Implantovateľný monitor srdca

CONFIRM Rx™

ZACHYTENIE
RYTMU ŽIVOTA

UROBTE PRVÝ KROK
DIAGNÓZA ZNAMENÁ PODPORU.
Stiahnite si mobilnú aplikáciu myMerlin™ pre implantovateľný
monitor srdca Confirm Rx™ ešte dnes.

ZÍSKAJTE
ODPOVEDE
Implantovateľný monitor srdca
(ICM) Confirm Rx™ od spoločnosti
Abbott nepretržite monitoruje
vaše srdce bez prerušenia vášho
životného štýlu. Môžete si užívať
každodenné aktivity, zatiaľ čo
monitor ICM zabezpečí, aby váš
lekár dostal potrebné informácie na
vytvorenie plánu starostlivosti, ktorý
je pre vás vhodný.

Skutočná veľkosť produktu

ZACHYTENIE RYTMU
ŽIVOTA POMOCOU
MONITORA ICM
CONFIRM Rx™
PRIEBEŽNÉ MONITOROVANIE
Časom môže dôjsť k epizódam. To je dôvod,
prečo monitoruje ICM Confirm Rx™ nepretržite
zaznamenáva váš srdcový rytmus (srdcový tep) až dva
roky.
APLIKÁCIA S JEDNODUCHÝM POUŽÍVANÍM
Mobilná aplikácia myMerlin™ komunikuje s vaším
monitorom ICM Confirm Rx™. Váš lekár môže zistiť,
kedy vaše srdce začne biť inak. Pomocou tejto aplikácie
môžete zachytiť svoje vlastné symptómy aj vy, keď
niečo nie je v poriadku.
Ochranu osobných údajov berieme vážne. Vaše osobné
údaje sú zabezpečené a šifrované.

TENKÝ PROFIL
Monitor ICM Confirm Rx™ je tenký a diskrétny.
Pomocou malej pomôcky a diskrétnej mobilnej
aplikácie myMerlin™ budete vedieť, že ste
monitorovaní – ale nikto iný to vedieť nemusí.

NAČÚVAJTE
SVOJMU TELU
Ak niečo nie je v poriadku, môžete svoje
symptómy zaznamenať pomocou mobilnej
aplikácie myMerlin™ pre monitor ICM
Confirm Rx™, takže váš lekár bude mať ešte
lepšiu predstavu o tom, čo sa deje. Zahŕňa
to pocit závratu alebo mdloby či dýchavicu.

UROBTE PRVÝ KROK
DIAGNÓZA ZNAMENÁ
PODPORU.
Navštívte stránku ConfirmYourRhythm.com
a získajte ďalšie informácie o monitore ICM
Confirm Rx™.

NIE STE
SAMI
Mať nepravidelný srdcový rytmus
(srdcový tep) alebo zažívať
nevysvetliteľné mdloby môže byť
častejšie, ako si myslíte. Srdcový rytmus
každého človeka je iný, a preto sa
poraďte so svojím lekárom o tom, ako sa
cítite, aby mohol určiť, čo sa deje.

JE TO
LIEČITEĽNÉ

Nepravidelný srdcový tep je
možné jednoducho liečiť, ak sa
diagnostikuje

5x

Predsieňová fibrilácia vás
vystavuje väčšiemu riziku
cievnej mozgovej príhody1

VYŠŠIE RIZIKO CMP

33,5
MILIÓNA

VIAC
ŽIEN

ľudí na celom svete má
predsieňovú fibriláciu2

Ženy trpia predsieňovou
fibriláciou častejšie ako muži3

ČO JE TO
NEPRAVIDELNÝ
SRDCOVÝ TEP?
Rytmus vášho srdca (srdcový
tep) prirodzene spomaľuje alebo
zrýchľuje, pričom jeho hodnota je
medzi 60 až 100 úderov za minútu.
Ak vaše srdce bije pomalšie alebo
rýchlejšie ako 60 až 100 úderov za
minútu, môžete mať nepravidelný
srdcový tep nazývaný arytmia.

