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ومصفوفات محول  Treatment Kit ®Optuneباستخدام  TTFieldsمخّصص للمرضى الذین یتلقون عالًجا بمجاالت  الدلیلھذا 
 ).معقمة( INEالطاقة 
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 Treatment Kit ®Optuneنبذة عن  1
Optune Treatment Kit  ى في أورام الدماغ " TTFields"عبارة عن جھاز طبي محمول، وھذا الجھاز یبث مجاالت كھربیة تُسمَّ
كیلوھرتز  200على قتل الخالیا السرطانیة، وھذه المجاالت تُبَث بتردد  TTFields، وتعمل مجاالت INEباستخدام مصفوفات محول الطاقة 

 .مللي أمبیر كحّد أقصى 707یصل إلى ) جذر متوسط المربعات( RMSوبتیار مخرج 

 Optune Treatment Kitربما یكون بوسعك أن تستخدم . لالستخدام في المنزل Optune Treatment Kitلقد وصف طبیبك 
 Optune Treatmentاستخدم . اآلخرین تحتاج مساعدة من طبیبٍ أو من أحد أفراد األسرة أو أحد مقدمي خدمة الرعایة بمفردك، أو ربما

Kit  ساعة یومیًا، قم بأخذ استراحات قصیرة فقط لقضاء احتیاجاتك الشخصیة 18ألكبر عدد ممكن من الساعات في الیوم، بما ال یقل عن . 

Optune Treatment Kit یمكنك مباشرة حیاتك الیومیة العادیة أثناء حمل الجھاز في حقیبة . جھاز محمول، ویمكن تشغیلھ بالبطاریات
أما أثناء النوم . یشتمل الجھاز على أربع بطاریات قابلة إلعادة الشحن، تستمر كل منھا بالعمل حتى ساعتین أو ثالث ساعات. كتف أو حقیبة ظھر

 .بمقبس حائطي قیاسيالجھاز بالطاقة  إمدادط فیھا للبقاء في نفس المكان لمدة من الوقت، فیمكنك توصیل وحدة أو في غیر ذلك من أوقات تخط

 .أي إعدادات تحتاج تغییرھا Optune Treatment Kitكذلك ال یوجد في . صیانة منتظمة Optuneال یحتاج 

لإلمداد بطاریة مشحونة مثبتة في الجھاز، أو توصیل الجھاز بمصدر  وجود(متصٍل بالجھاز  للطاقةكل ما تحتاجھ ھو التأكد من وجود مصدر 
 .إذا كان الجھاز ال یعمل، سوف یقوم مؤشر خطأ صوتي بإصدار صافرة. وتشغیل الجھاز أو إیقافھ) متصٍل بمأخذ حائطي للتیار بالطاقة

ساعة  24االتصال على رقم ھاتف الدعم الفني على مدار كما یمكنك ). 21الجزء (وإصالحھا  الكتشاف المشكالتعلى دلیل  الدلیل یشتمل ھذا
 ).22الجزء (

 .قلل من زمن التوقف عن العالج إلى أدنى حد ممكن. مرتین في األسبوع INEاحلق شعر الرأس وغیِّر مصفوفات محول الطاقة 

 اأو في األوقات التي یمثل فیھا الجھاز مصدرً ال تقطع العالج إال لقضاء الحاجات الشخصیة مثل االستحمام أو ممارسة التمرینات الریاضیة 
 .INEأوقف العالج لتغییر مصفوفات محول الطاقة . لتشتتل

، والبس على رأسك غطاء رأس االستحمام )لكن اتركھا متصلة برأسك(عن الجھاز  INEإذا أردَت االستحمام، افصل مصفوفات محول الطاقة 
مثالً عندما تخلعھا، ولكن قبل ( INEیمكنك أن تحمم كامل الجسم وأن تبلل الرأس عندما ال تكون مرتدیًا لمصفوفات محول الطاقة .  حتى ال تبتل

 .إذا أردتَ  INEیمكنك ارتداء شعر مستعار أو قبعة فوق مصفوفات محول الطاقة ). أن تستبدلھا بزوج جدید
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 دواعي االستعمال 2
 

Optune Treatment Kit  مخصص لعالج المرضى الذین تم تشخیص إصابتھم حدیثًا بالورم األرومي الدبقي المتعدد األشكال
)GBM(ولعالج المرضى الذین یعانون من الورم األرومي الدبقي المتعدد األشكال المتكرر ، . 

 
 الورم األرومي الدبقي الُمشخَّص حدیثًا

) Treatment KitTM200A (Optune-NovoTTF ج المرضى الذین تم تشخیص إصابتھم حدیثًا بالورم األرومي مخصص لعال
مع تلقّي عالج المداومة  باالقترانوبعد الخضوع لجراحة ولعالج إشعاعي مع تلقّي العالج المساعد بتیموزوالمید، ) GBM(الدبقي المتعدد األشكال 

أسابیع  4ًما أو أكثر، ویتم البدء في استخدامھ بعد مرور أكثر من عا 18العالج مخصص للمرضى البالغین، ممن یبلغون من العمر . بتیموزوالمید
یجوز استخدام الجھاز في العالج بالتزامن مع عالج المداومة بتیموزوالمید . على الجراحة والعالج اإلشعاعي مع العالج المساعد تیموزوالمید

 .وأیًضا بعد إیقاف عالج المداومة بتیموزوالمید، )تیموزوالمید معالمرفقة العبوة  طبقًا للمعلومات الواردة في نشرة(
 

 الورم األرومي الدبقي المتكرر

تطور المرض مخصص لعالج مرضى الورم األرومي الدبقي المتكرر الذین  Treatment KitTM200A (Optune-NovoTTF ( إن
العالج مخصص للمرضى البالغین، ممن یبلغون من العمر . بعد العالج الجراحي واإلشعاعي والعالج بالدواء تیموزوالمید لمرضھم األصلي لدیھم
 .أسابیع على آخر جراحة أو عالج إشعاعي أو عالج كیماوي 4عاًما أو أكثر، ویتم البدء في استخدامھ بعد مرور أكثر من  18
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 موانع االستعمال، التحذیرات واالحتیاطات 3

 موانع االستعمال

إذا كنِت سیدة قادرة على . إذا كنِت حامًال أو تعتقدین أنِك ربما تكونین حامًال أو تحاولین الحمل Optune Treatment Kit ال تستخدمي
 .على السیدات الحوامل Optune Treatment Kitلم یُختَبَر . الحمل، فیجب أن تستخدمي وسیلة لمنع الحمل أثناء استعمال الجھاز

 
اضطراب تشنجي أولي أو َخَرف أو اضطراب (إذا كنَت تعاني من مرض عصبي آخر خطیر  Optune Treatment Kitال تستخدم 

 ).عصبي تنّكسّي مترّقٍ أو مرض االلتھاب السحائي أو التھاب الدماغ أو استسقاء الدماغ المصحوب بارتفاع الضغط داخل الِقحف
 

الموصلة ) الھیدروجیل(المائیة لھالمیات تجاه االحساسیة ب إذا كان من المعلوم أنك مصاب Optune Treatment Kit تستخدمال 
). TENS(أو أقطاب التحفیز الكھربي للعصب عبر الجلد ) ECG(للكھرباء مثل الجیل الُمستخَدم على الصقات أجھزة تخطیط كھربیة القلب 

في زیادة االحمرار والحكة، لكنھ ربما  Optune Treatment Kitفي ھذه الحالة، عادةً ما تتسبب مالمسة الجلد للجیل الُمستخدم مع 
 .یؤدي في حاالت نادرة إلى ردود فعل تحسسیة خطیرة مثل الصدمة أو الفشل التنفسي

 
 

 طلقاتأو شظایا ) مثل عظمة ناقصة دون وجود بدیل لھا(في حالة وجود جھاز طبي نشط مزروع أو عیب في الجمجمة  Optuneال تستخدم 
ألجھزة الطبیة اإللكترونیة النشطة أجھزةَ التحفیز العمیق للدماغ وأجھزة تحفیز النخاع الشوكي وأجھزة تحفیز العصب تشمل األمثلة على ا. ناریة

في ظل وجود أجھزة إلكترونیة مزروعة لالختبار، وربما یؤثر سلبًا  Optuneلم یخضع استخدام . الحائر والناظمة القلبیّة ومزیل الرجفان
ناریة لالختبار، ومن  طلقاتفي ظل وجود عیوب في الجمجمة أو شظایا  Optuneكذلك لم یخضع استخدام  .على أداء الجھاز المزروع

 .فاعلیتھ Optuneالمحتمل أن یؤدي ذلك إلى تلف في األنسجة أو یفقد 
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 التحذیرات

إال بعد الحصول على تدریب على ید شخص مؤھل مثل طبیب أو ممرض أو  Optune Treatment Kitال تشرع في استخدام : تحذیر
الذي اجتاز دورة تدریبیة ُمقدََّمة من الجھة الُمصنِّعَة للجھاز  Novocureأحد العاملین في المجال الطبي أو اختصاصي دعم أجھزة 

)Novocure .( كذلك سوف یتم تدریبك على ما ینبغي . النظاماستخدام ھذا  ، وتمّرنًا علىالدلیلسوف یشمل التدریب استعراًضا تفصیلیًا لھذا
دون الحصول على ھذا التدریب إلى  Optune Treatment Kitیمكن أن یؤدي استخدام . لك أن تفعلھ عند وجود أي مشكلة في العالج

حة في الرأس أو ردود فعل تحسسیة أو حتى إلى طفح جلدي متزاید في فروة الرأس أو قَُرح مفتو -في حاالت نادرة-توقف العالج، وربما یؤدي 
 .صدمة كھربیة

 

سنة؛ ففعالیة الجھاز واآلثار الجانبیة التي قد یتسبب فیھا في  18إذا كان عمرك أقل من  Optune Treatment Kitال تستخدم : تحذیر
 .ھذه الحاالت غیر معروفة

 

، استشر الطبیب قبل )خفیفطفح جلدي (عند حدوث تھیج في الجلد، وھو ما یظھر في صورة احمرار تحت مصفوفات محول الطاقة : تحذیر
الشروع في أي عالج لتھیج الجلد؛ فقد یوصى الطبیب باستخدام مستحضرات ستیرویدیة موضعیة متاحة بدون وصفة طبیة عند استبدال 

، فإن تھیج الجلد ربما یصبح أكثر ھذا الكریمإذا لم تستخدم . أن یساعد في التخفیف من تھیج الجلد ، ومن شأن ھذامحول الطاقة مصفوفات
الستیرویدي الموضعي، واتصل  الكریمإذا حدث ذلك، فتوقف عن استخدام . خطورة، بل وقد یؤدي إلى تھافت الجلد، التلّوثات، األلم والبثور

، فإن الكریمإذا امتنعَت عن استخدام ھذا . یُستخَدم عند استبدال مصفوفات محول الطاقةمضاد حیوي  كریمبطبیبك، الذي سوف یصف لك 
لكنَّ إیقاف العالج مؤقتًا ربما یقلل من فرص استجابتك . األعراض قدد تستمر، وربما یطلب منك الطبیب إیقاف العالج مؤقتًا حتى یبرأ الجلد

 .للعالج

 

بیجب أن تتم جمیع إجراءات : تحذیر وصیانتھ بنفسك، ربما تتسبب في اإلضرار  النظامإذا حاولت فتح . الصیانة بواسطة شخص مؤھَّل وُمدرَّ
 .كذلك قد تُصعَق كھربیًا لمالمسة األجزاء الداخلیة من الجھاز. بالنظام

 

 .غیر مسموح بإدخال أي تعدیالت على ھذا الجھاز: تحذیر
 

ضعف االتصال بفروة الرأس، وھو ما یجعل الجھاز یطلق تحذیًرا ویتوقف  INEول الطاقة یترتب على إعادة استخدام مصفوفات مح: تحذیر
إلى تفاقم التھاب الجلد، بل وقد یؤدي ذلك أیًضا في حاالت نادرة إلى حدوث  INEقد تؤدي إعادة استخدام مصفوفات محول الطاقة . عن العمل

 .، فاستشر طبیبك فوًرا)قیح أو انتفاخ أو حرارة(إذا كنَت تعاني من تلّوث في فروة الرأس . تلّوث موضعي
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 االحتیاطات

 .عن متناول األطفال والحیوانات األلیفة Optune Treatment Kitابعد : احترس

 

 .تُعَط لك من الطبیب ، أو لم تُرَسل إلیك من ُمصّنِع الجھاز أو لمOptune Treatment Kitال تستخدم أي أجزاء لم تُرفَق بـِ : احترس

 

أسالك ممزقة أو موصالت غیر محكمة أو مقابس مرتخیة (أي جزء متضّرًرا بدا إذا  Optune Treatment Kitال تستخدم : احترس
 ).أو شقوق أو كسور في الغالف البالستیكي

 

فھ، فیحول دون حصولك على العالج للمدة للبلل؛ فتعرض الجھاز للبلل ربما یتل INEال تعرض الجھاز أو مصفوفات محول الطاقة : احترس
إذا حدث ذلك، سوف یصدر . لبلٍل شدید، فیجعلھا غیر محكمة االلتصاق بالرأس INEأما تعرض مصفوفات محول الطاقة . الزمنیة المناسبة
 .INEمحول الطاقة  ، وحینئٍذ سوف یتعین علیك تغییر مصفوفاتإخطارالجھاز إشارة 

 

في وضع اإلیقاف عن التشغیل؛ حیث  Optuneأو فصلھا أن مفتاح الطاقة في جھاز  INEفوفات محول الطاقة تأكد قبل َوْصل مص: احترس
 .من الجھاز، وقد یسبب الضرر للجھاز إخطارأثناء تشغیل الجھاز سیتسبب في انطالق إشارة  INEمحول الطاقة  إن فصل مصفوفات

 

 .تجنب وضع كابل التوصیل حول العنق. الختناقربما یتسبب كابل التوصیل في مخاطر التعرض : احترس
 
 

. ثمة مخاطر تعرضك للسقوط بسبب تشابك كابل التوصیل؛ ومن ثم، ربما یجدر بك تعلیق الكابل في حزامك: احترس
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 مالحظات
 

