
 לוכד 
 את קצב 

החיים

 עשה את הצעד הראשון 
אבחנה נותנת כוח.

הורד עוד היום את היישום  ™myMerlin, לטלפון נייד עבור 
.Confirm Rx™ ICM המוניטור הלבבי המושתל

CONFIRM Rx™  

מוניטור לבבי מושתל



בואו לקבל 
תשובות

 המוניטור הלבבי המושתל
™Confirm Rx מבית Abbott מנטר 

את הלב ברציפות, בלי להפריע 
בחיים. אתה תיהנה מפעילויות 

רגילות, והמוניטור הלבבי המושתל 
יוודא שהרופא שלך יקבל את המידע 

הנחוץ לבניית תוכנית הטיפול 
המתאימה לך.

גודל המוצר בפועל





ניטור רציף
במשך הזמן עלולים להופיע אירועים. לכן המוניטור 

הלבבי המושתל  ™Confirm Rx מנטר את קצב הלב 
)דופק( ברציפות, במשך עד שנתיים. 

לוכדים את קצב החיים עם 
המוניטור הלבבי המושתל 

CONFIRM Rx™ 

יישום קל לשימוש
 ™myMerlin, היישום לטלפון נייד ְמַתְקֵׁשר עם 

המוניטור הלבבי המושתל  ™Confirm Rx. הרופא 
יכול לראות מתי פעימות הלב מתחילות להשתנות. 

אם תרגיש בעצמך שמשהו לא תקין, תוכל ללכוד 
בעצמך תסמינים באמצעות היישום.

אנחנו מתייחסים ברצינות לפרטיות המידע. המידע 
האישי שלך מאובטח ומוצפן. 

פרופיל צר
 Confirm Rx™  המוניטור הלבבי המושתל

הוא דק ומוצנע. הודות למכשיר הקטן והמוצנע 
ו- ™myMerlin, היישום לטלפון הנייד, תוכל להיות 

מנוטר בלי שמישהו אחר יידע זאת. 



 עשה את הצעד הראשון 
 אבחנה נותנת כוח.

מידע נוסף על המוניטור הלבבי 
המושתל  ™Confirm Rx ניתן למצוא 

.ConfirmYourRhythm.com באתר

 הקשב 
לגופך

אם אתה מרגיש שמשהו לא תקין, תוכל 
להקליט בעצמך את התסמינים באמצעות 

 ™myMerlin, היישום לטלפון נייד עבור 
 ,Confirm Rx™  המוניטור הלבבי המושתל

כדי שהרופא ידע טוב יותר מה קורה אצלך. 
התסמינים כוללים סחרחורת, תחושת עילפון 

או קוצר נשימה.



 אינך 
לבד

דופק לא סדיר או התעלפויות בלתי 
 מוסברות שכיחות יותר ממה שחושבים.

 לכל אדם קצב לב שונה. לכן ספר לרופא 
 מה אתה מרגיש כדי שהוא יוכל לקבוע 

 מה הבעיה.
 



הטיפול בדופק בלתי סדיר יכול 
להיות קל ברגע שמאבחנים מה 

הבעיה

יש
טיפול

אנשים ברחבי העולם חווים 
פרפור פרוזדורים

מיליון
33.5

פרפור פרוזדורים מגביר את 
הסיכון לשבץ1 

סיכון לשבץ
פי 5

נשים חוות פרפור פרוזדורים 
יותר מגברים3  

יותר נשים



 מהו 
דופק בלתי 

סדיר?
קצב הלב )דופק( משתנה באופן טבעי 

מקצב איטי יותר למהיר יותר. הקצב 
הרגיל הוא בין 60 ל-100 פעימות 

בדקה. אם הדופק שלך נמוך מ-60 
או גבוה מ-100 פעימות בדקה, ייתכן 
שיש לך דופק בלתי סדיר. מצב כזה 

נקרא 'הפרעת קצב'.



 יש שלושה סוגים שכיחים 
של דופק בלתי סדיר.

איטי 
 דופק נמוך מ-60 פעימות 
בדקה נקרא ברדיקרדיה.

