
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ  
Η ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΣΆΣ  
ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ.
Κατεβάστε σήμερα κιόλας την εφαρμογή myMerlin™ για την 
εμφυτεύσιμη συσκευή καρδιακής παρακολούθησης (Insertable 
Cardiac Monitor, ICM) Confirm Rx™, προκειμένου να τη 
χρησιμοποιήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο.

CONFIRM Rx™ 

Εμφυτεύσιμη συσκευή 
καρδιακής παρακολούθησης



ΑΣ ΒΡΟΥΜΕ 
ΆΠΆΝΤΗΣΕΙΣ
Η εμφυτεύσιμη συσκευή καρδιακής 
παρακολούθησης Confirm Rx™ της Abbott 
παρακολουθεί διαρκώς την καρδιά σας, 
χωρίς να παρεμβαίνει στον τρόπο ζωής 
σας. Εσείς συνεχίζετε να απολαμβάνετε 
τις καθημερινές σας δραστηριότητες, ενώ 
με την εμφυτεύσιμη συσκευή καρδιακής 
παρακολούθησης ο γιατρός σας θα 
λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες 
ώστε να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο 
πλάνο φροντίδας ειδικά για εσάς.

Το προϊόν εικονίζεται σε πραγματικό μέγεθος





ΣΥΝΕΧΉΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΉ
Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να υποστείτε 
επεισόδια. Για τον λόγο αυτό, η εμφυτεύσιμη 
συσκευή καρδιακής παρακολούθησης Confirm Rx™ 
παρακολουθεί διαρκώς τον καρδιακό σας ρυθμό 
(καρδιακό παλμό) για έως και δύο έτη.

ΚΆΤΆΓΡΆΦΟΥΜΕ ΤΟΝ 
ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CONFIRM Rx™

ΕΥΧΡΉΣΤΉ ΕΦΑΡΜΟΓΉ
Η εφαρμογή myMerlin™ για κινητά τηλέφωνα 
επικοινωνεί με την εμφυτεύσιμη συσκευή καρδιακής 
παρακολούθησης Confirm Rx™. Ο γιατρός σας 
μπορεί να βλέπει πότε αρχίζει να αλλάζει ο παλμός 
της καρδιάς σας. Μπορείτε επίσης να καταγράφετε 
τα συμπτώματά σας, όταν διαισθάνεστε ότι κάτι δεν 
πάει καλά.

Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της προστασίας 
δεδομένων με σοβαρότητα. Οι προσωπικές 
σας πληροφορίες είναι ασφαλείς και 
κρυπτογραφημένες. 

ΛΕΠΤΟ ΠΡΟΦΊΛ
Η εμφυτεύσιμη συσκευή καρδιακής 
παρακολούθησης Confirm Rx™ είναι λεπτή και 
διακριτική. Καθώς η συσκευή είναι μικρή και 
η εφαρμογή myMerlin™ για κινητά τηλέφωνα 
είναι διακριτική, μόνο εσείς θα γνωρίζετε για την 
καρδιακή σας παρακολούθηση, και κανένας άλλος. 



ΚΑΝΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ 
Η ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΣΆΣ 
ΔΙΝΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ.
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
ConfirmYourRhythm.com για να 
μάθετε περισσότερα σχετικά με την 
εμφυτεύσιμη συσκευή καρδιακής 
παρακολούθησης Confirm Rx™.

ΆΚΟΥΣΤΕ 
ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ
Αν νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά, 
μπορείτε να καταγράψετε τα συμπτώματά 
σας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 
myMerlin™ για την εμφυτεύσιμη συσκευή 
καρδιακής παρακολούθησης Confirm 
Rx™ από το κινητό σας τηλέφωνο, ώστε 
ο γιατρός σας να έχει καλύτερη εικόνα 
του τι συμβαίνει. Αυτά τα συμπτώματα 
περιλαμβάνουν ζάλη ή λιποθυμία ή 
δύσπνοια.



ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ 
ΜΟΝΟΙ
Ο ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός 
(καρδιακός παλμός) ή η ανεξήγητη 
λιποθυμία εμφανίζονται πιο συχνά 
απ' ό,τι νομίζετε. Ο καρδιακός ρυθμός 
κάθε ανθρώπου διαφέρει, συνεπώς 
πρέπει να μιλήσετε με τον γιατρό σας 
για τα συμπτώματα που νιώθετε, ώστε 
αυτός να προσδιορίσει τι συμβαίνει. 



Η αντιμετώπιση του 
ακανόνιστου καρδιακού 
παλμού ενδέχεται να είναι 
εύκολη εφόσον γίνει η 
διάγνωση

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΆΝΤΙΜΕΤΩ-
ΠΙΣΤΕΙ

άτομα παγκοσμίως πάσχουν 
από κολπική μαρμαρυγή2

ΕΚΆΤΟΜΜΥΡΙΆ
33,5

Η κολπική μαρμαρυγή αυξάνει 
τον κίνδυνο εγκεφαλικού1

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΕΓΚΕΦΆΛΙΚΟΥ

5ΠΛΑΣΙΟΣ

Οι γυναίκες εμφανίζουν 
κολπική μαρμαρυγή πιο 
συχνά από τους άνδρες3  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΓΥΝΆΙΚΕΣ



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο  
ΆΚΆΝΟΝΙΣΤΟΣ 
ΚΆΡΔΙΆΚΟΣ 
ΠΆΛΜΟΣ;
Ο καρδιακός σας ρυθμός 
(καρδιακός παλμός) είναι εκ 
φύσεως άλλοτε λίγο πιο αργός 
και άλλοτε λίγο πιο γρήγορος, 
περίπου 60 έως 100 παλμούς το 
λεπτό. Αν οι παλμοί της καρδιάς 
σας είναι λιγότεροι ή περισσότεροι 
από 60 έως 100 παλμούς το 
λεπτό, μπορεί να έχετε ακανόνιστο 
καρδιακό παλμό, δηλαδή 
αρρυθμία.



ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΤΡΙΆ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΆ ΕΙΔΗ 
ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ.

ΆΡΓΟΣ 
Ο καρδιακός ρυθμός κάτω από 60 παλμούς 
το λεπτό ονομάζεται βραδυκαρδία.

ΠΆΥΣΗ 

Ένα κενό στον φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό, 
δηλαδή όταν η καρδιά σας δεν λειτουργεί για μερικά 
δευτερόλεπτα, ονομάζεται παύση. 

ΤΆΧΥΣ
Ο καρδιακός ρυθμός πάνω από 100 παλμούς 
το λεπτό ονομάζεται ταχυκαρδία.

Οι φυσιολογικοί καρδιακοί παλμοί διαφέρουν ανάλογα με το 
άτομο, συνεπώς συμβουλευθείτε τον γιατρό σας για τον δικό 
σας φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η  
ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΆΡΜΆΡΥΓΗ;
Αν έχετε κολπική μαρμαρυγή, οι άνω κοιλότητες της 
καρδιάς σας πάλλονται πολύ ακανόνιστα, από 350 
έως 600 παλμούς το λεπτό. Οι ακανόνιστοι παλμοί 
αυξάνουν το ενδεχόμενο πρόκλησης εγκεφαλικού. 

Τα συμπτώματα δεν είναι πάντα εμφανή, ίσως 
όμως να δυσκολεύεστε να κάνετε ελαφριά άσκηση 
ή δραστηριότητα χωρίς να αισθανθείτε εξάντληση 
ή λαχάνιασμα. Μιλήστε στον γιατρό σας, ώστε να 
γνωρίζει τι συμβαίνει. 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η  
ΆΝΕΞΗΓΗΤΗ ΛΙΠΟΘΥΜΙΆ;
Η λιποθυμία ονομάζεται επίσης συγκοπή, η οποία 
μπορεί να σχετίζεται με τη λειτουργία της καρδιάς. Τα 
συμπτώματα περιλαμβάνουν ζάλη, μεταβολές στην 
όραση, αίσθημα ναυτίας ή αστάθεια σε όρθια θέση. 



