
 وزبالجلوك لمختصةا ةألجھزا – رةمذكو لةدو لكل لخاصةا لقائمةا

 لمملكةا ،للبنانیةا یةورلجمھا ت،یولكا لةدو ،قیةرالعا یةورلجمھا ن،یرلبحا مملكة ،ئرالجزا یةرجمھو ( فریقیاوا سطوالا قلشرا  :لةولدا سما
 ،نسیةولتا یةورلجمھا دة،لمتحا بیةرلعا راتالماا لةدو ودان،لسا یةورجمھ ،یةودلسعا بیةرلعا لمملكة،ا طرق لة، دو نعما نةطسل ،بیةرلمغا
 )، لیبیالھاشمیةا نیةردألا لمملكةا

Country Name:  Middle East and Africa (Algeria, Bahrain, Iraq, Kuwait, Lebanon, Morocco, Oman, Qatar, Saudi 
   Arabia (KSA), Sudan, U.A.E., Tunisia, Hashemite Kingdom of Jordan, Libya) 

معلومات مھمة ھذه القائمة لیست شاملة,لقد اجري اخر تعدیل لھا في 28  تشرین الثاني 2018 الموافق شھر ربیع األول من العام 1440 ھجریة. 
إن  عدم وجود جھاز او شرائط تحلیل السكر ال یعني التوافق  او  عدم التوافق مع استخدام االكسترانیل. وبالمثل، تقنیات قیاس نسبة السكر األخرى 

التي لم 
 .نیلاالكسترا مع فقةوامت ونالتكاو  ونتك  دق) رةلمستما وزكولجلا قبةرام مةظنأ لمث( هناأد اردھس میت

 .لمصنعةا لشركةا جعار ءلرجاا ملدا سكر سبقیا لمختصةا ةالجھزا عن حدیثة تمعلوما على لللحصو
 شركة نفإ زلمالتووا یستریندإلیكوا  مع زلجھاا فقاتو نبشأ تمعلوما توفیر من ملدا سكر سبقیا لمختصةا ةلالجھز لمصنعةا لشركةا تتمكن لمان 

 .نیلاالكسترا مع لمنتجا اذھ امباستخد  تنصح ال باكستر
 نیلاالكسترا امستخدا مع فقاتتو ال لتيا تلمنتجاا جمیع تشمل نھاأ تدعي الو مسبق رشعادون إ لقائمةا هذھ تغییر في بالحق باكستر شركة تحتفظ 
 )یستریندیكوإ(

 فيورد  كما(  یستریندإلیكوا و وزلمالتا مع فشوالكا رباختبا تقام بأنھا رباكست كةرلش دتكا لقائمةھذه ا في جةدرلمو ا لمصنعةا تكارلشإن ا
  :باكستر شركة قبل من بھا لموصىا ودلحدا ضمن) 15197  قمر وآلیزا
 ”رالخضا ونبالل لیھاا رلمشاا ”سلقیاا زةجھا نبأ لمصنعةا تكارلشا دتك. أ)نیریستودیكإ( ریسیلتد/  ملغ 1094و  )وزمالت( ریسیلتد/  ملغ 278 
  لیھاا رلمشاا"   رالخضا ونبالل لیھاا رلمشا" ا سلقیاا زةجھا ءباستثنا ظروف،لظل ھذه ا في دملا في رلسكا راءاتق  مع لخداتأي  رھظت مل ه،ناأد

 جةدرلما قابطلتا قائمةان  ةظمالح جىری.. نالا لىا رباكست  كةرش نم بھا صىولما دودلحا بحس ارھختباا دةشھا مستالا میت مل لتيا 3 بالرقم
 ،مختلفة كةرما نم طئراش مع زلجھاا دامستخا مت.اذ  كةرلماا مسا سنف لتحم لتىا طئرالشا دمتستخ لتيوا زلجھاا كةرما مسا صتخ طفق لالسفاب

 .تلمعلوماا من لمزیدا على لللحصو ئطاللشر لمصنعةا لشركةا على  لباالتصا درةلمباا  علیك
 تلجھاا من ةلمستقاا تلمعلوماوا باكستر لشركة تیةالذا تسارالدوا اتلنشروا لعنكبوتیةا لشبكةا: عبر لبحثا لخال من جمعت لقائمةا هذإن ھ