הפסקה 
פרק זמן בדופק הרגיל שבו הלב לא פועם במשך מספר 

שניות נקרא הפסקה. 

מהיר
דופק גבוה מ-100 פעימות בדקה נקרא 

טכיקרדיה.

דופק תקין שונה מאדם לאדם. שאל את הרופא מה הדופק התקין 
הספציפי שלך.



 מהו 
פרפור פרוזדורים?

פרפור פרוזדורים הוא מצב שבו התאים העליונים של הלב 
פועמים בצורה מאוד לא סדירה, בקצב שבין 350 ל-600 

פעימות בדקה. פעימות בלתי סדירות אלה עלולות להגביר 
את הסיכון לשבץ. 

לא תמיד התסמינים ברורים, אך ייתכן שתתקשה לבצע 
 פעילות גופנית קלה או פעולות קלות, בלי שתחוש עייפות 

 או שנגמר לך האוויר. ספר לרופא כדי שהוא יידע מה 
קורה איתך. 



 מהי 
התעלפות בלתי מוסברת?

גם התעלפות נקראת סינקופה, והיא יכולה להיות קשורה 
ללב. התסמינים כוללים סחרחורת, שינויים בראייה, 

 בחילות או קושי לעמוד.
 



 אנחנו מתמודדים 
יחד איתך

לפעמים קשה להבין מה גורם לדופק 
 בלתי סדיר או להתעלפות.

הרופא ישאל אותך על עברך הרפואי 
 ויערוך לך בדיקה גופנית.

בהתאם לממצאים, ייתכן שתעבור 
בדיקות נוספות כמו בדיקות דם או 

 אק"ג )אלקטרוקרדיוגרמה(.



אם רופא מחליט שיש צורך בניטור, ניתן לעשות זאת במספר דרכים. 

מוניטור הולטר 
מדבקות מוליכות )אלקטרודות( 

קטנות מודבקות על החזה ומחוברות 
למכשיר הקלטה קטן המקליט את 

 הדופק במשך עד יומיים.
  

שעון חכם 
שעון Apple‡ יכול לעזור לזהות 

פרפור פרוזדורים. אם השעון 
החכם שלך מזהה דופק חריג, 

 התייעץ עם הרופא.

מכשיר להקלטת אירועים 
מכשיר הקלטה המחובר לעור, 
שניתן להשתמש בו עד 30 יום 
וללחוץ עליו כאשר אתה מרגיש 

תסמינים.

מוניטור לבבי מושתל 
מוניטור לבבי מושתל מוכנס אל 
 מתחת לעור באזור הלב, ויכול 

 לבצע את פעולת הניטור במשך 
עד שנתיים.

 יש דרכים רבות 
לנטר את הלב.

?CONFIRM Rx™  כיצד פועל המוניטור הלבבי המושתל

המוניטור הלבבי 
 CONFIRM המושתל

 ™Rx מוכנס למקומו 
המוניטור הלבבי 

 Confirm Rx™  המושתל
מוכנס אל מתחת לעור, 

מעל ללב. ההשתלה 
מהירה וזמן ההחלמה 

קצר.

התחברות 
 ,MYMERLIN™ -ל 
היישום לטלפון נייד

המוניטור הלבבי המושתל 
 ™Confirm Rx משויך 

ל- ™myMerlin, היישום 
לטלפון נייד, כדי להתחיל 

 לאסוף ברציפות מידע 
על הדופק.

 ™MYMERLIN, היישום 
 לטלפון נייד, שולח מידע 

באופן מאובטח*
 ™myMerlin, היישום לטלפון 

נייד, שולח אוטומטית 
למרפאה את המידע על 

הדופק, בהתאם להגדרות 
 שהגדיר הרופא.

 
*הנתונים הנשלחים ביישום מאובטחים ומוצפנים.



כיצד ממקמים את המוניטור?

