
REJESTROWANIE 
RYTMU ŻYCIA

ZRÓB PIERWSZY KROK  
ZDIAGNOZOWANIE ARYTMII TO 
PODSTAWA SKUTECZNEGO LECZENIA
Już dzisiaj pobierz aplikację mobilną myMerlin™ for Confirm Rx™!

Wszczepialny rejestrator rytmu serca 
CONFIRM Rx™



DANE 
NIEZBĘDNE DO 
PRZEPROWADZENIA 
DIAGNOSTYKI

Wszczepialny rejestrator rytmu serca 
Confirm Rx™ firmy Abbott monitoruje 
rytm serca w sposób ciągły, bez względu na 
to, co akurat robisz. Możesz bez przeszkód 
wykonywać codzienne czynności, a 
rejestrator sam zadba o to, aby Twój lekarz 
otrzymał wszystkie dane, dzięki którym 
będzie mógł zaplanować właściwe leczenie.

Rzeczywista wielkość produktu





MONITOROWANIE W TRYBIE CIĄGŁYM
Arytmia serca może występować okresowo, dlatego 
wszczepialny rejestrator rytmu serca Confirm Rx™ 
monitoruje rytm (bicie) serca w sposób ciągły przez 
maksymalnie dwa lata. 

REJESTROWANIE 
RYTMU ŻYCIA Z 
REJESTRATOREM 
CONFIRM Rx™

ŁATWA W UŻYCIU APLIKACJA
Aplikacja mobilna myMerlin™ odbiera dane 
z wszczepialnego rejestratora rytmu serca 
Confirm Rx™. Na ich podstawie lekarz wie, kiedy 
dochodzi do nieprawidłowego bicia serca. Aplikacja 
pozwala również na samodzielne rejestrowanie 
niepokojących Cię objawów.

Chronimy poufność Twoich danych. Dane osobowe 
użytkowników są przesyłane bezpiecznie i w postaci 
zaszyfrowanej. 

NIEWIELKIE WYMIARY
Wszczepialny rejestrator rytmu serca Confirm Rx™ 
jest wąski i praktycznie niezauważalny. Dzięki 
niewielkim wymiarom urządzenia i dyskretnej 
aplikacji myMerlin™ nikt poza Tobą nie musi wiedzieć 
o prowadzeniu rejestracji! 



ZRÓB PIERWSZY KROK 
ZDIAGNOZOWANIE ARYTMII 
DO PODSTAWA
Odwiedź witrynę ConfirmYourRhythm.com, 
aby dowiedzieć się więcej o wszczepialnym 
rejestratorze rytmu serca Confirm Rx™.

WSŁUCHUJ SIĘ W 
SWÓJ ORGANIZM
Jeśli zauważysz u siebie niepokojące objawy, 
możesz je zarejestrować za pomocą aplikacji 
mobilnej myMerlin™ for Confirm Rx™, aby 
później przekazać te informacje lekarzowi. 
Zaliczają się do nich zawroty głowy, 
omdlenia i duszności.



TAKICH OSÓB JEST 
WIĘCEJ
Niemiarowy rytm (bicie) serca bądź 
omdlenia z niewyjaśnionych przyczyn 
występują u większej liczby osób niż 
mogłoby się wydawać. Każdy ma inny 
rytm serca, więc warto porozmawiać z 
lekarzem o swoich objawach, aby mógł 
postawić odpowiednie rozpoznanie. 



Po postawieniu rozpoznania 
niemiarowy rytm serca można 
łatwo leczyć

NIEMIAROWY 
RYTM SERCA 
MOŻNA 
LECZYĆ

osób na świecie cierpi na 
migotanie przedsionków2

MILIONA
33,5

Migotanie przedsionków 
zwiększa ryzyko udaru1 

WYŻSZE RYZYKO 
UDARU

5-krotnie

Migotanie przedsionków 
występuje częściej 
u kobiet niż u mężczyzn3  

CZĘŚCIEJ 
U KOBIET



CZYM JEST 
NIEMIAROWY 
RYTM SERCA?
Typowy dla danej osoby rytm (bicie) 
serca może być nieco wolniejszy lub 
szybszy, ale powinien mieścić się 
w zakresie od 60 do 100 uderzeń 
na minutę. Jeśli Twoje serce bije z 
częstością poniżej 60 uderzeń na 
minutę albo powyżej 100, może 
występować u Ciebie niemiarowy 
rytm serca zwany arytmią.