 لتيا دلجھوا من لرغما علىو. لمصنعةا تلشركاا من لمقدمةا تلمعلوماوا لسالمةا اتتحذیرو لسكرا تحلیل ةجھزا  مع لمرفقةا اتلنشروا لحكومیةا
 الو یتھاابد حیث من ال تلمعلوماا هذھ قةد التضمنو لسكرا تحلیل شفواك و ةجھزأ التصنع رباكست ةشرك  ،حدیثةو قیقةد تمعلوما لتوفیر بذلت

 تمعلوما من ثمحدَّو مستجد وھ ما كل على لللحصو ملدا سكر  تحلیل ئطاشرو ةألجھز لمصنعةا لشركاتأو ا بالشركة تصلا فضال. یتھاارستمرا
 )یكستریندیكوإ( نیلاكسترإ )لصفاقیةأ لتنقیةا( لبریتونيا لغسیلا لمحلو امباستخد ءلبدا قبل فقھاالتو

 رتكسی نع لناتجا وزلمالت. ا نیریكستودیكإ على ويیحت )لصفاقیةأ لتنقیةا( نيویترلبا للغسیا ولمحل )نیریكستودیكإ( لنیراكستـ إ۱
 دملا رسك وىمست عتفاار لىإ رتشی ئةطخا راءةق ینتج وفس لخدالتھذا ا دم،لا رسك وىمست لتحلی طئراشو  زةجھأ  مع لخدایت دق ن،یریكستودكإلیا

 طئرالشاوا زةألجھھذه ا دامستخا دعن

 في ونتك لتيا راءةلقا ك،لذل .دملا رسك دةیاز رطف كحالة ئطخا صلتشخی ؤديی دقأو  دملا رسك وىمست ضنخفاا یخفي دق لخدالتـ إن ھذا ا۲
 نيویترلبا  للغسیا ولمحل) نیریكستودیكإ( لنیراباألكست نلمعالجیا ويلكلا للفشا ضىرم دىل دملا رلسك وىمست منھ علىأو أ بیعيطلا دللمعا
 قیرلفا ءعضاأو أ ضیرللم بیسب دق ما. وھذا دملا رلسك ضلمنخفا وىلمستا  تخفي دق ط،ئرالشوا زةألجھا كلتل نمیدلمستخ، )لصفاقیةا لتنقیةا(
 دق دملا رسك عتفارال ئةطلخاا راءةلقا نفإ كلذك. بةولطلما بیعیةطلا دودلحا نضم دملا رسك وىمست للجع لمناسبةا راءاتإلجا ذتخاا دمبع بيطلا

 ،حیاتھ سالمة ددھت اثحدا لىا ضیرلما ضعریت دق نلحالتیا كلتا فيو. بةولطم يھ مما ركثأ نلیوألنسا نم عالیة تعارج ضیرلما  ءاطعإ بتسب
 .ةفاولأو ا  لعصبيا زللجھا رارضا  ،بةولغیبا ،عيولا دانفق  لتشم

۳ـ إن على وحدة الغسیل البریتوني (التنقیة الصفاقیة) أو المریض االتصال بالشركة أو الشركات المصنعة الجھزة مراقبة وشرائط تحلیل سكر الدم 
لتحدید ما إذا كانت تلك أالجھزة والشرائط المستخدمة عرضة للتداخل بسبب استخدام االیكودیكسترین او المالتوز. أیضا، راجع معلومات المنتج 

الخاصة بأجھزة وشرائط اختبار سكر الدم. 

٤- القائمة المرفقة ھي كمرجع فقط، إنھا ال تتضمن أي توصیة الجھزة او شرائط اختبار مستوى سكر الدم. 

