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 احتياطات وتحذيرات 

بر معّد من  ة التشخيصية في المخت ي توجيه األوروبي EC/79/98 فإن استخدام األجهزة الطب فقرة 2b من ال ند 1 ال ب ل ا ل ًق وف
ياطات  ومات، االحت اع إجراء الفحص، المعل ب بغي ات ن الي ي ت ال تج. وب من بل الشركة المصنعة لضمان مالءمة، أداء وسالمة ال ق
ة.  ل م أدوات الفحص مع محلّالت ومعدات مماث بغي المصادقة على استخدام طق ن دقة. ي يمات االستخدام ب عل تحذيرات في ت وال

يها  م يصادق عل الدمج مع منتجات أخرى ل تركيب وإجراء الفحص وكذلك بأي استخدام ب م، ال ير في التصمي ال يسمح بأي تغي
ا  ًي ون ان ة ق تغييرات. الشركة المصنعة ليست مسؤول بل الشركة المصنعة؛ المستخدم نفسه هو المسؤول عن مثل هذه ال من ق

يل البصري  تحل ائج عن طريق ال ت ة ن ا عن أي ًي ون ان ة ق هذه األسباب.  الشركة المصنعة ليست مسؤول ائج وأحداث كاذبة ل ت عن ن
نات المريض. عي ل

 لالستخدام التشخيصي المخبري فقط.

ذ الفحص. ي ف ن بل ت اية ق عن يمات االستخدام ب عل  اقرأ ت

نة، عند وضع قطرتين من الخالصة على الفحص  عي ا فوق بئر وضع ال أكد من مسك جهاز االستخالص عمودًي ت
 السريع. إمالة جهاز االستخالص قد يسبب حجم قطرات خاطئ.

ياس الفحص، يجب إجراء الفحص من  ق ة المحددة ل ي مدة الزمن م تجاوز ال ة الفحص عدة مرات. إذا ت ب ي قرأ نفس عل ال ت
دة. بة فحص سريع جدي ي داية مع جهاز استخالص جديد وعل ب  ال

ا  ًق ة جًدا، أدخل القضيب عمي ل سائ نات ال عي ل فين في عصا جهاز االستخالص بشكل كامل. ل تجوي ة ال ئ ا من تعب ًم أكد دائ ت
ام. فين بشكل ت تجوي نة لضمان ملء ال عي  داخل ال

مة.  تجنب إجراء الفحص في غرفة مظل

فة. ل تاج مخت ّدل الكواشف من حصص إن ب  ال ت

م الفحص هذا. ا من شركات مصنعة أخرى مع كواشف من طق  ال تستخدم كواشًف

ة المذكور على الملصق تهاء الصالحي اريخ ان ال تستخدم الكواشف بعد ت
أقل من 0.1% )وزن/حجم(. د الصوديوم ب ول المنظم لالستخالص على أزي يحتوي المحل

بارات التخلص من المنتج اعت
أكد من أن جهاز االستخالص  ايات خطرة. ت ف ها ن تعامل معها على أن بغي ال ن براز معدية وي من المحتمل أن تكون خالصات ال
مناطق المحيطة. يجب وضع كل المكونات المستخدمة )عدا عن  منع التسرب/االنسكاب إلى ال ا بعد االستعمال، ل ماًم مغلق ت

بل اغالقه بإحكام والتخلص منه. فارغ، ق يكي ال نات البالست عي نة EasySampler( في كيس جامع ال عي جامع ال
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 تقييدات اإلجراء  

 مراقبة الجودة 

 تفسري النتائج  

  درجة نشاط املرض لون إشارة املرور  تركيز كالربوتكتني

أحمر مليغرام/كيلوغرام  نشاط مريض شديد

أصفر مليغرام/كيلوغرام نشاط مريض متوسط

أخرض مليغرام/كيلوغرام نشاط مريض خفيف

د. إذا كانت الخطوط مفقودة، أو إذا كانت جودة تحكم وخط الفحص واضحين ومحددين بشكل جي  يجب أن يكون خط ال
نبغي إجراء فحص جديد ة، ستظهر رسالة خطأ وي بول .الخطوط غير مق

