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مبرمج   .1 نظام  على  عامة  تطبیق    OMNI II PROGRAMMERنظرة  (مع 
OMNI SMART SOFTWARE ( 

 الوصف 1.1
) للطبیب إمكانیة إجراء  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerیتیح نظام مبرمج  

وبرمجتھما. یعمل    OPTIMIZER IVs IPGوجھاز    OPTIMIZER Smart IPGاتصال استبیاني بجھاز  
بالمبرمج على جھاز كمبیوتر محمول من   الخاص  ُمزود بشاشة لمس وُموصَّل بصندوق    Lenovoنوع  البرنامج 

عبر عصا المبرمج التي توضع فوق    IPGتوصیل بیني خاص بالمبرمج. یحدث االتصال بین واجھة المبرمج وجھاز  
المبرمج باالتصال مع جھاز   الزرع مباشرةً. وتقوم عصا  المریض عن طریق إجراء    IPGموضع  المزروع لدى 

المغ الحث  عبر  بعد  عن  مبرمج  قیاس  نظام  تشغیل  كیفیة  بشأن  الدلیل  ھذا  في  الواردة  التعلیمات  فھم  یُعد  ناطیسي. 
OMNI II Programmer    مع تطبیق)OMNI Smart Software  أمًرا ضروریًا لضمان التشغیل السلیم لكٍل (

 . OPTIMIZER IVs IPGوجھاز  OPTIMIZER Smart IPGمن جھاز 

 

 ) وعصا المبرمج OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmer: مبرمج  1الشكل  
معرًضا للتداخل  ) OMNI Smart Softwareمع تطبیق ( OMNI II Programmerقد یكون مبرمج  تحذیر:

دات  من األجھزة الكھربائیة األخرى التي یتم تشغیلھا بالقرب منھ. وتكون للمعدات المحمولة والنقالة ذات الترد
مبرمج   یكن  لم  إذا  للمبرمج.  الطبیعیة  الوظیفة  إعاقة  على  المحتملة  القدرة  الخصوص  وجھ  على  الالسلكیة 

OMNI II Programmer  )  مع تطبیقOMNI Smart Software  (  یعمل وفق النحو المتوقع، فینبغي
تتفوق في أدائھا على    وضع مثل ھذا النوع من التداخل في الحسبان دائًما. فالمعدات األخرى، حتى إذا كانت

یمكنھا  )،  CISPRحدود االنبعاثات الموضوعة من قِبل اللجنة الدولیة الخاصة المعنیة بالتداخل الالسلكي (
 ). OMNI Smart Softwareمع تطبیق ( OMNI II Programmerأیًضا التداخل مع عمل مبرمج  
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 وظائف المبرمج  1.2
 یستطیع المبرمج تأدیة الوظائف التالیة: 

جھاز   • معامالت  استبیاني)  اتصال  (إجراء   وجھاز  OPTIMIZER Smart IPGقراءة 
OPTIMIZER IVs IPG  وفق البرمجة الحالیة لھا 

 OPTIMIZER IVs IPGوجھاز   OPTIMIZER Smart IPGتعدیل معامالت جھاز  •

 ) الصادرة عن المریض وعرضھا بغرض التحلیل ECGقراءة إشارات مخطط كھربیة القلب ( •

الُمجمعة من قِبل جھاز   •  OPTIMIZERوجھاز  OPTIMIZER Smart IPGاسترداد اإلحصاءات 
IVs IPG أثناء عملھما 

 OPTIMIZER IVs IPGوجھاز  OPTIMIZER Smart IPGتسجیل نشاط جھاز  •

 تخزین البرامج القیاسیة لالستخدام المستقبلي •

ى قیم معامالت عل  OPTIMIZER IVs IPGوجھاز    OPTIMIZER Smart IPGبرمجة جھاز   •
 آمنة في حاالت الطوارئ 

 باإلضافة إلى ذلك، یستطیع المبرمج تأدیة الوظائف التالیة أیًضا: 

 إتاحة إمكانیة التحكم بھ عن بعد من قِبل مبرمج آخر  •

 التحكم عن بعد في مبرمج آخر  •

 رفع وتنزیل ملفات السجل إلى/من خادم بعید ُمخصص  •

 مكونات المبرمج  1.3
 ) من العناصر التالیة: OMNI Smart Software(مع تطبیق  OMNI II Programmerیتألف نظام مبرمج 

 ) OMNI Smart Software(مع تطبیق  OMNI II Programmerمبرمج  •
o   جھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بمبرمجOMNI II Programmer    ُمثبت علیھ تطبیقOMNI II  

 OMNI Smart Softwareو
o البیني الخاص بمبرمج  صندوق التوصیلOMNI II Programmer 
o  كابل صندوق التوصیل البیني الخاص بمبرمجOMNI II Programmer 
o عازل إیثرنت ُمخصص لالستخدام الطبي مع كابل إیثرنت للتوصیل المؤقت 

 OMNI II Programmerعصا مبرمج  •

 OMNI II Programmerكابل تمدید عصا مبرمج  •

 أحادي التمثیل البیاني ECGأسالك) لمخطط  3كابل (یضم  •

 مصدر إمداد بالطاقة ُمخصص لالستخدام الطبي  •

 CEسلك طاقة یحمل عالمة المطابقة األوروبیة  •

 طابعة بلوتوث مع محول تیار متردد  •
تلف مبرمج   استخدام عناصر أخرى غیر تلك الُمحددة أعاله أو بطریقة تخالف ھذه التعلیمات قد یؤدي إلى   تحذیر:

OMNI II Programmer  مع تطبیق)OMNI Smart Software .( 
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 التوصیل بین مكونات المبرمج لتشغیل النظام 1.4
الموجود بالجزء الجانبي لجھاز   USBالخاص بكابل صندوق التوصیل البیني في منفذ  USBأدِخل طرف  •

 USB) في المنفذ الُمسمى LEMO®الكمبیوتر اللوحي. ثم أدِخل الطرف اآلخر (الُمزود بموصل من نوع 
 باللوحة الخلفیة لصندوق التوصیل البیني الخاص بالمبرمج. (الناقل التسلسلي العام)

باللوحة    (العصا)  WANDسمى  في المنفذ المُ   OMNI II Programmerأدِخل موصل كابل عصا مبرمج   •
 الخلفیة لصندوق التوصیل البیني الخاص بالمبرمج.

یمكن استخدام كابل تمدید العصا إلطالة نطاق وصول عصا المبرمج، إذا لزم األمر. وفي حالة    مالحظة:
منفذ  القیام بذلك، قم بتوصیل أحد طرفي كابل التمدید بموصل كابل عصا المبرمج وأدِخل الطرف اآلخر في ال

 باللوحة الخلفیة لصندوق التوصیل البیني الخاص بالمبرمج. (العصا) WANDالُمسمى 

(مخطط كھربیة  ECG) في المنفذ الُمسمى LGHأسالك مع موصل من نوع  3(یضم  ECGأدِخل كابل  •
 باللوحة الخلفیة لصندوق التوصیل البیني الخاص بالمبرمج. القلب)

ال تحاول توصیل أي جھاز یعمل عبر خط تیار (مثل الطابعة التي تعمل عن طریق التوصیل بكابل) بمبرمج   تحذیر: 
OMNI II Programmer.فقد یؤدي ھذا األمر إلى تعریض المریض لخطر سالمة كھربائي . 

 

 OMNI II Programmer: صندوق التوصیل البیني الخاص بمبرمج  2الشكل  

 عصا المبرمج  1.5
 تحتوي عصا المبرمج على ثالثة أزرار: 

 االتصال االستبیاني •
 البرمجة •
 البرمجة الطارئة مع تعیین آمن للمعامالت •

 تحتوي عصا المبرمج أیًضا على ثالث مجموعات مختلفة من أضواء المؤشرات:

 التشغیل، الموجود على یسار رمز التشغیل، یضيء عندما یتم تشغیل عصا المبرمج.ضوء مؤشر  •

أضواء مؤشرات المخطط الشریطي تعرض قوة إشارة اتصال القیاس عن بعد بین عصا المبرمج وجھاز  •
OPTIMIZER Smart IPG. 

كمال عملیة  ضوء مؤشر البرمجة الطارئة، الموجود فوق زر البرمجة الطارئة، یومض بضع مرات بعد إ •
 برمجة طارئة بنجاح. 
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 OMNI II Programmer  : عصا مبرمج 3الشكل  

 OMNI II Programmerشحن بطاریة جھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بمبرمج   1.6
بمبرمج    تحذیر:  الخاص  اللوحي  الكمبیوتر  جھاز  بطاریة  شحن  على  فقط   OMNI II Programmerاحرص 

مبرمج   نظام  مع  الُمزود  الطبي  لالستخدام  الُمخصص  بالطاقة  اإلمداد  مصدر   OMNI IIباستخدام 
Programmer    تطبیق جھاز  OMNI Smart Software(مع  بطاریة  شحن  إعادة  تحاول  وال   .(
 استخدام أي مصدر آخر لإلمداد بالطاقة. الكمبیوتر اللوحي ب

سلك الطاقة الُمستخدم مع مصدر اإلمداد بالطاقة الُمخصص لالستخدام الطبي یجب أن یحمل عالمة المطابقة   مالحظة:
 .CEاألوروبیة 

 : OMNI II Programmerلشحن بطاریة جھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بمبرمج 

المستمر الخاص بمصدر اإلمداد بالطاقة الُمخصص لالستخدام الطبي في موصل أدِخل موصل إخراج التیار   •
إدخال الطاقة الخاص بجھاز الكمبیوتر اللوحي (یقع في أسفل یمین جھاز الكمبیوتر اللوحي وُمحدد بمقبس 

 أصفر اللون). 

ار المتردد الخاص  في موصل إدخال التی   CEأدِخل أحد طرفي سلك الطاقة الحامل لعالمة المطابقة األوروبیة   •
بمصدر اإلمداد بالطاقة الُمخصص لالستخدام الطبي، ثم أدِخل الطرف اآلخر في مأخذ مصدر طاقة رئیسي 
ُمخصص لالستخدام في المستشفیات. واحرص على أن یقع الجھد الكھربي لمصدر الطاقة الرئیسي في نطاق 

 ن للمأخذ وصلة مؤرضة بصورة سلیمة. ھرتز، وأن یكو   50/ 60فولت تیار متردد، مع تردد    240إلى    100

، احرص على أن  OMNI II Programmerعند شحن بطاریة جھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بمبرمج   •
  OMNI II Programmerساعة كاملة قبل محاولة استخدام مبرمج    24تدع البطاریة الداخلیة تشحن لمدة  

یوصى بأن تتم إعادة شحن بطاریة جھاز ) أثناء إجراء الزرع. وOMNI Smart Software(مع تطبیق  
بمبرمج   الخاص  اللوحي  تطبیق    OMNI II Programmerالكمبیوتر   OMNI Smart(مع 

Software .بصورة روتینیة بین مرات االستخدام ( 

 ) OMNI Smart Software  (مع تطبیق   OMNI II Programmerتشغیل مبرمج   1.7
) باعتباره OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerیجب تشغیل مبرمج    مالحظة:

جھاز  بطاریة  یلزم شحن  عندما  فقط  الرئیسي  الطاقة  بمصدر  توصیلھ  على  احرص  البطاریة.  بطاقة  یعمل  جھاًزا 
)  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerالكمبیوتر اللوحي. ویُرجى العلم أن مبرمج  

  OPTIMIZER IVs IPGوجھاز    OPTIMIZER Smart IPGتصال استبیاني بجھاز  لن یتمكن من إجراء ا
بمبرمج   الخاص  اللوحي  الكمبیوتر  جھاز  فصل  یتم  أن  إلى  تطبیق    OMNI II Programmerوبرمجتھما  (مع 

OMNI Smart Software.عن مصدر الطاقة الرئیسي ( 
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بمبرمج   الخاص  اللوحي  الكمبیوتر  جھاز  فصل  یتم  أن  تطبیق    OMNI II Programmerیجب  (مع 
OMNI Smart Software  عن مصدر اإلمداد بالطاقة الذي یعمل عبر خط تیار قبل االستخدام. قم بفصل موصل (

إخراج التیار المستمر الخاص بمصدر اإلمداد بالطاقة الُمخصص لالستخدام الطبي عن موصل إدخال الطاقة الموجود  
 الكمبیوتر اللوحي. في الجزء الخلفي لجھاز 

)  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerاحرص على ضبط موضع مبرمج    مالحظة: 
 بحیث ال یوجد ما یعوق عملیة فصلھ عن مصدر الطاقة الرئیسي. 

 OMNI II Programmer  استخدام شاشة لمس جھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بمبرمج  1.8
ُمزود بشاشة لمس. ویمكن إجراء التحدیدات    OMNI II Programmerص بمبرمج  إن جھاز الكمبیوتر اللوحي الخا 

 على الشاشة إما عن طریق لمسھا باإلصبع أو باستخدام قلم اللمس الُمرفق. 
 استخدام عناصر حادة أو معدات الكتابة العادیة (قلم، قلم رصاص) قد یؤدي إلى تلف شاشة اللمس.  تنبیھ:

بمبرمج  األزرار 1.9 الخاص  اللوحي  الكمبیوتر  جھاز  على  الظاھرة   OMNI IIوالرموز 
Programmer 

رموز مؤشرات    3أزرار و   3على    OMNI II Programmerیحتوي جھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بمبرمج  
 مضیئة تقع بالجانب األیسر أسفل لوحة اللمس. وھي تؤدي الوظائف التالیة (من الیسار إلى الیمین)

 :(الصف العلوي من الیسار إلى الیمین) األزرار

 المفتاح الرئیسي  •

 تغییر المستخدم (ُمعطل)  •

 وظیفة تدویر الشاشة (ُمعطلة) •
 :السفلي من الیسار إلى الیمین)  (الصف رموز المؤشرات المضیئة

 نشطة  WLAN / WIFIیشیر إلى أن شبكة   •

 یشیر إلى أن البلوتوث نشط (ال یظھر على جمیع ُطرز أجھزة الكمبیوتر اللوحیة) •

 یشیر إلى تشغیل محرك القرص الثابت  •

 

 OMNI II Programmer: مثال لألزرار والرموز المضیئة الظاھرة على جھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بمبرمج  4الشكل  
 OMNI II Programmer استبدال بطاریة جھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بمبرمج 1.10

بواسطة بطاریة، وقد یلزم استبدالھا إذا    OMNI II Programmerیعمل جھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بمبرمج  
لم تتمكن من إعادة الشحن بصورة سلیمة. إذا كانت ھناك حاجة للحصول على بطاریة بدیلة، فاتصل بممثل شركة 

Impulse Dynamics   .المحلي الذي تتعامل معھ 
م  تحذیر:  التخلص  ویلزم  أمًرا ضروریًا.  الُمستخدمة  البطاریة  من  السلیم  التخلص  وفقًا یُعد  الُمستخدمة  البطاریة  ن 

 للمتطلبات البیئیة المحلیة. 
 ال تقم مطلقًا بثقب أو إحراق أي بطاریة ُمستخدمة.   تحذیر:
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 التنظیف الروتیني  1.11
) أو عصا  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerتحاول تعقیم مبرمج    ال  تحذیر:

 تلف الجھاز بصورة بالغة.المبرمج ألن أي محاولة مماثلة قد تؤدي إلى 
) في  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerتغمر أي جزء من مبرمج    ال   تحذیر: 

تطبیق  (مع   OMNI II Programmerالماء. فقد ینتج عن ذلك تلف الوحدة. یُرجى االنتباه إلى أن نظام مبرمج  
OMNI Smart Software وبة (تصنیف  ) غیر محمي ضد نفاذ الماء أو الرطIPX0  .(للحمایة من النفاذ 

مبرمج    تحذیر: تشغیل  إیقاف  على  دائًما  تطبیق   OMNI II Programmerاحرص   OMNI Smart(مع 
Software.قبل التنظیف ( 

بعد كل استخدام، یوصى باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بمحلول تنظیف مبید للجراثیم لمسح الحاویة الخارجیة للمبرمج 
 وخاصةً عصا المبرمج. ال تستخدم المذیبات أو أقمشة التنظیف المشبعة بمواد تنظیف كیمیائیة.   ECGوكابالت  

 التخزین والتعامل  1.12
المبرمج ُمصممان  OMNI Smart Softwareتطبیق  (مع    OMNI II Programmerإن مبرمج   ) وعصا 

التالیة:   القصوى  البیئیة  للظروف  النقل)  بغرض  التعبئة  قید  وجودھما  (أثناء  تعرضھما  بعد  طبیعیة  بصورة  للعمل 
%  100% و10) رطوبة نسبیة تتراوح بین  2درجة مئویة، (  70درجة مئویة إلى +  20-درجة حرارة من   )1(

 ھیكتو باسكال. 1060ھیكتو باسكال و 500) ضغط جوي یتراوح بین 3بدونھ)، ((مع تكاثف أو 
) ھي:  العادي  لالستخدام  بھا  الموصى  من  1الظروف  الحرارة  درجة   (0  + إلى  مئویة  مئویة،   55درجة  درجة 

 ھیكتو باسكال. 1060ھیكتو باسكال و 700) الضغط الجوي بین 3%، و(75% و20الرطوبة النسبیة بین  )2(
) على  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerیتعین عدم استخدام مبرمج    ر:تحذی

 متن المركبات الجویة إال بموافقة الطاقم. 
 

 مالحظات إضافیة  1.13
) لدیھ اتصال معزول بالمریض  OMNI Smart Software(مع تطبیق  OMNI II Programmerإن مبرمج  

 مع حمایة ضد إزالة الرجفان. 
 م، ینبغي تجنب حدوث تالمس بین عصا المبرمج وجلد المریض لتالفي خطر التلوث التبادلي. بوجٍھ عا

على بطاریة لالستخدام في برمجة    OMNI II Programmerیحتوي صندوق التوصیل البیني الخاص بمبرمج  
المشغل. وإنما یمكن استبدالھا فقط   لیتم استبدالھا بواسطة  البطاریة لیست ُمخصصة  الوضع اآلمن االحتیاطیة. ھذه 

 . Impulse Dynamicsبواسطة موظفي الصیانة الُمخصصین التابعین لشركة 
) على أي أجزاء  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerال یحتوي مبرمج    مالحظة:

 قابلة للصیانة بواسطة المستخدم. ویجب استبدالھ إذا فشل في العمل وفق المواصفات الُمحددة لھ. 
بمبرمج    ال  :تحذیر الخاص  البیني  التوصیل  المبرمج   OMNI II Programmerتتخلص من صندوق  أو عصا 

یحتوي على   OMNI II Programmerبمبرمج  بإلقائھما في النفایات. فصندوق التوصیل البیني الخاص  
). وعصا المبرمج RoHSبطاریة لیثیوم باإلضافة إلى مكونات غیر ممتثلة لتوجیھ الحد من المواد الخطرة (

. وإذا استلزم األمر التخلص من صندوق التوصیل البیني RoHSتحتوي على مكونات غیر ممتثلة لتوجیھ  
بمبرمج   صندوق  أو    OMNI II Programmerالخاص  من  التخلص  على  فاحرص  المبرمج،  عصا 

أو عصا المبرمج بشكل سلیم وفقًا للوائح المحلیة التي  OMNI II Programmerالتوصیل البیني لمبرمج 
 تنظم التخلص من مثل ھذه المواد.

) ُمصنف باعتباره جھاًزا ینتمي إلى OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerمبرمج  
) ذا مصدر طاقة داخلي  MEعندما یتم توصیلھ بمصدر اإلمداد الرئیسي، وباعتباره جھاًزا طبیًا كھربائیًا (  IIالفئة  

 عندما ال یكون مصدر اإلمداد بالطاقة الخاص بجھاز الكمبیوتر المحمول متصًال بمصدر طاقة رئیسي.
ُمصنفة باعتبارھا جزًءا مالمًسا    ECG، وقناة  BFعصا المبرمج ُمصنفة باعتبارھا جزًءا مالمًسا للمریض من النوع  

 مقاوم إلزالة الرجفان.  BFللمریض من النوع 



 

7 

مبرمج   .2 لنظام  البرمجیة  تطبیق    OMNI II PROGRAMMERالتطبیقات  (مع 
(OMNI SMART SOFTWARE 

) على تطبیقات برمجیة تُستخدم OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerیحتوي نظام مبرمج  
 .OPTIMIZER IVs IPGوجھاز    OPTIMIZER Smart IPGلقراءة وتعدیل المعامالت التي تتحكم في جھاز  

 شاشة التحدید  2.1
تشغیل مبرمج   یتم  تطبیق    OMNI II Programmerعندما  یتم عرض  OMNI Smart Software)(مع   ،

 تحدید بعد إكمال تسلسل بدء التشغیل. قم بالنقر على الزر المالئم لتحقیق التشغیل المنشود.شاشة 

 
 ) OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmer: شاشة التحدید الخاصة بمبرمج  5الشكل  

2.1.1 OMNI 
مربع   • داخل  الُمتضمنة  نظام   OMNIاألزرار  مع  استخدامھا  یمكن  وال  ُمعطلة  تكون 

OPTIMIZER III System. 
2.1.2  OMNI II 

 . OPTIMIZER IVs IPGُمخصصة لالستخدام مع جھاز  OMNI IIاألزرار الُمتضمنة داخل مربع 
• Clinical Mode  (الوضع السریري) :    للبرمجة االعتیادیة لجھاز.OPTIMIZER IVs IPG 
• Remote Mode   (الوضع البعید):    للتحكم عن بعد في مبرمجOMNI II Programmer 

 ).3.20(انظر القسم   OMNI II Softwareآخر باستخدام تطبیق 
• Remote Listener  (الرصد عن بعد):    لمراقبة مبرمجOMNI II Programmer   آخر

 ). 3.20(انظر القسم  OMNI II Softwareعن بعد باستخدام تطبیق 
2.1.3 OMNI Smart 

 . OPTIMIZER Smart IPGُمخصصة لالستخدام مع جھاز   OMNI Smartاألزرار الُمتضمنة داخل مربع  
• Clinical Mode   (الوضع السریري) :   للبرمجة االعتیادیة لجھاز OPTIMIZER Smart IPG . 
• Remote Mode   (الوضع البعید):    للتحكم عن بعد في مبرمجOMNI II Programmer 

 ).4.21(انظر القسم  OMNI Smart Softwareآخر باستخدام تطبیق 
• Remote Listener  (الرصد عن بعد):    لمراقبة مبرمجOMNI II Programmer   آخر

 ). 4.21(انظر القسم  OMNI Smart Softwareعن بعد باستخدام تطبیق 
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 الوظائف المتنوعة 2.1.4
 األزرار الظاھرة في الجزء السفلي لشاشة التحدید ُمخصصة لوظائف النظام المتنوعة. 

• System Admin  (النظام لمبرمج   :(مسؤول  خاصة  إعدادات  استخدام  یتیح  القسم  ھذا 
OMNI II Programmer    تطبیق ُمخصص OMNI Smart Software(مع  وھو   .(

لشركة   التابع  الفني  الطاقم  قِبل  من  الزًما    Impulse Dynamicsلالستخدام  یُعد  وال  فقط 
 لالستخدام السریري االعتیادي. 

• Configuration  (التھیئة) :    زر تحدید  نافذة   (التھیئة)  Configurationیؤدي  فتح  إلى 
 منبثقة تخص إعدادات إضافیة. 

o Set Bluetooth   (تعیین البلوتوث):    ُمخصص لضبط إعدادات البلوتوث الالزمة لتوصیل
 الطابعة.

o Network Configuration   (الشبكة الشبكة (   : (تھیئة  إعدادات  لضبط    LANُمخصص 
  OMNI II Programmer) الالزمة للتحكم عن بعد والوضع البعید الخاص بمبرمج  WLANو 

 ). OMNI Smart Software(مع تطبیق  
o Set Default Printer  (االفتراضیة الطابعة  الطابعة    :(تعیین  لتحدید  ُمخصص 

(مع تطبیق    OMNI II Programmerاالفتراضیة التي سیتم استخدامھا بواسطة مبرمج  
OMNI Smart Software.( 

• Log File Manager  (مدیر ملفات السجل):   ھذا القسم یتیح استخدام إعدادات خاصة لمبرمج
OMNI II Programmer    تطبیق ُمخصOMNI Smart Software(مع  وھو  ص  ). 

لشركة   التابع  الفني  الطاقم  قِبل  من  الزًما    Impulse Dynamicsلالستخدام  یُعد  وال  فقط 
 لالستخدام السریري االعتیادي. 

• Shutdown   (إیقاف التشغیل):   یؤدي تحدید زر إیقاف التشغیل األحمر الموجود بشاشة التحدید
مبرمج   تشغیل  إیقاف  تطبیق  OMNI II Programmerإلى   OMNI Smart(مع 

Software .( 

 OMNI II Programmer التشغیل األساسي لتطبیق مبرمج  2.2
الموجود بشاشة التحدید، یتم عرض   OMNI IIمن مربع    (الوضع السریري)  Clinical Modeبعد تحدید زر  

 . OMNI II Programmerالشاشة الرئیسیة لتطبیق مبرمج 
 OPTIMIZER IVs IPG االتصال بجھاز 2.2.1

عن طریق عصا المبرمج التي    OPTIMIZER IVs IPGیمكن أن یحصل الطبیب على بیانات من جھاز  
 یلزم وضعھا فوق موضع زرع الجھاز لدى المریض. 

تنظیف ع تنبیھ: لتجنب تعرض یجب  الضرورة،  بین مرات االستخدام، وتغطیتھا عند  المبرمج جیًدا  صا 
 المریض لتلوث أو تھیج جلدي. 

 االتصال االستبیاني والبرمجة 2.2.2
مجموعة من المعامالت التي تتحكم في تشغیلھ. ویُشار إلى قیم ھذه    OPTIMIZER IVs IPGلدى جھاز  

 . قیم (معامالت) الجھازالمعامالت بتعبیر 
  Interrogateقراءة قیم الجھاز عن طریق أمر    OMNI II Programmerیستطیع تطبیق مبرمج  

لحصول على المعلومات  . ویجب أن یمثل ھذا األمر أول إجراء یتخذه الطبیب من أجل ا(االتصال االستبیاني)
الجھاز  OPTIMIZER IVs IPGمن جھاز   إذا نجحت عملیة االتصال االستبیاني، فسیتم تحمیل قیم   .

. ویُشار إلى القیم المعروضة على شاشة  OMNI II Programmerوعرضھا على شاشة تطبیق مبرمج 
 .بتعبیر قیم (معامالت) المبرمج OMNI II Programmerتطبیق مبرمج 

 الطبیب أیًضا عرض بعض من ھذه القیم في تمثیل بیاني.بإمكان 
. وبعد OMNI II Programmerیستطیع الطبیب مراجعة وتعدیل قیم المبرمج باستخدام تطبیق مبرمج  

 .(البرمجة)   Programبواسطة أمر    OPTIMIZER IVsذلك، یمكن إرسال قیم المبرمج الُمعدلة إلى جھاز  
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إال   IPGیُرجى االنتباه إلى أن قیم المعامالت الُمعدلة المعروضة على شاشة المبرمج ال یتم نقلھا إلى جھاز 
 .(البرمجة) Programبعد تنفیذ أمر 

. (تراجع)  Undoإذا لم تحقق قیم المعامالت الجدیدة التأثیر السریري المنشود، فیمكن إلغاؤھا باستخدام أمر  
 فھذا األمر یعمل على إعادة ضبط معامالت الجھاز على المعامالت الُمبرمجة سابقًا.

   OPTIMIZER IVs IPGعلى برمجة جھاز   (البرمجة الطارئة)   Urgent Programmingیعمل أمر  
شریط  ). ھناك أیقونة برمجة طارئة توجد في CCMإیقاف  / CCM OFFباستخدام قیم معامالت قیاسیة آمنة ( 

. ویوجد أیًضا  شریط القوائم الموجودة في    األدوات) (   Toolsواألیقونة المكافئة تحت عالمة التبویب    البرمجة 
 على عصا المبرمج.   للبرمجة الطارئة زر ُمخصص  

(یُطلق علیھا أیًضا اسم    )(قیاسیة  standardیمكن تخزین مجموعات معامالت مفیدة في صورة ملفات  
  "..tip" "إعدادات المستخدم المسبقة" في بعض األحیان). یكون امتداد الملف الخاص بأي ملف قیاسي ھو  

وبعد إنشاء ملف قیاسي معین، یمكن أن یتم تحمیل ذلك الملف للمرضى الذین تتطلب حاالتھم مجموعة مماثلة  
 من القیم الُمبرمجة. 

على    OMNI II Programmerالخاصان بتطبیق مبرمج    (حفظ)  Saveو  (فتح)  Openیعمل أمرا  
ملفات   من  البیانات  استخدtipقراءة  یمكن  وبذلك،  إلیھا.  وكتابتھا  مبرمج  .  تطبیق   OMNI IIام 

Programmer  3.6أیًضا كمحرر للملفات القیاسیة (انظر القسم.( 
 أدوات المراقبة  2.2.3

) واجھة مبرمج OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerیوفر نظام مبرمج  
الخاص بالمریض في الجزء السفلي من   ECG بھا قناة ُمدمجة لتخطیط كھربیة القلب. ویتم عرض مخطط

 . OMNI II Programmerشاشة تطبیق مبرمج 
المعروض ذا جودة رقابیة ولیست تشخیصیة. فال تتخذ أي قرارات تشخیصیة  ECGیكون مخطط   تحذیر:

المعروض. وعلى وجھ الخصوص، من المھم االنتباه إلى أن    ECGسریریة استناًدا إلى مخطط  
 مم/ثانیة. 50أو   25رعة ورق المخطط ال یعكس المعدل النموذجي البالغ  معدل التدرج الخاص بس
مبرمج   تطبیق  استخدام  جھاز    OMNI II Programmerیمكن  على    OPTIMIZER IVsلتعیین 

Marker Mode  (وضع المؤشرات) المؤشرات" عبارة عن عالمات ترمز إلى مختلف حاالت الجھاز" .
واألحداث المرصودة أثناء تشغیلھ. وفي ھذا الوضع، یتم عرض جمیع األحداث المرصودة والُمنشأة بواسطة  

  ECGالخاص بالمریض بالتزامن مع إشارة    ECGفي نافذة مخطط    OPTIMIZER IVs IPGجھاز  
 الصادرة عن المریض. 

تطب  • مبرمج  یحتفظ  جھاز   OMNI II Programmerیق  مع  تحدث  التي  التفاعالت  لجمیع  بسجل 
OPTIMIZER IVs IPG . 

أجزاء من مخطط   • إلیھا بسھولة   ECGیمكن تسجیل  الوصول  بالمریض، ویمكن  الخاص  (المؤشر) 
 باستخدام خیارات السجل. 

. یمكن تنزیل بتسجیل لجمیع األحداث والحاالت التي وقعت  OPTIMIZER IVs IPGیحتفظ جھاز   •
(مع تطبیق    OMNI II Programmerإلى مبرمج    OPTIMIZER IVsھذه التسجیالت من جھاز  

(OMNI Smart Software  ویمكن عرض عدد مرات وقوع كل حدث في نافذة إحصاءات بتطبیق ،
 . OMNI II Programmerمبرمج 

تطبیق مبرمج   • استخدام  المعاوقة    OMNI II Programmerیمكن  بسلكي لقیاس مستوى  الخاص 
 (البطین األیمن).  RV(االستشعار الموضعي) و LSتوصیل 

 OMNI Smart Programmer التشغیل األساسي لتطبیق مبرمج  2.3
الموجود بشاشة التحدید، یتم بدء   OMNI Smartمن مربع  (الوضع السریري) Clinical Modeبعد تحدید زر 

مبرمج   بجھاز  OMNI Smart Programmerتطبیق  لالتصال  عدیدة  أوامر  یوفر   OPTIMIZERالذي 
Smart IPG .وبرمجتھ وإجراء اتصال استبیاني بھ 

 OPTIMIZER Smart IPG االتصال بجھاز 2.3.1
عصا المبرمج عن طریق    OPTIMIZER Smart IPGیمكن أن یحصل الطبیب على بیانات من جھاز  

 التي یلزم وضعھا فوق موضع زرع الجھاز لدى المریض. 
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لتجنب تعرض   تنبیھ: الضرورة،  بین مرات االستخدام، وتغطیتھا عند  المبرمج جیًدا  تنظیف عصا  یجب 
 المریض لتلوث أو تھیج جلدي. 

 االتصال االستبیاني والبرمجة 2.3.2
مجموعة من المعامالت التي تتحكم في تشغیلھ. ویُشار إلى قیم    OPTIMIZER Smart IPGلدى جھاز  

 .قیم (معامالت) الجھازھذه المعامالت بتعبیر 
  Interrogateقراءة قیم الجھاز بواسطة أمر    OMNI Smart Programmerیستطیع تطبیق مبرمج  
الحصول على المعلومات    . ویجب أن یمثل ھذا األمر أول إجراء یتخذه الطبیب من أجل (االتصال االستبیاني)

. إذا نجحت عملیة االتصال االستبیاني، فسیتم تحمیل قیم الجھاز OPTIMIZER Smart IPGمن جھاز  
. ویُشار إلى القیم المعروضة على  OMNI Smart Programmerوعرضھا على شاشة تطبیق مبرمج  

 .قیم المعامالتبتعبیر  OMNI Smart Programmerشاشة تطبیق مبرمج 
 ن الطبیب أیًضا عرض بعض من ھذه القیم في تمثیل بیاني.بإمكا

.  OMNI Smart Programmerیستطیع الطبیب مراجعة وتعدیل قیم المعامالت باستخدام تطبیق مبرمج  
جھاز   إلى  الُمعدلة  المعامالت  قیم  إرسال  یمكن  ذلك،  أمر   OPTIMIZER Smart IPGوبعد  بواسطة 

Program  .(البرمجة) 
إال   IPGیُرجى االنتباه إلى أن قیم المعامالت الُمعدلة المعروضة على شاشة المبرمج ال یتم نقلھا إلى جھاز 

 .(البرمجة) Programبعد تنفیذ أمر 
. (تراجع)  Undoإذا لم تحقق قیم المعامالت الجدیدة التأثیر السریري المنشود، فیمكن إلغاؤھا باستخدام أمر  

 إعادة ضبط معامالت الجھاز على المعامالت الُمبرمجة سابقًا.فھذا األمر یعمل على 
باستخدام قیم معامالت قیاسیة    OPTIMIZER Smart IPGعلى برمجة جھاز    (طارئ)   Urgentیعمل أمر  

  Urgentمن خالل النقر على زر    (طارئ)   Urgent). یمكن بدء أمر  CCMإیقاف  / CCM OFFآمنة ( 
 الموجود على عصا المبرمج.   الطوارئ الموجود في شریط األدوات أو من خالل الضغط على زر    (طارئ) 

(یُطلق علیھا أیًضا اسم    (قیاسیة)  standardیمكن تخزین مجموعات معامالت مفیدة في صورة ملفات  
  "..tip" "إعدادات المستخدم المسبقة" في بعض األحیان). یكون امتداد الملف الخاص بأي ملف قیاسي ھو  

وبعد إنشاء ملف قیاسي معین، یمكن أن یتم تحمیل ذلك الملف للمرضى الذین تتطلب حاالتھم مجموعة مماثلة  
 من القیم الُمبرمجة. 

  OMNI Smart Programmerالخاصان بتطبیق مبرمج    (حفظ)  Saveو  (فتح)  Openیعمل أمرا  
) ملفات  من  البیانات  قراءة  مبرمج tipعلى  تطبیق  استخدام  یمكن  وبذلك،  إلیھا.  وكتابتھا  القیاسیة   (.

OMNI Smart Programmer  4.5أیًضا كمحرر للملفات القیاسیة (انظر القسم .( 
 أدوات المراقبة  2.3.3

) واجھة مبرمج OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerیوفر نظام مبرمج  
الخاص بالمریض في الجزء العلوي  ECG ُمزودة بقناة ُمدمجة لتخطیط كھربیة القلب. ویتم عرض مخطط  

 .OMNI Smart Programmerمن شاشة تطبیق مبرمج 
المعروض ذا جودة رقابیة ولیست تشخیصیة. فال تتخذ أي قرارات تشخیصیة  ECGیكون مخطط   تحذیر:

المعروض. وعلى وجھ الخصوص، من المھم االنتباه إلى أن    ECGسریریة استناًدا إلى مخطط  
 مم/ثانیة. 50أو   25معدل التدرج الخاص بسرعة ورق المخطط ال یعكس المعدل النموذجي البالغ  

   OPTIMIZER Smart IPGلتعیین جھاز   OMNI Smart Programmerیمكن استخدام تطبیق مبرمج  
. "المؤشرات" عبارة عن عالمات ترمز إلى مختلف حاالت الجھاز واألحداث  (المؤشرات)   Markerعلى وضع  

جھاز   بواسطة  والُمنشأة  المرصودة  األحداث  جمیع  عرض  یتم  الوضع،  ھذا  وفي  تشغیلھ.  أثناء  المرصودة 
OPTIMIZER Smart IPG    في نافذة مخططECG    بالتزامن مع إشارةECG   .الصادرة عن المریض 

بسجل لجمیع التفاعالت التي تحدث مع    OMNI Smart Programmerیحتفظ تطبیق مبرمج   •
 . OPTIMIZER Smart IPGجھاز 

(المؤشر) الخاص بالمریض، ویمكن الوصول إلیھا بعد   ECGیمكن تسجیل أجزاء من مخطط   •
 ). 4.1.10(انظر القسم  (استعراض) Browseام زر ذلك بسھولة باستخد
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التي وقعت.   OPTIMIZER Smart IPGیحتفظ جھاز   • والحاالت  األحداث  لجمیع  بتسجیل 
 OMNI IIإلى مبرمج  OPTIMIZER Smart IPGیمكن تنزیل ھذه التسجیالت من جھاز  

Programmer   مع تطبیق)(OMNI Smart Software ویمكن عرض عدد مرات وقوع ،
مبرمج   بتطبیق  الخاص  اإلحصاءات  في شریط   OMNI Smart Programmerكل حدث 

 ). 4.15(انظر القسم 
لقیاس مستوى المعاوقة الخاص   OMNI Smart Programmerیمكن استخدام تطبیق مبرمج   •

 ). 4.16(البطین) (انظر القسم  V(االستشعار الموضعي) و LSبسلكي توصیل 
 تطبیق المبرمج إغالق 2.3.4

 OMNI Smartالموجود في الزاویة العلویة الیمنى بشاشة تطبیق مبرمج  " X" یؤدي النقر على الرمز  
Programmer  .إلى إغالق التطبیق وإعادة المبرمج إلى شاشة التحدید 

 OMNI II SOFTWAREتطبیق   .3
OMNI II Software   عبارة عن تطبیق یُستخدم لقراءة وتعدیل المعامالت التي تتحكم في جھاز.OPTIMIZER IVs IPG 

 . OMNI II Softwareویوضح ھذا القسم الخصائص العدیدة التي یتسم بھا تطبیق  

 OMNI II Programmer  شاشة تطبیق مبرمج 3.1
بعرض الشاشة    OMNI II Programmer، یقوم تطبیق مبرمج  OMNI II Softwareعندما یتم بدء تطبیق  

 الرئیسیة التي تتضمن العناصر التالیة:

 شریط العنوان •

 شریط القوائم (مع المحتوى المعروض لعالمة التبویب الُمحددة) •

 عالمات تبویب المعامالت  •

 شریط البرمجة •

 شریط السجل  •

 ECGنافذة مخطط  •

 شریط اإلحصاءات •

 شریط الحالة  •
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 OMNI II Programmer: الشاشة الرئیسیة لتطبیق مبرمج  6الشكل  
 شریط العنوان  3.1.1

یظھر شریط العنوان في الجزء العلوي من النافذة. وھو یحدد البرنامج قید التشغیل حالیًا، ومصدر البیانات،  
 الذي یمكن أن یكون أیًا مما یلي:

وفي ھذه الحالة یتم عرض الرقم التسلسلي للجھاز وتاریخ ،  OPTIMIZER IVs IPGجھاز   •
 ووقت آخر اتصال استبیاني، أو

 ملف یحتوي على القیم االسمیة لطراز معین، وفي ھذه الحالة یتم عرض اسم الملف، أو  •

ملف یحتوي على مجموعة من قیم المعامالت الُمستخدمة والمحفوظة بالفعل، وفي ھذه الحالة یتم  •
 . عرض اسم الملف

 شریط القوائم  3.1.2
مبرمج بتطبیق  الخاصة  األوامر  یضم  وھو  العنوان.  شریط  أسفل  القوائم  شریط   OMNI IIیظھر 

Programmer :ُمجمعة تحت عالمات التبویب التالیة 

• File  (الملف):    جھاز معامالت  وتعیین  بقراءة  الخاصة  األوامر  على  یحتوي 
OPTIMIZER IVs IPG  الخاصة بالملفات القیاسیة. وأوامر معالجة الملفات واألوامر 

• Tools  (األدوات):   ،یحتوي على أوامر االتصال الُمستخدمة ألغراض التشخیصات والبرمجة
 التشخیصیة.  LSإلى جانب أدوات 

• View (العرض): .یحتوي على األوامر الخاصة بالتنقل بین أنواع العروض 

• Communication (االتصال): .یحتوي على األوامر الخاصة بالتشغیل والمراقبة عن بعد 

• Log  (السجل):   وتصفیتھا وتسجیلھا  السجل  ملفات  بإنشاء  الخاصة  األدوات  على  یحتوي 
 وتصدیرھا.

• Info  (المعلومات):   جھاز حول  معلومات  لعرض  الُمستخدمة  األوامر  على  یحتوي 
OPTIMIZER IVs IPG    ونسخة تطبیقOMNI II Software باإلضافة إلى معلومات ،

 (التعلیمات).  Helpبطاریة صندوق التوصیل البیني وأمر 
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 قم بتحدید عالمة التبویب لعرض قائمة الخیارات/األوامر تحت كل عالمة تبویب.
 ر/أمر منشود، قم بتحدید األیقونة المناظرة لھ.ولبدء أي خیا

إذا كان اسم أي خیار أو أمر متبوًعا بنقاط، فھذا یشیر إلى أنھ سیتم عرض مربع حوار كلما تم تحدید ھذا  
 الخیار أو األمر. 

 وعندما تظھر أیقونة أي أمر بلون رمادي في القائمة، فھذا یدل على أن األمر المعني غیر متاح حالیًا.
 توى كل عالمة تبویب في شریط القوائم معروض في الجداول الُمدرجة بدایةً من الصفحة التالیة.مح

 (الملف) Fileقائمة عالمة تبویب  3.1.2.1
 

 الوصف اسم األمر 

Interrogate   
 (اتصال استبیاني) 

. وتصبح ھذه  OPTIMIZER IVs IPGیعمل على قراءة قیم المعامالت الخاصة بجھاز  
 . OMNI II Programmerالقیم ھي قیم المبرمج الخاصة بتطبیق مبرمج 

Program (برمجة)   جھاز قیم  تعیین  على  الحالیة    OPTIMIZER IVs IPGیعمل  المبرمج  قیم  باستخدام 
. یتم تفعیل ھذا األمر فقط في حالة OMNI II Programmerالخاصة بتطبیق مبرمج  
 المعامالت.عدم حدوث تعارض بین 

Undo  (تراجع)   إذا تمت إعادة برمجة جھازOPTIMIZER IVs IPG    باستخدام مجموعة جدیدة من قیم
  OPTIMIZER IVs IPG  إعادة ضبط قیم جھازالمعامالت، فإن أمر التراجع یعمل على  

 .على القیم الُمبرمجة سابقًا

Cancel (إلغاء)   إذا تم تعدیل أیًا من قیم المبرمج، فإن خیار اإللغاء یصبح متاًحا. یعمل تحدید ھذا األمر على
. وفي إعادة ضبط قیم المبرمج على آخر قیم تمت برمجتھا/قراءتھا عبر االتصال االستبیاني

ملف   من  البیانات  وتحمیل  جھاز  بأي  استبیاني  اتصال  إجراء  عدم  تعیین  .tipحالة  یتم   ،
 المبرمج على القیم الُمحددة في الملف.  معامالت

Open device model  
 (فتح طراز الجھاز) 

 یتیح للمستخدم إمكانیة اختیار طراز الجھاز الخاضع للبرمجة أو االتصال االستبیاني. 

Open standard… 
 (فتح ملف قیاسي…)

) قیاسي  ملف  بقراءة  لتطبیق  tipیقوم  المحفوظة  القیم  على  یحتوي   OMNI IIمبرمج.) 
Programmer ویعمل على فتح نافذة تتیح للمستخدم إمكانیة اختیار اسم وموقع الملف .

)tip.القیاسي المحفوظ (. 

Save current 
standard…  حفظ)

 الملف القیاسي الحالي…) 

) قیاسي  ملف  بكتابة  مبرمجtipیقوم  لتطبیق  الحالیة  القیم  على  یحتوي   (.OMNI II 
Programmer وتنبثق نافذة تطالب باسم وموقع ملف .tip.المرغوبین . 

Backup (نسخ احتیاطي)  .یعمل على حفظ بیانات الجلسة على محرك أقراص فالش قابل لإلزالة 

Restore (استعادة)  .یعمل على استعادة بیانات الجلسة من محرك أقراص فالش قابل لإلزالة 

Print preview  
 (معاینة قبل الطباعة) 

مبرمج   لتطبیق  الحالیة  بالقیم  لقائمة  معاینة  الُمراد    OMNI II Programmerیعرض 
 طباعتھا. 

Print current 
standard…   طباعة)

 الملف القیاسي الحالي…) 

مبرمج   لتطبیق  الحالیة  القیم  قائمة  إرسال  على  إلى    OMNI II Programmerیعمل 
 الطابعة االفتراضیة. 

Exit  (إنھاء)  یغلق تطبیق مبرمجOMNI II Programmer . 
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 (األدوات)  Toolsقائمة عالمة تبویب   3.1.2.2
 

 الوصف اسم األمر 

Stop CCM™  
 ) ™CCM(إیقاف 

لیقوم بإیقاف توصیل عالج تعدیل    OPTIMIZER IVs IPGیعمل على برمجة جھاز  
 انقباض القلب.

Doctor session  
 (جلسة الطبیب)

یتیح للطبیب إمكانیة تجریب عالج تعدیل انقباض القلب مؤقتًا بغض النظر عن الجدول  
 .™CCMالُمبرمج لتوصیل إشارات 

Marker Mode  
 (وضع المؤشرات)

على وضع المؤشرات (أي، یتم    OPTIMIZER IVs IPGیعمل على تعیین جھاز  
 لكل حدث یتم استشعاره وإنشاؤه). ECGعرض أحداث المؤشرات في نافذة مخطط 

Statistics… 
 (اإلحصاءات…) 

 یفتح نافذة اإلحصاءات.

A sensing threshold  
 (عتبة االستشعار األذیني) 

عتبات   على  بالحصول  خاللھا  من  یقوم  أن  للمستخدم  یمكن  نافذة  االستشعار  یعرض 
 األذیني وتعیینھا. 

V sensing threshold  
 (عتبة االستشعار البطیني) 

االستشعار   عتبات  على  بالحصول  خاللھا  من  یقوم  أن  للمستخدم  یمكن  نافذة  یعرض 
 البطیني وتعیینھا. 

LS diagnostics… 
(تشخیصات االستشعار  

 الموضعي…)

 یفتح نافذة تشخیصات االستشعار الموضعي. 

Impedance…  
 (المعاوقة…)

جھاز   توجیھ  إمكانیة  للمستخدم  تتیح  التي  المعاوقة  نافذة    OPTIMIZER IVsیفتح 
IPG  إلى قیاس مستویات المعاوقة بسلكي توصیلRV وLS . 

Reset Device  
 (إعادة ضبط الجھاز) 

. ینبغي استخدام ھذا األمر فقط إذا  OPTIMIZER IVsیعمل على إعادة ضبط جھاز 
مبرمج   تطبیق  جھاز    OMNI II Programmerأبلغ    OPTIMIZER IVsبأن 

IPG    وضع في  دخل  قد  االستبیاني  لالتصال  (السكون)   " DOWN" الخاضع 
 ). ™CCMاآلمن، وضع االرتداد الذي ال یتم فیھ توصیل إشارات   OOO (وضع

Urgent Programming 
 الطارئة) (البرمجة 

جھاز   برمجة  على  في    OPTIMIZER IVs IPGیعمل  آمنة  قیاسیة  قیم  باستخدام 
 ). ™CCM، حیث ال یتم توصیل إشارات OOOحاالت الطوارئ (وضع 

Time… (…الوقت)   الموجودة في جھاز الحالیة للساعات اآلنیة  الوقت   OPTIMIZERیعرض إعدادات 
IVs IPG  مج  وجھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بمبرOMNI II Programmer  .

والنافذة التي یتم فتحھا عبر خیار القائمة ھذا تتیح إمكانیة تعیین وقت األجھزة. (یُستخدم 
من قِبل آلیة جدولة توصیل    OPTIMIZER IVs IPGإعداد الوقت الخاص بجھاز  

 بشكل یومي). ™CCMمن أجل تشغیل وإیقاف توصیل إشارات  ™CCMإشارات 

 Set system time…  
 (تعیین وقت النظام…)

(مع تطبیق    OMNI II Programmerیتیح للمستخدم إمكانیة تعیین وقت نظام مبرمج  
OMNI Smart Software.وھذا األمر یماثل تعیین وقت جھاز الكمبیوتر .( 
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 (العرض) Viewقائمة عالمة تبویب  3.1.2.3
 

 الوصف اسم األمر 

Toggle graph 
view  طریقة  (تبدیل

 العرض البیاني)

تطبیق   في  االستاتیكي/الدینامیكي  البیاني  والعرض  المعامالت  عرض  بین  التنقل  على  یعمل 
. ویتم عرض بعض قیم معامالت المبرمج في وضع بیاني.  OMNI II Programmerمبرمج  

 . 3.1.2انظر القسم 

Toggle dynamic 
view   تبدیل طریقة)

 العرض الدینامیكي) 

على   مبرمجیعمل  تطبیق  في  والدینامیكي  االستاتیكي  البیاني  العرض  بین   OMNI IIالتنقل 
Programmer . 