 ٥- تحدید التوافق معروض في الجدول المرفق في الصفحات التالیة. یجب استخدام االجھزة والشرائح التي تقیس الجلوكوز فقط لدى 
المرضى المعالجین باالكسترانیل (إیكودیكسترین) محلول الغسیل البریتوني (التنقیة الصفاقیة). اتصل بالشركة المصنعة لتتأكد من أن شرائط 

وأجھزة اختبار سكر الدم خاصة بالجلوكوز. القائمة تتضمن معلومات االتصال بالشركات المصنعة الكبرى واألكثر انتشارا. 
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المصنع 

Abbott Diabetes Care 
أبوت للعنایة بالسكري  
 www.abbottdiabetescare.com

ھاتف: 

-124-800+ السعودیة:      1238
 +800-124-1238

3 9737+ البحرین: 7241766
3 4838 965+ الكویت: 000

+968968  عمان: 494766
لبنان: 815/6/7 387 1 961+ 

قطر: 40163950 974+ 
اإلمارات العربیة المتحدة: 

  +971 44343909
المملكة األردنیة الھاشمیة: 

 + 962 6 5162971

القائمة الخاصة لكل دولة – االجھزة المختصة بالجلوكوز
 تم التحدیث  بتاریخ 28 تشرین الثاني 2018 

 GLUCOSE MONITORS 
Updated : 28 November 2018

 یتوافق مع االكسترانیلنوع اإلختبار  اسم جھاز تحلیل الجلوكوز *
إیكودیكسترین(محلول الغسیل البریتوني) 

مختص بالجلوكوز 

 GDH-FAD نعم
 GDH-FAD نعم
 GDH-FAD نعم
 GDH-FAD نعم
 GDH-NAD نعم
 GDH-NAD نعم
 GDH-NAD نعم
 GDH-NAD نعم
 GDH-FAD نعم
 GDH-FAD نعم
 GDH-NAD نعم
 GDH-NAD نعم
 GDH-NAD نعم
 GDH-NAD نعم
 GDH-NAD نعم
 GDH-NAD نعم
 GDH-NAD نعم
 GDH-NAD نعم
 GDH-NAD نعم
 GDH-NAD نعم
 GDH-NAD نعم

 FreeStyle Freedom
 FreeStyle Freedom Lite
 FreeStyle InsuLinx
 FreeStyle Lite
 FreeStyle Optium
 FreeStyle Optium H
 FreeStyle Optium Neo
 FreeStyle Optium Neo H
 FreeStyle Papillon InsuLinx
 FreeStyle Papillon Vision
 FreeStyle Precision
 FreeStyle Precision H
 FreeStyle Precision Neo
 FreeStyle Precision Pro
 Optium
 OptiumEZ
 Optium Xido
 Optium Xido Neo
 Precision Xceed Pro
 Precision Xtra
 ReliOn Ultima

 Arkray, Inc.
  www.arkray.co.jp/english/
 ھاتف:

 االمارات العربیة المتحدة:
+971 556305217 

 قطر:

 ایران  :
 +97444877784 

+982124837000 

 GO
 GO3

 GO
 GO
 GO
 GO

  GDH-FAD
  GDH-FAD

 GO
 GO3

  GDH-FAD
  GDH-FAD

 GO
  GDH-FAD1

  GDH-FAD1

  GDH-FAD1

 GO
 GO
 GO
 GO
 GO

نعم 
3نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
3نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
1نعم
1نعم

نعم 1
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 

 Assure Platinum
Assure Prism3

GLUCOCARD 01 
 GLUCOCARD 01mini
GLUCOCARD 01-miniplus 
GLUCOCARD Expression 
GLUCOCARD G Black 
GLUCOCARD MX 
GLUCOCARD MyDIA 

 GLUCOCARD Shine3

 GLUCOCARD S
 GLUCOCARD SM
GLUCOCARD Vital 
GLUCOCARD X-meter1 
GLUCOCARD X-mini1 

 GLUCOCARD X-mini plus1

GLUCOCARD Σ 
 GLUCOCARD Σ-mini 
 ReliOn Confirm 
 ReliOn micro 
 ReliOn Prime
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Ascensia Diabetes Care 
(formerly Bayer Healthcare)  

www.ascensia.com 
 ھاتف:

