
KITAPINTVA  
AZ ÉLET 
RITMUSÁT

TEGYE MEG AZ ELSŐ LÉPÉST  
A DIAGNÓZIS HATALOM.
Töltse le a myMerlin™ for Confirm Rx™ 
mobilalkalmazást még ma.

CONFIRM Rx™ 

beültethető szívmonitor



MOST 
MEGKAPHATJA A 
VÁLASZOKAT
Az Abbott Confirm Rx™ 
beültethető szívmonitor (ICM) 
folyamatosan figyeli az Ön 
szívét, anélkül, hogy zavarná a 
szokásos életvitelében. Nyugodtan 
folytathatja kedvelt tevékenységeit, 
az ICM pedig biztosítja orvosa 
számára a szükséges információkat 
ahhoz, hogy Önnek megfelelő 
kezelési tervet állíthasson össze.

A termék tényleges mérete





FOLYAMATOS MONITOROZÁS
Bármikor történhet váratlan esemény. Ezért 
figyeli folyamatosan a Confirm Rx™ ICM az Ön 
szívritmusát (szívverését) akár két éven keresztül. 

KITAPINTVA AZ 
ÉLET RITMUSÁT A 
CONFIRM Rx™ ICM-MEL

KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ ALKALMAZÁS
A myMerlin™ mobilalkalmazás kommunikál a 
Confirm Rx™ ICM-mel. Orvosa így láthatja, ha az 
Ön szíve szabálytalanul kezd verni. Az alkalmazás 
segítségével Ön is rögzítheti a tüneteit, ha valami 
szokatlan érzést tapasztal.

Komolyan vesszük az adatvédelmet. Személyes 
adatai biztonságát titkosítással garantáljuk. 

KARCSÚ KIALAKÍTÁS
A Confirm Rx™ ICM vékony és észrevehetetlen. 
Ön tudni fog ja, hogy a kis méretű, diszkrét 
készülék és a myMerlin™ mobilalkalmazás 
monitorozza Önt, de ez mindenki más előtt rejtve 
marad. 



TEGYE MEG AZ 
ELSŐ LÉPÉST  
A DIAGNÓZIS HATALOM.
Látogasson el a ConfirmYourRhythm.com 
oldalra, ahol bővebb információt talál a 
Confirm Rx™ ICM-ről.

HALLGASSON 
A TESTÉRE
Ha valami szokatlan érzést tapasztal, 
a myMerlin™ for Confirm Rx™ 
mobilalkalmazással rögzítheti tüneteit, 
így orvosa világosabb képet kap az 
eseményekről. Ilyen tünet lehet a szédülés, 
az ájulás vagy a légszomj.



NINCS  
EGYEDÜL
Nem is gondolná, milyen sok embernek 
szabálytalan a szívritmusa (szívverése), 
vagy tapasztal megmagyarázhatatlan 
eredetű ájulást. Mindenkinek más a 
szívritmusa, ezért mondja el orvosának, 
hogy mit érez, hogy az fel tudja állítani a 
diagnózist. 



Ha már megvan a diagnózis, a 
szabálytalan szívverés könnyen 
kezelhető lehet

VAN RÁ 
KEZELÉS

ember szenved  
pitvarfibrillációban szerte a 
világon2

MILLIÓ
33,5

A pitvarfibrilláció növeli a 
stroke kockázatát1 

STROKE-
KOCKÁZAT

5-SZÖRÖS

A pitvarfibrilláció nőknél 
gyakoribb, mint férfiaknál3  

NŐKNÉL 
GYAKORIBB



MIT JELENT AZ, 
HOGY 
VALAKINEK 
SZABÁLYTALAN 
A SZÍVVERÉSE?
A szívritmus (szívverés) lehet lassabb 
vagy gyorsabb, de normál esetben 
60 és 100 között van percenként. 
Ha az Ön szívverése lassabb, 
mint 60/perc, vagy gyorsabb, 
mint 100/perc, akkor lehet, hogy 
szívritmuszavara (aritmiája) van.



A SZÍVRITMUSZAVARNAK HÁROM 
FŐ TÍPUSA VAN.

