
UZTVERIET 
DZĪVES RITMU

SPERIET PIRMO SOLI  
DIAGNOZE SNIEDZ ĀRSTĒŠANAS 
IESPĒJAS.
Lejupielādējiet mobilo lietotni myMerlin™ ICM ierīcei Confirm Rx™.

CONFIRM Rx™ 

implantējamais 
sirdsdarbības monitors



SAŅEMSIM 
ATBILDES
Abbott Confirm Rx™ implantējamais 
sirdsdarbības monitors (ICM) 
pastāvīgi uzrauga jūsu sirdsdarbību, 
netraucējot jūsu dzīvesveidam. Jūs 
varat nodoties ikdienas aktivitātēm, 
kamēr ICM gādās, lai jūsu ārsts 
saņemtu nepieciešamo informāciju 
un varētu izstrādāt jums piemērotu 
aprūpes plānu.

Ierīce attēlota faktiskajā izmērā.





PASTĀVĪGA UZRAUDZĪBA
Sirdsdarbības notikumi var rasties laika gaitā. 
Tāpēc Confirm Rx™ ICM pastāvīgi uzrauga jūsu 
sirdsdarbības ritmu (sirdspukstus) līdz diviem gadiem.

UZTVERIET DZĪVES RITMU 
AR CONFIRM Rx™ ICM

VIENKĀRŠI IZMANTOJAMA LIETOTNE
Mobilā lietotne myMerlin™ sazinās ar jūsu ierīci 
Confirm Rx™ ICM. Jūsu ārsts var redzēt, kad jums 
mainās sirdsdarbība. Jūs varat lietotnē arī reģistrēt 
savus simptomus, kad jūtaties neierasti.

Mēs nopietni attiecamies pret datu aizsardzību. Jūsu 
personīgā informācija tiek šifrēta un turēta drošībā. 

NELIELS IZMĒRS
Confirm Rx™ ICM ir plāna un nemanāma ierīce. 
Tā kā ierīce ir neliela un mobilā lietotne myMerlin™ 
ir nemanāma, par sirdsdarbības uzraudzību zināsiet 
jūs, bet neviens cits to nepamanīs. 



SPERIET PIRMO SOLI 
DIAGNOZE SNIEDZ 
ĀRSTĒŠANAS IESPĒJAS.
Apmeklējiet vietni ConfirmYourRhythm.com, 
lai uzzinātu vairāk par Confirm Rx™ ICM.

IEKLAUSIETIES  
SAVĀ ĶERMENĪ
Ja jūtaties neierasti, varat reģistrēt simptomus 
ar ierīces Confirm Rx™ ICM mobilo lietotni 
myMerlin™, lai jūsu ārsts gūtu labāku 
priekšstatu par notiekošo. Šādi simptomi 
ietver reiboni, ģīboni vai elpas trūkumu.



JŪS  
NEESAT VIENI
Neregulārs sirdsdarbības ritms 
(neregulāri sirdspuksti) vai ģībonis bez 
skaidri saprotama iemesla ir izplatītāki, 
nekā jums var šķist. Katra cilvēka 
sirdsdarbības ritms atšķiras, tāpēc 
pārrunājiet ar ārstu, kā jūs jūtaties, lai 
ārsts varētu noteikt, kas ar jums notiek. 



Neregulāru sirdsdarbību var 
viegli ārstēt, kad ir zināma 
diagnoze

TO  
VAR ĀRSTĒT

cilvēku visā pasaulē ir Ātriju 
fibrilācija2

MILJONIEM
33,5

Ātriju fibrilācija paaugstina 
insulta risku1 

INSULTA RISKS
5x

Sievietēm Ātriju fibrilācija 
rodas biežāk nekā vīriešiem3  

VAIRĀK 
SIEVIEŠU



KAS IR  
NEREGULĀRS 
SIRDSDARBĪ-
BAS RITMS?
Jūsu sirdsdarbības ritms (sirdspuksti) 
reizēm dabiski palēninās vai paātrinās 
robežās no 60 līdz 100 sitieniem 
minūtē. Bet, ja jūsu sirdsdarbība 
ir lēnāka par 60 sitieniem minūtē 
vai ātrāka par 100 sitieniem 
minūtē, jums varētu būt neregulārs 
sirdsdarbības ritms jeb aritmija.



