
TUNNE 
ELÄMÄN RYTMI

OTA ENSIMMÄINEN ASKEL  
DIAGNOOSI VAPAUTTAA ELÄMÄÄN.
Lataa myMerlin™ for Confirm Rx™ ICM -sovellus jo tänään.

CONFIRM Rx™ 

-rytmivalvuri



ON VASTAUSTEN 
AIKA
Ihon alle sijoitettava (implantoitava) 
Abbott Confirm Rx™ -rytmivalvuri 
valvoo tauotta sydämesi toimintaa 
normaalia elämää haittaamatta.
Voit jatkaa elämääsi normaalisti, ja 
rytmivalvuri varmistaa, että lääkäri 
saa tarvittavat tiedot oikeanlaisen 
hoitosuunnitelman laatimista varten.

Tuote on todellisessa koossa





JATKUVA VALVONTA
Odottamattomia rytmihäiriöitä saattaa esiintyä 
pitkän ajan kuluessa. Siksi implantoitava Confirm 
Rx™ -rytmivalvuri valvoo sydämen toimintaa 
(sykettäsi) jopa kahden vuoden ajan.

OPI TUNTEMAAN ELÄMÄN RYTMI 
IMPLANTOITAVAN CONFIRM Rx™ 
-RYTMIVALVURIN ANSIOSTA

HELPPOKÄYTTÖINEN SOVELLUS
myMerlin™-mobiilisovellus on yhteydessä 
Confirm Rx™ -rytmivalvuriin. Sovelluksen avulla 
lääkäri näkee sydämesi sykkeen muutokset, ja voit 
tallentaa sovelluksella oireita, jos epäilet jonkin 
olevan vialla.

Tietosuoja on meille ehdottoman tärkeää. 
Henkilötietosi pidetään suojattuina ja salattuina. 

OHUT LAITE
Implantoitava Confirm Rx™ -rytmivalvuri 
on ohut ja huomaamaton. Pienen laitteen 
ja myMerlin™-mobiilisovelluksen ansiosta 
vain sinä itse tiedät, että sydämesi toimintaa 
valvotaan. 



OTA ENSIMMÄINEN ASKEL  
DIAGNOOSI VAPAUTTAA 
ELÄMÄÄN.
Lue lisää Confirm Rx™ -rytmivalvurista 
osoitteesta ConfirmYourRhythm.com.

KUUNTELE  
KEHOASI
Jos tunnet jonkin olevan vialla, voit tallentaa 
oireitasi myMerlin™ for Confirm Rx™ 
ICM -mobiilisovelluksella ja pitää lääkärisi 
helposti ajan tasalla. Näin lääkärisi saa 
heti tiedon, jos tunnet tai huomaat 
vaikkapa huimausta, pyörryt tai hengästyt 
epätavallisen paljon.



ET OLE 
YKSIN
Epäsäännöllinen sydämen syke tai 
selittämätön pyörtyminen on yleisempää 
kuin usein luullaan. Jokaisen sydämen 
syke on yksilöllinen. Kerro siksi lääkärille 
omista oireistasi, niin hän voi selvittää, 
mikä oireet aiheuttaa. 



Epäsäännöllinen syke voi olla 
oikein diagnosoituna helposti 
hoidettavissa

SITÄ VOI 
HOITAA

ihmisellä maailmanlaajuisesti 
on eteisvärinä2

MILJOONALLA
33,5

Eteisvärinä suurentaa 
aivohalvauksen riskiä1 

AIVOHALVAUKSEN 
RISKI

5x

Eteisvärinä on naisilla 
yleisempää kuin miehillä3  

YLEISTÄ 
NAISILLA



MIKÄ ON 
EPÄSÄÄNNÖLLINEN 
SYKE?
Yksilöllinen sydämen syke vaihtelee eri 
ihmisillä ja voi luonnostaan olla hieman 
hitaampi tai nopeampi. Normaali 
vaihteluväli on 60–100 lyöntiä minuutissa.
Jos sydämesi lyö hitaammin tai nopeammin 
kuin 60–100 lyöntiä minuutissa, sykkeesi 
saattaa olla epäsäännöllinen ja sinulla 
saattaa olla rytmihäiriö eli arytmia.