ΕΙΜΑΣΤΕ  
ΔΙΠΛΆ ΣΆΣ
Η διάγνωση της αιτίας για τον 
ακανόνιστο καρδιακό παλμό ή 
τη λιποθυμία μπορεί να είναι 
δύσκολη υπόθεση. Ο γιατρός 
θα συζητήσει μαζί σας για το 
ιατρικό ιστορικό σας και θα 
πραγματοποιήσει κλινική εξέταση. 
Αναλόγως της γνωμάτευσης του 
γιατρού, μπορεί να υποβληθείτε 
σε επιπλέον εξετάσεις, όπως 
αιματολογικές εξετάσεις ή 
ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ).



Αν ο γιατρός αποφασίσει ότι απαιτείται παρακολούθηση, 
αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. 

ΜΟΝΊΤΟΡ HOLTER 
Στο στήθος σας επικολλούνται 
μικρά αγώγιμα ηλεκτρόδια τα 
οποία συνδέονται σε ένα μικρό 
καταγραφικό μόνιτορ που 
καταγράφει τους παλμούς της 
καρδιάς για διάστημα έως και δύο 
ημέρες.  

ΦΟΡΕΣΊΜΑ ΕΊΔΉ 
Η κολπική μαρμαρυγή μπορεί 
να εντοπιστεί με το Apple 
Watch‡. Συμβουλευθείτε τον 
γιατρό σας αν η φορέσιμη 
συσκευή εντοπίσει ασυνήθιστο 
καρδιακό ρυθμό.

ΣΥΣΚΕΥΉ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉΣ 
ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
μια συσκευή καταγραφής 
για έως και 30 ημέρες, 
εφαρμόζοντάς τη στο δέρμα και 
πιέζοντάς την όποτε αισθάνεστε 
συμπτώματα.

ΕΜΦΥΤΕΥΣΊΜΉ ΣΥΣΚΕΥΉ 
ΚΑΡΔΊΑΚΉΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΉΣ 
Η εμφυτεύσιμη συσκευή καρδιακής 
παρακολούθησης εμφυτεύεται 
κάτω από το δέρμα και κοντά 
στην καρδιά, και μπορεί να εκτελεί 
παρακολούθηση για διάστημα έως 
και δύο έτη.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΆΡΆΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΆΡΔΙΆ ΣΆΣ.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΆΡΔΙΆΚΗΣ 
ΠΆΡΆΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CONFIRM Rx™;

ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΉ ΤΉΣ 
ΣΥΣΚΕΥΉΣ CONFIRM RX™

Ηεμφυτεύσιμη συσκευή 
καρδιακής παρακολούθησης 
Confirm Rx™ τοποθετείται 
κάτω από το δέρμα και πάνω 
από την καρδιά σας. Η τοπο-
θέτηση γίνεται γρήγορα και 
ο χρόνος ανάκαμψης είναι 
σύντομος.

ΣΥΝΔΕΣΉ ΜΕ ΤΉΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉ MYMERLIN™ 
ΓΊΑ ΚΊΝΉΤΑ ΤΉΛΕΦΩΝΑ
Συζεύξτε την εμφυτεύσιμη 
συσκευή καρδιακής παρα-
κολούθησης Confirm Rx™ 
με την εφαρμογή myMerlin™ 
για κινητά τηλέφωνα, προ-
κειμένου να ξεκινήσει η συ-
νεχής συλλογή δεδομένων 
καρδιακού ρυθμού.

Ή ΕΦΑΡΜΟΓΉ MYMERLIN™ 

ΓΊΑ ΚΊΝΉΤΑ ΤΉΛΕΦΩΝΑ 
ΣΤΕΛΝΕΊ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΊΑ*
Η εφαρμογή myMerlin™ για 
κινητά τηλέφωνα στέλνει αυτό-
ματα τα δεδομένα του καρδια-
κού ρυθμού σας στην κλινική 
που σας περιθάλπει, ανάλογα 
με τις ρυθμίσεις που όρισε ο 
γιατρός σας. 