IR TRĪS IZPLATĪTI  
NEREGULĀRA SIRDSDARBĪBAS RITMA VEIDI.

LĒNS 
Sirdsdarbības ātrumu, kas ir lēnāks par 
60 sitieniem minūtē, sauc bradikardija.

PAUZE 
Pārtraukumu starp regulāriem sirdspukstiem, kad sirds uz 
dažām sekundēm pārstāj sisties, sauc pauze. 

ĀTRS
Sirdsdarbības ātrumu, kas ir lielāks par 
100 sitieniem minūtē, sauc tahikardija.

Normālais sirdspukstu skaits katram cilvēkam atšķiras – noskaidrojiet 
ar ārstu, kāds ir tieši jūsu normālais sirdsdarbības ritms.



KAS IR  
ĀTRIJU FIBRILĀCIJA?
Ja jums ir ātriju fibrilācija (ĀF) jeb mirdzaritmija, 
jūsu sirds augšējie kambari jeb priekškambari sitas ļoti 
neregulāri, ar ātrumu no 350 līdz 600 sitieniem minūtē. 
Šādi neregulāri sirdspuksti var paaugstināt insulta risku. 

Simptomi ne vienmēr ir pamanāmi, bet varbūt jums 
ir grūti izpildīt vieglus vingrinājumus vai aktivitātes, 
nenogurstot vai neaizelšoties. Pārrunājiet to ar ārstu, lai 
ārsts zinātu, kas ar jums notiek. 



KAS IR  
NEIZSKAIDROTA ĢĪBŠANA?
Ģībšanu sauc arī par sinkopi, un tā var būt saistīta ar 
sirdi. Sinkopes simptomi ir reibonis, redzes izmaiņas, 
slikta dūša (nelabums) vai grūtības nostāvēt. 



MĒS RISINĀSIM TO  
KOPĀ
Noskaidrot, kas izraisa neregulāru 
sirdsdarbības ritmu vai ģīboni, 
var būt sarežģīti. Ārsts pārrunās 
ar jums jūsu slimību vēsturi un 
izmeklēs jūs. Pēc ārsta ieskatiem 
jums var norīkot papildu pārbaudes, 
piemēram, asinsanalīzes vai 
elektrokardiogrammu (EKG).



Ja ārsts nolems, ka ir nepieciešama monitorēšana, ir vairāki 
veidi, kā uzraudzīt jeb monitorēt jūsu sirdsdarbību. 

HOLTERA MONITORS 
Uz jūsu krūškurvja uzliek elektrību 
vadošus plāksterus (elektrodus) un 
tos savieno ar nelielu reģistrējošu 
monitorēšanas iekārtu, kas ieraksta 
jūsu sirdspukstus līdz divām dienām.  

VALKĀJAMĀS IERĪCES 
Viedpulkstenis Apple Watch‡ 
var palīdzēt noteikt ĀF. Ja 
jūsu valkājamā ierīce konstatē 
neparastu sirdsdarbības ritmu, 
apspriediet to ar ārstu.

NOTIKUMU REĢISTRĒTĀJS 
Reģistrētāju var izmantot līdz 30 
dienām, to stiprina pie ādas, un, 
kad sajūtat simptomus, varat to 
piespiest.

IMPLANTĒJAMS SIRDSDARBĪ-
BAS MONITORS (ICM) 
ICM ievieto zem ādas sirds apvidū, 
un ar to var veikt uzraudzību līdz 
diviem gadiem.

IR DAUDZ VEIDU, KĀ  
UZRAUDZĪT SIRDSDARBĪBU.

KĀ DARBOJAS CONFIRM Rx™ ICM?

CONFIRM Rx™ ICM 
IEVIETO 
Confirm Rx™ ICM 
ievieto zem ādas virs 
sirds. Ievietošana ir 
ātra, un atlabšana norit 
īsā laikā.

IZVEIDO 
SAVIENOJUMU AR 
MOBILO LIETOTNI 
MYMERLIN™

Savienojiet pārī 
Confirm Rx™ ICM ierīci ar 
mobilo lietotni myMerlin™, 
lai sāktu sirdsdarbības datu 
pastāvīgu ierakstīšanu.