امج وسوف تظهر رسالة خطأ برن بل ال بة من ق ي عل م الكشف عن ال ت باركود، لن ي .في حالة تضرر ال

اء على  ن تيجة فحص واحد. على الرغم من أن التشخيص يجب أن يكون باألساس ب مالحظة: يجب أال يعتمد التشخيص على ن
نسبة لفحص  ال يمة من أجل اتخاذ قرار ب ائج فحص CalproSmart™ قد تكون مساعدة ق ت اريخ الطبي واألعراض، إال أن ن ت ال

.Calpro د 7( لجميع فحوص ن ب ل ا ل ًق معّدة وف براز )ال داخلي. يمكن استعمال نفس خالصة ال تنظير ال طبي إضافي مثل ال

قة. ي تيجة دق اية للحصول على ن عن يمات ب عل ت اع ال ب اإلجراء: من المهم ات

فة  ل ا، أدخل القضيب تكراًرا في أماكن مخت فين في عصا جهاز االستخالص بشكل كامل. إذا كان ذلك ممكًن تجوي ة ال ئ عب بغي ت ن ي
أدخل  جًدا،  ة  ل سائ ال نات  عي ل ل ه.  شاب وما  ياف  واألل الحبوب  أيًضا  تجنب  الهواء.  قاعات  ف ب ين  ف تجوي ال ة  ئ عب ت تجنب  براز.  ال في 

ام. فين بشكل ت تجوي نة لضمان ملء ال عي ا داخل ال ًق القضيب عمي

نة، عند وضع قطرتين من الخالصة على الفحص السريع. إمالة جهاز  عي ئر ال ا فوق ب نبغي مسك جهاز االستخالص عمودًي ي
االستخالص قد يسبب حجم قطرات خاطئ.

تي جمعت أو حجم خاطئ من الخالصة  براز ال ة ال ن قة خاطئة، كمية خاطئة من عي هام: قد يسبب إجراء الفحص بطري
ية كاذبة. ب ية أو سل ا إيجاب ًج ائ ت ة الفحص السريع ن ب ي م وضعها على عل ت تي ي ال

فاق  م االت ائج، إال إذا ت ت ن ماًدا على ال دواء اعت ير ال بل تغي ذاتي CalproSmart™ ملزم باستشارة الطبيب ق مستخدم الفحص ال
معالج. ا مع الطبيب ال ًق على ذلك ساب
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7.4.  إجراء الفحص

ه الفحص السريع. ي ا فوق إطار الدعم الذي غرس ف ًي ق هاتف الذكي أف أمسك ال

بل تطبيق  تحكم من ق باركود، خط الفحص وخط ال تعرف على ال م ال ت دما ي قاط الصورة بشكل أوتوماتيكي عن ت م ال ت ي
الوحدات  بروتكتين في براز المرضى ويعطى ب تطبيق حّدة لون الخطوط إلى تركيز كال هاتف الذكي. يترجم ال ال

لوغرام. يغرام/كي مل

لوغرام(  يغرام/كي ة المرض لدى المريض )األخضر )200-0 مل ية، مما يعكس حال تيجة كإشارة المرور الضوئ ن تعطى ال
 500 )أكثر من  لوغرام( = حالة مرضية متوسطة، األحمر  يغرام/كي فة، األصفر )500-200 مل ي = حالة مرضية خف

دة(. لوغرام( = حالة مرضية شدي يغرام/كي مل

بل  ية CalproSmart، حيث يمكن مراجعتها من ق كترون بوابة االل يكي إلى ال ائج الفحص بشكل أوتومات ت م إرسال ن ت ي
معالج. الطبيب ال

7.5  التخلص من المنتج

فازات داخل  ق ة الفحص السريع وال ب ي فازات. ضع جهاز االستخالص المستخدم، عل ق تهاء من الفحص، انزع ال بعد االن
نة. عي تلوث من ال منع ال فارغ وتخلص منه. اغسل يديك ل يكي ال ة البالست ن عي كيس جامع ال

