
LEGT UW 
HARTRITME  
VAST

ZET DE EERSTE STAP 
EEN DIAGNOSE GEEFT KRACHT.
Download vandaag nog de mobiele app myMerlin™ for 
Confirm Rx™ voor de monitor.

CONFIRM Rx™ 

implanteerbare hartmonitor



OPZOEK NAAR 
ANTWOORDEN
De Abbott Confirm Rx™-monitor 
bewaakt uw hart continu zonder dat 
u uw levenswijze hoeft aan te passen. 
U kunt genieten van het dagelijks 
leven, terwijl de monitor ervoor zorgt 
dat uw arts de benodigde informatie 
ontvangt om een zorgplan te maken 
dat bij u past.

Product op ware grootte





VOORTDURENDE BEWAKING
Episoden kunnen zich na verloop van tijd voordoen. 
Daarom kan de Confirm Rx™-monitor uw hartritme 
(hartslag) tot wel twee jaar continu bewaken.

UW HARTRITME 
VASTLEGGEN MET DE 
CONFIRM Rx™-MONITOR

GEBRUIKSVRIENDELIJKE APP
De mobiele app myMerlin™ communiceert met 
uw Confirm Rx™-monitor. Uw arts kan zien als 
uw hartritme afwijkt. U kunt ook uw symptomen 
vastleggen met de app, wanneer u zich niet goed voelt.

Wij nemen de vertrouwelijkheid van gegevens serieus. 
Uw persoonlijke gegevens zijn beveiligd en gecodeerd. 

KLEIN OPPERVLAK
De Confirm Rx™-monitor is dun en discreet. Met 
het kleine apparaatje en de discrete mobiele app 
myMerlin™ weet alleen u dat er toezicht wordt 
gehouden. 



NEEM DE EERSTE STAP 
EEN DIAGNOSE GEEFT 
KRACHT.
Ga naar ConfirmYourRhythm.com 
voor meer informatie over  
Confirm Rx™-monitor.

LUISTER NAAR 
UW LICHAAM
Wanneer u zich niet goed voelt, kunt u uw 
symptomen vastleggen in de mobiele app 
myMerlin™ for Confirm Rx™-monitor, zodat 
uw arts nog beter kan inschatten wat er aan 
de hand is. Voorbeelden zijn duizeligheid, 
licht in het hoofd voelen of kortademigheid.



SAMEN MET  
UW ARTS
Een onregelmatig hartritme (hartslag) 
of onverklaarbaar flauwvallen komt 
vaker voor dan u zou denken. Het 
hartritme verschilt per persoon. 
Praat daarom met uw arts over uw 
symptomen, zodat hij/zij erachter kan 
komen wat er aan de hand is. 



Een onregelmatige 
hartslag kan na diagnose 
mogelijk eenvoudig 
worden behandeld

HET IS TE 
BEHANDELEN

mensen wereldwijd 
hebben Atriumfibrilleren2

MILJOEN
33,5

Met atriumfibrilleren 
hebt u meer risico op het 
krijgen van een beroerte1HOGER RISICO OP 

BEROERTE

5 x

Vrouwen hebben vaker last van 
Atriumfibrilleren dan mannen3  

MEER 
VROUWEN



WAT IS EEN 
ONREGELMATIGE 
HARTSLAG?
Uw hartritme (hartslag) is van nature iets 
langzamer of sneller, tussen 60 en 100 
slagen per minuut. U heeft mogelijk een 
onregelmatige hartslag (aritmie), als uw 
hartslag langzamer of sneller is dan 60 tot 
100 slagen per minuut.



ONREGELMATIGE HARTSLAG?  
ER ZIJN DRIE VEEL VOORKOMENDE TYPEN

LANGZAAM 
Een hartslag van minder dan 60 slagen 
per minuut wordt bradycardie genoemd.

PAUZE 
Een onderbreking in uw normale hartslag, waarbij uw hart 
een paar seconden lang niet klopt, wordt pauze genoemd. 

SNEL
Een hartslag van meer dan 100 slagen 
per minuut wordt tachycardie genoemd.

Normale hartritmes verschillen per persoon. Raadpleeg uw 
arts voor uw specifieke normale hartritme.



WAT IS  
ATRIUMFIBRILLEREN?
Bij atriumfibrilleren (AF) kloppen de bovenste kamers 
van uw hart zeer onregelmatig, van 350 tot 600 slagen 
per minuut. Deze onregelmatige kloppingen kunnen uw 
kans op een beroerte vergroten. 

De symptomen zijn niet altijd duidelijk, maar u kunt 
bijvoorbeeld al moe of uitgeput raken door een 
gemakkelijke oefening of activiteit. Praat met uw arts 
zodat hij/zij op de hoogte is van uw toestand. 