MOBILĀ LIETOTNE 
MYMERLIN™ PĀRSŪTA 
DATUS DROŠĀ VEIDĀ*
Mobilā lietotne myMerlin™ 
automātiski nosūta 
jūsu sirdsdarbības datus 
klīnikai saskaņā ar jūsu 
ārsta konfigurētajiem 
iestatījumiem. 

*Datu sūtīšana lietotnē notiek drošā un šifrētā veidā.



KĀ NOTIEK IEVIETOŠANA?

SAGATAVOJIETIES IERAKSTĪŠANAI 

Confirm Rx™ ICM ievietošanas procedūra ir vienkārša un ļoti ātra. 
Jūsu krūškurvi atsāpinās un notīrīs un pēc tam veiks nelielu iegriezumu. 
Monitorēšanas ierīci ievietos tieši zem ādas apvidū virs sirds. Pēc tam 
iegriezuma vietu noslēgs ar šuvi vai brūču līmi. Tagad Confirm Rx™ ICM 
ierīce ir gatava savienošanai pārī ar mobilo lietotni myMerlin™. 

Lai nosūtītu sirdsdarbības datus ārstam, jums būs nepieciešama ierīcei 
Confirm Rx™ ICM paredzētā mobilā lietotne myMerlin™. Lejupielādējiet 
mobilo lietotni myMerlin™ lietotņu veikalā Apple‡ App Store‡ vai Google 
Play‡ pirms Confirm Rx™ ICM implantēšanas. 

IEEJIET MOBILO LIETOTŅU VEIKALĀ 
Viedtālruņa sākumekrānā atveriet lietotņu 
veikala programmu.

SAMEKLĒJIET ICM MOBILO LIETOTNI 
MYMERLIN™ FOR CONFIRM RX™

Pieskarieties lupas ikonai , lai meklētu 
Confirm Rx™ ICM mobilo lietotni myMerlin™. 
Lejupielādējiet un instalējiet šo bezmaksas lietotni 
pirms procedūras. 

NOSKATIETIES PAMĀCĪBAS VIDEO 
Noskatieties interaktīvo pamācības video, lai 
uzzinātu vairāk par to, kā izveidot savienojumu ar 
ierīci, reģistrēt simptomus vai saglabāt savienojumu 
ar sirdsdarbības monitoru.



IZPILDIET ŠOS IETEIKUMUS,  
LAI SAGLABĀTU SAVIENOJUMU

LEJUPIELĀDĒJIET 
CONFIRM Rx™ ICM 
MOBILO LIETOTNI 
MYMERLIN™

TURIET ATVĒRTU CONFIRM Rx™ ICM MOBILO 
LIETOTNI MYMERLIN™ 
Neizejiet no lietotnes. Atcerieties no jauna aktivizēt lietotni 
ikreiz, kad pārstartējat tālruni.

UZTURIET SAVIENOJUMU AR INTERNETU 
Jūsu viedtālrunim jābūt savienotam ar bezvadu tīklu‡ vai 
mobilo datu tīklu ar SPĒCĪGU signālu (signālam jābūt 
pietiekami spēcīgam, lai varētu atvērt interneta vietnes).

TURIET IESLĒGTU BLUETOOTH® 
Lidojuma režīmam jābūt izslēgtam (kad neatrodaties lidmašīnā).

ESIET TĀLRUŅA TUVUMĀ 
Turiet tālruni savā tuvumā (1,5 metru robežās) pat gulēšanas laikā.

IZSLĒDZIET ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS REŽĪMU 
Tālruņa iestatījumos izslēdziet akumulatora taupīšanas/ 
energoefektivitātes/ zema enerģijas patēriņa funkcijas 
Confirm Rx™ ICM mobilajai lietotnei myMerlin™.

IESPĒJOJIET PAZIŅOJUMUS 
Atļaujiet Confirm Rx™ ICM mobilajai lietotnei myMerlin™ 
sūtīt paziņojumus un ieslēdziet lietotnē fona atsvaidzināšanas/
fona datu lietošanas funkcijas.