لكل ضربة قلب في    ECGیتم عرض مخطط    (العرض الدینامیكي)،  Dynamic Viewفي  
العرض البیاني مع أحداث المؤشرات. ویكون ھذا العرض متاًحا فقط إذا كان وضع المؤشرات  

 قید التشغیل.
تظھر قیم المعامالت فقط في العرض البیاني ویمكن    (العرض االستاتیكي)،  Static Viewفي  

 تعدیلھا باستخدام خاصیة السحب واإلفالت. ال یتم عرض أي أحداث مؤشرات في ھذا الوضع. 

Marker detail  
 (تفاصیل المؤشر) 

 یفتح نافذة مؤشرات موسعة.

 
 (االتصال) Communicationقائمة عالمة تبویب  3.1.2.4

 
 الوصف اسم األمر 

Connect (اتصال)   یفتح نافذة عمیل مبرمجOMNI II Programmer    التي تتیح للمستخدم إمكانیة بدء جلسة
 عن بعد. 

Send message… 
 (إرسال رسالة…)

یفتح نافذة رسائل الدردشة التي تتیح للمستخدم إمكانیة تبادل رسائل دردشة مع جھاز االقتران  
 البعید.

Master (الرئیس)   مبرمج تطبیق  للمستخدم    OMNI II Programmerیضع  یتیح  الذي  الرئیس  في وضع 
 إمكانیة التحكم في الجھاز. 

Slave (التابع)   مبرمج تطبیق  البعید    OMNI II Programmerیضع  للمستخدم  ویتیح  التابع  في وضع 
 إمكانیة التحكم في المبرمج المحلي.

Show Client 
Window  

 (عرض نافذة العمیل)

 (إذا تم بدء جلسة عن بعد). OMNI II Programmerیعرض نافذة عمیل مبرمج 
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 (السجل) Logقائمة عالمة تبویب  3.1.2.5
 

 الوصف اسم األمر 

Log browser   
 السجل)(مستعرض 

 یفتح نافذة المؤشرات لیتم استعراضھا.

 Open log file… 
 (فتح ملف سجل…)

 یفتح نافذة تتیح للمستخدم إمكانیة اختیار ملف من قائمة ملفات المؤشرات المحفوظة.

Compare programs… 
 (مقارنة البرامج…)

 القدیمة والقیمة الحالیة. یفتح نافذة تعرض االختالفات المرصودة في المعامالت بین القیمة  

Log filter… 
 (تصفیة السجل…)

الُمسجلة   الجلسات  أحداث  للمستخدم من خاللھا تصفیة سجل ما على  نافذة یمكن  یفتح 
 المرغوبة. 

Add log bookmark  
 (إضافة إشارة مرجعیة للسجل) 

حدث  یعمل على إضافة إشارة مرجعیة للسجل أثناء قیامھ بالتسجیل من أجل إبراز أي  
 مرغوب.

Start Recording   
 (بدء التسجیل) 

 الخاص بالمریض.  ECGیعمل على بدء تسجیل مخطط 

Export programs  
 (تصدیر البرامج)

 یعمل على كتابة ملف نصي یحتوي على قیم المعامالت الحالیة. 

Export statistics  
 (تصدیر اإلحصاءات)

 عدادات اإلحصاءات.یعمل على كتابة ملف نصي یحتوي على قیم  

Export marker   
 (تصدیر المؤشرات) 

 یعمل على كتابة ملف نصي یحتوي على قیم المؤشرات. 

Upload/Download log 
 (رفع/تنزیل السجل)

 OMNI IIیعمل على فتح نافذة تتیح للمستخدم إمكانیة نقل ملفات السجل بین مبرمج
Programmer .والخادم البعید 

 
 (المعلومات)  Infoقائمة عالمة تبویب  3.1.2.6

 
 الوصف اسم األمر 

IPG Version   
 IPG)نسخة جھاز (

 الخاضع لالتصال االستبیاني.   IPGیعرض نسخة البرامج الثابتة لجھاز 

Interface battery  
(بطاریة صندوق التوصیل 

 البیني) 

یعمل على قراءة الجھد الكھربي لبطاریة اللیثیوم الموجودة داخل صندوق التوصیل البیني 
 . OMNI II Programmerالخاص بمبرمج 

Interface version   
 (نسخة صندوق التوصیل البیني)

بمبرمج الخاص  البیني  التوصیل  لصندوق  الثابتة  البرامج  نسخة   OMNI IIیعرض 
Programmer . 

Help…  (…التعلیمات)  .یفتح نافذة التعلیمات 

About…  (…حول)  یعرض معلومات حول نسخة تطبیقOMNI II Software . 
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 عالمات تبویب المعامالت 3.1.3
جھاز   معامالت  مجموعة  عرض  معامالت   OPTIMIZER IVs IPGیتم  شاشات  ست  خالل  من 

موضوعة تحت ست عالمات تبویب. كل واحدة من ھذه الشاشات تعرض مجموعة مختلفة من قیم المعامالت، 
 وھي ُمجمعة بواسطة عالمات التبویب التالیة:

• A/V  (األذین/البطین):    بالجھاز الخاصین  للبطاریة  الكھربي  والجھد  التسلسلي  الرقم  تعرض 
ستبیاني، باإلضافة إلى وضع التشغیل ومعامالت التوقیت واالستشعار القلبي الخاضع لالتصال اال

 األذیني والبطیني. 

• CCM™ Train    نبضات إشارة   :™CCM)(سلسلة  تحدد  التي  المعامالت  على  تحتوي 
.CCM™ 

• CCM™ Inhibit    تثبیط إشارات)(CCM™:   تحتوي على معامالت تھیئة آلیة تثبیط إشارات
.CCM™ 

• LS :(االستشعار الموضعي) .تحتوي على المعامالت الخاصة بآلیة االستشعار الموضعي 

• CCM™ Schedule    جدول)(CCM™:   تحتوي على معامالت تھیئة جدول توصیل إشارات
.CCM™ 

• Charger  (الشاحن):   .تحتوي على المعامالت المرتبطة باإلنذارات التي یتم إرسالھا إلى الشاحن 
 اإلجراءات المتاحة ھي: 

 إجراء اتصال استبیاني (أي، قراءة القیم الحالیة لمعامالت الجھاز) •

 تعدیل قیم المعامالت من خالل خصائص التحریر المتاحة  •

 المعامالت المتوافقة إلى الجھاز)القیام بعملیة برمجة (أي، إرسال مجموعة من قیم  •

 

 A/V: عالمة تبویب معامالت  7الشكل  
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 ™CCM: عالمة تبویب معامالت سلسلة نبضات  8الشكل  

 

 ™CCM: عالمة تبویب معامالت تثبیط إشارات  9الشكل  

 

 LS: عالمة تبویب معامالت  10الشكل  
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 ™CCM: عالمة تبویب معامالت جدول  11الشكل  

 

 : عالمة تبویب معامالت الشاحن 12الشكل  
 المعامالت بطریقتین مختلفتین: یتم عرض قیم 

(مثل   • المعامالت  استخدام ))™CCM(قنوات    CCM™ Channelsلتفعیل/تعطیل  یتم   ،
إلى تحدید الخیار المعني. لتغییر الخیار، قم بتحدید المربع    مربعات اختیار، ویشیر ظھور رمز  

 الواقع على یسار اسم المعامل. 

یتم عرض قیمة المعامل داخل مربع. لتعدیل قیم (المبرمج) للمعامالت التي لدیھا مجموعة قیم محتملة،   •
مثل ھذه المعامالت، قم بتحدید القیمة الموجودة داخل المربع وستظھر نافذة تضم جمیع القیم المحتملة  
للمعامل الُمحدد. ولتعدیل قیمة المعامل، قم بتحدید القیمة الجدیدة من القائمة. باإلضافة إلى ذلك، فإن  

القیم تحتوي على رمز "دبوس" یظھر في الزاویة العلویة الیسرى. وتحدید ھذا الدبوس    نوافذ قوائم 
تحدید  یعمل  قیمة).  تحدید  بعد  تلقائًیا  النافذة  ذلك، ستغلق  (بخالف  مفتوحة  النافذة  إبقاء  یعمل على 

 رمز الدبوس.الموجود في الزاویة العلویة الیمنى على إغالق نافذة قائمة القیم الُمفعل بھا   X مربع 
ھذه   مثل  وفي  والفترات).  المعدالت  (مثل  أخرى  معامالت  على  مباشرة  المعامالت بصورة  بعض  تعتمد 
 الحاالت، سیعمل تعدیل قیمة أي معامل على التعدیل التلقائي لقیم المعامالت التي تعتمد علیھ بصورة مباشرة. 

ھناك أیًضا معامالت تكون قیمھا صالحة فقط عندما تكون بعض المعامالت األخرى ُمفعلة أو لدیھا قیم معینة 
  Standbyھو    OPTIMIZER IVs IPG(على سبیل المثال، إذا كان وضع التشغیل الخاص بجھاز  

ال معنى لھ ، فلن تكون ھناك أي معامالت صالحة). وعندما یكون إعداد أي معامل  (OOO)(االستعداد)  
 في سیاق المعامالت األخرى، ال یتم عرض القیمة الخاصة بھ. 
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. وعند تعارض بین المعامالتعندما یتم تحدید قیمة معامل غیر متوافقة مع قیم المعامالت األخرى، یحدث  
في   خطأ  رسالة  عرض  یتم  الحاالت،  ھذه  مثل  البرمجةوقوع  القسم    شریط  من    3.1.4(انظر  لمزید 

  OMNI II Programmerطالما كان ھناك تعارض بین المعامالت، لن یتیح تطبیق مبرمج  المعلومات).  
بقیم معامالت جدیدة. وھذا یضمن أال یتم تنزیل سوى   OPTIMIZER IVs IPGإمكانیة برمجة جھاز  

. لحل التعارض، یجب أن یتم تحدید  OPTIMIZER IVs IPGتھیئات المعامالت المتوافقة فقط إلى جھاز  
 دة للمعامالت المتعارضة.قیم جدی

  قیم الجھاز ، وھي قد تختلف عن  قیم المبرمجیُرجى تذكر أن قیم المعامالت التي تتم رؤیتھا على الشاشة تمثل  
 . 3.4.1الحالیة. للحصول على معلومات حول اصطالح األلوان الُمطبق، انظر القسم 

 شریط البرمجة 3.1.4
. وھو یحتوي على سبعة أزرار؛ بعضھا یطابق  المعامالتعالمات تبویب  على یمین    البرمجةیوجد شریط  
 أوامر القوائم: 

 

 : شریط البرمجة 13الشكل  
 شریط البرمجة ُمخصص لغرضین: 

،  OMNI II Programmerتوفیر وسیلة وصول سریعة لألوامر األساسیة الخاصة بتطبیق مبرمج   .1
 وذلك عبر شریط برمجة یضم األزرار التالیة: 

 للحصول على القیم الفعلیة لمعامالت الجھاز المزروع. :(اتصال استبیاني) Interrogate . أ
المعامالت  :(برمجة)  Program .ب قیم  من  متوافقة  مجموعة  النشط.   إلرسال  الجھاز  إلى 

یومض ھذا الزر باللون األزرق كلما تم تعدیل أیًا من قیم المبرمج ولم یكن ھناك تعارض بین  
تختلف عن قیم المبرمج. أما   OPTIMIZER IVsالمعامالت. وھذا یشیر إلى أن قیم جھاز  

 إذا كان ھناك تعارض بین المعامالت، فیتم تعطیل ھذا الزر لحین حل التعارض. 
یعمل على إلغاء التعدیالت التي لم یتم  -بناًء على السیاق :(إلغاء/تراجع) Cancel/Undo .ج

 إرسالھا بعد، أو استعادة القیم السابقة التي تم تعدیلھا بواسطة آخر إجراء برمجة. 
قید إیقاف التشغیل)   CCM(یظھر عندما تكون إشارات    :)™CCM(تشغیل    CCM™ On .د

على   CCMمن خالل برمجة معامل وضع  ™CCM یعمل على تفعیل توصیل إشارات  
Timed .(موقوت) 

  ™CCMیظھر عندما یكون توصیل إشارات    :قید التشغیل)  ™CCM™ is On  )CCM .ه
 قید التشغیل.

قید التشغیل)   ™CCM(یظھر عندما تكون إشارات    :)™CCM(إیقاف    ™Stop CCM .و
على    CCMمن خالل برمجة معامل وضع    ™CCMیل توصیل إشارات  یعمل على تعط
CCM OFF  إیقاف)CCM.( 

التشغیل)  ™CCM™ is Off  )CCM .ز إیقاف  إشارات   :قید  عندما یكون توصیل  یظھر 
CCM™ .قید إیقاف التشغیل 

الطارئة)  Urgent Programming .ح جھاز    :(البرمجة  برمجة  على  یعمل 
OPTIMIZER IVs IPG    وضع) آمنة  معامالت  مجموعة  ،  OOOباستخدام 

 ).  CCMإیقاف
 یعمل على التنقل بین بدء وإنھاء وضع المؤشرات. :(وضع المؤشرات) Marker Mode .ط
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قیم  .2 أي  الرسائل  ھذه  توضح  المعامالت.  تعارض  رسائل  تعرض  األزرار  أسفل  الواقعة  النافذة 
عالمة تبویب المعامالت التي تظھر معامالت تقع قید التعارض وسبب تعارض المعامالت واسم  

المتعارضة.  بالمعامالت  قائمة  تظھر  رسالة خطأ،  تحدید  یتم  عندما  المتعارضة.  المعامالت  بھا 
وعندما یتم تحدید أي معامل في ھذه القائمة، تنبثق نافذة تضم جمیع القیم المحتملة لھ، بحیث تتیح 

للتعرف على الطرق التي یمكن    3.4.2ظر القسم  إمكانیة تعدیل قیمة المعامل المتعارض مباشرةً. ان
 من خاللھا حل حاالت تعارض المعامالت.

 

 : مثال لرسالة تعارض المعامالت 14الشكل  
 شریط السجل  3.1.5

مبرمج   تطبیق  في  یوجد  خاص  (  OMNI II Programmerملف  تسجیل  على  لجمیع  سجلیحتوي   (
،  OMNI II Programmerوتطبیق مبرمج    OPTIMIZER IVs IPGالتفاعالت التي تقع بین جھاز  

 بما في ذلك تاریخ ووقت حدوث ھذه التفاعالت.

 

 : شریط السجل 15الشكل  
لمزدوج  یمكن الحصول على المزید من المعلومات بخصوص أي حدث موجود في السجل من خالل النقر ا

 على الحدث المعني في شریط السجل. وإذا كانت ھناك بیانات مرتبطة بالحدث الُمحدد، فسیحدث ما یلي:

حدث   • اختیار  تم  استبیاني)    Interrogationإذا    ،(برمجة)  Programmingأو  (اتصال 
ھي مجموعة   OMNI II Programmerفستكون قیم المعامالت التي یعرضھا تطبیق مبرمج  

 القیم الموجودة لحظة وقوع الحدث الُمحدد. 

(مسح/تحمیل/إعادة ضبط)، فسیتم تعیین   (اإلحصاءات)  Statisticsإذا تم اختیار حدث یخص   •
 قیم شریط اإلحصاءات على القیم الموجودة لحظة وقوع الحدث الُمحدد.

لجمیع األحداث الُمسجلة األخرى (اإلشارات المرجعیة، بدء/إنھاء وضع المؤشرات، إلخ.)، تظھر   •
 رسالة تنص على أنھ ال توجد بیانات إضافیة مرتبطة بالحدث لعرضھا.

 ECG طنافذة مخط 3.1.6
 اآلني الخاص بالمریض. ECGتظھر ھذه النافذة في أسفل الشاشة. وھي تعمل على تمریر مخطط 

جھاز   یكون  المؤشرات)  Marker Modeفي    OPTIMIZER IVsعندما  عرض  (وضع  یتم   ،
 لمختلف األحداث والحاالت التي قد تقع.  ECGالمؤشرات على طول مخطط 



 

22 

 

 في وضع المؤشرات   ECG: نافذة مخطط  16الشكل  
 یتم عرض المراجع الخاصة بالتتبع واأللوان في نافذة صغیرة.

 

 : نافذة المراجع 17الشكل  
 یتم عرض أحداث المؤشرات وفق النحو التالي: 

األساسي، • الخط  أسفل  الُمستشعرة،  األحداث  تمثیل  تتبع    یتم  ملونة  خطیة  مؤشرات  بواسطة 
 اصطالحات األلوان التالیة: 

o :حدث أذیني ُمستشعر  ماجنتا 
o :حدث بطیني ُمستشعر  أخضر 
o :حدث استشعار موضعي  أسود 

 .OMNI II Programmerبشاشة تطبیق مبرمج    ECGتظھر مراجع األلوان ھذه في نافذة مخطط  

بواسطة مؤشر یظھر على شكل مستطیل أزرق اللون أعلى  ™CCMیتم تمثیل توصیل إشارات  •
 .™CCMالخط األساسي، ویعكس طولھ مدة إشارة 

 إضافةً إلى ذلك، تظھر تسمیات تشیر إلى حدوث الحاالت التالیة: 

• PVC  (انقباضات بطینیة مبتسرة):   استشعار حدثین بطینیین متتالیین دون أن یتخللھما حدث أذیني
 ُمستشعر 

• AT معدل النبضات األذینیة أعلى من حد معدل تسرع القلب األذیني :أذیني) (تسرع قلب 

• VT (تسرع قلب بطیني): معدل النبضات البطینیة أعلى من حد معدل تسرع القلب البطیني 

• A Noise (تشویش أذیني):  رصد تشویش في قناة االستشعار األذیني 

• V Noise (تشویش بطیني):  رصد تشویش في قناة االستشعار البطیني 

• Long AV (فترة أذینیة بطینیة طویلة):  استشعار فترةAV  تتجاوز حد "فترةAV  "الطویلة 

• Short AV  (فترة أذینیة بطینیة قصیرة):    استشعار فترةAV    أقصر من حد "فترةAV   "القصیرة 
السریریة. فالقرارات الطبیة ینبغي   المعروض التخاذ القرارات  ECGینبغي عدم استخدام مخطط    تحذیر:

 مستقل. ECGأن تستند فقط إلى جھاز قیاس 



 

23 

باستخدام تسمیات باإلضافة إلى لون خلفیة نافذة   ™CCMتتم اإلشارة إلى حالة توصیل إشارات   •
 ، وذلك كما یلي:ECGمخطط 

o Inactive  (غیر نشط):    تظھر ھذه التسمیة في أعلى یسار نافذة مخططECG    طالما كان
  ECG. وفي ھذه الحالة، یكون لون خلفیة نافذة مخطط  غیر نشط  ™CCMتوصیل إشارات  

 .أبیًضا
o Active-On  تظھر ھذه التسمیة في أعلى یسار نافذة مخطط    :قید التشغیل)-(نشطECG 

. وفي ھذه الحالة، یكون لون خلفیة  لقید التشغیو  نشًطا™CCM طالما كان توصیل إشارات  
 .أخضًرا ECGنافذة مخطط 

o Active-Off  تظھر ھذه التسمیة في أعلى یسار نافذة مخطط    :قید إیقاف التشغیل)-(نشط
ECG    إشارات توصیل  كان  التشغیلولكن    نشًطا  ™CCMطالما  إیقاف  ھذه  قید  وفي   .

 .رمادیًا ECGالحالة، یكون لون خلفیة نافذة مخطط 
 شریط اإلحصاءات 3.1.7

بتجمیع تسجیل إحصائي لألحداث والحاالت التي تقع أثناء عملھ.    OPTIMIZER IVs IPGیقوم جھاز  
ویظھر ھذا السجل في شریط اإلحصاءات مشیًرا إلى عدد مرات وقوع كل نوع حدث. األحداث المتناولة 

 ھي كما یلي:

 

 : شریط اإلحصاءات 18الشكل  
• Intervals  (الفترات الفاصلة) 

o Period (الفترة):  فترةR-R .بالمللي ثانیة 
o AV (الفترة األذینیة البطینیة):  فترةAV .بالمللي ثانیة 

• A / V (األحداث األذینیة/البطینیة) 
o A (األذین): .عدد األحداث األذینیة الُمستشعرة 
o V )(عدد األحداث البطینیة الیمنى الُمستشعرة.  :البطین 

• CCM™ 
o Train (سلسلة النبضات):  عدد إشاراتCCM™  .الُموصلة 
o LS Inhibit  تثبیط) LS(:    إشارات توصیل  تثبیط  مرات  أحداث    ™CCMعدد  نتیجة 

 LS.االستشعار الموضعي المرصودة خارج فترة تنبیھ 
o LS Alert  تنبیھ)LS(:   عدد الضربات التي وقعت خاللھا أحداث استشعار موضعي داخل

 LS.فترة تنبیھ 
o Not LS Alert    تنبیھ استشعار   :LS)(لیس  أحداث  وقعت خاللھا  التي  الضربات  عدد 

 LS.موضعي، ولكن لیس داخل فترة تنبیھ 
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• CCM™ Inhibit  تثبیط إشارات)(CCM™ 
o A Noise (التشویش األذیني) : .عدد المرات التي تم رصد تشویش أذیني خاللھا 
o V Noise  (التشویش البطیني) :  .عدد المرات التي تم رصد تشویش بطیني خاللھا 
o PVC   (المبتسرة البطینیة  انقباض بطیني مبتسر   :(االنقباضات  التي تم رصد  المرات  عدد 

 خاللھا.
o Short AV  (الفترة األذینیة البطینیة القصیرة):    التي تم رصد حالة فترة  عدد المراتAV  

 قصیرة خاللھا.
o Long AV  (الفترة األذینیة البطینیة الطویلة):    عدد المرات التي تم رصد حالة فترةAV  

 طویلة خاللھا.
o AT  (تسرع القلب األذیني):   عدد المرات التي تجاوز خاللھا معدل النبضات األذینیة اآلني

 حد معدل تسرع القلب األذیني.
o VT  (تسرع القلب البطیني):   عدد المرات التي تجاوز خاللھا معدل النبضات البطینیة اآلني

 حد معدل تسرع القلب البطیني.
جھاز   یكون  المؤشرات)  Marker Modeفي    OPTIMIZER IVsعندما  نطاق   (وضع  وداخل 

،  OMNI Smart Software)(مع تطبیق    OMNI II Programmerاالتصاالت الخاص بمبرمج  
محتوى عدادات   لمرات  (اإلحصاءات)    Statisticsفإن  الحالي  العدد  عارًضا  دینامیكیة  یتغیر بصورة 
 وقوع كل نوع حدث. 

 شریط الحالة  3.1.8
المثال:   الحالي (على سبیل  آخر  یتم عرض حدث االتصال  الجاھزیة) في  البرمجة،  االستبیاني،  االتصال 

 صف بالشاشة مصحوبًا بالنسبة المئویة لشحن بطاریة جھاز الكمبیوتر المحمول وتاریخ ووقت النظام.

 العرض البیاني  3.2
مبرمج   تطبیق  في  بیاني  عرض  جھاز    OMNI II Programmerیتوفر  معامالت  بعض  لعرض 

OPTIMIZER IVs  .في مخطط سھل االستیعاب 
 وتعرض ھذه النافذة قیم المعامالت التالیة: 

 استشعار أحداث القلب األیمن •
o الحساسیة األذینیة 
o الحساسیة البطینیة 
o ) فترة الِحران األذیني (فترة الِحران األذیني التالیة للحدث البطینيPVARP(( 
o فترة الِحران البطیني 
o  حد فترةAV  القصیرة 
o  حد فترةAV  ویلة الط 

 االستشعار الموضعي  •
o  حساسیةLS 
o  بدء فترة تنبیھLS 
o  نطاق فترة تنبیھLS 
o  فترة ِحرانLS  السابقة للحدث األذیني 
o  فترة ِحرانLS التالیة للحدث األذیني 
o  فترة ِحرانLS  السابقة للحدث البطیني 
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o  فترة ِحرانLS  التالیة للحدث البطیني 
o  فترة الِحران التالیة لحدثLS 

 ™CCMإشارات  •
o  عدد النبضات في سلسلة نبضاتCCM™ 
o فترة تأخیر المحفز إلى توصیل إشارات CCM™ (فترة االقتران) 
o  السعة األولیة إلشاراتCCM™ 
o  مدة الطور لألطوار الفردیة في كل نبضةCCM™  بسلسلة نبضاتCCM™ 

أعلى یسار شاشة العرض یشیر إلى موضع مؤشر التحكم بالمللي ثانیة. تعرض ھذه النافذة أیًضا مؤشًرا في  
(ُمعدل) بجانب المؤشر عندما یتم تغییر أي معامل أثناء الوجود    "Modified "وتقوم كذلك بوضع النص

 في ھذه النافذة. 
 االصطالحات الُمتبعة لھذا المخطط ھي كالتالي: 

 ي صورة خطوط رأسیة تحت المحور األفقي للمخطط.تظھر ف  LSاألحداث األذینیة والبطینیة وأحداث   •

عتبات االستشعار تظھر في صورة مستطیالت صغیرة أسفل األحداث الُمستشعرة. وتتناسب المسافة   •
 إلى المحور مع القیم الخاصة بھا.

o   فترات ِحرانLS    تظھر في صورة مستطیالت بلون أزرق فاتح یكون لھا عرض مناظر مع حافة
 .على شكل خط متقطع

تظھر في صورة مستطیل بلون أصفر فاتح یكون لھ عرض مناظر مع حافة على شكل   LSفترة تنبیھ   •
 خط متقطع. 

 تظھر في صورة موجة مربعة.  ™CCMسلسلة نبضات  •

 طور الموازنة یظھر في صورة منطقة خضراء. •

 فترة التشویش تظھر في صورة منطقة ذات لون أحمر فاتح.  •

التي تقع خارج المخطط، تتم اإلشارة إلى وقت وقوعھا في منطقة رمادیة اللون    LSبالنسبة ألحداث   •
 توجد على یسار المخطط. 

 . (استاتیكي) Staticأو  (دینامیكي) Dynamicیمكن تعیین العرض البیاني لیكون إما 
 العرض الدینامیكي 3.2.1

الحالي جنبًا إلى   ECGدة من مخطط ، یتم عرض فترة واح(العرض الدینامیكي) Dynamic Viewفي 
جنب مع المعامالت (البیانیة) التي تظھر كما تم توضیحھ أعاله، باإلضافة إلى أحداث المؤشرات. یكون  

Dynamic View  (العرض الدینامیكي)   متاًحا فقط إذا كانMarker Mode  (وضع المؤشرات)   قید
العرض. وإذا تم إجراء محاولة لتعدیل قیمة أي معامل،   التشغیل. ال یُسمح بأي تعدیل لقیم المعامالت في ھذا 

 . (العرض االستاتیكي) Static Viewفسیتحول الوضع البیاني تلقائیًا إلى 
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 : العرض البیاني (دینامیكي) 19الشكل  
 العرض االستاتیكي 3.2.2

، وإنما تظھر قیم المعامالت فقط ECGال یتم عرض مخطط    (العرض االستاتیكي)  Static Viewفي  
ویكون باإلمكان تعدیلھا. لتعدیل أي قیمة معامل، قم بسحبھ باستخدام مؤشر التحكم داخل المخطط إلى الموضع  
إمكانیة   على  وللحصول  تحریكھ).  أو  إلیھ  باإلشارة  تقوم  بینما  تظھر  للمعامل  الرقمیة  (القیمة  المرغوب 

 ائمة القیم المحتملة لمعامل ما، قم بتحدیده باستخدام مؤشر التحكم.الوصول إلى ق

 

 : العرض البیاني (استاتیكي) 20الشكل  
یؤدي النقر على یسار زر الفأرة بلوحة المفاتیح أو لمس الشاشة باستخدام قلم اللمس إلى تكبیر المخطط. وبالعكس،  

ألیمن بلوحة المفاتیح أو لمس الشاشة بقلم اللمس مع الضغط على زره یعمل على تصغیر فإن النقر على زر الفأرة ا
 المخطط. یظھر شریط تمریر في الجزء السفلي للمخطط عندما یتم تكبیره. 

 إضافةً إلى ذلك، تتم اإلشارة إلى موضع مؤشر التحكم فیما یتعلق بالحدث البطیني في أعلى یسار المخطط.
 األلوان أسود/أزرق/أحمر (ُمبرمجة، ُمعلقة، متعارضة) یُستخدم أیًضا لقیم المعامالت في العرض البیاني. اصطالح 
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 االتصال االستبیاني  3.3
 المزروع  OPTIMIZER IVs IPG االتصال بجھاز 3.3.1

تبعد عن جھاز   بحیث  الزرع،  فوق موضع  المبرمج  المزروع   OPTIMIZER IVs IPGضع عصا 
بوصة). وسیشیر ظھور ضوء أخضر أو أصفر وامض على مؤشر قوة  1.4(سم  3.5بمسافة ال تزید عن  

موجود داخل نطاق االتصاالت الخاص بعصا المبرمج. أما ظھور ضوء أحمر  IPGاإلشارة إلى أن جھاز 
وامض، فیدل على زیادة المسافة وعلى أنھ قد یكون من الصعب إجراء اتصاالت. عدم ظھور أي ضوء 

یقعان بالكامل خارج نطاق االتصال أو أن    OPTIMIZER IVs IPGاز  یعني أن عصا المبرمج وجھ
 نافدة تماًما وبالتالي ال یمكنھ االتصال بعصا المبرمج. OPTIMIZER IVs IPGبطاریة جھاز 

 OPTIMIZER IVs IPG  إجراء اتصال استبیاني بجھاز 3.3.2
 الخطوات التالیة: ، علیك تنفیذ إحدى OPTIMIZER IVs IPGلقراءة قیم المعامالت الخاصة بجھاز 

 الموجود بعصا المبرمج، أو االتصال االستبیانيالضغط على زر  •

الموجودة    (الملف)   Fileمن تحت عالمة تبویب    (اتصال استبیاني)  Interrogateتحدید أیقونة   •
 ، أوشریط القوائمفي 

 شریط البرمجةالموجود في  (اتصال استبیاني) Interrogateتحدید زر  •
 

مبرمج   تطبیق  فسیعرض  االستبیاني،  االتصال  نجح  الرسالة    OMNI II Programmerإذا 
"Interrogation OK  (ناجح االستبیاني  الكھربي "(االتصال  والجھد  التسلسلي  الرقم  فإن  وكذلك   .

الخاضع لالتصال االستبیاني سیظھران تحت عالمة    OPTIMIZER IVs IPGللبطاریة الخاصین بجھاز  
 الموجودة بشاشة المبرمج. A/Vتبویب معامالت 

ومع ذلك، إذا لم تكن عصا المبرمج موضوعة بصورة صحیحة فوق موضع الزرع، فقد تفشل عملیة االتصال 
الرسالة   المبرمج بعرض  فسیقوم  االتصال،  فشل في  إذا حدث    Interrogation Error"االستبیاني. 

 .(إلغاء) Cancelو (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري   "(خطأ في االتصال االستبیاني)
، (إعادة المحاولة)   Retryمن خالل تغییر موضع عصا المبرمج وتحدید زر    إعادة المحاولة یمكن تنفیذ خطوة  

 الموجود على عصا المبرمج.   االتصال االستبیاني أو بالضغط على زر  

 تعدیل قیم المعامالت  3.4
 ُمصنفة تحت ست فئات: OPTIMIZER IVsإن معامالت جھاز 

• A/V  (األذین/البطین):    لجھاز التسلسلي  الرقم  التشغیل   IPGتعرض  ووضع  للبطاریة  الكھربي  والجھد 
 واستشعار أحداث القلب األیمن ومعامالت التوقیت. 

• CCM™ Train  سلسلة نبضات)CCM™(:  المعامالت التي تحدد إشارةCCM™. 
• CCM™ Inhibit    تثبیط إشارات)CCM™( : المعامالت التي تسبب تثبیط عالج تعدیل انقباض القلب. 
• LS (االستشعار الموضعي): .معامالت االستشعار والتوقیت الخاصة باالستشعار الموضعي 
• CCM™ Schedule    جدول)CCM™(:    الُمجدول التوصیل  في  تتحكم  التي  المعامالت 

 . ™CCM إلشارات
• Charger  (الشاحن):    حدود المعامالت الُمقاسة بواسطة شاحنMini Charger   ،التي، إن تم تجاوزھا

 بعرض رمز رقمي یقابل الحد الذي تم تجاوزه. Mini Chargerتؤدي إلى قیام شاحن 
لكل واحدة من ھذه المجموعات.   OMNI II Programmerتتوفر عالمة تبویب خاصة بالبرمجة في تطبیق مبرمج  

 ویب تلك.ویمكن عرض قیم المعامالت وتعدیلھا في الشاشات التي تمیزھا عالمات التب
 لتعدیل قیمة أي معامل، قم بتنفیذ الخطوات التالیة: 

د عالمة التبویب التي یظھر بھا المعامل الُمراد تعدیلھ.  •  حّدِ
د قیمة المعامل الُمراد تعدیلھا. ستظھر نافذة تضم جمیع القیم المحتملة للمعامل. •  حّدِ
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د القیمة الجدیدة من القائمة. وستصبح ھذه القیمة ھي قیمة  •  المعامل الجدیدة. حّدِ
) إلى أنھ قد تم  تُستخدم مربعات االختیار لتفعیل/تعطیل المعامالت. ویشیر ظھور رمز عالمة التحدید ( •

 تحدید الخیار المعني. لتغییر الخیار، قم بتحدید المربع الواقع على یسار اسم المعامل. 
 المعامالت األخرى الُمحددة، فلن یتم عرض القیمة الخاصة بھ. إذا كان إعداد قیمة أي معامل ال ینطبق في سیاق 

إال بعد إصدار أمر    IPGیتم نقلھا إلى جھاز    ال یُرجى االنتباه إلى أن قیم المعامالت المعروضة على شاشة المبرمج  
Program  (البرمجة)یُرجى االنتباه كذلك إلى أنھ ال یلزم إبقاء عصا المبرمج فوق موضع جھاز .OPTIMIZER 

IVs IPG   ،أثناء تعدیل المعامالت في شاشة المبرمج. وبمجرد أن یصبح المعامل الُمعدل جاھًزا لتتم برمجتھ في الجھاز
 . (البرمجة)   Programاحرص على وضع عصا المبرمج بصورة صحیحة فوق موضع الزرع وقم بإصدار أمر  

 اصطالح ألوان المعامالت  3.4.1
 لتمثیل قیم المبرمج وحاالت التعارض: یُستخدم اصطالح األلوان التالي 

؛ أي، آخر قیم OPTIMIZER IVs IPGیُستخدم لقیم المعامالت الحالیة الخاصة بجھاز    أسود: •
 معامالت تمت برمجتھا/قراءتھا عبر االتصال االستبیاني. 

یُستخدم للقیم الُمعدلة المسموح بھا؛ أي، قیم المعامالت التي تختلف عن القیم الُمبرمجة والتي   أزرق: •
 تؤدي، إن تم تحدیدھا، إلى حدوث تعارض بین المعامالت. لن

یُستخدم للقیم الُمعدلة غیر المسموح بھا؛ أي، قیم المعامالت التي تختلف عن القیم الُمبرمجة    أحمر: •
 ن تم تحدیدھا، إلى حدوث تعارض بین المعامالت. تؤدي، إ سوفوالتي 

المحتملة   القیم  قائمة  في  أیًضا  یُستخدم  متعارضة)  ُمعلقة،  (ُمبرمجة،  أسود/أزرق/أحمر  األلوان  اصطالح 
لمعامل معین. وبذلك، یستطیع المستخدم رؤیة كل األنواع الثالثة لقیم المعامالت ظاھرة في قائمة خیارات 

یعرف ُمسبقًا ما إذا كان اختیار قیمة معامل معینة سیؤدي إلى حدوث تعارض بین   المعامالت، ویمكنھ أن
 المعامالت أم ال.

 حاالت تعارض المعامالت  3.4.2
. وتنشأ حاالت  تعارض بین المعامالتعندما یتم تحدید قیم معامالت غیر متوافقة مع بعضھا البعض، یحدث  

أن یكون مجموعھا أقل من معامل آخر ُمبرمج.   التعارض النمطیة من محاولة برمجة فترات توقیت ینبغي
بقیم  OPTIMIZER IVs IPGلن یسمح ببرمجة جھاز  OMNI II Programmerإن تطبیق مبرمج 

 معامالت من شأنھا أن تسبب تعارًضا بین المعامالت.
وباإلضافة إلى  عندما یحدث تعارض بین المعامالت، یتم عرض قیم المعامالت المتعارضة باللون األحمر.  

 ذلك، یتم عرض رسالة خطأ في شریط البرمجة لكل معامل متعارض.
 تتضمن رسائل الخطأ الخاصة بتعارض المعامالت ما یلي: 

 توضیح لقیم المعامالت المتعارضة.  •
 تفسیر لسبب حدوث التعارض.  •
 اسم عالمات تبویب البرمجة التي تظھر بھا المعامالت المتعارضة. •

المعامال تعارض  عرض  لحل  ویمكن  للتعارض.  المسببة  للمعامالت  جدیدة  قیم  تحدید  یتم  أن  یجب  ت، 
 المعامالت المتعارضة بصورة سریعة باتباع ما یلي:

د رسالة الخطأ. ستظھر قائمة بالمعامالت المتعارضة. •  حّدِ
د اسم معامل من ھذه القائمة لعرض جدول یضم جمیع القیم المحتملة لھ.  •  حّدِ
د قیمة  •  "زرقاء" جدیدة للمعامل من قائمة قیم المعامل.حّدِ

یمكن أیًضا العثور على المعامالت المتعارضة مباشرةً تحت عالمات تبویب البرمجة، نظًرا ألن قیم ھذه  
الخطأ   التبویب ذات الصلة بالخطأ في رسالة  المعامالت تظھر باللون األحمر. ابحث عن أسماء عالمات 

 المعروضة في شریط البرمجة. 
رجى االنتباه إلى أنھ یُسمح بتحدید معامل مسبب للتعارض شریطة أن یتم تغییر قیمة معامل آخر بما یعمل یُ 

 على حل التعارض. 
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 البرمجة  3.5
 OPTIMIZER IVs IPG برمجة جھاز 3.5.1

إذا لم یحدث تعارض بین بقیم المعامالت الُمعدلة فقط    OPTIMIZER IVs IPGیُسمح ببرمجة جھاز  
 . المعامالت
 بالداللة على ما إذا كانت قیمة معامل ُمعدلة مسموحة أم ال وفق النحو التالي:   (برمجة)  Programسیقوم زر  

 ُمعطل، إذا كان ھناك تعارض بین المعامالت، •

 یومض باللون األزرق، إذا تم تعدیل قیم المعامالت ولم یكن ھناك تعارض بین المعامالت.  •
 طوتین التالیتین:لبرمجة قیم المعامالت الُمعدلة، قم باتباع الخ

 . OPTIMIZER IVs IPGضع عصا المبرمج (أو أِعد وضعھا، إن لزم األمر) فوق موضع جھاز   •

مبرمج   • بتطبیق  الخاصة  المعامالت  قیم  جھاز   OMNI II Programmerأرِسل  إلى 
OPTIMIZER IVs IPG  باستخدام أمرProgram (البرمجة) وإلصدار ھذا األمر، علیك .

إذا   فقط  ُمفعلة  الخیارات  ھذه  (ستكون  التالیة  الخیارات  أحد  بین  تنفیذ  تعارض  ھناك  یكن  لم 
 ): المعامالت

o  الموجود بعصا المبرمج، أو  البرمجةالضغط على زر 
o   أیقونة تبویب    (برمجة)  Programتحدید  في    (الملف)  Fileمن تحت عالمة  الموجودة 

 و ، أشریط القوائم
o  تحدید زرProgram (برمجة)  شریط البرمجةالموجود في 

 Programming"الرسالة    OMNI II Programmerإذا نجحت البرمجة، فسیعرض تطبیق مبرمج  
OK )(البرمجة ناجحة". 

عملیة   تفشل  فقد  الزرع،  موضع  فوق  بصورة صحیحة  موضوعة  المبرمج  عصا  تكن  لم  إذا  ذلك،  ومع 
(خطأ   Programming Error"البرمجة. إذا حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة  

 . (إلغاء) Cancelو (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري  "في البرمجة)
خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 

 الموجود على عصا المبرمج. البرمجة، أو بالضغط على زر  المحاولة)
، سیتغیر لون قیم المعامالت الُمعدلة في شاشة  (برمجة)  Programیُرجى االنتباه إلى أنھ بعد تنفیذ أمر  

إلى اللون األسود مشیًرا إلى أنھا قد أصبحت اآلن تمثل قیم    OMNI II Programmerتطبیق مبرمج  
 . OPTIMIZER IVs IPGالمعامالت الُمبرمجة لجھاز 

 وظیفتا اإللغاء والتراجع  3.5.2
التعدیالت التي تُجرى على قیم المعامالت یمكن إعادة ضبطھا على القیم السابقة بطریقتین مختلفتین. وتعتمد 

خدمة إلعادة ضبط المعامالت الُمعدلة على ما إذا كانت المعامالت الُمعدلة قد تم برمجتھا في الوسیلة الُمست
 أم ال.  OPTIMIZER IVs IPGجھاز 

 اإللغاء 3.5.2.1
،  OPTIMIZER IVs IPGإذا تم تعدیل قیم أي معامالت ولكن لم یتم بعد برمجتھا في جھاز  

أمر   قیم  على    (إلغاء)  Cancelفسیعمل  ضبط  تمت إعادة  مجموعة  آخر  على  المعامالت 
 . برمجتھا/قراءتھا عبر االتصال االستبیاني

 یمكنك إلغاء التعدیالت من خالل:

. یتم تفعیل ھذا الزر فقط إذا تم  شریط البرمجةالموجود في    (إلغاء)  Cancelتحدید زر   •
 تعدیل قیمة معامل، أو 

أیقونة   • تبویب    (إلغاء)  Cancelتحدید  الموجودة في   (الملف)  Fileمن تحت عالمة 
 . شریط القوائم
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، سیتغیر لون قیم المعامالت في شاشات (إلغاء)  Cancelیُرجى االنتباه إلى أنھ بعد تنفیذ أمر  
إلى اللون األسود، نظًرا ألنھا تماثل قیم المعامالت    OMNI II Programmerتطبیق مبرمج  

بأي OPTIMIZER IVs IPGالُمبرمجة في جھاز   استبیاني  اتصال  إجراء  . وفي حالة عدم 
المعامالت من ملف   الُمخّزنة بواسطة ،  .tipجھاز وتحمیل بیانات  القیم  المبرمج ھي  تصبح قیم 

 ). .tipالملف القیاسي (ملف 
 التراجع 3.5.2.2

إعا  تمت  جھاز  إذا  برمجة  قیم   OPTIMIZER IVs IPGدة  من  جدیدة  مجموعة  باستخدام 
فإن زر   المجموعة  یعمل على    (التراجع)  Undoالمعامالت،  المعامالت على  قیم  إعادة ضبط 
 . السابقة للقیم الُمبرمجة

 یمكنك التراجع عن أحدث عملیة برمجة من خالل: 

. یتم تفعیل ھذا الزر فقط بعد  البرمجةشریط  الموجود في    (التراجع)  Undoتحدید زر   •
 ، أو(برمجة) Programتنفیذ أمر 

أیقونة   • الموجودة في    (الملف)  Fileمن تحت عالمة تبویب    (التراجع)   Undoتحدید 
 . شریط القوائم

عملیة   نجحت  مبرمج  التراجعإذا  تطبیق  فسیعرض   ،OMNI II Programmer    الرسالة
"Programming OK (البرمجة ناجحة)". 

ومع ذلك، إذا لم تكن عصا المبرمج موضوعة بصورة صحیحة فوق موضع الزرع، فقد تفشل 
الرسالة   بعرض  المبرمج  فسیقوم  االتصال،  في  فشل  حدث  إذا  التراجع.  عملیة 

"Programming Error  (خطأ في البرمجة)"    مصحوبة بخیاريRetry   (إعادة المحاولة) 
 . (إلغاء) Cancelو

تنفیذ خطوة   المبرمج وتحدید زر    المحاولة  إعادةیمكن  تغییر موضع عصا    Retryمن خالل 
 .(إعادة المحاولة)

 استخدام الملفات القیاسیة  3.6
تنطوي بعض مجموعات المعامالت القیاسیة على فائدة في حاالت سریریة معینة. ویمكن تخزین برامج ُمحددة في 

). الملفات المحتویة على برامج قیاسیة تكون لھا إعدادات المستخدم المسبقة(تُعرف أیًضا باسم    ملفات قیاسیةصورة  
  ھو  رھا. ویكون امتداد الملف الُمستخدم لھاتفسی  OMNI II Programmerصیغة خاصة یستطیع تطبیق مبرمج  

 "tip.."    أمرا بتطبیق مبرمج    (حفظ)  Saveو  (فتح)  Openیعمل  على    OMNI II Programmerالخاصان 
أیًضا    OMNI II Programmerوكتابتھا إلیھا. وبذلك، یمكن استخدام تطبیق مبرمج    .tipقراءة البیانات من ملفات  
 كمحرر للملفات القیاسیة.

 یضم ھذا القسم معلومات حول استخدام وتخزین تھیئات قیم المعامالت. 
 فتح ملف قیاسي 3.6.1

 من خالل: ) .tipیمكن تحمیل ملف قیاسي (

(الملف)    Fileمن تحت عالمة تبویب  (فتح ملف قیاسي…)   …Open standard تحدید أیقونة  •
 .شریط القوائم الموجودة في  

محتویة على أسماء ومواقع الملفات القیاسیة   (OptimizerIVs)(فتح)    Openستنبثق نافذة   •
 . (فتح) Openالتي یمكن تحمیلھا. اختر ملفًا قیاسیًا ثم انقر على 

 عندما یتم تحمیل قیم المعامالت من ملف قیاسي، تصبح ھي القیم الحالیة للمبرمج. وینطوي ذلك على ما یلي: 

قبل فتح ملف قیاسي، یتم عرض    OPTIMIZER IVs IPGال استبیاني بجھاز  إذا تم إجراء اتص •
قیم الملف القیاسي التي تختلف عن قیم المعامالت المقابلة للجھاز باللون األزرق ویظھر اسم ملف  

tip.   شریط العنوانفي. 

إذا لم یتم إجراء اتصال استبیاني بالجھاز، یتم عرض قیم الملف القیاسي باللون األسود ویظھر اسم   •
 .نوانشریط العالملف القیاسي في 
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 حفظ ملف قیاسي  3.6.2
 من خالل: ) .tipیمكن حفظ مجموعة قیم معامالت في ملف قیاسي (

أیقونة • الحالي…) …Save current standard تحدید  القیاسي  الملف  تحت   (حفظ  من 
 .شریط القوائمالموجودة في  (الملف) Fileعالمة تبویب 

قم بإدخال اسم للملف القیاسي الُمراد حفظھ ثم   .)OptimizerIVs(  (حفظ)  Saveستنبثق نافذة   •
 .(حفظ) Saveانقر على 

 تحمیل المعلومات وتصدیرھا 3.7
 تحمیل ملفات السجل  3.7.1

 من خالل:  (سجل) Logیمكن تحمیل ملف 

 (السجل)  Logمن تحت عالمة تبویب    (فتح ملف سجل…) …Open log file تحدید أیقونة •
 .شریط القوائمالموجودة في 

محتویة على أسماء ملفات المؤشرات التي یمكن   (OptimizerIVs)(فتح)    Openستنبثق نافذة   •
 .   (فتح) Openتحمیلھا. اختر ملف مؤشرات ثم انقر على 

ستفتح نافذة مؤشرات وسیتحول لون النص في نافذة السجل إلى األزرق لإلشارة إلى أن السجل ال یتوافق 
 االستبیاني.مع الجھاز الخاضع لالتصال  

 تصدیر البیانات  3.7.2
 یمكن حفظ قیم المعامالت وعدادات اإلحصاءات ومؤشرات شریط السجل الحالیة في ملفات نصیة من خالل: 

أیقونة   • البرامج)  Export programsتحدید  تبویب    (تصدیر   (السجل)  Logتحت عالمة 
 .لتصدیر قیم المعامالت شریط القوائمالموجودة في 

 (السجل)  Logتحت عالمة تبویب  (تصدیر اإلحصاءات) Export statisticsتحدید أیقونة  •
 لتصدیر إحصاءات الجھاز.  شریط القوائمالموجودة في 

أیقونة   • المؤشرات)  Export markerتحدید  تبویب    (تصدیر  عالمة   (السجل)  Logتحت 
 لتصدیر محتویات شریط السجل. شریط القوائمالموجودة في 

نافذة   أوًال  ستنبثق  الحاالت،  كل  ملف    (OptimizerIVs)  (فتح)  Openفي  اسم  تحدید  سیلزم  حیث 
 المؤشرات المرتبط بالجھاز.

نافذة   ذلك، ستظھر  إدخال االسم   (OptimizerIVs)  (حفظ)  Saveبعد  إمكانیة  للمستخدم  التي ستتیح 
 تصدیره، حسب الرغبة. وإنشاء مجلد جدید للملف الُمراد  

 ECG السجل وتسجیل مخطط 3.8
 السجل 3.8.1

بسجل لجمیع التفاعالت التي تحدث بینھ وبین جھاز   OMNI II Programmerیحتفظ تطبیق مبرمج  
OPTIMIZER IVs IPG ویمكن استخدام ھذا التسجیل كفھرس لتوفیر وصول سریع لبیانات محددة .

للحصول على إمكانیة الوصول السریع ألحداث  إشارات مرجعیةذات صلة باالتصاالت. یمكن كذلك تعیین 
 الخاص بالمریض.  ECGوحاالت محددة تستدعي اھتماًما خاًصا في مخطط 

 : یرد فیما یلي وصف للخصائص األساسیة للسجل

بجھاز    إنشاءیتم   • الخاص  اتصال    OPTIMIZER IVs IPGالسجل  إجراء  یتم  عندما  معین 
 استبیاني بالجھاز للمرة األولى.

