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الغرض من االستخدام. 	
 ICare هو تطبيق للهواتف المحمولة مخصص لنقل بيانات قياس العيون إلى iCare PATIENT2 (TS05)

CLINIC أو إلى نظام خارجي. كما أن للتطبيق القدرة على عرض بيانات القياس الخاصة بالعين والمساعدة في 
التدبير العالجي للجلوكوما. مّعد لالستخدام من ِقَبل أخصائيي الرعاية الصحية واألشخاص غير المختصين.

تنبيهات السالمة. 	
تحذير! تأكد من ضبط الوقت والتاريــــخ الصحيحين على الهاتف المحمول الذي تم تثبيت تطبيق iCare PATIENT2 عليه.

ا من إعدادات جهاز  تحذير! قبل أخذ القياسات، قم بتحديث ساعة جهاز قياس ضغط العين إلى التوقيت المحلي الخاص بك، يدويًّ
.iCare PATIENT2 ا عن طريق توصيل جهاز قياس ضغط العين بتطبيق قياس ضغط العين، أو تلقائيًّ

تدبير وقائي! قم باإلبالغ عن أي حوادث خطيرة تتعلق بجهاز قياس ضغط العين إلى السلطة الصحية المختصة لديك والشركة 
المصنعة أو ممثلها.
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مقدمة. 	
يتكون نظام برامج iCare مما يلي:

جهاز قياس ضغط العين من iCare HOME) iCare أو iCare HOME2( لقياس ضغط العين	   
تطبيق الهاتف المحمول iCare PATIENT2 الذي يمكن من خالله للمرضى وأخصائيي الرعاية الصحية 	   

iCare CLOUD أو في خدمة iCare CLINIC عرض بيانات القياس ونقلها وتخزينها في
iCare CLINIC، وهي خدمة برمجية تستند في عملها على متصفح شبكة اإلنترنت وتتيح ألخصائيي الرعاية 	 

الصحية وللمرضى عرض بيانات القياس
 

Host

 iCare أو iCare HOME لتخزين نتائج قياس ضغط العين المنقولة من iCare CLOUD يمكن استخدام
HOME2 وذلك باستخدام iCare PATIENT2. يمكن للمرضى تخزين بيانات قياس ضغط العين الخاصة بهم 
في حساب خاص في خدمة iCare CLOUD، بشرط عدم تسجيل جهاز قياس ضغط العين لديهم في حساب 

iCare CLINIC الخاص بأخصائي الرعاية الصحية.

لعرض نتائج القياس باستخدام تطبيق PATIENT2، يجب تسجيل الدخول باستخدام بيانات تسجيل الدخول 
 ،iCare الخاصة بك. للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على بيانات تسجيل الدخول ل iCare ل

.“5. Obtain iCare credentials” راجع الفصل

تمنع بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك من أن يقوم اآلخرون باالطالع على نتائج القياس الخاصة بك. إذا 
نبهك التطبيق بأن بيانات تسجيل الدخول غير صحيحة، فذلك يعني أنك قد قمت بإدخال كلمة مرور خاطئة، 
أو عنوان بريد إلكتروني خاطئ، أو ربما تكون كلمة المرور قد ُسرقت.  ال ُتفِصح عن كلمة المرور الخاصة بك 

إلى أي شخص آخر.
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إذا كنت متخصًصا في الرعاية الصحية ، فيمكنك استخدام iCare PATIENT2 فقط لنقل نتائج قياس ضغط 
العين إلى عيادة iCare CLINIC. ال تظهر iCare PATIENT2 نتائج القياس باستخدام حساب متخصص في 

.iCare CLINIC

لمزيد من المعلومات حول كيفية تشغيل أجهزة HOME أو HOME2، راجع دليل التشغيل للجهاز.