EPÄSÄÄNNÖLLISEN SYKKEEN YLEISIMPIÄ 
TYYPPEJÄ ON KOLME.

HIDAS 
Jos sydämen syke on alle 60 lyöntiä minuutissa, 
kyseessä on hidaslyöntisyys eli bradykardia.

TAUKO 
Jos sydän lakkaa lyömästä muutaman sekunnin ajaksi, 
kyseessä on tauko. 

NOPEA
Jos sydämen syke on yli 100 lyöntiä minuutissa, 
kyseessä on tiheälyöntisyys eli takykardia.

Normaali syke vaihtelee eri ihmisillä. Tarkista oma normaali 
sykkeesi lääkäriltä.



MIKÄ ON  
ETEISVÄRINÄ?
Eteisvärinässä sydämen eteislokerot supistuvat 
hyvin epäsäännöllisesti. Eteisvärinä saattaa suurentaa 
aivohalvauksen riskiä. 

Oireet eivät aina ole itsestään selviä, mutta saatat huomata, 
että kevytkin rasitus tai liikkuminen tuntuu raskaalta ja 
tunnet väsyväsi ja hengästyväsi helposti. Kerro oireistasi 
lääkärillesi. 



MIKÄ ON  
ODOTTAMATON PYÖRTYMINEN?
Pyörtyminen eli synkopee voi olla sydänperäistä. Oireita 
ovat huimaus, näkökyvyn muutokset, pahoinvointi tai 
vaikeus säilyttää tasapaino. 



TÄMÄ ON  
YHTEINEN ASIA
Epäsäännöllisen sykkeen tai 
pyörtymisen syyn löytäminen 
saattaa olla vaikeaa. Lääkärisi 
käy läpi sairaushistoriasi ja tekee 
terveystarkastuksen. Lääkäri saattaa 
tarkastuksen jälkeen harkintansa 
mukaan määrätä lisää kokeita, kuten 
verikokeen tai sydämen EKG-
tutkimuksen.



Jos lääkäri päättää, että valvonta on tarpeen, sydäntä voidaan 
valvoa monella tavoin. 

HOLTER-LAITE 
Rintaan kiinnitetään pienet 
sähköä johtavat tarrat eli 
elektrodit, jotka liitetään pieneen 
rekisteröintilaitteeseen. Valvontaa 
jatketaan enintään kahden 
vuorokauden ajan.  

PUETTAVAT LAITTEET 
Apple Watch‡ -kello voi auttaa 
eteisvärinän tunnistamisessa. 
Jos puettava laitteesi havaitsee 
epätavallisen sykkeen, kerro 
siitä lääkärille.

TAPAHTUMATALLENNIN 
Ihoon kiinnitettävää tallenninta 
voi käyttää enintään 30 
vuorokautta. Voit aktivoida 
laitteen tallentamaan, kun 
tunnet oireita.

IMPLANTOITAVA 
RYTMIVALVURI 
Rytmivalvuri asetetaan ihon alle 
sydämen lähelle, ja valvontaa 
voidaan jatkaa enintään kahden 
vuoden ajan.

SYDÄNTÄ VOI TARKKAILLA 
MONELLA TAVALLA.

MITEN CONFIRM Rx™ -RYTMIVALVURI TOIMII?

CONFIRM Rx™ 
-RYTMIVALVURI 
ASENNETAAN 
Confirm Rx™ -rytmivalvuri 
sijoitetaan ihon alle 
sydämen kohdalle. 
Laitteen asettaminen 
ja toimenpiteestä 
toipuminen käy nopeasti.

YHTEYS  
MYMERLIN™-MOBIILI- 
SOVELLUKSEEN 
MUODOSTETAAN
Yhdistä Confirm Rx™ 
-rytmivalvuri myMerlin™ 

-mobiilisovellukseen ja 
aloita syketietojen jatkuva 
keräys.