LASSÚ 
Ha a szívverések száma percenként kevesebb, 
mint 60, bradikardia áll fenn.

KIHAGYÁS 
Ha a szívverés kihagy, azaz pár másodpercig nem ver a 
szíve, kihagyás áll fenn. 

GYORS
Ha a szívverések száma percenként több, 
mint 100, tachikardia áll fenn.

Minden embernél mást jelent a normális pulzus – kérje orvosa 
tanácsát, hogy mi az Ön esetében a normális érték.



MI A  
PITVARFIBRILLÁCIÓ?
Ha Önnek pitvarfibrillációja (Atrial Fibrillation, AF) 
van, akkor a szíve felső üregei (pitvarok) nagyon 
rendszertelenül, percenként 350–600-szor húzódnak 
össze. Ez a rendszertelen összehúzódás fokozza a stroke 
előfordulásának kockázatát. 

A tünetek nem mindig egyértelműek, de ilyen lehet, ha 
már könnyű fizikai erőfeszítésnél is hamar elfárad vagy 
nem kap levegőt. Beszéljen erről orvosával, hogy meg 
tudja állapítani, mi okozza ezt. 



MI A  
MEGMAGYARÁZHATATLAN 
EREDETŰ ÁJULÁS?
Az ájulást másképpen szinkópének hívjuk, ami összefüggésben 
lehet a szívműködéssel. Olyan tünetei lehetnek, mint a 
szédülés, a látászavar, a hányinger, vagy ha valaki nehezen tud 
állva maradni. 



ÖN MELLETT 
ÁLLUNK
Nem mindig egyszerű megállapítani, 
mi okozza a szabálytalan szívverést 
vagy az ájulást. Orvosa beszél 
majd Önnel a kórelőzményekről, 
és kivizsgálja Önt. Lehet, hogy 
orvosa véleménye alapján további 
vizsgálatokra lesz szükség, például 
vérvételre vagy EKG-vizsgálatra.



Ha orvosa szerint monitorozni kell az Ön szívműködését, 
többféle módszer áll rendelkezésre. 

HOLTER-MONITOR 
A mellkasra ragasztott kis méretű, 
vezetőképes tappancsok (elektródák) 
egy kis felvevőeszközhöz vannak 
csatlakoztatva, és legfeljebb két 
napig rögzítik a szívverést.  

VISELHETŐ ESZKÖZÖK 
Az Apple Watch‡ segíthet a 
pitvarfibrilláció azonosításában. 
Kérdezze meg orvosát, hogy 
viselhető eszköze alkalmas-e 
szokatlan szívritmus észlelésére.

ESEMÉNYFELVEVŐ 
Egy, a bőrön elhelyezett 
felvevőeszköz, amely akár 
30 napig használható. Ha 
tüneteket észlel, az eszközt 
megnyomva tudja azt rögzíteni.

BEÜLTETHETŐ 
SZÍVMONITOR
A bőr alá, a szív közelébe 
beültetett ICM akár két évig tudja 
figyelni a szívműködést.

SZÍVMŰKÖDÉSE MONITOROZÁSÁRA  
SZÁMOS MÓDSZER VAN.

HOGYAN MŰKÖDIK A CONFIRM Rx™ ICM?

BEÜLTETIK A 
CONFIRM Rx™ ICM-ET 
A Confirm Rx™ ICM a 
bőre alá, a szíve fölé kerül. 
Mind a behelyezés, mind a 
felépülés rövid ideig tart.

KAPCSOLAT A  
MY MERLIN™ MOBIL-
ALKALMAZÁSSAL
Párosítsa a Confirm Rx™ 
ICM-et a myMerlin™ mobil- 
alkalmazással a szívverésre 
vonatkozó adatok folyama-
tos gyűjtése érdekében.

A MYMERLIN™ MOBILAL-
KALMAZÁS BIZTONSÁ-
GOSAN TOVÁBBÍTJA AZ 
ADATOKAT*
A myMerlin™ mobilalkalmazás 
automatikusan elküldi a szív-
verésre vonatkozó adatokat az 
orvosa által megadott beállítá-
sok alapján. 