WAT IS  
SYNCOPE
Flauwvallen wordt ook wel syncope genoemd, dit kan 
hartgerelateerd zijn. De symptomen zijn bijvoorbeeld 
duizeligheid, zichtsveranderingen, misselijkheid en 
moeite met staan. 



SAMEN MET  
UW ARTS
Het kan lastig zijn om te 
achterhalen wat de oorzaak is 
van uw onregelmatige hartslag of 
flauwvallen. Uw arts zal uw medische 
geschiedenis met u bespreken en een 
lichamelijk onderzoek uitvoeren. Op 
basis van de beoordeling van uw arts 
worden er aanvullende onderzoeken 
uitgevoerd, zoals een bloedtest of 
elektrocardiogram (ECG of EKG).



Wanneer een arts besluit dat hartbewaking nodig is, zijn er 
verschillende manieren om dat te doen. 

HOLTERMONITOR 
Kleine geleidende plakkers 
(elektroden) op uw borst die aan 
een kleine opnamemonitor zijn 
bevestigd en gedurende enkele 
dagen uw hartslag registreren.  

POLSMETERS 
De Apple Watch‡ kan helpen 
bij het diagnosticeren van AF. 
Neem contact op met uw arts 
als uw polsmeter een ongewoon 
hartritme detecteert.

EVENTRECORDER 
Een recorder die u tot 30 
dagen kunt gebruiken en die 
aan de huid wordt bevestigd. 
U kunt erop drukken wanneer 
u symptomen ervaart.

IMPLANTEERBARE 
HARTMONITOR 
De monitor wordt onderhuids in 
de buurt van uw hart geplaatst en 
kan maximaal twee jaar monitoren.

ER ZIJN VEEL MANIEREN  
OM UW HART IN DE GATEN TE HOUDEN

HOE WERKT DE CONFIRM Rx™-MONITOR?

PLAATSING 
CONFIRM Rx™-
MONITOR 
De Confirm Rx™-monitor 
wordt onderhuids ter 
hoogte van uw hart 
geplaatst. Het plaatsen 
duurt niet lang en u bent 
snel hersteld.

MAAK VERBINDING 
MET DE MOBIELE 
APP MYMERLIN™

Koppel uw Confirm Rx™-
monitor met de mobiele app 
myMerlin™ om te beginnen 
met het continu verzamelen 
van hartritmegegevens.

DE MOBIELE APP 
MYMERLIN™ VERZENDT 
GEGEVENS VEILIG*
De mobiele app myMerlin™ 
verzendt uw hartslaggegevens 
automatisch naar uw kliniek op 
basis van de instellingen die uw 
arts heeft ingevoerd. 

* De gegevens die via de app worden verzonden, zijn beveiligd en gecodeerd.



HOE WORDT HET GEPLAATST?

KLAAR VOOR OPNAME 

Het plaatsen van de Confirm Rx™-monitor is eenvoudig en neemt 
weinig tijd in beslag. Uw borst wordt verdoofd en ontsmet, daarna 
wordt een kleine incisie gemaakt. De monitor wordt onderhuids ter 
hoogte van uw hart geplaatst. Vervolgens wordt de incisie gehecht 
of gelijmd. U kunt nu uw Confirm Rx™-monitor koppelen met de 
mobiele app myMerlin™ voor de monitor. 

U hebt de mobiele app myMerlin™ for Confirm Rx™ voor de monitor 
nodig om hartslaggegevens naar uw arts te verzenden. Download de 
mobiele app myMerlin™ via de Apple‡ App Store‡ of Google Play‡ 
voordat uw Confirm Rx™-monitor wordt geplaatst. 

OPEN UW MOBIELE APP-STORE 
Open de mobiele app-store op het startscherm 
van uw telefoon.

ZOEK DE MOBIELE APP MYMERLIN™ FOR 
CONFIRM RX™ VOOR DE MONITOR
Tik op het vergrootglas  om te zoeken naar de 
mobiele app myMerlin ™ for Confirm Rx™ voor de 
monitor. Download en installeer de gratis app vóór 
uw procedure. 

BEKIJK DE DEMO'S 
Bekijk de interactieve demo voor meer informatie 
over het koppelen van uw apparaat, het registreren 
van uw symptomen of het aangesloten houden van 
uw hartmonitor.



VOLG DEZE TIPS OM 
VERBONDEN TE BLIJVEN

DOWNLOAD DE 
MOBIELE APP 
MYMERLIN™ FOR 
CONFIRM Rx™ VOOR 
DE MONITOR

HOUD DE MOBIELE APP MYMERLIN™ FOR 
CONFIRM Rx™ VOOR DE MONITOR OPEN 
Sluit de app niet af. Vergeet niet de app opnieuw te starten 
wanneer u uw telefoon opnieuw opstart.

BLIJF VERBONDEN MET HET INTERNET 
Houd uw smartphone verbonden met Wi-Fi‡ of een netwerk 
met een sterk signaal (het signaal is sterk genoeg als u 
toegang hebt tot een website).