 .فقط INEال یُستَخَدم إال مع مصفوفات محول الطاقة  Optune Treatment Kitالحظ أنَّ 

 

 .تتسبب في تنشیط أجھزة الكشف عن المعادن INEومصفوفات محول الطاقة  Optune Treatment Kitالحظ أنَّ 
 
 

ساعة في الیوم كي تحصل على أفضل استجابة للعالج،  18لمدة ال تقل عن  Optune Treatment Kitینبغي لك أن تستخدم أنھ الحظ 
 .الیوم یقلل من فرص االستجابة للعالجساعة في  18وأن استخدام الجھاز لمدة أقل من 

 
حتى لو كنت قد استخدمتھ أقل من مدة االستخدام الیومي الموصى  Optune Treatment Kitتتوقف عن استخدام أنھ ال ینبغي أن الحظ 

 .من فرص االستجابة للعالجالتوقف عن العالج یمكنھ أن یقلل . ال تتوقف عن استخدام الجھاز إال إذا أمرك الطبیب بذلك. ساعة 18بھا، وھي 

 

بالطاقة الستخدامھ في  إمدادأو مصدر /إذا كنَت تخطط للبقاء خارج المنزل ألكثر من ساعتین، اصطحب معك بطاریة إضافیة وأنك الحظ 
یقلّل إیقاف العالج  بالطاقة ربما یعني توقف العالج، وقد إمدادأو مصدر /حالة نفاد البطاریة التي تستخدمھا، وعدم اصطحاب بطاریة إضافیة و

 .مؤقتًا من فرص استجابتك للعالج
 

 
الحظ أنَّ البطاریات ربما تضعف بمرور الوقت، وتحتاج إلى االستبدال، وھذا ما سوف تعرفھ عندما تبدأ مدة تشغیل الجھاز على بطاریة 

ون ساعة ونصف فقط من بدء العالج، استبدل على سبیل المثال، إذا أضاء مؤشر البطاریة المنخفضة في غض. مشحونة بالكامل في النقصان
إن عدم وجود بطاریات بدیلة عندما تنفد بطاریاتك، ربما یعني توقف العالج، وقد یقّلل إیقاف العالج مؤقتًا من فرص استجابتك . البطاریة

 .للعالج

 

ینبغي عدم سد فتحات تھویة الجھاز الموجودة في واجھة الجھاز وأسفلھ؛ فمن شأن سد ھذه الفتحات أن یتسبب في سخونة زائدة أنھ الحظ 
دقائق، ثم أعد تشغیل  5فإذا حدث ذلك، أعد فتح فتحات التھویة، وانتظر . ، وھو ما یؤدي إلى توقف العالجاإلخطارللجھاز، وإطالق إشارة 

 .الجھاز

 

نبغي عدم سد فتحات تھویة شاحن البطاریة الموجودة على جانبي الشاحن؛ فمن شأن سد ھذه الفتحات أن یتسبب في سخونة زائدة یأنھ الحظ 
 .للشاحن، وھو ما قد یحول دون شحن البطاریات
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 ؟Optune Treatment Kitما مخاطر العالج باستخدام  4

، وھذا التھیج یبدو في Optune Treatment Kitعند استخدام  INEما یشاھد تھیج في الجلد تحت مصفوفات محول الطاقة  كثیًرا
. ضرًرا غیر قابل للعالج في الجلد Optuneبصفة عامة، ال یسبب . صورة طفح جلدي أحمر أو قرح صغیرة أو بثور على فروة الرأس

فإذا لم تستخدم تلك . من مكانھا INEمحول الطاقة ستیرویدیة موضعیة أو بنقل مصفوفات  اتكریمیمكن عالج التھیج الجلدي باستخدام 
إذا حدث ذلك، فتوقف عن . ، فإن تھیج الجلد ربما یصبح أكثر خطورة، وھذا بدوره قد یؤدي إلى قرح مفتوحة وتلّوثات وألم وبثورالكریمات
 الستیرویدي الموضعي، واتصل بطبیبك، الكریماستخدام 

 

 ؟Optune Treatment Kitما فوائد العالج باستخدام  5

بعد أن عاود الورم ظھوره مشابھة للمدة التي عاشھا المرضى الذین استخدموا  Optune كانت المدة التي عاشھا المرضى الذین استخدموا
من كل  22أشھر، بینما عاش  6.4في إحدى الدراسات السریریة، عاش نصف المرضى في كلتا المجموعتین أكثر من . عقاقیر السرطان

 .مریض عاًما واحًدا أو أكثر 100

 .بعد أن عاود الورم ظھوره بحیاة ذات جودة أفضل Optuneتمتع المرضى الذین استخدموا 

بعد نعرض في الصفحة التالیة جدوًال یوضح التأثیرات على الفائدة من استخدام الجھاز عندما یُستَخَدم بالشكل الصحیح أو غیر الصحیح 
 .معاودة ظھور الورم

 Optuneـلالفائدة من االستخدام الصحیح وغیر الصحیح 
 احتمالّیة النتیجة النتیجة احتمالّیة الحدث الحدث

    االستخدام الصحیح

استخدام الجھاز لمدة ال تقل عن 
 ساعة في الیوم 18

البقاء على قید الحیاة لفترة  %)87(شخًصا  98من  85
شھور بالمقارنة مع  3أطول ِبـ 

األشخاص الذین تلقوا العالج 
ساعة في  18لمدة أقل من 

 الیوم

 %)95( 85من  81

    استخدام غیر صحیح

استخدام الجھاز لمدة أقل 
 ساعة في الیوم 18من 

البقاء على قید الحیاة لفترة  %)13(شخًصا  98من  13
شھور بالمقارنة مع  3أقصر ِبـ 

األشخاص الذین تلقوا العالج 
ساعة في  18لمدة ال تقل عن 

 الیوم

 %)92( 13من  12

إلحاق البلل بالجھاز أو غمر 
 في الماء محول الطاقة مصفوفات

 غیر معروف توقف العالج غیر معروف

 غیر معروف توقف العالج غیر معروف تعامل األطفال مع الجھاز

 
مع تیموزوالمید قبل أن تعاود األورام ظھورھا لدى المرضى، تم قیاس  Optuneفي دراسة سریریة تمت باستخدام 

الوقت من بدء العالج إلى الوفاة عندما انضم نصف المرضى إلى الدراسة، وأیًضا عندما انضم إجمالي عدد المرضى، 
ار الوقت الذي عاشھ المرضى الذین استخدموا یوضح الجدول أدناه أن مقد. مریض، إلى الدراسة 700وعددھم 

Optune مع تیموزوالمید أكبر من الوقت الذي عاشھ المرضى الذین استخدموا تیموزوالمید بمفرده. 
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 تیموزوالمید+  Optuneالفائدة من  
 كل المرضى محل الدراسة نصف المرضى محل الدراسة

 أطول شھور 7نحو  شھور أطول 5نحو  االستخدام الصحیح

 شھور أطول 5نحو  شھور أطول 3 جمیع المشاركین
 

مع تیموزوالمید الذین ظلوا على قید الحیاة بعد سنتین أكبر من عدد  Optuneكذلك، كان عدد المرضى من مستخدمي 
 المرضى الذین استخدموا تیموزوالمید بمفرده 

 
 Optune(المرضى على قید الحیاة بعد مرور سنتین من البدء في العالج  

 )تیموزوالمید مقابل تیموزوالمید وحده+ 
 كل المرضى محل الدراسة نصف المرضى محل الدراسة

 %25مقابل % 43 %32مقابل % 48 االستخدام الصحیح

 %31مقابل % 43 %34مقابل % 48 جمیع المشاركین
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 Optune Treatment Kitنظرة عامة على  6
 

 

 
 )SPS9100مودیل ( المقبسمصدر اإلمداد بالطاقة عن طریق  1

 
 )ICH9100مودیل (شاحن البطاریات  2

 
 )INE9020Wو INE9020مودیل ( )INE( مصفوفات محوالت الطاقة المعزولة 3

 
 )BAG9100مودیل (حقیبة لحمل الجھاز والبطاریة  4

 
 )TFH9100مودیل ) (الجھاز( Optuneجھاز تولید المجال الكھربي  5

 
 )IBH9100مودیل (البطاریة  6

 
 )CAD9100مودیل ( والصندوقكابل التوصیل  7
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 الجھاز 7

ینبغي االستمرار في العالج . مضبوطة مسبقًا، وال یمكن للمریض تغییرھا Optune Treatment Kitالعالج بـ )بارامیترات(معاِمالت 
، %100مع استحالة الوصول بزمن العالج إلى ). أیام في األسبوع 7ساعة في الیوم،  24(ألطول مدة متصلة ممكنة  TTFieldsبمجاالت 

 .ینبغي تقلیل طول فترات التوقف عن العالج إلى أقل قدر ممكن

 .النظاموتوصیل البطاریة وتشغیل  حمل یجب أن تتعلم كیفیة وضع الجھاز في حقیبة

 :Optuneتسمح لك أدوات التحكم اآلتیة بتشغیل جھاز 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 TTFieldsبـ المعالجةتشغیل /زر إیقاف -3      مصدر اإلمداد بالطاقةمقبس كابل توصیل  -2        زر الطاقة -1

 البطاریة مقیاس - CAD(      6(مقبس كابل التوصیل  -5      البطاریة المنخفضة  /الخطأ/الطاقة تشغیل مؤشر -4

 
 

 المرفق بمصفوفات INEالمستخدم لمصفوفات محول الطاقة  دلیلفي  INEستجد تعلیمات حول كیفیة استخدام مصفوفات محول الطاقة : ملحوظة
 .INEمحول الطاقة 
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 قبل أن تبدأ 8
 

في وقٍت واحد، ویراعى تغییر ھذه المصفوفات مرتین في األسبوع لمواصلة  INEمحول الطاقة  مصفوفاتمن ) 4(ینبغي لك أن تستخدم أربع 
بمساعدة طبیب أو ممرض أو أحد مقدمي  INEیمكنك تغییر مصفوفات محول الطاقة . Optune® Treatment Kitالعالج باستخدام 

 .خدمة الرعایة الصحیة عند الحاجة

 .بما یضمن استمراریة العالج حتى زیارتك التالیة للطبیب INEة تأكد من توافر العدد الكافي من مصفوفات محول الطاق

سبق فتح  INEمحول طاقة تأكد من أن العبوة مغلقة بإحكام، وال تستخدم أي مصفوفة  INEمصفوفات محول الطاقة إحدى قبل أن تستخدم 
 .عبوتھا من قبل

أو مقدم خدمة الرعایة /ن أقل قدر من مخاطر التلوث، یمكنك أنت وفي عبوات منفصلة معقمة لضما محول الطاقة رغم أنھ یتم توفیر مصفوفات
أو إزالتھا؛ اغسل فروة الرأس  محول الطاقة اغسل یدیك دائًما قبل وضع مصفوفات: أن تتخذ خطوات إضافیة لتقلیل إضافي من خطر التلّوث

ف شفرة الحالقة الكھربیة حسب تمحول الطاقة بین عملیات استبدال مصفوفات  .علیمات الُمصّنِع بعد كل حالقة؛ نّظِ
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 من العبوة INEإخراج مصفوفات محول الطاقة  9
 

 .INEمحول الطاقة  اغسل یدیك قبل فتح الغالف الذي یحوي مصفوفات

وذلك بجذب حافتي الغالف المتقابلتین برفق كما یظھر في الرسم  ، INEالتي تحتوي على مصفوفات محول الطاقة 4افتح األغلفة الشفافة الـ
 .التوضیحي
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 INEمحول الطاقة  ةتجھیز الرأس لتثبیت مصفوف 10

 
 .اغسل رأسك بشامبو لطیف

 

أما ). حلق الرأس(، تجاھل ھذه الخطوة، وانتقل إلى الخطوة التالیة INEمحول الطاقة  إذا كانت ھذه المرة األولى التي تستخدم فیھا مصفوفات
بمسح الجلد بزیت أطفال إلزالة  -إذا لزم األمر ذلك -، فقم أنت أو الطبیب أو مقدم خدمة الرعایة INEمحول الطاقة  إذا كنَت تستبدل مصفوفات

م زیت األطفال في إزالة المادة الالصقة المتبقیة، لكنھ لن یعیق الجھاز یُستخدَ . السابقة INEمحول الطاقة  أي مادة الصقة متبقیة من مصفوفات
 .عن العمل

متاح في % (70امسح فروة الرأس بكحول بتركیز . شعر خفیفاحلق فروة الرأس كلھا باستخدام ماكینة حالقة كھربائیة، وال تترك أي 
 ).الصیدلیات المحلیة دون وصفة طبیة

من األنواع التي تباع دون وصفة طبیة إذا كانت فروة الرأس حمراء، وعالج الجروح ) ستیروید(دروكورتیزون یحتوي على ھی كریًمااستخدم 
دقیقة على األقل، ثم امسح فروة الرأس مرة أخرى  15، انتظر الكریمإذا استخدمَت ھذا . المفتوحة في فروة الرأس بحسب تعلیمات الطبیب

 .بعد التأكد من جفاف فروة الرأس INEمحول الطاقة  ات، ثم قم بتثبیت مصفوف%70بكحول بتركیز 
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 على الرأس INEتثبیت مصفوفات محول الطاقة  11
 

على رأسك بمساعدة الطبیب أو مقدم الرعایة  INE، ضع مصفوفات محول الطاقة )9على النحو المبین في الجزء (عقب تجھیز فروة الرأس 
على النحو المجَمل في الجزء (وتجھیز فروة الرأس  INEمحول الطاقة  أسبوع بنزع مصفوفاتقم بعد ذلك مرتین كل . إذا لزم األمر ذلك

عندما  INEمحول الطاقة  سوف تعرف أنھ حان الوقت لتغییر مصفوفات. INEمحول الطاقة  ، ثم ضع مجموعة جدیدة من مصفوفات)13
الجھاز على العمل بصورة سلیمة بسبب نمو الشعر؛ فنمو الشعر یمنع یزید معدل صافرات اإلنذار التي یصدرھا الجھاز التي تعني عدم قدرة 