	 .iCare PATIENT2 متطلبات النظام لتطبيق
 	USB OTG أو دعم Bluetooth مع اتصال Android هاتف ذكي أو جهاز لوحي يعمل بنظام
نظام التشغيل إصدار 6.0 أو األحدث 	 
 كبل ومحوالت متوافقة مع USB OTG، تصاحب جهاز قياس ضغط العين iCare HOME أو 	 

iCare HOME2
اتصال باإلنترنت	 

لضمان أن يعمل تطبيق iCare PATIENT2 جيًدا، احرص دائًما على تثبيت آخر تحديثات البرامج المتاحة 
.iCare PATIENT2 لجهازك المحمول ولتطبيق

	 .iCare الحصول على بيانات تسجيل الدخول لتطبيق
لعرض نتائج القياس باستخدام تطبيق iCare PATIENT2، يجب تسجيل الدخول باستخدام بيانات تسجيل 
الدخول ل iCare. إذا كان جهاز قياس ضغط العين iCare HOME أو iCare HOME2 مسجاًل في حساب 

CLINIC تابع لعيادة أو لمستشفى، قم باالتصال بالعيادة أو المستشفى للحصول على بيانات تسجيل الدخول.

مالحظة ألخصائيي الرعاية الصحية: يمكن إنشاء بيانات تسجيل دخول المريض ل iCare CLINIC من ضمن 
عالمة التبويب المسماة بملف تعريف المريض )Patient profile(، وذلك ضمن قسم حساب المستخدم 

(User account(، من خالل تزويد عنوان البريد اإللكتروني للمريض. سوف يتلقى المريض دعوة عبر رسالة 
بريد إلكتروني تتضمن رابًطا إلنشاء كلمة مرور.

إذا لم يكن جهاز قياس ضغط العين iCare HOME أو iCare HOME2 مسجاًل في حساب CLINIC تابع 
لعيادة أو لمستشفى، فستحتاج إلى تسجيل جهاز قياس ضغط العين في iCare CLOUD لتتمكن من استخدام 
تطبيق iCare PATIENT2. يرجى مراجعة دليل بدء االستخدام الذي تم توريده مع جهاز قياس ضغط العين 
iCare HOME أو iCare HOME2، وذلك للحصول على التعليمات حول طريقة تسجيل جهاز قياس ضغط 

العين. سوف تحصل على بيانات تسجيل الدخول لتطبيق iCare خالل عملية التسجيل.
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إذا كنت بحاجة للمساعدة، قم باالتصال بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك أو بموزع جهاز قياس ضغط 
.iCare العين المعتمد لديك أو ب

مالحظة! ال يمكن استخدام بيانات تسجيل المستخدم المهني المتخصص في iCare CLINIC )الطبيب، أو 
المدرب، أو اإلداري( لتسجيل الدخول إلى تطبيق PATIENT2. يستخدم تطبيق PATIENT2 فقط لمراجعة 

نتائج مريض واحد فقط، باستخدام بيانات اعتماد CLINIC الخاصة به. يستخدم التطبيق أيًضا لتحميل بيانات 
القياس من جهاز أو أجهزة iCare HOME2 أو من جهاز أو أجهزة iCare HOME2 إلى iCare CLINIC، وفي 

.PATIENT2 هذه الحالة ال يلزم تسجيل الدخول إلى

تثبيت التطبيق والبدء في استخدامه. 	
افتح تطبيق Google Play على جهازك المحمول.. 1
2 . .iCare PATIENT2 ابحث عن
اتبع تعليمات التثبيت المعروضة على الشاشة.. 3

لبدء استخدام التطبيق انقر فوق START USING THE APP )بدء استخدام التطبيق(. حدد منطقة إقامتك 
والخيار الصحيح للموقع الذي سيتم فيه تخزين بيانات ضغط العين. اقرأ شروط الخدمة، ووافق على شروط 

االستخدام وعلى شروط معالجة بياناتك الشخصية وذلك باختيار الخانات ذات الصلة. اختر جهاز قياس ضغط 
.)ICARE HOME أو ICARE HOME2( العين

	 .Bluetooth® االتصال بجهاز قياس ضغط العين باستخدام

تشغيل جهاز قياس ضغط العين. 	.1

مالحظة! يتوافق اتصال Bluetooth مع جهاز قياس ضغط العين iCare HOME2 فقط.