EXISTUJÚ TRI BEŽNÉ DRUHY
NEPRAVIDELNÉHO SRDCOVÉHO TEPU.

POMALÝ
Srdcový tep s hodnotou menej ako 60
úderov za minútu sa nazýva bradykardia.

RÝCHLY
Srdcový tep s hodnotou viac ako 100
úderov za minútu sa nazýva tachykardia.

PAUZA
Prerušenie v pravidelnom srdcovom rytme, keď vaše srdce
niekoľko sekúnd nebije, sa nazýva pauza.
Normálne srdcové tepy sa líšia v závislosti od osoby – poraďte sa so
svojím lekárom o špecifickom normálnom srdcovom rytme.

ČO JE TO
PREDSIEŇOVÁ FIBRILÁCIA?
Ak máte predsieňovú fibriláciu (AF), predsiene vášho
srdca bijú veľmi nepravidelne, frekvenciou 350 až
600 úderov za minútu. Toto nepravidelné bitie môže
zvýšiť riziko cievnej mozgovej príhody.
Symptómy nie sú vždy zjavné, ale môžete mať ťažkosti
s ľahkým cvičením alebo činnosťou bez toho, aby ste cítili
únavu alebo dýchavičnosť. Poraďte sa so svojím lekárom,
aby zistil, čo sa deje.

ČO SÚ TO
NEVYSVETLITEĽNÉ MDLOBY?
Mdloby sa nazývajú aj bezvedomie a môžu súvisieť so
srdcom. Symptómy zahŕňajú pocit závratu, zmeny zraku,
pocit na vracanie (nevoľnosť ) alebo neschopnosť stáť.

SME V TOM
SPOLOČNE
Zistiť, čo spôsobuje nepravidelný tep
alebo mdloby, môže byť náročné.
Váš lekár s vami bude diskutovať
o vašej anamnéze a vykoná telesné
vyšetrenie. Na základe posúdenia
lekára môžete absolvovať ďalšie
testovanie, ako napríklad krvný test
alebo elektrokardiogram
(ECG alebo EKG).

EXISTUJE MNOHO SPÔSOBOV,
AKO MONITOROVAŤ VAŠE SRDCE.
Ak lekár rozhodne, že monitorovanie je potrebné, existuje
niekoľko spôsobov, ako monitorovať vaše srdce.
IMPLANTOVATEĽNÝ
MONITOR SRDCA
Monitor ICM sa umiestni pod kožu
blízko vášho srdca a monitorovanie
sa môže vykonávať až dva roky.

ZÁZNAMNÍK UDALOSTÍ
Záznamník môžete používať až
30 dní. Upevní sa na kožu a ak
pocítite príznaky zatlačíte ho.

HOLTEROV MONITOR

NOSITEĽNÉ POMÔCKY

Malé vodivé nálepky (elektródy)
prilepené na hrudník a pripojené
k malému zaznamenávaciemu
monitoru zaznamenávajú srdcový
tep až dva dni.

Predsieňovú fibriláciu dokážu
pomôcť identifikovať hodinky Apple
Watch‡. Ak vaša nositeľná pomôcka
zistí nezvyčajný srdcový rytmus,
poraďte sa so svojím lekárom.

AKO MONITOR ICM CONFIRM Rx™ FUNGUJE?

UMIESTNENIE
MONITORA ICM
CONFIRM Rx™
Monitor ICM Confirm
Rx™ sa umiestni pod
kožu nad vaše srdce.
Umiestnenie je rýchle
a doba zotavenia je
krátka.

PRIPOJENIE
K MOBILNEJ
APLIKÁCII MYMERLIN™
Spárujte svoj monitor ICM
Confirm Rx™ s mobilnou
aplikáciou myMerlin™
a spustite nepretržité
zhromažďovanie údajov
o srdcovom tepe.

*Údaje prenášané v rámci aplikácie sú zabezpečené a šifrované.

