
 سّجل 
 إيقاع 
حياتك

 أقدم على الخطوة األولى 
التشخيص هو البداية.

قم بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول لجهاز مراقبة القلب القابل للزرع 
 ™myMerlin™ for Confirm Rx اليوم.

CONFIRM Rx™  

جهاز مراقبة القلب القابل للزرع



لنحصل على 
اإلجابات

يراقب جهاز مراقبة القلب القابل للزرع 
 ™Confirm Rx من Abbott قلبك 

باستمرار من دون مقاطعة نمط حياتك. 
يمكنك االستمتاع بأنشطتك اليومية، بينما 
يحرص جهاز مراقبة القلب القابل للزرع 

على أن يتلقى طبيبك المعلومات الضرورية 
إلنشاء خطة رعاية مناسبًة لك.

هذا هو الحجم الفعلي للمنتج





مراقبة مستمرة
قد تحدث نوبات مع مرور الوقت. لهذا يراقب جهاز مراقبة 
القلب القابل للزرع  ™Confirm Rx باستمرار نظم قلبك 

)نبضات قلبك( لمدة تصل إلى عامين. 

سّجل إيقاع حياتك مع جهاز 
مراقبة القلب القابل للزرع 

CONFIRM Rx™ 

تطبيق سهل االستخدام
يتواصل تطبيق الهاتف المحمول  ™myMerlin مع جهاز 
مراقبة القلب القابل للزرع  ™Confirm Rx الخاص بك، 

ويمكن لطبيبك بالتالي أن يعرف متى يبدأ قلبك بالنبض 
بشكٍل مختلف. وباستخدام هذا التطبيق، يمكنك أيًضا تسجيل 
األعراض التي تظهر عليك، عند الشعور بأنك لست على ما 

يرام.

تجدر اإلشارة إلى أننا نأخذ خصوصية البيانات بجدية. 
فمعلوماتك الشخصية آمنة ومشفرة. 

حجم صغير
 Confirm Rx™  إن جهاز مراقبة القلب القابل للزرع 

 رقيق وخفّي. 
 myMerlin™  مع الجهاز الصغير وتطبيق الهاتف الجوال
الخفّي، ستعلم بأنك مراَقب، ولكن لن يعلم أحد غيرك بذلك. 



 أقدم على الخطوة األولى 
 التشخيص هو 

البداية.
ConfirmYourRhythm. قم بزيارة

 com  لمعرفة المزيد عن جهاز مراقبة القلب 
. Confirm Rx™  القابل للزرع

 انصت 
لجسمك

إذا شعرت بأن شيًئا ليس على ما يرام، فيمكنك 
تسجيل األعراض باستخدام تطبيق الهاتف المحمول 

 myMerlin™ for لجهاز مراقبة القلب القابل للزرع
 ™Confirm Rx، وبالتالي سيعرف طبيبك ما يحدث 

معك بشكٍل أفضل. تتضمن هذه األعراض الشعور 
بالدوار، أو اإلغماء، أو ضيق التنفس.



 لست 
وحدك

ُيعد نظم القلب )نبض القلب( غير المنتظم أو 
اإلصابة باإلغماء غير المفسر أكثر شيوًعا مما 

 تعتقد. يختلف نظم القلب من شخص 
إلى آخر، لذلك تحّدث إلى طبيبك عما تشعر به 

ليتمكن من معرفة ما يحدث. 



قد يكون من السهل معالجة عدم انتظام 
نبضات القلب إذا ما تم تشخيصه

العالج
ممكن

 شخص في العالم مصابون 
بالرجفان األذيني

مليون
33,5

يعرضك الرجفان األذيني أكثر لخطر 
اإلصابة بسكتة دماغية1

خطر اإلصابة بالسكتة 
الدماغية

5أضعاف

ُتصاب النساء بالرجفان األذيني أكثر 
من الرجال3

 النساء 
أكثر إصابة



 ما هو 
عدم انتظام نبضات 

القلب؟
يكون نظم قلبك )نبضات قلبك( الطبيعي ما 

بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، أو أبطأ أو 
أسرع قليالً. وإذا كانت نبضات قلبك أبطأ أو 
أسرع من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، 
فقد تكون مصاًبا بعدم انتظام نبضات القلب 

المعروف باضطراب النظم.



 توجد ثالثة أنواع شائعة 
لعدم انتظام نبضات القلب.

البطيء 
تكون نبضات القلب أقل من 60 نبضة في الدقيقة 

وُيعرف ذلك بُبطء القلب.