 .وفروة الرأس INEمحول الطاقة  التماس الجید بین مصفوفات

انتبھ، إذا كانت . على رأسك بمساعدة الطبیب أو مقدم الرعایة إذا لزم األمر ذلك، اتبع الخطوات اآلتیة INEلوضع مصفوفات محول الطاقة 
 ).نزع المصفوفات القدیمة(، تجاھل الخطوة األولى INEمحول الطاقة  التي تستخدم فیھا مصفوفات ھذه المرة األولى

 .من رأسك عن طریق إزالة الشریط الالصق الطبي عن فروة الرأس INEمحول الطاقة انزع مصفوفات 

 .متصلة بأطراف توصیل بلونین، األسود واألبیض INEمحول طاقة  مصفوفات Treatment Kitتجد ضمن 

وألوانھا ھي على  INEمحول الطاقة  على الرأس، فأماكن مصفوفات INEلمصفوفات محول الطاقة انتبھ إلى مكان تثبیت األلوان المختلفة 
 ).األبیض(واألیمن واألیسر ) األسود(األمامي والخلفي : ھذا النحو

ز الجلد لوضع مصفوفات  .4على النحو الموصوف في الجزء  INEالطاقة  محول جّھِ

 .األولى INEمحول الطاقة  التي تغطي الجل عن مصفوفة) البطانة(انزع الطبقة البیضاء 
 .تأكد من عدم وجود أي غطاء شفاف بخطوط زرقاء على الجل، وفي حالة وجود مثل ذلك الغطاء، انزعھ برفق قبل المتابعة: ملحوظة

على رأسك على النحو المبین  INEمصفوفة محول الطاقة ، فضع INE ألولى التي تستخدم فیھا مصفوفات محول الطاقةإذا كانت ھذه المرة ا
 .الذي سلمك الطبیب إیَّاه INEات محول الطاقة في مخطط وضع مصفوف

الجدیدة  INEمحول الطاقة  وضع مصفوفات INEمحول الطاقة  ویراعى عند استبدال مصفوفات. یتوقف مكان المصفوفات على موقع الورم
 سنتیمتر في اتجاه السھم الموجود في مخطط وضع مصفوفة 2في نفس مكان المصفوفات القدیمة بوجٍھ عام، لكن مع تحریكھا بمقدار نحو 

 .INEمحول الطاقة 

محول  ضع مصفوفاتبمقدار ضئیل، ثم  INEمحول الطاقة ، حرك مصفوفات INEمحول الطاقة  للتقلیل من تھیج الجلد تحت مصفوفات
، وأحكم ضغطھا على INEمحول الطاقة  انزع األشرطة الموجودة على كل جانب من مصفوفات. الثالث األخرى بنفس الطریقة INEالطاقة 

 .على فروة الرأس INEمحول الطاقة  اضغط على طول حافة شریط مصفوفة. فروة الرأس
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 بالجھاز INEتوصیل مصفوفات محول الطاقة  12
 

ذي اللون  مقبس كابل التوصیلبالموصل األبیض أو األسود  ، بحیث یتصلاألربعة INEمحول الطاقة  موصالت مصفوفة  منِصل كًال 
ل األسود ب INEمحول الطاقة  على سبیل المثال، ِصل مصفوفة. المطابق ى (مقبس األسود الذات الموّصِ  ).، انظر المخطط"N1"ُمسمَّ

 .بنفس الطریقة INEمصفوفة محول الطاقة ب ثم صل الموّصالت الثالثة األخرى

معًا، واربطھا بقطعة صغیرة من الشریط  INEمحول الطاقة  امسك أسالك مصفوفة. اضغط بإحكام لتتأكد من دخول الموصالت حتى النھایة
 .الالصق، إذا أردتَ 

 . یمكنك تعلیق كابل التوصیل في حزامك

 .لالطالع على تعلیمات بشأن كیفیة البدء في العالج Optune® Treatment Kitالمستخدم لـ دلیلارجع إلى 
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 بدء وإیقاف تشغیل الجھاز 13

 .بالجھاز) 10أو  8انظر الجزء (لطاقة با لإلمداد ، قم بتوصیل مصدر للطاقة، إّما بطاریة مشحونة أو مصدرللبدء في العالج

 .ضع زر الطاقة الموجود أسفل الجھاز في وضع التشغیل .1
 

 
 
 

الموجود في الجانب األمامي من " الطاقة"ثواٍن ریثما تنتھي عملیة الفحص الذاتي للجھاز، حیث یُضاء مؤشر  10انتظر نحو  .2
 .الجھاز باللون األخضر

 
 .أیًضا باللون األخضر" البطاریة"، فسوف یُضيء مؤشر إمداد بالطاقةعند وجود بطاریة مشحونة ُمثبَّتَة، مع عدم التوصیل بمصدر 

 

، اإلمداد بالطاقةمتصالً بالجھاز، فسوف یستمد الجھاز الطاقة من مصدر  الرئیسي التیاربمصدر الطاقة المتصل اإلمداد بما إذا كان مصدر أ
 ".البطاریة"ولن یُضاء مؤشر 

 .مرة واحدة، لیبدأ العالج TTFieldبـ  المعالجةإیقاف تشغیل /تشغیل اضغط زر

 .، وتظل ھكذا طالما استمر العالجTTFieldsالمعالجة بـ إیقاف تشغیل /المحیطة بزر تشغیلسوف تُضيء المؤشرات الزرقاء 
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أما مؤشر . سوف تُعتم المؤشرات الخضراء والزرقاء والصفراء في أي غرفة مظلمة، وسوف تصبح ساطعة في أي وسط ُمضاء: ملحوظة
 .الخطأ ذو الضوء األحمر، فلن یُعتم في أي األحوال

صوتیة في إشارة إلى أن  إخطارفي غضون دقائق قلیلة من تشغیل الجھاز، سوف یصدر الجھاز إشارة  المعالجةإن لم یتم الضغط على زر 
مرة واحدة  المعالجةینبغي الضغط فوق زر . المعالجةھذا الصوت تَذِكَرة لبدء . في وضع اإلیقاف المعالجةالجھاز في وضع التشغیل، لكن 

 . المعالجة، ثم معاودة الضغط مرة أخرى لبدء اإلخطارإلسكات إشارة 
 
 

 :في أي من الحاالت اآلتیة إیقاف العالجیمكنك 
 

 :أثناء عمل الجھاز بصورة سلیمة )أ
 

 .TTFieldبـ  المعالجةإیقاف تشغیل /، حینئٍذ سوف تنطفئ المؤشرات الزرقاء المحیطة بزر تشغیلTTFieldsاضغط زر 
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 .ثم أوقف تشغیل الجھاز عن طریق وضع زر الطاقة الموجود أسفل الجھاز في وضع اإلیقاف
 

 

 :إذا حدث خطأ )ب
 

على النحو (، وسیصدر صوت صافرة مرتفع، وستضيء لمبة الخطأ الحمراء TTFieldsإذا حدث خطأ، سیقوم الجھاز بإیقاف تشغیل 
 ).الموضح أدناه

 :تشغیل الجھازإلیقاف 

 .، وحینئٍذ سوف تنطفئ لمبة الخطأ الحمراءاإلخطارالموجود في واجھة الجھاز إلیقاف إشارة  TTFieldsاضغط زر  .1
 .أوقف تشغیل الجھاز عن طریق وضع زر الطاقة الموجود أسفل الجھاز في وضع اإلیقاف .2
أِعد تشغیل الجھاز، وأعد . حول حل المشكالت لالطالع على تعلیمات) 15الجزء (وإصالحھا  اكتشاف المشكالتانظر دلیل  .3

 ).16الجزء (مستمرة، فاتصل بالدعم الفني  اإلخطارأما إذا ظلت إشارة . تشغیل العالج في حالة عدم وجود مشكلة

 

 :عندما یضيء مؤشر البطاریة المنخفضة )ج
 

 .تنبیًھا لك إلى حاجتك إلى تغییر البطاریة في الحالباللون األصفر، " البطاریة"، سیضيء مؤشر %20عندما تصل سعة البطاریة إلى نحو 

 
 

عندما یحدث ھذا، . TTFields المعالجة بـتوقف توسفي الصفیر،  اإلخطار، ستبدأ إشارة )ساعات 3-2بعد نحو (أما عندما تنفد سعة البطاریة 
تلك ھو نفسھ الصوت الذي یصدره الجھاز  اإلخطارإن صوت إشارة . إلى اللون األصفر، وتضيء لمبة الخطأ الحمراء" البطاریة"یتحول مؤشر 

األحمر كالھما معًا، ولیس المؤشر األحمر " الخطأ"األصفر ومؤشر " البطاریة"لكن في ھذه الحالة، سوف یضيء مؤشر . عند حدوث خطأ
 .وحده
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 :إلیقاف تشغیل الجھاز
 

الحمراء ولمبة " الخطأ"، وحینئٍذ سوف تنطفئ لمبة اإلخطارالموجود في واجھة الجھاز إلیقاف إشارة  TTFieldsاضغط زر  .1
 .الصفراء كلتاھما" البطاریة"

 .إیقاف/أوقف تشغیل الجھاز باستخدام زر تشغیل .2
 .8استبدل البطاریة باتباع الخطوات المذكورة في الجزء  .3
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 البطاریةَوْصل وفصل  14

بأربع بطاریات قابلة إلعادة الشحن، یتم إدخال البطاریات في الجھاز أثناء الضغط المستمر على الزرین  Optune Treatment Kitیأتي 
. في إشارة إلى وجود البطاریة في مكانھا الصحیح" طقطقة"یتم إدخال البطاریة حتى سماع صوت . األزرقین الموجودین على كال جانبي البطاریة

بطاریة واحدة في كل مرة، وینبغي اإلبقاء على  Optuneیستخدم . احترس أال تُسِقط البطاریة في مكانھا أو تدفعھا بقوة داخل فتحة البطاریة
عندما (استبدل البطاریة في كل مرة تنفد فیھا . ساعات 3إلى  2تستمر كل بطاریة من . األخرى في شاحن البطاریات) 3(البطاریات الثالث 

إذا كنَت تخطط للبقاء خارج المنزل ألكثر من ساعتین، اصطحب ). 6األصفر، على النحو الموضح في الجزء " البطاریة المنخفضة"يء مؤشر یض
 .بالطاقة مدادمعك بطاریات إضافیة أو مصدًرا لإل

 

 

 . تأكد أن مزالج البطاریة مثبت تماًما. اضغط برفق ألسفل إلحكام تثبیت البطاریة في مكانھا
 

 

 .إلزالة البطاریة من فتحة البطاریة، اضغط كال الزرین األزرقین على جانبي البطاریة واسحبھا حتى إزالتھا
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تظل البطاریات مشحونة إذا كانت خارج الشاحن لمدة قصیرة . ساعات 5أو  4لمدة ) 9انظر الجزء (أعد شحن البطاریات في الشاحن 
یمكنك شحن البطاریات واستخدامھا لمراٍت . ؛ لھذا السبب، اترك البطاریات اإلضافیة في الشاحن دائًما، إن أمكن ذلك)لساعات لكن لیس ألیام(

عندما . شھًرا 12إلى  9سوف تقل خالل ) اریة المنخفضةالبط إخطارقبل انطالق صافرة إشارة (عدیدة، لكنَّ مدة تشغیل البطاریات للجھاز 
 .للحصول على بطاریات بدیلة) 16انظر الجزء (یحدث ھذا، اتصل بالدعم الفني 

 .األصفر، فأمامك طریقتان الستبدال البطاریة المستنفََدة بأخرى مشحونة" البطاریة المنخفضة"عندما یضيء مؤشر 

، ویمكن المعالجةیسمح لك بتغییر البطاریة دون انقطاع ) حائطي مباشر إمداد بالطاقةبالقرب من مصدر یُستخَدم إذا كنَت : (البدیل األول
 :یرجى اتباع ھذه الخطوات. اإلخطاراستخدام ھذا البدیل قبل نفاد البطاریة تماًما، وقبل أن یطلق الجھاز إشارة 

 )10ء انظر الجز. (Optuneأدخل كابل مصدر الطاقة في مكانھ أسفل جھاز 

 .سوف تشیر اإلضاءة الموجودة في لوحة العرض إلى أن الجھاز لم یعد یعمل على طاقة البطاریة

 .انزع البطاریة من فتحة البطاریة عن طریق الضغط على الزرین األزرقین على جانب البطاریة
 

 .تثبیتھا في مكانھاأدخل البطاریة المشحونة بالكامل في فتحة البطاریة، ثم ادفعھا برفق ألسفل إلحكام 

 .الطاقة من مكانھ أسفل الجھازاإلمداد بانزع كابل مصدر 

، أو إذا كانت البطاریة قد استُنِفَدت بالكامل، یرجى استبدال البطاریة باتباع اإلمداد بالطاقةإن لم تكن موجوًدا بالقرب من مصدر : البدیل الثاني
 : ھذه الخطوات

 

 .مرة واحدة TTFieldsبالضغط فوق زر  اإلخطارأوقف إشارة 

 ).موجود أسفل الجھاز(أوقف تشغیل الجھاز باستخدام زر الطاقة 

 .انزع البطاریة من فتحة البطاریة عن طریق الضغط على الزرین األزرقین على جانب البطاریة
 

 .بیتھا في مكانھاأدخل البطاریة المشحونة بالكامل في فتحة البطاریة، ثم ادفعھا برفق ألسفل إلحكام تث
 

تستغرق (من عملیة الفحص الذاتي  النظامأعد تشغیل الجھاز، وابدأ العالج عن طریق وضع زر الطاقة في وضع التشغیل، وانتظر ریثما ینتھي 
 ).6انظر الجزء ( TTFields، ثم اضغط زر )ثوانٍ  10نحو 
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 ).9على النحو الموضح في الجزء (ضع البطاریة المستھلكة في الشاحن إلعادة شحنھا 
 
 

 
 
 
 
 

