
INDFANG 
LIVETS RYTME

TAG DET FØRSTE SKRIDT  
DIAGNOSE GIVER STYRKE.
Download mobilappen myMerlin™ for  
Confirm Rx™ ICM i dag.

CONFIRM Rx™ 

Implanterbar hjertemonitor



LAD OS FÅ 
SVARENE
Abbotts Confirm Rx™ implanterbar 
hjertemonitor (ICM) monitorerer 
dit hjerte konstant uden at forstyrre 
din livsstil. Du kan nyde hverdagens 
aktiviteter, mens ICM'en sørger 
for, at din læge modtager de 
oplysninger, der er nødvendige for 
at lægge en behandlingsplan, der 
passer til dig.

Produktets faktiske størrelse





LØBENDE MONITORERING
Med tiden kan der forekomme episoder. Derfor 
monitorerer Confirm Rx™ ICM kontinuerligt din 
hjerterytme (hjerteslag) i op til to år.

INDFANG LIVETS RYTME 
MED CONFIRM Rx™ ICM

BRUGERVENLIG APP
Mobilappen myMerlin™ kommunikerer med din 
Confirm Rx™ ICM. Din læge kan se det, når dit 
hjerte begynder at slå anderledes. Du kan også 
registrere dine egne symptomer ved hjælp af 
appen, når noget føles forkert.

Vi tager beskyttelse af personlige oplysninger 
alvorligt. Dine personlige oplysninger er sikre og 
krypterede. 

SLANK PROFIL
Confirm Rx™ ICM er tynd og diskret. Med den 
lille enhed og den diskrete myMerlin™ mobilapp, 
så ved du, at du bliver monitoreret, uden at 
andre ved det. 



TAG DET FØRSTE SKRIDT 
DIAGNOSE GIVER 
STYRKE.
Gå til ConfirmYourRhythm.com for at 
få mere at vide om Confirm Rx™ ICM.

LYT TIL  
DIN KROP
Hvis noget føles forkert, kan du registrere 
dine symptomer ved hjælp af smartphone-
mobilappen myMerlin™ for Confirm Rx™ 
ICM, så lægen ved endnu mere om, hvad 
der foregår. Også hvis du føler dig svimmel, 
mat eller har åndenød.



DU ER  
IKKE ALENE
Det er mere normalt, end man skulle tro, 
at have en uregelmæssig hjerterytme 
(hjerteslag) eller at besvime uden en 
kendt årsag. Alles hjerterytmer er 
forskellige, så tal med din læge om, 
hvordan du har det, så han/hun kan finde 
ud af, hvad der sker. 



En uregelmæssig hjerterytme 
kan være nem at behandle, når 
diagnosen er stillet

KAN 
BEHANDLES

mennesker over hele verden 
har Atrieflimren2

MILLIONER
33,5

Atrieflimren øger din risiko for 
slagtilfælde1

RISIKO FOR 
SLAGTILFÆLDE

5x

Kvinder har oftere Atrieflimren 
end mænd3  

FLERE 
KVINDER



HVAD ER EN 
UREGELMÆSSIG 
HJERTERYTME?
Dit hjertes rytme (hjerteslag) er 
naturligt lidt langsommere eller 
hurtigere, mellem 60 og 100 slag pr. 
minut. Hvis dit hjerte slår langsommere 
eller hurtigere end 60 til 100 slag pr. 
minut, har du måske uregelmæssig 
hjerterytme, kaldet arytmi.



DER FINDES TRE ALMINDELIGE FORMER 
FOR UREGELMÆSSIG HJERTERYTME.

LANGSOM 
Antal hjerteslag under 60 slag pr. minut 
kaldes bradykardi.

PAUSE 
Hvis der er et ophold i den regelmæssige hjerterytme, hvor 
dit hjerte ikke slår i et par sekunder, kaldes det Pause. 

HURTIG
Antal hjerteslag over 100 slag pr. minut 
kaldes takykardi.

En normal hjerterytme kan variere fra person til person – 
tal med din læge om, hvad der er normal hjerterytme for dig.



HVAD ER 
ATRIEFLIMREN?
Hvis du har atrieflimren, slår de øverste kamre i dit hjerte 
meget uregelmæssigt, fra 350 til 600 slag pr. minut. 
Denne uregelmæssige rytme kan øge risikoen for, at du 
får et slagtilfælde. 

Symptomerne er ikke altid tydelige, men du kan have 
svært ved at dyrke let motion eller udføre lette aktiviteter 
uden at føle dig træt eller forpustet. Tal med din læge, så 
han/hun ved, hvad der foregår. 