قد تكون وظيفة االتصال عبر Bluetooth على جهاز قياس ضغط العين في وضع التشغيل أصاًل. يمكنك 
التحقق من وضعية وظيفة Bluetooth في الجهاز وتشغيلها إذا لزم األمر باتباع هذه التعليمات.

لتشغيل جهاز قياس ضغط العين، اضغط على  إلى أن تسمع صوت صافرة.. 1
2 .. حتى ترى SETTINGS )اإلعدادات( على شاشة الجهاز، واضغط بعدها على  اضغط على زر 
3 .. اضغط على  حتى ترى كلمة BLUETOOTH )بلوتوث(، ثم اضغط على 
4 . TURN ON غير مفعلة عند التشغيل، فاضغط على  إلى أن تظهر Bluetooth إذا كانت وظيفة

. )تشغيل( على الشاشة، ثم اضغط على 
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قم بربط جهاز قياس ضغط العين بهاتفك المحمول . 1.2

انقر على Bluetooth )البلوتوث(. اسمح للطلبات العاجلة بمواصلة عملية االقتران.. 1
قم باختيار الجهاز الصحيح من قائمة أجهزة قياس ضغط العين iCare HOME2 التي تم اكتشافها. تأكد . 2

من تطابق الرقم التسلسلي للجهاز المعروض على شاشة الجهاز المحمول مع الرقم الموجود في الجزء 
.SN الخلفي من الجهاز. ستجد الرقم التسلسلي على الجهاز مميًزا بالحرفين

انقر على زر PAIR TONOMETER )إقران جهاز قياس ضغط العين(.. 3
عند طلب الربط عبر وظيفة البلوتوث Bluetooth، أدِخل رمز التحقق الشخصي PIN والذي يظهر على . 4

شاشة جهاز قياس ضغط العين، وانقر فوق زر OK )موافق(.
بعد اقتران جهاز القياس مع جهازك المحمول بنجاح انقر على زر CONTINUE )متابعة( في شاشة . 5

.PATIENT2
يمكنك اآلن النقر على زر SYNC )مزامنة( لنقل نتائج القياس من جهاز قياس ضغط العين إلى جهازك 
المحمول، أو قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق iCare PATIENT2 لالطالع على نتائج القياس السابقة.

	 .Bluetooth® نقل بيانات القياس عبر
تلميح: إذا كنت قد قمت مسبًقا بإقران جهاز القياس عبر كابل USB فستحتاج إلى إقرانه مرة أخرى. انتقل 
إلى اإلعدادات، وانقر على Change the tonometer )تغيير جهاز قياس ضغط العين(، وأعد االقتران 

.Bluetooth الستخدام اقتران

قم بتشغيل جهاز قياس ضغط العين.. 1
افتح تطبيق iCare PATIENT2، على جهازك المحمول.. 2
اضغط على زر SYNC )مزامنة( لنقل قياساتك من جهاز القياس إلى جهازك المحمول.. 3



9

 لقوة االتصال بالشبكة. سترى رسالة بعدد القياسات 
ً
قد يستغرق نقل نتائج القياس بضع دقائق وذلك وفقا

 no new” عدد القياسات المنقولة( أو رسالة( “[number of] measurement transferred” المنقولة
measurements“ )ال توجد قياسات جديدة( وذلك بمجرد االنتهاء من نقل البيانات. 

تبقى نتائج القياس في ذاكرة جهاز قياس ضغط العين iCare HOME2 بعد نقل بيانات القياس.