 البطاریة مقیاسفحص 

 .ال یشوش فحص البطاریة العالَج وال یوقفھ. أن تفحص مقدار الطاقة المتبقي في البطاریة Optuneربما ترغب أثناء استخدام 

إلى الطاقة المتبقیة في البطاریة بالقراءة لفحص طاقة البطاریة، اضغط على الزر الموجود أعلى خرطوشة البطاریة مرة واحدة، حیث یُشار 
 .، تماًما مثل مؤشر وقود سیارتك"فارغ"إلى " ممتلئ"من مستوى  المقیاسیقیس . التي تظھر على یمین الزر
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 مشحونة بالكامل

 فارغة

 %25مشحونة بنسبة 

 %50مشحونة بنسبة 

 %75مشحونة بنسبة 
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 شحن البطاریة 15

 .قیاسيحائطي  مقبسیقوم شاحن البطاریات بشحن البطاریات المستنفََدة، ویستخدم الشاحن الطاقة من 

، وضع زر الطاقة الموجود في الجانب الخلقي للشاحن في وضع قیاسيحائطي  بمقبسالخاص بالشاحن  الطاقةقبل شحن البطاریات، ِصل كابل 
 .سوف تضيء اللمبة الصغیرة الموجودة في مركز اللوحة األمامیة باللون األخضر في إشارة إلى أنَّ الشحن جارٍ . التشغیل

 :لشحن بطاریة مستنفََدة

 .ضع البطاریة المستنفََدة في واحدة من الفتحات الثالث الموجودة أعلى الشاحن، وادفع البطاریة ألسفل حتى تدخل الفتحة بالكامل .1
تبدأ اللمبة الموجودة مباشرة أمام الفتحة التي وضعت البطاریة فیھا في الومیض بلون أخضر في إشارة إلى أنھ یجري شحن سوف  .2

 . من الشحن التام، سوف تزداد سرعة الومیض% 80البطاریة، وبمجرد وصول مستوى شحن البطاریة إلى 
، یتحول الضوء من األخضر الوامض إلى األخضر الثابت، )ساعات 5إلى  4یستغرق ذلك نحو (عندما تصبح البطاریة مشحونة بالكامل  .3

 .مقبس مصدر التیار الرئیسيویختفي ھذا الضوء األخضر الثابت فور نزع البطاریة أو فصل الشاحن عن 

ال . الدعم الفني الستبدالھاإذا تحول الضوء الموجود أمام الفتحة إلى األحمر، فإن ھذا یشیر إلى وجود عیب في البطاریة، ویتعین علیك االتصال ب
 .تستخدم أي بطاریة تتسبب في ظھور ضوء أحمر على الشاحن

 .ابِق البطاریات في الشاحن حتى بعد تمام شحنھا؛ فھذا لن یضر بالبطاریات
 

 
 

 
 للشاحن مصدر التیار الرئیسيكابل  1

 
 زر الطاقة 2

 
  .وإیقافھ ومكان توصیل كابل الطاقةمنظر خلفي لشاحن البطاریات یوضح مكان تشغیل الشاحن 
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 البطاریة 1
 

 الشاحنفتحة  2
 

 مؤشر الشاحن 3
 

 الشاحن 4
 
 
 

 .منظر أمامي لشاحن البطاریات یوضح كیفیة تثبیت البطاریات في الشاحن
أو عن الشاحن  مصدر التیار الرئیسيإال عند فصل كابل الطاقة فعلی�ا سواء عن  مصدر التیار الرئیسيالحظ أنَّ الشاحن لن یُعتبر مفصوًال عن 

 .نفسھ

وضع ). جزء یالمس المریض مالمسة بدنیة(مخرج اإلشارة أو الجزء المستخدم /الحظ أنَّ الشاحن یُعتبر من معدات الفئة الثانیة، دون مدخل
 .وجود مواد قابلة لالشتعالالشاحن غیر مخصص لالستخدام في . تشغیل مستمر: التشغیل

 .التعقیم والتطھیر غیر مطلوبین
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 بالطاقة مداداستخدام مصدر اإل 16

اد بالطاقة عن مصدر اإلمدفي األوقات التي تخطط فیھا للبقاء في مكان واحد لمدة معینة، كأن تكون نائًما على سبیل المثال، یمكنك استخدام 
. خالفًا للبطاریات مصدر اإلمداد بالطاقة عن طریق المقبسبدالً من البطاریات، حیث إنھ ال توجد حدود لمدة تشغیل الجھاز ب طریق المقبس

 ).مترددفولت تیار  230(أو األوروبیة ) فولت تیار متردد 120(مع مآخذ التیار األمریكیة  مصدر اإلمداد بالطاقة عن طریق المقبسیعمل 

بالطاقة أسخن من أن یُمس، فافصلھ  مدادأما إذا أصبح مصدر اإل. بالطاقة أثناء االستخدام مدادالحظ أنھ من الطبیعي أن ترتفع حرارة مصدر اإل
 ).16الجزء (واتصل بالدعم الفني 

فإذا كان الجھاز یعمل بالفعل، فإنھ سوف . بالطاقة، سوف یستخدمھ الجھاز بوصفھ مصدر الطاقة صاحب األولویة مدادعند توصیل مصدر اإل
 .بالطاقة مدادیتحول تلقائیًا من طاقة البطاریة إلى طاقة مصدر اإل

 

 
 
 

 
 

  مصدر اإلمداد بالطاقة عن طریق المقبستوصیل 

 .للنظامباستخدام كابل الطاقة المصاحب  قیاسيحائطي  بمقبسبالطاقة  مدادقم بتوصیل مصدر اإل .1
یرجى مالحظة أن . مصدر اإلمداد بالطاقة عن طریق المقبسلسَت في حاجة إلى نزع البطاریة من الجھاز حتى تتمكن من استخدام  .2

توضع  ، بل ینبغي أنعن طریق المقبس بالطاقة مدادوجود البطاریة في الجھاز ال یعني أنھا سوف تُشَحن بعد توصیل مصدر اإل
في وضع نشط، لسَت في حاجة إلى  TTFieldsإذا كانت مجاالت . البطاریات المستنفََدة على شاحن البطاریات إلعادة الشحن

 .بالطاقة مدادإیقافھا حتى تتمكن من توصیل مصدر اإل
في منفذ قابس التیار المتردد المستدیر الموجود  مصدر اإلمداد بالطاقة عن طریق المقبسسلك ب المستدیر الخاص موصلالادخل  .3

 ).بجوار زر الطاقة(خلف الجھاز 
بالطاقة دون مقاطعة  مدادتعمل، سوف یتحول الجھاز تلقائیًا إلى العمل بالطاقة التي یزودھا مصدر اإل TTFieldsإذا كانت مجاالت  .4

TTFields .في وضع التشغیل، وانتظر ریثما ینتھي الجھاز من عملیة  أما إذا كان الجھاز في وضع اإلیقاف، فضع مفتاح الطاقة
 ).6انظر الجزء (لبدء تشغیل الجھاز  TTFields، ثم اضغط زر )ثوانٍ  10تستغرق نحو (الفحص الذاتي 

 منفذ التیار المتردد موجود بالقرب من زر الطاقة
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 إلى طاقة البطاریةوالرجوع مرة أخرى عن طریق المقبس بالطاقة  مدادلفصل مصدر اإل

تعمل،  TTFieldsإذا كانت مجاالت . بالطاقة مدادتأكد من وجود بطاریة مشحونة مثبتة على نحو سلیم في الجھاز قبل نزع مصدر اإل .1
د سوف یتحول الجھاز تلقائیًا إلى العمل بطاقة البطاریة بمجر. عن طریق المقبس بالطاقة مدادلن تحتاج إلى إیقافھا قبل نزع مصدر اإل

 .بالطاقة مدادنزع مصدر اإل
 .من المأخذ الموجود خلف الجھاز عن طریق المقبس بالطاقة مدادانزع موصل مصدر اإل .2
أما إذا كان الجھاز في وضع اإلیقاف، فضع مفتاح الطاقة في وضع التشغیل، وانتظر ریثما ینتھي الجھاز من عملیة الفحص الذاتي  .3

 .لبدء تشغیل الجھاز TTFields، ثم اضغط زر )ثوانٍ  10تستغرق نحو (
 .الستخدامھ مستقبالً عن طریق المقبس بالطاقة  مداداحفظ مصدر اإل .4
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 وكابل التوصیل صندوق 17

 باللون 2(األربعة  محول الطاقة تتصل موصالت مصفوفة. التوصیل بصندوقكابل التوصیل عبارة عن كابل لولبي قابل لإلطالة، یصل الجھاز 
على الرأس، حیث یوضع األسود  محول الطاقة تتفق أكواد األبیض واألسود مع مكان مصفوفة. التوصیل بصندوق) باللون األبیض 2األسود و

 .في الجزئین الخلفي واألمامي من الرأس، بینما یوضع األبیض على كال الجانبین

ألمامیة، ویوجد فوق مأخذ كابل التوصیل صورة شخص، ویوجد بجواره یتصل كابل التوصیل بالجھاز من المأخذ الموجود على یسار اللوحة ا
ادفع الموصل حتى تسمح صوت . یتم إدخال كابل التوصیل في المأخذ على أن یكون السھم الموجود على الموصل ألعلى. حلقة بیضاء تحیط بھ

 .طقطقة، وھذا الصوت یعني أنھ في مكانھ الصحیح

ال تستعمل . م الموجود على كابل التوصیل موجًھا ألعلى، ومحاذیًا للسھم الموجود على مأخذ الموصل في الجھازالحظ أنھ من المھم أن یكون السھ
 . إذا كانت المحاذاة صحیحة، فلن یحتاج قوة في إدخالھ. القوة في إدخال كابل التوصیل في المأخذ
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 ):إیقاف تشغیل الجھازبعد (توجد طریقتان للفصل من الجھاز لالستراحة من العالج 

 .افصل كابل التوصیل عن الجھاز .1
 .عن كابل التوصیل محول الطاقة افصل مصفوفات .2

 :لفصل كابل التوصیل عن الجھاز

 .، ثم أوقف تشغیل الجھاز باستخدام زر الطاقةTTFieldsأوقف العالج بالضغط فوق زر 
 

 .تجذب من السلك نفسھال . أخرج كابل التوصیل من المأخذ بالضغط فوق الجلبة والجذب

 :للبدء بالعالج مرة أخرى بعد االستراحة. والصندوقیمكنك اآلن أن تتحرك بحریة من دون الجھاز، لكنك تظل متصالً بكابل التوصیل 

 .ادخل كابل التوصیل بمأخذ كابل التوصیل على أن یكون اتجاه السھم ألعلى .1
ل الجھاز باستخدام زر الطاقة .2  ).ثوانٍ  10تستغرق نحو (انتظر ریثما تنتھي عملیة الفحص الذاتي . شغِّ
 .TTFieldsباستخدام زر  TTFieldsشغل  .3
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 :عن كابل التوصیل محول الطاقة لفصل مصفوفات

ل كاب صندوقمن  محول الطاقة لالستراحة من العالج وفصل الجھاز تماًما مع ترك المصفوفات وحدھا على الرأس، انزع كابالت مصفوفة
كابل التوصیل متصل بالجھاز من مأخذ كابل . 11كابل التوصیل على النحو الموضح في الجزء  بصندوقالمصفوفات األربعة متصلة . التوصیل
 .التوصیل

 ،TTFieldsأوقف العالج بالضغط فوق زر  .1
 .باستخدام زر الطاقة Optuneأوقف تشغیل جھاز  .2
ربما تضطر إلى قلقلة . التوصیل بجذبھا على النحو الموضح في الصورة أدناه صندوقمن  محول الطاقة انزع موصالت مصفوفة .3

 .حتى تتمكن من نزعھا محول الطاقة كابالت مصفوفة
األسود (باللون المناسب لھا  محول طاقة التوصیل، وقم بتوصیل كل مصفوفة بصندوق محول الطاقة لمعاودة العالج، صل مصفوفات

 ).انظر فقرة سابقة من ھذا الجزء(على الرأس  محول الطاقة صفوفةالذي یالئم موضع م) أو األبیض
األربعة، ضع مفتاح الطاقة في وضع التشغیل، وانتظر ریثما تنتھي عملیة الفحص  محول الطاقة بعد االنتھاء من توصیل كل مصفوفات .4

 .لبدء العالج من جدید TTFields، ثم اضغط زر )ثوانٍ  10تستغرق نحو (الذاتي 
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 الجھازحمل  18

ا  على یتالئم جھاز تولید المجال الكھربي شامالً البطاریة مع حقیبة الحمل، التي یمكن حملھا بطریقتین، سواء بإمساكھا من المقبض أو بتعلیقھ
 .الكتف أو عبر الجسم باستخدام حزام الحمل المرفق

َمة لتسمح بالتدفق  Optuneـفال تضع الجھاز في حقیبة أخرى؛ : ملحوظة مزود بمروحة تحتاج إلى ھواء متدفق، والحقیبة المرفقة بالجھاز ُمصمَّ
 .إخطارإذا وضعَت الجھاز في حقیبة ال توفر التھویة المناسبة، فربما ترتفع حرارتھ، ویطلق إشارة . الصحیح للھواء
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 الرموز التخطیطیة مسرد 19
 

 INEالطاقة لمصفوفات محول 
 
 
 

 .معقمة باستخدام أشعة غاما INEمصفوفات محول الطاقة 

 
 

 .ال تعاود تعقیمھا

 
 

 
 .إذا كانت العبوة ممزقة INEتستخدم مصفوفات محول الطاقة ال 

 
 .مخصصة لالستعمال لمرة واحدة فقط، وال یُعاد استعمالھا INEمصفوفات محول الطاقة  

 
 .والمصادر المشعةتحفظ بعیًدا عن الحرارة  

 
 

 .للماء INEتعرض مصفوفات محول الطاقة ال 

 
 .قابلة للكسر، تعامل معھا بحرص 

 
 

 درجة مئویة 27درجات مئویة و 5یتراوح نطاق حرارة التخزین بین 

 
 .ارجع إلى تعلیمات االستخدام 

 
 احترس 

 
 جھاز طبي

 
 الدفعةرمز 
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 INE9020/INE9020Wرقم الكتالوج 