MYMERLIN™-
MOBIILISOVELLUS 
LÄHETTÄÄ TIEDOT 
SUOJATUSTI*
myMerlin™-mobiilisovellus 
lähettää syketiedot 
automaattisesti klinikalle 
lääkärin määrittämien 
asetusten mukaisesti. 

*Sovelluksen kautta siirrettävät tiedot suojataan ja salataan.



MITEN LAITE ASENNETAAN?

VALMIINA TALLENTAMAAN 

Confirm Rx™ -rytmivalvurin asettaminen on helppo ja nopea 
toimenpide. Rintakehän käsittelykohta puudutetaan ja puhdistetaan, 
ja rintakehän ihoon laitteen asennuskohtaan tehdään pieni viilto. Laite 
asetetaan ihon alle sydämen kohdalle. Viilto ommellaan tai liimataan 
kiinni. Voit nyt muodostaa yhteyden Confirm Rx™ -rytmivalvurista 
myMerlin™-mobiilisovellukseen. 

Tarvitset myMerlin™ for Confirm Rx™ ICM -mobiilisovelluksen 
syketietojen lähettämiseen lääkärille. Lataa myMerlin™-mobiilisovellus 
Apple‡ App Store‡- tai Google Play‡ -kaupasta ennen Confirm Rx™ 
-rytmivalvurin asettamista. 

AVAA MOBIILISOVELLUSKAUPPA 
Avaa sovelluskauppa älypuhelimen aloitusnäytöstä.

HAE MYMERLIN™ FOR CONFIRM RX™ ICM 
-MOBIILISOVELLUS
Napauta suurennuslasia  ja hae myMerlin™ 
for Confirm Rx™ ICM -mobiilisovellus. Lataa ja 
asenna maksuton sovellus ennen toimenpidettä. 

KATSO OHJEET 
Katso vuorovaikutteinen esittely, jossa ohjeistetaan 
laitteen yhdistäminen, oireiden tallentaminen ja 
rytmivalvurin yhteyden säilyttäminen.



PIDÄ YHTEYS TOIMIVANA 
NÄIDEN VINKKIEN AVULLA

LATAA 
MYMERLIN™ FOR 
CONFIRM Rx™ ICM 
-MOBIILISOVELLUS

PIDÄ MYMERLIN™ FOR CONFIRM Rx™ ICM 
-MOBIILISOVELLUS AUKI 
Älä sulje sovellusta. Muista käynnistää sovellus aina
kun käynnistät puhelimen uudelleen.

PYSY YHTEYDESSÄ INTERNETIIN 
Pidä älypuhelin yhdistettynä Wi-Fi‡- tai
mobiilidataverkkoon ja varmista, että signaali on
VAHVA (tällöin pystyt avaamaan verkkosivun).

PIDÄ BLUETOOTH®-YHTEYS KÄYTÖSSÄ 
Pidä lentokonetila päällä vain lennon aikana.

PIDÄ PUHELIN LÄHELLÄ 
Pidä älypuhelin lähelläsi – enintään 1,5 metrin päässä
– myös, kun nukut.

POISTA VIRRANSÄÄSTÖTILA KÄYTÖSTÄ 
Poista puhelimen asetuksissa käytöstä akun säästötila,
optimointi ja alhaisen virran tila myMerlin™ for
Confirm Rx™ ICM -mobiilisovellusta käytettäessä.

OTA ILMOITUKSET KÄYTTÖÖN
Salli myMerlin™ for Confirm Rx™ ICM
-mobiilisovelluksen ilmoitukset ja ota käyttöön
sovelluksen päivitys ja tietojen käyttö taustalla.

Sovellus näkyy puhelimen 
asetuksissa nimellä 
"Confirm Rx™"



AUTAMME 
MIELELLÄMME.
Lataa muita hyödyllisiä materiaaleja osoitteesta 
ConfirmYourRhythm.com.
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Lyhyt yhteenveto: Tutustu ennen näiden laitteiden käyttämistä käyttöohjeisiin. Niissä esitetään käyttöaiheet, 
vasta-aiheet, varoitukset, varotoimet, mahdolliset haittavaikutukset ja käyttöohjeet. 