	 . USB االتصال ونقل بيانات القياس عبر كابل
تلميح: إذا طلب جهازك المحمول اإلذن الستخدام تطبيق iCare PATIENT2 أو الستخدام جهاز قياس ضغط 
 لذلك، فإنك لن تتمكن من نقل البيانات واستخدام التطبيق. لتجنب 

ً
العين، فانقر على زر OK )موافق(. خالفا

االضطرار لمنح اإلذن في كل مرة تستخدم فيها التطبيق، انقر على مربــع االختيار داخل مربــع الحوار.

.iCare الذي تم تزويده مع جهاز قياس ضغط العين من USB مالحظة: ال تستخدم كباًل آخر غير كبل ال

1 ..
ً
تأكد من عدم كون شاشة ومفاتيح الجهاز المحمول مقفلة

قم بتوصيل جهاز قياس ضغط العين بجهازك المحمول باستخدام كبل USB الموجود داخل علبة حمل . 2
جهاز قياس ضغط العين. استخدم محول USB الموجود داخل علبة جهاز قياس ضغط العين في حال 

عدم مالَءمة الكبل للتوصيل بهاتفك المحمول.

ا من جهاز قياس ضغط العين إلى جهازك  بمجرد توصيل كابل ال USB بنجاح، يتم نقل بيانات القياس تلقائيًّ
.iCare CLOUD أو iCare CLINIC المحمول وإلى

قد تستغرق عملية نقل نتائج القياس مدًة تصل إلى دقيقة واحدة أو أكثر، وذلك باالعتماد على قوة االتصال 
بالشبكة. سترى رسالة بعدد القياسات المنقولة ”measurement transferred [number of]“ )عدد 

القياسات المنقولة( أو رسالة ”no new measurements“ )ال توجد قياسات جديدة( وذلك بمجرد االنتهاء 
من نقل البيانات. افصل كابل ال USB بعد إتمام عملية نقل البيانات بنجاح. 

بعد نقل بيانات القياس، يتم حذف نتائج القياس من جهاز قياس ضغط العين iCare HOME. تبقى نتائج 
.iCare HOME2 القياس في جهاز قياس ضغط العين
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عرض نتائج القياس الخاصة بك. 		

وظيفة الرسم البياني. 	.1	

افتح تطبيق iCare PATIENT2 على جهازك المحمول.. 1
إن لم يكن دخولك مسجاًل بعُد، فانقر على زر LOGIN )تسجيل الدخول(، وأدِخل بيانات تسجيل . 2

iCare. للحصول على معلومات حول طريقة الحصول على بيانات اعتماد iCare، راجع الفصل ”5. 
.“Obtain iCare credentials

انقر على MEASUREMENTS )القياسات(.. 3

ُيظهر الرسم البياني األزرق قياسات العين اليمنى وُيظهر الرسم البياني البرتقالي قياسات العين اليسرى. يمكن 
عرض الرسم البياني رأسيا أو أفقيا.

القياس الذي تم تحديده على الرسم البياني: 1
نتيجة القياس الذي تم تحديده بوحدة الملم الزئبقي: 2
تاريــــخ القياس ووقته: 3
انقر لفتح القياس السابق أو التالي: 4

للتمرير عبر الرسم البياني، حّرك إصبعك عبر الشاشة.

ا. بــهما أفقيًّ لتكبير الرسم البياني أو لتصغيره، اضغط على الشاشة التي تعمل باللمس بإصبَعين ثم باعدهما أو قرِّ

لالطالع على نتيجة كل قياس، انقر فوق النقاط في الرسم البياني أو انقر فوق نتائج القياس في أعلى الشاشة. 
يمكنك أيًضا تمرير نتائج القياس بإصبعك لرؤية النتيجة التالية أو النتيجة السابقة.
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إذا تم وضع عالمة  على قياس ما، فهذا يعني أن قيمة القياس خارج النطاق المحدد. اضغط على  لرؤية 
نتيجة القياس. 

