
ال عليك دع لنا مهّمة ضبط 
كر لديك. مستوى السَّ

 ال عليك سوى االتصال بنا؛ ليساعدك إحدى أو أحد أخّصائيينا. 
نتطلع ِلساعدتك عىل استخدام اإلنسولني بفعاليّة أكرب للتحّكم يف مستويات 

الّسّكر لديك. 

ال تنظر/ـي الغد، اطلب/ـي من طبيبك أن ُيحّولك اليوم إىل خرباء 
وخبريات إدارة اإلنسولني.

ُيمكنك إرسال معلومات املريض/ـة إىل الفاكس رقم:
734.469.5082

لحجز موعد:
appointments@hygieia.com :ُيمكنك مراسلتنا عرب الربيد اإللكرتونّي

أو االتصال بنا عىل الّرقم: 734.369.9984

للمزيد من املعلومات:
d-nav.com :ُيمكنك زيارة موقعنا اإللكرتونّي

أو االتصال بنا عىل الّرقم: 734.743.2838

 عيادة ليڤونيا
 شارع ثمانيّة 28807، جناح رقم 102

ليڤونيا، والّية ميشيغان 48152

أّي أسئلة؟ هل لديك 

تطبيق ®d-Nav للتحّكم بنسبة الّسّكر يف الّدم ُيمكنه 
الساعدة. َنعمل عىل تمكينك من الحصول عىل أفضل أثٍر من 

جرعة اإلنسولني بإعطائك الجرعة الناسبة عندما تحتاجها.

النّتيجة: شعوٌر أفضل وثقٌة أكرب بخّطة ِعالجك. 

الّتحويلة مالحظات 
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ُيمكنك استخدامه برسعة وسهولة من البيت.    • 
لقد صّممنا ®d-Nav بطريقة سهلة التّعلّم واالستخدام، مع 

توافر الساعدة يف كّل خطوة من خطوات التّطبيق. ال عليك 
سوى اتباع إرشادات وخطوات استخدام التّطبق لتحصل/ـني 

 عىل جرعتك الناسبة من اإلنسولني. 

آمن، وُمثَبت، وفّعال   • 
نجح ®d-Nav إىل اآلن بوصف أكثر من 3.5 مليون جرعة 
إنسولني ألكثر من 2000 شخص لديهن/ـم مرض الّسكري 

فأة 2. وقد أظهرت دراساتنا أّن %90 من الرىض الّذين 
يستخدمون ®d-Nav حّققوا مستوى أقل من هيموغلوبني 

السكري A1c يف غضون ثالثة أشهر فقط.

الّتطبيق؟  آلّية عمل 
يستخدم تطبيق ®d-Nav تقنيّة حائزة عىل براءة اخرتاع، تعمل عىل 
تحديد أنماط مستوى الّسكر لديك، وتوّظف هذه العلومات للخروج 
بجرعة اإلنسولني األنسِب لك، كما لو أّنك تستشري طبيبك أسبوعيًّا. 

لقد أنقذ حياتي!
عدا عن كونه سهل االستخدام، لقد 

أصبحت قادًرا عىل التّحّقق من مستوى 
الّسكر لدي يوميًّا، بل أكثر من ذلك، بتُّ 
قادًرا عىل التّحّكم بمرض الّسكري لدي!

ال تقلق، فنحن بجانبك!   • 
 d-Nav أخّصائيو وإخّصائيات الّرعاية الّصحيّة لدى

جاهزين لساعدتك عىل البدء باستخدام التّطبيق واإلجابة 
عن جميع أسئلتك سواء عرب الهاتف أو حضورك لعيادتنا 

بزيارة. كما سنبقى عىل اتصال دوري بطبيك.