ة التخلص  م أدوات CalproSmart. في حال نبغي استخدامه لجميع الفحوص في طق هام: ال تتخلص من إطار الدعم! ي
اط. ي ا كاحت ًي م األدوات إطار دعم إضاف من اإلطار أو ضياعه، يتضمن طق

نة EasySampler عن كرسي المرحاض وتخلص منه في المرحاض. عي انزع جامع ال

تر.  اه 15-10 ل مي ة ال كامل. كرر ذلك حتى تصبح كمي اه ال مي اه، استعمل تدفق ال مي د استخدام مرحاض يوفر ال  هام: عن

ا الشريط الالصق بسهولة عن كرسي المرحاض بواسطة الكحول المشوب. اي ق ة ب يمكن إزال
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7.2.  االستخالص من خالل استعمال جهاز االستخالص

ا نحو األعلى. ضع  يكون منتصًب ّف الغطاء األبيض بعكس اتجاه عقارب الساعة واسحب الغطاء ل تريل. ل ن فازات ال ضع ق
نة  ة. أدخل طرف القضيب في عي ال ال في فنجان أو على حّم مث يل ال ا، على سب ًت اب األنبوب بحيث يكون المحّول األزرق ث
فة  ل ا، أدخل القضيب تكراًرا في أماكن مخت فين في العصا بشكل كامل. إذا كان ذلك ممكًن تجوي ة ال ئ عب م ت ت براز بحيث ت ال

ه. ياف وما شاب قاعات الهواء. تجنب أيًضا الحبوب واألل ف ين ب ف تجوي ة ال ئ عب براز. تجنب ت في ال

براز  م مسح ال ت ثقب في المحّول األزرق. ي براز عبر ال أمسك األنبوب مع الغطاء األزرق )المحّول( واضغط العصا مع ال
نقرة ويتوقف.  ّف الغطاء األبيض في اتجاه عقارب الساعة على المحّول األزرق حتى تشعر ب قمع. ل د في مدخل ال الزائ

ائق مدة 3 دق ا، وهزّه ل ماًم أكد من أن األنبوب مغلق ت ت

ية الفحص  7.3.  عمل
ار. ب بل إجراء االخت اية ق عن  اإلعداد: يرجى قراءة بروتوكول الفحص ب

ضع الفحص السريع في إطار الدعم.

انزع الغطاء األحمر وتخلص من القطرة األولى. امسح طرف الجهاز بورقة لضمان جفاف الطرف.

تر( على الفحص السريع. اتركه في  ة الفحص وضع قطرتين )أي ما يعادل 80 ميكرول ب ي ا فوق عل أمسك الجهاز عمودًي

قة. ي مدة 15 دق درجة حرارة الغرفة ل
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 جمع وتحضري العينة 

م شرح كل خطوة باإلجراء  ت يمات االستخدام المرفقة )IFU( وفي تطبيق CalproSmart™، حيث ي عل ر إجراء الفحص في ت فسَّ ي
يمي. ديو تعل ي ف ا ل ًط تطبيق أيًضا راب من خالل الصور والنص. سوف يتضمن ال

تطبيق. اء دخول ال ن اإلنترنت ضروري أث بل إعداد الفحص. التوصيل ب ادخل تطبيق CalproSmart، ق

7.1.  جمع عينة البراز

م تركيب جامع  ت نة EasySampler ونّشف كرسي المرحاض حتى ي عي بل تركيب جامع ال  ارفع مقعد المرحاض ق
نة على سطح نظيف وجاف. عي ال

في نة والصقهما على الجزء الخل عي نة EasySampler. انزع شريطي الحماية الالصقين من جامع ال عي   افتح جامع ال
من كرسي المرحاض.