ROZRÓŻNIAMY TRZY CZĘSTO WYSTĘPUJĄCE 
RODZAJE NIEMIAROWEGO RYTMU SERCA.

WOLNE BICIE SERCA 
Rytm serca o częstości poniżej 60 uderzeń na 
minutę nazywamy bradykardią.

POMINIĘCIE UDERZENIA SERCA 
Przerwa w miarowym rytmie serca, podczas 
której serce nie bije przez kilka sekund, nazywamy 
pominięciem uderzenia serca. 

SZYBKIE BICIE SERCA
Rytm serca o częstości powyżej 100 uderzeń na 
minutę nazywamy tachykardią.

U każdej osoby prawidłowy rytm serca jest inny — skonsultuj się 
z lekarzem, aby ustalić, jaki rytm serca powinien występować u Ciebie.



CZYM JEST  
MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW?
W przypadku migotania przedsionków praca górnych 
jam serca jest bardzo niemiarowa i może wynosić od 350 
do 600 uderzeń na minutę. Taki nieregularny rytm serca 
może zwiększać ryzyko udaru. 

Objawy migotania przedsionków nie zawsze łatwo 
zauważyć, ale jedną z charakterystycznych oznak jest 
uczucie zmęczenia lub trudności w złapaniu oddechu 
nawet podczas wykonywania lekkich ćwiczeń lub 
czynności. Porozmawiaj z lekarzem o Twoich objawach. 



CZYM JEST  
NIEWYJAŚNIONE OMDLENIE?
Utrata przytomności nazywana jest również omdleniem 
i może mieć związek z problemami z sercem. Związane 
z nią objawy to zawroty głowy, zaburzenia widzenia, 
nudności (mdłości) lub problemy z utrzymaniem pozycji 
stojącej. 



MOŻESZ LICZYĆ NA 
WSPARCIE
Ustalenie przyczyny nieregularnego 
rytmu serca lub występowania 
omdleń może być trudne. Lekarz 
przeprowadzi wywiad medyczny 
i badanie fizykalne. W oparciu o 
dokonaną ocenę może następnie 
zlecić wykonanie dodatkowych 
badań, takich jak badanie krwi lub 
elektrokardiogram (EKG).



Jeśli lekarz zdecyduje o konieczności rejestrowania rytmu 
serca, dostępnych jest kilka możliwości. 

MONITOR HOLTEROWSKI 
Ten niewielki monitor rejestruje rytm 
serca przez maksymalnie dwa dni za 
pomocą małych, przewodzących prąd 
elektryczny elektrod przyklejanych 
do skóry na klatce piersiowej.  

URZĄDZENIA DO 
NOSZENIA NA CIELE 
W wykryciu migotania 
przedsionków może pomóc 
zegarek Apple Watch‡. 
Jeśli zegarek ten wykryje 
niemiarowy rytm serca, należy 
skonsultować się z lekarzem.

REJESTRATOR ZDARZEŃ 
Rejestrator ten można 
stosować przez maksymalnie 
30 dni. Jest umieszczany na 
skórze i można go aktywować 
w momencie zauważenia 
objawów.

WSZCZEPIALNY REJESTRATOR 
RYTMU SERCA 
Wszczepialny rejestrator rytmu serca 
umieszcza się pod skórą w pobliżu 
serca w celu prowadzenia rejestracji 
przez maksymalnie dwa lata.

DOSTĘPNYCH JEST WIELE SPOSOBÓW 
REJESTROWANIA RYTMU SERCA.

JAK DZIAŁA WSZCZEPIALNY REJESTRATOR 
RYTMU SERCA CONFIRM Rx™?

UMIESZCZANIE 
REJESTRATORA 
CONFIRM Rx™ 
Rejestrator Confirm Rx™ 
umieszcza się pod skórą 
nad sercem. Wszczepianie 
i rekonwalescencja po 
zabiegu przebiegają szybko.

ŁĄCZENIE 
Z APLIKACJĄ 
MOBILNĄ 
MYMERLIN™

Rejestrator Confirm Rx™ 
należy sparować z aplikacją 
myMerlin™, aby gromadzić 
dane częstości akcji serca 
w trybie ciągłym.