 
 تاریخ انتھاء الصالحیة

 

 تاریخ التصنیع 

 

 معلومات الُمصنِّع

 
 .اتصل بالدعم الفني لترتیب التخلص الصحیح من المصفوفات المستھلكة أو غیر المستخدمة

 
 للجھاز

 
 

 

التحذیرات ارجع إلى تعلیمات االستخدام للوقوف على معلومات احترازیة مثل : احترس
 .واالحتیاطات

 

 
 تاریخ التصنیع

 

 
 .تعامل معھا بحرص -قابلة للكسر 

 

 

 .اتبع تعلیمات االستخدام

 

 
 .درجة مئویة 40درجات مئویة أو أعلى من  5-ال تعرض الجھاز لدرجات حرارة أقل من 

 

 

 %.93أو أعلى من % 15ال تعرض الجھاز لرطوبة أقل من 

 

 

 الُمصنِّعمعلومات 

YYYY-MM 
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ال تدخل غرف حیث ترتفع الرطوبة أو یكون ھناك خطر التعرض المباشر لمیاه أثناء ارتداء 

 .الجھاز

 .ال تستعمل الجھاز إن لم یكن داخل الحقیبة الخاصة بھ

 

 
 .فقط في األماكن الداخلیةلالستعمال 

 

 
 

 

التخلص الصحیح من البطاریات المستھلكة اتصل بالدعم الفني لترتیب . بطاریات من أیون اللیثیوم
 .أو غیر المستخدمة

 

 .بعیًدا عن الحرارة المرتفعة ومصادر اإلشعاع Optune Treatment Kitتُحفَظ أجزاء 

 

 .یرمز إلى الجزء الذي یالمس المریض -للجزء المستخدم على المریض  BFالنوع 

 

 تاریخ انتھاء الصالحیة

 

یكون الجھاز في وضع  Iعندما یكون المفتاح في وضع : Optuneـلإیقاف الطاقة /تشغیلمفتاح 
 .یكون الجھاز في وضع اإلیقاف Oعندما یكون المفتاح في وضع . التشغیل

 

یكون  Iعندما یكون المفتاح في وضع : إیقاف الطاقة لشاحن البطاریات/مفتاح تشغیل
 Oعندما یكون المفتاح في وضع . الجھاز في وضع التشغیل، ویُضاء باللون األخضر

 .یكون الجھاز في وضع اإلیقاف

 

 
 

 رقم الكتالوج

 

 الرقم التسلسلي

YYYY-MM 
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 IEC 60601-1توجیھات البحسب  IIة من الفئة معدّ 

 

 جھاز طبي
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 التخلص من الجھاز 20

 .ال تلِقھا في سلة المھمالت. المستعملة INEمحول الطاقة  لترتیب التخلص الصحیح من مصفوفات Novocureیرجى االتصال بـ

 ).بیولوجیة(مع السلطات المحلیة لتحدید الوسیلة الصحیحة للتخلص من األجزاء التي یُحتَمل أن تكون لھا مخاطر حیویة  Novocureتتواصل 

 
 الظروف البیئیة للتشغیل والتخزین والنقل الطبیعي 21

 
 ظروف التشغیل

 :بصورة عادیة في الظروف المحددة أدناه النظامجمیع مكونات  ینبغي استخدام
 

 .بشكل رئیسي لالستخدام المنزليمخصص  النظام
 

 .فقط في األماكن الداخلیةبالطاقة مخصصان لالستعمال  مدادشاحن البطاریات ومصدر اإل
 

أجزاء الجھاز اإلضافیة والمصفوفة غیر مخصصة لالستخدام تحت ُدش االستحمام أو في حوض االستحمام أو المغسلة أو تحت المطر الكثیف، 
 .دام في وجود مواد قابلة لالشتعالوغیر مخصصة أیًضا لالستخ

 
 .على األرض أي خطورة على السالمة، لكن من المتوقع أن یتوقف ھذا الجزء عن العمل النظامال یمثل سقوط أي جزء من 

 
  شروط الرؤیة

 أي شرط
 

 التنظیف
تجنب استخدام المنظفات أو . واألوساخ العادیةبین الحین واآلخر بقطعة قماش رطبة إلزالة الغبار  للنظامیمكن تنظیف كل المكونات الخارجیة 

 .الصابون
 

 النظامظروف التشغیل الفیزیائیة لكل مكونات 
 درجة مئویة 40+درجات مئویة إلى  5-: نطاق الحرارة

 %93-15نطاق الرطوبة النسبیة 
 ھكتوباسكال 1060-700: نطاق الضغط المحیطي

 
 ظروف التخزین

 درجة مئویة للجھاز واألجزاء اإلضافیة  40+درجات مئویة إلى  5-: نطاق الحرارة

  INEدرجة مئویة لمصفوفات محول الطاقة  27+درجات مئویة إلى  5: نطاق الحرارة

 للجھاز واألجزاء اإلضافیة % 93-15: نطاق الرطوبة النسبیة
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 ظروف النقل

 :البري في ظروف محمیة من عوامل الطقس على النحو اآلتي/الجويیمكن نقل الجھاز واألجزاء اإلضافیة باستخدام وسائل النقل 

 درجة مئویة 40+درجات مئویة إلى  5-: نطاق الحرارة •
 %93-15: الرطوبة النسبیة القصوى •
 .ممنوع التعرض المباشر للماء •

 :الطقس على النحو اآلتيالبري في ظروف محمیة من عوامل /باستخدام وسائل النقل الجوي INEیمكن نقل مصفوفات محول الطاقة 

 درجة مئویة 40 -صفر درجة مئویة : نطاق الحرارة •
 .ممنوع التعرض المباشر للماء •

 
یرجى . یمكن اصطحابھا في كابینة المسافر. تحتوي البطاریات على مادة أیون اللیثیوم، ویُحَظر فحصھا كما تُفَحص األمتعة عند السفر جًوا: ملحوظة
. إذا كانت لدیك أي أسئلة تتعلق بتقییدات السفر Novocureمراجعة 
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 وإصالحھا اكتشاف المشكالت 22

 .دعم الجھاز أو بخط الدعم الفني أخصائيیرجى االنتباه إلى ضرورة وجود الرقم التسلسلي للجھاز عند االتصال ب

 :وإصالحھا INE مصفوفات مشكالتتشاف كا

 اإلجراءات المطلوب اتخاذھا األسباب المحتملة المشكلة

احمرار في الجلد 
 تحت

مصفوفات محول 
 INEالطاقة 

یحتوي على الھیدروكورتیزون یصفھ لك الطبیب عند  كریماستخدام  .1 من األعراض الجانبیة الشائعة
 .INEمحول الطاقة  استبدال مصفوفات

ك مكان وضع مصفوفات .2  2بمقدار  INEمحول الطاقة  حّرِ
بحیث یكون الجل الالصق بین العالمات (سنتیمتر عن المكان السابق 

 ).الحمراء

 :إذا ازداد االحمرار سوًءا
 .راجع الطبیب المعالج. 1

 بثور تحت
مصفوفات محول 

 INEالطاقة 

 .راجع الطبیب المعالج .من األعراض الجانبیة النادرة

 حكة تحت
مصفوفات محول 

 INEالطاقة 

یحتوي على الھیدروكورتیزون یصفھ لك الطبیب عند  كریماستخدام  .1 .الجانبیة النادرةمن األعراض 
 .INEمحول الطاقة  استبدال مصفوفات

ك مكان وضع مصفوفات .2  2بمقدار  INEمحول الطاقة  حّرِ
بحیث یكون الجل الالصق بین العالمات (سنتیمتر عن المكان السابق 

 ).الحمراء

 :إذا ازدادت الحكة سوًءا
 .الطبیب المعالج راجع

مؤشر الطاقة في 
الجھاز ال یضيء بعد 

 تشغیل الجھاز

 البطاریة مستنفدَة .1

 عطل في البطاریة .2

 عطل في الشاحن .3

 عطل في الجھاز .4

 .استبدل البطاریة. 1

 :إذا استمرت المشكلة

 ضع مفتاح الطاقة في وضع اإلیقاف .1

 اتصل بأخصائي دعم الجھاز .2

انفصال أي 
 كابل عن

كابل /المصفوفة
 الجھاز/التوصیل

تعرض الكابالت لقوة  .1
 ملموسة زائدة

 عطل في الجھاز .2

 .المعالجةإلیقاف  TTFieldsاضغط زر  .1

 ضع مفتاح الطاقة في وضع اإلیقاف .2

 اتصل بأخصائي دعم الجھاز .3

سقط الجھاز أو 
 تعرض للبلل

 .المعالجةإلیقاف  TTFieldsاضغط زر  .1 استخدام غیر صحیح

 اإلیقافضع مفتاح الطاقة في وضع  .2

 اتصل بأخصائي دعم الجھاز .3
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 اإلجراءات المطلوب اتخاذھا األسباب المحتملة المشكلة

 البطاریة منخفضة .1 إنذار الجھاز ینطلق

الكابل أصبح غیر محكم أو  .2
 انفصل

 فتحات التھویة مسدودة .3

محول  تعرض مصفوفة .4
لمنطقة ساخنة  INEالطاقة 

بسبب االستلقاء على وسادة أو 
 .سطح آخر عازل

ضعف اتصال مصفوفة  .5
بسبب نمو  INEمحول الطاقة 

 .لسبٍب آخرالشعر أو 

 عطل في الجھاز .6

تم تشغیل الجھاز دون أن  .7
 .المعالجةنشط ت

 :إذا كان مؤشر البطاریة المنخفضة ُمضاء

 .استبدل البطاریة على النحو المذكور أعاله .1

 .ابدأ تشغیل العالج .2

 :إذا أضاء مؤشر الخطأ دون أن یُضاء مؤشر البطاریة المنخفضة

 .اإلنذارإلیقاف  TTfieldsاضغط زر  .1

مرة  TTfieldsانتظر بضع ثواٍن، ثم اضغط زر  .2
 .أخرى

 المعالجة بـ إذا أضاءت اللمبات الزرقاء الثالثة المحیطة بزر .3
TTfields  ،اقد تم تنشیطھ المعالجةكون ت. 

 .مرتخیة/لتتأكد من أنھا غیر مفكوكة القوابسافحص جمیع  .4

افحص فتحات التھویة الموجودة في الجھاز والشاحن لتتأكد  .5
 .أنھا غیر مسدودةمن 

 .إذا كنَت مستلقیًا، حرك رأسك .6

بإحكام بالرأس،  INEمحول الطاقة  تأكد من التصاق مصفوفات .7
 .واستخدم شریًطا الصقًا إذا تطلب األمر ذلك

 .ابدأ العالج من جدید .8

، أوقف تشغیل الجھاز، واتصل بأخصائي دعم نذاراإلإذا استمر انطالق  .9
 .الجھاز

یظل مؤشر البطاریة 
المنخفضة مضاًء 
حتى بعد استبدال 

 .البطاریة

 عطل في الشاحن .1

 عطل في البطاریة .2

 عطل في الجھاز .3

 .استبدل البطاریة بأخرى مشحونة .1

 .إذا استمرت المشكلة، اتصل بأخصائي دعم الجھاز .2
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 :الجھاز وإصالحھا مشكالتاكتشاف 
 

 اإلجراءات المطلوب اتخاذھا األسباب المحتملة المشكلة

عند تشغیل الجھاز، ال تُضاء أي 
 لمبات

 .الجھاز غیر متصل بمصدر للطاقة .1

إذا كان یستمد الطاقة من بطاریة، فالبطاریة  .2
 .مستنفَدَة

 مدادإذا كان یستمد الطاقة من مصدر اإل .3
 .بالطاقة، فھو غیر مثبت بإحكام بالمأخذ الحائطي

 عطل في الجھاز .4

 عطل في مصدر الطاقة .5

 مقیاسإذا كان یستمد الطاقة من بطاریة، تحقق من  .1
فإذا كانت كذلك،  .البطاریة للتأكد من أنھا غیر ُمستَنفَدَة

 مداداستبدل البطاریة بأخرى مشحونة أو بمصدر اإل
 .بالطاقة

الجھاز ومصدر الطاقة تحقق من صحة توصیل  .2
 .كلیھما وأعد المحاولة

تحقق من سالمة كل الموصالت، بحیث ال یبدو  .3
 .منھا شيء متضرر أو مكسور على أي نحو

إذا تعذر تشغیل الجھاز سواء ببطاریة أو بمصدر  .4
بالطاقة، أو إذا بدا شيء متضرًرا، یرجى  مداداإل

 .االتصال بأخصائي دعم الجھاز

عند تشغیل الجھاز تصدر عنھ 
مستمرة،  إخطارأصوات إشارة 

وتظل كل اللمبات ُمضاءة بصفة 
ال یكمل الجھاز عملیة . مستمرة

 .الفحص الذاتي

 الجھاز ساخن للغایة .1

 عطل في الجھاز .2

 عطل في مصدر الطاقة .3

أوقف الجھاز تماًما عن التشغیل باستخدام المفتاح 
 .الرئیسي

 .ساخنًاتأكد من أن الجھاز لیس  .1

ِصل الجھاز بمصدر طاقة مختلف، وحاول إعادة  .2
 .تشغیلھ

إذا تعذر تشغیل الجھاز سواء ببطاریة أو بمصدر  .3
بالطاقة، أو إذا بدا شيء متضرًرا، یرجى  مداداإل

 .االتصال بأخصائي دعم الجھاز

 انفصال أي كابل عن
 الجھاز/كابل التوصیل/المصفوفة

 تعرض الكابالت لقوة ملموسة زائدة .1

 موصل متضرر .2

بالضغط على زر  اإلخطارأسِكت إشارة . 1
TTFields. 

