
JÄÄDVUSTAME 
ELU RÜTME

ASTUGE ESIMENE SAMM  
TÄPNE DIAGNOOSIMINE VÕIMESTAB.
Laadige juba täna alla mobiilirakendus  
myMerlin™ for Confirm Rx™.

CONFIRM Rx™ 

implanteeritav südamemonitor



LEIAME 
VASTUSED
Abbotti Confirm Rx™ ICM seirab 
teie südametööd pidevalt, ilma 
et peaksite tegema järeleandmisi 
oma elustiilis. Võite igapäevast elu 
elada ning ICM saadab teie arstile 
kogu teabe, mida arst vajab teie ravi 
plaanimiseks.

Tegeliku suurusega toode





PIDEV SEIRE
Episoodid võivad aeg-ajalt esineda. Seetõttu 
jälgib Confirm Rx™ ICM teie südamerütmi 
(südamelööke) pidevalt kuni kaks aastat. 

CONFIRM Rx™ ICM 
JÄÄDVUSTAB ELU RÜTME

LIHTSASTI KASUTATAV RAKENDUS
Mobiilirakendus myMerlin™ peab teie Confirm 
Rx™ ICM-iga sidet. Kui teie südamerütm peaks 
muutuma, näeb arst seda kiiresti. Kui tunnete 
midagi ebatavalist, võite ka ise sümptomid 
rakenduses logida.

Andmekaitse on meile väga tähtis. Kaitseme ja 
krüptime teie isikuandmeid. 

HOIAB MADALAT PROFIILI
Confirm Rx™ ICM on õhuke ja diskreetne. 
Süsteem koosneb ainult pisikesest seadmest ja 
mobiilirakendusest myMerlin™ – keegi ei pea 
märkama, et oma südamerütmi seirate. 



ASTUGE ESIMENE SAMM 
TÄPNE DIAGNOOSIMINE 
VÕIMESTAB.
Lugege saidilt ConfirmYourRhythm.com 
lisateavet Confirm Rx™ ICM-i kohta.

KUULAKE  
OMA KEHA
Kui tunnete midagi ebatavalist, võite 
sümptomid mobiilirakenduses myMerlin™ 
for Confirm Rx™ logida, et arstil oleks 
diagnoosimiseks võimalikult palju teavet. 
Sümptomiteks võivad olla näiteks 
pearinglus, jõuetus või õhupuudustunne.



TE  
EI OLE ÜKSI
Südame rütmihäireid või seletamatuid 
minestamishooge esineb rohkem, kui 
võiks arvata. Iga inimese südamerütm 
on erinev – kirjeldage arstile oma 
sümptomeid, et ta oskaks probleemi 
põhjuse välja selgitada. 



Ebaregulaarset südamelööki võib 
diagnoosimisel olla lihtne ravida

SEE ON 
RAVITAV

inimesel maailmas on Kodade 
virvendusarütmia2

MILJONIL
33,5

Kodade virvendusarütmia tõttu 
on teil suurem infarkti risk1 

INSULDIRISK
5x

Naistel on Kodade 
virvendusarütmia sagedasem 
kui meestel3  

ROHKEM 
NAISTEL



MIS ON 
SÜDAME 
RÜTMIHÄIRE?
Terve inimese süda lööb puhkeolekus 
60–100 korda minutis. Kui teie 
südame löögisagedus on puhkeolekus 
vähem kui 60 või rohkem kui 100 
lööki minutis, võib teil olla südame 
rütmihäire ehk arütmia.



SÜDAME RÜTMIHÄIREID  
ON KOLME PÕHILIST TÜÜPI.

AEGLANE 
Kui südame löögisagedus on vähem kui 60 lööki 
minutis, nimetatakse seda bradükardiaks.

PAUS 
Korrapärase südamerütmi katkestust ehk südame 
peatumist mõneks sekundiks nimetatakse pausiks. 

KIIRE
Kui südame löögisagedus on rohkem kui 100 
lööki minutis, nimetatakse seda tahhükardiaks.

Normaalne südamerütm on igal inimesel erinev – uurige koos 
oma arstiga välja, milline on teie normaalne südamerütm.



MIS ON  
KODADE VIRVENDUSARÜTMIA?
Kodade virvendusarütmia (KVA) tähendab, et südame 
ülemised kambrid pulseerivad väga kiiresti, 350 kuni 600 
korda minutis. See rütmihäire võib suurendada insulti 
haigestumise riski. 

Sümptomid võivad olla mittespetsiifilised, näiteks võib ka 
kerge füüsiline koormus kiiresti väsitada või hingeldama 
panna. Rääkige sellest arstile, et ta oskaks teid aidata. 



MIS ON  
MINESTAMISHOOD?
Minestamist nimetatakse ka sünkoobiks, mis võib 
olla südamega seotud. Sümptomiteks on pearinglus, 
nägemishäired, iiveldus ja/või tasakaaluhäired. 



