونية 
والمنتجات التي تحتوي على بيركلورات الليثيوم.

إعادة التدوير. البطارية 
تحتوي على الليثيوم.

US 40 CFR 273.2 المادة 21 من توجيه 
2006/66/0EC الجماعة األوروبية

ُيشير إلى الشركة المصنعة للجهاز الطبي، على 
النحو المحدد في توجيهات االتحاد األوروبي 

.98/79/0EC93/42/0، وEEC90/385/0، وEEC

الشركة المصنعة المعيار: ISO 15223-1، الرقم المرجعي 
للرمز: 5.1.1

ُيشير إلى تصريح الشركة المصنعة بأن المنتج يمتثل إلى المتطلبات 
األساسية للتشريعات األوروبية المتعلقة بالصحة والسالمة 

وحماية البيئة.

 Conformité
Européenne أو 

المطابقة األوروبية

التوجيه األوروبي بشأن األجهزة الطبية 
93/42/0EEC بتاريخ 14 يونيو 

1993 )بصيغته المعدلة بموجب التوجيه 
2007/47/0EC( كما هو موضح في المادة 

17 من التوجيه

ُيشير إلى أن المنتج يمتثل للمتطلبات األساسية للتشريعات األوروبية 
المتعلقة بالصحة والسالمة وحماية البيئة، وأن المنتج ُمدرج لدى وكالة 

الفحص الفني )TUV SUD( كمنتج معتمد.

 Conformité
 Européenne

أو المطابقة األوروبية 
مع التعريف بالمنتج 

كمنتج ُمعتمد

التوجيه األوروبي بشأن األجهزة الطبية 
93/42/0EEC بتاريخ 14 يونيو 

1993 )بصيغته المعدلة بموجب التوجيه 
2007/47/0EC( كما هو موضح في 

المادة 17 من التوجيه 

 يشير إلى الممثل المعتمد 
لدى الجماعة األوروبية.

ممثل معتمد في الجماعة 
األوروبية

المعيار: ISO 15223-1، الرقم المرجعي 
للرمز: 5.1.2

ُيشير إلى حاجة المستخدم إلى مراجعة تعليمات االستخدام الموجودة 
.NeurOptics.com على الموقع اإللكتروني

راجع تعليمات االستخدام 
اإللكترونية

المعيار: ISO 15223-1، الرقم المرجعي 
للرمز: 5.4.3

يشمل أجهزة اإلرسال ذات التردد الراديوي. إشعاع كهرومغناطيسي 
غير مؤين

المعيار: ISO 60878، الرقم المرجعي 
للرمز: 5140

يشير إلى جهاز طبي يحتاج إلى الوقاية من الرطوبة. المحافظة على جفاف الجهاز األجهزة الطبية المعتمدة من معيار 
ISO 15223-1؛ يجب استخدام الرموز 

على ملصقات األجهزة الطبية، وفي التوسيم، 
والمعلومات التي سيتم توفيرها 5.3.4

يشير إلى حدود درجات الحرارة التي يمكن أن يتعرض لها الجهاز 
الطبي بأمان

حّد درجة الحرارة األجهزة الطبية المعتمدة من معيار 
ISO 15223-1؛ يجب استخدام الرموز 

على ملصقات األجهزة الطبية، وفي التوسيم، 
والمعلومات التي سيتم توفيرها 5.3.7

يشير إلى جهاز طبي يمكن كسره أو إتالفه في حالة عدم 
التعامل معه بحذر.

قابل للكسر، يرجى التعامل 
معه بعناية

ISO 15223-1
الرقم المرجعي 5.3.1
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