Tālruņa iestatījumos šī 
lietotne būs redzama ar 
nosaukumu “Confirm Rx™”



MĒS LABPRĀT JUMS 
PALĪDZĒSIM.
Apmeklējiet vietni ConfirmYourRhythm.com, 
lai lejupielādētu citus noderīgus materiālus.
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TIKAI AR ĀRSTA NORĪKOJUMU

Īss kopsavilkums. Pirms šo ierīču lietošanas, lūdzu, pārskatiet lietošanas instrukcijas, lai iepazītos ar visām 
indikācijām, kontrindikācijām, brīdinājumiem, piesardzības pasākumiem, iespējamām blakusparādībām un 
lietošanas norādēm. 

Indikācijas. Confirm Rx™ ICM ierīce ir indicēta, lai uzraudzītu un diagnostiski novērtētu pacientus, kuriem ir, 
piemēram, šādi neizskaidroti simptomi: reibonis, sirdsklauves, sāpes krūtīs, sinkope un elpas trūkums, kā arī 
pacientus ar sirds aritmiju risku. Tā ir indicēta arī pacientiem, kuriem agrāk ir diagnosticēta ātriju fibrilācija 
vai kuriem ir nosliece uz ātriju fibrilācijas attīstību. Confirm Rx™ ICM nav īpaši testēta lietošanai bērniem.

Kontrindikācijas. Nav zināmu kontrindikāciju Confirm Rx™ ICM implantēšanai. Taču pēc pacienta konkrētā 
medicīniskā stāvokļa var noteikt, kāda viņam būs panesība pret zem ādas ilgstoši implantētu ierīci.

Blakusparādības. Ar ierīci ir saistītas šādas iespējamās blakusparādības (alfabētiskā secībā): alerģiska 
reakcija, asiņošana, ekstrūzija, erozija, hematomu vai cistu veidošanās, hronisks nervu bojājums, infekcija, 
keloīdu veidošanās, ierīces migrācija un pārmērīga fibrotisku audu augšana.  
Detalizētu informāciju par indikācijām, kontrindikācijām, brīdinājumiem, piesardzības pasākumiem un 
iespējamām blakusparādībām skatiet Lietotāja rokasgrāmatā.

Papildu informācija. Klīniskajiem speciālistiem jāpiesakās Merlin.net™ pacientu aprūpes tīklā (Patient 
Care Network – PCN), lai apskatītu datus, kas nosūtīti no pacientu Confirm Rx™ ICM ierīcēm. Merlin.net™ 
PCN var konfigurēt datu nosūtīšanas grafikus un iespējot vai atspējot pacienta Confirm Rx™ ICM mobilās 
lietotnes myMerlin™ funkcijas. Pārsūtīto datu izskatīšana ir atkarīga no klīniskā speciālista, un tā var 
nenotikt uzreiz pēc šādu datu saņemšanas.

Ierobežojumi. Pacienti var izmantot savu Apple‡ vai Android‡ mobilo ierīci, lai pārsūtītu informāciju 
no Confirm Rx™ ICM, izmantojot mobilo lietotni myMerlin™ for Confirm Rx™. Lai to izdarītu, jābūt 
ieslēgtai ierīcei, uzinstalētai lietotnei, iespējotai Bluetooth® bezvadu tehnoloģijai un jābūt pieejamam 
datu pārklājumam (mobilo datu vai bezvadu tīklam‡). Confirm Rx™ mobilā lietotne myMerlin™ nodrošina 
periodisku pacienta monitorēšanu saskaņā ar klīniskā speciālista konfigurētajiem iestatījumiem. Ja datu 
pārsūtīšana neizdodas, dati tiek sūtīti atkārtoti. Taču ir daudzi iekšējie un ārējie faktori, kas var traucēt, 
kavēt vai novērst klīniskajam speciālistam paredzētās ICM un pacienta informācijas ieguvi un saņemšanu. 
Šie faktori ir šādi: pacienta vide, datu pakalpojumi, mobilās ierīces operētājsistēma un iestatījumi, ICM 
atmiņas ietilpība, klīnikas vide, grafiku/konfigurācijas izmaiņas vai datu apstrāde.

Pacientiem, kuriem nav pašiem savas ar ICM saderīgas mobilās ierīces, ir pieejams Abbott mobilais raidītājs.

™ apzīmē Abbott uzņēmumu grupas preču zīmi. 
‡ apzīmē trešo pušu preču zīmi, kas pieder tās attiecīgajam īpašniekam.  
Bluetooth un Bluetooth logotips ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc. 
© 2019 Abbott. Visas tiesības saglabātas.
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