 OPTIMIZERوجھاز  OMNI II Programmerكل حدث اتصاالت یقع بین تطبیق مبرمج   •
IVs IPG  .یظھر في نافذة السجل، مصحوبًا بتاریخ ووقت كل تفاعل 
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من المعلومات بخصوص أي حدث موجود في السجل من خالل النقر   یمكن الحصول على المزید •
المزدوج على الحدث المعني في شریط السجل. وإذا كانت ھناك بیانات مرتبطة بالحدث الُمحدد،  

 فسیحدث ما یلي:
o   إذا تم اختیار حدثInterrogation  (اتصال استبیاني)    أوProgramming  (برمجة) ،

مبرمج   تطبیق  یعرضھا  التي  المعامالت  قیم  ھي    OMNI II Programmerفستكون 
 مجموعة القیم الموجودة لحظة وقوع الحدث الُمحدد. 

o   إذا تم اختیار حدث یخصStatistics  (اإلحصاءات)    (مسح/تحمیل/إعادة ضبط)، فسیتم
 تعیین قیم شریط اإلحصاءات على القیم الموجودة لحظة وقوع الحدث الُمحدد. 

لجمیع األحداث الُمسجلة األخرى (اإلشارات المرجعیة، بدء/إنھاء وضع المؤشرات، إلخ.)، تظھر   •
 رسالة تنص على أنھ ال توجد بیانات إضافیة مرتبطة بالحدث لعرضھا.

 ECG طتسجیل مخط 3.8.2
 الخاص بالمریض من خالل:  ECGیمكن تسجیل مخطط 

أیقونة   • التسجیل)    Start Recordingتحدید  تبویب  (بدء  عالمة  تحت   (السجل)  Logمن 
 .شریط القوائمالموجودة في 

 .ECGویلزم اتباع نفس اإلجراء إلیقاف تسجیل مخطط 
في التسجیل   ECGعلى وضع المؤشرات، یبدأ مخطط    OPTIMIZER IVs IPGعندما یتم تعیین جھاز  

 عن التسجیل. ECGتلقائیًا. وعند إیقاف وضع المؤشرات، یتوقف مخطط 
 Marker Windowالُمسجل، یتم عرض المؤشرات بنفس الطریقة التي تظھر بھا في    ECGفي مخطط  

 لمزید من المعلومات حول المؤشرات.) 3.13. (انظر القسم (نافذة المؤشرات)
 .(نافذة المؤشرات) Marker Windowفي  ECGیتم عرض األجزاء الُمسجلة من مخطط 

 البرمجة الطارئة  3.9
) ُمزود بإمكانیة برمجة جھاز  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerإن مبرمج  

OPTIMIZER IVs IPG    على وضع الطوارئ (وضعOOO  إیقاف ،CCM  متوقفًا عن ) حتى إذا كان المبرمج
 التشغیل (سواء كان جھاز الكمبیوتر اللوحي قید إیقاف التشغیل أو ال یعمل). 

 البرمجة الطارئة عند وجود المبرمج قید إیقاف التشغیل  3.9.1
حتى في حالة وجود المبرمج قید إیقاف التشغیل، یظل توصیل عصا المبرمج بصندوق التوصیل   مالحظة:

 أمًرا الزًما قبل استخدام وظیفة البرمجة الطارئة. OMNI II Programmerالبیني الخاص بمبرمج 
 OMNI Smart(مع تطبیق  OMNI II Programmerیمكن تنفیذ البرمجة الطارئة عند وجود مبرمج  

Software  الزرع والضغط على زر المبرمج فوق موضع  التشغیل من خالل وضع عصا  إیقاف  قید   (
ا نجحت البرمجة الطارئة، فسیومض ضوء مؤشر البرمجة  الموجود بعصا المبرمج. وإذ  البرمجة الطارئة

 الطارئة الموجود على عصا المبرمج لبضع ثواٍن. 
(مع تطبیق    OMNI II Programmerعند استخدام وظیفة البرمجة الطارئة أثناء وجود مبرمج  تحذیر:  

OMNI Smart Software قید إیقاف التشغیل، تقوم عصا المبرمج باستخدام بطاریة لیثیوم (
.  OMNI II Programmerطویلة العمر توجد داخل صندوق التوصیل البیني الخاص بمبرمج  

ویتم استھالك شحن ھذه البطاریة فقط في حالة فصل واجھة المبرمج عن جھاز الكمبیوتر اللوحي 
) OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerأو في حالة وجود مبرمج  

الُمقدر  العمر  أن متوسط طول  الرغم من  الطارئة. وعلى  البرمجة  إجراء  التشغیل عند  إیقاف  قید 
بمبرمج   الخاص  البیني  التوصیل  صندوق  داخل  الموجودة  اللیثیوم    OMNI IIلبطاریة 

Programmer    لبطاریة    54یبلغ الكھربي  الجھد  ینبغي فحص  داخل  شھًرا،  الموجودة  اللیثیوم 
بصورة دوریة لضمان عدم   OMNI II Programmerالبیني الخاص بمبرمج  صندوق التوصیل  

أیقونة  تحدید  طریق  عن  البطاریة  لھذه  الكھربي  الجھد  قراءة  یمكن  البطاریة.  شحن  نفاد 
Interface battery  (البیني التوصیل  صندوق  تبویب    (بطاریة  عالمة  تحت   Infoمن 

مبرمج    (المعلومات) تطبیق  الكھربي OMNI II Programmerفي  الجھد  قراءة  كانت  وإذا   .
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من   أقل  البیني   2.5للبطاریة  التوصیل  صندوق  داخل  الموجودة  البطاریة  استبدال  فیجب  فولت، 
. إذا استلزم األمر استبدال البطاریة، یُرجى االتصال  OMNI II Programmerالخاص بمبرمج  

شركة   البطاریة    Impulse Dynamicsبممثل  ھذه  معھ.  تتعامل  لیتم الذي  ُمخصصة  لیست 
 استبدالھا بواسطة المشغل.

مبرمج   نظام  تشغیل  یلزم  أخرى،  عملیة  أي  تطبیق    OMNI II Programmerإلجراء  (مع 
OMNI Smart Software.( 

 البرمجة الطارئة عند وجود المبرمج قید التشغیل  3.9.2
أمر   استخدام  الطارئة)  Urgent Programmingیمكن  جھاز  (البرمجة   OPTIMIZERلبرمجة 

IVs IPG  باستخدام مجموعة معامالت آمنة (وضعOOO إیقاف ،CCM.( 
من خالل وضع عصا المبرمج فوق   (البرمجة الطارئة)  Urgent Programmingیمكن إصدار أمر  

 موضع الغرسة والقیام بأحد اإلجراءات التالیة: 

 ، أوشریط البرمجةن م  (البرمجة الطارئة) Urgent Programmingتحدید أیقونة  •

 Toolsمن تحت عالمة تبویب    (البرمجة الطارئة)  Urgent Programmingتحدید أیقونة   •
 ، أوشریط القوائمالموجودة في  (األدوات)

 على لوحة مفاتیح جھاز الكمبیوتر اللوحي، أو F4الضغط على زر  •

 ). 1.5الموجود على عصا المبرمج (انظر القسم  البرمجة الطارئة الضغط على زر •
(البرمجة    Urgent Programming OK"، فسیبلغ المبرمج بأن  البرمجة الطارئةإذا نجحت عملیة  

 . "الطارئة ناجحة)
البرمجة  ومع ذلك، إذا لم تكن عصا المبرمج موضوعة بصورة صحیحة فوق موضع الزرع، فقد تفشل عملیة  

 Urgent Programming"االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة  . إذا حدث فشل في  الطارئة
Error  )(الطارئة البرمجة  في  بـ  "خطأ  وخیاري    3مصحوبة  قصیرة  تحذیر  (إعادة    Retryصافرات 

 .(إلغاء) Cancelو المحاولة)
خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 

 الموجود على عصا المبرمج. البرمجة الطارئة، أو بالضغط على زر  المحاولة)
  Standbyعلى وضع    OPTIMIZER IVs IPGناجحة، یتم تعیین جھاز    برمجة طارئةبعد تنفیذ عملیة  

 ).CCM، إیقاف OOO(االستعداد) (وضع 

 المغناطیس وضع  3.10
وإبقاؤه   OPTIMIZER IVs IPGیؤدي وضع أحد مغناطیسات أجھزة تنظیم ضربات القلب فوق موضع زرع جھاز  

على   OPTIMIZER IVs IPGثواِن) إلى تعیین جھاز    3– 2على مقربة من الجھاز لمدة دورتین قلبیتین على األقل ( 
 .(اإلیقاف الدائم)   Permanent Offحالة  

إشارات    مالحظة: توصیل  تشغیل  إیقاف  في  الخاصیة  ھذه  مبرمج™CCM تفید  یتوفر  ال   OMNI IIعندما 
Programmer    مع تطبیق)OMNI Smart Software  على سبیل المثال، عندما یلزم إجراء مخطط) (ECG  

مع تطبیق   OMNI II Programmerبصورة فوریة على مریض موجود في غرفة طوارئ غیر ُمزودة بمبرمج  
OMNI Smart Software.( 

على الرغم من قیامھ باستشعار    ™CCMبتوصیل إشارات    OPTIMIZER IVs IPGفي ھذه الحالة، ال یقوم جھاز  
جھاز   برمجة  إعادة  عبر  إال  الحالة  ھذه  تغییر  یمكن  وال  القلبیة.  األحداث    OPTIMIZER IVs IPGوتصنیف 

 یب. تحت إشراف طب OMNI II Programmerباستخدام تطبیق مبرمج 

 OPTIMIZER IVs IPG إعادة ضبط جھاز  3.11
على آلیات حمایة تحافظ على اتساق األداء الداخلي للنظام. وتقوم ھذه    OPTIMIZER IVs IPGیحتوي جھاز  

 اآللیات برصد حدوث أي تناقض داخلي (على سبیل المثال، الساعات ال تعمل وفق التردد الُمتوقع).
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بالدخول في حالة آمنة    OPTIMIZER IVs IPGفي الحالة المستبعدة لحدوث عطل من ھذا النوع، یقوم جھاز  
 OPTIMIZER(السكون)، ال یقوم جھاز   " DOWN" (السكون). في وضع    " DOWN" یھا باسم وضع  یُشار إل

IVs IPG    بتوصیل إشاراتCCM™ وفي بعض الحاالت ال یقوم حتى باستشعار األحداث القلبیة. وال یمكن تغییر ،
جھاز   ضبط  إعادة  عبر  إال  الحالة  مبرمج  OPTIMIZER IVs IPGھذه  تطبیق   OMNI IIباستخدام 

Programmer  .تحت إشراف طبیب 
 : OPTIMIZER IVs IPGإلعادة ضبط جھاز 

 . OPTIMIZER IVs IPGضع عصا المبرمج فوق موضع زرع جھاز  •

أیقونة   OPTIMIZER IVs IPGإلى جھاز    (إعادة ضبط)  Resetقم بإصدار أمر   • من خالل تحدید 
Reset device    (إعادة ضبط الجھاز)  من تحت عالمة تبویبTools  (األدوات)    شریط  الموجودة في

 .القوائم
  Reset Device"بإعادة الضبط بنجاح، فسیعرض المبرمج الرسالة    OPTIMIZER IVs IPGإذا قام جھاز  

OK )(إعادة ضبط الجھاز ناجحة" . 
ومع ذلك، إذا لم تكن عصا المبرمج موضوعة بصورة صحیحة فوق موضع الزرع، فقد تفشل عملیة إعادة الضبط.  

(خطأ في إعادة ضبط    Reset Device Error"إذا حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة  
 .(إلغاء) Cancelو (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري  "الجھاز)
 . (إعادة المحاولة) Retryمن خالل تغییر موضع عصا المبرمج وتحدید زر  إعادة المحاولةیذ خطوة یمكن تنف

، یُرجى توثیق الحدث قبل إعادة ضبط الجھاز.  (السكون)  " DOWN" إذا تم رصد وجود أي وحدة في وضع    مھم:
، یُرجى االتصال بممثل OMNI II Programmerوبعد تسجیل سبب وضع االرتداد الظاھر على تطبیق مبرمج  

الذي تتعامل معھ. باإلضافة إلى ذلك، یُرجى توفیر تفاصیل حول الوضع الُمبرمج    Impulse Dynamicsشركة  
 .(السكون) " DOWN" ت قد تكون تسببت في انتقال الجھاز إلى وضع الذي حدث بھ االرتداد وأي حاال

 ™CCM بدء توصیل إشارات  3.12
 خیارات وضع التشغیل   3.12.1

التشغیلیة لجھاز   الحالة  الموجود   (الوضع)  Modeبواسطة زر    OPTIMIZER IVs IPGیتم تعیین 
تبویب   عالمة  زر  (األذین/البطین)  A/Vتحت  تحدید  ویؤدي   .Mode  (الوضع)    قائمة ظھور  إلى 

Mode A/V  الوضع)(A/V،  .المنبثقة 

 

 المنبثقة   A/V: قائمة الوضع،  21الشكل  
 تتمثل خیارات وضع التشغیل فیما یلي: 

• Standby  (االستعداد)  )OOO:(  تتم برمجة الجھاز على وضع آمن مع عدم توصیل إشارات
CCM™ . 

• Active  (نشط)  )ODO:(   باالستشعار والخاصة  والبطینیة  األذینیة  األحداث  الجھاز  یستخدم 
 .™CCMالموضعي كمحفزات لتوصیل إشارات 

 : OPTIMIZER IVs IPGلبرمجة وضع التشغیل في جھاز  

 . OPTIMIZER IVs IPGألمر) فوق موضع جھاز  ضع عصا المبرمج (أو أِعد وضعھا، إن لزم ا  •

د وضع التشغیل من قائمة  •  المنبثقة  ،)A/V(الوضع  Mode A/Vحّدِ

 باستخدام أحد الخیارات التالیة:  (البرمجة) Programقم بإصدار أمر  •
o  الموجود بعصا المبرمج، أو  البرمجةالضغط على زر 
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o   أیقونة تبویب    (برمجة)  Programتحدید  في    (الملف)  Fileمن تحت عالمة  الموجودة 
 ، أو شریط القوائم

o  تحدید زرProgram (برمجة)  شریط البرمجةالموجود في 
 Programming"الرسالة    OMNI II Programmerإذا نجحت البرمجة، فسیعرض تطبیق مبرمج  

OK )(البرمجة ناجحة". 
عملیة   تفشل  فقد  الزرع،  موضع  فوق  بصورة صحیحة  موضوعة  المبرمج  عصا  تكن  لم  إذا  ذلك،  ومع 

(خطأ   Programming Error"البرمجة. إذا حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة  
 . (إلغاء) Cancelو (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري  "في البرمجة)

خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 
 الموجود على عصا المبرمج. البرمجة، أو بالضغط على زر  المحاولة)
 ™CCM خیارات توصیل إشارات  3.12.2

 CCM OFFبواسطة زر    OPTIMIZER IVs IPGعبر جھاز    ™CCMیتم تعیین توصیل إشارات  
 .)™CCM(سلسلة نبضات  CCM™ Trainالموجود تحت عالمة تبویب  CCM)(إیقاف 

 المنبثقة.  )CCM(وضع    CCM Modeإلى ظھور قائمة    )CCM(إیقاف    CCM OFFیؤدي تحدید زر  

 
 المنبثقة   CCM: قائمة وضع  22الشكل  

 فیما یلي:  CCMتتمثل خیارات وضع 

• CCM OFF  إیقاف)CCM ( 
• Continuous (مستمر):  .ألغراض االختبار فقط 
 . (مستمر)  Continuousفي وضع  OPTIMIZER IVs IPGترك جھاز مطلقًا عدم  یجب  تحذیر:
• Timed (موقوت):  یتم توصیل إشاراتCCM™  وفق الجدولة الُمحددة بواسطة عالمة تبویب

CCM™ Schedule  جدول)CCM™(. 
إلى ظھور نافذة تحذیر. وستعاود ھذه النافذة الظھور في   (مستمر)  Continuousسیؤدي تحدید وضع  

ُمخصص ألغراض    (مستمر)  Continuousكل مرة یتم إصدار أمر برمجة لتذكیر المشغل بأن وضع  
یة سیؤدي إلى نفاد بطار  (مستمر)  Continuousاالختبار فقط. فاالستخدام الُمطول غیر المتعمد لوضع  

 إعادة شحن متكررة.سریعًا، مما یستلزم إجراء دورات  OPTIMIZER IVs IPGجھاز 

 

 ™CCM: تحذیر التوصیل المستمر إلشارات  23الشكل  
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 : OPTIMIZER IVs IPGفي جھاز   CCMلبرمجة وضع 

 . OPTIMIZER IVs IPGضع عصا المبرمج (أو أِعد وضعھا، إن لزم األمر) فوق موضع جھاز   •

د وضع  •  .المنبثقة )CCM(وضع  CCM Modeمن قائمة  CCMحّدِ

 باستخدام أحد الخیارات التالیة:  (البرمجة) Programقم بإصدار أمر  •
o  الموجود بعصا المبرمج، أو  البرمجةالضغط على زر 
o   أیقونة تبویب    (برمجة)  Programتحدید  في    (الملف)  Fileمن تحت عالمة  الموجودة 

 ، أو شریط القوائم
o  تحدید زرProgram (برمجة)  شریط البرمجةالموجود في 

 Programming"الرسالة    OMNI II Programmerإذا نجحت البرمجة، فسیعرض تطبیق مبرمج  
OK )(البرمجة ناجحة". 

عملیة   تفشل  فقد  الزرع،  موضع  فوق  بصورة صحیحة  موضوعة  المبرمج  عصا  تكن  لم  إذا  ذلك،  ومع 
(خطأ   Programming Error"البرمجة. إذا حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة  

 . (إلغاء) Cancelو (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري  "في البرمجة)
خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 

 الموجود على عصا المبرمج. البرمجة، أو بالضغط على زر  المحاولة)

 أحداث المؤشرات  3.13
مبرمج   تطبیق  استخدام  جھاز    OMNI II Programmerیمكن  على    OPTIMIZER IVs IPGلتعیین 

Marker Mode  المؤشرات عبارة عن عالمات ترمز إلى مختلف حاالت الجھاز واألحداث  المؤشرات)  (وضع .
جھاز  بواسطة  والُمنشأة  المرصودة  األحداث  جمیع  عرض  یتم  الوضع،  ھذا  وفي  تشغیلھ.  أثناء  المرصودة 

OPTIMIZER IVs IPG    في نافذة مخططECG    الخاص بالمریض بالتزامن مع إشارةECG    الصادرة عن
 مع مختلف المعامالت الُمبرمجة. IPGفید المؤشرات في تحلیل سلوك جھاز المریض. ت

 تشغیل المؤشرات   3.13.1
 على وضع المؤشرات:  OPTIMIZER IVs IPGلتعیین جھاز 

 . OPTIMIZER IVs IPGضع عصا المبرمج (أو أِعد وضعھا، إن لزم األمر) فوق موضع جھاز   •
o   أیقونة د  المؤشرات)  Marker Modeحّدِ تبویب    (وضع  عالمة  تحت   Toolsمن 

 ، أوشریط القوائمالموجودة في  (األدوات)
o  د زر  شریط البرمجةالموجود في  (وضع المؤشرات) Marker Modeحّدِ

. وفي "(بدء وضع المؤشرات)  Start marker mode"إذا نجحت البرمجة، فسیبلغ المبرمج برسالة  
ECG Window    نافذة مخطط)ECG(    الخاصة بتطبیق مبرمجOMNI II Programmer  سیظھر ،

 شریط وسیتم عرض أحداث المؤشرات وقت وقوعھا.
ومع ذلك، إذا لم تكن عصا المبرمج موضوعة بصورة صحیحة فوق موضع الزرع، فسیفشل تعیین جھاز 

OPTIMIZER IVs IPG    على وضع المؤشرات وسیقوم المبرمج بعرض الرسالة"Marker mode 
error (خطأ في وضع المؤشرات)"  مصحوبة بخیاريRetry (إعادة المحاولة) وCancel (إلغاء). 

خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 
 . المحاولة)
 المؤشراتإیقاف تشغیل   3.13.2

 یمكن إیقاف تشغیل وضع المؤشرات من خالل: 

  (األدوات)   Toolsمن تحت عالمة تبویب    (وضع المؤشرات)  Marker Modeتحدید أیقونة   •
 ، أوشریط القوائمالموجودة في 

 ، أوشریط البرمجةالموجود في   (وضع المؤشرات) Marker Modeتحدید زر  •
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الزرع. • منطقة  من  المبرمج  عصا  بجھاز   إزالة  االتصال  من  المبرمج  عصا  تتمكن  لم  إذا 
OPTIMIZER IVs IPGیتم إنھاء وضع المؤشرات تلقائیًا ، . 

 ."(إنھاء وضع المؤشرات ناجح) Marker mode end OK"في كل الحاالت، یبلغ المبرمج بأن 
جھاز   بین  اتصال  أمر  یصدر  مرة  كل  مبرمج  OPTIMIZER IVsفي   OMNI IIوتطبیق 

Programmer  برمجة، قراءة اإلحصاءات، قیاس مستویات المعاوقة، إلخ)، ینتھي وضع المؤشرات (ال
 تلقائیًا وتتم معاودة بدئھ عند انتھاء االتصال.

 األحداث الُمستشعرة   3.13.3
یتم تمثیل األحداث الُمستشعرة بواسطة مؤشرات خطیة ملونة أسفل الخط األساسي، وھي تتبع اصطالحات 

 األلوان التالیة: 

 حدث أذیني ُمستشعر  ماجنتا: •

 حدث بطیني ُمستشعر  أخضر: •

 حدث استشعار موضعي  أسود: •
 ™CCM توصیل سلسلة نبضات  3.13.4

بواسطة مؤشر یظھر على شكل مستطیل أزرق اللون یتناسب عرضھ  ™CCM یتم تمثیل توصیل إشارات  
 . ™CCMمع مدة إشارة 

 ™CCM حاالت تثبیط إشارات  3.13.5
 یتم عرض تسمیات األحداث التالیة:

• PVC  (مبتسرة بطینیة  یتخللھما حدث   :(انقباضات  أن  دون  بطینیین متالحقین  استشعار حدثین 
 أذیني ُمستشعر. 

• AT (تسرع قلب أذیني): .معدل النبضات األذینیة أعلى من حد معدل تسرع القلب األذیني 

• A Noise (تشویش أذیني):  .رصد تشویش في قناة االستشعار األذیني 

• V Noise (تشویش بطیني):  .رصد تشویش في قناة االستشعار البطیني 

• Long AV (فترة أذینیة بطینیة طویلة):  استشعار فترةAV  تتجاوز حد "فترةAV  ."الطویلة 

• Short AV   (فترة أذینیة بطینیة قصیرة) :    استشعار فترةAV    أقصر من حد "فترةAV   ."القصیرة 
 ™CCM حالة توصیل إشارات  3.13.6

باستخدام تسمیات باإلضافة إلى لون خلفیة نافذة مخطط    ™CCMتتم اإلشارة إلى حالة توصیل إشارات  
ECG :وذلك كما یلي ، 
• Inactive  (غیر نشط):    تظھر ھذه التسمیة في أعلى یسار نافذة مخططECG   طالما كان توصیل

 .أبیًضا ECG. وفي ھذه الحالة، یكون لون خلفیة نافذة مخطط غیر نشط™CCM إشارات 

• Active-On تظھر ھذه التسمیة في أعلى یسار نافذة مخطط  :قید التشغیل)-(نشطECG  طالما
إشارات   توصیل  نافذة لالتشغی  قیدو  نشًطا  ™CCMكان  خلفیة  لون  یكون  الحالة،  ھذه  وفي   .

 .أخضًرا ECGمخطط 

• Active-Off  تظھر ھذه التسمیة في أعلى یسار نافذة مخطط    :قید إیقاف التشغیل)-(نشطECG 
. وفي ھذه الحالة، یكون لون  قید إیقاف التشغیل  ولكننشًطا    ™CCMطالما كان توصیل إشارات  

 .رمادیًا ECGخلفیة نافذة مخطط 
 نافذة مستعرض السجل   3.13.7

،  (السجل)  Logمن تحت عالمة تبویب    (مستعرض السجل)  Log Browserعندما یتم تحدید أیقونة  
 (نافذة المؤشرات). Marker Windowعرض النافذة المناظرة الُمسماة  یتم
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 : نافذة المؤشرات 24الشكل  
 ، تتألف نافذة مستعرض السجل من العناصر التالیة: OPTIMIZER IVs IPGبالنسبة لجھاز 

 مقیاس زمني یمكن تعدیلھ باستخدام الخیارات المتاحة أو عن طریق إدخال قیمة للمقیاس كتابیًا.  •

(الفھرس) یفتح نافذة سجل تخص فھرس المؤشرات تحتوي على عناصر السجل التي   Idxزر   •
 یمكن استخدامھا ألغراض التنقل.

 .ECGشاشة عرض تحمل تسمیات للمؤشرات ومخطط  •

 مؤشرات تأشیر مرجعي ُمدرجة ونص مصاحب یظھر عند التحدید. •

 شریط تمریر أفقي إلتاحة إمكانیة االستعراض في الوقت.  •

 رأسي لالستخدام متى كانت اإلشارات ال تتالءم مع حجم النافذة الُمحددة.  شریط تمریر •

 (طباعة).  Printزر  •
عندما یتم النقر بصورة مزدوجة على أي حدث في نافذة سجل فھرس المؤشرات، تقوم شاشة نافذة المؤشرات 

ثل عندما یتم تحدید  تلقائیًا بعرض المعلومات المرتبطة بالطابع الزمني للحدث المعني. ویحدث سلوك مما
 عنصر إشارة مرجعیة أو أمر في نافذة السجل أو المؤشر ذي الصلة في الشاشة. 

المسافة الواقعة بین مؤشري تحكم متوفرین، أحدھما أساسي یظل ثابتًا واآلخر یتم تحریكھ بطول النافذة،  
 الجھد الكھربي. تتیح إمكانیة الحصول على قیاسات مباشرة لعدة أبعاد مثل الفترات الزمنیة أو

 ™CCM  جدول 3.14
، تصبح  (موقوت)  Timedلتوصیل عالج تعدیل انقباض قلب    OPTIMIZER IVs IPGعندما تتم برمجة جھاز  

 ُمفعلة. ™CCMالمعامالت الموجودة في عالمة تبویب جدول 
التبویب ھذه على معاملي   العلوي من عالمة  النصف  (وقت    End Timeو  (وقت البدء)  Start Timeیحتوي 

. ویقوم المعامالن بتعیین وقت البدء واإلنھاء العام لتوصیل عالج تعدیل انقباض القلب خالل كل یوم. یكون اإلنھاء)
ساعة كل یوم. البرمجة    24عھ على مدار فترة  جدول عالج تعدیل انقباض القلب معینًا بصورة افتراضیة لیتم توزی

 القیاسیة لھذین المعاملین ھي 
• Start Time (وقت البدء): دقیقة 0  ساعة  0 
• End Time (وقت اإلنھاء) : دقیقة 59 ساعة  23 

.  (وقت اإلیقاف)   Off timeو   (وقت التشغیل)   On Timeیحتوي النصف السفلي من عالمة التبویب ھذه على معاملي  
لیقوم     OPTIMIZER IVs IPGبتعیین مقدار الوقت الذي تتم جدولة جھاز   (وقت التشغیل)   On Timeیقوم معامل  

 (وقت البدء)   Start timeخاللھ بتوصیل عالج تعدیل انقباض القلب، وذلك ضمن اإلطار الزمني الُمعین بواسطة  
فیقوم بتعیین مقدار الوقت الذي تتم جدولة جھاز   اإلیقاف) (وقت    Off Time. أما معامل  (وقت اإلنھاء)   End timeو 

OPTIMIZER IVs IPG  توصیل عالج تعدیل انقباض القلب، وذلك ضمن اإلطار الزمني الُمعین  بعدم لیقوم خاللھ
 . (وقت اإلنھاء)   End timeو   (وقت البدء)   Start timeبواسطة  

  Scheduledمعامل    (الوقت الُمجدول).   Scheduledل  في الجانب األیمن من عالمة التبویب ھذه، یوجد المعام 
 OPTIMIZER IVs IPGمسؤول عن تعیین العدد الكلي للساعات في الیوم الذي تتم جدولة جھاز    (الوقت الُمجدول)

 (وقت البدء)   Start timeلیقوم خاللھ بتوصیل عالج تعدیل انقباض القلب، وذلك ضمن اإلطار الزمني الُمعین بواسطة  
 Off timeو   (وقت التشغیل)   On Time. ویتم حساب ھذا المعامل بناًء على إعدادات  (وقت اإلنھاء)   End timeو 

 .(وقت اإلیقاف) 
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 OMNI IIعلى قیمة محددة، یقوم تطبیق مبرمج  (الوقت الُمجدول)   Scheduledعند تعیین المعامل    مالحظة:
Programmer    تلقائیًا بحساب األوقات الدقیقة لمعامليOn Time  (وقت التشغیل)  وOff time   (وقت اإلیقاف)  

 . (وقت اإلنھاء)  End Timeو (وقت البدء) Start Timeوتعیینھا باستخدام المعاملین االفتراضیین لكٍل من  
سبی على  على  معینًا  القلب  انقباض  تعدیل  عالج  معدل  كان  إذا  المثال،  مدار    7ل  على  ُموزعة  الیوم  في  ساعات 

 ساعة، یقوم التطبیق بتعیین معامالت الجدولة القیاسیة التالیة:  24
• Start Time ) (دقیقة 0  ساعة  0   وقت البدء 
• End Time ) (دقیقة 59 ساعة  23  وقت اإلنھاء 
• On Time ) دقیقة 0  ساعة  1   التشغیل)وقت 
• Off Time ) (دقیقة 25  ساعة  2   وقت اإلیقاف 
• Scheduled )(ساعات 7 الوقت الُمجدول 

 اإلحصاءات 3.15
بتجمیع تسجیل إحصائي لألحداث والحاالت التي تقع أثناء عملھ. یمكن تحمیل   OPTIMIZER IVs IPGیقوم جھاز  

، ویظھر في نافذة  OMNI Smart Software)تطبیق  (مع    OMNI II Programmerھذا التسجیل إلى مبرمج  
 مشیًرا إلى عدد مرات وقوع كل نوع حدث. OMNI II Programmerاإلحصاءات الخاصة بتطبیق مبرمج 

 األحداث المتناولة ھي كما یلي: 

• Atrial (األحداث األذینیة): .عدد األحداث األذینیة الُمستشعرة 

• Ventricular  عدد األحداث البطینیة الیمنى الُمستشعرة. :البطینیة)(األحداث 

• A Noise (التشویش األذیني) : .عدد المرات التي تم رصد تشویش أذیني خاللھا 

• V Noise  (التشویش البطیني) :  .عدد المرات التي تم رصد تشویش بطیني خاللھا 

• Short AV  (الفترة األذینیة البطینیة القصیرة):  صد حالة فترة  عدد المرات التي تم رAV  .قصیرة خاللھا 

• Long AV (الفترة األذینیة البطینیة الطویلة):  عدد المرات التي تم رصد حالة فترةAV  .طویلة خاللھا 

• PVC (االنقباضات البطینیة المبتسرة):  عدد المرات التي تم رصد حالةPVC  .خاللھا 

• AT (تسرع القلب األذیني):  عدد المرات التي تجاوز خاللھا معدل النبضات األذینیة اآلني حد معدل تسرع
 القلب األذیني.

• Trains Delivered (سالسل النبضات الُموصلة):  عدد إشاراتCCM™  .الُموصلة 

• LS Inhibit    تثبیط)LS(:    إشارات توصیل  تثبیط  مرات  االستشعار  ™CCM عدد  أحداث  نتیجة 
 .LSالمرصودة خارج فترة تنبیھ الموضعي 

• LS Absence    غیاب)(LS:    عدد مرات تثبیط توصیل إشاراتCCM™    نتیجة عدم رصد أحداث
 االستشعار الموضعي.

• LS in Alert )LS (عدد أحداث االستشعار الموضعي الواقعة داخل فترة تنبیھ  :داخل التنبیھLS . 
 تحمیل اإلحصاءات  3.15.1

 : OPTIMIZER IVs IPGللحصول على اإلحصاءات من جھاز 

 . OPTIMIZER IVs IPGضع عصا المبرمج (أو أِعد وضعھا، إن لزم األمر) فوق موضع جھاز   •

د أیقونة   • الموجودة   (األدوات)  Toolsمن تحت عالمة تبویب    (اإلحصاءات)  Statisticsحّدِ
 .شریط القوائمفي 

د زر  •  (قراءة).  Readعندما تظھر نافذة اإلحصاءات، حّدِ
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 : نافذة اإلحصاءات 25الشكل  
 ."قراءة اإلحصاءات ناجحة)( Read Statistics OK"إذا نجح التحمیل، فسیعرض المبرمج الرسالة 

ومع ذلك، إذا لم تكن عصا المبرمج موضوعة بصورة صحیحة فوق موضع الزرع، فقد یفشل نقل البیانات. 
(خطأ في    Read Statistics Error" إذا حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة  

 . (إلغاء) Cancelو (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري  "قراءة اإلحصاءات)
تنفیذ   المحاولةخطوة  یمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 

 . المحاولة)
وداخل نطاق   (وضع المؤشرات)  Marker Modeفي    OPTIMIZER IVs IPGعندما یكون جھاز  

مبرمج   بعصا  الخاص  عدادات  OMNI II Programmerاالتصاالت  محتوى  فإن   ،Statistics  
 (اإلحصاءات) یتغیر بصورة دینامیكیة عارًضا العدد الحالي لمرات وقوع كل نوع حدث. 

 عالمات تبویب نافذة اإلحصاءات 3.15.1.1
• On – General  عام)   –(قید التشغیل 

o Events  (األحداث) 
 Atrial  (األحداث األذینیة):   أثناء توصیل الُمستشعرة  عدد األحداث األذینیة 

 الُمجدول™CCM عالج 
 Ventricular  (األحداث البطینیة):    عدد األحداث البطینیة الُمستشعرة أثناء

 الُمجدول ™CCMتوصیل عالج 
 LS in Alert  )LS  (التنبیھ الموضعي    :داخل  االستشعار  أحداث  عدد 

 الُمجدول ™CCMالُمستشعرة أثناء توصیل عالج 
o Periods (الفترات) 

 Normal  (طبیعیة):  أثناء توصیل عالج الطبیعیة  الفترات   ™CCMعدد 
 الُمجدول 

 Inhibited  (ُمثبطة):    عدد الفترات الُمثبطة أثناء توصیل عالجCCM™  
 الُمجدول 

 Post-Inhibited (تالیة للتثبیط):   عدد الفترات التالیة للتثبیط أثناء توصیل
 الُمجدول ™CCMعالج 

o Trains Delivered  الُموصلة)(سالسل النبضات 
 During Onset  (البدایة فترة  نبضات    :(أثناء  سالسل   ™CCMعدد 

 الُمجدول  ™CCMالُموصلة أثناء فترة بدایة توصیل عالج 
 Total  (اإلجمالي):    إجمالي عدد سالسل نبضاتCCM™    أثناء الُموصلة 

 الُمجدول ™CCMتوصیل عالج 
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• On – Inhibition  التثبیط)  –(قید التشغیل 
o Causes اب)(األسب 

 AT  (تسرع القلب األذیني):   عدد ضربات تسرع القلب األذیني المرصودة أثناء
 الُمجدول™CCM توصیل عالج 

 PVC   (االنقباضات البطینیة المبتسرة):    عدد حاالتPVC   المرصودة أثناء
 الُمجدول™CCM توصیل عالج 

 Long AV  (الفترة األذینیة البطینیة الطویلة):    عدد المرات التي تم فیھا رصد
 الُمجدول ™CCMطویلة أثناء توصیل عالج  AVحالة فترة 

 Short AV  (القصیرة البطینیة  األذینیة  فیھا    :(الفترة  تم  التي  المرات  عدد 
 الُمجدول™CCM قصیرة أثناء توصیل عالج  AVرصد حالة فترة 

 LS  (االستشعار الموضعي):   واقعة خارج  عدد أحداث االستشعار الموضعي ال
 الُمجدول™CCM أثناء توصیل عالج  LSفترة تنبیھ 

 LS Absence    غیاب)(LS:   غیر الموضعي  االستشعار  أحداث  عدد 
 الُمجدول ™CCMالمرصودة أثناء توصیل عالج 

o Noise Episodes  (نوبات التشویش) 
 A Noise  (التشویش األذیني) :    عدد المرات التي تم فیھا رصد تشویش أذیني

 الُمجدول™CCM أثناء توصیل عالج 
 V Noise  (التشویش البطیني) :    عدد المرات التي تم فیھا رصد تشویش بطیني

 الُمجدول™CCM أثناء توصیل عالج 

• Off – General    تعرض نفس قائمة العدادات اإلحصائیة    :عام)  –(قید إیقاف التشغیل
قسم   تحت  الُمفصل  النحو  التشغیل    On – Generalوفق  (باستثناء    عام)  –(قید 

Trains Delivered  (سالسل النبضات الُموصلة) اإلحصاءات الخاصة بفترات .(
 توصیل عالج تعدیل انقباض القلب   عدمعلى    OPTIMIZER IVs IPGجدولة جھاز  

• Off – Inhibition    التشغیل إیقاف  العدادات    :التثبیط)  –(قید  قائمة  نفس  تعرض 
. التثبیط) –(قید التشغیل  On – Inhibitionاإلحصائیة وفق النحو الُمفصل في قسم 

جھاز   جدولة  بفترات  الخاصة    عدم على    OPTIMIZER IVs IPGاإلحصاءات 
 توصیل عالج تعدیل انقباض القلب

• Last Session    البطینیة آلخر    :األخیرة)(الجلسة الخاصة باألحداث  اإلحصاءات 
توصیل وسالسل النبضات التي تم توصیلھا أثناء آخر توصیل والنسبة المئویة للعالج 

 الُموصل في آخر جلسة توصیل ونوبات فراغ شحن البطاریة. 
 أزرار نافذة اإلحصاءات 3.15.1.2

• Read (قراءة):  یعمل على قراءة اإلحصاءات من جھازIPG . 

• Reset  (إعادة ضبط)  :  یعمل على إعادة ضبط اإلحصاءات الُمخّزنة داخل جھازIPG . 

• Graphic  (بیاني بعالمة    :(عرض  الخاصة  لإلحصاءات  تكراریًا  مدرًجا  یعرض 
 . 26انظر الشكل   –التبویب النشطة 

• Print (طباعة): یعمل على طباعة اإلحصاءات. 

• Close (إغالق): .یغلق نافذة اإلحصاءات 
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 : مدرج تكراري لإلحصاءات 26الشكل  
 إعادة ضبط عدادات الجھاز   3.15.2

 على صفر:  OPTIMIZER IVs IPGإلعادة ضبط عدادات إحصاءات جھاز 

 . OPTIMIZER IVs IPGضع عصا المبرمج (أو أِعد وضعھا، إن لزم األمر) فوق موضع جھاز   •

د أیقونة   • الموجودة   (األدوات)  Toolsمن تحت عالمة تبویب    (اإلحصاءات)  Statisticsحّدِ
 .شریط القوائمفي 

د زر  •  .(إعادة ضبط) Resetعندما تظھر نافذة اإلحصاءات، حّدِ
 نظًرا ألن ھذه العملیة تعمل على إعادة ضبط العدادات الداخلیة للجھاز، ستنبثق رسالة تأكید. 

 إذا تم تأكید طلب إعادة الضبط، فسیتم تنفیذ عملیة إعادة الضبط.  •
بأن   المبرمج  فسیبلغ  اإلحصائیة،  العدادات  إعادة ضبط  (إعادة    Reset statistics OK"إذا نجحت 

 ."ضبط اإلحصاءات ناجحة)
ومع ذلك، إذا لم تكن عصا المبرمج موضوعة بصورة صحیحة فوق موضع الزرع، فقد تفشل عملیة إعادة  

  Reset Statistics Error"الضبط. إذا حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة  
 .(إلغاء) Cancelو (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري  "(خطأ في إعادة ضبط اإلحصاءات)

خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 
 . المحاولة)

 قیاس مستویات معاوقة أسالك التوصیل  3.16
وعرضھا باستخدام تطبیق    OPTIMIZER IVs IPGبواسطة جھاز    RVو  LSیمكن قیاس معاوقة سلكي توصیل  

إشارة  OMNI II Programmerمبرمج   توصیل  ویتم   . CCM™ جھاز بواسطة  الُمحددة  القناة  عبر 
OPTIMIZER IVs IPG   من أجل قیاس معاوقة السلك المعني. تُستخدم سلسلة نبضات لھا المعامالت التالیة لقیاس

 المعاوقة: 

 1عدد النبضات:  •

 5.0السعة:  •

 مللي ثانیة  0.5مدة الطور:  •

ضمن    2000Ωإلى    50Ωقة القناة الُمحددة داخل النطاق  قیاس معاو  OPTIMIZER IVs IPGیستطیع جھاز  
 ، أیھما أكبر. 10Ω% أو 20حدود دقة تبلغ 
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غیر دقیقة للغایة ویجب تفسیرھا فقط باعتبارھا   1000Ωتكون قیاسات معاوقة أسالك التوصیل األعلى من    تحذیر: 
 مؤشًرا على االستمراریة الكھربائیة عبر سلك التوصیل. 

أثناء عملیة قیاس المعاوقة، تظل جمیع المعامالت الُمبرمجة كما ھي ما عدا تلك الُموضحة أعاله، حیث تتغیر بصورة 
لم یقع حدث تحفیزي، أو إذا وقع حدث تثبیطي، یتعلق بقیم   مؤقتة. ومع ذلك، فال یمكن إجراء عملیة قیاس المعاوقة إذا

 المعامالت الُمبرمجة في الجھاز. 
 لقیاس مستویات معاوقة أسالك التوصیل:

 . OPTIMIZER IVs IPGضع عصا المبرمج (أو أِعد وضعھا، إن لزم األمر) فوق موضع جھاز  •

 Continuousأو    (موقوت)  Timedُمعین على    ™CCMتحقق من أن معامل توصیل سلسلة نبضات   •
 . (مستمر)

د أیقونة   • شریط الموجودة في  (األدوات)    Toolsمن تحت عالمة تبویب    (المعاوقة)  Impedanceحّدِ
 .القوائم

د الزر  •  لقیاس مستوى معاوقة السلك المرغوب. RVأو  LSعندما تظھر نافذة المعاوقة، حّدِ
بعد إجراء عملیة قیاس معاوقة أسالك التوصیل، ینبغي أن یجري المشغل اتصاًال استبیانیًا للتحقق من أن القیم   تحذیر:

 الُمبرمجة ُمعینة وفق النحو المنشود.

 

 : نافذة المعاوقة 27الشكل  
 OMNI II ومبرمج   OPTIMIZER IVs IPG  تعیین ساعات جھاز 3.17

، وآلیة جدولة توصیل عالج  OPTIMIZER IVs IPGیتم الحفاظ على وقت الیوم بواسطة ساعة داخلیة في جھاز  
 الُمبرمجة.  ™CCMوفقًا لمعامالت جدول    ™CCMتعدیل انقباض القلب تستخدم ذلك الوقت لتشغیل وإیقاف إشارات  

 ھناك ثالثة أزرار یتم استخدامھا إلدارة وظائف الساعة الداخلیة: 

• Get time  (الحصول على الوقت):    زر یُستخدم لقراءة الوقت الحالي لجھازIPG  ر االتصال االستبیانيعب 

• Set time (تعیین الوقت):  زر یُستخدم لتعیین وقت جھازIPG یدویًا 

• Set with PC time  (التعیین باستخدام وقت جھاز الكمبیوتر):    زر یُستخدم لمزامنة وقت جھازIPG  
 مع وقت جھاز الكمبیوتر 

 OPTIMIZER IVs قراءة وقت جھاز  3.17.1
جھاز   في  الموجودة  اآلنیة  الساعة  الشھور    OPTIMIZER IVsتتسم  مدار  على  أنھ  إال  الفائقة.  بالدقة 

تزامنھ مع الوقت المحلي الحالي. لقراءة الوقت الحالي    IPGوالسنوات المتعاقبة، قد یفقد الوقت الحالي لجھاز  
 : OPTIMIZER IVs IPGلجھاز 

 . OPTIMIZER IVs IPGألمر) فوق موضع جھاز  ضع عصا المبرمج (أو أِعد وضعھا، إن لزم ا  •
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د أیقونة • شریط الموجودة في    (األدوات)  Toolsمن تحت عالمة تبویب    (الوقت…) …Time حّدِ
 القوائم 

د زر  •  .(الحصول على الوقت) Get Timeعندما تظھر نافذة الوقت، حّدِ
 تأكد من قیامك بتحدید الزر الصحیح  تنبیھ:

 
 : نافذة الوقت 28الشكل  

  " Device current time" إذا نجح االتصال االستبیاني، فسیتم عرض الوقت الحالي في الجھاز تحت قسم  
 (وقت الجھاز الحالي) في نافذة الوقت.

االتصال   عملیة  تفشل  فقد  الزرع،  موضع  فوق  صحیحة  بصورة  موضوعة  المبرمج  عصا  تكن  لم  إذا 
(خطأ في   Get Time Error"االستبیاني. إذا حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة  

 .(إلغاء) Cancelو (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري  "الحصول على الوقت)
خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 

 . المحاولة)
 OPTIMIZER IVs تعیین الساعة اآلنیة لجھاز  3.17.2

إما یدویًا أو باستخدام ساعة جھاز الكمبیوتر. وفي    OPTIMIZER IVsیمكنك تعیین الساعة اآلنیة لجھاز  
 كلتا الحالتین:

 . OPTIMIZER IVs IPGضع عصا المبرمج (أو أِعد وضعھا، إن لزم األمر) فوق موضع جھاز   •

د أیقونة • شریط الموجودة في    (األدوات)  Toolsمن تحت عالمة تبویب    (الوقت…) …Time حّدِ
 .القوائم

 یدویًا: OPTIMIZER IVsلتعیین الوقت الحالي لجھاز  

مربع   • في  الجدید  الوقت  د  الحالي)  Device current timeحّدِ الجھاز  زر  (وقت  سیبدأ   .
Set Time  (تعیین الوقت)    في الومیض، مشیًرا إلى أن وقت الجھاز الحالي یختلف عن الوقت

 المعروض على الشاشة. 
د زر  •  .(تعیین الوقت) Set Timeحّدِ
 الصحیح. تأكد من قیامك بتحدید الزر تنبیھ: 

 ."(تعیین الوقت ناجح) Set Time OK"إذا نجح تغییر الوقت، فسیعرض المبرمج الرسالة 
االتصال   عملیة  تفشل  فقد  الزرع،  موضع  فوق  صحیحة  بصورة  موضوعة  المبرمج  عصا  تكن  لم  إذا 

(خطأ في   Set Time Error"االستبیاني. إذا حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة 
 .(إلغاء) Cancelو  (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري  "عیین الوقت)ت

خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 
 . المحاولة)
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 على وقت جھاز الكمبیوتر: OPTIMIZER IVs IPGلتعیین الوقت الحالي لجھاز  
د زر  •  .(التعیین باستخدام وقت جھاز الكمبیوتر) Set with PC Timeحّدِ
 تأكد من قیامك بتحدید الزر الصحیح.  تنبیھ:

 ."(تعیین الوقت ناجح) Set Time OK"إذا نجح تغییر الوقت، فسیعرض المبرمج الرسالة 
إذا لم تكن عصا المبرمج موضوعة بصورة صحیحة فوق موضع الزرع، فقد یفشل االتصال االستبیاني. إذا 

 " (خطأ في تعیین الوقت)  Set Time Error"حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة  
 .(إلغاء) Cancelو )إعادة المحاولة( Retryمصحوبة بخیاري 
خطوة   تنفیذ  المیمكن  زر    حاولةإعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 

 . المحاولة)
 ) OMNI Smart Software  (مع تطبیق   OMNI II Programmer  تعیین ساعة مبرمج    3.17.3

 ):OMNI Smart Software(مع تطبیق  OMNI II Programmerلتعیین وقت النظام لمبرمج 
د أیقونة •  Toolsمن تحت عالمة تبویب    (تعیین وقت النظام…) …Set system time حّدِ

 .شریط القوائمالموجودة في  (األدوات)
نافذة   • النظام)  Set system timeستظھر  وقت  أیًضا   (تعیین  وتعرض  تقویم  على  تحتوي 

). OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerالوقت الحالي لمبرمج  
 التاریخ الحالي للنظام ُممیًزا. ویكون 

 
 : نافذة تعیین وقت النظام 29الشكل  

د الساعة أو الدقیقة أو  • د تاریًخا جدیًدا إن لزم األمر. لتعدیل الوقت، حّدِ باستخدام مؤشر التحكم، حّدِ
 الموجودین على یمین شاشة عرض الوقت.الثواني ثم قم بتغییر القیمة باستخدام سھمي أعلى أو أسفل  

 .(موافق) OKعند االنتھاء، قم بتحدید  •

 .(إلغاء) Cancelیمكنك إلغاء العملیة عن طریق تحدید  •

 OPTIMIZERالمعروضة عبر شاحن  OPTIMIZER IVs IPG  رسائل خطأ جھاز 3.18
Mini Charger 

 ™CCM الحد األدنى للنسبة الُمستھدفة لتوصیل  3.18.1
بتسجیل لألحداث والحاالت التي وقعت أثناء آخر فترة نشطة   OPTIMIZER IVs IPGیحتفظ جھاز  

الُموصلة    ™CCM. ویمكن استخدام ھذا التسجیل لحساب نسبة إشارات  ™CCMللتوصیل الُمجدول لعالج  
 مقارنةً بعدد األحداث البطینیة الیمنى الُمستشعرة خالل ھذه الفترة.
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الُمستھدفة لتوصیل   للنسبة  الحد األدنى  الُمتوقع لمعدل توصیل سلسلة    ™CCMمعامل  الحد األدنى  یمثل 
 . ™CCMنبضات 

لیقوم بعرض رمز رقمي عندما یقع معدل عالج    OPTIMIZER Mini Chargerیمكن برمجة شاحن  
 ).7.6.5انظر القسم    – 4مي  تعدیل انقباض القلب دون الحد األدنى الُمبرمج للنسبة الُمستھدفة (الرمز الرق

 : OPTIMIZER Mini Chargerفي شاحن   4لتفعیل إنذار الرمز الرقمي 

على   • للنسبة   Minimum Target % for CCM™ Deliveryاعثر  األدنى  (الحد 
شریط الموجودة في    (الشاحن)  Chargerتحت عالمة تبویب    ™CCM)الُمستھدفة لتوصیل  

 .القوائم

) في مربع االختیار الموجود بجوار الوظیفة من خالل تعیین رمز عالمة التحدید (قم بتفعیل ھذه   •
Enable (تفعیل). 