ÜHESKOOS  
OLEME TUGEVAD
Südame rütmihäire või 
minestushoogude põhjuse 
väljaselgitamine võib olla keeruline. 
Arst räägib teiega teie haigusloost 
ja vaatab teid läbi. Kui arst peab 
seda vajalikuks, võib ta tellida teile 
lisauuringud, näiteks vereanalüüsi või 
elektrokardiograafilise uuringu (EKG).



Kui arst otsustab teie südametööd seirata, võib ta selleks 
kasutada mitmesuguseid tehnikaid. 

HOLTER-MONITOORING 
Rinnale kinnitatakse kuni kaheks 
päevaks väikesed kleepkontaktid 
(elektroodid), mis on ühendatud 
kaasaskantava salvestusseadmega.  

SPORDI- JA NUTIKELLAD 
Apple Watch‡ võib aidata KVA-d 
tuvastada. Kui teie spordi- või 
nutikell tuvastab ebatavalise 
südamerütmi, rääkige sellest arstile.

RÜTMIHÄIRETE 
SALVESTI 
Nahale kinnituv 
salvestusseade, mida saate 
kasutada kuni 30 päeva 
ja mida saate sümptomite 
ilmnemisel vajutada.

IMPLANTEERITAV 
SÜDAMEMONITOR 
Implanteeritav südamemonitor 
paigaldatakse südame lähedale 
naha alla ning võimaldab seirata 
südametööd kuni kaks aastat.

SÜDAMETÖÖ SEIRAMISEKS  
ON PALJU TEHNIKAID.

KUIDAS CONFIRM Rx™ ICM TÖÖTAB?

CONFIRM Rx™ ICM 
PAIGALDATAKSE 
Confirm Rx™ ICM 
paigaldatakse südame 
kohal naha alla. 
Paigaldamine võtab 
vähe aega ja patsiendid 
taastuvad kiiresti.

ÜHENDAGE MOBIILI- 
RAKENDUSEGA  
MYMERLIN™

Paaristage Confirm Rx™ 
ICM mobiilirakendusega 
myMerlin™, et alustada 
südamerütmiandmete 
pidevat kogumist.

MOBIILIRAKENDUS 
MYMERLIN™ SAADAB 
ANDMEID TURVALISELT*
Mobiilirakendus 
myMerlin™ saadab teie 
südamerütmiandmed 
turvaliselt teie arstile, kasutades 
arsti määratud seadeid. 

*Kogu andmeside rakendusega on turvaliselt krüptitud.



KUIDAS SEE PAIGALDATAKSE?

VALMISTUGE SALVESTAMISEKS 

Confirm Rx™ ICM-i paigaldamine on lihtne ja väga kiire protseduur. Teie 
rinnal tehakse nahale kohalik tuimestus ja naha pind puhastatakse, misjärel 
tehakse väike sisselõige. Monitor paigaldatakse südame kohal otse naha 
alla. Seejärel suletakse sisselõige õmbluste või haavaliimiga. Nüüd võite 
oma Confirm Rx™ ICM-i mobiilirakendusega myMerlin™ paaristada. 

Südamerütmiandmete saatmiseks oma arstile vajate mobiilirakendust 
myMerlin™ for Confirm Rx™. Laadige mobiilirakendus myMerlin™ alla 
rakendustepoest Apple‡ App Store‡ või Google Play‡, enne kui teile 
Confirm Rx™ ICM paigaldatakse. 

AVAGE MOBIILTELEFONIS 
RAKENDUSTEPOOD 
Avage nutitelefoni avakuval rakendustepood.

SISESTAGE OTSINGUSSE MYMERLIN™ 
FOR CONFIRM RX™ ICM
Puudutage suurendusklaasi , et otsida 
mobiilirakendust myMerlin™ for Confirm Rx™ 
ICM. Laadige see tasuta rakendus alla ja installige 
see enne lõikust. 

VAADAKE DEMOSID 
Vaadake interaktiivsest demost, kuidas 
seade paaristada, sümptomeid salvestada ja 
südamemonitori ühendatuna hoida.



JÄRGIGE NEID NÕUANDEID,  
ET ÜHENDUS EI KATKEKS

LAADIGE ALLA 
MOBIILIRAKENDUS 
MYMERLIN™ FOR 
CONFIRM Rx™ ICM

HOIDKE MOBIILIRAKENDUST MYMERLIN™ FOR 
CONFIRM Rx™ICM AVATUNA 
Ärge sulgege rakendust. Kui taaskäivitate telefoni, ärge 
unustage rakendust taaskäivitada.

INTERNETIÜHENDUS ON VAJALIK 
Hoidke nutitelefoni ühendatuna WiFi-võrguga‡ või 
mobiilivõrguga, mille signaal on TUGEV (signaal on piisavalt 
tugev, kui veebisaidid avanevad).