التوقُّف 
ثغرة في نبض القلب المنتظم، عندما يتوقف قلبك عن النبض لبضع ثواٍن، 

وُيعرف ذلك بالتوقُّف. 

السريع
تكون نبضات القلب أكثر من 100 نبضة في 

ع القلب. الدقيقة وُيعرف ذلك بتسرُّ

تختلف نبضات القلب الطبيعية من شخص آلخر. استشر طبيبك لمعرفة نظم 
قلبك الطبيعي.



 ما هو 
الرجفان األذيني؟

إذا كنت مصاًبا بالرجفان األذيني )AF(، فهذا يعني أن حجرات القلب 
العلوية لديك تنبض بشكل غير منتظم للغاية، من 350 إلى 600 نبضة 

في الدقيقة. وقد يزيد هذا النبض غير المنتظم احتمال إصابتك بسكتة 
دماغية. 

ال تكون األعراض واضحة دائًما، ولكن قد تجد صعوبة في ممارسة 
التمارين أو األنشطة الخفيفة من دون الشعور بالتعب أو انقطاع النفس. 

تحدث إلى طبيبك ليعرف ما يحدث. 



 ما هو 
اإلغماء غير المفسر؟

ُيعرف اإلغماء أيًضا بالغشيان، وقد يكون مرتبًطا بالقلب. تشمل 
األعراض الشعور بالدوار، أو التغيرات في الرؤية، أو الشعور 

بالغثيان، أو الصعوبة في الوقوف. 



 نحن 
معك

قد يكون من الصعب معرفة السبب وراء عدم 
انتظام نبضات قلبك أو إصابتك باإلغماء. 
سيتحدث معك طبيبك عن تاريخك الطبي 

ويجري لك فحًصا طبًيا. واعتماًدا على فحص 
الطبيب، يمكن أن تخضع الختبارات إضافية 

مثل فحص الدم أو مخطط كهربية القلب 
.)EKG أو ECG(



إذا قرر الطبيب أن ثمة حاجة للمراقبة، فتوجد عدة طرق لمراقبة قلبك. 

جهاز هولتر 
الصقات موصلة صغيرة )أقطاب( مثبتة 

على صدرك ومتصلة بجهاز تسجيل صغير 
لتسجيل نبضات قلبك لمدة تصل إلى يومين.  

األجهزة التي يمكن ارتداؤها 
  Apple يمكن أن تساعد ساعة 

 )Apple Watch(‡ في التعرف 
على الرجفان األذيني. تحدث إلى طبيبك 
إذا اكتشف الجهاز الذي ترتديه نظم قلب 

غير عادي.

مسّجل األحداث 
مسّجل يتم إلصاقه على الجلد يمكنك 
استخدامه لغاية 30 يوًما والضغط 

عليه عندما تشعر باألعراض.

جهاز مراقبة القلب القابل للزرع 
يوضع جهاز مراقبة القلب القابل للزرع 

)ICM( تحت الجلد بالقرب من قلبك، 
ويمكنه المراقبة لمدة تصل إلى عامين.

 ثمة طرق متعددة 
لمراقبة قلبك.

كيف يعمل جهاز مراقبة القلب القابل للزرع  ™CONFIRM Rx ؟

 يتم وضع جهاز مراقبة 
القلب القابل للزرع 

 CONFIRM Rx™ 
يتم وضع جهاز مراقبة القلب 

 Confirm القابل للزرع
 ™Rx تحت الجلد فوق قلبك. 

تكون عملية زرعه سريعة 
ويكون وقت التعافي سريًعا 

أيًضا.

يتم توصيله بتطبيق الهاتف 
MYMERLIN™  المحمول
قم بإقران جهاز مراقبة القلب 

 Confirm Rx™  القابل للزرع
بتطبيق الهاتف المحمول 

 ™myMerlin للبدء بالتجميع 
المستمر لبيانات نبضات القلب.

يرسل تطبيق الهاتف المحمول 
   ™MYMERLIN البيانات 

بأمان*
يرسل تطبيق الهاتف المحمول 
 ™myMerlin بيانات نبضات 

قلبك تلقائًيا إلى العيادة، وذلك وفًقا 
لإلعدادات التي عينها طبيبك. 

*تكون البيانات المرسلة في التطبيق آمنة ومشفرة.