 ستظھر القیمة الُمبرمجة حالیًا لھذا المعامل 
 ، قم بتنفیذ ما یلي:™CCMلرؤیة/تعدیل القیمة الحالیة للحد األدنى للنسبة الُمستھدفة لتوصیل  

(الحد األدنى للنسبة   Minimum Target % for CCM™ Deliveryتحقق من أن معامل   •
 ُمفعل.  ™CCM)الُمستھدفة لتوصیل 

د قیمة جدیدة لمعامل   •  Minimum Target % for CCM™ Deliveryإذا لزم األمر، حّدِ
 ). ™CCM(الحد األدنى للنسبة الُمستھدفة لتوصیل 

 . OPTIMIZER IVs IPGقم ببرمجة القیمة الجدیدة للمعامل في جھاز  •
 الحد األقصى لنزوح أسالك التوصیل  3.18.2

یمكن تحدید التلف أو النزوح الُمحتمل لسلك توصیل بطیني من خالل حدوث تغیر في معاوقة سلك التوصیل 
 بالقیم الُمقاسة السابقة. مقارنةً 

  OMNI II Programmerالتي تتم عن طریق تطبیق مبرمج    LSو  RVقیاسات معاوقة سلكي توصیل  
 . OPTIMIZER IVs IPGیتم تخزینھا في جھاز  OPTIMIZER Mini Chargerأو شاحن 

توصیل   سلكي  معاوقة  قیاسات  شاحن  LSو  RVتُجرى  طریق  عن  تتم   OPTIMIZER Miniالتي 
Charger   تلقائیًا في بدایة كل إجراء شحن. وبعد ذلك، تتم مقارنة آخر قیمة معاوقة ُمقاسة لكل سلك توصیل

 بقیم المعاوقة السابقة الُمخّزنة لكل سلك توصیل. 
لیقوم بعرض رمز رقمي عندما یتجاوز مستوى    OPTIMIZER Mini Chargerیمكن برمجة شاحن  

ھ لالختالف عن آخر مستوى ُمخّزن لمعاوقة سلك التوصیل معاوقة سلك التوصیل الحد األقصى المسموح ب
 ).7.6.2انظر القسم    – 1(الرمز الرقمي  

 : OPTIMIZER Mini Chargerفي شاحن   1لتفعیل إنذار الرمز الرقمي 
تحت   (الحد األقصى لنزوح أسالك التوصیل)  Maximum lead displacementاعثر على   •

 .شریط القوائمالموجودة في  (الشاحن) Chargerعالمة تبویب 
) في مربع االختیار الموجود بجوار قم بتفعیل ھذه الوظیفة من خالل تعیین رمز عالمة التحدید ( •

Enable (تفعیل). 
 ستظھر القیمة الُمبرمجة حالیًا لھذا المعامل 

 یلي: لرؤیة/تعدیل القیمة الحالیة للحد األقصى لنزوح أسالك التوصیل، قم بما 
 (الحد األقصى لنزوح أسالك التوصیل)   Maximum lead displacementتحقق من أن معامل   •

 ُمفعل. 
لمعامل   • جدیدة  قیمة  د  حّدِ األمر،  لزم  األقصى    Maximum lead displacementإذا  (الحد 

 .لنزوح أسالك التوصیل)
 . OPTIMIZER IVs IPGقم ببرمجة قیمة المعامل الجدیدة في جھاز  •
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 ) LS(  الستشعار الموضعيتشخیصات ا 3.19
بالتزامن مع األحداث البطینیة الداخلیة التي یتم رصدھا بواسطة قناة االستشعار  ™CCM یتم توصیل سالسل نبضات  

توصیل   سلك  عبر  مبرمج  LSالموضعي  تطبیق  ویحتوي   .OMNI II Programmer    أداة على 
LS Diagnostic  تشخیص)LS(  یمكن استخدامھا لتحدید معامالت التشغیل المالئمة لقناةLS  یصف ھذا القسم .

 . LSأداة تشخیص 
 ، قم بتحدید:LSلفتح أداة تشخیص 

 بشاشة المبرمج، أو   LSعالمة تبویب معامالت  الموجودة في    )LS  تشخیصات (   LS Diagnosticsأیقونة   •

الموجودة في    (األدوات)  Toolsتحت عالمة تبویب    من) LS(تشخیصات    LS Diagnosticsأیقونة   •
 شریط القوائم 

نافذة   المرتبطة (  Local Sense Diagnosticستظھر  المعامالت  وستظھر  الموضعي).  االستشعار  تشخیص 
 باالستشعار الموضعي في الجزء األیمن من ھذه النافذة: 

 )" LS ) "Sensitivity حساسیة •

 LSُمطبقة على قناة  -) " Pre V Ref" ( البطین األیمنفترة الِحران السابقة لحدث  •

 LSُمطبقة على قناة   -) " Post V Ref" ( فترة الِحران التالیة لحدث البطین األیمن •

 )" LS ) "Alert Start بدء فترة تنبیھ •

 ) " LS ) "Alert Width نطاق فترة تنبیھ •

 LS ("Post LS Ref") فترة الِحران التالیة لحدث •
على وضع خاص تؤخذ فیھ عینات من   OPTIMIZER IVs IPGیتم تعیین جھاز  ،  LSتشخیصات  عند إجراء  

مللي ثانیة تقع في مركز حدث البطین األیمن. ویتم إرسال   200مللي ثانیة على مدار فترة تبلغ    2كل    LSإشارات  
الموضعي على    لعرضھا في نافذة تشخیص االستشعار  OMNI II Programmerھذه اإلشارات إلى تطبیق مبرمج  

 ھیئة مدرجات تكراریة.
 یمكن إجراء فحوص االستشعار الموضعي یدویًا أو تلقائیًا: 

الُمخصص الذي    LSتكراري لمستوى حساسیة    LSللحصول على مدرج    یدوي)(  Manualاستخدم الزر   •
تحدیده من خالل معامل   استخدام زر    ).LSحساسیة  (  LS Sensitivityیتم    مسح) (  Clearویمكن 

 المخطط.  لمسح

وفي ھذا الوضع،  .  LSلبدء عملیة تشرع في الفحص عبر قیم حساسیة    تلقائي)(  Automaticیُستخدم زر   •
بتجمیع البیانات تلقائیًا عند مجموعة من مستویات حساسیة    OMNI II Programmerیقوم تطبیق مبرمج  

LS  ستویات حساسیة  مختلفة. یقصر الوضع التلقائي بحثھ على المدرجات التكراریة الخاصة بمLS    التي
 ولكن تتجنب االستشعار المفرط للتشویش. وللقیام بذلك، تتم االستعانة بمعاملین:  LSتحقق أحداث 

o Noise Threshold  )(إذا كان عدد الفترات التي یتم خاللھا استشعار إشارة   - عتبة التشویشLS  
ل باعتباره مرتفعًا جًدا وسیتم تجمیع  المقاب  LSأكبر من ھذه القیمة، فسیتم التعامل مع مستوى حساسیة  

 مدرج تكراري جدید باستخدام مستوى حساسیة أقل (أي، عتبة استشعار أعلى).
o Sense Threshold  )(إذا كان عدد الفترات التي یتم خاللھا استشعار إشارة   - عتبة االستشعار

LS    أقل من ھذه القیمة، فسیتم التعامل مع مستوى حساسیةLS   المقابل باعتباره منخفًضا جًدا وسیتم
 تجمیع مدرج تكراري جدید باستخدام مستوى حساسیة أعلى (أي، عتبة استشعار أقل). 

مدرجات التكراریة الُمجمعة في نافذة تشخیص االستشعار الموضعي. ویستطیع  عند اكتمال العملیة التلقائیة، تظھر كل ال
 المشغل عندئٍذ تحدید عتبة االستشعار التي یراھا أكثر مالءمة.

الظاھر بالجزء األیمن من النافذة یمثل مستوى الحساسیة الُمستخدم لتجمیع    )LS(حساسیة   LS Sensitivityمعامل  
إلى عدد الدورات التي سیتم إجراء    األوقات)(  Timesكراري الواحد. ویشیر معامل  بیانات االستشعار للمدرج الت

 ھذا االختبار خاللھا لتجمیع المدرج التكراري. 
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بالنسبة لحدث البطین   LSمختلفة، یتم عرض توقیت حدث    LSمن خالل الحصول على ھذه العینات لقیم حساسیة  
 لى النحو التالي: ع LSاألیمن بوضوح. وینبغي تفسیر نتائج تشخیص 

بمعدل أكبر من عدد المرات    LSاألعمدة الزرقاء في المدرج التكراري تشیر إلى أنھ قد تم استشعار إشارة   •
 .األحداث لكل عمود)( Events per Barالُمحدد بواسطة معامل 

  LSعندما یتم تحدید قیم دنیا لعتبات استشعار    LSقد یتم رصد إشارات أخرى بخالف تلك الخاصة بأحداث    مالحظة:
مللي فولت قیمة مالئمة لمعامل   1.7، سیمثل معدل  30الشكل  (مستوى حساسیة مرتفع). على سبیل المثال، باستخدام  

 . LSحساسیة 

 

 : نافذة تشخیص االستشعار الموضعي بعد إجراء فحص تلقائي 30الشكل  
وفترة التنبیھ إما داخل المخطط البیاني (عبر خاصیة    LSیمكن تعیین فترات ِحران  ،  LSبمجرد تحدید موقع إشارة  

غییر القیم الظاھرة على یمین نافذة  السحب واإلفالت، بنفس الطریقة الُمتبعة في نافذة العرض البیاني) أو من خالل ت
 .LSتشخیص 

 : LSللخروج من نافذة تشخیص 
زر   • د  معامالت    تحدید).(  Selectحّدِ قیم  تعیین  على  األمر  ھذا  مبرمج    LSیعمل  بتطبیق  الخاصة 

OMNI II Programmer   على القیم الظاھرة في ھذه النافذة (یُرجى االنتباه إلى أن ھذه العملیة تؤدي
  OPTIMIZER IVs IPGقیم المبرمج فقط. وسیتعین برمجة المعامالت الُمحددة في جھاز    إلى تغییر

 )، أوالبرمجة)( Programباستخدام أمر 
زر   • د  مبرمجإلغاء)(  Cancelحّدِ تطبیق  معامالت  ضبط  إعادة  على  األمر  ھذا  یعمل   .OMNI II 

Programmer .على آخر قیم تمت برمجتھا/قراءتھا عبر االتصال االستبیاني 

 التشغیل عن بعد  3.20
إمكانیة مراقبة الجھاز والتحكم  )  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerیتیح مبرمج  

حلي)، غیر أن  بھ عن بعد عبر اإلنترنت. وبمجرد تحقیق االتصال عن بعد، یكون التشغیل مماثًال للتشغیل العادي (الم
 بعض األوامر قد تكون ُمعطلة بناًء على وضع التشغیل الُمستخدم. 

مبرمج   توصیل  یجب  بعد،  عن  تشغیل  جلسة  تطبیق (  OMNI II Programmerلبدء   OMNI Smartمع 
Software  باإلنترنت. یدعم مبرمج (OMNI II Programmer  )  مع تطبیقOMNI Smart Software  (

تصاالت التي تتم عبر كابالت إیثرنت. وفي حالة التوصیل بشبكة إیثرنت سلكیة، یجب توصیل الشبكات الالسلكیة واال
عبر عازل إیثرنت )  OMNI Smart Softwareمع تطبیق  (  OMNI II Programmerكابل الشبكة بمبرمج  

 الُمخصص لالستخدام الطبي المتصل بكل مبرمج.
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باإلنترنت، قد تكون ھناك أحیانًا مشكالت فنیة تحول دون تشغیل كما ھو الحال مع أي جھاز آخر یتم توصیلھ    مالحظة:
خاصیة االتصال عن بعد، وبالتالي ال تتیح إمكانیة إجراء متابعة للغرسة عبر التشغیل عن بعد. وفي مثل ھذه الحاالت، 

 ال بد من جدولة متابعة شخصیة مع أحد ممثلي الشركة. 
) بشبكة تتضمن  OMNI Smart Softwareع تطبیق  (م  OMNI II Programmerتوصیل مبرمج    تحذیر: 

معدات أخرى یمكن أن یسبب مخاطر غیر ُمحددة سابقًا للمرضى أو المشغلین أو أطراف ثالثة. وفي مثل ھذه  
الحاالت، ینبغي أن تحرص المنظمة المسؤولة على تحدید ھذه المخاطر وتحلیلھا وتقییمھا والتحكم بھا. إضافةً  

ات الالحقة في اقتران الشبكة/البیانات قد تؤدي إلى طرح مخاطر جدیدة وتستدعي إجراء  إلى ذلك، فإن التغییر
 تحلیل إضافي. تتضمن التغییرات في اقتران الشبكة/البیانات ما یلي:

 التغییرات في تھیئة اقتران الشبكة/البیانات •
 توصیل عناصر إضافیة باقتران الشبكة/البیانات  •
 الشبكة/البیانات فصل عناصر عن اقتران  •
 تحدیث المعدات المتصلة باقتران الشبكة/البیانات •
 ترقیة المعدات المتصلة باقتران الشبكة/البیانات  •

)  OMNI Smart Softwareمع تطبیق  (   OMNI II Programmer  توصیل مبرمج 3.20.1
 بشبكة إیثرنت سلكیة

بشبكة إنترنت  OMNI II Programmerإن توصیل جھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بمبرمج  مالحظة:
 سلكیة یجب أن یتم عبر عازل إیثرنت الُمخصص لالستخدام الطبي فقط.

وإذا كان استخدام وضع التشغیل عن بعد مرغوبًا، واالتصال باإلنترنت ُمجرى عبر شبكة سلكیة، فیجب 
بشبكة إیثرنت  )  OMNI Smart Softwareمع تطبیق  (  OMNI II Programmerتوصیل مبرمج  

غیر الُمستخدم في عازل إیثرنت الُمخصص لالستخدام الطبي    RJ-45قیاسیة عبر منفذ إیثرنت    10/100
 المتصل بالجزء السفلي لجھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بالمبرمج. 

)  OMNI Smart Softwareمع تطبیق  (   OMNI II Programmerتوصیل مبرمج   3.20.2
 بشبكة السلكیة 

مرغوبًا واالتصال باإلنترنت ُمجرى عبر شبكة السلكیة، فیجب تھیئة إذا كان استخدام وضع التشغیل عن بعد  
 لیتصل بشبكة السلكیة.) OMNI Smart Softwareمع تطبیق ( OMNI II Programmerمبرمج 

 الالسلكیة OMNI IIتھیئة شبكة  3.20.2.1
 Configurationالتھیئة). ستظھر نافذة  (  " Configuration" من شاشة التحدید، انقر على زر  

Dialog .(مربع حوار التھیئة) 

 
 : نافذة مربع حوار التھیئة 31الشكل  
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(تھیئة الشبكة) إلعداد االتصال بالخادم أو تغییر   " Network Configuration" انقر على زر  
 تھیئة الشبكة).( Network configurationإعدادات الشبكة. ستظھر نافذة 

لم تظھر أي شبكات السلكیة، فقم بالنقر على زر   مالحظة: تحدیث) لعرض (  " Refresh" إذا 
مبرمج   نطاق  داخل  المتاحة  الالسلكیة  تطبیق  م(  OMNI II Programmerالشبكات  ع 

OMNI Smart Software.( 

 

 : نافذة تھیئة الشبكة 32الشكل  
 تعرض نافذة تھیئة الشبكة المعلومات التالیة:

• Wireless networks  )  المدعومة الالسلكیة  بالشبكات  قائمة  الالسلكیة):  الشبكات 
 المتاحة مع المعلومات التالیة: 

o  .اسم الشبكة 
o  اإلشارة.نسبة قوة 
o   حالة االتصال (ستظھر كلمة"Connected"   (متصل) بجوار نسبة قوة اإلشارة

مبرمج   كان  تطبیق (  OMNI II Programmerإذا   OMNI Smartمع 
Software .(متصًال بالشبكة المعنیة ( 

• Status ) الحالة): حالة االتصال. سیتم عرض دائرة حمراء مصحوبة بالرسالة "The  
system is connected to the internet but cannot reach the  

server IP address (40.114.12.242) ".  ) النظام متصل باإلنترنت ولكن ال
)) إذا كان مبرمج 40.114.12.242الخاص بالخادم (  IPیمكنھ الوصول إلى عنوان  

OMNI II Programmer  )  تطبیق متصًال )  OMNI Smart Softwareمع 
 "The system is notھور دائرة حمراء مصحوبة بالرسالةباإلنترنت، بینما یشیر ظ

"connected to any network  (النظام غیر متصل بأي شبكة) إلى وجود مشكلة
 ما تمنع المبرمج من االتصال باإلنترنت. 

 

 

 OMNI II: مؤشرا حالة شبكة  33الشكل  
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 الالسلكیة OMNI IIأوامر تھیئة شبكة  3.20.2.2
 أزرار األوامر التالیة:  OMNI IIتوفر نافذة تھیئة شبكة 

• Connect  )(یعمل على االتصال بالشبكة الالسلكیة الُمحددة. سیظھر مربع   :اتصال
 كلمة مرور علیك إدخال مفتاح الشبكة بھ (اطلب المفتاح من مسؤول الشبكة).

• Disconnect  )(یعمل على قطع االتصال بالشبكة الالسلكیة الُمحددة.   :قطع االتصال 

• Refresh (تحدیث):  .یعمل على تحدیث حالة االتصال 

• Read configuration  (قراءة التھیئة) :    یعمل على قراءة إعدادات تھیئة الشبكة
من قِبل مسؤول   USBیجب أن یتم توفیر محرك أقراص  .  USBمن محرك أقراص  

 .Impulse Dynamicsالشبكة الخاص بك أو شركة 

• Wired connection settings …  السلكي ستظھر   :)…(إعدادات االتصال 
حوار   مربع  إدخال  )  TCP/IPإعدادات  (  TCP/IP Settingsنافذة  علیك  یتعین 

 .بھا (اسأل مسؤول الشبكة) TCP/IPإعدادات 

• Show MAC Addresses    عرض عناوین)MAC(:   ستظھر نافذة مربع حوار
عنوان    MACعناوین   تفصل  الشبكات  بمحوالت  شبكة    MACالخاصة  محول  لكل 

 . OMNI II Programmerُمركب بجھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بمبرمج 

• Close )(یغلق النافذة.  :إغالق 
 OMNI II Software أوضاع تشغیل تطبیق  3.20.3

 OMNI IIأوضاع بدء تشغیل تطبیق  3.20.3.1
 في أحد األوضاع التالیة: OMNI II Softwareیمكن فتح تطبیق 

• Clinical Mode (الوضع السریري) 
o  للتشغیل المحلي في بیئة سریریة 

 بمبرمج الخاص  اللوحي  الكمبیوتر  جھاز  توصیل   OMNI IIیجب 
Programmer  لمبرمج البیني  التوصیل   OMNI IIبصندوق 
Programmer .باستخدام كابل صندوق التوصیل البیني 

• Remote Mode  (الوضع البعید) 
o  لتشغیل تطبیق مبرمجOMNI II Programmer  عن بعد في بیئة سریریة 

 بمبرمج الخاص  اللوحي  الكمبیوتر  جھاز  یتطلب   OMNI IIال 
Programmer    أو الجھاز  مراقبة  بإمكانھ  فسیظل  متصلة.  واجھة  وجود 

 اإلنترنت (مبرمج بعید، بعیًدا عن المریض).التحكم بھ عن بعد عبر 

• Remote Listener Mode (وضع الرصد عن بعد) 
o  لمراقبة تطبیق مبرمجOMNI II Programmer  عن بعد في بیئة سریریة 

  مبرمج تطبیق  یكون  ال  البعید  الوضع  من  خاصة   OMNI IIحالة 
Programmer  بعملیا فقط  (یُسمح  الجھاز  في  التحكم  على  فیھا  ت  قادًرا 

 المراقبة). 
د الزر المالئم من شاشة التحدید الخاصة بمبرمج  OMNIلفتح وضع بدء التشغیل المرغوب، حّدِ

II Programmer  مع تطبیق)OMNI Smart Software ،بمجرد تحدید وضع المبرمج .(
 OMNI II Programmerال یمكن تغییره إال بعد إغالق التطبیق الخاص بالوضع وقیام مبرمج  

 ) بعرض شاشة التحدید مرة أخرى. OMNI Smart Softwareق (مع تطبی
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 تنطبق القواعد التالیة على مختلف أوضاع بدء التشغیل:

المبرمج قید الوضع السریري یستطیع االتصال بمبرمج واحد معین على الوضع البعید  •
وعدة مبرمجات معینة على وضع الرصد عن بعد، ولكن ال یمكنھ االتصال بمبرمج آخر  

 معین على الوضع السریري. 

الوضع   • على  معین  واحد  بمبرمج  االتصال  فقط  یستطیع  البعید  الوضع  قید  المبرمج 
زر   تحدید  عند  التالیة  الرسالة  عرض  وسیتم    OMNI II – Remote’السریري. 

Mode‘ )OMNI II  – :(الوضع البعید 
"This OMNI II Programmer cannot be used to interrogate or 
program local OPTIMIZER IVs IPGs while logged on as a Remote 
Programmer. The remote programming session must be 
terminated and this OMNI II Programmer rebooted prior to using 
this programmer to interrogate or program an OPTIMIZER IVs 

IPG through this programmer’s wand"ال یمكن استخدام مبرمج) .OMNI II 
Programmer   ھذا إلجراء اتصال استبیاني بأجھزةOPTIMIZER IVs IPG   محلیة أو

برمجتھا أثناء تسجیلھ الدخول كمبرمج بعید. یجب إنھاء جلسة البرمجة عن بعد وإعادة تشغیل  
ھذا المبرمج إلجراء اتصال استبیاني ھذا قبل استخدام    OMNI II Programmerمبرمج  
 أو برمجتھ عبر عصا ھذا المبرمج.) OPTIMIZER IVs IPGبجھاز 
المبرمج قید وضع الرصد عن بعد یستطیع فقط االتصال بمبرمج واحد معین على الوضع   •

 السریري. 

كل المبرمجات المتصلة بمبرمج معین على الوضع السریري (عبر الوضع البعید ووضع   •
عن قیم    الرصد  (المؤشرات،  المراقبة  ومعلومات  الدردشة  رسائل  تلقي  یمكنھا  بعد) 

 البرمجة، قراءات اإلحصاءات، إلخ.). 

 فقط المبرمج قید الوضع السریري أو البعید یمكنھ إرسال رسائل الدردشة.  •

القسم   • الرئیس (انظر  المبرمج قید وضع  القدرة على بدء عملیات 3.20.3.2فقط  لھ   (
(االتصال االستبیاني، البرمجة، إلخ.). المبرمج قید وضع الرئیس یمكن  االتصال بالجھاز  

 أن یكون إما مبرمج بعید أو سریري. 
 OMNI IIوضعا الرئیس/التابع لتطبیق  3.20.3.2

المفتوح في الوضع البعید أو الوضع السریري أن یصبح   OMNI II Softwareیمكن لتطبیق  
وتُ  بعد.  عن  التشغیل  جلسة  أثناء  تابعًا  أو  مبرمجرئیًسا  تطبیق  تبدیل  إمكانیة   OMNI IIعد 

Programmer   الوضع قید  المبرمج  یكون  عندما  فقط  ممكنة  والتابع  الرئیس  وضعي  بین 
 السریري. 

تطبیق مبرمج   أو   OMNI II Programmerعندما یكون  البعید  الرئیس (الوضع  قید وضع 
، في حین OPTIMIZER IVs IPGالسریري)، تصبح لدیھ صالحیة كاملة للتحكم في جھاز  

(االتصال االستبیاني، البرمجة،   OPTIMIZER IVs IPGأن األوامر التي تتفاعل مع جھاز  
مبرمج  تطبیق  یكون  عندما  ُمعطلة  تصبح  إلخ.)  اإلحصاءات،  قراءة  المؤشرات،  وضع  بدء 

OMNI II Programmer   .قید وضع التابع 
 OMNI II Programmer نافذة عمیل مبرمج  3.20.4
البعید، یجب أوًال توصیل   OMNIبخادم    OMNI II Programmerلتوصیل تطبیق مبرمج    مالحظة:
تطبیق    OMNI II Programmerمبرمج   انظر OMNI Smart Software(مع  باإلنترنت.   (
(مع تطبیق    OMNI II Programmerللتعرف على طرق توصیل مبرمج    3.20.2و3.20.1 القسمین  

OMNI Smart Software .باإلنترنت ( 
  OMNI II Programmer Clientتُستخدم نافذة عمیل المبرمج لتسجیل الدخول إلى خادم العمیل. لفتح نافذة  

أیقونة  OMNI II Programmer)(عمیل مبرمج   د  من تحت عالمة تبویب   (اتصال)   Connect، حّدِ
Communication   (االتصال)    شریط القوائم الموجودة في . 
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 OMNI II Programmer: نافذة عمیل مبرمج  34الشكل  
 بالخادم البعید  OMNI IIتوصیل مبرمج  3.20.4.1

نافذة   تظھر  مبرمج(  OMNI II Programmer Clientعندما   OMNI IIعمیل 
Programmer:قم بإدخال المعلومات التالیة ،( 

، یجب OMNI II Programmerالستخدام خاصیة التشغیل عن بعد بتطبیق مبرمج    مالحظة:
.  Impulse Dynamicsأن یحصل المستخدم على اسم مستخدم وكلمة مرور فریدین من شركة  

 . Impulse Dynamicsویجب أیًضا أن یكون ھناك اسم عمیل مالئم مسجل لدى شركة 
األولى، قم بحذف مدخالت المستخدم وكلمة المرور  عند االتصال بالخادم البعید للمرة    مالحظة:

واسم العمیل الموجودة واكتب مدخالت المستخدم وكلمة المرور واسم العمیل الُمخصصة لك من 
 . Impulse Dynamicsقِبل شركة 

• User  (المستخدم):    اسم مستخدم متوافق مع وضع بدء التشغیل الحالي للمبرمج. إذا لم
یكن اسم المستخدم ُمسجًال لدى الخادم للعمل في وضع بدء التشغیل الحالي (السریري أو  

 البعید أو الرصد عن بعد)، فسیتم رفض االتصال. 

• Password (كلمة المرور):  كلمة مرور تقابل اسم المستخدم الُمخّزن في الخادم . 

• Client name  (العمیل مبرمج   :(اسم  ف  یُعّرِ المستخدم)  اسم  عن  (مختلف  اسم 
OMNI II Programmer    مع تطبیق)OMNI Smart Software  على نحو (

فرید. ال یتم التحقق من ھذا الحقل من قِبل الخادم ولكنھ مھم لتعریف المبرمج العمیل عند 
 اسم العمیل یظھر في نافذة الدردشة). االتصال بھ عن بعد أو عند إرسال رسالة دردشة (

• Server IP / Port    عنوان)IP / (عنوان    : المنفذ الخاص بالخادمIP    یتم) .الخاص بالخادم
الحالي عندما یتم    IPعلى عنوان    Impulse Dynamicsتعیین ھذا الحقل بواسطة شركة  

)  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerشحن مبرمج  
ولكنھ یخضع للتغییر بعد قیامك باستالم المبرمج الخاص بك. وعند حدوث ھذا التغییر، سیتم  

  IPوإعطاؤك المعلومات المتعلقة بعنوان    Impulse Dynamicsإخطارك من قِبل شركة  
 البعید.)   OMNIالجدید لیتم استخدامھا من أجل االتصال بخادم  

أعال إلیھا  الُمشار  المعلومات  كل  إدخال  على  بعد  اضغط  زر   Enterه،  على  انقر  أو  (إدخال) 
Connect  (اتصال)  ستظھر حالة االتصال في المساحة البیضاء الموجودة بالجزء السفلي من .

) مبرمجStatusالنافذة  عمیل  نافذة  فستختفي  ناجًحا،  االتصال  كان  وإذا   .(OMNI II 
Programmer    كلمة مرور غیر صحیحة (بدأت جلسة التشغیل عن بعد). أما إذا وقع خطأ ما)

مبرمج   عمیل  نافذة  فستظل  المثال)  سبیل  على  االتصال  في  مشكالت    OMNI IIأو 
Programmer    مفتوحة وستظھر رسالة الخطأ المالئمة في مساحةStatus    (الحالة) مطالبة

 المستخدم بإعادة محاولة االتصال.
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(مع تطبیق    OMNI II Programmerیمكن بعد ذلك طلب إجراء اتصال عن بعد من مبرمج  
OMNI Smart Software :في الوضع البعید ( 

المھندس  • كان  طالما  آخر،  موقع  أي  (أو  البعید  المتابعة  مركز  في  السریري  المھندس 
الموجود   موثوقان)  ھاتفي  واتصال  اإلنترنت  إلى  وصول  إمكانیة  لدیھ  لدیھ  السریري 

) بعید  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerمبرمج  
  OMNI II Programmerمتصل باإلنترنت یستطیع بدء عملیة االقتران مع مبرمج  

تطبیق   القائمة  OMNI Smart Software(مع  العیادة  في  الموجود  السریري   (
 بالطلب.

التشغیل   • جلسة  أثناء  باإلنترنت  االتصال  انقطع  مبرمج إذا  تطبیق  فسیعرض  بعد،  عن 
OMNI II Programmer   توصیل "إیقاف"  وسیتم  تحذیر،  شاشة  (التابع)  المحلي 

CCM™    جھاز بواسطة  للمتابعة.    OPTIMIZER IVs IPGالجاري  الخاضع 
المحلي (التابع) تلقائیًا إلى وضع   OMNI II Programmerوسینتقل تطبیق مبرمج  

 ة إلعادة االتصال بأي طلب اتصال. محاوالت متتالی 5الرئیس بعد فشل 

إلى وضع    OMNI II Programmerسینتقل تطبیق مبرمج   • أیًضا  (التابع)  المحلي 
مبرمج بعصا  الموجود  "الطارئة"  البرمجة  زر  على  الضغط  بعد   OMNI IIالرئیس 

Programmer . 
 OMNI II Programmerعرض نافذة عمیل مبرمج  3.20.4.2

بعد تسجیل دخول المبرمج إلى الخادم    OMNI II Programmerلعرض نافذة عمیل مبرمج  
د أیقونة   من تحت عالمة تبویب    (عرض نافذة العمیل)  Show Client Windowالبعید، حّدِ

Communication (االتصال)  شریط القوائمالموجودة في. 
مبرمج  3.20.5 باستخدام  بعد  عن  جلسة  تطبیق(  OMNI II Programmer  بدء   OMNIمع 

Smart Software ( 
عن بعد، یلزم أن یقوم األخصائي السریري الموجود في العیادة أوًال باالتصال بمركز    OMNI IIلبدء جلسة  

المتابعة البعید عبر الھاتف لطلب إجراء جلسة متابعة عن بعد. وبعد ذلك، یجب أن یقوم األخصائي السریري 
تطبیق    OMNI II Programmerبتوصیل مبرمج   بھ  )  OMNI Smart Software(مع  الخاص 

 باإلنترنت عبر اتصال إیثرنت أو شبكة السلكیة.
 لبدء جلسة عن بعد، قم بتنفیذ الخطوات التالیة: 

 .(الوضع السریري) Clinical Modeابدأ تشغیل المبرمج السریري في  •
o   د أیقونة (االتصال)   Communicationمن تحت عالمة تبویب    (اتصال)   Connectحّدِ

 .القوائم شریط  الموجودة في  
o  عندما تظھر نافذة عمیلOmni II  قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور واسم العمیل في ،

د   (اتصال).  Connectالمساحات المالئمة ثم حّدِ
یتم عرض   العمیل،  خادم  مع  اتصال  إنشاء  التشغیل)  "Operation Mode"بعد  شریط   (وضع  في 

 . "(سریري/رئیس) C/Master"البرمجة مصحوبًا بوضع التشغیل الحالي، 
 .(الوضع البعید) Remote Modeابدأ تشغیل المبرمج البعید في  •

o   د أیقونة (االتصال)   Communicationمن تحت عالمة تبویب    (اتصال)   Connectحّدِ
 .شریط القوائم الموجودة في  

o  عندما تظھر نافذة عمیلOmni II  قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور واسم العمیل في ،
د   . (اتصال) Connectالمساحات المالئمة ثم حّدِ

o   نافذة تنبثق  بتحدید    Select Local Programmerعندما  قم  محلي)،  مبرمج  (تحدید 
د  OMNI II Programmerمبرمج   .(موافق) OKالمرغوب ثم حّدِ

یتم عرض  بعد   العمیل،  خادم  مع  اتصال  التشغیل)  "Operation Mode"إنشاء  شریط   (وضع  في 
 . "(بعید/تابع) R/Slave"البرمجة مصحوبًا بوضع التشغیل الحالي، 
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 یتم التحكم في التبدیل من وضع الرئیس إلى وضع التابع بواسطة المبرمج السریري. 
 المبرمج البعید في وضع الرئیس، قم بتنفیذ الخطوات التالیة:لوضع المبرمج السریري في وضع التابع ووضع  

د أیقونة   • الموجودة   (االتصال)  Communicationمن تحت عالمة تبویب    (التابع)  Slaveحّدِ
 .بالمبرمج السریري شریط القوائمفي 

الموجود قید الوضع    OMNI II Programmerسیتم عرض الرسالة التالیة عندما یكون تطبیق مبرمج  
 السریري على وشك أن یتم تعیینھ على وضع التابع:

"Remote programming of the OPTIMIZER Mini IPG requires 
a clinician to be present and in constant observation of the patient. 
The programming wand MUST be held by the clinician over the 
implant site at all times during a remote programming session. 
Furthermore, the clinician and remote operator MUST be in constant 
telephonic communication throughout the complete remote 

programming session" .  البرمجة البعیدة لجھاز)OPTIMIZER Mini IPG   تتطلب أن
یكون ھناك أخصائي سریري حاضًرا ویقوم بمراقبة المریض بصفة مستمرة. یجب أن یتم حمل عصا 
البرمجة بواسطة األخصائي السریري فوق موضع الزرع طوال الوقت أثناء إجراء جلسة برمجة عن 

وال جلسة بعد. وكذلك، یجب أن یكون األخصائي السریري والمشغل البعید على اتصال ھاتفي مستمر ط 
 البرمجة عن بعد الكاملة).

د  •  للمتابعة. (موافق) OKحّدِ
التشغیل)  "Operation Mode"سیتغیر   إلى    (وضع  في شریط البرمجة الخاص بالمبرمج السریري 

C/Slave (سریري/تابع). 
في شریط البرمجة الخاص بالمبرمج    (وضع التشغیل)  "Operation Mode"في أثناء ذلك، سیتغیر  

 . (بعید/رئیس) R/Masterالبعید إلى 
 عن بعد OMNI II إنھاء جلسة  3.20.6

 عن بعد من المبرمج السریري أو البعید. OMNI IIیمكن إنھاء جلسة 
 عن بعد: OMNI IIإلنھاء جلسة 

أیقونة   • د  تبویب    (اتصال)  Connectحّدِ  (االتصال)   Communicationمن تحت عالمة 
 مجدًدا بعد أن یتم بدء جلسة.  شریط القوائمالموجودة في 

 OMNI II دردشة  3.20.7
أیقونة تحدید  الدردشة عبر  رسائل  نافذة  افتح  دردشة،  رسالة  (إرسال   …Send message إلرسال 

. عندما  شریط القوائمالموجودة في    (االتصال)  Communicationمن تحت عالمة تبویب    رسالة…)
نافذة   ثم اضغط على    Chat messageتظھر  البیضاء  المساحة  الرسالة في  اكتب  الدردشة)،  (رسائل 

Enter    (إدخال) أو انقر على زرSend  (إرسال) وأي رسائل تم إرسالھا واستالمھا سابقًا ستظھر في .
 نافذة رسائل الدردشة فوق المساحة البیضاء التي یتم إدخال الرسالة بھا.

 ستلمت رسالة دردشة عندما تكون نافذة رسائل الدردشة مغلقة، فستنبثق النافذة تلقائیًا.إذا ا

 
 : نافذة رسائل الدردشة 35الشكل  



 

56 

 OMNI II رفع/تنزیل سجل  3.20.8
إلى خادم    OMNI II Programmerیتیح تطبیق مبرمج   السجل   OMNIإمكانیة رفع وتنزیل ملفات 

 البعید ومنھ. 
 OMNI IIنافذة رفع/تنزیل سجل   3.20.8.1

تتیح لك نافذة رفع/تنزیل السجل إمكانیة إرسال ملفات السجل إلى الخادم، واستالم ملفات السجل 
نافذة  لفتح  الشبكة.  إعدادات  وتغییر  الخادم،  سجل  ملفات  وتحدیث  الخادم،  من 

Upload/Download Log  مبرمج تطبیق  في  السجل)   OMNI II(رفع/تنزیل 
Programmer  أیقونة د  السجل)  Upload/Download log، حّدِ من تحت   (رفع/تنزیل 

 .شریط القوائمالموجودة في  (السجل) Logعالمة تبویب 

 

 OMNI II Programmer: نافذة رفع/تنزیل سجل مبرمج  36الشكل  
 المحلي OMNI IIتحدیث سجل  3.20.8.2

مبرمج   على  الُمخّزنة  المحلیة  السجل  ملفات  تطبیق  (  OMNI II Programmerلعرض  مع 
OMNI Smart Software انقر على زر ،(Refresh Local (تحدیث السجل المحلي) . 

 OMNI IIتحدیث سجل خادم  3.20.8.3
  OMNI II Programmerلعرض ملفات السجل الُمخّزنة على الخادم، یجب أوًال توصیل مبرمج 

للتعرف    3.20.2و   3.20.1) باإلنترنت. انظر القسمین  OMNI Smart Software(مع تطبیق  
)  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerعلى طرق توصیل مبرمج  
 المستخدم بإدخال المعلومات التالیة: باإلنترنت. ویجب أن یقوم  

• User  (المستخدم):    اسم مستخدم متوافق مع وضع بدء التشغیل الحالي للمبرمج. إذا لم
 یكن اسم المستخدم ُمسجًال لدى الخادم، فسیتم رفض االتصال. 

• Password (كلمة المرور):  .كلمة مرور تقابل اسم المستخدم الُمخّزن في الخادم 
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• Server IP / Port    عنوان)IP / (بالخادم بالخادم.    IPعنوان    : المنفذ الخاص  الخاص 
الحالي عندما    IPعلى عنوان    Impulse Dynamicsتعیین ھذا الحقل بواسطة شركة   (یتم 

)  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerیتم شحن مبرمج  
ولكنھ یخضع للتغییر بعد قیامك باستالم المبرمج الخاص بك. وعند حدوث ھذا التغییر، سیتم  

  IPوإعطاؤك المعلومات المتعلقة بعنوان    Impulse Dynamicsإخطارك من قِبل شركة  
 البعید.)   OMNIالجدید لیتم استخدامھا من أجل االتصال بخادم  

. إذا كان االتصال ناجًحا، فسیتم تحدیث الخادم)(تحدیث سجل    Refresh Serverانقر على زر  
في مساحة   الخطأ  فستظھر رسالة  ما،  إذا وقع خطأ  أما  الخادم.  ملفات  (الحالة)    Statusقائمة 

 مطالبة المستخدم بإعادة محاولة االتصال.
 OMNI IIرفع ملفات سجل  3.20.8.4

وتوفیر نفس المعلومات الُمشار  إلرسال ملفات السجل إلى الخادم، یجب علیك االتصال باإلنترنت  
 إلیھا أعاله. 

تطبیق   یكون  عندما  فقط  العملیة  ھذه  بإجراء  الوضع   OMNI II Softwareیُسمح  في  یعمل 
 السریري. 

 OMNI IIتنزیل ملفات سجل  3.20.8.5
الستالم ملفات السجل من الخادم، یجب علیك االتصال باإلنترنت وتوفیر نفس المعلومات الُمشار 

 .إلیھا أعاله
 یعمل في الوضع البعید.   OMNI II Softwareح بإجراء ھذه العملیة فقط عندما یكون تطبیق  یُسم

 OMNI SMART SOFTWAREتطبیق   .4
OMNI Smart Software  عبارة عن تطبیق یُستخدم لقراءة وتعدیل المعامالت التي تتحكم في جھازOPTIMIZER 

Smart IPG ویوضح ھذا القسم الخصائص العدیدة التي یتسم بھا تطبیق .OMNI Smart Software . 
 OMNI Smart Programmer شاشة تطبیق مبرمج 4.1

تطبیق   بدء  یتم  مبرمج  OMNI Smart Softwareعندما  تطبیق  یقوم   ،OMNI Smart Programmer  
 بعرض الشاشة الرئیسیة التي تتضمن العناصر التالیة: 

 شریط العنوان •
 ECGنافذة مخطط  •
 شریط العرض •
 ECGشریط إحصاءات  •
 شریط األدوات •
 شریط الجھاز •
 شریط السجل  •
 شریط البرمجة •
 شریط تعارض المعامالت  •
 شریط المھام •
 شریط الحالة  •



 

58 

 

 OMNI Smart Programmer: الشاشة الرئیسیة لتطبیق مبرمج  37الشكل  
 شریط العنوان  4.1.1

العنوان في الجزء العلوي من النافذة. وھو یحدد البرنامج قید التشغیل حالیًا، ومصدر البیانات،  یظھر شریط  
 الذي یمكن أن یكون أیًا مما یلي:

، وفي ھذه الحالة یتم عرض الرقم التسلسلي للجھاز وتاریخ  OPTIMIZER Smart IPGجھاز   •
 ووقت آخر اتصال استبیاني، أو

 لطراز معین، وفي ھذه الحالة یتم عرض اسم الملف، أو ملف یحتوي على القیم االسمیة  •
ملف یحتوي على مجموعة من قیم المعامالت الُمستخدمة والمحفوظة بالفعل، وفي ھذه الحالة یتم  •

 عرض اسم الملف. 
 ECG نافذة مخطط 4.1.2

اآلني الخاص بالمریض. عندما    ECGتظھر ھذه النافذة في أعلى الشاشة. وھي تعمل على تمریر مخطط  
جھاز   المؤشرات)  Marker Modeفي    OPTIMIZER Smart IPGیكون  یتم عرض  (وضع   ،

 لمختلف األحداث والحاالت التي قد تقع.  ECGالمؤشرات على طول مخطط 

 

 Active ODO-LS-CCMیظھر وضع    – في وضع المؤشرات    ECG: نافذة مخطط  38الشكل  
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 .ECGمراجع   شریطیتم عرض المراجع الخاصة بالتتبع واأللوان في 

 

 ECG: شریط مراجع  39الشكل  
 شریط العرض  4.1.3

 التالیة: یحتوي شریط العرض على أزرار لألوامر 
• Marker view (عرض المؤشرات):  یعرض نافذة مخططECG  في عرض المؤشرات 

• Graph view (العرض البیاني):  یعرض نافذة مخططECG في عرض بیاني 

• LS Wizard  معالج)(LS:  یعرض نافذة مخططECG  في عرض معالجLS 

 

 : شریط العرض 40الشكل  
 المؤشراتعرض  4.1.3.1

 في عرض المؤشرات، یتم عرض أحداث المؤشرات وفق النحو التالي: 

یتم تمثیل األحداث الُمستشعرة، أسفل الخط األساسي، بواسطة مؤشرات خطیة ملونة تتبع   •
 اصطالحات األلوان التالیة: 

o :حدث أذیني ُمستشعر  ماجنتا 
o :حدث بطیني ُمستشعر  أخضر 
o :حدث استشعار موضعي  أسود 

مراجع مخطط    تظھر  نافذة  في  ھذه  مبرمج  ECGاأللوان  تطبیق   OMNI Smartبشاشة 
Programmer . 

بواسطة مؤشر یظھر على شكل مستطیل أزرق  ™CCM یتم تمثیل توصیل إشارات   •
 .™CCMاللون أعلى الخط األساسي، ویعكس طولھ مدة إشارة 

 إضافةً إلى ذلك، تظھر تسمیات تشیر إلى حدوث الحاالت التالیة: 

• PVC  (انقباضات بطینیة مبتسرة):   استشعار حدثین بطینیین متتالیین دون أن یتخللھما
 حدث أذیني ُمستشعر 

• AT   (تسرع قلب أذیني):   معدل النبضات األذینیة أعلى من حد معدل تسرع القلب األذیني 

• VT   (بطیني قلب  القلب   :(تسرع  تسرع  معدل  حد  من  أعلى  البطینیة  النبضات  معدل 
 البطیني 

• A Noise )(رصد تشویش في قناة االستشعار األذیني  :تشویش أذیني 

• V Noise (تشویش بطیني):  رصد تشویش في قناة االستشعار البطیني 

• Long AV  (فترة أذینیة بطینیة طویلة):    استشعار فترةAV    تتجاوز حد "فترةAV 
 الطویلة" 

• Short AV  (قصیرة بطینیة  أذینیة  فترة    : (فترة  حد    AVاستشعار  من  أقصر 
 القصیرة"  AV رة"فت
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المعروض التخاذ القرارات السریریة. فالقرارات الطبیة ینبغي   ECGینبغي عدم استخدام مخطط    تحذیر:
 مستقل. ECGأن تستند فقط إلى جھاز قیاس 

باستخدام تسمیات باإلضافة إلى لون  ™CCM تتم اإلشارة إلى حالة توصیل إشارات   •
 ، وذلك كما یلي:ECGخلفیة نافذة مخطط 

o Inactive  (غیر نشط):    تظھر ھذه التسمیة في أعلى یسار نافذة مخططECG  
. وفي ھذه الحالة، یكون لون خلفیة  غیر نشط  ™CCMطالما كان توصیل إشارات  

 .أبیًضا ECGنافذة مخطط 
o Active-On  ھر ھذه التسمیة في أعلى یسار نافذة مخطط  تظ  :قید التشغیل)-(نشط

ECG    طالما كان توصیل إشارات CCM™وفي ھذه الحالة،  قید التشغیلو   نشًطا .
 .أخضًرا ECGیكون لون خلفیة نافذة مخطط 

o Active-Off  تظھر ھذه التسمیة في أعلى یسار نافذة    :قید إیقاف التشغیل)-(نشط
إشارات    ECGمخطط   توصیل  كان  إیقاف  ولكن    نشًطا™CCM طالما  قید 
 . رمادیًا ECG. وفي ھذه الحالة، یكون لون خلفیة نافذة مخطط التشغیل

 العرض البیاني  4.1.3.2
لعرض بعض معامالت   OMNI Smart Programmerیتوفر عرض بیاني في تطبیق مبرمج  

 في مخطط سھل االستیعاب.  OPTIMIZER Smart IPGجھاز 
 وتعرض ھذه النافذة قیم المعامالت التالیة: 

 استشعار أحداث القلب األیمن •
o الحساسیة األذینیة 
o الحساسیة البطینیة 
o ) فترة الِحران األذیني (فترة الِحران األذیني التالیة للحدث البطینيPVARP(( 
o فترة الِحران البطیني 
o  حد فترةAV  القصیرة 
o  حد فترةAV   الطویلة 

 االستشعار الموضعي  •
o  حساسیةLS 
o  بدء فترة تنبیھLS 
o  نطاق فترة تنبیھLS 
o  فترة ِحرانLS  السابقة للحدث األذیني 
o  فترة ِحرانLS التالیة للحدث األذیني 
o  فترة ِحرانLS  السابقة للحدث البطیني 
o  فترة ِحرانLS  التالیة للحدث البطیني 
o ة لحدث فترة الِحران التالیLS 

 ™CCMإشارات  •
o  عدد النبضات في سلسلة نبضاتCCM™ 
o فترة تأخیر المحفز إلى توصیل إشارات CCM™ (فترة االقتران) 
o  السعة األولیة إلشاراتCCM™ 
o  مدة الطور لألطوار الفردیة في كل نبضةCCM™  بسلسلة نبضاتCCM™ 
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أیًضا مؤشًرا في أعلى یسار شاشة العرض یشیر   النافذة  التحكم تعرض ھذه  إلى موضع مؤشر 
(ُمعدل) بجانب المؤشر عندما یتم تغییر أي    " Modified" بالمللي ثانیة. وتقوم كذلك بوضع النص  

 معامل أثناء الوجود في ھذه النافذة.
 االصطالحات الُمتبعة لھذا المخطط ھي كالتالي: 

تظھر في صورة خطوط رأسیة تحت المحور   LSاألحداث األذینیة والبطینیة وأحداث   •
 األفقي للمخطط.

الُمستشعرة.  • األحداث  أسفل  صغیرة  مستطیالت  صورة  في  تظھر  االستشعار  عتبات 
 وتتناسب المسافة إلى المحور مع القیم الخاصة بھا. 

تظھر في صورة مستطیالت بلون أزرق فاتح یكون لھا عرض مناظر   LSفترات ِحران   •
 ط متقطع.مع حافة على شكل خ

تظھر في صورة مستطیل بلون أصفر فاتح یكون لھ عرض مناظر مع   LSفترة تنبیھ   •
 حافة على شكل خط متقطع.

 تظھر في صورة موجة مربعة. ™CCM سلسلة نبضات  •

 طور الموازنة یظھر في صورة منطقة خضراء. •

 فترة التشویش تظھر في صورة منطقة ذات لون أحمر فاتح.  •

تقع خارج المخطط، تتم اإلشارة إلى وقت وقوعھا في منطقة   التي  LSبالنسبة ألحداث   •
 رمادیة اللون توجد على یسار المخطط.