تحقق من سالمة الموصالت، فإذا كانت سلیمة،  .2
 .من جدید المعالجةأعد توصیلھا، وابدأ 

إذا بدا ثمة شيء متضرر أو یتعذر توصیلھ بصورة 
یرجى االتصال . سلیمة، فال تحاول استخدام الجھاز

 .بأخصائي دعم الجھاز

األجزاء أو فُتَِح أو تعرض سقط أحد 
 للبلل

، فأوقف المعالجةمتضرًرا أثناء  اإذا كنَت تستخدم جزءً  استخدام غیر صحیح
 .وأوقف الجھاز واتصل بأخصائي دعم الجھاز المعالجة
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عدة دقائق  اإلخطارتنطلق إشارة 
 .بعد تشغیل الجھاز

بتردد مختلف إذا ظل  إخطاریصدر الجھاز إشارة  المعالجةمھلة انتھت 
 .المعالجةالجھاز یعمل لبضع دقائق دون البدء في 

 
 

، وال تشیر إلى وجود المعالجةھذه تذكرة لك كي تبدأ 
 .عطل

 
 

، TTFieldsبالضغط على زر  اإلخطارأسِكت إشارة 
 TTFieldsثم انتظر بضع ثواٍن، واضغط على زر 

سوف یومض المؤشر األزرق المحیط . مرة أخرى
، ثم یظل مضیئًا في إشارة إلى أن TTFieldsبزر 

 .قید التشغیل المعالجة
 
 

أخرى، یرجى مراجعة  إخطاراتإذا صادفت أي 
 .أدناه" اإلخطارإشارة "الجزء الخاص بـ

مؤشر الخطأ ُمضيء، وأطلق 
بعد البدء في  إخطارالجھاز إشارة 
 .تشغیل العالج

 البطاریة منخفضة .1

 .مفصولةتوجد وصلة غیر ُمحَكَمة أو  .2

 .الجھاز ساخن للغایة .3

لمنطقة ساخنة  محول الطاقة تعرض مصفوفة .4
 .بسبب االستلقاء على وسادة مثالً 

ضعف اتصال المصفوفة بسبب نمو الشعر أو  .5
 .لسبٍب آخر

 مصفوفة متضررة  .6

 عطل في الجھاز .7

 التوصیل صندوقعطل في  .8

 :إذا كان مؤشر البطاریة ُمضیئًا باألصفر

بالضغط على زر  اإلخطارأسِكت إشارة . 1
TTFields -  استبدل البطاریة  -أوقف الجھاز تماًما

 .بأخرى مشحونة تماًما
 
 

إذا ظلت لمبة الخطأ ُمضیئة، رغم أن مؤشر البطاریة 
 :أخضر أو ُمنطفئ

 .اإلخطارإلیقاف إشارة  TTFieldsاضغط زر . 1

مرة  جةالمعالانتظر بضع ثواٍن، ثم جرب بدء  .2
 .أخرى

أوقف إشارة : خالل اإلخطارإذا تكررت إشارة 
افصل كل . ، ثم أوقف تشغیل الجھاز تماًمااإلخطار

الوصالت، وتأكد من عدم وجود ضرر أو كسر ظاھر، 
وفي حالة وجود أي من ذلك، استبدل الجزء المتضرر 

 .قبل أن تشرع في تشغیل الجھاز مرة أخرى

أعد توصیل كل الوصالت بترتیب صحیح، وأعد  .3
من قیام الجھاز بالفحص الذاتي،  تأكد. تشغیل الجھاز
 .TTFieldsواضغط زر 

تأكد من . إذا كنَت مستلقیًا، غیر مكان رأسك .4
بالرأس بإحكام، مع  محول الطاقة التصاق مصفوفات

وجود تماس مباشر بین كل قرص والجلد، واستخدم 
التماس  لم یعدإذا . شریًطا الصقًا إذا لزم األمر ذلك

 .استبدل المصفوفاتف، یبدو على النحو األمثل

إذا كنَت في وسط حار، جرب االنتقال إلى مكان  .5
 .أبرد أو تشغیل مروحة

، اتصل اإلخطارإذا استمر انطالق إشارة  .6
 .بأخصائي دعم الجھاز

مؤشر البطاریة باللون األصفر رغم 
البطاریة یبین أن  مقیاسأن 

 .البطاریة مشحونة بالكامل

 عطل في البطاریة .1

 عطل في الجھاز .2

 .استبدل البطاریة بأخرى مشحونة .1

 .قم بتوصیل البطاریة األصلیة بالشاحن .2

إذا استمر وجود المشكلة مع باقي البطاریات، أو إذا 
تعذر شحن إحدى البطاریات أو إذا تسبب شحنھا في 

الشاحن إلى األحمر، فاتصل ) LED(تحول لمبة 
 .بأخصائي دعم الجھاز
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احمرار في الجلد تحت مصفوفات 
 الطاقةمحول 

یحتوي على ھیدروكورتیزون  كریًمااستخدم  .1 من األعراض الجانبیة الشائعة
من األنواع التي تباع دون وصفة طبیة % 0.1بتركیز 

 .عند تغییر المصفوفات

ك مكان المصفوفات بمقدار  .2 بوصة عن  3/4حّرِ
بحیث یكون الجل الالصق بین (المكان السابق 

 ).العالمات الحمراء

 .راجع الطبیب: رار سوًءاإذا ازداد االحم

. مضاًدا للبكتیریا كریًماراجع الطبیب، لیصف لك  .من األعراض الجانبیة النادرة محول الطاقة بثور تحت مصفوفات
 .واتبع تعلیمات الطبیب في االستخدام

یحتوي على ھیدروكورتیزون  كریًمااستخدم  .1 .من األعراض الجانبیة النادرة محول الطاقة حكة تحت مصفوفات
من األنواع التي تباع دون وصفة طبیة % 0.1بتركیز 

 .محول الطاقة عند تغییر مصفوفات

ك مكان مصفوفات .2  3/4بمقدار  محول الطاقة حّرِ
بحیث یكون الجل الالصق (بوصة من المكان السابق 

 ).بین العالمات الحمراء

 .راجع الطبیب: إذا ازدادت الحكة سوًءا

 .أوقف العالج .من األعراض الجانبیة النادرة محول الطاقة تحت مصفوفاتألم 

 .راجع الطبیب
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 مساعدة ومعلومات 23

 :الدعم الفني
 .االتصال التي تُقدَّم لك بصورة منفصلةللدعم الفني، اتصل بأخصائي دعم الجھاز، باستخدام معلومات 

 في إسرائیل Novocureإذا تعذر علیك االتصال بأخصائي دعم الجھاز، یمكنك االتصال بالدعم الفني لـ
 .Supportil@novocure.com: ، برید إلكتروني6686 122 180على رقم 

 :یرجى ذكر المعلومات اآلتیة عند االتصال

 )العائلة/الشخصي(االسم 

 ید اإللكترونيالبر

 )اختیاري(الھاتف 

 :البلد

 :السؤال

 

 :الدعم السریري

 .إذا شعرَت بأي تغییر في صحتك، أو بأي أعراض جانبیة نتیجةً للعالج، فاتصل بالباحث في المركز الذي یتولى عالجك
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 المعاییر المطبّقة –ملحق أ  24

 : مع أحدث إصدارات المعاییر اآلتیة Optune Treatment Kitـلتتوافق المكونات اإللكترونیة 

 
• EN 60601-1  المتطلبات العامة للسالمة: 1الجزء  –المعدات الطب�ة ال�ه��ائ�ة . 

• EN 60601-1-2  وافق الت: مع�ار مكّمل -. المتطلبات العامة للسالمة: 2-1الجزء  –المعدات الطب�ة ال�ه��ائ�ة

 المتطلبات واالختبارات -ال�هرومغناط��ي 

• EN 60601-1-11  مع�ار  - األسا�ي المتطلبات العامة للسالمة األساس�ة واألداء : 11-1الجزء  –المعدات الطب�ة ال�ه��ائ�ة

ي بيئة الرعا�ة : مكّمل
ل�ةمتطلبات للمعدات الطب�ة ال�ه��ائ�ة واألنظمة الطب�ة ال�ه��ائ�ة الُمستخَدَمة �ف ف  . الصح�ة الم�ف

• EN 60601-1-6  القابل�ة لالستخدام: مع�ار مكّمل - األسا�ي المتطلبات العامة للسالمة األساس�ة واألداء : 6-1الجزء 

• EN 62366-1 -  تطبيق هندسة القابل�ة لالستخدام ع� األجهزة الطب�ة 

• EN 62304 - مج�ات. برمج�ات األجهزة الطب�ة  . إجراءات دورة ح�اة ال�ب

• EN ISO 15223-1  ي  —األجهزة الطب�ة
ها  ملصقاتالرموز الُمستخَدَمة �ف  . األجهزة الطب�ة وعنونتها والمعلومات الواجب توف�ي

 
 : تتوافق مصفوفات محول الطاقة المعقمة مع أحدث إصدارات المعاییر اآلتیة

 
• EN 60601-1  المتطلبات العامة للسالمة: 1الجزء  –المعدات الطب�ة ال�ه��ائ�ة . 

• EN 60601-1-2  التوافق : مع�ار مكّمل -. المتطلبات العامة للسالمة: 2-1الجزء  –المعدات الطب�ة ال�ه��ائ�ة

 المتطلبات واالختبارات -ال�هرومغناط��ي 

• EN 60601-1-11 -  مع�ار  - األسا�ي المتطلبات العامة للسالمة األساس�ة واألداء : 11-1الجزء  -المعدات الطب�ة ال�ه��ائ�ة

ل�ة: ّملمك ف ي بيئة الرعا�ة الصح�ة الم�ف
 . متطلبات للمعدات الطب�ة ال�ه��ائ�ة واألنظمة الطب�ة ال�ه��ائ�ة الُمستخَدَمة �ف

• EN 60601-1-6  القابل�ة لالستخدام: مع�ار مكّمل - األسا�ي المتطلبات العامة للسالمة األساس�ة واألداء 

• EN 62366-1 - �األجهزة الطب�ة  تطبيق هندسة القابل�ة لالستخدام عEN 62366-1:2015 -  تطبيق هندسة القابل�ة

 . لالستخدام ع� األجهزة الطب�ة

• EN ISO 15223-1  ي  —األجهزة الطب�ة
 .وعنونتھا والمعلومات الواجب توفیرھا األجهزة الطب�ة ملصقاتالرموز الُمستخَدَمة �ف

• EN ISO 10993-1 -  ي لألجهزة الطب�ة  . التقي�م واالختبار : 1الجزء  -التقي�م البيولو�ب

• EN ISO 10993-5  ي لألجهزة الطب�ة ي المخت�ب : 5الجزء  -التقي�م البيولو�ب
 . اختبارات سم�ة الخال�ا �ف

• EN ISO 10993-10 -  ي لألجهزة الطب�ة  . اختبارات التهيج وفرط التحسس المتأخر : 10الجزء  -التقي�م البيولو�ب

• EN ISO 10993-12 -  ي لألجهزة الطب�ة  . إعداد العينات والمواد المرجع�ة: 12الجزء  -التقي�م البيولو�ب

• EN 556-1 -  متطلبات األجهزة الطب�ة : 1الجزء  -" معقمة"متطلبات لألجهزة الطب�ة �ي ُ�شار إليها بـ  -تعق�م األجهزة الطب�ة

ي عبوتها النهائ�ةالمعقمة 
 . �ف

• EN ISO 11607-1 -  ي عبوتها النهائ�ةَرزم األجهزة الطب�ة المعقمة
متطلبات المواد وأنظمة الفاصل المعقم : 1الجزء  - �ف

 . وأنظمة التعبئة

• EN ISO 11607-2 -  ي عبوتها النهائ�ةَرزم األجهزة الطب�ة المعقمة
متطلبات المصادقة ع� عمل�ات التشك�ل : 2الجزء  - �ف

 . والتجميعواإلغالق المحكم 

• EN ISO 11137-1  متطلبات تط��ر إجراء التعق�م لألجهزة الطب�ة : 1الجزء  -اإلشعاع  -تعق�م منتجات الرعا�ة الصح�ة

 . والمصادقة عل�ه والرقابة الروتين�ة عل�ه
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• EN ISO 11137-2 -  تحد�د جرعة التعق�م: 2الجزء  -اإلشعاع  -تعق�م منتجات الرعا�ة الصح�ة . 