كيف يتم وضعه؟

استعد للتسجيل 

ُيعتبر وضع جهاز مراقبة القلب القابل للزرع  ™Confirm Rx إجراًء سهالً يستغرق 
وقًتا قليالً للغاية. إلجراء هذه العملية، يتم تخدير صدرك وتنظيفه قبل إجراء شق صغير 

 فيه. يتم وضع جهاز المراقبة تحت الجلد فوق قلبك. ثم يتم إغالق الشق بغرزة 
 أو الصق. وبهذا تكون اآلن مستعًدا إلقران جهاز مراقبة القلب القابل للزرع 

 . myMerlin™  الخاص بك بتطبيق الهاتف المحمول Confirm Rx™ 

 سوف تحتاج لتطبيق الهاتف المحمول لجهاز مراقبة القلب القابل للزرع
  ™myMerlin™ for Confirm Rx  لتتمكن من إرسال بيانات نبضات قلبك إلى طبيبك.

 Apple‡ App من متجر التطبيقات myMerlin™  قم بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول
 Confirm قبل زرع جهاز مراقبة القلب القابل للزرع  Google Play‡  أو Store‡ 

 . Rx™ 

افتح متجر التطبيقات في هاتفك المحمول 
من شاشتك الرئيسية، افتح متجر تطبيقات الهاتف الذكي.

ابحث عن تطبيق الهاتف المحمول لجهاز مراقبة القلب القابل 
MYMERLIN™ FOR CONFIRM RX™  للزرع

اضغط على العدسة المكبرة  للبحث عن تطبيق الهاتف 
 myMerlin™ for المحمول لجهاز مراقبة القلب القابل للزرع

  ™Confirm Rx . قم بتنزيل التطبيق المجاني وتثبيته قبل 
إجراء العملية. 

شاهد العروض التوضيحية 
 شاهد العرض التوضيحي التفاعلي لمعرفة المزيد حول 
 كيفية إقران جهازك وتسجيل األعراض التي تصيبك، 

أو الحفاظ على اتصال جهاز مراقبة قلبك.



 اتبع هذه النصائح 
للبقاء متصالً

قم بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول 
 لجهاز مراقبة القلب القابل للزرع 

 MYMERLIN™ FOR 
 CONFIRM Rx™ 

اترك تطبيق الهاتف المحمول لجهاز مراقبة القلب القابل للزرع 
 ™MYMERLIN™ FOR CONFIRM Rx  مفتوًحا 

ال تغلق التطبيق. تذكر إعادة تشغيل التطبيق دائًما عند إعادة تشغيل هاتفك.

ابق على اتصال باإلنترنت 
حافظ على اتصال هاتفك الذكي بشبكة  ‡Wi-Fi أو بيانات الهاتف الخليوي 

 بإشارة قوية )ُتعّد اإلشارة قوية بما يكفي إذا كان بإمكانك الوصول إلى 
موقع ويب(.

أبِق ميزة  ®BLUETOOTH قيد التشغيل 
 )OFF( يجب أن يكون وضع الطيران في وضع إيقاف التشغيل

)عند عدم الطيران(.
ابق قريًبا بما يكفي 

أبِق هاتفك قريًبا منك )في نطاق 5 أقدام أو 1,5 متر(، حتى أثناء النوم.

أوقف تشغيل وضع توفير الطاقة 
في إعدادات هاتفك، قم بإيقاف تشغيل ميزات موفر طاقة البطارية / التحسين 
/ الطاقة المنخفضة لتطبيق الهاتف المحمول لجهاز مراقبة القلب القابل للزرع

. myMerlin™ for Confirm Rx™ 

أبِق اإلشعارات قيد التشغيل 
اسمح بتشغيل اإلشعارات من تطبيق الهاتف المحمول لجهاز مراقبة القلب 

 )ON( وقم بتشغيل  myMerlin™ for Confirm Rx™ القابل للزرع
تحديث الخلفية / استخدام البيانات في الخلفية للتطبيق.

في إعدادات هاتفك، سيظهر التطبيق 
"Confirm Rx™ " باسم



نحن هنا لمساعدتك.
تفضل بزيارة  ConfirmYourRhythm.com  لتنزيل 

موارد مفيدة أخرى.

  AFib Awareness.  Heart.org.  2017. http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/AFib-  .1
 Awareness_UCM_476637_SubHomePage.jsp. .2017 تم الوصول إلى هذه الصفحة في 10 نوفمبر

   Chugh S, Havmoeller R, Narayanan K, et al.  .2 
 https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.005119Circulation.  2014;129:837–847.
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بوصفة طبية فقط

ملخص موجز: قبل الشروع في استخدام هذه األجهزة، ُيرجى مراجعة تعليمات االستخدام للحصول على قائمة كاملة بدواعي االستعمال وموانعه 
والتحذيرات واالحتياطات واآلثار الجانبية المحتملة وإرشادات االستعمال. 

