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باستخدام CONTOUR®CARE قم بقياس مستوى السكر 
في الدم في 5 خطوات سهلة.1 

نظام قياس سكر الدم 
CONTOUR®CARE

جاهز للقياس الفوري.*1

5

اقرأ النتيجة مع مالحظة عرض 
النطاق المستهدف.

رّكب المستشعر وسيتم تشغيل اغسل يديك وجففهما جيًدا.
جهاز القياس.

احصل على قطرة دم 
باستخدام جهاز الوخز.

1
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23

سحب الدم.

عملي: إذا كانت عينة الدم األولى قليلة 
للغاية، فسيظهر عد تنازلي على الشاشة 
ويمكنك وضع المزيد من الدم على نفس 

المستشعر في خالل 30 ثانية.

*يرجى قراء دليل االستخدام كاماًل وجميع المعلومات المضمنة في مجموعة جهاز القياس بعناية، قبل إجراء عملية القياس األولى.



باستخدام smartCOLOURTM قم بتصنيف 
القيمة بمجرد النظر.

*يمكن ضبط النطاقات المستهدفة بشكل شخصي على جهاز القياس. يرجى مناقشة طبيبك المعالج حول النطاقات المستهدفة الشخصية الخاصة بك.

يعطيك نطاق قيم األرقام المستهدفة smartCOLOURTM ثالثي األلوان الموجود 
بجهاز القياس توضيًحا مباشًرا لقيمة القياس. بحيث يمكنك تصنيف القيمة على 

الفور والتصرف وفقًا لذلك.*

يمكن أن يعتمد األشخاص الذين 
يعانون من مرض السكري على 

عرض النطاق المستهدف الملون، 
للوصول إلى القيم المستهدفة 

A1c.2 لهيموجلوبين
السهم على األصفر:

نتيجة القياس أعلى من 
النطاق المستهدف

السهم على األخضر:
نتيجة القياس ضمن 

النطاق المستهدف

السهم على األحمر:
نتيجة القياس أقل من 

النطاق المستهدف



اربط CONTOUR®CARE بسرعة وبسهولة 
1.CONTOUR®DIABETES App بتطبيق

افتح تطبيق CONTOUR®DIABETES App واختر 
من "Einstellungen" )اإلعدادات( نقطة القائمة 

"Meine Geräte" )جهازي(. انقر أعلى الجهة اليمنى على 
رمز "+" وقم بسهولة باتباع اإلرشادات التالية في التطبيق. 

( قيد التشغيل. ( Bluetooth وتأكد أن

ستجد هنا رمز المرورستجد هنا الرقم التسلسلي

اللغة

اللغة والموقع

العربية

ألمانياالموقع

42799

 CONTOUR®DIABETES عملي: يمكن استخدام تطبيق
 "Einstellungen" بأكثر من 25 لغة*. اختر من App

 "Sprache und Standort" اإلعدادات( نقطة القائمة(
)اللغة والموقع( وقم بإعداد اللغة التي تريد.

 CONTOUR®DIABETES App يتعرف تطبيق
آليًا على أي تغيير في المنطقة الزمنية ويميز قيم القياس 

المطابقة برمز طائرة.

*اللغة العربية غير متوفرة.



 :Ascensia Diabetes Service 
822 88 50 / 0800 )مجانًا(

 info@ascensia.de
www.diabetes.ascensia.de

 1 CONTOUR®CARE BGMS User Guide, October 2018.  2 Grady M et al. J Diabetes Sci Technol. 2018;12:1211–1219.
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نحن نهتم بجميع استفساراتك.
Evolving with you

يسهل عليك تطبيق CONTOUR®DIABETES App التعامل اليومي مع مرض السكري. يعد االستخدام 
سهاًل ومنطقيًا.

 Ascensia Diabetes Service ومع ذلك إذا كان لديك أي استفسار أو إذا احتجت إلى أي مساعدة، فإن
يسعدها أن تعتني بك وتقدم لك االستشارة باللغتين األلمانية واإلنجليزية.

 باإلضافة إلى ذلك تتوفر على موقعنا اإللكتروني فيديوهات مفيدة عن تطبيق 
 www.diabetes.ascensia.de/videos :CONTOUR®DIABETES App

متجر التطبیقات التنزیل من على

 اآلن على

Icons

HIGHLY
ACCURATE

  MONTHS 
SHELF LIFE

   MONTH 
SHELF LIFE

      MEAL 
MARKER

We have a set of icons for use across 
brand applications. 

  MONTHS 
SHELF LIFE

   MONTH 
SHELF LIFE

      MEAL 
MARKER

2.0 Our brand identity assets

39CONTOUR brand guidelines v1.0 Intellectual property. Please note the contents of this document are for demonstration and review. Individual images belong to third parties and may not be reproduced in any way.

Product benefit icons 
These icons are used for highlighting specific 
product benefits and appear on product 
packaging and advertising and product-specific 
publications such as HCP leaflets.

CONTOUR DIABETES App icon 
This icon is used to identify the CONTOUR DIABETES 
app on both Apple IOS and Android platforms.

It should be used at the time of change in the app 
store, anticipated to be June 2019.

Please use the master artwork file provided to create 
the required sizes and styling for the Apple iOS 
and Android App platforms. 

2.2 Our logo

قم بالتنزيل اآلن مجانًا:
 CONTOUR®DIABETES

App

ويمكنك االطمئنان تماًما إلى أن بياناتك آمنة. يلتزم تطبيق 
CONTOUR®DIABETES App بمتطلبات حماية البيانات األلمانية.