، ثم انقر على Max value in graph )أقصى قيمة في الرسم البياني( أو على  لتغيير المقياس انقر على 
Min value in graph )أدنى قيمة في الرسم البياني(، وحدد القيم الجديدة.

وظيفة القوائم. 1.2	

انقر فوق Table )الجدول( لعرض القياسات بتنسيق القائمة: 1
حدد التاريــــخ من  : 2
انقر على  لعرض جودة القياس: 3
تظهر النقطة الزرقاء قياسات العين اليمنى، وتظهر النقطة : 4

البرتقالية قياسات العين اليسرى.

للتمرير عبر القائمة حّرك إصبعك رأسيا عبر الشاشة.

		 .iCare PATIENT2 تغيير إعدادات
انقر على  < Settings )اإلعدادات(.

لتحديد القيم التي سيتم عرضها في الرسم البياني، انقر على Max value in graph )أقصى قيمة في الرسم 
البياني( أو على Min value in graph )أدنى قيمة في الرسم البياني(، وحدد القيمة الجديدة.

 Change the tonometer إذا كنت تريد استخدام جهاز قياس ضغط عين آخر مع التطبيق، فانقر على
ا من التطبيق. )تغيير جهاز قياس ضغط العين(. يتم تسجيل خروجك تلقائيًّ

يصبح التطبيق بعدها جاهًزا لنقل بيانات القياس من جهاز آخر.
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		 .iCare PATIENT2 تسجيل الخروج من
أثناء االستخدام اليومي ال تحتاج إلى تسجيل الخروج من التطبيق. إال أنه إذا راودتك مخاوف بشأن الخصوصية 

فاحرص على تسجيل الخروج من التطبيق لمنع الغير من االطالع على نتائج القياس الخاصة بك.

انقر على  < Settings )اإلعدادات( < Logout )تسجيل الخروج(.

 عند تسجيل الخروج، يظل بإمكانك نقل القياسات من جهاز قياس ضغط العين إلى iCare CLINIC أو 
iCare CLOUD، ولكن ال يمكن رؤيتها على جهازك المحمول.

إذا لم َتُعد بحاجة إلى استخدام تطبيق iCare PATIENT2، فيمكنك إلغاء تثبيته. لن يؤدي إلغاء تثبيت التطبيق 
.iCare CLOUD أو من iCare CLINIC إلى حذف بيانات قياس ضغط العين الخاصة بك من
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اكتشاف المشاكل وحلها. 		
 iCare تلميح: للحصول على معلومات االتصال، مثل عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بتطبيق 

انقر على  < Info )معلومات(.

التفسير المحتمل والحلالُمصدر

لقد وصلت كبل USB بجهاز قياس ضغط العين بجهازك 
المحمول، ولكن لم يحدث شيء.

تأكد من توصيل الكبل بشكل صحيح بجهازك المحمول. تأكد من 
أن التطبيق ليس في عرض Measurements )القياسات(.

ر 
َّ

إذا قمت بنقل القياسات من جهاز قياس الضغط، ولكن تعذ
رؤيتها في نتائج القياس.

تأكد من أن جهاز القياس مسجٌل باسمك. اتصل بأخصائي . 	
الرعاية الصحية لديك أو بموزع أجهزة قياس ضغط العين 

.iCare أو ب

تحقق أيًضا من أن ساعة جهاز قياس ضغط العين تعرض . 2
الوقت الصحيح. إن لم تكن ساعة الجهاز تعرض الوقت 
الصحيح، فقم بنقل بيانات القياس مرة واحدة من جهاز 

قياس ضغط العين إلى جهازك المحمول. يتم تحديث ساعة 
جهاز قياس ضغط العين أثناء النقل.

تظهر رسالة الخطأ Error ocurred during pairing )حدث 
خطأ أثناء االقتران(.

تأكد من تشغيل وظيفة البلوتوث على جهازك المحمول.. 	