 العرض الدینامیكي 4.1.3.2.1
 ECG(العرض الدینامیكي)، یتم عرض فترة واحدة من مخطط    Dynamic Viewفي  

ة  الحالي جنبًا إلى جنب مع المعامالت (البیانیة) التي تظھر كما تم توضیحھ أعاله، باإلضاف 
(العرض الدینامیكي) متاًحا فقط إذا    Dynamic Viewإلى أحداث المؤشرات. یكون  

لقیم   Marker Modeكان   تعدیل  بأي  یُسمح  ال  التشغیل.  قید  المؤشرات)  (وضع 
فسیتحول   أي معامل،  قیمة  لتعدیل  إجراء محاولة  تم  وإذا  العرض.  ھذا  في  المعامالت 

 (العرض االستاتیكي).  Static Viewالوضع البیاني تلقائیًا إلى 

 

 : العرض البیاني (دینامیكي) 41الشكل  
 العرض االستاتیكي 4.1.3.2.2

، وإنما تظھر قیم ECG(العرض االستاتیكي) ال یتم عرض مخطط    Static Viewفي  
باستخدام   بسحبھ  قم  معامل،  قیمة  أي  لتعدیل  تعدیلھا.  باإلمكان  ویكون  فقط  المعامالت 

التحكم داخل المخطط إلى الموضع المرغوب (القیمة الرقمیة للمعامل تظھر بینما  مؤشر 
تقوم باإلشارة إلیھ أو تحریكھ). وللحصول على إمكانیة الوصول إلى قائمة القیم المحتملة 

 لمعامل ما، قم بتحدیده باستخدام مؤشر التحكم.
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 تیكي) : العرض البیاني (استا 42الشكل  

یؤدي النقر على یسار زر الفأرة بلوحة المفاتیح أو لمس الشاشة باستخدام قلم اللمس إلى  
تكبیر المخطط. وبالعكس، فإن النقر على زر الفأرة األیمن بلوحة المفاتیح أو لمس الشاشة 
بقلم اللمس مع الضغط على زره یعمل على تصغیر المخطط. یظھر شریط تمریر في 

 مخطط عندما یتم تكبیره.الجزء السفلي لل
إلى ذلك، تتم اإلشارة إلى موضع مؤشر التحكم فیما یتعلق بالحدث البطیني في   إضافةً 

 أعلى یسار المخطط.
لقیم  أیًضا  یُستخدم  متعارضة)  ُمعلقة،  (ُمبرمجة،  أسود/أزرق/أحمر  األلوان  اصطالح 

 المعامالت في العرض البیاني.
 LSمعالج  4.1.3.3

فقط   LS، وإنما تظھر قیم معامالت  ECG) ال یتم عرض مخطط  LS(معالج    LS Wizardفي  
ویكون باإلمكان تعدیلھا. لتعدیل أي قیمة معامل، قم بسحبھ باستخدام مؤشر التحكم داخل المخطط إلى  
الموضع المرغوب (القیمة الرقمیة للمعامل تظھر بینما تقوم باإلشارة إلیھ أو تحریكھ). وللحصول  

 الوصول إلى قائمة القیم المحتملة لمعامل ما، قم بتحدیده باستخدام مؤشر التحكم.على إمكانیة  
 ECG شریط إحصاءات 4.1.4

 القیم التالیة:  ECGیعرض شریط إحصاءات 

• Period (الفترة): ) معدل ضربات القلب مقاًسا بالضربات في الدقیقةbpm ( 

• AV Delay (تأخیر الفترة األذینیة البطینیة):  فترةAV  بالمللي ثانیة 

• V-LS Delay فترة  :االستشعار الموضعي)-(تأخیر فترة الحدث البطینيV-LS بالمللي ثانیة 

• CCM™:   حالة وضع إشاراتCCM 

• CCM™ Train  سلسلة نبضات)CCM™(:  وضع توصیل إشاراتCCM 

• CCM™ Delivery  توصیل إشارات)CCM™(:  حالة توصیل إشاراتCCM 

 

 ECG: شریط إحصاءات  43الشكل  
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وداخل   (وضع المؤشرات)  Marker Modeفي    OPTIMIZER Smart IPGعندما یكون جھاز  
مبرمج   بعصا  الخاص  االتصاالت  الفاصلة  OMNI II Programmerنطاق  الفترات  فإن   ،Period  

البطینیة) و  AV Delay(الفترة) و األذینیة  الفترة  البطیني  V-LS Delay(تأخیر  الحدث  فترة  -(تأخیر 
 الستشعار الموضعي) تتغیر بصورة دینامیكیة، مع عرض القراءة الحالیة لكل قیمة. ا

 شریط األدوات الرئیسي 4.1.5
  وھو یضم األزرار الخاصة بأوامر تطبیق مبرمج  .ECGمخطط    نافذةیظھر شریط األدوات الرئیسي أسفل  
OMNI Smart Programmer    التالیة (كلما توفر اختصار بدیل ألي أمر، یتم عرضھ بجوار اسم األمر

 بین قوسین):
• Interrogate  (اتصال استبیاني)  )Ctrl+I:(    یعمل على قراءة قیم المعامالت الحالیة الخاصة

  . وتصبح ھذه القیم ھي قیم المعامالت الخاصة بتطبیق OPTIMIZER Smart IPGبجھاز  
 . OMNI Smart Programmerمبرمج 

• Program  (برمجة)  )Ctrl+P:(    بجھاز الخاصة  المعامالت  قیم  تعیین  على  یعمل 
OPTIMIZER Smart IPG   مبرمج بتطبیق  الخاصة  الحالیة  المعامالت  قیم  باستخدام 

OMNI Smart Programmer  یتم تفعیل ھذا األمر فقط في حالة عدم حدوث تعارض بین .
 المعامالت. 

• Cancel  )(إلغاء  )Esc:(    المبرمج، یصبح أمر اإللغاء أیًا من قیم معامالت  عندما یتم تعدیل 
إعادة ضبط قیم المعامالت على آخر قیم تمت برمجتھا/قراءتھا متاًحا. یعمل تحدید ھذا األمر على 

ل البیانات من  . وفي حالة عدم إجراء اتصال استبیاني بأي جھاز وتحمیعبر االتصال االستبیاني
 یتم تعیین معامالت المبرمج على القیم الُمحددة في الملف..، tipملف 

• Undo  )(تراجع  )Ctrl+U :(    إعادة برمجة جھاز  OPTIMIZER Smart IPGإذا تمت 
المعامالت،   قیم  من  جدیدة  مجموعة  جھاز  باستخدام  ضبط  إعادة  على  یعمل  األمر  ھذا  فإن 

OPTIMIZER Smart IPG  القیم الُمبرمجة سابقًاعلى مجموعة. 
• Restore  (استعادة):    إذا تمت إعادة برمجة جھازOPTIMIZER Smart IPG    على وضع

إلى القیم الخاصة    OPTIMIZER Smart IPGفإن ھذا األمر یعمل على إعادة جھاز  جدید،  
 . بأول اتصال استبیاني للجلسة

• Reset  )(یعمل على إعادة ضبط جھاز    :إعادة ضبطOPTIMIZER Smart IPG  . ینبغي
تطبیق مبرمج   أبلغ  إذا  فقط  األمر  ھذا  بأن جھاز   OMNI Smart Programmerاستخدام 

OPTIMIZER Smart IPG    الخاضع لالتصال االستبیاني قد دخل في وضع "DOWN " 
الذي ال یتم ف)،  OOOاالستعداد) ((  Standby(السكون) [ یھ توصیل إشارات  وضع االرتداد 

CCM.[ 
• Marker  )(المؤشر  )Ctrl+M:(    یعمل على تعیین جھازOPTIMIZER Smart IPG    على

مخطط   نافذة  في  المؤشرات  أحداث  عرض  یتم  (أي،  المؤشرات  یتم    ECGوضع  حدث  لكل 
 استشعاره وإنشاؤه).

• Open  )(فتح  )Ctrl+O:(  ) یقوم بقراءة ملفtip  (.فوظة  قیاسي یحتوي على قیم معامالت مح
ُمخّزن على جھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بالمبرمج. ویعمل على فتح نافذة تتیح للمستخدم إمكانیة  

 . tipالقیاسي المحفوظ. یقوم أیًضا بقراءة بیانات الجھاز من ملف  .)  tipاختیار اسم وموقع الملف (
• Save  )(حفظ:  ) ملف  بكتابة  الحا.)  tipیقوم  المعامالت  قیم  على  یحتوي  جھاز قیاسي  إلى  لیة 

) الملف  وموقع  باسم  تطالب  نافذة  وتنبثق  بالمبرمج.  الخاص  اللوحي  القیاسي  .)  tipالكمبیوتر 
 المرغوبین.

• Time   ) (یفتح نافذة    :الوقتTime   ) (التي تعرض إعدادات الوقت الحالیة للساعات اآلنیة    الوقت
بمبرمج    OPTIMIZER Smart IPGالموجودة في جھاز   الخاص  اللوحي  الكمبیوتر  وجھاز 

OMNI II Programmer  .  أیًضا إمكانیة تعیین وقت جھاز النافذة  على وقت    IPGتتیح ھذه 
من قِبل آلیة    OPTIMIZER Smart IPGجھاز الكمبیوتر. (یُستخدم إعداد الوقت الخاص بجھاز  

 بشكل یومي).   ™CCMمن أجل تشغیل وإیقاف توصیل إشارات  ™CCM جدولة توصیل إشارات  
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• Print Preview )(یفتح نافذة  :معاینة قبل الطباعةPrint Preview ) (معاینة قبل الطباعة  
 طة بھا:المحتویة على األزرار التالیة التي یمكن تحدیدھا لمعاینة وظائف الطباعة المرتب

o Print Parameters  (طباعة المعامالت):   یعمل على عرض قائمة القیم الحالیة لتطبیق
 الُمراد طباعتھا لمعاینتھا. OMNI Smart Programmerمبرمج 

o Print Statistics  (طباعة اإلحصاءات):    یعمل على عرض قائمة اإلحصاءات الحالیة
 الُمراد طباعتھا لمعاینتھا.

o Print Follow Up  (طباعة المتابعة):    یعمل على عرض قائمة قیاسات المتابعة الحالیة
 الُمراد طباعتھا لمعاینتھا.

o Print Screen  (طباعة الشاشة):   یعمل على أخذ لقطة للشاشة الحالیة وإنشائھا في صورة
 . bmpملف بصیغة 

• Print  (طباعة):    یفتح نافذةPrint  (طباعة)   المحتویة على األزرار التالیة التي یمكن تحدیدھا
 إلجراء الطباعة: 

o Print Parameters   (طباعة المعامالت):   یعمل على إرسال قائمة القیم الحالیة لتطبیق
 إلى الطابعة االفتراضیة.  OMNI Smart Programmerمبرمج 

o Print Statistics  (طباعة اإلحصاءات):    یعمل على إرسال قائمة اإلحصاءات الحالیة
 إلى الطابعة االفتراضیة. 

o Print Follow Up  (طباعة المتابعة):   یعمل على إرسال قائمة قیاسات المتابعة الحالیة
 إلى الطابعة االفتراضیة. 

o Print Screen  (طباعة الشاشة):   یعمل على أخذ لقطة للشاشة الحالیة وإنشائھا في صورة
 . bmpملف بصیغة 

• About (حول):   یعرض معلومات حول نسخة تطبیقOMNI Smart Software . 

• Start/Stop  (بدء/إیقاف):  لى تفعیل توصیل إشاراتیعمل ع CCM™   إذا كان)CCM   قید
 قید التشغیل).  CCM(إذا كان   ™CCM إیقاف التشغیل) أو تعطیل توصیل إشارات

• Urgent  (طارئ)  )F4:(    یعمل على برمجة جھازOPTIMIZER Smart IPG    باستخدام
 ]. CCMإیقاف )، OOO(االستعداد) ( Standbyقیم قیاسیة آمنة في حاالت الطوارئ [وضع 

 

 : شریط األدوات 44الشكل  
 ، فھذا یدل على أن األمر المعني غیر متاح حالیًا.شریط أدواتعندما تظھر أیقونة أي أمر بلون رمادي في  مالحظة:

 شریط الجھاز  4.1.6
یعرض شریط الجھاز طراز الجھاز والرقم التسلسلي والحالة الحالیة لعالج تعدیل انقباض القلب ومستوى  

 شحن البطاریة الحالي للجھاز الخاضع لالتصال االستبیاني. 

 

 : شریط الجھاز 45الشكل  
 شریط السجل  4.1.7

) لجمیع التفاعالت سجلیحتوي على تسجیل (  OMNI Smart Softwareملف خاص یوجد في تطبیق  
،  OMNI Smart Programmerوتطبیق مبرمج    OPTIMIZER Smart IPGالتي تقع بین جھاز  

 بما في ذلك تاریخ ووقت حدوث ھذه التفاعالت.
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 : شریط السجل 46الشكل  
د في السجل من خالل النقر المزدوج  یمكن الحصول على المزید من المعلومات بخصوص أي حدث موجو

 على الحدث المعني في شریط السجل. وإذا كانت ھناك بیانات مرتبطة بالحدث الُمحدد، فسیحدث ما یلي:
حدث   • اختیار  تم  استبیاني)  Interrogationإذا  ،  (برمجة)  Programmingأو    (اتصال 

مبرمج   تطبیق  یعرضھا  التي  المعامالت  قیم  ھي   OMNI Smart Programmerفستكون 
 مجموعة القیم الموجودة لحظة وقوع الحدث الُمحدد. 

لجمیع األحداث الُمسجلة األخرى (اإلشارات المرجعیة، بدء/إنھاء وضع المؤشرات، إلخ.)، تظھر   •
 دث لعرضھا.رسالة تنص على أنھ ال توجد بیانات إضافیة مرتبطة بالح

 شریط البرمجة 4.1.8
مبرمج بتطبیق  الخاصة  األساسیة  لألوامر  سریعًا  وصوًال  البرمجة  شریط   OMNI Smartیوفر 

Programmer  :باستخدام األزرار التالیة 
• Interrogate (اتصال استبیاني): .للحصول على القیم الفعلیة لمعامالت الجھاز المزروع 
• Program  (برمجة):  قة من قیم المعامالت إلى جھاز  إلرسال مجموعة متوافIPG  یومض ھذا .

الزر باللون األزرق كلما تم تعدیل إحدى قیم المعامالت ولم یكن ھناك تعارض بین المعامالت. 
تختلف عن   OPTIMIZER Smart IPGوھذا یشیر إلى أن قیم المعامالت الُمبرمجة لجھاز  

المعامالت، فیتم تعطیل ھذا الزر لحین قیم المعامالت المعروضة. أما إذا كان ھناك تعارض بین  
 حل التعارض. 

• Cancel/Undo  (إلغاء/تراجع):    السیاق یتم   – بناًء على  لم  التي  التعدیالت  إلغاء  یعمل على 
 إرسالھا بعد، أو استعادة القیم الخاصة بآخر إجراء برمجة. 

• Stop/Start  (إیقاف/بدء):    یعمل على تعطیل توصیل إشارات  –بناًء على السیاق CCM™ 
)، أو تفعیل توصیل CCM(إیقاف    CCM OFFعلى    CCMمن خالل برمجة معامل وضع  

 ). CCM(تشغیل  CCM ONعلى   CCMمن خالل برمجة معامل وضع  ™CCMإشارات 

 

 : شریط البرمجة 47الشكل  
 شریط تعارض المعامالت 4.1.9

أسفل شریط البرمجة. توضح ھذه الرسائل أي قیم  یتم عرض رسائل تعارض المعامالت في الشریط الواقع 
بھا   تظھر  التي  المعامالت  تبویب  عالمة  واسم  المعامالت  تعارض  وسبب  التعارض  قید  تقع  معامالت 
المعامالت المتعارضة. عندما یتم النقر على أي رسالة خطأ، تظھر قائمة بالمعامالت المتعارضة. وعندما 

ة، تنبثق نافذة تضم جمیع القیم المحتملة لھ، بحیث تتیح إمكانیة تعدیل قیمة یتم تحدید أي معامل في ھذه القائم
القسم   انظر  المتعارض مباشرةً.  التي یمكن من خاللھا حل حاالت   4.3.2المعامل  الطرق  للتعرف على 

 تعارض المعامالت. 
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 تعارض المعامالت : مثال لرسالة تعارض معامالت في شریط  48الشكل  

 شریط المھام  4.1.10
یظھر شریط المھام بجوار شریط البرمجة. وتكون األوامر العدیدة لتطبیق مبرمج 

OMNI Smart Programmer  :ُمجمعة تحت األزرار التالیة 

• Follow Up ) (المتابعة 

• Parameters ) (المعامالت 

• Statistics )(اإلحصاءات 

• Log Files ) (ملفات السجل 

• Remote )(االتصال عن بعد 

 

                                                                                                                          
 : شریط المھام 49الشكل  

 المتابعة 4.1.10.1
 ا لھا لوحتھا المنفصلة:یحتوي شریط المتابعة على عالمات التبویب التالیة، كل منھ

• Current Status )(تعرض الحالة الحالیة لجھاز  :الحالة الحالیةIPG . 

• Sensing  (االستشعار):   تحتوي على األزرار الخاصة بعتبات استشعار أحداث األذین
 التي تتیح للمستخدم إمكانیة قیاس عتبات استشعار أحداث األذین والبطین.  LSوالبطین و

• AV Setup   )  إعدادAV ( :   تحتوي على زرPropose AV   )  اقتراح فترةAV  ( الذي
 ). AVإعداد فترة  (   AV Window Settingیتیح للمستخدم إمكانیة تحدید القیم األفضل لـ 

• LS Setup  )  إعدادLS(:    تحتوي على زريLS Scan  )  فحصLS  (وPropose  
LS  )  اقتراحLS  (  تحدید القیم األفضل لـ اللذین یتیحان للمستخدم إمكانیةLS Window  

Setting ) إعداد فترةLS .( 

• Impedance  (المعاوقة)  :  تحتوي على زري معاوقة سلكي توصیلV  وLS    اللذین
 . LSو Vكي توصیل یتیحان للمستخدم إمكانیة قیاس مستویات معاوقة سل

• Crosstalk Test  (التداخلي التشویش  زر   :(اختبار  على  تحتوي 
Crosstalk Start   (بدء اختبار التشویش التداخلي) الذي یتیح للمستخدم إمكانیة إجراء

 وجھاز مصاحب مزروع. OPTIMIZER Smart IPGاختبار تفاعل بین جھاز 
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 : عالمة تبویب الحالة الحالیة 50الشكل  

 

 : عالمة تبویب االستشعار 51الشكل  

 

 AV: عالمة تبویب إعداد  52الشكل  

 

 LS: عالمة تبویب إعداد  53الشكل  
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 : عالمة تبویب المعاوقة 54الشكل  

 

 : عالمة تبویب اختبار التشویش التداخلي 55الشكل  
 المعامالت 4.1.10.2

 یحتوي شریط المعامالت على عالمات التبویب التالیة، كل منھا لھا لوحتھا المنفصلة:

• Overview  )(عامة عالمات    :نظرة  تحت  الموجودة  المعامالت  أھم  على  تحتوي 
 & CCM™ Trainاالستشعار الموضعي) و (  LSاألذین/البطین) و (  A/Vالتبویب  

Schedule  سلسلة نبضات وجدول)CCM™.( 

• A/V  (األذین/البطین):   تعرض وضع التشغیل، إلى جانب معامالت التوقیت واالستشعار
 القلبي األذیني والبطیني.

• LS  الموضعي)(االستش االستشعار   :عار  بآلیة  الخاصة  المعامالت  على  تحتوي 
 الموضعي.

• CCM™ Train & Schedule  )  سلسلة نبضات وجدولCCM™(:   تحتوي على
والمعامالت الالزمة لتھیئة جدول توصیل إشارات   ™CCMالمعامالت التي تحدد إشارة  

CCM™ . 

• Alarms  (اإلنذارات):   تحتوي على المعامالت المرتبطة باإلنذارات التي یتم إرسالھا
 إلى الشاحن. 

• Settings (اإلعدادات):  :تحتوي على أزرار لألوامر التالیة 
o Set system time…  (…تعیین وقت النظام):   یتیح للمستخدم إمكانیة تعیین

مبرمج   نظام  تطبیق(  OMNI II Programmerوقت   OMNI Smartمع 
Software.وھذا األمر یماثل تعیین وقت جھاز الكمبیوتر .( 

o IPG Version  )  نسخة جھازIPG(:    یعرض نسخة البرامج الثابتة لجھازIPG  
 الخاضع لالتصال االستبیاني.
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o Interface battery  ص البیني)(بطاریة  التوصیل  قراءة   : ندوق  على  یعمل 
الخاص   البیني  التوصیل  الموجودة داخل صندوق  اللیثیوم  لبطاریة  الكھربي  الجھد 

 . OMNI II Programmerبمبرمج 
o Interface version  (نسخة صندوق التوصیل البیني):    یعرض نسخة البرامج

 . OMNI II Programmerالثابتة لصندوق التوصیل البیني الخاص بمبرمج 

 

 : عالمة تبویب نظرة عامة 56الشكل  

 

 A/V: عالمة تبویب  57الشكل  

 

 LS: عالمة تبویب  58الشكل  
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 ™CCM: سلسلة نبضات وجدول  59الشكل  

 

 : عالمة تبویب اإلنذارات 60الشكل  

 

 : عالمة تبویب اإلعدادات 61الشكل  
 یتم عرض قیم المعامالت بطریقتین مختلفتین: 

(مثل   • المعامالت  یتم    ،)) ™CCMقنوات  (  CCM™ Channelsلتفعیل/تعطیل 
إلى تحدید الخیار المعني. لتغییر الخیار،   استخدام مربعات اختیار، ویشیر ظھور رمز  

 قم بتحدید المربع الواقع على یسار اسم المعامل.

للمعامالت التي لدیھا مجموعة قیم محتملة، یتم عرض قیمة المعامل داخل مربع. لتعدیل   •
الق بتحدید  قم  المعامالت،  (المبرمج) مثل ھذه  المربع وستظھر  قیم  داخل  الموجودة  یمة 

نافذة تضم جمیع القیم المحتملة للمعامل الُمحدد. ولتعدیل قیمة المعامل، قم بتحدید القیمة 
الجدیدة من القائمة. باإلضافة إلى ذلك، فإن نوافذ قوائم القیم تحتوي على رمز "دبوس"  

ى إبقاء النافذة مفتوحة یظھر في الزاویة العلویة الیسرى. وتحدید ھذا الدبوس یعمل عل 
الموجود في    X(بخالف ذلك، ستغلق النافذة تلقائیًا بعد تحدید قیمة). یعمل تحدید مربع  

 الزاویة العلویة الیمنى على إغالق نافذة قائمة القیم الُمفعل بھا رمز الدبوس. 
ي مثل  تعتمد بعض المعامالت بصورة مباشرة على معامالت أخرى (مثل المعدالت والفترات). وف

ھذه الحاالت، سیعمل تعدیل قیمة أي معامل على التعدیل التلقائي لقیم المعامالت التي تعتمد علیھ  
 بصورة مباشرة. 
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ھناك أیًضا معامالت تكون قیمھا صالحة فقط عندما تكون بعض المعامالت األخرى ُمفعلة أو لدیھا قیم  
  OPTIMIZER Smart IPGاز  معینة [على سبیل المثال، إذا كان وضع التشغیل الخاص بجھ 

فلن تكون ھناك أي معامالت صالحة]. وعندما یكون  )،  OOOاالستعداد) ( (   Standbyمعیًنا على  
 إعداد أي معامل ال معنى لھ في سیاق المعامالت األخرى، ال یتم عرض القیمة الخاصة بھ. 

یحدث   األخرى،  المعامالت  قیم  مع  متوافقة  غیر  معامل  قیمة  تحدید  یتم  بین عندما  تعارض 
 شریط تعارض المعامالت. وعند وقوع مثل ھذه الحاالت، یتم عرض رسالة خطأ في  المعامالت

القسم   یتیح    4.1.9(انظر  لن  المعامالت،  بین  المعلومات). طالما كان ھناك تعارض  لمزید من 
مبرمج   جھاز  OMNI Smart Programmerتطبیق  برمجة   OPTIMIZERإمكانیة 
Smart IPG  بقیم معامالت جدیدة. وھذا یضمن أال یتم تنزیل سوى تھیئات المعامالت المتوافقة
رض، یجب أن یتم تحدید قیم جدیدة  . لحل التعاOPTIMIZER Smart IPGفقط إلى جھاز  

 للمعامالت المتعارضة.
، وھي قد تختلف عن  قیم المبرمجیُرجى تذكر أن قیم المعامالت التي تتم رؤیتھا على الشاشة تمثل  

 . 4.3.1الحالیة. للحصول على معلومات حول اصطالح األلوان الُمطبق، انظر القسم  قیم الجھاز
 اإلحصاءات 4.1.10.3

 على عالمات التبویب التالیة، كل منھا لھا لوحتھا المنفصلة:  یحتوي شریط اإلحصاءات

• On - General    التشغیل وسالسل   :عام)  -(قید  والفترات  األحداث  عدد  تعرض 
 الُمجدول.  ™CCMالنبضات الُمستشعرة أثناء توصیل عالج 

• On - Inhibition    تعرض عدد األحداث الُمستشعرة التي    :التثبیط)   -(قید التشغیل
 الُمجدول. ™CCM أثناء توصیل عالج ™CCMقامت بتثبیط 

• Off - General    التشغیل إیقاف  والفترات   :عام)  -(قید  األحداث  عدد  تعرض 
 ُمجدوًال لیتم توصیلھ. ™CCMیكون عالج  الالُمستشعرة عندما 

• Off - Inhibition    عرض عدد األحداث الُمستشعرة ت   :التثبیط)  -(قید إیقاف التشغیل
 ُمجدوًال لیتم توصیلھ. ™CCMیكون عالج  العندما  ™CCMالتي كانت ستثبط 

• Last Session  (الجلسة األخیرة):    تعرض عدد األحداث البطینیة وسالسل النبضات
أثناء آخر جلسة ُمجدولة لتوصیل عالج   المئویة ™CCMالتي تم توصیلھا  ، والنسبة 

، ™CCMالذي تم توصیلھ أثناء آخر جلسة ُمجدولة لتوصیل عالج    ™CCMلعالج  
 وعدد نوبات فراغ شحن البطاریة. 

 رقمي أو الوضع البیانيیمكن عرض لوحة كل عالمة تبویب إما في الوضع ال

 

 عام بشریط اإلحصاءات (العرض الرقمي)   - : عالمة تبویب قید التشغیل  62الشكل  
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 عام بشریط اإلحصاءات (العرض البیاني)   - : عالمة تبویب قید التشغیل  63الشكل  

 ملفات السجل  4.1.10.4
إلى  عند تحدید زر ملفات   الرئیسي  األدوات  الظاھرة على شریط  البرمجة  أوامر  تتغیر  السجل، 

 أوامر ملفات السجل التالیة: 

• Browse (استعراض):  .یفتح نافذة المؤشرات لیتم استعراضھا 

• Open Log  (فتح سجل):   قائمة اختیار ملف من  إمكانیة  للمستخدم  تتیح  نافذة  یفتح 
 ملفات المؤشرات المحفوظة.

• Recording (التسجیل):  یعمل على بدء تسجیل مخططECG  .الخاص بالمریض 

• Export Prog  (البرنامج قیم    :(تصدیر  یحتوي على  كتابة ملف نصي  یعمل على 
 المعامالت الحالیة.

• Export Stats  (تصدیر اإلحصاءات):   یعمل على كتابة ملف نصي یحتوي على قیم
 عدادات اإلحصاءات. 

• Export Marker  یعمل على كتابة ملف نصي یحتوي على    :)(تصدیر المؤشرات
 قیم المؤشرات.

• Up/Down  (رفع/تنزیل):    ملفات نقل  إمكانیة  للمستخدم  تتیح  نافذة  فتح  على  یعمل 
 والخادم البعید.  OMNI Smart Programmerالسجل بین تطبیق مبرمج 

• Compare  (مقارنة):   بین المعامالت  المرصودة في  نافذة تعرض االختالفات  یفتح 
 یم القدیمة والقیم الحالیة. الق

 
 : شریط األدوات مع أوامر ملفات السجل 64الشكل  

 االتصال عن بعد 4.1.10.5
عند تحدید زر االتصال عن بعد، تتغیر أوامر البرمجة الظاھرة على شریط األدوات الرئیسي إلى 

 أوامر االتصال عن بعد التالیة: 

• Connect  (اتصال)  :  یفتح نافذة عمیل مبرمجOMNI II Programmer   التي تتیح
 للمستخدم إمكانیة بدء جلسة عن بعد.

• Send Msg  (إرسال رسالة):    یفتح نافذة رسائل الدردشة التي تتیح للمستخدم إمكانیة
 تبادل رسائل دردشة مع جھاز االقتران البعید.

• Master  (الرئیس):    یضع تطبیق مبرمجOMNI Smart Programmer    المحلي
 في وضع الرئیس الذي یتیح للمستخدم إمكانیة التحكم في المبرمج. 
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• Slave (التابع):  یضع تطبیق مبرمجOMNI Smart Programmer   المحلي في
 وضع التابع ویتیح للمستخدم البعید إمكانیة التحكم في المبرمج المحلي. 

• Client  (العمیل):    یعرض نافذة عمیل مبرمجOMNI II Programmer    إذا تم)
 بدء جلسة عن بعد).

 

 : شریط األدوات مع أوامر االتصال عن بعد 65الشكل  
 

 شریط الحالة  4.1.11
آخر   الجاھزیة) في  البرمجة،  االستبیاني،  المثال: االتصال  الحالي (على سبیل  یتم عرض حدث االتصال 

 بالشاشة مصحوبًا بالنسبة المئویة لشحن بطاریة جھاز الكمبیوتر المحمول وتاریخ ووقت النظام.صف 
 

 : شریط الحالة 66الشكل  

 االتصال االستبیاني  4.2
 المزروع OPTIMIZER Smart IPG االتصال بجھاز 4.2.1

المزروع   OPTIMIZER Smart IPGضع عصا المبرمج فوق موضع الزرع، بحیث تبعد عن جھاز  
بوصة). وسیشیر ظھور ضوء أخضر أو أصفر وامض على مؤشر قوة  1.4سم ( 3.5بمسافة ال تزید عن  

موجود داخل نطاق االتصاالت الخاص بعصا المبرمج. أما ظھور ضوء أحمر  IPGاإلشارة إلى أن جھاز 
وامض، فیدل على زیادة المسافة وعلى أنھ قد یكون من الصعب إجراء اتصاالت. عدم ظھور أي ضوء 

یقعان بالكامل خارج نطاق االتصال أو أن    OPTIMIZER Smart IPGیعني أن عصا المبرمج وجھاز  
 نافدة تماًما وبالتالي ال یمكنھ االتصال بعصا المبرمج. OPTIMIZER Smart IPGبطاریة جھاز 

 OPTIMIZER Smart IPG  إجراء اتصال استبیاني بجھاز 4.2.2
 : OPTIMIZER Smart IPGلقراءة قیم المعامالت الخاصة بجھاز 

 OPTIMIZERضع عصا المبرمج (أو أِعد وضعھا، إن لزم األمر) فوق موضع زرع جھاز •
Smart IPG . 

 یذ أحد اإلجراءات التالیة: قم بتنف •
o  الموجود بعصا المبرمج، أو االتصال االستبیانيالضغط على زر 
o  تحدید زرInterrogate (اتصال استبیاني)  أو شریط األدواتالموجود في ، 
o  تحدید زرInterrogate (اتصال استبیاني)  أوشریط البرمجةالموجود في ، 
o  الضغط على اختصار لوحة المفاتیح>Ctrl+I < 

مبرمج   تطبیق  فسیعرض  االستبیاني،  االتصال  نجح  الرسالة    OMNI Smart Programmerإذا 
"Interrogation OK  (االتصال االستبیاني ناجح)"  وسیظھر طراز الجھاز والرقم التسلسلي والحالة .

  OPTIMIZER Smart IPGالحالیة لعالج تعدیل انقباض القلب ومستوى شحن البطاریة الحالي لجھاز  
 الخاضع لالتصال االستبیاني في شریط الجھاز الموجود بشاشة المبرمج.

لزرع، فقد تفشل عملیة االتصال ومع ذلك، إذا لم تكن عصا المبرمج موضوعة بصورة صحیحة فوق موضع ا
الرسالة   المبرمج بعرض  فسیقوم  االتصال،  فشل في  إذا حدث    Interrogation Error"االستبیاني. 

 .(إلغاء) Cancelو (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري   "(خطأ في االتصال االستبیاني)
خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 

 الموجود على عصا المبرمج.  االتصال االستبیاني، أو بالضغط على زر  المحاولة)
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 تعدیل قیم المعامالت  4.3
توجد قیم المعامالت في شریطي المعامالت والمتابعة ویمكن عرضھا وتعدیلھا من خالل تحدید إحدى عالمات التبویب 

 الموجودة بھذین الشریطین ثم اختیار واحد من المعامالت الظاھرة على اللوحة المعنیة.
 لتعدیل قیمة معامل: 

د عالمة التبویب التي یظھر بھا المعامل الُمراد تعدیلھ.  •  حّدِ

د قیمة المعامل الُمراد تعدیلھا. ستظھر نافذة تضم جمیع القیم المحتملة للمعامل. •  حّدِ

د القیمة الجدی •  دة من القائمة. وستصبح ھذه القیمة ھي قیمة المعامل الجدیدة. حّدِ

) إلى أنھ قد تم  تُستخدم مربعات االختیار لتفعیل/تعطیل المعامالت. ویشیر ظھور رمز عالمة التحدید ( •
 تحدید الخیار المعني. لتغییر الخیار، قم بتحدید المربع الواقع على یسار اسم المعامل. 

 معامل ال ینطبق في سیاق المعامالت األخرى الُمحددة، فلن یتم عرض القیمة الخاصة بھ.  إذا كان إعداد قیمة أي
  Programإال بعد إصدار أمر    IPGیتم نقلھا إلى جھاز    القیم المعامالت المعروضة على شاشة المبرمج    مالحظة:

 .(البرمجة)
أثناء تعدیل المعامالت في    OPTIMIZER Smart IPGال یلزم إبقاء عصا المبرمج فوق موضع جھاز    مالحظة:

شاشة المبرمج. وبمجرد أن یصبح المعامل الُمعدل جاھًزا لتتم برمجتھ في الجھاز، احرص على وضع عصا المبرمج 
 . (البرمجة) Programبصورة صحیحة فوق موضع الزرع ثم قم بإصدار أمر 

 اصطالح ألوان المعامالت  4.3.1
 لتمثیل قیم المعامالت وحاالت التعارض الخاصة بالمبرمج:یُستخدم اصطالح األلوان التالي 

؛ أي، آخر OPTIMIZER Smart IPGیُستخدم لقیم المعامالت الحالیة الخاصة بجھاز    أسود: •
 قیم معامالت تمت برمجتھا/قراءتھا عبر االتصال االستبیاني. 

یُستخدم للقیم الُمعدلة المسموح بھا؛ أي، قیم المعامالت التي تختلف عن القیم الُمبرمجة والتي   أزرق: •
 تؤدي، إن تم تحدیدھا، إلى حدوث تعارض بین المعامالت. لن

یُستخدم للقیم الُمعدلة غیر المسموح بھا؛ أي، قیم المعامالت التي تختلف عن القیم الُمبرمجة    أحمر: •
 ن تم تحدیدھا، إلى حدوث تعارض بین المعامالت. تؤدي، إ سوفوالتي 

المحتملة   القیم  قائمة  في  أیًضا  یُستخدم  متعارضة)  ُمعلقة،  (ُمبرمجة،  أسود/أزرق/أحمر  األلوان  اصطالح 
لمعامل معین. وبذلك، یستطیع المستخدم رؤیة كل األنواع الثالثة لقیم المعامالت ظاھرة في قائمة خیارات 

ویمكنھ أن یعرف ُمسبقًا ما إذا كان اختیار قیمة معامل معینة سیؤدي إلى حدوث تعارض بین المعامالت،  
 المعامالت أم ال.

 حاالت تعارض المعامالت  4.3.2
. وتنشأ حاالت تعارض بین المعامالت عندما یتم تحدید قیم معامالت غیر متوافقة مع بعضھا البعض، یحدث  

قیت ینبغي أن یكون مجموعھا أقل من معامل آخر ُمبرمج. إن  التعارض النمطیة من محاولة برمجة فترات تو 
  OPTIMIZER Smart IPGلن یسمح ببرمجة جھاز    OMNI Smart Programmerتطبیق مبرمج  

 بقیم معامالت من شأنھا أن تسبب تعارًضا بین المعامالت.
مر. وباإلضافة إلى  عندما یحدث تعارض بین المعامالت، یتم عرض قیم المعامالت المتعارضة باللون األح

 ذلك، یتم عرض رسالة خطأ في شریط البرمجة لكل معامل متعارض.
 تتضمن رسائل الخطأ الخاصة بتعارض المعامالت ما یلي: 

 توضیح لقیم المعامالت المتعارضة  •

 تفسیر لسبب حدوث التعارض  •
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و للتعارض.  المسببة  للمعامالت  جدیدة  قیم  تحدید  یتم  أن  یجب  المعامالت،  تعارض  عرض  لحل  یمكن 
 المعامالت المتعارضة بصورة سریعة باتباع ما یلي:

د رسالة الخطأ. ستظھر قائمة بالمعامالت المتعارضة. •  حّدِ

د اسم معامل من ھذه القائمة لعرض جدول یضم جمیع القیم المحتملة لھ.  •  حّدِ

د قیمة "زرقاء" جدیدة للمعامل من قائمة قیم المعامل. •  حّدِ
، نظًرا ألن قیم  المعامالت  أوالمتابعة  لمعامالت المتعارضة مباشرةً تحت شریطي  یمكن أیًضا العثور على ا

ھذه المعامالت تظھر باللون األحمر. ابحث عن أسماء عالمات التبویب ذات الصلة بالتعارض في رسالة  
 .شریط تعارض المعامالتتعارض المعامالت المعروضة في 
معامل مسبب للتعارض شریطة أن یتم تغییر قیمة معامل آخر بما یعمل یُرجى االنتباه إلى أنھ یُسمح بتحدید 

 على حل التعارض. 

 البرمجة  4.4
 OPTIMIZER Smart IPG برمجة جھاز 4.4.1

إذا لم یحدث تعارض   بقیم المعامالت الُمعدلة فقط  OPTIMIZER Smart IPGیُسمح ببرمجة جھاز  
 . بین المعامالت

 بالداللة على ما إذا كانت قیمة معامل ُمعدلة مسموحة أم ال وفق النحو التالي:   (برمجة)  Programسیقوم زر  

 ُمعطل، إذا كان ھناك تعارض بین المعامالت، •

 یومض باللون األزرق، إذا تم تعدیل قیم المعامالت ولم یكن ھناك تعارض بین المعامالت.  •
 لبرمجة قیم المعامالت الُمعدلة: 

 OPTIMIZERا، إن لزم األمر) فوق موضع زرع جھازضع عصا المبرمج (أو أِعد وضعھ •
Smart IPG . 

لم یكن ھناك تعارض بین  قم بتنفیذ أحد اإلجراءات التالیة (ستكون ھذه اإلجراءات ُمفعلة فقط إذا   •
 ): المعامالت

o  الموجود بعصا المبرمج، أو  البرمجةالضغط على زر 
o  تحدید زرProgram (برمجة)  أواألدواتشریط الموجود في ، 
o  تحدید زرProgram (برمجة)  شریط البرمجةالموجود في ، 
o   الضغط على اختصار لوحة المفاتیح>Ctrl+P < 

مبرمج   تطبیق  فسیعرض  البرمجة،  نجحت  الرسالة    OMNI Smart Programmerإذا 
"Programming OK (البرمجة ناجحة)". 

ف بصورة صحیحة  موضوعة  المبرمج  عصا  تكن  لم  إذا  ذلك،  عملیة  ومع  تفشل  فقد  الزرع،  موضع  وق 
(خطأ   Programming Error"البرمجة. إذا حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة  

 . (إلغاء) Cancelو (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري  "في البرمجة)
خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 

 الموجود على عصا المبرمج. البرمجة، أو بالضغط على زر  المحاولة)
، سیتغیر لون قیم المعامالت الُمعدلة في شاشة  (برمجة)  Programیُرجى االنتباه إلى أنھ بعد تنفیذ أمر  

إلى اللون األسود مشیًرا إلى أنھا قد أصبحت اآلن تمثل   OMNI Smart Programmerتطبیق مبرمج 
 .OPTIMIZER Smart IPGقیم المعامالت الُمبرمجة لجھاز 

 وظیفتا اإللغاء والتراجع  4.4.2
التعدیالت التي تُجرى على قیم المعامالت یمكن إعادة ضبطھا على القیم السابقة بطریقتین مختلفتین. وتعتمد 
الوسیلة الُمستخدمة إلعادة ضبط المعامالت الُمعدلة على ما إذا كانت المعامالت الُمعدلة قد تم برمجتھا في 

 أم ال.   OPTIMIZER Smart IPGجھاز 
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 اإللغاء 4.4.2.1
،  OPTIMIZER Smart IPGم أي معامالت ولكن لم یتم بعد برمجتھا في جھاز إذا تم تعدیل قی 
أمر   تمت على    (إلغاء)   Cancelفسیعمل  مجموعة  آخر  على  المعامالت  قیم  ضبط  إعادة 

 .برمجتھا/قراءتھا عبر االتصال االستبیاني 
 إللغاء التعدیالت، قم بتنفیذ أحد اإلجراءات التالیة: 

. یتم تفعیل ھذا الزر فقط إذا تم  شریط البرمجةالموجود في    (إلغاء)  Cancelتحدید زر   •
 تعدیل قیمة معامل، أو 

 ، أوشریط األدواتالموجود في  (إلغاء) Cancelتحدید زر  •

 >Esc<الضغط على اختصار لوحة المفاتیح  •
المعامالت في شاشات ، سیتغیر لون قیم  إلغاء)(  Cancelیُرجى االنتباه إلى أنھ بعد تنفیذ أمر  

مبرمج   قیم   OMNI Smart Programmerتطبیق  تماثل  ألنھا  نظًرا  األسود،  اللون  إلى 
وفي حالة عدم إجراء اتصال  .  OPTIMIZER Smart IPGالمعامالت الُمبرمجة في جھاز  

تكون قیم المعامالت المعروضة ھي ،  .tipاستبیاني بأي جھاز وتحمیل بیانات المعامالت من ملف  
 )..tipیم الُمخّزنة في الملف القیاسي (ملف الق

 التراجع 4.4.2.2
باستخدام مجموعة جدیدة من قیم   OPTIMIZER Smart IPGإذا تمت إعادة برمجة جھاز  

فإن زر   المجموعة  یعمل على    (التراجع)  Undoالمعامالت،  المعامالت على  قیم  إعادة ضبط 
 . السابقة للقیم الُمبرمجة

 قم بتنفیذ أحد اإلجراءات التالیة: للتراجع عن أحدث عملیة برمجة،

. یتم تفعیل ھذا الزر فقط بعد  شریط البرمجةالموجود في    (التراجع)  Undoتحدید زر   •
 ، أو(برمجة) Programتنفیذ أمر 

یتم تفعیل ھذا الزر فقط بعد   . شریط األدواتالموجود في  (التراجع)    Undoتحدید زر   •
 ، أو(برمجة) Programتنفیذ أمر 

 > Ctrl+U<الضغط على اختصار لوحة المفاتیح  •
الرسالة   OMNI Smart Programmer، فسیعرض تطبیق مبرمج التراجعإذا نجحت عملیة 

"Programming OK (البرمجة ناجحة)". 
ومع ذلك، إذا لم تكن عصا المبرمج موضوعة بصورة صحیحة فوق موضع الزرع، فقد تفشل 
الرسالة   بعرض  المبرمج  فسیقوم  االتصال،  في  فشل  حدث  إذا  التراجع.  عملیة 

"Programming Error  (خطأ في البرمجة)"    مصحوبة بخیاريRetry   (إعادة المحاولة) 
 . (إلغاء) Cancelو

تنفیذ خطوة   المبرمج وتحدید زر    المحاولةإعادة  یمكن  تغییر موضع عصا    Retryمن خالل 
 .(إعادة المحاولة)

 استخدام الملفات القیاسیة  4.5
تنطوي بعض مجموعات المعامالت القیاسیة على فائدة في حاالت سریریة معینة. ویمكن تخزین برامج ُمحددة في 

). الملفات المحتویة على برامج قیاسیة تكون لھا إعدادات المستخدم المسبقة(تُعرف أیًضا باسم    ملفات قیاسیةصورة  
فسیرھا. ویكون امتداد الملف الُمستخدم  ت  OMNI Smart Programmerصیغة خاصة یستطیع تطبیق مبرمج  

ھو   أمرا  .  " .tip" لھا  مبرمج  حفظ)(  Saveو  فتح)(  Openیعمل  بتطبیق   OMNI Smart الخاصان 
Programmer    على قراءة البیانات من ملفاتtip.    وكتابتھا إلیھا. وبذلك، یمكن استخدام تطبیق مبرمجOMNI  

Smart Programmer سیة.أیًضا كمحرر للملفات القیا 
 یضم ھذا القسم معلومات حول استخدام وتخزین تھیئات قیم المعامالت. 
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 فتح ملف قیاسي 4.5.1
 قیاسي، قم بتنفیذ أحد اإلجراءین التالیین: ) .tipلفتح ملف (

 ، أو شریط األدواتالموجود في  (فتح) Openتحدید زر  •

 .>Ctrl+O<الضغط على اختصار لوحة المفاتیح  •
محتویة على أسماء ومواقع الملفات القیاسیة التي یمكن تحمیلھا. اختر   (فتح)  Openستنبثق نافذة   •

 .(فتح)  Openملفًا قیاسیًا ثم انقر على 
عندما یتم تحمیل قیم المعامالت من ملف قیاسي، تصبح ھي قیم المعامالت الحالیة التي یعرضھا المبرمج. 

 وینطوي ذلك على ما یلي: 

قبل فتح ملف قیاسي، یتم    OPTIMIZER Smart IPGإذا تم إجراء اتصال استبیاني بجھاز   •
ویظھر    األزرقعرض قیم الملف القیاسي التي تختلف عن قیم المعامالت المقابلة للجھاز باللون  

 .شریط العنواناسم الملف القیاسي في 

ویظھر اسم    األسودإذا لم یتم إجراء اتصال استبیاني بالجھاز، یتم عرض قیم الملف القیاسي باللون   •
 .شریط العنوانلملف القیاسي في ا

 حفظ ملف قیاسي  4.5.2
 ): .tipلحفظ مجموعة قیم معامالت في ملف قیاسي (

د زر  •  .شریط األدواتالموجود في  (حفظ) Saveحّدِ

. قم بإدخال اسم للملف القیاسي الُمراد حفظھ ثم انقر على  (حفظ باسم)  Save Asستنبثق نافذة   •
Save (حفظ). 

 تحمیل المعلومات وتصدیرھا 4.6
 تحمیل ملفات السجل  4.6.1

 لتحمیل ملف سجل:

د زر  •  شریط المھامالموجود في   (ملفات السجل) Log Filesحّدِ
د زر  •  شریط األدوات الموجود في  (فتح سجل) Open Logحّدِ
محتویة على أسماء ملفات المؤشرات التي یمكن تحمیلھا. اختر ملف   (فتح)  Openستنبثق نافذة   •

 .(فتح) Openمؤشرات ثم انقر على 
ستفتح نافذة مؤشرات وسیتحول لون النص في نافذة السجل إلى األزرق لإلشارة إلى أن السجل ال یتوافق 

 مع الجھاز الخاضع لالتصال االستبیاني.
 نات تصدیر البیا 4.6.2

 لحفظ قیم المعامالت وعدادات اإلحصاءات ومؤشرات شریط السجل الحالیة في ملفات نصیة: 

د زر  •  .شریط المھامالموجود في   (ملفات السجل) Log Filesحّدِ
د زر   •  .لتصدیر قیم المعامالت  شریط األدواتالموجود في    (تصدیر البرنامج)  Export Progحّدِ

د زر   • لتصدیر إحصاءات    شریط األدواتالموجود في    (تصدیر اإلحصاءات)  Export Statsحّدِ
 الجھاز. 

زر   • د  اإلحصاءات)  Export Markerحّدِ في    (تصدیر  األدواتالموجود  لتصدیر    شریط 
 محتویات شریط السجل.

 حیث سیلزم تحدید اسم ملف المؤشرات المرتبط بالجھاز.   (فتح)  Openفي كل الحاالت، ستنبثق أوًال نافذة  
التي ستتیح للمستخدم إمكانیة إدخال االسم وإنشاء مجلد جدید للملف    (حفظ)  Saveذلك، ستظھر نافذة  بعد  

 الُمراد تصدیره، حسب الرغبة. 



 

78 

 ECGالسجل وتسجیل مخطط  4.7
 السجل 4.7.1

بسجل لجمیع التفاعالت التي تحدث بینھ وبین   OMNI Smart Programmerیحتفظ تطبیق مبرمج  
. ویمكن استخدام ھذا التسجیل كفھرس لتوفیر وصول سریع لبیانات  OPTIMIZER Smart IPGجھاز  

للحصول على إمكانیة الوصول السریع    إشارات مرجعیةمحددة ذات صلة باالتصاالت. یمكن كذلك تعیین  
 الخاص بالمریض.  ECGفي مخطط ألحداث وحاالت محددة تستدعي اھتماًما خاًصا 

 یرد فیما یلي وصف للخصائص األساسیة للسجل: 

معین عندما یتم إجراء    OPTIMIZER Smart IPGملف السجل الخاص بجھاز    إنشاءیتم   •
 اتصال استبیاني بالجھاز للمرة األولى.