HVAD ER  
BESVIMELSE MED UKENDT ÅRSAG?
Besvimelse kaldes også synkope, og kan være 
hjerterelateret. Symptomerne kan være svimmelhed, 
synsændringer, kvalme, eller problemer med at stå 
oprejst. 



VI ER  
SAMMEN OM DETTE
Det kan være svært at finde ud af, 
hvad der er årsag til uregelmæssig 
hjerterytme eller besvimelser. Lægen 
taler med dig om din sygehistorie og 
foretager en helbredsundersøgelse. 
Baseret på din læges vurdering skal 
du måske gennemgå yderligere tests 
som at få taget en blodprøve eller 
lavet et elektrokardiogram (EKG).



Der er flere måder at monitorere hjertet på, hvis en læge 
beslutter, at det er nødvendigt at monitorere det. 

HOLTER-MONITOR 
Små strømførende patches 
(elektroder), der sidder fast på 
brystkassen, og som er tilkoblet en 
lille optagemonitor, der optager din 
hjerterytme i op til to dage.  

BÆRBARE ENHEDER 
Apple Watch‡ kan hjælpe med 
at opdage atrieflimren. Tal 
med din læge, hvis din bærbare 
enhed registrerer en usædvanlig 
hjerterytme.

HÆNDELSESOPTAGER 
En optager, du kan bruge i op 
til 30 dage. Den sidder fast på 
huden, og du kan trykke på den, 
når du mærker symptomer.

IMPLANTERBAR 
HJERTEMONITOR 
En implanterbar hjertemonitor 
(ICM) anbringes under huden tæt 
på hjertet, og kan monitorere i op 
til to år.

DIT HJERTE KAN MONITORERES 
PÅ MANGE MÅDER.

HVORDAN FUNGERER CONFIRM Rx™ ICM?

CONFIRM Rx™ ICM 
ANBRINGES 
Confirm Rx™ ICM 
anbringes under huden 
lige over dit hjerte. 
Anbringelsen sker 
hurtigt, og du kommer 
dig på ingen tid.

TILSLUTTES TIL 
MOBILAPPEN 
MYMERLIN™

Confirm Rx™ ICM 
parres med mobilappen 
myMerlin™ for at starte 
kontinuerlig indsamling af 
data om hjerterytmen.

MOBILAPPEN MYMERLIN™ 

SENDER DATA SIKKERT*
Mobilappen myMerlin™ 
sender automatisk data 
om din hjerterytme til 
lægekonsultationen, baseret 
på indstillingerne angivet af din 
læge. 

*Data, der sendes i appen, er sikre og krypterede.



HVORDAN SKER IMPLANTATIONEN?

BLIV KLAR TIL AT OPTAGE 

Implantationen af Confirm Rx™ ICM er en nem procedure, der tager 
meget kort tid. Efter at din brystkasse er blevet bedøvet og reng jort, 
laves der et lille snit. Monitoren placeres lige under huden over dit 
hjerte. Derefter lukkes snittet med et sting eller med lim. Du er nu klar 
til at parre din Confirm Rx™ ICM-enhed med mobilappen myMerlin™. 

Du skal bruge mobilappen myMerlin™ for Confirm Rx™ICM for at 
kunne sende data om hjerterytmen til din læge. Download mobilappen 
myMerlin™ fra Apple‡ App Store‡ eller Google Play‡, før din Confirm Rx™ 
ICM er blevet implanteret. 

ÅBN DIN APP-BUTIK PÅ MOBILEN 
Fra startskærmen åbner du app-butikken på din 
smartphone.

SØG EFTER MOBILAPPEN MYMERLIN™ 
FOR CONFIRM RX™ ICM
Tryk på forstørrelsesglasset  for at søge 
efter mobilappen myMerlin™ for Confirm Rx™ 
ICM. Hent og installer den gratis app, før 
implanteringen. 

SE DEMOERNE 
Se den interaktive demo, hvis du vil vide mere 
om, hvordan du parrer enheden, registrerer dine 
symptomer eller holder din hjertemonitor tilsluttet.



FØLG DISSE TIP  
FOR AT BEVARE FORBINDELSEN

DOWNLOAD 
MOBILAPPEN 
MYMERLIN™ FOR 
CONFIRM Rx™ ICM

SØRG FOR, AT MOBILAPPEN MYMERLIN™ FOR 
CONFIRM Rx™ ICM ALTID ER ÅBEN 
Appen må ikke lukkes. Husk at genstarte appen hver gang 
telefonen genstartes.