تأكد من السماح بتحديد الموقع للتطبيق.. 2

تأكد من تشغيل موقع الجهاز المحمول.. 	

أو

تأكد من كون جهازك المحمول متصل بشبكة.. 	

تأكد من كون الجهاز في وضع التشغيل، وتأكد من كون . 2
وظيفة اتصال Bluetooth في وضع التشغيل في كل من 

الجهاز وجهازك المحمول.

أعد تشغيل الجهاز المحمول، وحاول مرة أخرى.. 	
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التفسير المحتمل والحلالُمصدر

 Error while reading measurements from تظهر رسالة
tonometer )خطأ أثناء قراءة القياسات من جهاز قياس 

ضغط العين(. 

في حالة التوصيل عبر كبل USB قم بفصل الكبل من . 	
الجهاز المحمول وجهاز قياس ضغط العين، ثم قم بتوصيله 

مرة أخرى.

في حالة االتصال عبر Bluetooth تأكد من كون جهاز . 2
القياس في وضع التشغيل، ومن كون وظيفة االتصال 

بالبلوتوث في وضع التشغيل في جهاز القياس والجهاز 
  SYNC عادة المحاولة( أو( RETRY المحمول. ثم انقر على

)مزامنة( للمحاولة مرة أخرى.

	 . iCare أعد تشغيل الجهاز المحمول، وافتح تطبيق
PATIENT2، وانقر فوق SYNC )مزامنة( للمحاولة مرة 

أخرى.

 Error while sending measurements to تظهر رسالة
 .)CLINIC خطأ أثناء إرسال القياسات إلى( CLINIC

تأكد من كون جهازك المحمول متصل بشبكة.

تظهر رسالة الخطأ USB permission denied )تم رفض 
.) USB اإلذن لـ

قم بفصل كبل USB من جهازك المحمول، ثم توصيله مرة . 	
أخرى، ثم امنح اإلذن في النافذة المنبثقة التي تظهر على 

شاشة الجهاز المحمول. 

2 . USB إذا لم يساعد هذا في حل المشكلة، فافصل كبل ال
من الجهاز المحمول، وانتقل إلى إعدادات الجهاز المحمول، 
 USB باستخدام وظيفة iCare PATIENT2 واسمح لتطبيق
في الجهاز المحمول. قم بعدها بتوصيل كبل ال USB مرة 

أخرى بجهازك المحمول. 

إذا ظهرت لك رسالة Connection error to server )خطأ 
في االتصال بالخادم(. ال يمكن تحميل القياسات.

تأكد من كون جهازك المحمول متصل بشبكة.. 	

أغِلق شاشة عرض القياسات وافتحها مرة أخرى. ستظهر . 2
لك رسالة الخطأ نفسها إذا قمت بتسجيل الدخول إلى 
تطبيق iCare PATIENT2 باستخدام بيانات تسجيل 

الدخول ل CLINIC والخاصة بأخصائي الرعاية الصحية، 
بداًل من بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالمريض.

تظهر رسالة User is not authorized )المستخدم غير 
مصرح له(. ال يمكن تحميل القياسات.

انتهت جلسة تسجيل الدخول. قم بتسجيل الدخول مرة أخرى.

تظهر رسالة Tonometer has not been registered )لم 
يتم تسجيل جهاز قياس ضغط العين(. تحقق من المساعدة 

للحصول على الدعم والمزيد من المعلومات.

 Obtain .5“ يجب تسجيل جهاز القياس. انظر في الفصل
iCare credentials” "الحصول على بيانات تسجيل الدخول ل 
iCare" للحصول على معلومات حول كيفية تسجيل جهاز قياس 

ضغط الخاص.
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التفسير المحتمل والحلالُمصدر

 Login failed due to an unexpected error تظهر رسالة
)تعذر تسجيل الدخول بسبب خطأ غير متوقع(.

تأكد من كون جهازك المحمول متصل بشبكة.. 	