مبرمج   • تطبیق  بین  یقع  اتصاالت  حدث  وجھاز   OMNI Smart Programmerكل 
OPTIMIZER Smart IPG  .یظھر في نافذة شریط السجل، مصحوبًا بتاریخ ووقت كل تفاعل 

یمكن الحصول على المزید من المعلومات بخصوص أي حدث موجود في السجل من خالل النقر   •
المزدوج على الحدث المعني في شریط السجل. وإذا كانت ھناك بیانات مرتبطة بالحدث الُمحدد،  

 فسیحدث ما یلي:
o ا تم اختیار حدث  إذInterrogation  (اتصال استبیاني)    أوProgramming  (برمجة) ،

ھي    OMNI Smart Programmerفستكون قیم المعامالت التي یعرضھا تطبیق مبرمج  
 مجموعة القیم الموجودة لحظة وقوع الحدث الُمحدد. 

o   إذا تم اختیار حدث یخصStatistics  (اإلحصاءات)    (مسح/تحمیل/إعادة ضبط)، فسیتم
 تعیین قیم شریط اإلحصاءات على القیم الموجودة لحظة وقوع الحدث الُمحدد. 

لجمیع األحداث الُمسجلة األخرى (بدء/إنھاء وضع المؤشرات، إلخ.)، تظھر رسالة تنص على أنھ  •
 ال توجد بیانات إضافیة مرتبطة بالحدث لعرضھا. 

 ECG تسجیل مخطط 4.7.2
 خاص بالمریض: ECGلتسجیل مخطط 

د زر  •  شریط المھامالموجود في   (ملفات السجل) Log Filesحّدِ

د زر  •  شریط األدوات الموجود في  (تسجیل) Recordingحّدِ
 .ECGویلزم اتباع نفس اإلجراء إلیقاف تسجیل مخطط 

المؤشرات، یبدأ مخطط    OPTIMIZER Smart IPGعندما یتم تعیین جھاز   في    ECGعلى وضع 
 عن التسجیل.  ECGالتسجیل تلقائیًا. وعند إیقاف وضع المؤشرات، یتوقف مخطط 

  Marker Windowالُمسجل، یتم عرض المؤشرات بنفس الطریقة التي تظھر بھا في    ECGفي مخطط  
 لمزید من المعلومات حول المؤشرات.) 4.12(نافذة المؤشرات). (انظر القسم 

 (نافذة المؤشرات). Marker Windowفي  ECGیتم عرض األجزاء الُمسجلة من مخطط 

 البرمجة الطارئة  4.8
)  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerفي حاالت الطوارئ، یستطیع مبرمج  

آمنة [وضع    OPTIMIZER Smart IPGبرمجة جھاز   االستعداد) (  Standbyباستخدام مجموعة معامالت 
)OOO  ،(  إیقافCCM  .[  سواء كان) ویمكن تنفیذ ھذه البرمجة الطارئة حتى إذا كان المبرمج متوقفًا عن التشغیل

 جھاز الكمبیوتر اللوحي قید إیقاف التشغیل أو ال یعمل). 
 البرمجة الطارئة عند وجود المبرمج قید إیقاف التشغیل  4.8.1

حتى في حالة وجود المبرمج قید إیقاف التشغیل، یظل توصیل عصا المبرمج بصندوق التوصیل   مالحظة:
 أمًرا الزًما قبل استخدام وظیفة البرمجة الطارئة. OMNI II Programmerالبیني الخاص بمبرمج 
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جھاز   مبرمج   OPTIMIZER Smart IPGلبرمجة  وجود  عند  آمنة  معامالت  مجموعة  باستخدام 
OMNI Smart Programmer :قید إیقاف التشغیل 

جھاز  • زرع  موضع  فوق  األمر)  لزم  إن  وضعھا،  أِعد  (أو  المبرمج  عصا  ضع 
OPTIMIZER Smart IPG. 

 الموجود بعصا المبرمج.  البرمجة الطارئةاضغط على زر  •
 ثواٍن. وإذا نجحت البرمجة الطارئة، فسیومض ضوء مؤشر البرمجة الطارئة الموجود على عصا المبرمج لبضع  

(مع تطبیق   OMNI II Programmerعند استخدام وظیفة البرمجة الطارئة أثناء وجود مبرمج    تحذیر:
OMNI Smart Software  قید إیقاف التشغیل، تقوم عصا المبرمج باستخدام بطاریة لیثیوم طویلة (

بمبرمج   الخاص  البیني  التوصیل  صندوق  داخل  توجد  ویتم  OMNI II Programmerالعمر   .
ستھالك شحن ھذه البطاریة فقط في حالة فصل واجھة المبرمج عن جھاز الكمبیوتر اللوحي أو في  ا 

) قید  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerحالة وجود مبرمج  
إیقاف التشغیل عند إجراء البرمجة الطارئة. وعلى الرغم من أن متوسط طول العمر الُمقدر لبطاریة  

یبلغ    OMNI II Programmerموجودة داخل صندوق التوصیل البیني الخاص بمبرمج  اللیثیوم ال 
البیني    54 التوصیل  داخل صندوق  الموجودة  اللیثیوم  لبطاریة  الكھربي  الجھد  ینبغي فحص  شھًرا، 

بصورة دوریة لضمان عدم نفاد شحن البطاریة. یمكن    OMNI II Programmerالخاص بمبرمج  
(بطاریة صندوق   Interface batteryذه البطاریة عن طریق تحدید زر قراءة الجھد الكھربي لھ 

البیني)  المعامالت في    (اإلعدادات)   Settingsمن تحت عالمة تبویب    التوصیل  الخاصة بشریط 
. وإذا كانت قراءة الجھد الكھربي للبطاریة  OMNI Smart Programmerشاشة تطبیق مبرمج  

اریة الموجودة داخل صندوق التوصیل البیني الخاص بمبرمج  فولت، فیجب استبدال البط   2.5أقل من  
OMNI II Programmer  شركة بممثل  االتصال  یُرجى  البطاریة،  استبدال  األمر  استلزم  إذا   .

Impulse Dynamics    استبدالھا بواسطة لیتم  لیست ُمخصصة  البطاریة  الذي تتعامل معھ. ھذه 
 المشغل.

مبرمج   نظام  تشغیل  یلزم  أخرى،  عملیة  أي  تطبیق    OMNI II Programmerإلجراء  (مع 
OMNI Smart Software.( 

 البرمجة الطارئة عند وجود المبرمج قید التشغیل  4.8.2
أمر   استخدام  الطارئة)(  Urgent Programmingیمكن  جھاز  البرمجة   OPTIMIZERلبرمجة 

Smart IPG  ضع  باستخدام مجموعة معامالت آمنة [وStandby  )) (االستعدادOOO  ،(  إیقافCCM.[ 
 باستخدام مجموعة معامالت آمنة: OPTIMIZER Smart IPGلبرمجة جھاز 

جھاز  • زرع  موضع  فوق  األمر)  لزم  إن  وضعھا،  أِعد  (أو  المبرمج  عصا  ضع 
OPTIMIZER Smart IPG. 

 قم بتنفیذ أحد اإلجراءات التالیة:  •
o د بعصا المبرمج، أو الموجو البرمجة الطارئة الضغط على زر 
o  تحدید زرUrgent (طارئ)  أو شریط األدواتالموجود في ، 
o  الضغط على زرF4  .على لوحة مفاتیح جھاز الكمبیوتر اللوحي 

(البرمجة    Urgent Programming OK"، فسیبلغ المبرمج بأن  البرمجة الطارئةإذا نجحت عملیة  
 . "الطارئة ناجحة)

  البرمجة ومع ذلك، إذا لم تكن عصا المبرمج موضوعة بصورة صحیحة فوق موضع الزرع، فقد تفشل عملیة  
  Urgent Programming Error" . إذا حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة  الطارئة 

الطارئة)  البرمجة  في  بـ   " (خطأ  وخیاري    3مصحوبة  قصیرة  تحذیر  المحاولة)   Retryصافرات    (إعادة 
 . (إلغاء)   Cancelو 

خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 
 الموجود على عصا المبرمج. البرمجة الطارئة، أو بالضغط على زر  المحاولة)

عملیة   تنفیذ  طارئةبعد  جھاز    برمجة  تعیین  یتم  وضع    OPTIMIZER Smart IPGناجحة،  على 
Standby )) (االستعدادOOO ،( إیقافCCM. 
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 وضع المغناطیس  4.9
  OPTIMIZER Smart IPGیؤدي وضع أحد مغناطیسات أجھزة تنظیم ضربات القلب فوق موضع زرع جھاز 

 OPTIMIZER Smartثواِن) إلى تعیین جھاز  3– 2لبیتین على األقل (وإبقاؤه على مقربة من الجھاز لمدة دورتین ق
IPG    على حالةPermanent Off  (اإلیقاف الدائم)  یتم اإلبقاء على حالة .Permanent Off   (اإلیقاف الدائم)  

 تلك حتى بعد إزالة المغناطیس من موضع الزرع. 
على الرغم من قیامھ    ™CCMبتوصیل إشارات    OPTIMIZER Smart IPGفي ھذه الحالة، ال یقوم جھاز  

ھذه إال عبر إعادة    (اإلیقاف الدائم)  Permanent Offباستشعار وتصنیف األحداث القلبیة. وال یمكن تغییر حالة  
تحت    OMNI Smart Programmerباستخدام تطبیق مبرمج    OPTIMIZER Smart IPGبرمجة جھاز  
 إشراف طبیب.

الخاصیة    مالحظة: ھذه  إشارات  تفید  توصیل  تشغیل  إیقاف  مبرمج™CCM في  یتوفر  ال   OMNI IIعندما 
Programmer    مع تطبیق)OMNI Smart Software  على سبیل المثال، عندما یلزم إجراء مخطط) (ECG  

مع تطبیق   OMNI II Programmerبصورة فوریة على مریض موجود في غرفة طوارئ غیر ُمزودة بمبرمج  
OMNI Smart Software.( 

 OPTIMIZER Smart IPG إعادة ضبط جھاز  4.10
على آلیات حمایة تحافظ على اتساق األداء الداخلي للنظام. وتقوم ھذه   OPTIMIZER Smart IPGیحتوي جھاز  

 اآللیات برصد حدوث أي تناقض داخلي (على سبیل المثال، الساعات ال تعمل وفق التردد الُمتوقع).
بالدخول في حالة آمنة    OPTIMIZER Smart IPGالنوع، یقوم جھاز    في الحالة المستبعدة لحدوث عطل من ھذا

 OPTIMIZER(السكون)، ال یقوم جھاز   " DOWN" (السكون). في وضع    " DOWN" یُشار إلیھا باسم وضع  
Smart IPG    بتوصیل إشاراتCCM™ وفي بعض الحاالت ال یقوم حتى باستشعار األحداث القلبیة. وال یمكن ،

إال الحالة  ھذه  جھاز    تغییر  ضبط  إعادة  مبرمج    OPTIMIZER Smart IPGعبر  تطبیق  باستخدام 
OMNI Smart Programmer .تحت إشراف طبیب 

 : OPTIMIZER Smart IPGإلعادة ضبط جھاز 

 . OPTIMIZER Smart IPGضع عصا المبرمج (أو أِعد وضعھا، إن لزم األمر) فوق موضع زرع جھاز   •

د زر  •  . شریط األدواتالموجود في  (إعادة ضبط) Resetحّدِ
جھاز   قام  الرسالة    OPTIMIZER Smart IPGإذا  المبرمج  فسیعرض  بنجاح،  الضبط   بإعادة 

"Reset Device OK (إعادة ضبط الجھاز ناجحة)" . 
ومع ذلك، إذا لم تكن عصا المبرمج موضوعة بصورة صحیحة فوق موضع الزرع، فقد تفشل عملیة إعادة الضبط.  

(خطأ في إعادة ضبط    Reset Device Error"إذا حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة  
 .(إلغاء) Cancelو (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري  "الجھاز)
 . (إعادة المحاولة) Retryمن خالل تغییر موضع عصا المبرمج وتحدید زر  إعادة المحاولةیذ خطوة یمكن تنف

(السكون)، یُرجى توثیق الحدث قبل إعادة ضبط الجھاز.    " DOWN" إذا تم رصد وجود أي وحدة في وضع    مھم:
، یُرجى االتصال  OMNI Smart Programmerوبعد تسجیل سبب وضع االرتداد الظاھر على تطبیق مبرمج  

الذي تتعامل معھ. باإلضافة إلى ذلك، یُرجى توفیر تفاصیل حول الوضع    Impulse Dynamicsبممثل شركة  
 (السكون).  " DOWN" تداد وأي حاالت قد تكون تسببت في انتقال الجھاز إلى وضع الُمبرمج الذي حدث بھ االر

 ™CCM بدء توصیل إشارات  4.11
 خیارات وضع التشغیل   4.11.1

الموجود   (الوضع)   Modeبواسطة معامل    OPTIMIZER Smart IPGیتم تعیین الحالة التشغیلیة لجھاز  
 المنبثقة.  (الوضع)   Modeإلى ظھور قائمة    (الوضع)   Mode. ویؤدي تحدید معامل  شریط الجھاز في  
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 : قائمة الوضع المنبثقة 67الشكل  
 تتمثل خیارات وضع التشغیل فیما یلي: 

• Standby  )(االستعداد  )OOO:(   تتم برمجة الجھاز على وضع آمن مع عدم توصیل إشارات
CCM™ . 

• Active ODO-LS-CCM  (النشط):    والخاصة والبطینیة  األذینیة  األحداث  الجھاز  یستخدم 
 .™CCMباالستشعار الموضعي كمحفزات لتوصیل إشارات 

• Active OVO-LS-CCM  (النشط):   یستخدم الجھاز األحداث البطینیة والخاصة باالستشعار
 . ™CCMالموضعي فقط كمحفزات لتوصیل إشارات 

 :OPTIMIZER Smart IPGلبرمجة وضع التشغیل في جھاز  
جھاز  • زرع  موضع  فوق  األمر)  لزم  إن  وضعھا،  أِعد  (أو  المبرمج  عصا  ضع 

OPTIMIZER Smart IPG. 
د معامل  •  . شریط الجھازالموجود في  (الوضع) Modeحّدِ
د وضع التشغیل من قائمة  •  المنبثقة. (الوضع) Modeحّدِ
 :(البرمجة) Programقم بتنفیذ أحد اإلجراءات التالیة إلصدار أمر  •

o  الموجود بعصا المبرمج، أو  البرمجةالضغط على زر 
o  تحدید زرProgram (برمجة)  أوشریط األدواتالموجود في ، 
o  تحدید زرProgram  (برمجة) شریط البرمجةالموجود في 

مبرمج   تطبیق  فسیعرض  البرمجة،  نجحت  الرسالة    OMNI Smart Programmerإذا 
"Programming OK (البرمجة ناجحة)". 

عملیة   تفشل  فقد  الزرع،  موضع  فوق  بصورة صحیحة  موضوعة  المبرمج  عصا  تكن  لم  إذا  ذلك،  ومع 
(خطأ   Programming Error"البرمجة. إذا حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة  

 . (إلغاء) Cancelو (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري  "في البرمجة)
خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 

 الموجود على عصا المبرمج. البرمجة، أو بالضغط على زر  المحاولة)
 ™CCMخیارات توصیل إشارات   4.11.2

إشارات توصیل  تعیین  جھاز     ™CCMیتم  معامل   OPTIMIZER Smart IPGعبر  بواسطة 
CCM Mode  وضع)CCM(  شریط الجھازالموجود في . 

 )CCMوضع  (  CCM Modeإلى ظھور قائمة    )CCMوضع  (  CCM Modeیؤدي تحدید معامل  
 المنبثقة. 

 
 المنبثقة   CCM: قائمة وضع  68الشكل  
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 فیما یلي:  CCMتتمثل خیارات وضع 
• CCM OFF ) إیقافCCM(. 
• Continuous (مستمر):  .ألغراض االختبار فقط 
 . (مستمر)  Continuousفي وضع    OPTIMIZER Smart IPGعدم ترك جھاز    مطلقًا  یجب  تحذیر:
• Timed )(یتم توصیل إشارات  :موقوت CCM™ وفق الجدولة الُمحددة بواسطة عالمة تبویب

CCM™ Schedule ) جدولCCM™(. 
إلى ظھور نافذة تحذیر. وستعاود ھذه النافذة الظھور في كل   (مستمر)  Continuousسیؤدي تحدید وضع 

ال یزال ُمعیًنا على  OPTIMIZER Smart IPG مرة یتم إصدار أمر برمجة لتذكیر المشغل بأن جھاز 
لوضع    (مستمر).   Continuous  وضع  المتعمد  غیر  الُمطول   (مستمر)  Continuousفاالستخدام 

سریًعا، مما یستلزم إجراء دورات إعادة شحن    OPTIMIZER Smart IPGسیؤدي إلى نفاد بطاریة جھاز  
 متكررة.

 
 ™CCM: تحذیر التوصیل المستمر إلشارات  69الشكل  

 :OPTIMIZER Smart IPGفي جھاز   CCMلبرمجة وضع 
جھاز  • زرع  موضع  فوق  األمر)  لزم  إن  وضعھا،  أِعد  (أو  المبرمج  عصا  ضع 

OPTIMIZER Smart IPG. 
د معامل  •  . شریط الجھازالموجود في  )CCMوضع ( CCM Modeحّدِ
د وضع •  المنبثقة. )CCMوضع ( CCM Modeمن قائمة  CCM حّدِ
 (البرمجة): Programقم بتنفیذ أحد اإلجراءات التالیة إلصدار أمر  •

o  الموجود بعصا المبرمج، أو  البرمجةالضغط على زر 
o  تحدید زرProgram (برمجة)  أوشریط األدواتالموجود في ، 
o  تحدید زرProgram (برمجة)  البرمجةشریط الموجود في . 

مبرمج   تطبیق  فسیعرض  البرمجة،  نجحت  الرسالة    OMNI Smart Programmerإذا 
"Programming OK (البرمجة ناجحة)". 

عملیة   تفشل  فقد  الزرع،  موضع  فوق  بصورة صحیحة  موضوعة  المبرمج  عصا  تكن  لم  إذا  ذلك،  ومع 
(خطأ   Programming Error"البرمجة. إذا حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة  

 . (إلغاء) Cancelو (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري  "في البرمجة)
خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 

 الموجود على عصا المبرمج. البرمجة، أو بالضغط على زر  المحاولة)

 أحداث المؤشرات  4.12
  OPTIMIZER Smart IPGلتعیین جھاز    OMNI Smart Programmerیمكن استخدام تطبیق مبرمج  

المؤشرات)  Marker Modeعلى   الجھاز (وضع  حاالت  مختلف  إلى  ترمز  عالمات  عن  عبارة  المؤشرات   .
واألحداث المرصودة أثناء تشغیلھ. وفي ھذا الوضع، یتم عرض جمیع األحداث المرصودة والُمنشأة بواسطة جھاز  

OPTIMIZER Smart IPG    في نافذة مخططECG    بالتزامن مع إشارةECG   الصادرة عن المریض. تفید 
 مع مختلف المعامالت الُمبرمجة. IPGالمؤشرات في تحلیل سلوك جھاز 
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 تشغیل المؤشرات   4.12.1
 على وضع المؤشرات:  OPTIMIZER Smart IPGلتعیین جھاز 

جھاز  • زرع  موضع  فوق  األمر)  لزم  إن  وضعھا،  أِعد  (أو  المبرمج  عصا  ضع 
OPTIMIZER Smart IPG. 

د زر  •  . شریط األدواتالموجود في  (المؤشر) Markerحّدِ
. وفي "(بدء وضع المؤشرات)  Start marker mode"إذا نجحت البرمجة، فسیبلغ المبرمج برسالة  

ECG Window  )  نافذة مخططECG(    الخاصة بتطبیق مبرمجOMNI Smart Programmer  ،
 سیظھر شریط وسیتم عرض أحداث المؤشرات وقت وقوعھا.

تعیین جھاز   فسیفشل  الزرع،  فوق موضع  المبرمج موضوعة بصورة صحیحة  تكن عصا  لم  إذا  ذلك،  ومع 
OPTIMIZER Smart IPG    على وضع المؤشرات وسیقوم المبرمج بعرض الرسالة "Marker mode  

error   ) (مصحوبة بخیاري    " خطأ في وضع المؤشراتRetry   (إعادة المحاولة)   وCancel   (إلغاء) . 
خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 

 . المحاولة)
 إیقاف تشغیل المؤشرات  4.12.2

 إلیقاف وضع المؤشرات:

د زر  •  ، أو شریط األدواتالموجود في  (المؤشر) Markerحّدِ

الزرع. • منطقة  من  المبرمج  عصا  اال  أِزل  من  المبرمج  عصا  تتمكن  لم  بجھاز إذا  تصال 
OPTIMIZER Smart IPGیتم إنھاء وضع المؤشرات تلقائیًا ، . 

 ."(إنھاء وضع المؤشرات ناجح) Marker mode end OK"في كل الحاالت، یبلغ المبرمج بأن 
جھاز   بین  اتصال  أمر  یصدر  مرة  كل  مبرمج    OPTIMIZER Smart IPGفي  وتطبیق 

OMNI Smart Programmer   (البرمجة، قراءة اإلحصاءات، قیاس مستویات المعاوقة، إلخ)، ینتھي
 وضع المؤشرات تلقائیًا وتتم معاودة بدئھ عند انتھاء االتصال.

 األحداث الُمستشعرة   4.12.3
یتم تمثیل األحداث الُمستشعرة بواسطة مؤشرات خطیة ملونة أسفل الخط األساسي، وھي تتبع اصطالحات 

 التالیة: األلوان 

 حدث أذیني ُمستشعر  ماجنتا: •

 حدث بطیني ُمستشعر  أخضر: •

 حدث استشعار موضعي  أسود: •
 ™CCMتوصیل سلسلة نبضات   4.12.4

بواسطة مؤشر یظھر على شكل مستطیل أزرق اللون یتناسب عرضھ  ™CCM یتم تمثیل توصیل إشارات  
 . ™CCMمع مدة إشارة 

 ™CCMحاالت تثبیط إشارات   4.12.5
 األحداث التالیة:یتم عرض تسمیات 

• PVC  (مبتسرة بطینیة  یتخللھما حدث   :(انقباضات  أن  دون  بطینیین متالحقین  استشعار حدثین 
 (النشط) فقط)  Active ODO-LS-CCMأذیني ُمستشعر. (وضع 

• AT   (تسرع قلب أذیني):   معدل النبضات األذینیة أعلى من حد معدل تسرع القلب األذیني. (وضع
Active ODO-LS-CCM  ((النشط) فقط 

• VT  (تسرع قلب بطیني):    معدل النبضات البطینیة أعلى من حد معدل تسرع القلب البطیني. (وضع
Active OVO-LS-CCM  ((النشط) فقط 
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• A Noise  )(وضع  رصد تشویش في قناة االست:  تشویش أذیني) .شعار األذینيActive ODO-
LS-CCM ) (النشط) فقط 

• V Noise (تشویش بطیني):  رصد تشویش في قناة االستشعار البطیني 
• Long AV  (فترة أذینیة بطینیة طویلة):    استشعار فترةAV    تتجاوز حد "فترةAV   ."الطویلة

 (النشط) فقط)  Active ODO-LS-CCM(وضع 
• Short AV    استشعار فترة    : بطینیة قصیرة) (فترة أذینیةAV    أقصر من حد "فترةAV    ."القصیرة

 (النشط) فقط)  Active ODO-LS-CCM(وضع  
 ™CCMحالة توصیل إشارات   4.12.6

باستخدام تسمیات باإلضافة إلى لون خلفیة نافذة مخطط  ™CCM تتم اإلشارة إلى حالة توصیل إشارات  
ECG :وذلك كما یلي ، 
• Inactive  (غیر نشط):    تظھر ھذه التسمیة في نافذة مخططECG    عندما یصبح توصیل إشارات

CCM™  للمرة األولى. وفي ھذه الحالة، یكون لون خلفیة نافذة مخطط    غیر نشطECG  أبیًضا. 
• Active-On  التشغیل)-(نشط مخطط    :قید  نافذة  في  التسمیة  ھذه  یصبح    ECGتظھر  عندما 

للمرة األولى. وفي ھذه الحالة، یكون لون خلفیة  قید التشغیل  و  نشًطا  ™CCMتوصیل إشارات  
 .أخضًرا ECGنافذة مخطط 

• Active-Off  التشغیل)-(نشط إیقاف  مخطط    :قید  نافذة  في  التسمیة  ھذه  عندما    ECGتظھر 
للمرة األولى. وفي ھذه الحالة،  قید إیقاف التشغیلولكن  نشًطا ™CCMیصبح توصیل إشارات 

 . رمادیًا ECGیكون لون خلفیة نافذة مخطط 
 نافذة مستعرض السجل   4.12.7

زر   تحدید  یتم  السجل)  Log Filesعندما  المھاممن    (ملفات  زر    شریط  تحدید  یتم    Browseثم 
الُمسماة  األدواتشریط  من    (استعراض) المناظرة  النافذة  عرض  یتم   ،Marker Window   نافذة)
 المؤشرات).

 
 : نافذة المؤشرات 70الشكل  

 ، تتألف نافذة مستعرض السجل من العناصر التالیة: OPTIMIZER Smart IPGبالنسبة لجھاز 
 أو عن طریق إدخال قیمة للمقیاس كتابیًا. مقیاس زمني یمكن تعدیلھ باستخدام الخیارات المتاحة  •
(الفھرس) یفتح نافذة سجل تخص فھرس المؤشرات تحتوي على عناصر السجل التي   Idxزر   •

 یمكن استخدامھا ألغراض التنقل.
 .ECGشاشة عرض تحمل تسمیات للمؤشرات ومخطط  •
 شریط تمریر أفقي إلتاحة إمكانیة االستعراض في الوقت.  •
 لالستخدام متى كانت اإلشارات ال تتالءم مع حجم النافذة الُمحددة. شریط تمریر رأسي  •
 (طباعة).  Printزر  •

عندما یتم النقر بصورة مزدوجة على أي حدث في نافذة سجل فھرس المؤشرات، تقوم شاشة نافذة المؤشرات 
ما یتم تحدید أمر  تلقائیًا بعرض المعلومات المرتبطة بالطابع الزمني للحدث المعني. ویحدث سلوك مماثل عند

 في نافذة السجل أو المؤشر ذي الصلة في الشاشة. 
المسافة الواقعة بین مؤشري تحكم متوفرین، أحدھما أساسي یظل ثابتًا واآلخر یتم تحریكھ بطول النافذة،  

 تتیح إمكانیة الحصول على قیاسات مباشرة لعدة أبعاد مثل الفترات الزمنیة أو الجھد الكھربي.
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 ™CCM  جدول 4.13
،  (موقوت)  Timedلتوصیل عالج تعدیل انقباض قلب    OPTIMIZER Smart IPGعندما تتم برمجة جھاز  
 ُمفعلة.  CCMتصبح معامالت جدول 

 :™CCMللوصول إلى معامالت جدول 

د زر  •  .شریط المھامالموجود في  (المعامالت) Parametersحّدِ

د عالمة تبویب  • الموجودة في شریط  )CCMسلسلة نبضات وجدول ( CCM Train &Scheduleحّدِ
 . المعامالت

  End Timeو  (وقت البدء)  Start Timeیحتوي النصف العلوي األوسط من عالمة التبویب ھذه على معاملي  
القلب خالل كل یوم. . ویقوم المعامالن بتعیین وقت البدء واإلنھاء العام لتوصیل عالج تعدیل انقباض  (وقت اإلنھاء)

فترة   مدار  توزیعھ على  لیتم  افتراضیة  معینًا بصورة  القلب  انقباض  تعدیل  یوم.    24یكون جدول عالج  ساعة كل 
 البرمجة القیاسیة لھذین المعاملین ھي: 

• Start Time (وقت البدء): دقیقة 0  ساعة  0 
• End Time (وقت اإلنھاء) : دقیقة 59 ساعة  23 

األ العلوي  النصف  معاملي  یحتوي  على  ھذه  التبویب  من عالمة  التشغیل)(  On Timeیمن   Off timeو  وقت 
  OPTIMIZERبتعیین مقدار الوقت الذي تتم جدولة جھاز    وقت التشغیل)(  On Time. یقوم معامل  اإلیقاف) (وقت

Smart IPG  ضمن وذلك  القلب،  انقباض  تعدیل  عالج  بتوصیل  خاللھ  بواسطة   لیقوم  الُمعین  الزمني  اإلطار 
Start time  (وقت البدء)  وEnd time  )(أما معامل  وقت اإلنھاء .Off Time  )(فیقوم بتعیین    وقت اإلیقاف

توصیل عالج تعدیل انقباض   بعدملیقوم خاللھ    OPTIMIZER Smart IPGجدولة جھاز  مقدار الوقت الذي تتم  
 .وقت اإلنھاء)(  End timeو وقت البدء)( Start timeالقلب، وذلك ضمن اإلطار الزمني الُمعین بواسطة 

المعامل   یمثل  ھذه  التبویب  عالمة  من  األیسر  العلوي  الُمجدول).(  Scheduledالنصف  معامل    الوقت 
Scheduled  )  (الُمجدول جھاز  الوقت  جدولة  تتم  الذي  الیوم  في  للساعات  الكلي  العدد  تعیین  عن  مسؤول 

OPTIMIZER Smart IPG   لیقوم خاللھ بتوصیل عالج تعدیل انقباض القلب، وذلك ضمن اإلطار الزمني الُمعین
البدء)(  Start timeبواسطة   إعدادات  . ویتم حساوقت اإلنھاء)(  End timeو  وقت  المعامل بناًء على  ب ھذا 

On Time )(و وقت التشغیلOff time ) .(وقت اإلیقاف 
 OMNI Smartعلى قیمة محددة، یقوم تطبیق مبرمج   (الوقت الُمجدول)  Scheduledعند تعیین المعامل    مالحظة: 

Programmer    تلقائًیا بحساب األوقات الدقیقة لمعامليOn Time   (وقت التشغیل)   وOff time   (وقت اإلیقاف) 
 .(وقت اإلنھاء)   End Timeو   (وقت البدء)   Start Timeوتعیینھا باستخدام المعاملین االفتراضیین لكٍل من  

على   معینًا  القلب  انقباض  تعدیل  عالج  معدل  كان  إذا  المثال،  سبیل  ف  7على  مدار  ساعات  على  ُموزعة  الیوم  ي 
 ساعة، یقوم التطبیق بتعیین معامالت الجدولة القیاسیة التالیة:  24

• Start Time ) (دقیقة 0  ساعة  0   وقت البدء 
• End Time ) (دقیقة 59 ساعة  23  وقت اإلنھاء 
• On Time )(دقیقة 0  ساعة  1   وقت التشغیل 
• Off Time ) (دقیقة 25  ساعة  2   وقت اإلیقاف 
• Scheduled )(ساعات 7 الوقت الُمجدول 

 (النشط)  Active OVO-LS-CCM وضع 4.14
 (النشط)  Active OVO-LS-CCMالمعامالت الُمعطلة في وضع   4.14.1

(النشط)،   Active OVO-LS-CCMعلى وضع    OPTIMIZER Smart IPGعندما یتم تعیین جھاز  
فإنھ ال یعد بحاجة إلى رصد حدث أذیني من أجل توصیل عالج تعدیل انقباض القلب. وبالتالي، یتم تعطیل 

 المعامالت المرتبطة باستشعار القلب األذیني وباألحداث األذینیة.



 

86 

 
 Active OVO-LS-CCM: عالمة تبویب االستشعار في وضع  71الشكل  

 
 Active OVO-LS-CCMفي وضع    A/V: عالمة تبویب إعداد  72الشكل  

 
 Active OVO-LS-CCM: عالمة تبویب نظرة عامة في وضع  73الشكل  

 
 Active OVO-LS-CCMفي وضع    A/V: عالمة تبویب  74الشكل  
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 (النشط)  Active OVO-LS-CCMتعدیالت المعامالت في وضع   4.14.2
على وضع    OPTIMIZER Smart IPGترد أدناه قائمة بالمعامالت التي یتم تعدیلھا عند تعیین جھاز  

Active OVO-LS-CCM :(النشط) 

بعالمات   • الخاص  العرض  تعطیل  وضع    Short AVو  Long AVو  ATو  PVCیتم  في 
 المؤشرات

 PVCالمرتبط بحالة  CCMیتم تعطیل تثبیط  •

 طویلة AVالمرتبط بفترة  CCMیتم تعطیل تثبیط  •

 قصیرة AVالمرتبط بفترة  CCMیتم تعطیل تثبیط  •

 المرتبط بتسرع القلب األذیني  CCMیتم تعطیل تثبیط  •

المرتبط بتسرع القلب البطیني، مع نطاق قابل للبرمجة، ولكن بحد أقصى    CCMیتم تفعیل تثبیط   •
 ضربات في الدقیقة   110

 مللي فولت 1.0) على Vیتم قصر الحد األدنى لحساسیة البطین األیمن ( •

 مللي ثانیة  45على   ™CCMیتم قصر الحد األقصى لتأخیر •

 مللي فولت 1.0على  LSیتم قصر الحد األدنى لحساسیة   •

 مللي ثانیة 30على   LSر الحد األقصى لنطاق فترة تنبیھ یتم قص •
 (النشط)  Active OVO-LS-CCMأحداث المؤشرات في وضع  4.14.3

(النشط) في    Active OVO-LS-CCMعلى وضع    OPTIMIZER Smart IPGمع تعیین جھاز  
وضع المؤشرات، یتم تجاھل األحداث األذینیة. وبناًء علیھ، ال یتم عرض مؤشرات األحداث األذینیة في 

 .ECGنافذة مخطط 

 

 Active OVO-LS-CCMیظھر وضع    – في وضع المؤشرات    ECG: نافذة مخطط  75الشكل  

 اإلحصاءات 4.15
بتجمیع تسجیل إحصائي لألحداث والحاالت التي تقع أثناء عملھ. یمكن   OPTIMIZER Smart IPGیقوم جھاز  

، ویظھر في نافذة اإلحصاءات الخاصة  OMNI Smart Programmerتحمیل ھذا التسجیل إلى تطبیق مبرمج  
 مشیًرا إلى عدد مرات وقوع كل نوع حدث. OMNI Smart Programmerبتطبیق مبرمج 

 األحداث المتناولة ھي كما یلي: 

• Atrial (األحداث األذینیة): .عدد األحداث األذینیة الُمستشعرة 

• Ventricular (األحداث البطینیة): .عدد األحداث البطینیة الیمنى الُمستشعرة 

• A Noise (التشویش األذیني) : .عدد المرات التي تم رصد تشویش أذیني خاللھا 

• V Noise  (التشویش البطیني) :  .عدد المرات التي تم رصد تشویش بطیني خاللھا 

• Short AV  (الفترة األذینیة البطینیة القصیرة):    عدد المرات التي تم رصد حالة فترةAV  .قصیرة خاللھا 
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• Long AV (الفترة األذینیة البطینیة الطویلة): المرات التي تم رصد حالة فترة  عددAV  .طویلة خاللھا 

• PVC (االنقباضات البطینیة المبتسرة):  عدد المرات التي تم رصد حالةPVC  .خاللھا 

• AT (تسرع القلب األذیني):  عدد المرات التي تجاوز خاللھا معدل النبضات األذینیة اآلني حد معدل تسرع
 القلب األذیني.

• VT  (تسرع القلب البطیني):   عدد المرات التي تجاوز خاللھا معدل النبضات البطینیة اآلني حد معدل تسرع
 القلب البطیني.

• Trains Delivered (سالسل النبضات الُموصلة):  عدد إشارات CCM™لُموصلة. ا 

• LS Inhibit  )  تثبیطLS(:    إشارات توصیل  تثبیط  مرات  االستشعار  ™CCM عدد  أحداث  نتیجة 
 .LSالموضعي المرصودة خارج فترة تنبیھ 

• LS Absence  )  غیابLS(:    عدد مرات تثبیط توصیل إشاراتCCM™    نتیجة عدم رصد أحداث
 االستشعار الموضعي.

• LS in Alert )LS (اث االستشعار الموضعي الواقعة داخل فترة تنبیھ عدد أحد : داخل التنبیھLS . 
 تحمیل اإلحصاءات  4.15.1

 : OPTIMIZER Smart IPGللحصول على اإلحصاءات من جھاز 

جھاز  • زرع  موضع  فوق  األمر)  لزم  إن  وضعھا،  أِعد  (أو  المبرمج  عصا  ضع 
OPTIMIZER Smart IPG. 

د زر  •  .المھامشریط الموجود في  (اإلحصاءات) Statisticsحّدِ

د زر  •  . اإلحصاءات شریطالموجود في أسفل  (قراءة) Readحّدِ
 ."قراءة اإلحصاءات ناجحة)( Read Statistics OK"إذا نجح التحمیل، فسیعرض المبرمج الرسالة 

ومع ذلك، إذا لم تكن عصا المبرمج موضوعة بصورة صحیحة فوق موضع الزرع، فقد یفشل نقل البیانات. 
(خطأ في    Read Statistics Error" إذا حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة  

 . (إلغاء) Cancelو (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري  "قراءة اإلحصاءات)
تنفیذ   المحاولةخطوة  یمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 

 . المحاولة)
وداخل   (وضع المؤشرات)  Marker Modeفي    OPTIMIZER Smart IPGعندما یكون جھاز  

  Statistics، فإن محتوى عدادات  OMNI II Programmerنطاق االتصاالت الخاص بعصا مبرمج  
 (اإلحصاءات) یتغیر بصورة دینامیكیة عارًضا العدد الحالي لمرات وقوع كل نوع حدث. 

 عالمات تبویب اإلحصاءات  4.15.1.1
 On – General  عام)   –(قید التشغیل 

• Events  (األحداث) 
o Atrial  (األحداث األذینیة):   عدد األحداث األذینیة الُمستشعرة أثناء

 الُمجدول™CCM توصیل عالج 
o Ventricular  (البطینیة البطینیة   :(األحداث  األحداث  عدد 

 الُمجدول ™CCMالُمستشعرة أثناء توصیل عالج 
o LS in Alert  )LS  (التنبیھ االستشعار   :داخل  أحداث  عدد 

 الُمجدول ™CCMالموضعي الُمستشعرة أثناء توصیل عالج 

• Periods (الفترات) 
o Normal  (طبیعیة):  أثنا الطبیعیة  الفترات  عالج عدد  توصیل  ء 

CCM™ الُمجدول 
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o Inhibited  (ُمثبطة):   عالج توصیل  أثناء  الُمثبطة  الفترات  عدد 
CCM™ الُمجدول 

o Post-Inhibited  (تالیة للتثبیط):   عدد الفترات التالیة للتثبیط أثناء
 الُمجدول ™CCMتوصیل عالج 

• Trains Delivered (سالسل النبضات الُموصلة) 
o During Onset  (البدایة فترة  نبضات   :(أثناء  سالسل  عدد 

CCM™    عالج توصیل  بدایة  فترة  أثناء   ™CCMالُموصلة 
 الُمجدول 

o Total  (اإلجمالي):    نبضات سالسل  عدد   ™CCMإجمالي 
 الُمجدول ™CCMالُموصلة أثناء توصیل عالج 

 On – Inhibition  التثبیط)  –(قید التشغیل 

• Causes (األسباب) 
o AT    القلب األذیني   :األذیني)(تسرع  القلب  تسرع  ضربات  عدد 

 الُمجدول™CCM المرصودة أثناء توصیل عالج 
o PVC   (المبتسرة البطینیة  حاالت    :(االنقباضات   PVCعدد 

 الُمجدول™CCM المرصودة أثناء توصیل عالج 
o Long AV  (الفترة األذینیة البطینیة الطویلة):   عدد المرات التي تم

فترة   حالة  رصد  عالج  طو  AVفیھا  توصیل  أثناء   ™CCMیلة 
 الُمجدول 

o Short AV  (الفترة األذینیة البطینیة القصیرة):   عدد المرات التي
 ™CCMقصیرة أثناء توصیل عالج    AVتم فیھا رصد حالة فترة  

 الُمجدول 
o LS  (الموضعي الموضعي   :(االستشعار  االستشعار  أحداث  عدد 

 الُمجدول  ™CCMأثناء توصیل عالج    LSالواقعة خارج فترة تنبیھ  
o LS Absence  )  غیابLS(:   عدد أحداث االستشعار الموضعي

 الُمجدول ™CCMغیر المرصودة أثناء توصیل عالج 
o VT  (البطیني القلب  البطیني   :(تسرع  القلب  تسرع  ضربات  عدد 

 الُمجدول™CCM عالج المرصودة أثناء توصیل 

• Noise Episodes  (نوبات التشویش) 
o A Noise   (األذیني رصد    :(التشویش  فیھا  تم  التي  المرات  عدد 

 الُمجدول™CCM تشویش أذیني أثناء توصیل عالج 
o V Noise  (البطیني فیھا رصد    :(التشویش  تم  التي  المرات  عدد 

 الُمجدول™CCM تشویش بطیني أثناء توصیل عالج 
 Off – General    تعرض نفس قائمة العدادات اإلحصائیة    : عام)   – (قید إیقاف التشغیل

  Trains(باستثناء    عام)   – (قید التشغیل    On – Generalوفق النحو الُمفصل تحت قسم  
Delivered   ) (الُموصلة النبضات  الخاصة بفترات جدولة جھاز  سالسل  ). اإلحصاءات 

OPTIMIZER Smart IPG    توصیل عالج تعدیل انقباض القلب   عدم على 
 Off – Inhibition    التشغیل إیقاف  العدادات    :التثبیط)  –(قید  قائمة  نفس  تعرض 

. التثبیط) – (قید التشغیل On – Inhibitionاإلحصائیة وفق النحو الُمفصل في قسم 
  عدم على    OPTIMIZER Smart IPGاإلحصاءات الخاصة بفترات جدولة جھاز  

 توصیل عالج تعدیل انقباض القلب
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 Last Session  (الجلسة األخیرة):    البطینیة آلخر الخاصة باألحداث  اإلحصاءات 
توصیل وسالسل النبضات التي تم توصیلھا أثناء آخر توصیل والنسبة المئویة للعالج 

 الُموصل في آخر جلسة توصیل ونوبات فراغ شحن البطاریة. 
 أزرار اإلحصاءات 4.15.1.2
 Read (قراءة):  یعمل على قراءة اإلحصاءات من جھازIPG . 
 Reset (إعادة ضبط):  یعمل على إعادة ضبط اإلحصاءات الُمخّزنة في جھازIPG . 
 Numeric  (رقمي بعالمة   :(عرض  الخاصة  الرقمیة  لإلحصاءات  جدوًال  یعرض 

 التبویب النشطة.
 Graphic  (بیاني بعالمة    :(عرض  الخاصة  لإلحصاءات  تكراریًا  مدرًجا  یعرض 

 التبویب النشطة.
 إعادة ضبط عدادات الجھاز   4.15.2

 على صفر:   OPTIMIZER Smart IPGإلعادة ضبط عدادات إحصاءات جھاز 

جھاز  • زرع  موضع  فوق  األمر)  لزم  إن  وضعھا،  أِعد  (أو  المبرمج  عصا  ضع 
OPTIMIZER Smart IPG. 

د زر  •  .شریط المھامالموجود في  (اإلحصاءات) Statisticsحّدِ

د زر  •  . اإلحصاءات شریطالموجود في أسفل  (إعادة ضبط) Resetحّدِ
الداخلیة للجھاز، ستنبثق رسالة تأكید. إذا تم تأكید  نظًرا ألن ھذه العملیة تعمل على إعادة ضبط العدادات  

 طلب إعادة الضبط، فسیتم تنفیذ عملیة إعادة الضبط.
بأن   المبرمج  فسیبلغ  اإلحصائیة،  العدادات  إعادة ضبط  (إعادة    Reset statistics OK"إذا نجحت 

 ."ضبط اإلحصاءات ناجحة)
ة فوق موضع الزرع، فقد تفشل عملیة إعادة  ومع ذلك، إذا لم تكن عصا المبرمج موضوعة بصورة صحیح

  Reset Statistics Error"الضبط. إذا حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة  
 .(إلغاء) Cancelو (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري  "(خطأ في إعادة ضبط اإلحصاءات)

خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 
 . المحاولة)

 قیاس مستویات معاوقة أسالك التوصیل  4.16
وعرضھا باستخدام تطبیق   OPTIMIZER Smart IPGبواسطة جھاز    Vو  LSیمكن قیاس معاوقة سلكي توصیل  

إشارة  OMNI Smart Programmerمبرمج   توصیل  ویتم   .CCM™   جھاز بواسطة  الُمحددة  القناة  عبر 
OPTIMIZER Smart IPG    من أجل قیاس معاوقة السلك المعني. تُستخدم سلسلة نبضات لھا المعامالت التالیة

 لقیاس المعاوقة:
 1عدد النبضات:  •
 5.0السعة:  •
 مللي ثانیة  0.5مدة الطور:  •

ضمن    2000Ωإلى    50Ωداخل النطاق  قیاس معاوقة القناة الُمحددة    OPTIMIZER Smart IPGیستطیع جھاز  
 ، أیھما أكبر. 10Ω% أو 20حدود دقة تبلغ 

غیر دقیقة للغایة ویجب تفسیرھا فقط باعتبارھا   1000Ωتكون قیاسات معاوقة أسالك التوصیل األعلى من    تحذیر: 
 مؤشًرا على االستمراریة الكھربائیة عبر سلك التوصیل. 

أثناء عملیة قیاس المعاوقة، تظل جمیع المعامالت الُمبرمجة كما ھي ما عدا تلك الُموضحة أعاله، حیث تتغیر بصورة 
لم یقع حدث تحفیزي، أو إذا وقع حدث تثبیطي، یتعلق بقیم   مؤقتة. ومع ذلك، فال یمكن إجراء عملیة قیاس المعاوقة إذا

 المعامالت الُمبرمجة في الجھاز. 
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 لقیاس مستویات معاوقة أسالك التوصیل:
 . OPTIMIZER Smart IPGضع عصا المبرمج (أو أِعد وضعھا، إن لزم األمر) فوق موضع زرع جھاز   •
 Continuousأو    (موقوت)  Timedُمعین على  ™CCM تحقق من أن معامل توصیل سلسلة نبضات   •

 . (مستمر)
د زر  •  . شریط المھامالموجود في  (المتابعة) Follow Upحّدِ
د عالمة تبویب  •  .المتابعة شریطالموجودة في  (المعاوقة) Impedanceحّدِ
د زر  •  لقیاس معاوقة سلك التوصیل المرغوب.   LSأو  Vحّدِ
بعد إجراء عملیة قیاس معاوقة أسالك التوصیل، ینبغي أن یجري المشغل اتصاًال استبیانیًا للتحقق من أن القیم   تحذیر:

 الُمبرمجة ُمعینة وفق النحو المنشود.

جھاز 4.17 في  الساعات   OMNI IIومبرمج  OPTIMIZER Smart IPG  تعیین 
Programmer  مع تطبیق) OMNI Smart Software ( 

، ویُستخدم ذلك الوقت  OPTIMIZER Smart IPGالیوم بواسطة ساعة داخلیة في جھاز  یتم الحفاظ على وقت  
إشارات   وإیقاف  لتشغیل  القلب  انقباض  تعدیل  آلیة جدولة توصیل عالج  لمعامالت جدول   ™CCMبواسطة  وفقًا 

CCM™ .الُمبرمجة 
 ھناك ثالثة أزرار یتم استخدامھا إلدارة وظائف الساعة الداخلیة: 

• Get time (الحصول على الوقت):   زر یُستخدم لقراءة الوقت الحالي لجھازIPG . 
• Set time (تعیین الوقت):  زر یُستخدم لتعیین وقت جھازIPG .یدویًا 
• Set with PC time  (التعیین باستخدام وقت جھاز الكمبیوتر):    زر یُستخدم لمزامنة وقت جھازIPG  

 مع وقت جھاز الكمبیوتر. 
 OPTIMIZER Smart IPGقراءة وقت جھاز   4.17.1

بالدقة الفائقة. إال أنھ على مدار    OPTIMIZER Smart IPGتتسم الساعة اآلنیة الموجودة في جھاز  
الحالي لجھاز   الوقت  المتعاقبة، قد یفقد  لقراءة   IPGالشھور والسنوات  الحالي.  تزامنھ مع الوقت المحلي 

 : OPTIMIZER Smart IPGالوقت الحالي لجھاز 

جھاز  • زرع  موضع  فوق  األمر)  لزم  إن  وضعھا،  أِعد  (أو  المبرمج  عصا  ضع 
OPTIMIZER Smart IPG. 

د زر   •  . شریط األدواتالموجود في  (الوقت) Timeحّدِ

د زر  •  .(الحصول على الوقت) Get Timeعندما تظھر نافذة الوقت، حّدِ
 تأكد من قیامك بتحدید الزر الصحیح.  تنبیھ:

 

 : نافذة الوقت 76الشكل  
  " Device current time" إذا نجح االتصال االستبیاني، فسیتم عرض الوقت الحالي في الجھاز تحت قسم  

 (وقت الجھاز الحالي) في نافذة الوقت.
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االتصال   عملیة  تفشل  فقد  الزرع،  موضع  فوق  صحیحة  بصورة  موضوعة  المبرمج  عصا  تكن  لم  إذا 
(خطأ في   Get Time Error"االستبیاني. إذا حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسالة  

 .(إلغاء) Cancelو (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري  "الحصول على الوقت)
خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 

 . المحاولة)
 OPTIMIZER Smart IPGتعیین الساعة اآلنیة لجھاز   4.17.2

لجھاز   اآلنیة  الساعة  تعیین  جھاز    OPTIMIZER Smart IPGیمكنك  ساعة  باستخدام  أو  یدویًا  إما 
 : الكمبیوتر. وفي كلتا الحالتین

جھاز  • زرع  موضع  فوق  األمر)  لزم  إن  وضعھا،  أِعد  (أو  المبرمج  عصا  ضع 
OPTIMIZER Smart IPG. 

د زر   •  . شریط األدواتالموجود في  (الوقت) Timeحّدِ
د زر  •  .(الحصول على الوقت) Get Timeعندما تظھر نافذة الوقت، حّدِ

 یدویًا: OPTIMIZER Smart IPGلتعیین الوقت الحالي لجھاز  
مربع   • في  الجدید  الوقت  د  الحالي)  Device current timeحّدِ الجھاز  زر  (وقت  سیبدأ   .