BEZPIECZNY TRANSFER 
DANYCH Z APLIKACJI 
MOBILNEJ MYMERLIN™*
Aplikacja mobilna myMerlin™ 
automatycznie przesyła 
dane częstości akcji serca do 
placówki medycznej w oparciu 
o ustawienia wprowadzone 
przez lekarza. 

*Dane są przesyłane z aplikacji bezpiecznie i w postaci zaszyfrowanej.



UMIESZCZANIE REJESTRATORA

PRZYGOTOWANIE DO 
ROZPOCZĘCIA REJESTRACJI 

Zabieg umieszczenia wszczepialnego rejestratora rytmu serca 
Confirm Rx™ jest wyjątkowo prosty i nie trwa długo. Po znieczuleniu 
i oczyszczeniu skóry na klatce piersiowej lekarz wykona niewielkie 
nacięcie. Rejestrator umieszcza się tuż pod skórą, nad sercem. 
Nacięcie zostaje zamknięte za pomocą szwów lub specjalnego kleju. 
Można wówczas sparować wszczepialny rejestrator rytmu serca 
Confirm Rx™ z aplikacją mobilną myMerlin™. 

W celu przesyłania danych częstości akcji serca do lekarza 
potrzebujesz aplikacji myMerlin™ for Confirm Rx™. Pobierz aplikację 
mobilną myMerlin™ ze sklepu Apple‡ App Store‡ lub Google Play‡ 
przed wszczepieniem rejestratora Confirm Rx™. 

OTWÓRZ SKLEP Z APLIKACJAMI 
MOBILNYMI 
Otwórz na ekranie głównym w smartfonie sklep z 
aplikacjami.

ODSZUKAJ APLIKACJĘ MOBILNĄ 
MYMERLIN™ FOR CONFIRM RX™

Dotknij ikony lupy , aby znaleźć aplikację 
mobilną myMerlin ™ for Confirm Rx™. Pobierz i 
zainstaluj tę bezpłatną aplikację przed wykonaniem 
zabiegu. 

OBEJRZYJ PREZENTACJĘ 
Obejrzyj interaktywną prezentację, aby dowiedzieć 
się więcej o parowaniu urządzenia, rejestrowaniu 
objawów lub zapewnianiu stałego połączenia z 
rejestratorem rytmu serca.



PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH 
WSKAZÓWEK W CELU 
UTRZYMANIA POŁĄCZENIA

POBIERZ APLIKACJĘ 
MOBILNĄ MYMERLIN™ 
FOR CONFIRM Rx™

NIE ZAMYKAJ APLIKACJI MOBILNEJ MYMERLIN™ 
FOR CONFIRM Rx™ 
Nie zamykaj aplikacji. Pamiętaj o ponownym włączeniu 
aplikacji po każdym ponownym uruchomieniu telefonu.

ZAPEWNIJ STAŁE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM 
Smartfon musi mieć stałe połączenie z siecią Wi-Fi‡ lub 
komórkową dysponującą SILNYM sygnałem (tj. o sile 
wystarczającej do nawiązania połączenia z witryną internetową).

NIE WYŁĄCZAJ FUNKCJI BLUETOOTH® 
Tryb samolotowy musi być WYŁĄCZONY (z wyjątkiem 
konieczności włączenia go na czas lotu).

MIEJ TELEFON W POBLIŻU 
Miej telefon zawsze blisko siebie (w odległości do 1,5 metra), 
nawet podczas snu.

WYŁĄCZ OSZCZĘDZANIE ENERGII 
WYŁĄCZ w ustawieniach telefonu funkcje oszczędzania 
baterii lub optymalizacji/niskiego poboru mocy w odniesieniu 
do aplikacji mobilnej myMerlin™ for Confirm Rx™.

NIE WYŁĄCZAJ POWIADOMIEŃ 
Zezwalaj na odbiór powiadomień z aplikacji mobilnej 
myMerlin™ for Confirm Rx™ i WŁĄCZ  
dla niej funkcję odświeżania/ 
użycia danych w tle.

W ustawieniach telefonu 
aplikacja będzie mieć nazwę 
„Confirm Rx™”.