 البحرین:
+973 17246653 

:دةلمتحا بیةرلعا راتالماا  
+971 48105555 

 قطر:
 +974 44877784 

 ایران : 
26217052198 +  

GO 

GDH-FAD  
GDH-FAD  
GDH-FAD  
GDH-FAD  
GDH-FAD  
GDH-FAD  
GDH-FAD  
GDH-FAD 
 
GDH-FAD  
GDH-FAD  
GDH-FAD  
GDH-FAD  
GDH-FAD  
GDH-FAD 

 منع

 نعم
 نعم
 نعم
 نعم
 نعم
 نعم
 نعم
 نعم
 نعم
 نعم
 نعم
 نعم
 نعم
 نعم

Breeze 2 
Contour 
Contour Link 
Contour Next 
Contour Next EZ  
Contour Next Link 
Contour Next Link2.4 
Contour Next USB  
Contour Plus  
Contour Plus Link 2.4 
Contour TS  
Contour USB  
Contour XT 
Contour Next One Blood 
Contour Plus One Blood 

القائمة الخاصة لكل دولة – االجھزة المختصة بالجلوكوز
 تم التحدیث  بتاریخ 28 تشرین الثاني 2018 

 GLUCOSE MONITORS 
Updated: 28 November 2018

 یتوافق مع االكسترانیلنوع اإلختبار  اسم جھاز تحلیل الجلوكوز *المصنع 
إیكودیكسترین(محلول الغسیل البریتوني) 

مختص بالجلوكوز 

 OneTouch InDuo
 OneTouch Select
 OneTouch Select Mini
 OneTouch Select Simple
 OneTouch UltraA

 OneTouch Ultra 2
 OneTouch UltraEasy
 OneTouch UltraLink
 OneTouch UltraMini
 OneTouch SelectPlus
 OneTouch SelectPlus Flex
 OneTouch UltraSmart
 OneTouch UltraVue
 OneTouch Verio
 OneTouch VerioFlex
 OneTouch VerioIQ
 OneTouch VerioPro
 OneTouch VerioPro+
 OneTouch VerioSync
 OneTouch VerioVue
   OneTouch Vita

نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 

 GO
 GO
 GO
 GO
 GO
 GO
 GO
 GO
 GO
 GO
 GO
 GO
 GO

  GDH-FAD
  GDH-FAD
  GDH-FAD
  GDH-FAD
  GDH-FAD
  GDH-FAD
  GDH-FAD

 GO

 Lifescan, Inc.
الیف سكان 

www.lifescan.com 
www.lifescanmea.com 

 www.onetouch.com
ھاتف: 

مكتب الشرق االوسط: 
 +971 4 4297200

 17 973+ البحرین: 731415
 222 965+ الكویت: 76888

 عمان:  24814501  968+

 +961 1
 +974

لبنان:   512083 
قطر: 44027400 

السعودیة:  
 +9662 6441111

االمارات العربیة المتحدة: 
 +971 44 297300 

 522 212+ المغرب: 981115

المملكة األردنیة الھاشمیة: 
 +962 65885192/3
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Nova Biomedical 
  نوفا بیومیدیكال

www.novabiomedical.com 

:دةلمتحا بیةرلعا راتالماا  
+971 43845666 

 البحرین:
+973 17241766 

 ایران : 
+98 2188266220 

GO 
GO 

GO 
GO 

GO 

GO 

GO 
GDH-FAD 

 Nova Max Plus نعم
 Nova Max Link نعم

StatStrip Hospital Glucose Meter 

 نعم

 نعم

StatStrip Hospital Glucose and 

 نعم

Ketone Monitoring System 
StatStrip Xpress Glucose Meter 

 نعم

StatStrip Xpress Glucose and 
Ketone Monitoring System 

 نعم

StatStrip Xpress2 Glucose and 
Ketone Monitoring System 

 Nova Pro Glucose/Ketone Meter نعم

القائمة الخاصة لكل دولة – االجھزة المختصة بالجلوكوز
 تم التحدیث  بتاریخ 28 تشرین الثاني 2018 

 GLUCOSE MONITORS 
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 یتوافق مع االكسترانیلنوع اإلختبار  اسم جھاز تحلیل الجلوكوز *المصنع 
إیكودیكسترین(محلول الغسیل البریتوني) 

مختص بالجلوكوز 

 Accu-Chek Active
 Accu-Chek Aviva
 Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Connect 

 Accu-Chek Aviva Expert
 Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Aviva Nano