Käyttöaiheet: Confirm Rx™ -rytmivalvuri on tarkoitettu sydämen rytmin valvontaan ja diagnostiseen arviointiin 
potilaille, joilla on selittämättömiä oireita, kuten huimausta, sydämentykytystä, rintakipua, pyörtymistä ja 
hengästymistä, sekä potilaille, joilla on riski saada sydämen rytmihäiriöitä. Se on tarkoitettu myös potilaille, 
joilla on aiemmin diagnosoitu eteisvärinä tai jotka ovat alttiita eteisvärinän kehittymiselle. Implantoitavaa 
Confirm Rx™ -rytmivalvuria ei ole erikseen testattu käytettäväksi lapsipotilailla.

Vasta-aiheet: Confirm Rx™ -rytmivalvurin implantoinnille ei ole tunnettuja vasta-aiheita. Potilaan tila kuitenkin 
vaikuttaa siihen, soveltuuko hänelle ihon alle pitkäaikaisesti implantoitava laite vai ei.

Haittatapahtumat: Laitteeseen liittyviä mahdollisia haittatapahtumia ovat mm. seuraavat 
(aakkosjärjestyksessä): allerginen reaktio, eroosio, hematoomien tai kystien muodostuminen, infektio, keloidien 
muodostuminen, krooninen hermovaurio, sidekudoksen liiallinen kasvu, siirtyminen, ulostyöntyminen ja 
verenvuoto.  
Lue käyttöoppaasta yksityiskohtaiset käyttöaiheet, vasta-aiheet, varoitukset, varotoimet ja mahdolliset 
haittatapahtumat.

Lisätietoja: Lääkärin on kirjauduttava Merlin.net™ Patient Care Network -verkkoon tarkistaakseen potilaan 
Confirm Rx™ -rytmivalvurin lähettämät tiedot. Lääkäri voi Merlin.net™ PCN -verkossa muuttaa tietojen 
lähetysaikataulua ja ottaa potilaan myMerlin™ for Confirm Rx™ ICM -mobiilisovelluksen toimintoja käyttöön 
tai pois käytöstä. Lähetettyjen tietojen tarkistamiskäytännöt vaihtelevat eri lääkäreillä, eikä lääkäri välttämättä 
tarkista tietoja heti niiden lähettämisen jälkeen.

Rajoitukset: Potilaat voivat lähettää Confirm Rx™ -rytmivalvurin tallentamat tiedot heti omalla Apple‡- tai 
Android‡-mobiililaitteellaan myMerlin™ for Confirm Rx™ -mobiilisovelluksen kautta. Tällöin laitteen on oltava 
käynnissä, sovelluksen on oltava asennettuna, langattoman Bluetooth®-tekniikan käytössä ja tiedonsiirtoverkon 
(matkapuhelinverkko tai WiFi‡-verkko) käytettävissä. myMerlin™ for Confirm Rx™ -sovellus mahdollistaa 
ajoittaisen potilasvalvonnan lääkärin asettamien asetusten perusteella. Tiedot lähetetään uudelleen, jos niiden 
lähetys epäonnistuu. Monet sisäiset ja ulkoiset tekijät voivat kuitenkin vaikeuttaa tai viivästyttää rytmivalvuri- ja 
potilastietojen saantia ja lähettämistä lääkärin tarkoittamalla tavalla tai estää sen kokonaan. Tällaisia tekijöitä 
ovat mm. potilaan ympäristö, tiedonsiirtopalvelut, mobiililaitteen käyttöjärjestelmä ja asetukset, rytmivalvurin 
muistikapasiteetti, klinikan ympäristö, aikataulun ja asetusten muutokset tai tiedonkäsittely.

Jos potilaalla ei ole omaa yhteensopivaa mobiililaitetta, hän saa käyttöönsä Abbottin mobiililähettimen.

Abbott-yritysryhmän tavaramerkit on merkitty ™-symbolilla. 
‡ tarkoittaa kolmannen osapuolen tavaramerkkiä, joka on oman omistajansa omaisuutta.  
Bluetooth ja Bluetooth-logo ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. 
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