Set Time  (تعیین الوقت)    في الومیض، مشیًرا إلى أن وقت الجھاز الحالي یختلف عن الوقت
 المعروض على الشاشة. 

د زر  •  .(تعیین الوقت) Set Timeحّدِ
 تأكد من قیامك بتحدید الزر الصحیح.  تنبیھ:

 ."تعیین الوقت ناجح)( Set time OK"إذا نجح تغییر الوقت، فسیعرض المبرمج الرسالة 
االتصال   عملیة  تفشل  فقد  الزرع،  موضع  فوق  صحیحة  بصورة  موضوعة  المبرمج  عصا  تكن  لم  إذا 

(خطأ في   Set Time Error"ة االستبیاني. إذا حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج بعرض الرسال
 .(إلغاء) Cancelو  (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري  "تعیین الوقت)

خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 
 . المحاولة)

 على وقت جھاز الكمبیوتر:  OPTIMIZER Smart IPGلتعیین الوقت الحالي لجھاز  
جھاز  • زرع  موضع  فوق  األمر)  لزم  إن  وضعھا،  أِعد  (أو  المبرمج  عصا  ضع 

OPTIMIZER Smart IPG. 
د زر   •  . شریط األدواتالموجود في  (الوقت) Timeحّدِ
د زر  (الوقت)  Timeعندما تظھر نافذة   • (التعیین باستخدام وقت   Set with PC time، حّدِ

 . الكمبیوتر)جھاز 
 تأكد من قیامك بتحدید الزر الصحیح.  تنبیھ:

 ."(تعیین الوقت ناجح) Set time OK"إذا نجح تغییر الوقت، فسیعرض المبرمج الرسالة 
إذا لم تكن عصا المبرمج موضوعة بصورة صحیحة فوق موضع الزرع، فقد یفشل االتصال االستبیاني. إذا 

 " (خطأ في تعیین الوقت)  Set Time Error"بعرض الرسالة    حدث فشل في االتصال، فسیقوم المبرمج
 .(إلغاء) Cancelو (إعادة المحاولة) Retryمصحوبة بخیاري 
خطوة   تنفیذ  المحاولةیمكن  زر    إعادة  وتحدید  المبرمج  عصا  موضع  تغییر  خالل  (إعادة    Retryمن 

 . المحاولة)
 ) OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerتعیین ساعة مبرمج    4.17.3

 ):OMNI Smart Software(مع تطبیق  OMNI II Programmerلتعیین وقت النظام لمبرمج 
د زر  •  .شریط المھامالموجود في  (المعامالت) Parametersحّدِ
د عالمة تبویب  •  . المعامالتالموجودة في شریط  (اإلعدادات)  Settingsحّدِ
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زر   • د  النظام…)  …Set system timeحّدِ وقت  لوحة    (تعیین  في    Settingsالموجود 
 .(اإلعدادات)

نافذة   • النظام)  Set system timeستظھر  الوقت   (تعیین وقت  تقویم وتعرض  تحتوي على 
). ویكون OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerالحالي لمبرمج  

 التاریخ الحالي للنظام ُممیًزا. 

 
 : نافذة تعیین وقت النظام 77الشكل  

د الساعة أو الدقیقة أو  • د تاریًخا جدیًدا إن لزم األمر. لتعدیل الوقت، حّدِ باستخدام مؤشر التحكم، حّدِ
 الثواني ثم قم بتغییر القیمة باستخدام سھمي أعلى أو أسفل الموجودین على یمین شاشة عرض الوقت.

 .(إلغاء)  Cancelأو یمكنك إلغاء العملیة عن طریق تحدید    (موافق)  OKبتحدید    عند االنتھاء، قم •

جھاز 4.18 شاحن  OPTIMIZER Smart IPG  إنذارات  إلى  إرسالھا  یتم   التي 
OPTIMIZER Mini Charger 

 ™CCMالحد األدنى للنسبة الُمستھدفة لتوصیل   4.18.1
بتسجیل لألحداث والحاالت التي وقعت أثناء آخر فترة نشطة   OPTIMIZER Smart IPGیحتفظ جھاز  

الُموصلة    ™CCM. ویمكن استخدام ھذا التسجیل لحساب نسبة إشارات  ™CCMللتوصیل الُمجدول لعالج  
 مقارنةً بعدد األحداث البطینیة الیمنى الُمستشعرة خالل ھذه الفترة.

الُمستھدفة لتوصیل   للنسبة  الحد األدنى  الُمتوقع لمعدل توصیل سلسلة  ی™CCM معامل  الحد األدنى  مثل 
 . ™CCMنبضات 

لیقوم بعرض رمز رقمي عندما یقع معدل عالج    OPTIMIZER Mini Chargerیمكن برمجة شاحن  
 ).7.6.5انظر القسم    – 4تعدیل انقباض القلب دون الحد األدنى الُمبرمج للنسبة الُمستھدفة (الرمز الرقمي  

 : OPTIMIZER Mini Chargerفي شاحن   4مي لتفعیل إنذار الرمز الرق

د زر  •  .شریط المھامالموجود في  (المعامالت) Parametersحّدِ

د عالمة تبویب  •  . المعامالتالموجودة في شریط  (اإلنذارات) Alarmsحّدِ

الحد األدنى للنسبة الُمستھدفة ( Minimum Target % for CCM Deliveryاعثر على  •
 .اإلنذارات)( Alarmsفي لوحة  )CCMلتوصیل 

) في مربع االختیار الموجود بجوار قم بتفعیل ھذه الوظیفة من خالل تعیین رمز عالمة التحدید ( •
Enable (تفعیل). 
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 .ستظھر القیمة الُمبرمجة حالیًا لھذا المعامل
 لي: ، قم بتنفیذ ما یCCMلتعدیل القیمة الحالیة للحد األدنى للنسبة الُمستھدفة لتوصیل 

د القیمة الحالیة لمعامل   • الحد األدنى (  Minimum Target % for CCM Deliveryحّدِ
 .)CCMللنسبة الُمستھدفة لتوصیل 

نافذة   • تظھر  لتوصیل   .Min Target for CCM Delivعندما  الُمستھدف  األدنى  (الحد 
CCM( (%) ،.قم بتحدید قیمة جدیدة للمعامل 

 . OPTIMIZER Smart IPGقم ببرمجة قیمة المعامل الجدیدة في جھاز  •
 الحد األقصى لنزوح أسالك التوصیل  4.18.2

یمكن تحدید التلف أو النزوح الُمحتمل لسلك توصیل بطیني من خالل حدوث تغیر في معاوقة سلك التوصیل 
 مقارنةً بالقیم الُمقاسة السابقة. 

توصیل   سلكي  معاوقة  ت  LSو  Vقیاسات  مبرمجالتي  تطبیق  طریق  عن   OMNI Smartتم 
Programmer    شاحن جھاز    OPTIMIZER Mini Chargerأو  في  تخزینھا  یتم 

OPTIMIZER Smart IPG. 
  OPTIMIZER Mini Chargerالتي تتم عن طریق شاحن    LSو   Vتُجرى قیاسات معاوقة سلكي توصیل  

تلقائًیا في بدایة كل إجراء شحن. وبعد ذلك، تتم مقارنة آخر قیمة معاوقة ُمقاسة لكل سلك توصیل بقیم المعاوقة  
 السابقة الُمخّزنة لكل سلك توصیل. 

لیقوم بعرض رمز رقمي عندما یتجاوز مستوى    OPTIMIZER Mini Chargerیمكن برمجة شاحن  
ھ لالختالف عن آخر مستوى ُمخّزن لمعاوقة سلك التوصیل معاوقة سلك التوصیل الحد األقصى المسموح ب

 ).7.6.2انظر القسم    – 1(الرمز الرقمي  
 : OPTIMIZER Mini Chargerفي شاحن   1لتفعیل إنذار الرمز الرقمي 

د زر  •  .شریط المھامالموجود في  (المعامالت) Parametersحّدِ
د عالمة تبویب  •  . المعامالتالموجودة في شریط  (اإلنذارات) Alarmsحّدِ
 (الحد األقصى لنزوح أسالك التوصیل)  Maximum Lead Displacementاعثر على   •

 .(اإلنذارات) Alarmsفي لوحة 

) في مربع االختیار الموجود بجوار قم بتفعیل ھذه الوظیفة من خالل تعیین رمز عالمة التحدید ( •
Enable (تفعیل). 

 .الُمبرمجة حالیًا لھذا المعاملستظھر القیمة 
 لتعدیل القیمة الحالیة للحد األقصى لنزوح أسالك التوصیل، قم بتنفیذ ما یلي:

لمعامل   • الحالیة  القیمة  د  لنزوح   Maximum Lead Displacementحّدِ األقصى  (الحد 
 .أسالك التوصیل)

، قم أسالك التوصیل…)(الحد األقصى لنزوح   …Max Lead Displac عندما تظھر نافذة •
 بتحدید قیمة جدیدة للمعامل.

 . OPTIMIZER Smart IPGقم ببرمجة قیمة المعامل الجدیدة في جھاز  •

 ) LSفحص االستشعار الموضعي ( 4.19
أداة    OMNI Smart Programmerیحتوي تطبیق مبرمج   یمكن استخدامھا   )LSفحص  (  LS Scanعلى 

 . LSلتحدید معامالت التشغیل المالئمة لقناة 
 : LSلفتح أداة فحص 

د زر  •  . شریط المھامالموجود في  (المتابعة) Follow Upحّدِ

د عالمة تبویب  •  .المتابعةالموجودة في شریط   )LSإعداد ( LS Setupحّدِ
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د زر  •  . )LSإعداد  ( LS Setupالموجود في لوحة  )LSفحص  ( LS Scanحّدِ
نافذة   الشاشة،    Local Sense Scanستظھر  أعلى  في  البیاني  العرض  الموضعي). یظھر  االستشعار  (فحص 
 المرتبط باالستشعار الموضعي في الجزء األیمن من الشاشة.  (الحساسیة) Sensitivityویظھر معامل 

 

 LS: شاشة فحص  78الشكل  
على وضع خاص تؤخذ فیھ عینات من   OPTIMIZER Smart IPG، یتم تعیین جھاز  LSعند إجراء فحص  

مللي ثانیة تقع في مركز حدث البطین األیمن. ویتم إرسال   200مللي ثانیة على مدار فترة تبلغ    2كل    LSإشارات  
االستشعار الموضعي لعرضھا في نافذة فحص    OMNI Smart Programmerھذه اإلشارات إلى تطبیق مبرمج  

 على ھیئة مدرجات تكراریة. 
 یمكن إجراء فحوص االستشعار الموضعي یدویًا أو تلقائیًا: 

ُمخصص یتم    LSتكراري لمستوى حساسیة    LSللحصول على مدرج    (یدوي)  Manualاستخدم الزر   •
 . (الحساسیة) Sensitivityتحدیده من خالل معامل 

 المتعددة. LSلبدء عملیة تشرع في الفحص عبر قیم حساسیة   (تلقائي) Automaticاستخدم الزر  •
الموضعي.  االستشعار  فحص  شاشة  في  الُمجمعة  التكراریة  المدرجات  كل  تظھر  التلقائیة،  الفحوص  اكتمال  عند 

 ویستطیع المشغل عندئٍذ تحدید عتبة االستشعار التي یراھا أكثر مالءمة.
الظاھر بالجزء األیمن من النافذة یمثل مستوى الحساسیة الُمستخدم لتجمیع   )LS(حساسیة   LS Sensitivity  معامل

 بیانات االستشعار للمدرج التكراري الواحد. 
بالنسبة لحدث البطین   LSمختلفة، یتم عرض توقیت حدث    LSمن خالل الحصول على ھذه العینات لقیم حساسیة  

 التالي: على النحو LSاألیمن بوضوح. وینبغي تفسیر نتائج فحص 

بمعدل أكبر من عدد المرات    LSاألعمدة الزرقاء في المدرج التكراري تشیر إلى أنھ قد تم استشعار إشارة   •
 .(األحداث لكل عمود) Events per Barالُمحدد بواسطة معامل 

  LSار  عندما یتم تحدید قیم دنیا لعتبات استشع  LSقد یتم رصد إشارات أخرى بخالف تلك الخاصة بأحداث    مالحظة:
مللي فولت قیمة مالئمة لمعامل   1.7، سیمثل معدل  50الشكل  (مستوى حساسیة مرتفع). على سبیل المثال، باستخدام  

 . LSحساسیة 
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 : شاشة فحص االستشعار الموضعي بعد إجراء فحص تلقائي 79الشكل  
 : LSالستخدام نتائج فحص 

د مربع االختیار  •  الموجود بجوار قیم الحساسیة المرغوبة. حّدِ

د زر  •  . )LSاالنتقال إلى إعداد ( Go to LS Setupحّدِ

قم بتحدید مربع االختیار الواقع تحت عمود ،  )LSإعداد  (  LS Setupبمجرد عودة التطبیق إلى لوحة   •
LS 1  الموجود في مربعMeasurement )(القیاس. 

د زر • الخاصة بتطبیق مبرمج    LSیعمل ھذا األمر على تغییر معامالت  .  )LSاقتراح  (  Propose LS  حّدِ
OMNI Smart Programmer  إلى اإلعدادات األمثل بناًء على مستوى حساسیةLS  .الُمحدد 

ھذه العملیة تؤدي إلى تغییر قیم المعامالت الخاصة بالمبرمج فقط. وسیظل من الالزم برمجة المعامالت   مالحظة:
 .(البرمجة) Programباستخدام أمر  OPTIMIZER Smart IPGالُمحددة في جھاز  

في صورة مخطط بیاني. المؤشرات بنیة اللون تمثل   LS. فھي تعرض معامالت  LSاستعرض شاشة معالج   •
فترتي الِحران السابقة والتالیة للحدث البطیني، والمؤشرات الصفراء تعكس معاملي بدء التنبیھ ونطاق التنبیھ، 

 .LSبینما تشیر المؤشرات الزرقاء إلى فترة الِحران التالیة لحدث  

 LSلبرمجة معامالت    (البرمجة)  Programدار أمر  الُمقترحة مقبولة، فقم بإص  LSإذا كانت معامالت   •
 . OPTIMIZER Smart IPGالجدیدة في جھاز  

د زر    LSوإن لم تكن معامالت   . یعمل ھذا األمر (إلغاء)  Cancelالُمقترحة تتماشى مع اإلعدادات المرغوبة، فحّدِ
إعادة ضبط معامالت   مبرمج    LSعلى  بتطبیق  تمت   OMNI Smart Programmerالخاصة  قیم  آخر  على 

 برمجتھا/قراءتھا عبر االتصال االستبیاني. 
 . LSمجدًدا عند الضرورة إلجراء فحص وتحدید قیمة أخرى لحساسیة    )LSفحص  (  LS Scanیمكن استخدام أمر  
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 LSبعد تحدید زر اقتراح    LS: شاشة إعداد  80الشكل  

 التداخلي اختبار التشویش  4.20
مبرمج   تطبیق  أداة    OMNI Smart Programmerیحتوي  التشویش   Crosstalk Testعلى  (اختبار 

الملحق    التداخلي) (انظر  األجھزة  بین  التفاعل  لفحص  اختبار  إجراء  تم  كلما  استخدامھا  یمكن  بین جھاز  IIIالتي   (
OPTIMIZER Smart IPG .وجھاز مصاحب مزروع 

 خلي: لبدء اختبار التشویش التدا

د زر  •  . شریط المھامالموجود في  (المتابعة) Follow Upحّدِ

د عالمة تبویب  •  . المتابعةالموجودة في شریط  (اختبار التشویش التداخلي) Crosstalk Testحّدِ
للوحة    مالحظة: األیسر  بالجانب  الظاھرة  التعلیمات  قراءة  على  التشویش  (  Crosstalk Testاحرص  اختبار 
 انتباه!) قبل إجراء االختبار.( " Attention!"تحت عنوان   التداخلي)

د زر   •  Crosstalk Testالموجود في لوحة    (بدء اختبار التشویش التداخلي)  Crosstalk Startحّدِ
 .التشویش التداخلي)(اختبار 
مللي   85مؤقتًا على قیمة اختبار افتراضیة تبلغ    )LSإلى    CCM(تأخیر    CCM delay to LSسیتم تعیین معامل  

معامل   تعیین  وسیتم  البطیني)  V Refractoryثانیة،  قدرھا    (الِحران  افتراضیة  اختبار  قیمة  على  مؤقتًا 
 ثانیة. مللي 336

 التداخلي:إلیقاف اختبار التشویش 

د زر   •   Crosstalk Testالموجود في لوحة    (إلغاء اختبار التشویش التداخلي)  Crosstalk Undoحّدِ
 .(اختبار التشویش التداخلي) 

إلى    (الِحران البطیني)  V Refractoryو  )LSإلى    CCM(تأخیر    CCM delay to LSستتم إعادة معاملّي  
 قیمتھما الزمنیتین السابقتین لالختبار.

 التشغیل عن بعد  4.21
) إمكانیة مراقبة الجھاز والتحكم  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerیتیح مبرمج  

بھ عن بعد عبر اإلنترنت. وبمجرد تحقیق االتصال عن بعد، یكون التشغیل مماثًال للتشغیل العادي (المحلي)، غیر أن  
 بعض األوامر قد تكون ُمعطلة بناًء على وضع التشغیل الُمستخدم. 
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)  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerلبدء جلسة تشغیل عن بعد، یجب توصیل مبرمج  
) الشبكات الالسلكیة  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerباإلنترنت. یدعم مبرمج  

تتم عبر كابالت إیثرنت. وفي حالة التوصیل بشبكة إیثرنت سلكیة، یجب توصیل كابل الشبكة بجھاز  واالتصاالت التي  
عبر عازل إیثرنت الُمخصص لالستخدام الطبي المتصل    OMNI II Programmerالكمبیوتر اللوحي الخاص بمبرمج  

 بكل مبرمج. 
تكون ھناك أحیانًا مشكالت فنیة تحول دون تشغیل كما ھو الحال مع أي جھاز آخر یتم توصیلھ باإلنترنت، قد    مالحظة:

خاصیة االتصال عن بعد، وبالتالي ال تتیح إمكانیة إجراء متابعة للغرسة عبر التشغیل عن بعد. وفي مثل ھذه الحاالت، 
 ال بد من جدولة متابعة شخصیة مع أحد ممثلي الشركة. 

) بشبكة تتضمن  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerتوصیل مبرمج    تحذیر: 
معدات أخرى یمكن أن یسبب مخاطر غیر ُمحددة سابقًا للمرضى أو المشغلین أو أطراف ثالثة. وفي مثل ھذه  
الحاالت، ینبغي أن تحرص المنظمة المسؤولة على تحدید ھذه المخاطر وتحلیلھا وتقییمھا والتحكم بھا. إضافةً  

اقتران الشبكة/البیانات قد تؤدي إلى طرح مخاطر جدیدة وتستدعي إجراء  إلى ذلك، فإن التغییرات الالحقة في  
 تحلیل إضافي. تتضمن التغییرات في اقتران الشبكة/البیانات ما یلي:

 التغییرات في تھیئة اقتران الشبكة/البیانات •

 توصیل عناصر إضافیة باقتران الشبكة/البیانات  •

 فصل عناصر عن اقتران الشبكة/البیانات  •

 لمعدات المتصلة باقتران الشبكة/البیاناتتحدیث ا •

 ترقیة المعدات المتصلة باقتران الشبكة/البیانات  •
)  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerتوصیل مبرمج   4.21.1

 بشبكة إیثرنت سلكیة
بشبكة إنترنت  OMNI II Programmerإن توصیل جھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بمبرمج  مالحظة:

 سلكیة یجب أن یتم عبر عازل إیثرنت الُمخصص لالستخدام الطبي فقط.
وإذا كان استخدام وضع التشغیل عن بعد مرغوبًا، واالتصال باإلنترنت ُمجرى عبر شبكة سلكیة، فیجب 

) بشبكة إیثرنت  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerتوصیل مبرمج  
غیر الُمستخدم في عازل إیثرنت الُمخصص لالستخدام الطبي    RJ-45قیاسیة عبر منفذ إیثرنت    10/100

 .OMNI II Programmerالمتصل بالجزء السفلي لجھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بمبرمج 
)  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerتوصیل مبرمج   4.21.2

 بشبكة السلكیة 
إذا كان استخدام وضع التشغیل عن بعد مرغوبًا واالتصال باإلنترنت ُمجرى عبر شبكة السلكیة، فیجب تھیئة 

 ) لیتصل بشبكة السلكیة.OMNI Smart Software(مع تطبیق  OMNI II Programmerمبرمج 
 الالسلكیة OMNI IIتھیئة شبكة  4.21.2.1

ا التحدید،  شاشة  زر  من  على  نافذة   " Configuration" نقر  ستظھر  (التھیئة). 
Configuration Dialog .(مربع حوار التھیئة) 
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 : نافذة مربع حوار التھیئة 81الشكل  
(تھیئة الشبكة) إلعداد االتصال بالخادم أو تغییر   " Network Configuration" انقر على زر  

 (تھیئة الشبكة). Network configurationإعدادات الشبكة. ستظھر نافذة 
لم تظھر أي شبكات السلكیة، فقم بالنقر على زر   مالحظة: (تحدیث) لعرض   " Refresh" إذا 

مبرمج   نطاق  داخل  المتاحة  الالسلكیة  تطبیق    OMNI II Programmerالشبكات  (مع 
OMNI Smart Software.( 

 

 : نافذة تھیئة الشبكة 82الشكل  
 تعرض نافذة تھیئة الشبكة المعلومات التالیة:

• Wireless networks    المدعومة الالسلكیة  بالشبكات  قائمة  الالسلكیة):  (الشبكات 
 المتاحة مع المعلومات التالیة: 

o  .اسم الشبكة 
o .نسبة قوة اإلشارة 
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o  " حالة االتصال (ستظھر كلمةConnected (متصل) بجوار نسبة قوة اإلشارة "
مبرمج   كان  تطبیق    OMNI II Programmerإذا    OMNI Smart(مع 

Software (لشبكة المعنیة). متصًال با 

• Status  " (الحالة): حالة االتصال. سیتم عرض دائرة حمراء مصحوبة بالرسالةThe  
system is connected to the internet but cannot reach the  

server IP address (40.114.12.242)) ". النظام متصل باإلنترنت ولكن ال
)) إذا كان مبرمج 40.114.12.242الخاص بالخادم (  IPیمكنھ الوصول إلى عنوان  

OMNI II Programmer    تطبیق متصًال OMNI Smart Software(مع   (
 " بالرسالة  مصحوبة  حمراء  دائرة  ظھور  یشیر  بینما    The system isباإلنترنت، 

not connected to any network) "  النظام غیر متصل بأي شبكة) إلى وجود
 إلنترنت. مشكلة ما تمنع المبرمج من االتصال با

 

 

 OMNI II: مؤشرا حالة شبكة  83الشكل  
 الالسلكیة OMNI IIأوامر تھیئة شبكة  4.21.2.2

 أزرار األوامر التالیة:   OMNI Smartتوفر نافذة تھیئة شبكة 

• Connect  (اتصال):   یعمل على االتصال بالشبكة الالسلكیة الُمحددة. سیظھر مربع
 كلمة مرور علیك إدخال مفتاح الشبكة بھ (اطلب المفتاح من مسؤول الشبكة).

• Disconnect  (قطع االتصال):   .یعمل على قطع االتصال بالشبكة الالسلكیة الُمحددة 

• Refresh (تحدیث):  .یعمل على تحدیث حالة االتصال 

• Read configuration  (قراءة التھیئة) :    یعمل على قراءة إعدادات تھیئة الشبكة
من قِبل مسؤول   USBیجب أن یتم توفیر محرك أقراص  .  USBمن محرك أقراص  

 . Impulse Dynamicsالشبكة الخاص بك أو شركة 

•  Wired connection settings … ستظھر   :)…(إعدادات االتصال السلكي
حوار   مربع  إدخال  TCP/IP(إعدادات    TCP/IP Settingsنافذة  علیك  یتعین   (

 .بھا (اسأل مسؤول الشبكة) TCP/IPإعدادات 

• Show MAC Addresses  )  عرض عناوینMAC(:   ستظھر نافذة مربع حوار
عنوان    MACعناوین   تفصل  الشبكات  بمحوالت  شبكة    MACالخاصة  محول  لكل 

 .OMNI II Programmerاللوحي الخاص بمبرمج  ُمركب بجھاز الكمبیوتر

• Close (إغالق):  .یغلق النافذة 
 OMNI Smart Software أوضاع تشغیل تطبیق  4.21.3

 OMNI Smartأوضاع بدء تشغیل تطبیق  4.21.3.1
 في أحد األوضاع التالیة:  OMNI Smart Softwareیمكن فتح تطبیق 

• Clinical Mode (الوضع السریري):  للتشغیل المحلي في بیئة سریریة 
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o   یجب توصیل جھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بمبرمجOMNI II Programmer  
لمبرمج   البیني  التوصیل  كابل    OMNI II Programmerبصندوق  باستخدام 

 صندوق التوصیل البیني.

• Remote Mode  )(البعید مبرمج    :الوضع  تطبیق   OMNI Smartلتشغیل 
Programmer عن بعد في بیئة سریریة 

o   ال یتطلب جھاز الكمبیوتر اللوحي الخاص بمبرمجOMNI II Programmer  
عبر   بعد  عن  بھ  التحكم  أو  الجھاز  مراقبة  بإمكانھ  فسیظل  متصلة.  واجھة  وجود 

 اإلنترنت (مبرمج بعید، بعیًدا عن المریض).

• Remote Listener Mode  (بعد عن  الرصد  مبرمج لمراقبة    :(وضع  تطبیق 
OMNI Smart Programmer  عن بعد في بیئة سریریة 

o مبرمج تطبیق  یكون  ال  البعید  الوضع  من  خاصة   OMNI Smartحالة 
Programmer   .(یُسمح فقط بعملیات المراقبة) قادًرا فیھا على التحكم في الجھاز 

الخاص  التحدید  شاشة  من  المالئم  الزر  د  حّدِ المرغوب،  التشغیل  بدء  وضع  بمبرمج لفتح  ة 
OMNI II Programmer    مع تطبیق)OMNI Smart Software بمجرد تحدید وضع .(

مبرمج وقیام  بالوضع  الخاص  التطبیق  إغالق  بعد  إال  تغییره  یمكن  ال   OMNI IIالمبرمج، 
Programmer    مع تطبیق)OMNI Smart Software .بعرض شاشة التحدید مرة أخرى ( 

 مختلف أوضاع بدء التشغیل:تنطبق القواعد التالیة على 

المبرمج قید الوضع السریري یستطیع االتصال بمبرمج واحد معین على الوضع البعید  •
وعدة مبرمجات معینة على وضع الرصد عن بعد، ولكن ال یمكنھ االتصال بمبرمج آخر  

 معین على الوضع السریري. 

مع • واحد  بمبرمج  االتصال  فقط  یستطیع  البعید  الوضع  قید  الوضع  المبرمج  على  ین 
  OMNI Smart – Remote" السریري. وسیتم عرض الرسالة التالیة عند تحدید زر  

Mode " )OMNI Smart –   :(الوضع البعید 
"This OMNI II Programmer cannot be used to interrogate or 
program local OOPTIMIZER Mini IPGs while logged on as 
a Remote Programmer. The remote programming session must 
be terminated and this OMNI II Programmer rebooted prior to 
using this programmer to interrogate or program an OPTIMIZER 

"Mini IPG through this programmer’s wand.   مبرمج استخدام  یمكن  (ال 
OMNI II Programmer    ھذا إلجراء اتصال استبیاني بأجھزةOPTIMIZER Mini IPG  

محلیة أو برمجتھا أثناء تسجیلھ الدخول كمبرمج بعید. یجب إنھاء جلسة البرمجة عن بعد وإعادة  
ھذا قبل استخدام ھذا المبرمج إلجراء اتصال استبیاني   OMNI II Programmerتشغیل مبرمج  

 عبر عصا ھذا المبرمج.)أو برمجتھ    OPTIMIZER Mini IPGبجھاز  

المبرمج قید وضع الرصد عن بعد یستطیع فقط االتصال بمبرمج واحد معین على الوضع   •
 السریري. 

كل المبرمجات المتصلة بمبرمج معین على الوضع السریري (عبر الوضع البعید ووضع   •
قیم   (المؤشرات،  المراقبة  ومعلومات  الدردشة  رسائل  تلقي  یمكنھا  بعد)  عن  الرصد 

 رمجة، قراءات اإلحصاءات، إلخ.). الب

 فقط المبرمج قید الوضع السریري أو البعید یمكنھ إرسال رسائل الدردشة.  •

القسم   • (انظر  الرئیس  وضع  قید  المبرمج  عملیات 4.21.5فقط  بدء  على  القدرة  لھ   (
االتصال بالجھاز (االتصال االستبیاني، البرمجة، إلخ.). المبرمج قید وضع الرئیس یمكن  

 ون إما مبرمج بعید أو سریري. أن یك
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 OMNI Smartوضعا الرئیس/التابع لتطبیق  4.21.3.2
المفتوح في الوضع البعید أو الوضع   OMNI Smart Programmerیمكن لتطبیق مبرمج  

السریري أن یصبح رئیًسا أو تابعًا أثناء جلسة التشغیل عن بعد. وتُعد إمكانیة تبدیل تطبیق مبرمج 
OMNI Smart Programmer    بین وضعي الرئیس والتابع ممكنة فقط عندما یكون المبرمج

 قید الوضع السریري. 
قید وضع الرئیس (الوضع البعید   OMNI Smart Programmerعندما یكون تطبیق مبرمج  

، في  OPTIMIZER Smart IPGأو السریري)، تصبح لدیھ صالحیة كاملة للتحكم في جھاز  
(االتصال االستبیاني،    OPTIMIZER Smart IPGحین أن األوامر التي تتفاعل مع جھاز  

یكون تطبیق مبرمج   البرمجة، بدء وضع المؤشرات، قراءة اإلحصاءات، إلخ.) تصبح ُمعطلة عندما
OMNI Smart Programmer  .قید وضع التابع 

 OMNI II Programmer نافذة عمیل مبرمج  4.21.4
مبرمج  مالحظة:   تطبیق  أوًال   OMNIبخادم    OMNI Smart Programmerلتوصیل  یجب  البعید، 

 4.21.2و  4.21.1باإلنترنت. انظر القسمین    OMNI Smart Programmerتوصیل تطبیق مبرمج  
) OMNI Smart Softwareمع تطبیق  (   OMNI II Programmerللتعرف على طرق توصیل مبرمج  

 باإلنترنت.
 لتسجیل الدخول إلى خادم العمیل. Omni II Programmerتُستخدم نافذة عمیل مبرمج 

 ):OMNI II Programmer(عمیل مبرمج  OMNI II Programmer Clientلفتح نافذة 

د زر  •  .شریط المھامالموجود في  (االتصال عن بعد) Remoteحّدِ

د زر  •  . شریط األدواتالموجود في  (اتصال) Connectحّدِ

 
 OMNI II Programmer: نافذة عمیل مبرمج  84الشكل  

مبرمج   4.21.4.1 تطبیق  OMNI II Programmerتوصیل   OMNI Smart(مع 
Software بالخادم البعید ( 

نافذة   تظھر  مبرمج(  OMNI II Programmer Clientعندما   OMNI IIعمیل 
Programmer:قم بإدخال المعلومات التالیة ،( 

، OMNI Smart Programmerالستخدام خاصیة التشغیل عن بعد بتطبیق مبرمج    مالحظة:
فریدین مرور  وكلمة  مستخدم  اسم  على  المستخدم  یحصل  أن  شركة   یجب  من 

Impulse Dynamics شركة لدى  مسجل  مالئم  عمیل  اسم  ھناك  یكون  أن  أیًضا  ویجب   .
Impulse Dynamics . 

عند االتصال بالخادم البعید للمرة األولى، قم بحذف مدخالت المستخدم وكلمة المرور    مالحظة:
خصصة لك من واسم العمیل الموجودة واكتب مدخالت المستخدم وكلمة المرور واسم العمیل المُ 

 . Impulse Dynamicsقِبل شركة 
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• User  (المستخدم):    اسم مستخدم متوافق مع وضع بدء التشغیل الحالي للمبرمج. إذا لم
یكن اسم المستخدم ُمسجًال لدى الخادم للعمل في وضع بدء التشغیل الحالي (السریري أو  

 البعید أو الرصد عن بعد)، فسیتم رفض االتصال. 

• Password (كلمة المرور):  كلمة مرور تقابل اسم المستخدم الُمخّزن في الخادم . 

•  Client name  (العمیل مبرمج    :(اسم  ف  یُعّرِ المستخدم)  اسم  عن  (مختلف  اسم 
OMNI II Programmer    مع تطبیق)OMNI Smart Software  على نحو (

فرید. ال یتم التحقق من ھذا الحقل من قِبل الخادم ولكنھ مھم لتعریف المبرمج العمیل عند 
 (اسم العمیل یظھر في نافذة الدردشة). االتصال بھ عن بعد أو عند إرسال رسالة دردشة  

• Server IP / Port    عنوان)IP / (بالخادم بالخادم.    IPعنوان    : المنفذ الخاص  الخاص 
الحالي عندما    IPعلى عنوان    Impulse Dynamicsتعیین ھذا الحقل بواسطة شركة   (یتم 

)  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerیتم شحن مبرمج  
ولكنھ یخضع للتغییر بعد قیامك باستالم المبرمج الخاص بك. وعند حدوث ھذا التغییر، سیتم  

  IPوإعطاؤك المعلومات المتعلقة بعنوان    Impulse Dynamicsإخطارك من قِبل شركة  
 البعید.)   OMNIالجدید لیتم استخدامھا من أجل االتصال بخادم  

أعال  إلیھا  الُمشار  المعلومات  كل  إدخال  على  بعد  اضغط  زر    Enterه،  على  انقر  أو  (إدخال) 
Connect   (اتصال)  ستظھر حالة االتصال في المساحة البیضاء الموجودة بالجزء السفلي من النافذة .

 )Status  وإذا كان االتصال ناجًحا، فستختفي نافذة عمیل مبرمج .(OMNI II Programmer  
(بدأت جلسة التشغیل عن بعد). أما إذا وقع خطأ ما (كلمة مرور غیر صحیحة أو مشكالت في االتصال  

مفتوحة وستظھر رسالة    OMNI II Programmerعلى سبیل المثال) فستظل نافذة عمیل مبرمج  
 (الحالة) مطالبة المستخدم بإعادة محاولة االتصال.   Statusالخطأ المالئمة في مساحة  

(مع تطبیق    OMNI II Programmerذلك طلب إجراء اتصال عن بعد من مبرمج    یمكن بعد
OMNI Smart Software :في الوضع البعید ( 

المھندس  • كان  طالما  آخر،  موقع  أي  (أو  البعید  المتابعة  مركز  في  السریري  المھندس 
لدیھ   الموجود  موثوقان)  ھاتفي  واتصال  اإلنترنت  إلى  وصول  إمكانیة  لدیھ  السریري 

) بعید  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerمج  مبر
  OMNI II Programmerمتصل باإلنترنت یستطیع بدء عملیة االقتران مع مبرمج  

تطبیق   القائمة  OMNI Smart Software(مع  العیادة  في  الموجود  السریري   (
 بالطلب.

بعد،   • عن  التشغیل  جلسة  أثناء  باإلنترنت  االتصال  انقطع  مبرمج إذا  تطبیق  فسیعرض 
OMNI Smart Programmer    "إیقاف" وسیتم  تحذیر،  شاشة  (التابع)  المحلي 

الخاضع    OPTIMIZER Smart IPGالجاري بواسطة جھاز  ™CCM توصیل  
المحلي (التابع)   OMNI Smart Programmerللمتابعة. وسینتقل تطبیق مبرمج  
 ة إلعادة االتصال بأي طلب اتصال. محاوالت متتالی  5تلقائیًا إلى وضع الرئیس بعد فشل  

إلى    OMNI Smart Programmerسینتقل تطبیق مبرمج   • أیًضا  (التابع)  المحلي 
مبرمج  بعصا  الموجود  "الطارئة"  البرمجة  زر  على  الضغط  بعد  الرئیس  وضع 

OMNI II Programmer . 
 OMNI II Programmerعرض نافذة عمیل مبرمج  4.21.4.2

بعد تسجیل دخول المبرمج إلى الخادم    OMNI II Programmerلعرض نافذة عمیل مبرمج  
 البعید:

د زر  •  .شریط المھامالموجود في  (االتصال عن بعد) Remoteحّدِ

د زر  •  . شریط األدواتالموجود في  (العمیل) Clientحّدِ
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 OMNI Smart Programmerبدء جلسة عن بعد باستخدام تطبیق مبرمج   4.21.5
، یلزم أن یقوم األخصائي OMNI Smart Programmerلبدء جلسة عن بعد باستخدام تطبیق مبرمج  

السریري الموجود في العیادة أوًال باالتصال بمركز المتابعة البعید عبر الھاتف لطلب إجراء جلسة متابعة 
مبرمج   بتوصیل  السریري  األخصائي  یقوم  أن  یجب  ذلك،  وبعد  بعد.    OMNI II Programmerعن 

 ) الخاص بھ باإلنترنت عبر اتصال إیثرنت أو شبكة السلكیة.OMNI Smart Softwareتطبیق  (مع
 لبدء جلسة عن بعد: 

 .(الوضع السریري) Clinical Modeابدأ تشغیل المبرمج السریري في  •
o  د زر  .شریط المھامالموجود في  (االتصال عن بعد) Remoteحّدِ
o  د زر  . شریط األدواتالموجود في  (اتصال) Connectحّدِ
o  عندما تظھر نافذة عمیلOmni II  قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور واسم العمیل في ،

د   . (اتصال) Connectالمساحات المالئمة ثم حّدِ
(حدث شبكة " Network event (Master mode)"بعد إنشاء اتصال مع خادم العمیل، یتم عرض  

 في شریط السجل.  )الرئیس)(وضع 

 .(الوضع البعید) Remote Modeابدأ تشغیل المبرمج البعید في  •
o  د زر  .شریط المھامالموجود في  (االتصال عن بعد) Remoteحّدِ
o  د زر  . شریط األدواتالموجود في  (اتصال) Connectحّدِ
o  عندما تظھر نافذة عمیلOmni II  قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور واسم العمیل في ،

د   . (اتصال) Connectالمساحات المالئمة ثم حّدِ
o   نافذة تنبثق  بتحدید    Select Local Programmerعندما  قم  محلي)،  مبرمج  (تحدید 

د   OMNI Smart Programmerمبرمج   .(موافق) OKالمرغوب ثم حّدِ
  "Network event (Connected to Clinicalض  عر، یتم  بعد إنشاء اتصال مع خادم العمیل

programmer( "((متصل بمبرمج سریري) حدث شبكة) .في شریط السجل الخاص بالمبرمج البعید 
الرسالة عرض  یتم  ذلك،  أثناء   "Network event (Remote pair connected)"في 

 في شریط السجل الخاص بالمبرمج السریري.  شبكة (جھاز مقترن بعید متصل)) (حدث
 یتم التحكم في التبدیل من وضع الرئیس إلى وضع التابع بواسطة المبرمج السریري. 

 لوضع المبرمج السریري في وضع التابع ووضع المبرمج البعید في وضع الرئیس، قم بتنفیذ الخطوات التالیة:

د زر  •  بالمبرمج السریري. شریط األدواتالموجود في  (التابع) Slaveحّدِ
مبرمج بتطبیق  الخاص  الرئیس  وضع  یكون  عندما  التالیة  الرسالة  عرض   OMNI Smartسیتم 

Programmer :السریري على وشك أن یتم تعیینھ على وضع التابع 
"Remote programming of the OPTIMIZER Mini IPG requires 
a clinician to be present and in constant observation of the patient. 
The programming wand MUST be held by the clinician over the 
implant site at all times during a remote programming session. 
Furthermore, the clinician and remote operator MUST be in constant 
telephonic communication throughout the complete .remote 

programming session"    البرمجة البعیدة لجھاز)OPTIMIZER Mini IPG    تتطلب أن
یكون ھناك أخصائي سریري حاضًرا ویقوم بمراقبة المریض بصفة مستمرة. یجب أن یتم حمل عصا 

لزرع طوال الوقت أثناء إجراء جلسة برمجة عن البرمجة بواسطة األخصائي السریري فوق موضع ا 
بعد. وكذلك، یجب أن یكون األخصائي السریري والمشغل البعید على اتصال ھاتفي مستمر طوال جلسة 

 البرمجة عن بعد الكاملة).
د  •  للمتابعة. (موافق) OKحّدِ
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ا الرسالتین  ناجًحا، فسیتم عرض  التابع  إلى وضع  الرئیس  التبدیل من وضع  لتالیتین في شریطي إذا كان 
 السجل بالمبرمجین المعنیین: 

 (حدث شبكة (وضع التابع)) " Network event (Slave mode)" –المبرمج السریري  •

 (حدث شبكة (وضع الرئیس)) " Network event (Master mode)" –المبرمج البعید  •
 OMNI Smart Programmer إنھاء جلسة عن بعد لتطبیق مبرمج  4.21.6

 من المبرمج السریري أو البعید.   OMNI Smart Programmerیمكن إنھاء جلسة عن بعد لتطبیق مبرمج  
 : OMNI Smart Programmerإلنھاء جلسة عن بعد لتطبیق مبرمج 

د زر  •  مجدًدا بعد أن یتم بدء جلسة.  شریط األدواتالموجود في  (اتصال) Connectحّدِ
 OMNI Smart Programmerدردشة باستخدام تطبیق مبرمج  إرسال رسالة  4.21.7

الموجود    (إرسال رسالة)   Send Msgإلرسال رسالة دردشة، افتح نافذة رسائل الدردشة عبر تحدید زر  
(رسائل الدردشة)، اكتب الرسالة في المساحة    Chat message. عندما تظھر نافذة  شریط األدوات في  

على   اضغط  ثم  زر  (إد  Enterالبیضاء  على  انقر  أو  إرسالھا   (إرسال).  Sendخال)  تم  رسائل  وأي 
 واستالمھا سابقًا ستظھر في نافذة رسائل الدردشة فوق المساحة البیضاء التي یتم إدخال الرسالة بھا.

 إذا استلمت رسالة دردشة عندما تكون نافذة رسائل الدردشة مغلقة، فستنبثق النافذة تلقائیًا.
 

 
 : نافذة رسائل الدردشة 85الشكل  

 OMNI II رفع/تنزیل سجل  4.21.8
مبرمج   تطبیق  خادم    OMNI Smart Programmerیتیح  إلى  السجل  ملفات  وتنزیل  رفع  إمكانیة 

OMNI .البعید ومنھ 
 OMNI IIنافذة رفع/تنزیل سجل  4.21.8.1

السجل إلى الخادم، واستالم ملفات السجل من  تتیح لك نافذة رفع/تنزیل السجل إمكانیة إرسال ملفات  
 Omni II Programmerالخادم، وتحدیث ملفات سجل الخادم، وتغییر إعدادات الشبكة. لفتح نافذة 

Upload/Download Log    رفع/تنزیل سجل مبرمج)Omni II Programmer :( 

د زر   •  .شریط المھامالموجود في  (ملفات السجل) Log Filesحّدِ

د زر  •  . شریط األدواتالموجود في  (رفع/تنزیل) Up/Downحّدِ
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 Omni II Programmer: نافذة رفع/تنزیل سجل مبرمج  86الشكل  

 المحلي OMNI IIتحدیث سجل  4.21.8.2
مبرمج   على  الُمخّزنة  المحلیة  السجل  ملفات  تطبیق    OMNI II Programmerلعرض  (مع 

(OMNI Smart Software انقر على زر ،Refresh Local (تحدیث السجل المحلي) . 
 OMNI IIتحدیث سجل خادم  4.21.8.3

  OMNI II Programmerلعرض ملفات السجل الُمخّزنة على الخادم، یجب أوًال توصیل مبرمج 
للتعرف    4.21.2و   4.21.1) باإلنترنت. انظر القسمین  OMNI Smart Software(مع تطبیق  

)  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerعلى طرق توصیل مبرمج  
 باإلنترنت. ویجب أن یقوم المستخدم بإدخال المعلومات التالیة: 

• User  (المستخدم):    اسم مستخدم متوافق مع وضع بدء التشغیل الحالي للمبرمج. إذا لم
 یكن اسم المستخدم ُمسجًال لدى الخادم، فسیتم رفض االتصال. 

• Password (كلمة المرور):  .كلمة مرور تقابل اسم المستخدم الُمخّزن في الخادم 

• Server IP / Port    عنوان)IP / (بالخادم بالخادم.    IPعنوان    : المنفذ الخاص  الخاص 
الحالي عندما    IPعلى عنوان    Impulse Dynamicsتعیین ھذا الحقل بواسطة شركة   (یتم 

)  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerیتم شحن مبرمج  
ولكنھ یخضع للتغییر بعد قیامك باستالم المبرمج الخاص بك. وعند حدوث ھذا التغییر، سیتم  

  IPوإعطاؤك المعلومات المتعلقة بعنوان    Impulse Dynamicsكة  إخطارك من قِبل شر 
 البعید.)   OMNIالجدید لیتم استخدامھا من أجل االتصال بخادم  

. إذا كان االتصال ناجًحا، فسیتم تحدیث (تحدیث سجل الخادم)  Refresh Serverانقر على زر  
الخطأ   فستظھر رسالة  ما،  إذا وقع خطأ  أما  الخادم.  ملفات  (الحالة)    Statusفي مساحة  قائمة 

 مطالبة المستخدم بإعادة محاولة االتصال.
 OMNI IIرفع ملفات سجل  4.21.8.4

إلرسال ملفات السجل إلى الخادم، یجب علیك االتصال باإلنترنت وتوفیر نفس المعلومات الُمشار  
 إلیھا أعاله. 
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یعمل في الوضع   OMNI Smart Softwareیُسمح بإجراء ھذه العملیة فقط عندما یكون تطبیق  
 السریري. 

 OMNI IIتنزیل ملفات سجل  4.21.8.5
الستالم ملفات السجل من الخادم، یجب علیك االتصال باإلنترنت وتوفیر نفس المعلومات الُمشار 

 .إلیھا أعاله
یعمل في الوضع   OMNI Smart Softwareیق  یُسمح بإجراء ھذه العملیة فقط عندما یكون تطب

 البعید.

 طابعة البلوتوث  .5
 الوصف 5.1

 (ملحق اختیاري) من المكونات التالیة: Zebraتتألف طابعة البلوتوث 

 (ُمركَّب بھا بطاریة قابلة إلعادة الشحن) Zebraطابعة  •

 لفیفة ورق الطابعة •

 محول تیار متردد  •

 شحن الطابعة 5.2
 إلى أن یتم شحنھا قبل االستخدام. Zebraقد تحتاج طابعة 

 : Zebraلشحن البطاریة الموجودة في طابعة 
ینبغي شحن الطابعة (توصیلھا بمصدر اإلمداد بطاقة الشحن الخاص بھا المتصل بمصدر طاقة رئیسي) فقط   مالحظة:

 عندما تكون خارج بیئة المریض.

یمن من الطابعة، ثم قم بإدخال موصل إخراج التیار المستمر الخاص  افتح غطاء المنفذ الموجود بالجانب األ •
 بمحول التیار المتردد في موصل إدخال الطاقة الخاص بالطابعة. 

قم بتوصیل محول التیار المتردد الخاص بالطابعة بمصدر الطاقة الرئیسي لبدء عملیة شحن البطاریة الداخلیة   •
 للطابعة.

الشحن، فإن الضوء الموجود بالجزء العلوي للطابعة (على یسار زر التشغیل) سوف عندما تكون البطاریة قید   •
 یضيء باللون الكھرماني. وعندما تصبح بطاریة الطابعة مشحونة بالكامل، سیتحول الضوء إلى اللون األخضر.

متردد  عند اكتمال شحن بطاریة الطابعة، قم بفصل موصل إخراج التیار المستمر الخاص بمحول التیار ال •
 عن موصل إدخال الطاقة الخاص بالطابعة.

 تعیین البلوتوث  5.3
بلوتوث    مالحظة: طابعة  إقران  خطوات  أن  إلى  االنتباه  البلوتوث   Zebraیُرجى  طابعات  على  فقط  تنطبق  بدیلة 
Zebra  من طرازMZ 320 تنطبق على طراز  ال. وھيiMZ320   لطابعات البلوتوثZebra . 

البلوتوث   طابعة  إقران  عملیة  مبرمج    Zebraإن  مع  تطبیق    OMNI II Programmerالُمزودة  (مع 
OMNI Smart Software بلوتوث طابعة  إقران  یلزم  كان  إذا  ذلك،  ومع  الشحن.  قبل  بالفعل  تمت  قد  تكون   (

Zebra    بدیلة مع مبرمجOMNI II Programmer  )  مع تطبیق(OMNI Smart Softwareیذ ، فعلیك تنف
 الخطوات التالیة: 

 من أجل تشغیل الطابعة. Zebraاضغط على زر التشغیل الموجود بالجزء العلوي لطابعة  •

  Configuration Dialog. ستظھر نافذة  (التھیئة)  Configurationفي شاشة التحدید، انقر على زر   •
 (مربع حوار التھیئة). 

ذلك على زر   • نافذة  البلوتوث)(تعیین    Set Bluetoothانقر بعد    Bluetooth Settings. ستظھر 
 (إعدادات البلوتوث).
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 : نافذة إعدادات البلوتوث 87الشكل  
 للبحث عن أجھزة البلوتوث. (اكتشاف) Discoverانقر على زر  •

ُمصادق علیھا)، فقم بتحدیدھا ثم  ) (Zebra(طابعة  " Zebra Printer (Authenticated)" إذا ظھرت   •
 . حذف)( Deleteانقر على زر 

 مرة أخرى للبحث عن أجھزة البلوتوث.  (اكتشاف) Discoverانقر على زر  •

انقر على زر  Zebra(طابعة    " Zebra Printer" قم بتحدید   • الُمكتشفة، ثم  البلوتوث  قائمة أجھزة  ) من 
Pair )(إقران . 