התכונן להתחיל להקליט 

מיקום המוניטור הלבבי המושתל  ™Confirm Rx הוא הליך קל וקצר. 
לאחר הרדמה מקומית של אזור ההשתלה בחזה, מנקים את האזור 

 וחותכים חתך קטן. המוניטור מוכנס אל מתחת לעור, מעל ללב. 
 לאחר מכן סוגרים את החתך בתפירה או בהדבקה בדבק רפואי.

 Confirm Rx™  כעת אפשר לשייך את המוניטור הלבבי המושתל 
ל- ™myMerlin, היישום לטלפון נייד. 

כדי לשלוח לרופא מידע לגבי הדופק, יש צורך ב- ™myMerlin, היישום לטלפון 
נייד עבור המוניטור הלבבי המושתל  ™Confirm Rx. לפני השתלת המוניטור 
הלבבי המושתל  ™Confirm Rx הורד את  ™myMerlin, היישום לטלפון נייד, 

 .Google של ‡Play Store או ‡Apple של ‡App Store מחנות היישומים

פתח את חנות היישומים בטלפון הנייד 
פתח את חנות היישומים בטלפון החכם.

חפש את  ™MYMERLIN, היישום לטלפון נייד עבור 
CONFIRM RX™  המוניטור הלבבי המושתל

הקש על סמל הזכוכית המגדלת  כדי לחפש את 
 ™myMerlin, היישום לטלפון נייד עבור המוניטור 
הלבבי המושתל  ™Confirm Rx. הורד והתקן את 

 היישום החינמי לפני שתעבור את ההליך.
 

צפה בהדגמות 
צפה בהדגמות האינטראקטיביות כדי ללמוד עוד על 

שיוך המכשיר, הקלטת תסמינים או שמירת המוניטור 
הלבבי מחובר.



 עצות 
שיעזרו לך להישאר מחובר

 הורד את 
 ™MYMERLIN, היישום לטלפון 

נייד עבור המוניטור הלבבי 
CONFIRM Rx™  המושתל 

השאר את  ™MYMERLIN, היישום לטלפון נייד עבור 
המוניטור הלבבי המושתל  ™CONFIRM Rx פתוח 

אל תצא מהיישום. זכור להפעיל שוב את היישום לאחר כל 
אתחול של הטלפון.

הישאר מחובר לאינטרנט 
השאר את הטלפון החכם מחובר ל-Wi-Fi‡ או לנתונים סלולריים 

עם אות חזק )כאשר אתה יכול להיכנס לאתר אינטרנט, סימן 
שהאות חזק(.

השאר את ה-  ®BLUETOOTH פועל 
האפשרות "מצב טיסה" חייבת להיות כבויה )כאשר אינך טס(.

הישאר קרוב 
 החזק את הטלפון קרוב אליך )במרחק של 1.5 מטרים(, 

גם כשאתה ישן.
כבה את אפשרות החיסכון באנרגיה 

 בהגדרות הטלפון כבה את התכונות חיסכון בסוללה
)battery saver(/אופטימיזציה )optimization(/צריכת חשמל 

נמוכה )low power( עבור  ™myMerlin, היישום לטלפון נייד 
.Confirm Rx™  עבור המוניטור הלבבי המושתל

השאר את תכונת ההודעות פועלת 
אפשר קבלת הודעות מ- ™myMerlin, היישום לטלפון נייד 

עבור המוניטור הלבבי המושתל  ™Confirm Rx, והפעל את 
הרענון ברקע )background refresh(/שימוש בנתונים ברקע 

)background data usage( של היישום.

 היישום יופיע בהגדרות 
Confirm Rx™  הטלפון בשם



אנחנו כאן כדי לעזור.
מקורות שימושיים אחרים ניתן להוריד בכתובת 

.ConfirmYourRhythm.com
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במרשם בלבד

סיכום קצר: לפני השימוש במכשירים אלה קרא בהוראות השימוש את הרשימה המלאה של התוויות, התוויות נגד, 
אזהרות, אמצעי זהירות, אירועים שליליים אפשריים והוראות לשימוש. 