HOUD BLUETOOTH® INGESCHAKELD 
De vliegtuigmodus moet zijn uitgeschakeld (als er niet wordt 
gevlogen).

BLIJF DICHTBIJ 
Houd uw telefoon dicht bij u (binnen 1,5 meter), zelfs als u 
slaapt.

ZET ENERGIEBESPARING UIT 
Ga naar de instellingen van uw telefoon en schakel de functies voor 
energiebesparing, optimalisatie en laag energieverbruik uit voor de 
mobiele app myMerlin™ for Conform Rx™ voor de monitor.

HOUD MELDINGEN AAN 
Sta meldingen van de mobiele app myMerlin™ for Confirm 
Rx™ voor de monitor toe en schakel datagebruik/gegevens 
verversen op de achtergrond in.

In uw telefooninstellingen 
wordt de app weergegeven 
als 'Confirm Rx™'



WE HELPEN U GRAAG.
Meer nuttige informatie kunt u downloaden op 
ConfirmYourRhythm.com.
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ALLEEN OP ARTSVOORSCHRIFT

Beknopte samenvatting: neem vóór gebruik van deze apparaten de gebruiksaanwijzing door voor een volledige lijst met 
indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, mogelijke ongewenste gebeurtenissen en richtlijnen voor 
gebruik. 

Indicaties: de Confirm Rx™-monitor is geïndiceerd voor de bewaking en diagnostische evaluatie van patiënten met onverklaarde 
symptomen zoals duizeligheid, hartkloppingen, pijn in de borst, syncope en kortademigheid, evenals patiënten met een verhoogd 
risico op cardiale aritmieën. De monitor is ook geïndiceerd voor patiënten met een eerdere diagnose van atriumfibrilleren of die 
aanleg hebben voor atriumfibrilleren. De Confirm Rx™-monitor is niet specifiek getest voor pediatrisch gebruik.

Contra-indicaties: er zijn geen contra-indicaties bekend voor het inbrengen van de Confirm Rx™-monitor. De specifieke 
medische gesteldheid van de patiënt kan echter bepalen of een subcutaan, chronisch geïmplanteerd apparaat al dan niet kan 
worden verdragen.

Ongewenste voorvallen: mogelijke ongewenste voorvallen die met het apparaat in verband worden gebracht, zijn onder meer 
(in alfabetische volgorde): allergische reactie, bloeding, chronisch zenuwletsel, erosie, extrusie, hematoom- of cystevorming, 
infectie, keloïdvorming, migratie en overdreven bindweefselvorming.  
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor gedetailleerde indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en 
mogelijke ongewenste voorvallen.

Aanvullende informatie: artsen moeten zich aanmelden bij Merlin.net™ Patient Care Network om de gegevens te bekijken die 
door de Confirm Rx™-monitor van de patiënt zijn doorgegeven. In het Merlin.net™ PCN kunnen ze tijdsschema's instellen voor 
het doorgeven van gegevens en functies in- of uitschakelen op de mobiele app myMerlin™ for Confirm Rx™ voor de monitor van 
de patiënt. De beoordeling van de doorgegeven gegevens is afhankelijk van de arts en vindt mogelijk niet onmiddellijk plaats na 
de doorgifte.

Beperkingen: patiënten mogen hun eigen Apple‡- of Android‡-apparaat gebruiken om informatie door te geven vanuit hun 
Confirm Rx™ voor de monitor met gebruik van de mobiele app myMerlin™ for Confirm Rx™. Om dit te doen, moet het apparaat 
aan staan, de app geïnstalleerd zijn, de draadloze Bluetooth®-verbinding actief zijn en datadekking (via mobiel netwerk of 
WiFi‡) beschikbaar zijn. De mobiele app myMerlin™ for Confirm Rx™ biedt periodiek patiëntbewaking gebaseerd op door de 
arts geconfigureerde instellingen. Gegevens worden opnieuw verzonden als de doorgifte niet is gelukt. Er zijn echter veel 
interne en externe factoren die de door de arts beoogde doorgifte van monitor- en patiëntgegevens kunnen verstoren, vertragen 
of verhinderen. Deze factoren omvatten: omgeving van de patiënt, dataservices, het besturingssysteem en de instellingen van 
het mobiele apparaat, de geheugencapaciteit van de monitor, de klinische omgeving, wijzigingen in het doorgifteschema of de 
configuratie, of gegevensverwerking.

Een mobiele zender van Abbott is beschikbaar voor patiënten die geen eigen mobiel apparaat hebben.

™ geeft een handelsmerk van de Abbott-bedrijvengroep aan. 
‡ geeft een handelsmerk van derden aan, dat eigendom is van de respectievelijke eigenaar.  
Bluetooth en het Bluetooth-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. 
© 2019 Abbott. Alle rechten voorbehouden.
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