رمز المصادقة) الخاصة بالبلوتوث، قم بإدخال رمز اإلقران  (  Authentication Codeعندما تنبثق نافذة   •
 .موافق)( OKثم انقر على  " 0000" 

  The pairing" (تعیین البلوتوث) المنبثقة حاملة لرسالة تنص على    Set Bluetoothعندما تظھر نافذة   •
operation was done correctly " ) اإلقران بنجاح)، انقر على تمت عملیةOK (موافق). 

 (إعدادات البلوتوث). Bluetooth Settingsإلغالق نافذة  " X" انقر على الرمز  •

 تعیین الطابعة االفتراضیة  5.4
 ): OMNI Smart Software(مع تطبیق  OMNI II Programmerلتعیین الطابعة االفتراضیة لمبرمج 

  Configuration Dialog. ستظھر نافذة  (التھیئة)  Configurationمن شاشة التحدید، انقر على زر   •
 (مربع حوار التھیئة). 

زر   • على  االفتراضیة)  Set Default Printerانقر  الطابعة  نافذة  (تعیین  ستظھر   .Set Printer  
 الطابعة). (تعیین

 

 : نافذة تعیین الطابعة 88الشكل  
 .(تعیین كافتراضي) Set Default، ثم انقر على زر ZDesignerقم بتحدید طابعة  •

 (تعیین الطابعة). Set Printerإلغالق نافذة  " X" انقر على الرمز  •

 (مربع حوار التھیئة).  Configuration Dialogإلغالق نافذة  " X" انقر على الرمز  •
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 مدیر ملفات السجل  .6
مبرمج   على  الُمخّزنة  السجل  ملفات  وحذف  نسخ  إمكانیة  للمستخدم  السجل  ملفات  مدیر    OMNI II Programmerیتیح 

 ). OMNI Smart Softwareتطبیق  (مع
 لنسخ وحذف ملفات السجل الُمخّزنة:

 Insert Password. ستظھر نافذة  (مدیر ملفات السجل)   Log File Managerمن شاشة التحدید، انقر على زر   •
 (إدخال كلمة المرور).

 

 : نافذة مدیر ملفات السجل 89الشكل  
 .MountLaurelأدِخل كلمة المرور  •

 ). 2.0(مدیر ملفات السجل   Log File Manager 2.0. ستظھر نافذة (فتح) Openانقر على زر   •

 

 2.0: نافذة مدیر ملفات السجل  90الشكل  
 لحذف الملفات: •

o  .قم بتحدید مربع االختیار الواقع على یسار اسم الملف، وذلك لكل ملف یُراد حذفھ 
o  انقر على زرDelete (حذف) . 
o  عندما تظھر نافذةWarning  (تحذیر)، انقر علىYes (نعم)  .لتأكید حذف الملف 
o  انقر على الرمز "X "  إلغالق نافذةLog File Manager 2.0  2.0(مدیر ملفات السجل .( 

 لنسخ الملفات:  •
o  .قم بتحدید مربع االختیار الواقع على یسار اسم الملف، وذلك لكل ملف یُراد نسخھ 
o   نوع أقراص فالش من  منفذ    USBأدِخل محرك  بمبرمج    USBفي    OMNI II Programmerالخاص 

 ). OMNI Smart Softwareتطبیق  (مع
o  انقر على زرCopy (نسخ). 
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o   انتظر لحین ظھور نافذةInformation    (معلومات) المنبثقة حاملة لرسالة تنص علىCopy completed  
 . (موافق) OK، ثم انقر على (اكتمل النسخ)

o  انقر على الرمز "X " إلغالق نافذة Log File Manager 2.0 ) 2.0مدیر ملفات السجل .( 

 OPTIMIZER MINI CHARGERشاحن  .7
 الوصف 7.1

ھو شاحن یعمل بواسطة بطاریة قابلة إلعادة الشحن. ویتضمن النظام عصا    OPTIMIZER Mini Chargerإن  
مزوًدا بمحول تیار متردد (شاحن بطاریة    OPTIMIZER Mini Chargerشحن متصلة بشكل دائم. یأتي شاحن  

Mascot    أوCell Con  :أمبیر؛ جھد اإلخراج:   0.3ھرتز،    60-50فولت تیار متردد،    240– 100؛ جھد اإلدخال
، وھو  BF، من النوع  Iأمبیر) إلعادة شحن البطاریة الداخلیة. یمثل الشاحن جھاًزا ینتمي إلى الفئة    1.3ولت،  ف 8.4

ُمصنف باعتباره جھاًزا عادیًا مالئًما للتشغیل المستمر، مع تحمیل قصیر األمد، داخل بیئة المریض. والشاحن ُمصمم  
 من التفاعل مع المریض.بحیث یتیح إمكانیة إعادة الشحن فقط بأقل قدر ممكن 

إلى توقفھ عن    OPTIMIZER Smart IPGإن عدم إعادة شحن جھاز    تحذیر: المطلوب قد یؤدي  النحو  وفق 
 العمل عند نفاد شحن البطاریة، مما یسفر عن تعلیق عالج تعدیل انقباض القلب.

 

 مع محول التیار المتردد   OPTIMIZER Mini Charger: شاحن  91الشكل  
 مكونات نظام الشاحن  7.1.1

 من المكونات التالیة: OPTIMIZER Mini Charger Systemیتألف نظام 

متصلة)    OPTIMIZER Mini Chargerشاحن   • جھاز   –(مع عصا شحن  لشحن  یُستخدم 
OPTIMIZER Smart IPG. 

 OPTIMIZER Mini Chargerیُستخدم لشحن البطاریة الداخلیة لشاحن    – محول التیار المتردد   •
 وعزلھا عن مصدر الطاقة الرئیسي. 

 OPTIMIZER Mini Charger.تُستخدم لنقل شاحن  –حقیبة الحمل  •
المریض   • جھاز    – حزام  شحن  أثناء  الخصر  حول  الشاحن  لتثبیت  یُستخدم  اختیاري)  (ملحق 

OPTIMIZER Smart IPG :الجھة الُمصنِّعة) ..(Spider Black Widow Holster 
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 خصائص الشاحن  7.2
 . OPTIMIZER Mini Chargerیوضح ما یلي خصائص شاحن  

شاشة عرض على شكل مخطط شریطي توضح االتصال    :IPG  مؤشر قوة إشارة اقتران الشاحن بجھاز •
 OPTIMIZER Smart IPGبین الشاحن وجھاز 

 أجزاء  7للرموز الرقمیة مقسمة إلى   LEDشاشة عرض  مؤشر "االتصال بالطبیب": •
شاشة عرض على شكل مخطط شریطي توضح حالة شحن بطاریة شاحن    مؤشر حالة بطاریة الشاحن: •

OPTIMIZER Mini Charger 
 OPTIMIZER Mini Chargerزر تشغیل شاحن  زر التشغیل: •
یة لبطاریة  شاشة عرض على شكل مخطط شریطي توضح حالة الشحن الحال  : IPG  مؤشر حالة بطاریة •

 OPTIMIZER Smart IPGجھاز 
 

 

 OPTIMIZER Mini Charger: خصائص شاحن  92الشكل  

 طریقة الشحن: نقل الطاقة عبر الجلد 7.3
بالحث   الطاقة  نقل  ویعتمد  الجلد.  الشحن عبر  الوحیدة إلعادة  العملیة  الطریقة  الكھربائي ھي  بالحث  الطاقة  نقل  إن 
الكھربائي على وجود مجال كھرومغناطیسي متذبذب یتولد من ملف رئیسي. فالمجاالت المغناطیسیة یمكنھا اختراق  

ون أي إضعاف یُذكر لشدتھا. وبالتالي، یمكن التقاط طاقة المجال بواسطة ملف ثانوي یتصل بالدائرة األنسجة البشریة د
 اإللكترونیة للغرسة ثم إعادة تحویلھا إلى طاقة كھربائیة مرة أخرى.

 مللي أمبیر.  90ثابتًا عند  OPTIMIZER Mini Chargerیكون معدل تیار الشحن الخاص بشاحن 
 كیلو ھرتز. 490 –كیلو ھرتز  410عند نطاق تردد یبلغ  OPTIMIZER Mini Chargerیعمل شاحن 

معرًضا للتداخل من األجھزة الكھربائیة األخرى التي یتم    OPTIMIZER Mini Chargerیكون شاحن    مالحظة:
المحمولة والنقالة   للمعدات  القدرة على  تشغیلھا بالقرب منھ. وتكون  الترددات الالسلكیة على وجھ الخصوص  ذات 

لم یكن شاحن   إذا  للشاحن.  الطبیعیة  الوظیفة  النحو المتوقع،   OPTIMIZER Mini Chargerإعاقة  یعمل وفق 
 فینبغي وضع مثل ھذا النوع من التداخل في الحسبان دائًما. 

مؤشر قوة إشارة اقتران  
 IPG الشاحن بجھاز

مؤشر حالة بطاریة  
 الشاحن 

 مؤشر 
 "االتصال بالطبیب" 

 زر التشغیل 

 مؤشر حالة 
 IPGبطاریة 
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 تشغیل الشاحن  7.4
الذي    OPTIMIZER Mini Chargerة شاحن  بواسط  OPTIMIZER Smart IPGیتم شحن بطاریة جھاز  

وضمان سالمة    IPGتم تصمیمھ بحیث یعمل على التحكم في عملیة الشحن بدقة لضمان التشغیل الصحیح لجھاز  
 : OPTIMIZER Mini Chargerالمریض. یصف ما یلي كیفیة تشغیل شاحن 

. فھذا  OPTIMIZER Mini Charger) لشاحن  I/Oال تحاول توصیل أي جھاز بمنفذ اإلدخال/اإلخراج (  تحذیر: 
 المنفذ مخصص فقط الستخدام المصنع أو موظفي الصیانة.

قم بإدخال موصل إخراج التیار المستمر الخاص بمحول التیار المتردد في موصل إدخال الطاقة الموجود  •
اریة في أعلى یسار الشاحن، ثم قم بتوصیل محول التیار المتردد بمصدر الطاقة الرئیسي لبدء شحن البط

 الداخلیة للشاحن. 
افحص محول التیار المتردد بحثًا عن أي تلف محتمل قبل كل استخدام. وإذا كانت ھناك حاجة للحصول    مالحظة:

 الذي تتعامل معھ.  Impulse Dynamicsعلى محول تیار متردد بدیل، فاتصل بممثل شركة 
المزود مع شاحن    تحذیر:  المتردد  التیار  البطاریة   OPTIMIZER Mini Chargerاستخدم محول  فقط لشحن 

 . OPTIMIZER Mini Chargerالخاصة بشاحن 
المقصود    تنبیھ: التالمس غیر  المتردد. ومع ذلك، فإن  التیار  الخاصة بمحول  المستمر  التیار  ال تلمس نقاط اتصال 

 یُشكل خطًرا كبیًرا.  ال
بشكل مستمر، فیعني ذلك أن بطاریة    لمؤشر حالة بطاریة الشاحنء جمیع األشرطة األربعة  عندما تضي •

 مشحونة بالكامل. OPTIMIZER Mini Chargerشاحن 
. وعندئٍذ، سیصبح بإمكانك OPTIMIZER Mini Chargerقم بفصل محول التیار المتردد عن شاحن   •

 .OPTIMIZER Smart IPGلشحن جھاز  OPTIMIZER Mini Chargerاستخدام شاحن  
  OPTIMIZER Smart IPGلشحن جھاز    OPTIMIZER Mini Chargerال یمكن استخدام شاحن    مالحظة:

 إال بعد أن یتم فصل محول التیار المتردد عن الشاحن. 
. ویمكن إسدال كابل عصا الشحن  OPTIMIZER Smartضع عصا الشحن فوق موضع زرع جھاز   •

 موضوعة على الصدر فوق مالبس المریض. حول رقبة المریض بحیث تكون العصا
ینبغي عدم تشغیل الشاحن على مقربة من المعدات اإللكترونیة األخرى. وإذا تعذر الحفاظ على تباعد مكاني   مالحظة:

 مناسب، فیجب مراقبة الشاحن لضمان عملھ بصورة طبیعیة. 
 ثواٍن تقریبًا.   4-3ضغط علیھ لمدة  مع االستمرار في ال  زر التشغیلابدأ عملیة الشحن من خالل الضغط على   •
  قوة إشارة اقتران الشاحن بجھاز   مؤشرقم بتحریك عصا الشحن ببطء فوق موضع زرع الجھاز وراقب   •

IPG    جھاز بین  اتصال  حدوث  على  الداللة  الشحن.    OPTIMIZER Smart IPGلرصد  وعصا 
مؤشر قوة إشارة  واحرص على تغییر موضع عصا الشحن إلى أن یضيء أكبر عدد من األشرطة على  

 .IPGاقتران الشاحن بجھاز 
جھاز   • مع  رابًطا  الشحن  عصا  تنشئ  أن  شاحن  OPTIMIZER Smart IPGبمجرد  سیبدأ   ،

OPTIMIZER Mini Charger  .في عملیة الشحن 
تتم اإلشارة إلى أن الموضع غیر صحیح لعصا الشحن أو إلى إزاحتھا من خالل ضعف قوة اإلشارة المقابل   مالحظة:

الخاص بالشاحن وبواسطة إشارة صوتیة تصدر مرة    IPG  مؤشر قوة إشارة اقتران الشاحن بجھازالظاھر على  
 واحدة تقریبًا كل ثانیة.

إلى موضع زرع جھاز   مالحظة: لم یتم تغییر موضع عصا الشحن  إذا  الشاحن بإیقاف عملیة الشحن تلقائیًا  سیقوم 
OPTIMIZER Smart  مرة    زر التشغیل. وعند حدوث ذلك، یلزم بدء عملیة شحن جدیدة عن طریق الضغط على

 أخرى. 
 . OPTIMIZER Smart IPGحالة شحن جھاز  IPG مؤشر حالة بطاریةیوضح  •

احرص على محاولة شحن الجھاز بالكامل أثناء دورة الشحن. وإذا تعذر شحن الجھاز بالكامل في دورة    مالحظة:
 واحدة، فكرر عملیة الشحن، على مراحل یومیة إذا لزم األمر، إلى أن یكتمل شحن الجھاز تماًما.
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أكثر من ساعة واحدة إذا كانت البطاریة منخفضة    OPTIMIZER Smart IPGقد یستغرق شحن جھاز  مالحظة:  
،  OPTIMIZER Smart IPGالشحن بصورة شدیدة. ینبغي أن یتخذ المریض وضعًا مریًحا أثناء شحن جھاز  

المزروع. ویمكن تحقیق ذلك األمر عبر    IPGیضمن بقاء عصا الشحن على نحٍو صحیح فوق موضع جھاز   بما
ض بحیث تستقر العصا فوق موضع الزرع. یوصى بأن یظل المریض ثابتًا أثناء  إسدال كابل العصا حول رقبة المری

 عملیة الشحن. 

جھاز   • بطاریة  تصبح  إشارة صوتیة   OPTIMIZER Smart IPGعندما  ستصدر  بالكامل،  مشحونة 
سیتم بعد ذلك إنھاء عملیة  .  IPGبمؤشر حالة بطاریة  طویلة وستضيء جمیع األشرطة األربعة الخاصة  

 الشحن تلقائیًا وسیتوقف الشاحن عن العمل.

ھا، یمكن أن یقوم المریض بإزالة عصا  أو تعلیق  OPTIMIZER Smart IPGإلیقاف عملیة شحن جھاز   •
من فوق موضع الزرع، حیث سیؤدي ذلك إلى    OPTIMIZER Mini Chargerالشحن الخاصة بشاحن  

 قطع عملیة الشحن. أو بدًال من ذلك، یمكنك إیقاف تشغیل الشاحن بالضغط على زر التشغیل مرة أخرى. 

 معدل دورات الشحن 7.5
فقط إذا تمت إعادة   OPTIMIZER Smart IPGلقابلة إلعادة الشحن في جھاز  یمكن ضمان األداء األمثل للبطاریة ا 

  OPTIMIZER Smart IPGشحن البطاریة بالكامل بمعدل أسبوعي. وال یُشكل الیوم أو الوقت الُمختار لشحن جھاز  
 أھمیة، إال أنھ یوصى بأال یدع المریض الفترة بین دورات الشحن تتجاوز أسبوًعا واحًدا. 

عن حد معین، فسیتم تعلیق توصیل العالج   OPTIMIZER Smart IPGإذا انخفض مستوى شحن بطاریة جھاز 
باستئناف توصیل قبل قیام الجھاز    OPTIMIZER Smart IPGتلقائیًا. وإذا حدث ھذا، فسیلزم إعادة شحن بطاریة  

جھاز   سیستأنف  الشحن،  دورة  اكتمال  وبمجرد  تلقائیًا    OPTIMIZER Smart IPGالعالج.  العالج  توصیل 
 مستخدًما نفس المعامالت المبرمجة مسبقًا.

 الرموز الرقمیة  7.6
لتزوید المریض ببیانات وتحذیرات معینة تالئم الحالة ذات الصلة.    OPTIMIZER Mini Chargerُصمم شاحن 

. یقدم الجدول  مؤشر "االتصال بالطبیب"ا اكتشف الشاحن حالة تتطلب اتخاذ إجراء، فسیظھر رقم رمزي على  وإذ
 التالي وصفًا لكل رمز رقمي: 

ھل سیتم إیقاف  الوصف الرمز الرقمي
 الشحن؟ عملیة

 ) 7.6.1(انظر القسم  IPGتم تعطیل جھاز  0
 نعم (انظر مالحظة 

1 ،2 ( 
 ال )7.6.2ھناك تغیر ملحوظ في معاوقة سلك التوصیل (انظر القسم  1
 ال ) 7.6.3تم تعلیق العالج (انظر القسم  2
 ال )7.6.4ال یوجد توصیل مبرمج لعالج تعدیل انقباض القلب (انظر القسم   3
 ال )7.6.5معدل عالج تعدیل انقباض القلب منخفض (انظر القسم  4

 )7.6.6مرتفعة (انظر القسم  IPGدرجة الحرارة األولیة لجھاز  5
 نعم (انظر مالحظة 

1 ،2 ( 
 )1نعم (انظر مالحظة  )7.6.7ھناك عطل داخلي بالشاحن (انظر القسم  6

7 
جھاز   تمثل  ال  جھاز    OPTIMIZER IVsالغرسة  أو 
OPTIMIZER Smart IPG  1نعم (انظر مالحظة  ) 7.6.8(انظر القسم( 

8 
(انظر   بالغة  بصورة  الشحن  منخفضة  ببطاریة  تتعلق  مشكلة  ھناك 

 )1نعم (انظر مالحظة  ) 7.6.9 القسم
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 0الرمز الرقمي  7.6.1
الرقمي   الرمز  قد تم تعطیلھ   OPTIMIZER Smart IPG، فھذا یعني أن جھاز  0عندما یتم عرض 

(السكون). إذا قام الشاحن بعرض ھذا الرمز الرقمي، یُرجى االتصال بممثل شركة   Downودخل في وضع  
Impulse Dynamics  .الذي تتعامل معھ 

 1الرمز الرقمي  7.6.2
قد اكتشف تغیًرا   OPTIMIZER Smart IPG، فھذا یعني أن جھاز 1عندما یتم عرض الرمز الرقمي 

الرقمي،   الرمز  الشاحن بعرض ھذا  قام  إذا  أو كلیھما.  البطینیین  التوصیل  بأحد سلكي  المعاوقة  كبیًرا في 
 الذي تتعامل معھ.  Impulse Dynamicsیُرجى االتصال بممثل شركة 

 2الرمز الرقمي  7.6.3
الرقمي  عن الرمز  عرض  یتم  جھاز  2دما  في  الُمبرمج  القلب  انقباض  تعدیل  عالج  أن  یعني  فھذا   ،

OPTIMIZER Smart IPG    قد تم تعلیقھ. إذا قام الشاحن بعرض ھذا الرمز الرقمي، یُرجى االتصال
 الذي تتعامل معھ. Impulse Dynamicsبممثل شركة 

 3الرمز الرقمي  7.6.4
، فھذا یعني أنھ لم تتم برمجة عالج تعدیل انقباض القلب. إذا قام الشاحن  3عندما یتم عرض الرمز الرقمي 

 الذي تتعامل معھ. Impulse Dynamicsبعرض ھذا الرمز الرقمي، یُرجى االتصال بممثل شركة 
 4الرمز الرقمي  7.6.5

قد اكتشف أن   OPTIMIZER Smart IPG، فھذا یعني أن جھاز  4عندما یتم عرض الرمز الرقمي  
مقدار عالج تعدیل انقباض القلب الُموصل أدنى من معامل مستوى اإلنذار الُمبرمج في الجھاز المزروع.  

الذي    Impulse Dynamicsإذا قام الشاحن بعرض ھذا الرمز الرقمي، یُرجى االتصال بممثل شركة  
 تتعامل معھ.

 5الرمز الرقمي  7.6.6
في    OPTIMIZER Smart IPGذا یعني أن درجة حرارة جھاز  ، فھ5عندما یتم عرض الرمز الرقمي  

درجة مئویة. وقد یتم عرض ھذا الرمز الرقمي أیًضا إذا زادت    39بدایة إحدى دورات الشحن أكبر من  
درجات مئویة ألكثر   3أثناء الشحن بمعدل یتجاوز    OPTIMIZER Smart IPGدرجة حرارة جھاز  

ا الرمز الرقمي بشكل متكرر على مدار عدة أیام، یُرجى االتصال دقائق. إذا قام الشاحن بعرض ھذ  10من 
 الذي تتعامل معھ. Impulse Dynamicsبممثل شركة 

 6الرمز الرقمي  7.6.7
قد اكتشف   OPTIMIZER Mini Charger، فھذا یعني أن شاحن  6عندما یتم عرض الرمز الرقمي  

الر  الرمز  ھذا  بعرض  الشاحن  قام  إذا  نفسھ.  الشاحن  داخل  شركة عطًال  بممثل  االتصال  یُرجى  قمي، 
Impulse Dynamics  .الذي تتعامل معھ 

 7الرمز الرقمي  7.6.8
قد حدد أن    OPTIMIZER Mini Charger، فھذا یعني أن شاحن  7عندما یتم عرض الرمز الرقمي  

ھناك محاولة الستخدامھ على جھاز غیر ُمتعرف علیھ. إذا قام الشاحن بعرض ھذا الرمز الرقمي، یُرجى 
المزروع. وإذا استمر    OPTIMIZER Smart IPGقق من أن عصا الشحن موضوعة فوق جھاز  التح

المزروع، یُرجى   OPTIMIZER Smart IPGعرض ھذا الرمز بعد وضع عصا الشحن فوق جھاز  
 الذي تتعامل معھ. Impulse Dynamicsاالتصال بممثل شركة 

 8الرمز الرقمي  7.6.9
قد اكتشف أنھ    OPTIMIZER Mini Charger، فھذا یعني أن شاحن  8عندما یتم عرض الرمز الرقمي  

،  OPTIMIZER Smart IPGحتى بعد محاولة شحن بطاریة منخفضة الشحن بدرجة كبیرة في جھاز  
الرقمي، یُرجى االتصال بممثل  الرمز  الشاحن بعرض ھذا  قام  إذا  البطاریة منخفًضا.  یظل مستوى شحن 

 الذي تتعامل معھ. Impulse Dynamicsكة شر
 ، یقوم الشاحن بإنھاء عملیة الشحن تلقائیًا.8-5أو  0في أي وقت یتم عرض الرمز الرقمي  :1مالحظة 
، یمكن تعیین الشاحن على حالة خاصة إلجراء دورة شحن.  5أو    0عندما یظھر الرمز الرقمي    :2مالحظة  

 . Impulse Dynamicsیانة التابعین لشركة إال أن ھذا الخیار متاح فقط لفنیي الص
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 التنظیف  7.7
رة حسب الحاجة.  فقط OPTIMIZER Mini Chargerینبغي تنظیف شاحن   باستخدام منادیل مبللة ُمطّھِ

في الماء. فقد ینتج عن ذلك تلف الوحدة.    OPTIMIZER Mini Chargerتغمر أي جزء من شاحن    ال  تحذیر:
شاحن   أن  إلى  االنتباه  أو    OPTIMIZER Mini Chargerیُرجى  الماء  نفاذ  محدودة ضد  حمایة  لدیھ 

 للحمایة من النفاذ).  IP22الرطوبة (تصنیف 
إلى    ألن أي محاولة للقیام بذلك قد تؤدي  OPTIMIZER Mini Chargerتقم بتعقیم أي جزء من شاحن    ال  تحذیر:

 تلف الجھاز بصورة بالغة. 

 الصیانة 7.8
على أي أجزاء قابلة للصیانة بواسطة المستخدم. وإذا لم یكن    OPTIMIZER Mini Chargerال یحتوي شاحن  

الذي    Impulse Dynamicsیعمل، فیُرجى االتصال بممثل شركة    OPTIMIZER Mini Chargerشاحن  
 تتعامل معھ للحصول على شاحن بدیل.

 یحظر إجراء أي تعدیل على ھذا الجھاز.   تحذیر:
سنوات. وإذا    OPTIMIZER Mini Charger  5من المتوقع أن تبلغ مدة خدمة البطاریة الموجود داخل شاحن  

أو    OPTIMIZER Smart IPGغیر قادر على شحن جھاز    OPTIMIZER Mini Chargerكان شاحن  
بالكامل بعد أن یتم شحن بطاریة الشاحن بالكامل، فیُرجى االتصال بممثل شركة  OPTIMIZER IVs IPGجھاز 

Impulse Dynamics  .الذي تتعامل معھ للحصول على شاحن بدیل 

 التخزین والتعامل  7.9
تعبئة ُمصمم للعمل بصورة طبیعیة بعد تعرضھ (أثناء وجوده قید ال  OPTIMIZER Mini Chargerإن شاحن  

التالیة: ( القصوى  البیئیة  النقل) للظروف  درجة مئویة،   60درجة مئویة إلى +  20-) درجة حرارة من  1بغرض 
ھیكتو    500) ضغط جوي یتراوح بین  3% (مع تكاثف أو بدونھ)، (100% و10رطوبة نسبیة تتراوح بین   )2(

 ھیكتو باسكال. 1060باسكال و
لظروف شدیدة الحرارة أو البرودة. وینبغي توجیھ   OPTIMIZER Mini Chargerینبغي عدم تعریض شاحن  

المرضى إلى عدم ترك األجھزة في سیاراتھم أو في الھواء الطلق لفترات ُمطولة. فاإللكترونیات الحساسة یمكن أن  
م  تتعرض للتلف بسبب درجات الحرارة القصوى، وخاصة الحرارة العالیة. لضمان التشغیل السلیم، ینبغي عدم استخدا

درجة مئویة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الظروف الموصى بھا   27الشاحن إذا كانت درجة الحرارة المحیطة أعلى من  
بین   النسبیة  الرطوبة  تكون  أن  في  تتمثل  و 20لالستخدام  بین  %75  الجوي  والضغط  باسكال    %700  ھیكتو 

 ھیكتو باسكال. 1060و
على متن الطائرات، أما بالنسبة للسفن، فیلزم    OPTIMIZER Mini Chargerیتعین عدم استخدام شاحن    تحذیر:

 سؤال الطاقم قبل استخدامھ. 

 التخلص  7.10
وتمت إعادتھ، فیُرجى إخطار ممثل  OPTIMIZER Mini Chargerإذا لم تعد ھناك حاجة بالمریض إلى شاحن 

 الذي تتعامل معھ بأمر إعادتھ.  Impulse Dynamicsشركة 
شاحن    ال تحذیر:  من  فشاحن    OPTIMIZER Mini Chargerتتخلص  النفایات.  في  بإلقائھ 

OPTIMIZER Mini Charger   یحتوي على بطاریات لیثیوم باإلضافة إلى مكونات غیر ممتثلة لتوجیھ
) الخطرة  المواد  من  شاحن  RoHSالحد  من  التخلص  األمر  استلزم  وإذا   .(OPTIMIZER Mini 

Chargerن شاحن ، فاحرص على التخلص مOPTIMIZER Mini Charger   بشكل سلیم وفقًا للوائح
 المحلیة التي تنظم التخلص من مثل ھذه المواد. 
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 Iالملحق 
 ): 5من  1معلومات التداخل الكھرومغناطیسي (الجدول 

 المناعة الكھرومغناطیسیة   – التوجیھات وإعالن الجھة الُمصنِّعة 

وشاحن   OMNI Smart Softwareمع تطبیق   OMNI II Programmer(مبرمج OPTIMIZER Smart Systemإن نظام 
OPTIMIZER Mini Charger  ُمخصص لالستخدام في بیئة كھرومغناطیسیة كالمحددة أدناه. ویجب أن یحرص عمیل أو مستخدم نظام (

OPTIMIZER Smart System  رمج على أن یتم استخدامھ في بیئة مماثلة. (مالحظة: ال ینطبق على مبOMNI II Programmer   مع تطبیق
OMNI Smart Software (. 

مستوى االختبار وفقًا لمعیار   اختبار المناعة 
IEC 60601 

 التوجیھات  –البیئة الكھرومغناطیسیة   مستوى االمتثال 

التفریغ الكھروستاتیكي وفقًا لما 
 ھو محدد في

IEC 61000-4-2 

 كیلو فولت اتصال 6 ±

 ھواء كیلو فولت   8 ±

 كیلو فولت اتصال 6 ±

 كیلو فولت ھواء  8 ±

ینبغي أن تكون األرضیات من الخشب أو الخرسانة أو مغطاة  
ببالط السیرامیك. وإذا كانت األرضیات مغطاة بمواد 

 % أو أكبر. 30صناعیة، فینبغي أن تكون الرطوبة النسبیة  

الدفق/التغیر الكھربائي السریع  
 العابر وفقًا لما ھو محدد في

IEC 61000-4-4 

كیلو فولت لمصدر اإلمداد   2 ±
 بالطاقة الرئیسي 

كیلو فولت لخطوط   1 ±
 اإلدخال/اإلخراج 

كیلو فولت لخط الطاقة   0.5 ±
 الرئیسي 

كیلو فولت لخطوط   1 ±
 اإلدخال/اإلخراج 

ینبغي أن یكون مصدر الطاقة الرئیسي مماثًال لذلك الخاص ببیئة  
مستشفى نموذجیة. ویجب عدم تشغیل المحركات أو غیرھا من  
المعدات الكھربائیة المصدرة للتشویش على نفس دائرة مصدر  

  OMNI II Programmerالطاقة الرئیسي المتصل بھا مبرمج  
) أو شاحن  OMNI Smart Software(مع تطبیق  

OPTIMIZER Mini Charger . 

اندفاعات الجھد الكھربي وفقًا  
 لما ھو محدد في

IEC 61000-4-5 

 كیلو فولت في النمط التفاضلي  1 ±

 كیلو فولت في النمط المشترك  2 ±

كیلو فولت في النمط   1 ±
 التفاضلي 

كیلو فولت في النمط   2 ±
 المشترك 

مماثلة لتلك  ینبغي أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئیسي 
 الخاصة ببیئة نشاط تجاري أو بیئة مستشفى نموذجیة.

االنخفاضات المفاجئة في الجھد  
الكھربي واالنقطاعات القصیرة 

وتفاوتات الجھد الكھربي في 
خطوط اإلدخال الخاصة 

بمصادر اإلمداد بالطاقة وفقًا  
 لما ھو محدد في

IEC 61000-4-11 

›5% TU ) ‹95%   انخفاض مفاجئ
 ) لـ½ دورةTUفي 

40 %TU) %60   انخفاض مفاجئ
 دورات  5) لـ TUفي 

70 %TU) 03%   انخفاض مفاجئ
 ة دور 25) لـ TUفي 

›5% TU)  ‹95%   انخفاض مفاجئ
 ثوانٍ  5لـ ) TUفي 

% انخفاض مفاجئ في  100
TU لـ½ دورة 

% انخفاض مفاجئ في  60
TU  دورات  5لـ 

 % انخفاض مفاجئ في30
TU  دورة  30لـ 

% انخفاض مفاجئ في  100
TU  ثوانٍ  5لـ 

ینبغي أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئیسي مماثلة لتلك  
 الخاصة ببیئة نشاط تجاري أو بیئة مستشفى نموذجیة.

  OMNI II Programmerإذا كان مستخدم مبرمج   مالحظة: 
) أو شاحن OMNI Smart Software(مع تطبیق  

OPTIMIZER Mini Charger    یحتاج إلى تشغیل
متواصل أثناء فترات االنقطاع في مصادر الطاقة الرئیسیة، 

(مع    OMNI II Programmerیُوصى بتزوید مبرمج  
) أو شاحن OMNI Smart Softwareتطبیق 

OPTIMIZER Mini Charger   بالطاقة عن طریق مصدر
 إمداد غیر قابل لالنقطاع أو من خالل بطاریة. 

المغناطیسیة لتردد  المجاالت  
ھرتز)   60/ 50خطوط الطاقة (

 وفقًا لما ھو محدد في 

IEC 61000-4-8 

ینبغي أن تكون المجاالت المغناطیسیة لتردد خطوط الطاقة   أمبیر/متر  30 أمبیر/متر  3
ھرتز) في المستویات المتوقعة لبیئة نشاط تجاري  60/ 50(

 أو بیئة مستشفى نموذجیة.
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 ): 5من  2رومغناطیسي (الجدول معلومات التداخل الكھ
   OMNI II PROGRAMMERالمناعة الكھرومغناطیسیة لمبرمج   – التوجیھات وإعالن الجھة الُمصنِّعة 

 ) OMNI SMART SOFTWARE(مع تطبیق 

) ُمخصص لالستخدام في بیئة كھرومغناطیسیة كالمحددة أدناه.  OMNI Smart Software(مع تطبیق  OMNI II Programmerإن مبرمج 
) على أن یتم استخدامھ في  OMNI Smart Software(مع تطبیق  OMNI II Programmerویجب أن یحرص عمیل أو مستخدم مبرمج 

 بیئة مماثلة. 

مستوى االختبار وفقًا   اختبار المناعة 
 IEC 60601لمعیار 

 التوجیھات  –رومغناطیسیة  البیئة الكھ  مستوى االمتثال 

) ESDالتفریغ الكھروستاتیكي (
 وفقًا لما ھو محدد في 

IEC 61000-4-2 

 التطبیق غیر المباشر:  
كیلو   4كیلو فولت، و±  ±2 

 كیلو فولت؛  6فولت، و± 

 التفریغ التالمسي:  
كیلو   4كیلو فولت، و±  ±2 

 كیلو فولت؛  6فولت، و± 

كیلو   2±  التفریغ الھوائي:
 كیلو فولت،   4فولت، و± 

 كیلو فولت  8و± 

 التطبیق غیر المباشر: 
كیلو فولت،   4كیلو فولت، و±  ±2 

 كیلو فولت؛  6و± 

 التفریغ التالمسي:  
كیلو فولت،   4كیلو فولت، و±  ±2 

 كیلو فولت؛  6و± 

 التفریغ الھوائي: 
كیلو فولت،   4كیلو فولت، و±  ±2 

 كیلو فولت  8و± 

رصد معدل مسموح بھ یتم  مالحظة:
من التدھور أو فقدان الوظیفة أو 

األداء یستدعي إعادة ضبط النظام أو 
تدخل من قِبل المشغل عند إزالة  

اإلشارة المتداخلة، ولكن ال تحدث  
 . IPGإعادة برمجة خاطئة لجھاز 

ینبغي أن تكون األرضیات من الخشب أو 
الخرسانة أو مغطاة ببالط السیرامیك. وإذا كانت  

رضیات مغطاة بمواد صناعیة، فینبغي أن األ
 % أو أعلى. 30تكون الرطوبة النسبیة 

قد یحتاج المشغل إلى إعادة ضبط النظام إذا 
انقطع االتصال بین صندوق التوصیل البیني 

 وجھاز الكمبیوتر اللوحي. OMNI IIلمبرمج 

الدفقات/التغیرات الكھربائیة 
السریعة العابرة وفقًا لما ھو 

 في محدد

IEC 61000-4-4 

كیلو فولت لخطوط    ±1
 اإلدخال واإلخراج (إیثرنت) 

كیلو فولت لخطوط اإلدخال   1 ±
 واإلخراج 

 

یتم رصد معدل مسموح بھ  مالحظة:
من التدھور أو فقدان الوظیفة أو 

األداء یستدعي إعادة ضبط النظام أو 
تدخل من قِبل المشغل عند إزالة  

اإلشارة المتداخلة، ولكن ال تحدث  
 . IPGإعادة برمجة خاطئة لجھاز 

ینبغي أن یكون توجیھ شبكة إیثرنت مماثًال لذلك 
عدم  الخاص ببیئة مستشفى نموذجیة. ویجب

تشغیل المحركات أو غیرھا من المعدات  
المصدرة للتشویش كھربائیًا بالقرب من خط 

 إیثرنت. 

المجاالت المغناطیسیة لتردد  
ھرتز)   60/ 50خطوط الطاقة (

 وفقًا لما ھو محدد في 

IEC 61000-4-8 

ینبغي أن تكون المجاالت المغناطیسیة لتردد  أمبیر/متر  30 أمبیر/متر  3
ھرتز) في المستویات   60/ 50خطوط الطاقة (

المتوقعة لبیئة نشاط تجاري أو بیئة مستشفى 
 نموذجیة. 
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 ): 5من  3معلومات التداخل الكھرومغناطیسي (الجدول 
 ) 133المناعة الكھرومغناطیسیة (  – التوجیھات وإعالن الجھة الُمصنِّعة 

ُمخصصان   OPTIMIZER Mini Charger) وشاحن OMNI Smart Software(مع تطبیق  OMNI II Programmerإن مبرمج 
على أن یتم   OPTIMIZER Smart Systemلالستخدام في بیئة كھرومغناطیسیة كالمحددة أدناه. ویجب أن یحرص عمیل أو مستخدم نظام 

 استخدام الجھاز في بیئة مماثلة. 

مستوى االختبار وفقًا لمعیار   اختبار المناعة 
IEC 60601  التوجیھات  –البیئة الكھرومغناطیسیة   مستوى االمتثال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الترددات الالسلكیة الُموصلة 
 وفقًا لما ھو محدد في 

IEC 61000-4-6 
 
 

الترددات الالسلكیة الُمشعة  
 وفقًا لما ھو محدد في 

IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فعال فولت كھربي  3
 میجا ھرتز  80كیلو ھرتز إلى  150

 
 
 
 

 فولت/متر  3
 جیجا ھرتز  2.5میجا ھرتز إلى  80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فولت  3
 
 
 
 
 

 فولت/متر  3

ینبغي أال تكون المسافة الواقعة بین أجھزة اتصاالت 
الترددات الالسلكیة المحمولة والنقالة قید االستخدام وأي 

 OMNI IIجزء أو كابل خاص بمبرمج 
Programmer ) مع تطبیقOMNI Smart 

Software  ( أو شاحنOPTIMIZER Mini  
Charger   أقصر من مسافة الفصل الموصى بھا

المحسوبة من المعادلة الخاصة بمعدل تردد جھاز اإلرسال  
 المعني. 

 مسافة الفصل الموصى بھا 
                 __ 
d = 1.17 √ P 

 
 
 
 

            __ 
P= 0.35 √  d    80    1میجا ھرتز   800میجا ھرتز إلى 

                __ 
 d = 0.70 √ P    800    جیجا ھرتز  2.5میجا ھرتز إلى 

إلى الحد األقصى للطاقة المخرجة المقدرة   "P"یشیر 
وفقًا للجھة الُمصنِّعة لجھاز  ) Wلجھاز اإلرسال بالواط (

إلى مسافة الفصل الموصى بھا    "d" اإلرسال. ویرمز 
 ).mبالمتر (

ینبغي أن تكون درجات شدة المجاالت المنبعثة من أجھزة  
 اإلرسال الثابتة ذات الترددات الالسلكیة، وفقًا لما یتم

، أقل من  أ تحدیده من خالل مسح میداني كھرومغناطیسي
 ب.مستوى االمتثال الُمحدد في كل نطاق من نطاقات التردد

یمكن أن یحدث التداخل بالقرب من المعدات التي تحمل  
 الرمز التالي: 

 
 میجا ھرتز، ینطبق نطاق التردد األعلى. 800میجا ھرتز و 80عند معدل  :1مالحظة 

 شخاص. قد ال تنطبق ھذه التوجیھات على جمیع المواقع. فاالنتشار الكھرومغناطیسي یتأثر باالمتصاص واالنعكاس الصادر عن المباني واألغراض واأل :2مالحظة 

وأنظمة الرادیو األرضیة   درجات شدة المجاالت المنبعثة من أجھزة اإلرسال الثابتة، كالمحطات الرئیسیة للھواتف التي تعمل بترددات الرادیو (الخلویة/الالسلكیة)   أ
ظر في إجراء مسح میداني كھرومغناطیسي من  والبث التلیفزیوني، ال یمكن توقعھا نظریًا بدقة. وینبغي الن FMو AMالنقالة ورادیو الھواة ومحطات بث الرادیو  

قع الذي یُستخدم فیھ مبرمج أجل تقییم البیئة الكھرومغناطیسیة الناتجة عن أجھزة اإلرسال الثابتة ذات الترددات الالسلكیة. إذا تعدت شدة المجال المقاسة في المو
OMNI II Programmer )  مع تطبیقOMNI Smart Software (رددات الالسلكیة الساري الموضح أعاله، فینبغي مراقبة عمل مبرمج  مستوى امتثال الت
OMNI II Programmer )  مع تطبیقOMNI Smart Software (  لضمان التشغیل الطبیعي. وإذا تمت مالحظة أداء وظیفي غیر طبیعي، فقد یلزم اتخاذ

 ). OMNI Smart Softwareمع تطبیق ( OMNI II Programmerتدابیر إضافیة، مثل تغییر موقع مبرمج 
 میجا ھرتز. 80كیلو ھرتز إلى   150فولت/متر للترددات التي تقع في نطاق یتراوح من  3ینبغي أن تكون شدة المجال أقل من    ب
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 ): 5من  4معلومات التداخل الكھرومغناطیسي (الجدول 
   OMNI II Programmerمسافات الفصل الموصى بھا بین أجھزة اتصاالت الترددات الالسلكیة المحمولة والنقالة ومبرمج 

 OPTIMIZER Mini Charger) أو شاحن OMNI Smart Software(مع تطبیق 

  OPTIMIZER Mini Charger) وشاحن  OMNI Smart Software(مع تطبیق    OMNI II Programmerینبغي استخدام كل من مبرمج  
(مع تطبیق    OMNI II Programmerفي بیئة كھرومغناطیسیة بھا تشویش محدود للترددات الالسلكیة الُمشعة. ویمكن لعمیل أو مستخدم مبرمج  

OMNI Smart Software  أو شاحن (OPTIMIZER Mini Charger   لحفاظ على مسافة  أن یساعد في الوقایة من التدخل الكھرومغناطیسي عبر ا
  OMNI(مع تطبیق    OMNI II Programmerالفصل الدنیا بین أجھزة اتصاالت الترددات الالسلكیة المحمولة والنقالة (أجھزة اإلرسال) ومبرمج  

Smart Software  (  أو شاحنOPTIMIZER Mini Charger   جھاز  الموصى بھا أدناه، والتي یتم تحدیدھا وفق الحد األقصى للطاقة المخرجة ل
 االتصاالت. 

 
الحد األقصى للطاقة المخرجة  

 المقدرة لجھاز اإلرسال 
 (واط) 

 مسافة الفصل ُمفصَّلة حسب معدل تردد جھاز اإلرسال 
 (متر)

میجا  80كیلو ھرتز إلى  150
 1ھرتز

                 __ 
 d = 1.17 √ P 

میجا   800میجا ھرتز إلى  80
 1ھرتز

                 __ 
 d = 0.35 √ P 

جیجا   2.5میجا ھرتز إلى  800
 ھرتز 

                __ 
d = 0.70 √ P 

0.01 0.12 0.04 0.07 

0.1 0.37 0.11 0.22 

1 1.17 0.35 0.7 

10 3.7 1.11 2.22 

100 11.7 3.5 7.0 

) باستخدام المعادلة  mبالمتر ( " d"بالنسبة ألجھزة اإلرسال التي لھا حد أقصى للطاقة المخرجة المقدرة غیر مدرج أعاله، یمكن تقدیر مسافة الفصل الموصى بھا 
) الُمحدد من قِبل الجھة الُمصنِّعة  Wإلى الحد األقصى للطاقة المخرجة المقدرة لجھاز اإلرسال بالواط (  Pالمنطبقة على معدل تردد جھاز اإلرسال، حیث یرمز 

 لجھاز اإلرسال. 

 میجا ھرتز، ینطبق نطاق التردد األعلى. 800میجا ھرتز و 80عند معدل  :1مالحظة 

 واألشخاص. قد ال تنطبق ھذه التوجیھات على جمیع المواقع. فاالنتشار الكھرومغناطیسي یتأثر باالمتصاص واالنعكاس الصادر عن المباني واألغراض  :2مالحظة 

 ): 5من  5معلومات التداخل الكھرومغناطیسي (الجدول 
 RED( (2014/53/EU)االمتثال لتوجیھ المعدات الالسلكیة (

  )REDیمتثل لتوجیھ المعدات الالسلكیة () OMNI Smart Softwareمع تطبیق ( OMNI II Programmerإن مبرمج 
)(2014/53/EU . 

 االمتثال متطلبات  المعیار الساري

ETSI EN 302 195   
 ) 06-2016( 2.1.1النسخة 

2-1-EN 606011 

 الُمشع (الظروف الطبیعیة والقصوى)   Hالمجال 

 االنبعاثات الھامشیة (الُمشعة)، (جھاز اإلرسال)

 نطاق التردد الخاص بالتعدیل (الظروف الطبیعیة والقصوى)  

 اإلشعاع الھامشي (جھاز االستقبال) 
یرجع ھذا إلى حقیقة أن  ). ETSI EN 301 489-31و ETSI EN 301 489-1بدًال من المعیارین المنَسقَین ( EN 60601-1-2االمتثال ُمستحق للمعیار 1

الذي یستخدم طرق اختبار مكافئة ولھ   EN 60601-1-2ساریة وتلك الساریة منھا تغطیھا االختبارات الُمجراة بموجب معیار ال تُعد كلھا  ETSIأقسام معیاري 
 . ETSI EN 301 489-31و ETSI EN 301 489-1معاییر أداء تتسم بدرجة تقیید تماثل، أو حتى تفوق، تلك المنصوص علیھا في المعیارین 
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 IIالملحق 
 االتصاالت/القیاس عن بعد 

 : OMNI II Programmerومبرمج  OPTIMIZER Mini IPGبین جھاز 
 :OMNI II Programmer إلى مبرمج  OPTIMIZER Mini IPG من جھاز •

o ) تعدیل موقع النبضةPPM :( "0 "  =180  ،میكرو ثانیة  270=   " 1" میكرو ثانیة 
o  دائرةLC  كیلو ھرتز مستثارة بالنبضات  14.5بتردد 
o  10دورة واحدة لكل نبضة لحین التخمید إلى % 
o   میكرو  1.8لكل نبضة؛    الذروة  میكرو واط 5.14میكرو جول ←   0.36الطاقة الُموظَّفة لكل نبضة

 المتوسط  واط

 : OPTIMIZER Mini IPG إلى جھاز  OMNI II Programmer من مبرمج  •
o ) تعدیل السعةAM :( "0 "  ،میكرو ثانیة 305= موجة حاملة لـ  " 1" = دون موجة حاملة 
o  كیلو ھرتز 23تردد الموجة الحاملة یبلغ 
o  :المتوسط  واط 0.27؛  الذروة واط 0.56الطاقة 

 IIIالملحق 

 إجراء االختبار الخاص بفحص التفاعل بین األجھزة: 
تنظیم ضربات القلب) إلى الخضوع الختبار جھاز  ،  ICDیحتاج المرضى المزروع لدیھم جھاز مصاحب (مثل جھاز  

جھاز   من  كٍل  عمل  من  للتأكد  الزرع  إجراء  نھایة  في   OPTIMIZER Mini IPGإضافي 
والجھاز المصاحب بصورة مالئمة. وتتمثل )  OPTIMIZER IVs IPGأو   OPTIMIZER Smart IPG (أي،

 خطوات إجراء االختبار الالزم فیما یلي:
 بحیث ال یقوم بتوصیل العالج المضاد لتسرع القلب أثناء ھذا االختبار. ICDقم ببرمجة جھاز  .1
  OPTIMIZER Mini IPGقم بتفعیل عالج تعدیل انقباض القلب وبرمج فترات االستشعار الخاصة بجھاز   .2

 بحیث یقوم بتوصیل عالج تعدیل انقباض القلب على نحٍو متسق في وجود الجھاز المصاحب.
بشكل متكرر وراقب المخططات الكھربائیة اآلنیة داخل    ™CCMتمدید فترات تأخیر سلسلة نبضات  قم ب .3

قبل أن یبدأ جھاز   ™CCM) لتحدید أقصى مقدار مسموح بھ لتأخیر سلسلة نبضات  ICD-EGMالقلب (
ICD    في تفسیر استشعاره لنبضات عالج تعدیل انقباض القلب على نحٍو خاطئ باعتبارھا تمثل موجاتR . 

 .™CCMقم بتوثیق الحد األقصى لمقدار تأخیر سلسلة نبضات  .4
 على القیمة السابقة لالختبار. ™CCMقم بإعادة برمجة فترة تأخیر سلسلة نبضات  .5
باستخدام مطبوعة معامالت ُمخصصة    ™CCMقم بتوثیق عملیة إعادة برمجة فترة تأخیر سلسلة نبضات   .6

 . IPGإلعداد جھاز 
 بحیث یتمكن من توصیل العالج المضاد لتسرع القلب.  ICDقم بإعادة برمجة جھاز  .7
باستخدام مطبوعة معامالت ُمخصصة إلعداد   .8 القلب  لتسرع  المضاد  العالج  تفعیل  إعادة  بتوثیق عملیة  قم 

 .ICDجھاز 
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