*Az adatokat az alkalmazás biztonságos, titkosított formában továbbítja.



HOGYAN TÖRTÉNIK A BEÜLTETÉS?

ELŐKÉSZÜLETEK AZ 
ADATRÖGZÍTÉSRE 

A Confirm Rx™ ICM beültetése egyszerű, kevés időt igénylő eljárás. 
Mellkasát érzéstelenítik és megtisztítják, majd ejtenek rajta egy kis 
vágást. A mérőeszközt a bőr alá, a szíve fölé helyezik. A vágást néhány 
öltéssel vagy sebészeti ragasztóval zárják le. Most már párosíthatja a 
Confirm Rx™ ICM eszközt a myMerlin™ mobilalkalmazással. 

Ahhoz, hogy a szívverésére vonatkozó adatokat el tudja küldeni orvosának, 
szüksége lesz a myMerlin™ for Confirm Rx™ mobilalkalmazásra. Mielőtt a 
Confirm Rx™ ICM-et beültetnék, töltse le a myMerlin™ mobilalkalmazást 
az Apple‡ App Store‡ vagy a Google Play‡ áruházból. 

NYISSA MEG A MOBILALKALMAZÁS-
ÁRUHÁZAT 
Nyissa meg okostelefonja kezdőképernyőjéről az 
alkalmazás-áruházat.

KERESSE MEG A MYMERLIN™ FOR 
CONFIRM RX™ MOBILALKALMAZÁST
A nagyítót  megérintve keresheti meg a 
myMerlin™ for Confirm Rx™ mobilalkalmazást. 
Az eljárás előtt töltse le és telepítse az ingyenes 
alkalmazást. 

NÉZZE MEG A DEMÓKAT 
Nézze meg az interaktív demókat, amelyek bemutat-
ják, hogyan párosíthatja az eszközét, rögzítheti a tüne-
teket, vagy biztosíthatja a szívmonitor csatlakoztatását.



A KAPCSOLAT FENNTARTÁSÁHOZ 
KÖVESSE AZ ALÁBBI TIPPEKET

TÖLTSE LE A 
MYMERLIN™ FOR 
CONFIRM Rx™ 
MOBILALKALMAZÁST

TARTSA MEGNYITVA A MYMERLIN™ FOR 
CONFIRM Rx™ MOBILALKALMAZÁST 
Ne lépjen ki az alkalmazásból. Ha újraindítja telefonját, ne 
felejtse el újra elindítani az alkalmazást.

HAGYJA BEKAPCSOLVA AZ INTERNETKAPCSOLATOT 
Gondoskodjon róla, hogy okostelefonja mindig csatlakozzon  
Wi-Fi-hez‡ vagy ERŐS jelet sugárzó mobilinternethez (a jel 
akkor erős, ha meg tud nyitni egy weboldalt).

HAGYJA BEKAPCSOLVA A BLUETOOTH®-T 
A repülés üzemmódot kapcsolja KI (ha nem repül).

MARADJON KÖZEL 
A telefon legyen közel Önhöz (1,5 méteren belül), még alvás 
közben is.

KAPCSOLJA KI AZ ENERGIATAKARÉKOS MÓDOT 
Telefonja beállításaiban kapcsolja KI az akkumulátorkímélő/
optimalizáló/alacsony fogyasztást nyújtó funkciót a myMerlin™ 
for Confirm Rx™ mobilalkalmazásra vonatkozóan.

HAGYJA BEKAPCSOLVA AZ ÉRTESÍTÉSEKET 
Engedélyezze az értesítéseket a myMerlin™ for 
Confirm Rx™ mobilalkalmazásból, és kapcsolja BE az 
alkalmazás háttérben történő frissítését/adathasználatát.

Telefonja beállításaiban az 
alkalmazás „Confirm Rx™” 
névvel fog meg jelenni.