MOBILNÁ APLIKÁCIA
MYMERLIN™ BEZPEČNE
ODOSIELA ÚDAJE*
Mobilná aplikácia myMerlin™
automaticky odosiela údaje
o vašom srdcovom tepe
na vašu kliniku na základe
nastavení, ktoré vykonal váš
lekár.

AKO SA UMIESTŇUJE?

Umiestnenie monitora ICM Confirm Rx™ je jednoduchý zákrok,
ktorý trvá veľmi krátko. Skôr ako sa urobí malý rez, váš hrudník bude
znecitlivený a vyčistený. Monitor sa umiestni tesne pod kožu nad
vaše srdce. Potom sa rez uzavrie stehom alebo spojivom. Teraz ste
pripravení spárovať svoju pomôcku ICM Confirm Rx™ s mobilnou
aplikáciou myMerlin™.

PRIPRAVTE SA NA
ZAZNAMENÁVANIE

Aby ste mohli odosielať údaje o srdcovom tepe svojmu lekárovi, budete
potrebovať mobilnú aplikáciu myMerlin™ pre monitor ICM Confirm Rx™.
Mobilnú aplikáciu myMerlin™ si stiahnite z obchodu Apple‡ App Store‡
alebo Google Play‡ ešte pred zavedením monitora ICM Confirm Rx™.
OTVORTE OBCHOD S MOBILNÝMI
APLIKÁCIAMI
Na domovskej obrazovke otvorte obchod
s aplikáciami smartfónu.
VYHĽADAJTE MOBILNÚ APLIKÁCIU
MYMERLIN™ PRE MONITOR ICM
CONFIRM RX™
Ťuknite na lupu
a vyhľadajte mobilnú aplikáciu
myMerlin™ pre monitor ICM Confirm Rx™. Túto
bezplatnú aplikáciu si stiahnite a nainštalujte ešte
pred zákrokom.
POZRITE SI UKÁŽKY
Pozrite si interaktívnu ukážku a zistite viac informácií
o tom, ako spárovať pomôcku, zaznamenávať
symptómy alebo udržiavať monitor srdca pripojený.

POSTUPUJTE PODĽA TÝCHTO
TIPOV A ZOSTAŇTE PRIPOJENÍ
NECHAJTE MOBILNÚ APLIKÁCIU MYMERLIN™
PRE MONITOR ICM CONFIRM Rx™ OTVORENÚ
Neukončujte aplikáciu. Vždy, keď sa telefón reštartuje,
nezabudnite aplikáciu znova spustiť.
ZOSTAŇTE PRIPOJENÍ NA INTERNET
Nechajte svoj smartfón pripojený k sieti Wi-Fi‡ alebo
mobilným dátam so SILNÝM signálom (signál je dostatočne
silný, ak máte prístup na webovú stránku).
NECHAJTE ZAPNUTÚ FUNKCIU BLUETOOTH®
Režim v lietadle musí byť VYPNUTÝ (keď neletíte).
ZOSTAŇTE V BLÍZKOSTI
Majte svoj telefón nablízku (1,5 metra), aj keď spíte.
VYPNITE REŽIM ÚSPORY ENERGIE
V nastaveniach telefónu vypnite funkcie šetrenia batérie/
optimalizácie/nízkej úrovne napájania pre mobilnú aplikáciu
myMerlin™ pre monitor ICM Confirm Rx™.
NECHAJTE ZAPNUTÉ UPOZORNENIA
Povoľte upozornenia z mobilnej aplikácie myMerlin™ pre
monitor ICM Confirm Rx™ a zapnite obnovenie aplikácie na
pozadí/používanie údajov na pozadí.
V nastaveniach telefónu
sa aplikácia zobrazí ako
„Confirm Rx™“