دواعي االستخدام: يوصف جهاز مراقبة القلب القابل للزرع  ™Confirm Rx لمراقبة المرضى الذين يختبرون أعراًضا غير مفّسرة، مثل الدوار 
وخفقان القلب وألم الصدر واإلغماء وضيق التنّفس، وتقييم تشخيصهم، باإلضافة إلى المرضى المعرضين لإلصابة باضطرابات َنظم القلب. كما 

يوصف للمرضى الذين تم تشخيص حالتهم بالرجفان األذيني في السابق أو من هم عرضة لإلصابة بالمرض نفسه. لم يتم اختبار جهاز مراقبة القلب 
القابل للزرع  ™Confirm Rx خصيًصا الستخدامه لألطفال.

موانع االستخدام: ما من موانع معروفة لزرع جهاز مراقبة القلب القابل للزرع  ™Confirm Rx . إال أن حالة المريض الصحية الخاصة قد تحدد 
ما إذا كان يتحّمل وجود جهاز مزروع تحت جلده بصورة مزمنة.

اآلثار السلبية: تشمل اآلثار السلبية المحتملة )بالترتيب الهجائي في اللغة اإلنكليزية( المرتبطة بالجهاز ما يلي: رد فعل تحّسسي، نزيف، تلف عصبي 
 مزمن، تآكل، نمو مفرط لألنسجة الليفية، نتوء، تشكل تورم دموي أو كيسات، التهاب، تشكل جدرة وانتقالها. 

راجع دليل المستخدم لالطالع بالتفصيل على اإلرشادات وموانع االستخدام والتحذيرات واإلجراءات الوقائية واآلثار السلبية المحتملة.

 Merlin.net™  على )Patient Care Network( معلومات إضافية: يتعين على االختصاصيين تسجيل الدخول إلى شبكة رعاية المرضى
لالطالع على البيانات الُمرسلة من أجهزة مراقبة القلب القابلة للزرع  ™Confirm Rx الخاصة بالمرضى. في شبكة رعاية المرضى على 
 myMerlin™ for يمكن لالختصاصيين تكوين جداول اإلرسال وتمكين الميزات أو تعطيلها على تطبيق الهاتف المحمول Merlin.net™ 
 ™Confirm Rx الخاص بالمريض. تعتمد مراجعة البيانات الُمرسلة على االختصاصي، وقد ال تتم بشكل مباشر بعد عملية إرسال البيانات.

القيود: يستطيع المرضى استخدام جهازهم المحمول من  ‡Apple أو  ‡Android الخاص بهم إلرسال المعلومات من جهاز مراقبة القلب القابل 
للزرع  ™Confirm Rx باستخدام تطبيق الهاتف المحمول  ™myMerlin™ for Confirm Rx . قبل القيام بهذا األمر، يجب تشغيل الجهاز، 

وتثبيت التطبيق، وتمكين تقنية  ®Bluetooth الالسلكية، وتوفير تغطية البيانات )عبر شبكة الجوال أو شبكة  ‡WiFi(. يوفر تطبيق الهاتف المحمول 
 ™myMerlin™ for Confirm Rx مراقبة دورية للمريض وذلك وفًقا لإلعدادات التي حددها االختصاصي. تتم إعادة إرسال البيانات إذا لم 

يتم إرسالها بنجاح. ولكن تكثر العوامل الداخلية والخارجية التي قد تعيق الحصول على المعلومات الخاصة بالمريض وبجهاز مراقبة القلب القابل 
للزرع، أو تؤخرها أو تحول دون وصولها وفًقا لما حدده االختصاصي. وتشمل هذه العوامل: بيئة المريض، أو خدمات البيانات، أو نظام تشغيل 

الجهاز المحمول وإعداداته، أو سعة ذاكرة جهاز مراقبة القلب القابل للزرع، أو البيئة السريرية، أو التغييرات في الجدول/التكوين، أو معالجة 
البيانات.

يتوفر جهاز اإلرسال المحمول من Abbott للمرضى الذين ال يملكون جهاًزا محموالً متوافقاً خاصاً بهم.

.Abbott تشير إلى عالمة تجارية لمجموعة شركات ™ 
 ‡ تشير إلى عالمة تجارية لطرف ثالث وهي ملك لصاحبها المعني. 

 Bluetooth SIG, Inc هما عالمتان تجاريتان مسجلتان لشركة Bluetooth وشعار Bluetooth إن 
© Abbott 2019. كل الحقوق محفوظة.

SJM-CFM-0419-0126)1(e | تمت الموافقة على المنتج لالستخدام في الواليات المتحدة وخارجها.