התוויות: המוניטור הלבבי המושתל  ™Confirm Rx מותווה לניטור ולהערכה למטרות אבחון של מטופלים החווים תסמינים 
בלתי מוסברים כמו: סחרחורת, דפיקות לב, כאבים בחזה, התעלפות )סינקופה( וקוצר נשימה, וכן מטופלים הנתונים בסיכון 

להפרעות בקצב הלב. כמו כן הוא מותווה למטופלים שאובחן אצלם פרפור פרוזדורים או שחשופים יותר להתפתחות של 
פרפור פרוזדורים. המוניטור הלבבי המושתל  ™Confirm Rx לא עבר בדיקה מיוחדת לשימוש בילדים.

התוויות נגד: אין התוויות נגד ידועות להשתלה של המוניטור הלבבי המושתל  ™Confirm Rx. עם זאת, מצבו הייחודי של 
כל מטופל עשוי להכתיב אם יגלה סבילות להשתלה תת-עורית של מכשיר לטווח ארוך.

אירועים שליליים: אירועים שליליים אפשריים הקשורים למכשיר כוללים )בסדר אלפביתי(: דימום, זיהום, יציאת המכשיר 
דרך העור, נזק כרוני לעצבים, נדידה של המכשיר, צמיחה מוגזמת של רקמת צלקת, היווצרות קלואיד, שחיקת רקמה, 

 היווצרות שטפי דם או ציסטות ותגובה אלרגית. 
התוויות מפורטות, התוויות נגד, אזהרות, אמצעי זהירות ואירועים שליליים אפשריים ניתן למצוא במדריך למשתמש.

מידע נוסף: קלינאים חייבים להיכנס לאתר Merlin.net™ Patient Care Network כדי לצפות בתשדורות מהמוניטור 
הלבבי המושתל  ™Confirm Rx של המטופל. באתר Merlin.net™ PCN ניתן לקבוע את התצורה של לוח זמני התשדורות 

ולאפשר או להשבית תכונות ב-  ™myMerlin, היישום לטלפון נייד שזמין למטופל לשימוש עם המוניטור הלבבי המושתל 
 ™Confirm Rx. מועד בחינת התשדורות תלוי בקלינאי, וייתכן שהוא לא יעשה זאת מיד לאחר שליחתן.

מגבלות: המטופל יכול להשתמש במכשיר הנייד שלו מסוג Apple‡ או Android‡ כדי לשדר מידע מהמוניטור הלבבי 
המושתל  ™Confirm Rx באמצעות  ™myMerlin, היישום לטלפון נייד עבור  ™Confirm Rx. לשם כך המכשיר חייב לדלוק, 

היישום חייב להיות מותקן, טכנולוגיית  ®Bluetooth אלחוטית חייבת להיות מאופשרת, וחייב להיות כיסוי נתונים )סלולרי 
או myMerlin™  .)‡WiFi, היישום לטלפון נייד עבור  ™Confirm Rx מספק ניטור תקופתי של המטופל, על סמך ההגדרות 
שקבע הקלינאי. אם התשדורת לא נשלחה בהצלחה, הנתונים נשלחים שוב. עם זאת, קיימים גורמים פנימיים וחיצוניים 
רבים שבגללם הלכידה והשליחה של מידע מהמוניטור הלבבי המושתל של המטופל, עלולות להיות קשות, להתעכב או 

להימנע. גורמים אלה כוללים את: סביבת המטופל, שירותי נתונים, מערכת ההפעלה וההגדרות של המכשיר הנייד, קיבולת 
הזיכרון של המוניטור הלבבי המושתל, הסביבה במרפאה, שינויים בלוח הזמנים/בתצורה, או עיבוד נתונים.

.Abbott מטופלים ללא מכשיר נייד תואם משלהם יכולים לקבל משדר נייד של חברת

.Abbott מציין סימן מסחר של קבוצת החברות של ™ 
 ‡  מציין סימן מסחר של צד שלישי, וכל סימן כזה הוא קניינו של בעליו. 

  Bluetooth SIG, Inc. הם סימני מסחר רשומים של Bluetooth והסמל Bluetooth 
Abbott 2019 ©. כל הזכויות שמורות.
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