*Τα δεδομένα που μεταδίδονται εντός της εφαρμογής είναι ασφαλή και κρυπτογραφημένα.



ΠΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΆΙ;

ΕΤΟΙΜΆΣΤΕΙΤΕ ΓΙΆ ΚΆΤΆΓΡΆΦΗ 

Η τοποθέτηση της εμφυτεύσιμης συσκευής καρδιακής 
παρακολούθησης Confirm Rx™ είναι εύκολη διαδικασία και δεν 
χρειάζεται πολύ χρόνο. Εφαρμόζεται τοπική αναισθησία στο 
στήθος, η περιοχή καθαρίζεται και γίνεται μια μικρή τομή. Η 
συσκευή παρακολούθησης τοποθετείται ακριβώς κάτω από 
το δέρμα και πάνω από την καρδιά. Η τομή κλείνει με ράμμα 
ή χειρουργική κόλλα. Τώρα είστε έτοιμοι για τη σύζευξη της 
εμφυτεύσιμης συσκευής καρδιακής παρακολούθησης Confirm Rx™ 
με την εφαρμογή myMerlin™ για κινητά τηλέφωνα. 

Θα χρειαστείτε την εφαρμογή myMerlin™ για την εμφυτεύσιμη συσκευή 
καρδιακής παρακολούθησης Confirm Rx™ στο κινητό σας τηλέφωνο 
προκειμένου να στέλνετε τα δεδομένα του καρδιακού σας ρυθμού στον 
γιατρό σας. Κατεβάστε την εφαρμογή myMerlin™ για κινητά τηλέφωνα 
από το Apple‡ App Store‡ ή το Google Play‡ πριν γίνει η εμφύτευση της 
εμφυτεύσιμης συσκευής καρδιακής παρακολούθησης Confirm Rx™. 

ΆΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
Από την αρχική οθόνη, ανοίξτε το κατάστημα 
εφαρμογών (app store) για smartphone.

ΆΝΆΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ MYMERLIN™ ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ CONFIRM RX™

Πατήστε το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού 
 προκειμένου να αναζητήσετε την εφαρμογή 

myMerlin™ για κινητά τηλέφωνα για την εμφυ-
τεύσιμη συσκευή καρδιακής παρακολούθησης 
Confirm Rx™. Κατεβάστε και εγκαταστήστε τη 
δωρεάν εφαρμογή πριν από την επέμβαση. 

ΠΆΡΆΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ 
Παρακολουθήστε τη διαδραστική επίδειξη για να 
μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύζευξη της 
συσκευής, την καταγραφή των συμπτωμάτων 
σας, καθώς και πώς να διατηρείτε τη συσκευή 
καρδιακής παρακολούθησης συνδεδεμένη.



ΆΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΆΥΤΕΣ ΤΙΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ 
Η ΣΥΝΔΕΣΗ

ΚΆΤΕΒΆΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡ-
ΜΟΓΗ MYMERLIN™ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟ-
ΛΟΥΘΗΣΗΣ CONFIRM Rx™

ΔΊΑΤΉΡΉΣΤΕ ΑΝΟΊΚΤΉ ΤΉΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ MYMERLIN™ 
ΓΊΑ ΚΊΝΉΤΑ ΤΉΛΕΦΩΝΑ ΤΉΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΊΜΉΣ ΣΥΣΚΕΥ-
ΉΣ ΚΑΡΔΊΑΚΉΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΉΣ CONFIRM Rx™ 
Μην εξέλθετε από την εφαρμογή. Θυμηθείτε ότι πρέπει να ανοί-
γετε ξανά την εφαρμογή με κάθε επανεκκίνηση του τηλεφώνου.

ΠΑΡΑΜΕΊΝΕΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΊ ΣΤΟ ΔΊΑΔΊΚΤΥΟ 
Διατηρήστε το smartphone συνδεδεμένο σε Wi-Fi‡ ή 
δεδομένα κινητής τηλεφωνίας με ΔΥΝΑΤΟ σήμα (δηλαδή 
να είναι αρκετά δυνατό ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση 
σε κάποιον ιστότοπο).

ΔΊΑΤΉΡΉΣΤΕ ΤΟ BLUETOOTH® ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΉΜΕΝΟ 
Η λειτουργία πτήσης πρέπει να είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
(όταν δεν βρίσκεστε σε αεροπλάνο).
ΚΡΑΤΉΣΤΕ ΤΟ ΤΉΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ 
Κρατήστε το τηλέφωνο κοντά σας (εντός 1,5 μέτρου), 
ακόμα και όταν κοιμάστε.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΉΣΤΕ ΤΉΝ ΕΞΟΊΚΟΝΟΜΉΣΉ ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ 
Στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας, ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ 
τις λειτουργίες εξοικονόμησης μπαταρίας/βελτιστοποίησης/
χαμηλής ισχύος για την εφαρμογή myMerlin™ για κινητά 
τηλέφωνα της εμφυτεύσιμης συσκευής καρδιακής 
παρακολούθησης Confirm Rx™.
ΔΊΑΤΉΡΉΣΤΕ ΤΊΣ ΕΊΔΟΠΟΊΉΣΕΊΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΉΜΕΝΕΣ 
Επιτρέψτε τη λήψη ειδοποιήσεων από την εφαρμογή myMerlin™ 
για κινητά τηλέφωνα της εμφυτεύσιμης συσκευής καρδιακής 
παρακολούθησης Confirm Rx™ και ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ την ανα-
νέωση/χρήση δεδομένων στο παρασκήνιο της εφαρμογής.

Στις ρυθμίσεις του 
τηλεφώνου, η εφαρμογή 
εμφανίζεται ως Confirm Rx™



ΕΙΜΆΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΆ ΝΆ 
ΣΆΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση ConfirmYourRhythm.com 
για να κατεβάσετε και άλλες χρήσιμες πηγές.
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Σύντομη σύνοψη: Προτού χρησιμοποιήσετε αυτές τις συσκευές, μελετήστε τις Οδηγίες χρήσης για τον πλήρη κατάλογο 
των ενδείξεων, αντενδείξεων, προειδοποιήσεων, προφυλάξεων, πιθανών ανεπιθύμητων συμβάντων και οδηγιών χρήσης. 

Ενδείξεις: Η εμφυτεύσιμη συσκευή καρδιακής παρακολούθησης Confirm Rx™ ενδείκνυται για την παρακολούθηση και 
διαγνωστική αξιολόγηση ασθενών που αναφέρουν ανεξήγητα συμπτώματα όπως: ζάλη, αίσθημα υπερβολικά ταχέων ή 
ανώμαλων καρδιακών παλμών, πόνο στο στήθος, λιποθυμία και δύσπνοια, καθώς και ασθενών που παρουσιάζουν κίνδυνο 
εμφάνισης καρδιακών αρρυθμιών. Ενδείκνυται επίσης για ασθενείς με προηγούμενη διάγνωση κολπικής μαρμαρυγής 
ή ασθενείς που είναι πιθανό να αναπτύξουν κολπική μαρμαρυγή. Η εμφυτεύσιμη συσκευή καρδιακής παρακολούθησης 
Confirm Rx™ δεν έχει δοκιμαστεί ειδικά για παιδιατρική χρήση.

Αντενδείξεις: Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις για την εμφύτευση της εμφυτεύσιμης συσκευής καρδιακής 
παρακολούθησης Confirm Rx™. Ωστόσο, η συγκεκριμένη παθολογική κατάσταση του ασθενούς ενδέχεται να 
υπαγορεύσει εάν η υποδόρια εισαγωγή συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ανεκτή ή όχι.