BEVAR FORBINDELSEN TIL INTERNETTET 
Sørg for, at din smartphone har forbindelse til Wi-Fi‡ eller 
mobildata med et KRAFTIGT signal (signalet er kraftigt nok, 
hvis du kan få adgang til et websted).

LAD BLUETOOTH® VÆRE TÆNDT 
Flytilstand skal være SLUKKET (når du ikke er på et fly).

VÆR TÆT PÅ 
Lad telefonen være tæt på dig (inden for 1,5 meter), også 
mens du sover.

SLUK FOR STRØMBESPARELSE 
I telefonens indstillinger skal du SLUKKE for 
strømsparetilstand/optimering/laveffektsegenskaber for 
mobilappen myMerlin™ for Confirm Rx™ ICM.

SLÅ MEDDELELSER TIL 
Tillad meddelelser fra mobilappen myMerlin™ for Confirm 
Rx™ICM, og slå baggrundsopdatering/baggrundsdatabrug TIL 
for denne app.

I telefonindstillingerne vises 
appen som "Confirm Rx™"



VI ER HER FOR AT 
HJÆLPE DIG.
Gå til ConfirmYourRhythm.com for at downloade 
andre nyttige hjælpemidler.
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RECEPTPLIGTIG

Kort oversigt: Inden anvendelse af disse produkter bedes brugsanvisningen gennemses for en komplet 
liste af indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler, potentielle uønskede hændelser samt 
betjeningsvejledninger. 

Indikationer: Confirm Rx™ ICM er beregnet til monitorering og diagnostisk vurdering af patienter, som oplever 
uforklarlige symptomer såsom svimmelhed, hjertebanken, smerter i brystet, synkope og åndenød samt til 
patienter med risiko for hjertearytmier. Den er også beregnet til patienter, som tidligere er blevet diagnosticeret 
med atrieflimren eller har tendens til udvikling af atrieflimren. Confirm Rx™ ICM er ikke blevet testet specifikt 
til pædiatrisk brug.

Kontraindikationer: Der er ingen kendte kontraindikationer for implantering af Confirm Rx™ ICM. Patientens 
individuelle tilstand er dog afgørende for, om vedkommende er egnet til en subkutan, permanent implanteret 
enhed.

Bivirkninger: Mulige uønskede hændelser (i alfabetisk rækkefølge) forbundet med enheden omfatter: Allergisk 
reaktion, blødning, kroniske nerveskader, erosion, overdreven vækst af fibrotisk væv, udstødelse, dannelse af 
hæmatomer eller cyster, infektion, arvævsdannelse og migration. Se brugervejledningen for at få udførlige 
informationer om indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og eventuelle uønskede hændelser.

Yderligere oplysninger: Læger skal logge på Merlin.net™ Patient Care Network (PCN) for at få vist overførte 
data fra patientens Confirm Rx™ ICM. Ved hjælp af Merlin.net™ PCN har lægen mulighed for at konfigurere 
planer for dataoverførsel samt aktivere eller deaktivere funktioner på en patients myMerlin™ for Confirm Rx™ 
ICM-mobilapp. Gennemgang af de overførte data er afhængig af lægen og foretages muligvis ikke umiddelbart 
efter overførsel af data.

Begrænsninger: Patienterne kan anvende deres egen Apple‡ eller Android‡ mobilenhed til at overføre data fra 
deres Confirm Rx™ ICM ved hjælp af mobilappen myMerlin™ for Confirm Rx™. Det kræver, at enheden er tændt, 
appen er installeret, den trådløse Bluetooth®-forbindelse er aktiveret, og at der er dækning til dataoverførsel 
(trådløst eller via Wi-Fi‡). Mobilappen myMerlin™ for Confirm Rx™ giver mulighed for periodisk monitorering 
af patienten på grundlag af lægens konfigurerede indstillinger. Hvis en overførsel af data ikke lykkes, vil 
dataene automatisk blive gensendt. Der er dog mange interne og eksterne faktorer, der kan vanskeliggøre, 
forsinke eller forhindre ICM’ens indhentelse og overførsel af patientens data i henhold til lægens plan. Disse 
faktorer omfatter: patientens miljø, datatjenesten, den mobile enheds operativsystem og indstillinger, ICM’ens 
hukommelseskapacitet, hospitalets miljø, ændringer af plan/konfiguration eller databehandling.

Der fås en Abbott mobil sender til patienter, der ikke selv har en kompatibel mobilenhed.
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