نة على جانبي كرسي المرحاض في  عي م بتركيب الجزء األمامي من جامع ال ية وق ق ب مت  انزع أشرطة الحماية الالصقة ال
نة  عي نة. من المهم تركيب جامع ال عي واليت أمام جامع ال ت لتخلص من ورق ال  الوسط، بحيث تترك مساحة ل

نة. عي ل EasySampler بحيث تتشكل منطقة ل

نفرد مع األمعاء. نة EasySampler جاهز لالستخدام اآلن. يمكنك أن ت عي ًرا أنزل مقعد المرحاض. جامع ال وأخي

2

3

4      
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 إعداد الكاشف 

EasySampler جامع العينة  .6.1

ا عن أي  ا بحًث قده بصرًي ف نة وت عي تريل من كيس البالستيك. افتح جامع ال ن فازات ال نة واحد وزوج واحد من ق أخرج جامع عي
ضرر.

يبة الفحص عل  .6.2

ا عن أي  البصر بحًث قدها ب ف ا. ت ماًم يل ت تحل بل إجراء ال يوم ق ومن ة الفحص السريع الجاهزة لالستخدام من كيس األل ب ي أخرج عل
افذة الفحص. الغشاء في ن بة أو ب ي عل ال ضرر ب

التسجيل وتحميل التطبيق  .6.3

إدخال  ب المعدة(  قسم  في  الممرضة  أو  معالج  ال )الطبيب  ادة  عي ال في  المستخدم  وم  ق ي المستشفى،  في  المريض  تسجيل  د  عن
بريد  ال ب ة  رسال المرضى  قى  ل ت ي تهاء، سوف  االن بمجرد  نظام.  ال في  اإللكتروني  د  بري ال وان  وعن الميالد  اريخ  ت المريض،  اسم 

ما يلي؛ د ب ي ف وان المسجل ت عن اإللكتروني على ال

……………………………………………

ا )اسم المريض(، مرحب

.calprosmart.com د لك على الموقع م فتح حساب جدي د ت ق ل

ة: ي ال ت ارة صفحة اإلنترنت ال مة المرور الخاصة بك من خالل زي د كل يك اآلن تحدي عل

http://calprosmart.com/password_reset/..../

د كلمة مرور أخرى في أي وقت. نتهي صالحية هذه الصفحة بعد 24 ساعة، ولكن يمكنك طلب إعادة تحدي سوف ت

مع الشكر،

.)Calpro( برو م كال طاق

.……………………………………………

 iTunes من CalproSmart تطبيق تحميل ال مة المرور، يصبح المريض على استعداد ل د كل تهاء من تحدي م االن ت ما ي حال
.Google Play store أو App-store

        )EULA-End User Licence Agreement( نهائي لمستخدم ال ة الترخيص ل ي اق ف بل المريض ات ق  هام: يجب أن ي
تطبيق.         من أجل استعمال ال
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تدفق جانبي خصوصية ة ب اعي ايسة من ين بواسطة فحص الخالصة بمق بروتكت كال م تحديد مستوى ال ت براءة اختراع. ي  المسجل ب
بروتكتين كال .ل

تي تربط الذهب ال ة ب مقترن فاعل مع األجسام المضادة ال ت ت ة الفحص وتترك ل َب ْي َل نة في ُع عي ئر ال ة إلى ب ن عي  تضاف ال
ا على طول الغشاء وتربط األجسام المضادة تقل مًع ن ة ت مقترن بروتكتين واألجسام المضادة ال كال بروتكتين. مركبات ال كال  ال
بيت جسم مضاد ث م ت د ت ق بيت إلى تشكيل خط الفحص. ل ث ت تة على خط الفحص. يؤدي هذا ال ب مث بروتكتين وال كال  الخاصة ب
نة عي بروتكتين في ال كال م حساب تركيز ال ت ة ي تهاء فترة الحضان تحكم. بعد ان الذهب بدون أي مستضد على خط ال  مقترن ب

م معايرة ™CalproSmartبواسطة تطبيق ت ة. ت ن عي بروتكتين في ال كال لون مع تركيز ال ناسب شّدة ال ت هاتف الذكي. ت ل  ل
استخدام خالصات براز مع تركيزات معروفة، تحدد في  CalproLab™ ALP Calprotectin ELISA الفحص ب

)Calpro AS, prod. No. CALP0170(.