• ISO 11137-3 إرشادات �شأن الجوانب المتعلقة بق�اس الجرعة : 3الجزء  -اإلشعاع  -الصح�ة  تعق�م منتجات الرعا�ة

 . ألغراض التط��ر والمصادقة والرقابة الروتين�ة

• EN ISO 11737-1  تحد�د مجموعة من ال�ائنات الح�ة : 1الجزء  -األسال�ب الم�كرو�يولوج�ة  -تعق�م األجهزة الطب�ة

 . الدق�قة ع� المنتجات

• ISO 11737-2  ي تع��ف عمل�ة : 2الجزء  -األسال�ب الم�كرو�يولوج�ة  -تعق�م األجهزة الطب�ة
ي تتم �ف اختبارات التعق�م اليت

 . التعق�م والمصادقة عليها والحفاظ عليها 

• ISO 14644-1  ف : 1الجزء  -الغرف النظ�فة والبيئات الخاضعة للتحكم المرتبطة بها تصن�ف نظافة الهواء حسب ترك�ي

 . الج��ئات

 
 
 : توافق شاحن البطاریات النقالة مع أحدث إصدار للمعاییر اآلتیةی
 

• EN 61000-6-1 -  عامةمعاي�ي : 1-6الجزء  -التوافق ال�هرومغناط��ي  

ي البيئات السكن�ة والتجار�ة والصناع�ة الخف�فة
ف �ف  . التحصني

• EN 61000-6-3 -  3-6الجزء  -التوافق ال�هرومغناط��ي : 

 . االنبعاث للبيئات السكن�ة والتجار�ة والصناع�ة الخف�فةمع�ار  - عامةمعاي�ي 

• IEC 60950-1 -  متطلبات عامة: 1السالمة، الجزء  -معدات تكنولوج�ا المعلومات 

• BS EN 62368-1 - متطلبات السالمة. الب��ة ومعدات تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت / المعدات السمع�ة 
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 المخرج/مواصفات المدخل –ملحق ب  25

 .EN 60601-1الفئة الثانیة طبقًا للمعیار  معداتبما في ذلك شاحن البطاریات من  Optune Treatment Kitیُعَد 

 .بالطاقة مدادعند توصیلھ بمصدر اإل) غیر نقّال(یكون الجھاز نّقاًال عند تشغیلھ بالبطاریة، وثابتًا . مستمر: وضع التشغیل

 .BFالجزء المالمس للمریض ُمصنَّف 

 
 .التطھیر غیر مطلوب. النظام غیر مخصص لالستخدام في وجود مواد قابلة لالشتعال

د مصفوفات محول الطاقة   . بشكل معقم لالستعمال لمرة واحدة فقط INEتُزوَّ

 ) أیون اللیثیوم قابلة إلعادة الشحن( Optune Treatment Kitبطاریة 

 96Wh فولت 28.8المخرج 

 Optune Treatment Kitشاحن بطاریات 
 

 أمبیر 2.9فولت  33.6×3المخرج  3.15A 50/60Hz فولت 240-100المدخل 

 Optune Treatment Kitـلبالطاقة  مدادمصدر اإل
 

 أمبیر 2.8فولت  28المخرج  1.1A 50/60Hz فولت 240-100المدخل 
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 اإلشعاع المنبعث والتوافق الكھرومغناطیسي - ملحق ج 26

المرفقین بھ احتیاطات ) SPS9100(بالطاقة  مدادومصدر اإل) ICH9100(وشاحن البطاریات  Optune Treatment Kitیتطلب 
 .خاصة بشأن التوافق الكھرومغناطیسي، وینبغي مراعاة معلومات التوافق الكھرومغناطیسي الواردة أدناه في تثبیتھ وتشغیلھ

، وعلى شاحن البطاریة Optune Treatment Kit نظامیمكن لمعدات االتصاالت بالتردد الالسلكي المحمولة أو الجوالة أن تؤثر على 
 .الُمرفَق

 :إال مع الكابالت واألجزاء اإلضافیة اآلتیة فقط Optuneال یُستَخَدم جھاز 

 CAD9100كابل توصیل  .1
 )معقمة( INE INE9000مصفوفة محول الطاقة  .2
 IBH9100بطاریة  .3
 SPS9100بالطاقة  مدادمصدر اإل .4
 ICH9100شاحن  .5
 .متر كحد أقصى 1.5فقط بطول  في األماكن الداخلیةلالستخدام  الرئیسي المترددالتیار بمصدر  خاصةكابالت غیر مغلفة  .6

 
 Optuneلـربما یؤدي استخدام ملحقات أو أجزاء أو كابالت بخالف تلك المنصوص علیھا إلى زیادة االنبعاثات أو نقص التحصین 

Treatment Kit. 
 
 

 الطبیة الكھربائیة واألنظمةلكل المعدات الطبیة الكھربائیة  -االنبعاثات الكھرومغناطیسیة  -توجیھات وإعالن الُمصنِّع  - 1جدول 
 

 االنبعاثات الكھرومغناطیسیة -توجیھات وإعالن الُمصنِّع 

Optune Treatment Kit یجب أن یتأكد العمیل أو مستخدم . مخصص لالستخدام في البیئة الكھرومغناطیسیة المحددة أدناهOptune 
Treatment Kit من استخدام الجھاز في تلك البیئة. 

 توجیھات -البیئة الكھرومغناطیسیة  التوافق اختبار االنبعاث

انبعاثات التردد الالسلكي 
CISPR 11 

طاقة التردد الالسلكي في  Optune Treatment Kitیستخدم  1المجموعة 
وظائفھ الداخلیة فقط؛ ومن ثم، فإن التردد الالسلكي المنبعث منھ ضئیل جًدا، 

 .ومن غیر المحتمل أن یتسبب في أي تداخل مع أي معدات إلكترونیة قریبة

انبعاثات التردد الالسلكي 
CISPR 11 

المنشآت، بما مناسب لالستخدام في كل  Optune Treatment Kit )ب(الفئة 
في ذلك المنشآت المنزلیة وتلك المتصلة مباشرةً بشبكة تغذیة عامة لتیار 

 .منخفض الفولتیة تغذي األبنیة المستخدمة في أغراض سكنیة
االنبعاثات التوافقیة 

IEC 61000-3-2 
 )أ(الفئة 

انبعاثات /تذبذب الجھد
الومضات 

IEC 61000-3-3 

 متوافق
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 االنبعاثات الكھرومغناطیسیة -توجیھات وإعالن الُمصنِّع 

. مخصصان لالستخدام في البیئة الكھرومغناطیسیة المحددة أدناه SPS9100بالطاقة  مدادومصدر اإل ICH9100الشاحن 
 .من استخدام الجھاز في تلك البیئة SPS9100بالطاقة  مدادومصدر اإل ICH9100یجب أن یتأكد العمیل أو مستخدم الشاحن 

 توجیھات -البیئة الكھرومغناطیسیة  التوافق اختبار االنبعاث

انبعاثات التردد الالسلكي 
CISPR 11 

 SPS9100بالطاقة  مدادومصدر اإل ICH9100الشاحن  1المجموعة 
ومن ثم، . یستخدمان طاقة التردد الالسلكي في وظائفھما الداخلیة فقط

فإن التردد الالسلكي المنبعث منھما ضئیل جًدا، ومن غیر المحتمل أن 
 .یتسبب في أي تداخل مع أي معدات إلكترونیة قریبة

انبعاثات التردد 
الالسلكي 

CISPR 11 

مناسبان  SPS9100ة بالطاق مدادومصدر اإل ICH9100الشاحن  )ب(الفئة 
لالستخدام في كل المنشآت، بما في ذلك المنشآت المنزلیة وتلك 
المتصلة بشبكة تغذیة عامة لتیار منخفض الفولتیة تغذي األبنیة 

 .المستخدمة في أغراض سكنیة
االنبعاثات التوافقیة 

IEC 61000-3-2 
 )أ(الفئة 

انبعاثات /تذبذب الجھد
 IECالومضات 

61000-3-3 

 متوافق

 
 

بمحاذاة أي  SPS9100بالطاقة  مدادأو مصدر اإل ICH9100أو الشاحن  Optune Treatment Kitیجب أال یُستخدم : تحذیر
 ..جھاز آخر أو بالتكدیس مع جھاز آخر

 الطبیة الكھربائیة واألنظمةلكل المعدات الطبیة الكھربائیة  -التحصین الكھرومغناطیسي  -توجیھات وإعالن الُمصنِّع  - 2جدول 
 التحصین الكھرومغناطیسي -توجیھات وإعالن الُمصنِّع 

Optune Treatment Kit یجب أن یتأكد العمیل أو مستخدم . مخصص لالستخدام في البیئة الكھرومغناطیسیة المحددة أدناه
Optune Treatment Kit من استخدام الجھاز في تلك البیئة. 

 IEC 60601 اختبار االنبعاث
 مستوى االختبار

 -البیئة الكھرومغناطیسیة  مستوى التوافق
 توجیھات

التفریغ اإللكتروستاتیكي 
)ESD( 
 
 

IEC 61000-4-2 

 كیلوفولت بالمالمسة ±6
 
 

 كیلوفولت بالھواء ±8

 كیلوفولت بالمالمسة ±6
 
 

 كیلوفولت بالھواء ±8

یجب أن تكون األرضیة 
خشبیة أو خرسانیة أو من 

إذا كانت  .بالط السیرامیك
األرضیة مكسوة بمادة 

اصطناعیة، فیجب أال تقل 
 %.30الرطوبة النسبیة عن 

االندفاع /االنتقال
 الكھربي السریع

 
 

IEC 61000-4-4 

كیلوفولت لخطوط مصدر  ±2
 بالطاقة مداداإل

 
 

كیلوفولت لخطوط  ±1
 المخرج/المدخل

 كیلوفولت ±2
 
 
 

 ال ینطبق

 

 االرتفاع المفاجئ للتیار
 
 

IEC 61000-4-5 

 كیلوفولت من خط لخط ±1
 
 

 كیلوفولت من خط لألرض ±2

 
 ال ینطبق
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حاالت انخفاض الجھد 
واالنقطاع القصیر للتیار 

وتفاوت الجھد في خطوط 
 مدادمدخل مصدر اإل

 بالطاقة
 
 

IEC 61000-4-11 

>5  %UT 
) UTانخفاض في %  95(>
 دورة 0.5لـ

40  %UT 
 5لـ) UTانخفاض في %  60(

 دورات
70  %UT 

 25لـ) UTانخفاض في %  30(
 دورة

>5  %UT 
 5لـ) UTانخفاض في %  95(>

 ثوانٍ 

  ال ینطبق

 الطاقةتردد 
 )ھرتز 50/60(

 المجال المغناطیسي
 
 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m  یجب أن تكون المجاالت
 الطاقةالمغناطیسیة لتردد 

عند نفس المستویات التي 
تمیز موضعًا نموذجی�ا في 
بیئة تجاریة نموذجّیة أو 

 .بیئة مستشفى نموذجیّة

 .قبل تطبیق مستوى االختبار الرئیسي التیار المتردد مصدرھو فولتیة  UTالحظ أن 

 
 

 التحصین الكھرومغناطیسي -توجیھات وإعالن الُمصنِّع 

. الكھرومغناطیسیة المحددة أدناهمخصصان لالستخدام في البیئة  SPS9100ومصدر التزوید بالطاقة  ICH9100الشاحن 
 .من استخدام الجھاز في تلك البیئة SPS9100بالطاقة  مدادومصدر اإل ICH9100یجب أن یتأكد العمیل أو مستخدم الشاحن 

 IEC 60601 اختبار االنبعاث
 مستوى االختبار

 -البیئة الكھرومغناطیسیة  مستوى التوافق
 توجیھات

التفریغ اإللكتروستاتیكي 
)ESD( 
 
 

IEC 61000-4-2 

 كیلوفولت بالمالمسة ±6
 
 
 

 كیلوفولت بالھواء ±8

 كیلوفولت بالمالمسة ±6
 
 
 

 كیلوفولت بالھواء ±8

یجب أن تكون األرضیة خشبیة 
أو خرسانیة أو من بالط 

إذا كانت األرضیة . السیرامیك
مكسوة بمادة اصطناعیة، فیجب 

أال تقل الرطوبة النسبیة 
 %.30 عن

االندفاع الكھربي /االنتقال
 السریع

 
 
 

IEC 61000-4-4 

كیلوفولت لخطوط مصدر  ±2
 بالطاقة مداداإل

 
 

كیلوفولت لخطوط  ±1
 المخرج/المدخل

 كیلوفولت ±2
 
 
 

 
 ال ینطبق

 مصدریجب أن تكون جودة 
جودة  بنفس الرئیسي الطاقة
بیئة تجاریة نموذجیّة أو  طاقة

 .بیئة مستشفى نموذجیّة

 للتیاراالرتفاع المفاجئ 
 
 

IEC 61000-4-5 

 كیلوفولت من خط لخط ±1
 
 

 كیلوفولت من خط لألرض ±2

 كیلوفولت من خط لخط ±1
 
 

كیلوفولت من خط  ±2
 لألرض

مصدر یجب أن تكون جودة 
بنفس جودة  الطاقة الرئیسي

بیئة تجاریة نموذجیّة أو  طاقة
 .بیئة مستشفى نموذجیّة
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حاالت انخفاض الجھد 
واالنقطاع القصیر للتیار 
وتفاوت الجھد في مدخل 

 .بالطاقة اإلمدادمصدر 

>5  %UT 
) UTانخفاض في %  95(>
 دورة 0.5لـ

40  %UT 

>5  %UT 
) UTانخفاض في %  95(>
 دورة 0.5لـ

40  %UT 

مصدر یجب أن تكون جودة 
 طاقةبنفس جودة  الطاقة الرئیسي

أو بیئة بیئة تجاریة نموذجّیة 
 .مستشفى نموذجیّة

 50/60( الطاقةتردد 
 )ھرتز

 المجال المغناطیسي

3 A/m 3 A/m  یجب أن تكون المجاالت
عند  الطاقةالمغناطیسیة لتردد 

نفس المستویات التي تمیز 
موضعًا نموذجی�ا في بیئة تجاریة 

نموذجیّة أو بیئة مستشفى 
 .نموذجیّة

 .فولت 230فولت و 120= قبل تطبیق مستوى االختبار  الرئیسي التیار المتردد مصدر ھو فولتیة UTالحظ أن 

 TTFieldsالزرقاء المحیطة بزر  LEDبصورة الئقة عندما تكون لمبات الـ  Optune Treatment Kitیعمل : التشغیل الطبیعي
یعمل . ُمضاءة LEDبصورة الئقة عندما تكون كل لمبات الـ ICH9100یعمل شاحن . اإلخطارُمضاءة، مع عدم وجود صوت إلشارة 

 Optuneعلى  TTFieldsالزرقاء المحیطة بزر  LEDبصورة الئقة عندما تكون لمبات الـ SPS9100بالطاقة  مدادمصدر اإل
Treatment Kit  اإلخطارُمضاءة، مع عدم وجود صوت إلشارة. 
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الطبیة الكھربائیة غیر الداعمة  واألنظمةللمعدات الطبیة الكھربائیة  -التحصین الكھرومغناطیسي  -توجیھات وإعالن الُمصنِّع : 3جدول 
 .للحیاة

 التحصین الكھرومغناطیسي -توجیھات وإعالن الُمصنِّع 

Optune Treatment Kit یجب أن یتأكد . مخصص لالستخدام في البیئة الكھرومغناطیسیة المحددة أدناه
 .من استخدام الجھاز في تلك البیئة Optune Treatment Kitالعمیل أو مستخدم 

 IEC 60601 اختبار التحصین
 مستوى االختبار

 توجیھات -البیئة الكھرومغناطیسیة  مستوى التوافق

تُستَخَدم معدات االتصاالت التي تعمل بالتردد  Vrms 3 Vrms 3  الموَصلالتردد الالسلكي 
الالسلكي المحمولة أو الجوالة على مسافة من أي 