Ανεπιθύμητα συμβάντα: Τα πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα (σε αλφαβητική σειρά) που σχετίζονται με τη συσκευή 
περιλαμβάνουν τα εξής: Αλλεργική αντίδραση, αιμορραγία, χρόνια βλάβη νεύρων, διάβρωση, υπερβολική ανάπτυξη 
ινώδους ιστού, εξώθηση, σχηματισμό αιματωμάτων ή κύστεων, λοίμωξη, σχηματισμό χηλοειδών και μετανάστευση.  
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη για λεπτομερείς ενδείξεις, αντενδείξεις, προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και πιθανά 
ανεπιθύμητα συμβάντα.

Πρόσθετες πληροφορίες: Οι γιατροί πρέπει να συνδεθούν στο δίκτυο φροντίδας ασθενών Merlin.net™ Patient Care 
Network (PCN) για να προβάλουν μεταδόσεις δεδομένων από την εμφυτεύσιμη συσκευή καρδιακής παρακολούθησης 
Confirm Rx™ των ασθενών τους. Στο δίκτυο φροντίδας ασθενών (PCN) Merlin.net™ μπορούν να διαμορφώσουν το 
χρονοδιάγραμμα μεταδόσεων και να ενεργοποιήσουν ή να απενεργοποιήσουν χαρακτηριστικά της εφαρμογής myMerlin™ 
για κινητά τηλέφωνα του ασθενούς για την εμφυτεύσιμη συσκευή καρδιακής παρακολούθησης Confirm Rx™. Η 
ανασκόπηση των μεταδόσεων εξαρτάται από τον γιατρό και ενδέχεται να μη συμβεί αμέσως μετά τη διενέργεια των εν 
λόγω μεταδόσεων.

Περιορισμοί: Οι ασθενείς μπορούν να χρησιμοποιούν τη δική τους κινητή συσκευή Apple‡ ή Android‡ για τη 
μετάδοση πληροφοριών από την εμφυτεύσιμη συσκευή καρδιακής παρακολούθησης Confirm Rx™ μέσω της εφαρμογής 
myMerlin™ για κινητά τηλέφωνα. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η συσκευή, να έχει εγκατασταθεί 
η εφαρμογή, να είναι ενεργοποιημένη η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® και να είναι διαθέσιμη η κάλυψη δεδομένων 
(κινητού τηλεφώνου ή WiFi‡). Η εφαρμογή myMerlin™ για κινητά τηλέφωνα της εμφυτεύσιμης συσκευής καρδιακής 
παρακολούθησης Confirm Rx™ παρέχει περιοδική παρακολούθηση του ασθενούς βάσει των ρυθμίσεων που έχει 
διαμορφώσει ο γιατρός. Η αποστολή δεδομένων επαναλαμβάνεται αν η μετάδοση δεν έχει γίνει με επιτυχία. Ωστόσο, 
υπάρχουν αρκετοί ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να παρακωλύσουν, να καθυστερήσουν ή να 
αποτρέψουν τη λήψη και αποστολή πληροφοριών της εμφυτεύσιμης συσκευής καρδιακής παρακολούθησης και του 
ασθενούς σύμφωνα με την πρόθεση του γιατρού. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν τα εξής: περιβάλλον ασθενούς, 
υπηρεσίες δεδομένων, λειτουργικό σύστημα και ρυθμίσεις κινητής συσκευής, χωρητικότητα μνήμης εμφυτεύσιμης 
συσκευής καρδιακής παρακολούθησης, κλινικό περιβάλλον, αλλαγές χρονοδιαγράμματος/διαμόρφωσης και επεξεργασία 
δεδομένων.

Διατίθεται φορητός πομπός της Abbott για ασθενείς που δεν διαθέτουν δική τους συμβατή κινητή συσκευή.

Το σύμβολο ™ δηλώνει εμπορικό σήμα του ομίλου εταιρειών της Abbott. 
Το σύμβολο ‡ δηλώνει εμπορικό σήμα τρίτου κατασκευαστή, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του.  
Το Bluetooth και το λογότυπο του Bluetooth είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. 
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