SŁUŻYMY POMOCĄ
Odwiedź witrynę ConfirmYourRhythm.com, aby 
pobrać inne przydatne materiały.
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NA ZLECENIE LEKARZA

Streszczenie: Przed zastosowaniem niniejszych urządzeń należy zapoznać się z Instrukcją użycia, która zawiera 
szczegółowe informacje na temat wskazań, przeciwwskazań, ostrzeżeń, środków ostrożności, potencjalnych zdarzeń 
niepożądanych i sposobu użycia. 

Wskazania: Wszczepialny rejestrator rytmu serca Confirm Rx™ jest przeznaczony do monitorowania i diagnostyki pacjentów, 
u których występują niewyjaśnione objawy, takie jak: zawroty głowy, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, omdlenia i 
duszności, a także u pacjentów obarczonych ryzykiem wystąpienia arytmii serca. Jest również wskazany u pacjentów z 
rozpoznanym uprzednio migotaniem przedsionków oraz podatnych na jego wystąpienie. Wszczepialnego rejestratora rytmu 
serca Confirm Rx™ nie badano pod kątem stosowania u dzieci.

Przeciwwskazania: Nie ma znanych przeciwwskazań do wszczepienia rejestratora Confirm Rx™. Tolerancja przez pacjenta 
urządzenia wszczepianego pod skórę na długi czas może jednak zależeć od występowania konkretnych schorzeń.

Zdarzenia niepożądane: Zdarzenia niepożądane (w kolejności alfabetycznej), które mogą wystąpić po wszczepieniu tego 
urządzenia, obejmują: bliznowacenia, krwawienie, nadżerkę, przerost tkanki włóknistej, przemieszczenie się urządzenia, 
przewlekłe uszkodzenie nerwu, reakcję alergiczną, tworzenie się krwiaków lub torbieli, wypchnięcie przez skórę, zakażenie.  
Szczegółowe wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia, środki ostrożności i potencjalne zdarzenia niepożądane można 
znaleźć w Instrukcji użytkownika.

Dodatkowe informacje: Aby przejrzeć dane przesłane przez wszczepialny rejestrator rytmu serca Confirm Rx™ pacjenta, 
lekarze muszą zalogować się do sieci opieki nad pacjentem Merlin.net™ Patient Care Network. Na stronie Merlin.net™ Patient 
Care Network mogą oni skonfigurować harmonogramy transmisji oraz włączyć lub wyłączyć funkcje aplikacji mobilnej 
myMerlin™ for Confirm Rx™. Dane przesłane w ramach transmisji przeglądane są w czasie dogodnym dla lekarza, co nie musi 
mieć miejsca zaraz po jej zakończeniu.

Ograniczenia: Pacjenci mogą przesyłać informacje z wszczepialnego rejestratora rytmu serca Confirm Rx™, korzystając 
z własnego urządzenia przenośnego z systemem Apple‡ lub Android‡ i zainstalowaną aplikacją mobilną myMerlin™ for 
Confirm Rx™. W celu przesłania danych urządzenie z zainstalowaną aplikacją należy włączyć oraz aktywować łączność 
bezprzewodową Bluetooth® i funkcję przesyłania danych (sieć komórkowa lub Wi-Fi‡). Aplikacja myMerlin™ for Confirm Rx™ 
zapewnia okresowe monitorowanie pacjenta w zależności od ustawień skonfigurowanych przez lekarza. Jeżeli przesyłanie 
danych nie powiedzie się, dane zostaną przesłane ponownie w późniejszym czasie. Istnieje jednak wiele wewnętrznych i 
zewnętrznych czynników, które mogą zakłócić, opóźnić lub uniemożliwić uzyskanie i dostarczenie danych z wszczepialnego 
rejestratora rytmu serca i informacji pacjenta w sposób zaplanowany przez lekarza. Obejmują one: środowisko pacjenta, 
usługi przesyłania danych, system operacyjny i ustawienia urządzenia mobilnego, pojemność pamięci urządzenia ICM, 
środowisko kliniczne, zmiany harmonogramu/konfiguracji oraz przetwarzanie danych.

Pacjenci nieposiadający własnego zgodnego urządzenia mobilnego mogą korzystać z nadajnika  
mobilnego firmy Abbott.

™ oznacza znak towarowy grupy Abbott. 
‡  Oznacza znak towarowy będący własnością innego podmiotu.  
Nazwa Bluetooth i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. 
© 2019 Abbott. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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