 - Optune Treatment Kitجزء من 
ال تقل عن المسافة  -بما في ذلك الكابالت 

الفاصلة الموصى بھا المحسوبة بالمعادلة 
مرسل (الُمستخَدَمة في حساب تردد الُمرِسل 

 ).االنبعاثات

IEC 61000-4-6 150  80كیلو ھرتز إلى 
 میجا ھرتز

 

   
التردد الالسلكي الُمَشع 
IEC 61000-4-3 

3 V/m 
میجا ھرتز إلى  80

 جیجا ھرتز 2.5

3 V/m 

    
 

 المسافة الفاصلة الموصى بھا
 

   
 

 
 میجا ھرتز 800میجا ھرتز إلى  80   

 
 

 جیجا ھرتز 2.5میجا ھرتز إلى  800   

 
 

المخرج  تقدیر لطاقةھي أقصى  Pحیث    
بحسب الجھة ) W-وات(للُمرِسل بالوات 

ھي المسافة الفاصلة  dالُمصنِّعَة للمرِسل، و
 ).m-م(الموصى بھا بالمتر 

قوة المجال من ُمرِسالت التردد الالسلكي 
الثابتة، كما یحددھا مسح كھرومغناطیسي 

جب أن تكون أقل من مستوى ) أ: (للموقع
 .في كل نطاق تردديالتوافق 

ربما یحدث تداخل بالقرب من األجھزة ) ب(
 :التي تحمل الرمز اآلتي

 
 .میجا ھرتز، یُطبَّق النطاق الترددي األعلى 800میجا ھرتز و 80عند  :1ملحوظة 
باالمتصاص واالنعكاس من ربما ال تسري ھذه التوجیھات على جمیع الحاالت؛ حیث إن االنتشار الكھرومغناطیسي یتأثر : 2ملحوظة 

 .البنیات والكائنات واألشخاص
a.  ال یمكن الوصول إلى تنبؤ دقیق من ناحیة نظریة لقوة المجاالت الصادرة عن الُمرِسالت الثابتة مثل المحطات القاعدیة للھواتف التي

. والبث التلفزیوني FMو AMعي بموجات وأجھزة الالسلكي والسلكي الھواة والبث اإلذا) الالسلكیة/الخلویة(تعمل بموجات الرادیو 
إذا تجاوزت قوة . لتقییم البیئة الكھرومغناطیسیة بسبب وجود ُمرِسالت السلكیة ثابتة، ال بد من إجراء مسح كھرومغناطیسي للموقع

مستوى توافق التردد الالسلكي القابل للتطبیق والمذكور  Optune Treatment Kitالمجال الُمقاس في المكان الذي یُستخدَم فیھ 
تحت المالحظة للتحقق من أنھ یعمل بصورة طبیعیة، فإذا لوِحَظ أداء غیر  Optune Treatment Kitأعاله، ینبغي أن یوضع 

 .طبیعي للجھاز، ربما یستلزم ذلك اتخاذ تدابیر إضافیة، مثل إعادة تحدید وجھة أو مكان الجھاز
b. 3تقل قوة المجال عن  یجب أن V/m  میجا ھرتز 80كیلو ھرتز إلى  150إذا كان نطاق التردد من. 



56 

 النظامأو  الطبیة الكھربائیة المسافات الفاصلة الموصى بھا بین جھاز اتصاالت محمول أو جوال یعمل بالتردد الالسلكي والُمَعدَّة: 4جدول 
 الطبیة الكھربائیة غیر الداعمة للحیاة واألنظمةللمعدات الطبیة الكھربائیة  -الطبي الكھربائي 

 
 المسافات الفاصلة الموصى بھا بین جھاز اتصاالت محمول أو جوال یعمل بالتردد الالسلكي وجھاز 

Optune Treatment Kit 
Optune Treatment Kit بات موجات الالسلكي المشعة تحت مخصص لالستخدام في بیئة كھرومغناطیسیة تكون فیھا اضطرا

أن یساعد في منع التدخل الكھرومغناطیسي عن طریق  Optune Treatment Kitیستطیع العمیل أو مستخدم . السیطرة
) الُمرِسل(المحافظة على الحد األدنى من المسافة بین جھاز االتصاالت المحمول أو الجوال الذي یعمل بالتردد الالسلكي 

 .المخرج لجھاز االتصاالت لطاقةبحسب التوصیات أدناه، في ضوء أقصى قیمة  Optune Treatment Kitو
 المسافة الفاصلة بحسب تردد الُمرِسل، 
 بالمتر 

 لطاقةأقصى قیمة 
للُمرِسل  المقدرة المخرج
 )W-وات(بالوات 

 

 80كیلو ھرتز إلى  150 
 میجا ھرتز

 

 

 800میجا ھرتز إلى  80
 میجا ھرتز

 

 

 2.5میجا ھرتز إلى  800
 جیجا ھرتز

 

 
0,01 0.116 0.116 0.233 
0,1 0.368 0.368 0.736 

1 1.16 1.16 2.33 
10 3.68 3.68 7.36 

100 11.6 11.6 23.2 
المخرج لھا في القائمة أعاله، یمكن تقدیر المسافة الفاصلة الموصى بھا  لطاقةفیما یتعلق بالُمرِسالت التي لم یُذَكر أقصى قیمة 

d  بالمتر باستخدام المعادلة الُمستخَدَمة في حساب تردد الُمرِسل، حیثP المخرج للُمرِسل بالوات  لطاقة تقدیر ھي أقصى
 .بحسب الجھة الُمصنِّعَة للمرِسل) W-وات(

ربما ال تسري ھذه : 2ملحوظة . ھرتز، تُطبَّق مسافة الفصل للنطاق الترددي األعلىمیجا  800میجا ھرتز و 80عند : 1ملحوظة 
 .التوجیھات على جمیع الحاالت؛ حیث إن االنتشار الكھرومغناطیسي یتأثر باالمتصاص واالنعكاس من البنیات والكائنات واألشخاص
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 معجم المصطلحات - ملحق د 27
 .انقسام غیر طبیعي للخالیا یمتد بشكل خارج السیطرة –السرطان 

 . عالج بأدویة تُستخدم في تدمیر الخالیا السرطانیة –العالج الكیماوي 

 .دراسة بحثیة تجري على أشخاص – تجربة سریریة

 .حاالت ینبغي عدم استعمال العالج فیھا – موانع االستعمال

غلیوما "أو " غلیوبالستوما"نوع من سرطانات الدماغ، ولھ مسمیات طبیة أخرى مثل  –) GBM(الورم األرومي الدبقي المتعدد األشكال 
 ".أستروسایتوما من الدرجة الرابعة"أو " من الدرجة الرابعة

 .TTFieldsمصفوفة من محوالت الطاقة المعزولة التي توضع على فروة الرأس لتوصیل  – INEمصفوفة محول الطاقة 

 .من الجسم في جزء واحد –موضعي 

 .إجراء طبي یستخدم مغناطیس في إنشاء صور لمناطق معینة داخل الجسم –تصویر بالرنین المغناطیسي 

Optune Treatment Kit ) سابقًاNovoTTF-200A (– ) ى أیًضا مولد مجال أو جھاز  TTFieldیُسمَّ
NovoTTF-200A (–  جھاز محمول لتوصیل مجاالتTTFields المتعدد األشكال ورم األرومي الدبقي إلى دماغ المریض بال

 .الُمشخَّص حدیثًا أو المتكرر

EN 60601-1 – سلسلة من المعاییر المنسقة من أجل سالمة األجھزة الطبیة. 
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 األعمار االفتراضیة المتوقعة - ـملحق ھ 28

یرجى االستمرار في استخدام الُمعَدّة إذا جاوزت . للُمعَدّة أن تعمل خاللھا دون أعطالیعكس العمر االفتراضي المتوقع متوسط المدة التي یُتَوقَّع 

 . عمَرھا االفتراضي المتوقع، وال توقف العالج

 : واألجزاء اإلضافیة یرد أدناه Optuneالعمر االفتراضي المتوقع لجھاز 

 شھًرا Optune :12جھاز 

 شھًرا  11: كابل التوصیل

 سنوات 5: بالطاقةمصدر اإلمداد 

 ) أو حتى تاریخ انتھاء صالحیتھا(شھًرا  11: البطاریة

 سنوات 7: الشاحن

 
 .یرجى عدم استخدام المصفوفات بعد ھذا التاریخ. تاریخ تنتھي فیھ صالحیتھا INEلمصفوفات 
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Novocure GmbH, Business Village D4, Park 
6/Platz 10, Root 6039, Switzerland 
 
MDSS GmbH., Schiffgraben 41, 
30175 Hannover, Germany 


	جدول المحتويات
	1 نبذة عن Optune® Treatment Kit
	2 دواعي الاستعمال
	الورم الأرومي الدبقي المُشخَّص حديثًا
	الورم الأرومي الدبقي المتكرر

	3 موانع الاستعمال، التحذيرات والاحتياطات
	موانع الاستعمال
	التحذيرات
	الاحتياطات
	ملاحظات

	4 ما مخاطر العلاج باستخدام Optune Treatment Kit؟
	5 ما فوائد العلاج باستخدام Optune Treatment Kit؟
	6 نظرة عامة على Optune Treatment Kit
	7 الجهاز
	8 قبل أن تبدأ
	9 إخراج مصفوفات محول الطاقة INE من العبوة
	10 تجهيز الرأس لتثبيت مصفوفة محول الطاقة INE
	11 تثبيت مصفوفات محول الطاقة INE على الرأس
	12  توصيل مصفوفات محول الطاقة INE بالجهاز
	13 بدء وإيقاف تشغيل الجهاز
	إن لم يتم الضغط على زر المعالجة في غضون دقائق قليلة من تشغيل الجهاز، سوف يصدر الجهاز إشارة إخطار صوتية في إشارة إلى أن الجهاز في وضع التشغيل، لكن المعالجة في وضع الإيقاف. هذا الصوت تَذكِرَة لبدء المعالجة. ينبغي الضغط فوق زر المعالجة مرة واحدة لإسكات إ...
	أ) أثناء عمل الجهاز بصورة سليمة:
	ب) إذا حدث خطأ:
	ج) عندما يضيء مؤشر البطارية المنخفضة:

	14 وَصْل وفصل البطارية
	فحص مقياس البطارية

	15 شحن البطارية
	منظر خلفي لشاحن البطاريات يوضح مكان تشغيل الشاحن وإيقافه ومكان توصيل كابل الطاقة.
	منظر أمامي لشاحن البطاريات يوضح كيفية تثبيت البطاريات في الشاحن.

	16 استخدام مصدر الإمداد بالطاقة
	توصيل مصدر الإمداد بالطاقة عن طريق المقبس
	لفصل مصدر الإمداد بالطاقة عن طريق المقبس والرجوع مرة أخرى إلى طاقة البطارية

	17 صندوق وكابل التوصيل
	لفصل كابل التوصيل عن الجهاز:
	لفصل مصفوفات محول الطاقة عن كابل التوصيل:

	18 حمل الجهاز
	19 مسرد الرموز التخطيطية
	لمصفوفات محول الطاقة INE
	للجهاز

	20 التخلص من الجهاز
	21 الظروف البيئية للتشغيل والتخزين والنقل الطبيعي
	ظروف التشغيل
	ينبغي استخدام جميع مكونات النظام بصورة عادية في الظروف المحددة أدناه:
	النظام مخصص بشكل رئيسي للاستخدام المنزلي.
	شاحن البطاريات ومصدر الإمداد بالطاقة مخصصان للاستعمال في الأماكن الداخلية فقط.
	أجزاء الجهاز الإضافية والمصفوفة غير مخصصة للاستخدام تحت دُش الاستحمام أو في حوض الاستحمام أو المغسلة أو تحت المطر الكثيف، وغير مخصصة أيضًا للاستخدام في وجود مواد قابلة للاشتعال.
	لا يمثل سقوط أي جزء من النظام على الأرض أي خطورة على السلامة، لكن من المتوقع أن يتوقف هذا الجزء عن العمل.
	شروط الرؤية
	أي شرط
	التنظيف
	يمكن تنظيف كل المكونات الخارجية للنظام بين الحين والآخر بقطعة قماش رطبة لإزالة الغبار والأوساخ العادية. تجنب استخدام المنظفات أو الصابون.
	ظروف التشغيل الفيزيائية لكل مكونات النظام
	نطاق الحرارة: -5 درجات مئوية إلى +40 درجة مئوية
	نطاق الرطوبة النسبية 15-93%
	نطاق الضغط المحيطي: 700-1060 هكتوباسكال
	ظروف التخزين

	22 اكتشاف المشكلات وإصلاحها
	23 مساعدة ومعلومات
	الدعم الفني:
	الدعم السريري:

	24 ملحق أ – المعايير المطبّقة
	25 ملحق ب – مواصفات المدخل/المخرج
	شاحن بطاريات Optune Treatment Kit
	مصدر الإمداد بالطاقة لـOptune Treatment Kit

	26 ملحق ج - الإشعاع المنبعث والتوافق الكهرومغناطيسي
	جدول 1 - توجيهات وإعلان المُصنِّع - الانبعاثات الكهرومغناطيسية - لكل المعدات الطبية الكهربائية والأنظمة الطبية الكهربائية
	جدول 2 - توجيهات وإعلان المُصنِّع - التحصين الكهرومغناطيسي - لكل المعدات الطبية الكهربائية والأنظمة الطبية الكهربائية
	جدول 3: توجيهات وإعلان المُصنِّع - التحصين الكهرومغناطيسي - للمعدات الطبية الكهربائية والأنظمة الطبية الكهربائية غير الداعمة للحياة.
	جدول 4: المسافات الفاصلة الموصى بها بين جهاز اتصالات محمول أو جوال يعمل بالتردد اللاسلكي والمُعَدَّة الطبية الكهربائية أو النظام الطبي الكهربائي - للمعدات الطبية الكهربائية والأنظمة الطبية الكهربائية غير الداعمة للحياة

	27 ملحق د - معجم المصطلحات
	28 ملحق هـ - الأعمار الافتراضية المتوقعة