STIAHNITE SI MOBILNÚ
APLIKÁCIU MYMERLIN™
PRE MONITOR ICM
CONFIRM Rx™

SME TU, ABY SME VÁM
POMOHLI.
Navštívte stránku ConfirmYourRhythm.com
a stiahnite si ďalšie užitočné zdroje.
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LEN NA LEKÁRSKY PREDPIS
Krátke zhrnutie: Pred použitím týchto pomôcok si prečítajte návod na použitie, kde nájdete kompletný
zoznam indikácií, kontraindikácií, upozornení, preventívnych opatrení, potenciálne nežiaducich udalostí
a pokyny na použitie.
Indikácie: Monitor ICM Confirm Rx™ je indikovaný na monitorovanie a diagnostické posúdenie pacientov,
ktorí majú nevysvetlené symptómy, ako sú závraty, palpitácie, bolesť v hrudníku, bezvedomie a dýchavica,
ako aj pacientov s rizikom iných srdcových arytmií. Je indikovaný aj pre pacientov, ktorým bola predtým
diagnostikovaná predsieňová fibrilácia alebo u ktorých existuje podozrenie na vývin predsieňovej fibrilácie.
Monitor ICM Confirm Rx™ nebol špecificky testovaný na pediatrické použitie.
Kontraindikácie: Zavedenie monitora ICM Confirm Rx™ nemá žiadne známe kontraindikácie. Od
konkrétneho zdravotného stavu pacienta však môže závisieť, či je možné tolerovať subkutánnu, chronicky
zavedenú pomôcku.
Nežiaduce udalosti: Medzi možné nežiaduce udalosti (v poradí podľa abecedy), spojené s pomôckou,
patria tieto: alergická reakcia, krvácanie, chronické poškodenie nervov, erózia, nadmerný rast fibrotického
tkaniva, extrúzia, tvorba hematómov alebo cýst, infekcia, tvorba keloidov a migrácia.
Podrobnosti o indikáciách, kontraindikáciách, varovaniach, bezpečnostných opatreniach a možných
nežiaducich udalostiach nájdete v používateľskej príručke.
Dodatočné informácie: Lekári sa musia prihlásiť do siete starostlivosti o pacientov Merlin.net™ Patient
Care Network (PCN), kde si môžu prezerať údaje odoslané z monitora ICM Confirm Rx™ svojich pacientov.
V sieti Merlin.net™ PCN môžu nakonfigurovať harmonogramy odosielania údajov a aktivovať alebo
deaktivovať funkcie na mobilnej aplikácii myMerlin™ pre monitor ICM Confirm Rx™ pacienta. Prezeranie
odoslaných údajov závisí od lekára a nemusí sa uskutočniť bezprostredne po doručení týchto údajov.
Obmedzenia: Pacienti môžu používať vlastné mobilné zariadenie Apple‡ alebo Android‡ na vysielanie
informácií zo svojho monitora ICM Confirm Rx™ pomocou mobilnej aplikácie myMerlin™ pre Confirm
Rx™. Aby to bolo možné, zariadenie musí byť zapnuté, aplikácia musí byť nainštalovaná, bezdrôtová
technológia Bluetooth® musí byť zapnutá a musí byť k dispozícii prenos údajov (mobilný alebo WiFi‡).
Mobilná aplikácia myMerlin™ pre Confirm Rx™ vykonáva pravidelné monitorovanie pacienta na základe
nastavení nakonfigurovaných lekárom. Ak prenos nebol úspešne vykonaný, údaje sa odošlú znova. Existuje
však množstvo vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré môžu zabrzdiť, oneskoriť alebo znemožniť získanie
a doručenie informácií z monitora ICM a o pacientovi podľa úmyslu lekára. Medzi tieto faktory patrí:
prostredie pacienta, dátové služby, operačný systém a nastavenia mobilného zariadenia, kapacita pamäte
monitora ICM, nemocničné prostredie, zmeny harmonogramu/konfigurácie alebo spracovanie údajov.
Mobilný vysielač Abbott je k dispozícii pre pacientov, ktorí nemajú vlastné kompatibilné mobilné
zariadenie.
™ znamená obchodnú známku skupiny spoločností Abbott.
‡ znamená obchodnú známku tretej strany, ktorá je vlastníctvom príslušného majiteľa.
Bluetooth a logo Bluetooth sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
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