حاول تسجيل الدخول إلى تطبيق iCare PATIENT2 مرة . 2
أخرى. 

إذا استمرت المشكلة، فاتصل بأخصائي الرعاية الصحية لديك أو 
.iCare أجهزة قياس ضغط العين أو ب iCare بموزع

تظهر رسالة Invalid credentials )بيانات االعتماد غير 
صالحة(.

تأكد من صحة عنوان بريدك اإللكتروني وكلمة المرور.. 	

حاول تسجيل الدخول إلى تطبيق iCare PATIENT2 مرة . 2
أخرى.

إذا استمرت المشكلة، فاتصل بأخصائي الرعاية الصحية لديك أو 
.iCare أجهزة قياس ضغط العين أو ب iCare بموزع

.iCare PATIENT2 اتصل بأخصائي الرعاية الصحية لديك أو بموزع أجهزة قياس أنت بحاجة إلى مساعدة بشأن تطبيق
.iCare ضغط العين أو ب

إذا كان تطبيق iCare PATIENT2 ال يعمل بشكل صحيح، أو عند رصدك ألخطاء في دليل التعليمات هذا، 
ينصح بالتواصل مع info@icare-world.com، وإذا كنت موجوًدا في الواليات المتحدة، فقم بالتواصل مع 

.infoUSA@icare-world.com

الوصف الفني. 		
عندما يكون جهاز قياس ضغط العين موصواًل بجهاز هاتف محمول باستخدام الكبل الموجود في حقيبة 

الحمل، أو عبر اتصال Bluetooth، فإن تطبيق iCare PATIENT2 يقرأ نتائج القياس من جهاز قياس ضغط 
العين. ينقل التطبيق أيًضا النتائج ويخزنها في قاعدة بيانات iCare CLINIC أو iCare CLOUD على اإلنترنت، 
باستخدام ميزة توصيل البيانات المتوفرة في جهازك المحمول. ويستخدم التطبيق أيًضا ميزة توصيل البيانات 
المتوفرة في جهازك المحمول لقراءة نتائج القياس من قاعدة البيانات، حيث أنه يتم تخزين النتائج في قاعدة 

البيانات فقط، وليس على الجهاز المحمول.

ال تقم بتوصيل جهاز هاتفك المحمول بتطبيق iCare PATIENT2 المثبت على شبكة تكنولوجيا المعلومات 
الخاصة بأخصائي الرعاية الصحية والتي يتم توصيل أجهزته الطبية أو البرامج الخاصة به عليها.

يمكن لجهاز الهاتف المحمول والمثبت عليه تطبيق iCare PATIENT2 استخدام أي اتصال إنترنت متوفر، 
.HTTPS على أن يسمح باتصاالت بروتوكول
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 iCare إذا فشلت عملية توصيل البيانات، فلن يكون من الممكن نقل نتائج القياس من جهاز قياس ضغط العين
إلى قاعدة بيانات iCare CLINIC، ولن يكون من الممكن عرض نتائج القياس.

يتم عرض نتائج قياس ضغط العين بوحدة الملليمتر الزئبقي وبدقة ملليمتر واحد من الزئبق. إن المدى المتاح 
على المحور y هو من 5 ملم زئبقي إلى 50 ملم زئبقي.

إن مدى القياس المحدد لجهاز قياس ضغط العين iCare HOME هو من 5 إلى 50 ملم زئبقي، ومدى القياس 
المحدد لجهاز قياس ضغط العين iCare HOME2 هو من 7 إلى 50 ملم زئبقي.

الرموز. 		
الُمصنع

تحذير

Rx Only )U.S.(x بيع هذا الجهاز على الطبيب، أو بأمر منه، أو )َيقُصُر القانون الفيدرالي )األمريكي
بأمر من الممارس الحاصل على ترخيص معتمد.

CE عالمة

المنتج هو جهاز طبي
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