4.1.  الكواشف والمركبات المزودة مع طقم األدوات

4.2.  المواد والمعدات المطلوبة ولكنها غير مزودة

ية - ورقة أو منشفة اديل ورق من

تهاء  اريخ ان م المعدات مستقرة حتى ت وية، تكون كواشف طق ين 8-2 درجات مئ تراوح ب بل فتحه بحرارة ت تج ق من د تخزين ال عن
ة المذكور على الملصق. الصالحي

مباشر. فعة ولضوء الشمس ال تج لدرجات حرارة مرت من تجنب تعرض ال

 املواد  

 الثبات والتخزين  

تريل. فازات ن براز وق نات ال أوراق أحادية االستعمال لجمع عي

 Calpro المنظم  ول  المحل من  تر  ل ي مل ـ5  ب ا  ًق مسب أ  معب براز،  ال الستخالص  جهاز 
نة براز واعطاء خالصة 1:500. تر عي ل ي براز. الجهاز معّد لجمع 10 مل الستخالص ال

بة  ي عل ال تستعمل  ف.  مجفِّ كيس  مع  يوم  ومن أل بورقة  فردي  بشكل  الفحوص  م  خت م  ت ي
مرة واحدة فقط

السريع،  الفحص  خرطوشة  لوضع  فتحة  مع  البالستيك  من  الشكل  مستطيل  إطار 
تحكم وخط الفحص وقراءة  هاتف الذكي تحديد وضع خط ال تطبيق ال يح ل ت م برسم ي لّ مع

تيجة الفحص. ن

:EasySampler جامع العينة

 جهاز االستخالص:

يبات فحص سريع:  عل

 إطار دعم:

 مبدأ الفحص 
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هاتف  الدمج مع تطبيق ال ة ب نات براز بشري بروتكتين في عي ويات كال تحديد مست ة ل ل ذاتي CalproSmart™ هو وسي الفحص ال
ذين  ال المرضى  لدى  المرض  مستوى  بة  مراق أجل  من  مساعد  كعامل  معّد  الفحص   .™CalproSmart المخصص  الذكي 

.)IBD( تهابي يعانون من داء األمعاء االل

بر فقط. الفحص لالستعمال في المخت

قة الغشاء المخاطي(.  ة المعوية )طب ة الظهاري بطان ل ها أن تسبب ضرًرا ل دة في الجهاز الهضمي يمكن واع أمراض عضوية عدي أن
ا  يري بكت ال ب تقرّح. محتوى األمعاء غني  تهاب وال المخاطي وحتى االل الغشاء  ة  اذي ف ن ادة  داء من زي ت اب قد تختلف هذه األضرار 
بيضاء، وخاصة العدالت  دم ال ا، أي أنها تحفز كريات ال ًي ائ مي قة أخرى تحرر مواًدا قد تكون سامة أو جاذبة كي ي نات حية دق كائ وب
ها بما في ذلك المواد المضادة  ات وي اة الهضمية حيث تحرر محت ن ق تقل إلى تجويف ال ن ت نوى )PMN(، ل بة مفّصصة ال المحب
ة مفّصصة  عدل بات ال توبالزم المحب نات في سي ي بروت بروتين حوالي %60 من مجموع ال ين. يشّكل هذا ال بروتكت يم مثل كال لجراث ل

ام في درجة حرارة الغرفة 3(. مدة تصل حتى سبعة أي نات براز مخزونة ل يمه على نحو موثوق في عي ي ق نوى 2( ويمكن ت ال

نوى، الوحيدات  بة مفّصصة ال نتجه العدالت المحب كالسيوم 4(، وت لزنك وال تون رابط ل و دال ل بروتكتين هو بروتين بوزن 36 كي كال
تحلل من  كالسيوم، يمكنه مقاومة ال ال اط ب ب د الطبيعي( 5,6(. بعد االرت اء الموجودة في الجل ن ث است ية )ب ا الظهارية الحرشف والخالي
ة المحدودة،  فة على كميات الزنك الموضعي ل افسة اإلنزيمات المخت م 3,7(. من خالل من ي بيضاء والجراث بل انزيمات الكريات ال ق
ا  قة أو الخالي ي دق ة ال نات الحي كائ الي قتل ال ت ال تي تعتمد على الزنك 8( وب عديد من اإلنزيمات ال بيط ال ث ين ت بروتكت يستطيع كال
تهاب المفاصل والسرطان،  يرية، ال بكت فة من األمراض، مثل العدوى ال ل نبت 9,10(. تؤدي أنواع مخت بشرية في مست ية وال الحيوان
السائل  دماغي نخاعي،  ال السائل  البالزما،  بروتكتين في  ويات كال فاع مست نوى وارت ال بة مفّصصة  المحب العدالت  فعيل  ت إلى 