AZÉRT VAGYUNK, 
HOGY SEGÍTSÜNK.
Látogasson el a ConfirmYourRhythm.com weboldalra, 
ahonnan további hasznos anyagokat tölthet le.
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CSAK ORVOSI RENDELVÉNYRE

Rövid összefoglaló: Mielőtt használatba venné ezeket az eszközöket, kérjük, olvassa el a használati útmutatóban 
a javallatok, ellenjavallatok, figyelmeztetések, óvintézkedések, esetleges káros mellékhatások teljes listáját és a 
használati utasítást. 

Javallatok: A Confirm Rx™ ICM olyan betegek monitorozására és diagnosztikai kiértékelésére javallott, akik 
megmagyarázhatatlan eredetű tüneteket tapasztalnak (például: szédülés, szívdobogás, mellkasi fájdalom, szinkópe 
és légszomj), valamint olyan betegek esetében, akiknél fennáll a szívritmuszavar kockázata. Javallott olyan 
betegek esetében is, akiknél korábban pitvarfibrillációt diagnosztizáltak, vagy akiknél hajlamot állapítottak meg a 
pitvarfibrillációra. A Confirm Rx™ ICM-et kifejezetten gyermekgyógyászati használatra nem tesztelték.

Ellenjavallatok: A Confirm Rx™ ICM beültetésének nincs ismert ellenjavallata. A beteg konkrét egészségi 
állapotától függ azonban, hogy szervezete tolerálja-e egy eszköz bőr alá történő, tartós beültetését.

Nemkívánatos hatások: Az eszközzel kapcsolatos nemkívánatos hatások a következők lehetnek (ábécésorrendben): 
allergiás reakció, elmozdulás, fertőzés, hámhiány, hematómák vagy ciszták kialakulása, keloidok kialakulása, 
kitüremkedés, krónikus idegkárosodás, túlzott fibrotikus szövetnövekedés és vérzés. A részletes javallatokat, 
ellenjavallatokat, figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és lehetséges nemkívánatos hatásokat lásd a felhasználói 
kézikönyvben.

Kiegészítő információ: A klinikusoknak be kell jelentkezniük a Merlin.net™ betegellátási hálózatba, hogy láthassák 
a betegek Confirm Rx™ ICM-ről továbbított adatait. A Merlin.net™ betegellátási hálózaton beállíthatják az adatok 
továbbításának ütemezését, valamint engedélyezhetik vagy letilthatják a betegek myMerlin™ for Confirm Rx™ 
mobilalkalmazásának funkcióit. A továbbított adatok áttekintése a klinikusra tartozik, és lehetséges, hogy nem 
közvetlenül a továbbított adatok beérkezése után kerül rá sor.

Korlátozások: A betegek a saját Apple‡ vagy Android‡ rendszerű mobileszközük segítségével és a myMerlin™ 
for Confirm Rx™ mobilalkalmazás használatával is továbbíthatják az adatokat a Confirm Rx™ ICM-ről. Ehhez a 
készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie, telepítve kell lennie az alkalmazásnak, engedélyezve kell lennie 
a Bluetooth® vezeték nélküli technológiának, és biztosítani kell az adatforgalmat (mobilinternet vagy WiFi‡). A 
myMerlin™ for Confirm Rx™ mobilalkalmazás rendszeres betegmonitorozást biztosít a klinikus által megadott 
beállítások alapján. Ha az adatok továbbítása sikertelen, akkor a rendszer megpróbálja újra elküldeni azokat. 
Lehetnek azonban olyan belső és külső tényezők, amelyek meggátolják, késleltetik vagy megakadályozzák az ICM-re 
és a betegre vonatkozó információknak a klinikus szándéka szerinti begyűjtését és leszállítását. Ilyen tényezők 
lehetnek: a beteg környezete, az adatszolgáltatások, a mobileszköz operációs rendszere és beállításai, az ICM 
memóriakapacitása, a klinikai környezet, ütemezési/konfigurációs változások vagy adatfeldolgozás.

A saját kompatibilis eszközzel nem rendelkező betegek Abbott mobil adóvevőt vehetnek igénybe.

™ Az Abbott vállalatcsoport tulajdonában lévő védjegyet jelöli. 
‡  Harmadik fél védjegyét jelöli, amely a megfelelő tulajdonos tulajdonában áll.  
A Bluetooth és a Bluetooth logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei 
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