2 Accu-Chek Aviva Plus
 Accu-Chek Compact Plus
 Accu-Chek Guide
 Accu-Chek Inform II
 Accu-Chek Instant
 Accu-Chek Instant S
 Accu-Chek Nano2

Accu-Chek Nano SmartView2 
 Accu-Chek Mobile
 Accu-Chek Performa
 Accu-Chek Performa Combo  
Accu-Chek Performa Connect 
Accu-Chek Performa Insight 

 Accu-Chek Performa Nano
 Accu-Chek Voicemate Plus
System

نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 

       2نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 

2نعم 
 2نعم 

نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 
نعم 

 Mut Q-GDH
 Mut Q-GDH
 Mut Q-GDH
 Mut Q-GDH
 Mut Q-GDH
 Mut Q-GDH
Mut Q-GD

2
H

Mut-Q-GDH
 Mut Q-GDH

 GDH-FAD
 Mut Q-GDH

 GDH-FAD
 GDH-FAD

2 Mut Q-GDH
Mut Q-GDH2

 Mut Q-GDH
 Mut Q-GDH
 Mut Q-GDH
 Mut Q-GDH
 Mut Q-GDH
 Mut Q-GDH
 Mut Q-GDH

روش دیاجنوستكس 
 Roche Diagnostics
 www.accu-chek.com
ھاتف: مكتب الشرق االوسط 

 + 971 4 8169000

 973+ البحرین: 17727600
 966+ السعودیة:125109680

 222 965+ الكویت: 46068
 1 961+ لبنان: 388488

 974+ قطر:  444868441
 968 + عمان: 24708602

 االمارات العربیة المتحدة:
+ 971-4-3266992 

المغرب: 000 959 522 212+ 
تونس  :70130820 216+  
 +216 71772000

:

المملكة األردنیة الھاشمیة: 
+962 6 5600100 

 ایران  
 +98 2186092100
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كة رلشر استشافقة, وامت GDH-FADئط الى شرافقھ اغیر متو GDH-FADئط اشرن مت لوتح Arkrayر اإلختبزة اجھا -1
 ضافیة.ت إماوعلى معلول لمصنعة للحصا

 متحدة فقط، و ھيت الیاوالقیاس الجلوكوز متاحة داخل ال أفیفا بلص ھي أنظمة تشیك-( لیست أفیفا أو بیرفورما) وأكیو تشیك نانو-أكیو -2
تشیك أفیفا بلص، على التوالي. ھذه النظم تستخدم -تشیك سمارت بریفیو وأكیو-ختبار التي وصفت بأنھا أكیوالتستخدم شرائح ا

 مصنعة للحصول على معلومات إضافیة. استشر الشركة ال)المتوافقة( TMU Q - GDHشرائح 
3- ھذه االجھزة او الشرائح لم یتم ً ترخیصھا او اختبارھا حسب توصیات باكستر المحدده لمعرفة نسبة التدخالت المسموح بھا من المالتوز 

 ضافیةاللحصول على المعلومات االرجاء راجع الشركھ المصنعة لیكودیسرین حتى اعداد ھذه النشرة الاو ا

Test Type*  
GO = glucose oxidase 
GDH-PQQ = glucose dehydrogenase with pyrroloquinolinequinone (note: GDO, glucose-dye-oxidoreductase, 
is an incompatible PQQ-based method) 
GDH-NAD = glucose dehydrogenase with nicotinamide-adenine dinucleotide GDH-FAD = glucose 
dehydrogenase with flavin-adenine dinucleotide Mut Q-GDH = glucose dehydrogenase with 
pyrroloquinolinequinone modified to eliminate maltose interference 

References:  
Baxter report Interim 1, 33541 Determination of potential interference of icodextrin and its metabolitesA   

on human blood glucose measurement using chosen glucometers. 

 (إیكودیكسترین)  محلول الغسیل  البریتوني.كسترانیل اللمستحضر ا یرجى مراجعة  النشرة  المرفقة فضال
 المیھالعكستر ه باشركالح لص لتانن مسجامتالعنیل راكستاو ركستبا

 المنتجات المذكورة ھنا ھي خاصة بأصحابھا اآلخرینو ت التجاریة االخرى اامالالع
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