بشرية األخرى 1(. بول أو المواد ال عنقي، ال لي، السائل ال ي الزل

اة  ن ق داخل تجويف ال ة ل ل ق ت من نوى ال بة مفّصصة ال براز بعدد العدالت المحب بروتكتين في ال باط تركيز كال هناك أهمية خاصة الرت
ية صغيرة )أقل من غرام واحد( 3,12(. عالوة على  نات براز عشوائ الهضمية 11(، وأنه يمكن الكشف عنه بشكل موثوق حتى في عي
انتظام خمسة أضعاف حتى عدة آالف  فاعات تكون ب وية، أي أن االرت ين ق بروتكت ذلك، أمراض األمعاء العضوية تعطي إشارة كال

تهاب في األمعاء. علوي لدى أشخاص أصحاء 3،13،14،15(، مما يشير إلى ال أضعاف المرجع ال

ا  براز يمكنه إطالعن بروتكتين في ال كال تهابي، وفحص ال اء الغشاء المخاطي هو الهدف األمثل عند عالج مرض األمعاء االل شف
يكية مع  ن ي ديهم هدأة إكل ذين ل تهابي ال عديد من المصابين بمرض األمعاء االل مًرا لدى ال تهاب مست بقى االل د تحقيق ذلك. ي عن
هؤالء  لدى  يزداد  براز.  ال في  بروتكتين  كال ال فاع  ارت ب ينعكس  مما   ،)CRP) 16( فاعلي  ت ال سي  بروتين  من  يعية  طب ويات  مست
تكاس  االن المخاطي، سينخفض خطر  الغشاء  اء  تحقيق شف أمكن  إذا   .)17 أشهر  تكاس في غضون بضعة  االن المرضى خطر 
أنه  ين يعني  بروتكت كال ال ويات  يع مست البطن 18,19(. تطب يرة في  ية جراحية كب ثمن و/أو عمل ال والحاجة إلى عالج طبي باهظ 
تهاب،  ابل خطر استمرار االل ية مق ب نبغي موازنة خطر وشدة أعراض العالج الجان اء الغشاء المخاطي 20(. ي م تحقيق شف قد ت

د والمضاعفات. تكاس الطبي الشدي االن

مية 30-35(. عل مقاالت ال عديد من المراجعات 29-21(، وال اء الغشاء المخاطي في ال تركيز على أهمية تحقيق شف م ال د ت ق ل

أواخر سن  مبكرة وحتى  ال ة  ول الطف ذ  من تقرحي ومرض كروهن،  ال ون  قول ال تهاب  ال ية، مثل  هاب ت االل األمعاء  أمراض  قد تظهر 
تأخر التشخيص بسبب أعراض غير واضحة أو عدم الرغبة في الخضوع لفحص تنظير داخلي وخزعة.  ا ما ي ًب لوغ، وغال ب ال
الي  ت ال يوتهم، وب ابعة مستوى مرضهم في ب تهابي مت لمصابين بمرض األمعاء االل يح ل ت منزلي ي فحص CalproSmart™ ال

تكاس. مبكر من االن تحذير ال ل ال ول ّع ضمان نظام عالج طبي ف

براز ™CalproSmart يعتمد فحص ا المنظم الستخالص ال ن ول استخدام محل براز ب منزلي على إعداد خالصة من ال  ال

 هدف االستعامل  

 الخلفية 
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CalproSmart™ طقم أدوات فحص ذاتي لقياس كالبروتكتين في 
)IBD( عينات براز من مرضى مصابين بداء األمعاء االلتهابي
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