HOIDKE BLUETOOTH® SISSELÜLITATUNA 
Lennukirežiim peab olema VÄLJA lülitatud (kui te pole lennukis).

HOIDKE LÄHEDAL 
Hoidke telefoni enda lähedal (1,5 meetri raadiuses), ka magades.

LÜLITAGE SÄÄSTUREŽIIM VÄLJA 
Lülitage telefoni seadetes akusäästurežiimid rakenduse 
myMerlin™ for Confirm Rx™ ICM jaoks välja.

HOIDKE MÄRGUANDEID SISSELÜLITATUNA 
Lubage märguanded mobiilirakenduselt myMerlin™ for 
Confirm Rx™ ICM ja lülitage taustarakenduste värskendamine/
andmeside SISSE.

Telefoni seadetes on 
rakenduse nimeks 
Confirm Rx™.



OLEME VALMIS AITAMA.
Saidilt ConfirmYourRhythm.com saate laadida 
alla veel kasulikke materjale.
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AINULT ARSTI ETTEKIRJUTUSEGA

Lühikokkuvõte: enne nende seadmete kasutamist lugege läbi kasutusjuhend, kust leiate kõik näidustused, 
vastunäidustused, hoiatused, ettevaatusabinõud, võimalikud kõrvaltoimed ja kasutusjuhised. 

Näidustused: Confirm Rx™ ICM on näidustatud selliste patsientide jälgimiseks ja diagnostiliseks 
hindamiseks, kellel esineb seletamatuid sümptomeid, näiteks pearinglust, südamepekslemist, valu 
rinnas, minestamist ja õhupuudustunnet, aga ka kõrgenenud arütmiariskiga patsientide jälgimiseks ja 
diagnostiliseks hindamiseks. Samuti on see näidustatud patsientide jaoks, kellel on eelnevalt diagnoositud 
kodade virvendusarütmia või kellel on eelsoodumus kodade virvendusarütmia tekkeks. Confirm Rx™ ICM-i 
kasutatavust lastel ei ole katseliselt kinnitatud.

Vastunäidustused: Confirm Rx™ ICM-i implanteerimisele ei ole teadaolevaid vastunäidustusi. Seadme 
pikaajalise nahaaluse implanteerimise talutavus võib siiski sõltuda patsiendi terviseseisundist.

Kõrvalnähud: seadme kasutajatel on esinenud järgmiseid kõrvalnähte (tähestikulises järjestuses): 
allergiline reaktsioon, erosioon, hematoomide või tsüstide moodustumine, keloidi moodustumine, 
krooniline närvikahjustus, nakkus, nihkumine, sidekoe vohamine, veritsus, väljatõrjumine.  
Üksikasjalikud näidustused, vastunäidustused, hoiatused, ettevaatusabinõud ja võimalikud kõrvaltoimed 
leiate kasutusjuhendist.

Lisateave: patsiendi Confirm Rx™ ICM-ist saadetud andmete vaatamiseks peab arst sisse logima veebisaidil 
Merlin.net™ Patient Care Network. Merlin.net™ PCN-is saab arst seadistada andmeedastusaegu ning lubada 
või keelata patsiendi mobiilirakenduse myMerlin™ for Confirm Rx™ ICM funktsioone. Edastatud andmete 
ülevaatamine sõltub arstist ja arst ei pruugi seda teha kohe pärast andmete edastamist.

Piirangud: patsiendid võivad kasutada oma Confirm Rx™ ICM-ist andmete edastamiseks Apple‡'i või 
Android‡'i mobiilseadmes installitud mobiilirakendust myMerlin™ for Confirm Rx™. Selleks peab seade 
olema sisse lülitatud, rakendus peab olema installitud, Bluetooth® traadita side peab olema lubatud ning 
andmesideühendus (mobiilivõrgus või WiFi‡-võrgus) peab olema olemas. Mobiilirakendus myMerlin™ for 
Confirm Rx™ võimaldab patsiendi perioodilist jälgimist arsti seadistuste põhjal. Ebaõnnestumisel jätkatakse 
andmete saatmist seni, kuni see õnnestub. On hulk sise- ja välistegureid, mille tõttu võib arsti seadistatud 
ICM-i teabe ja patsiendi teabe edastamine ebaõnnestuda või edasi lükkuda. Nende tegurite hulgas on 
patsiendi keskkond, andmesideteenused, mobiilseadme operatsioonisüsteem ja seadmed, ICM-i vaba 
salvestusruum, kliiniline keskkond, ajakava/seadistuse muudatused või andmetöötlus.

Patsientidele, kellel pole omaenda ühilduvat mobiilseadet, on saadaval Abbotti mobiilne saatja.

™ Tähistab Abbotti grupi kaubamärki. 
‡ Tähistab kolmandale osapoolele kuuluvat kaubamärki.  
Bluetooth ja Bluetoothi logo on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid. 
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