
A CAPTAR  
O RITMO 
DA VIDA

DÊ O PRIMEIRO PASSO  
O DIAGNÓSTICO CRIA AUTONOMIA.
Transfira já a aplicação móvel myMerlin™  
para o MCI Confirm Rx™.

CONFIRM Rx™ 

Monitor cardíaco inserível



A OBTER 
RESPOSTAS
O MCI Confirm Rx™ da Abbott 
monitoriza continuamente o 
coração sem interromper o seu 
estilo de vida. Pode desfrutar das 
suas atividades diárias, enquanto 
o MCI assegura que o seu médico 
recebe as informações necessárias 
de modo a criar um plano de saúde 
adequado para si.

O produto apresenta o tamanho real





MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA
Pode experienciar episódios no decorrer do tempo. 
É por isso que o MCI Confirm Rx™ monitoriza 
continuamente o seu ritmo cardíaco (batimento 
cardíaco) durante um período de, no máximo, dois anos. 

A CAPTAR O RITMO 
DA VIDA COM O MCI 
CONFIRM Rx™

APLICAÇÃO FÁCIL DE UTILIZAR
A aplicação móvel myMerlin™ comunica com o seu 
MCI Confirm Rx™. O seu médico pode ver quando 
o seu coração começa a bater de forma diferente. 
Pode, igualmente, registar os seus próprios sintomas, 
utilizando a aplicação quando algo não lhe parecer 
normal.

Encaramos a privacidade de dados com seriedade. As 
suas informações pessoais estão seguras e encriptadas. 

PERFIL FINO
O MCI Confirm Rx™ é fino e discreto. Com o 
dispositivo pequeno e a aplicação móvel e discreta 
myMerlin™, apenas o utilizador saberá que está a ser 
monitorizado. 



DÊ O PRIMEIRO PASSO 
O DIAGNÓSTICO CRIA 
AUTONOMIA.
Aceda a ConfirmYourRhythm.com para 
saber mais acerca do MCI Confirm Rx™.

ESCUTE O 
SEU CORPO
Se algo não lhe parecer normal, pode 
registar os seus sintomas, utilizando a 
aplicação móvel myMerlin™ para o MCI 
Confirm Rx™, de modo a que o seu médico 
obtenha ainda mais informações sobre a 
situação. Estes incluem tonturas, desmaios 
ou falta de ar.



NÃO  
ESTÁ SOZINHO
Ter um ritmo cardíaco (batimento 
cardíaco) irregular ou ser vítima de 
desmaios inexplicáveis é mais comum 
do que pensa. Cada ritmo cardíaco é 
diferente, fale com o seu médico sobre 
o que está a sentir para que ele possa 
determinar o que se trata. 



Uma vez diagnosticado, 
o batimento cardíaco 
irregular pode ser fácil de 
tratar

É  
TRATÁVEL

de pessoas no mundo 
têm Fibrilhação 
auricular2

MILHÕES
33,5

A fibrilhação auricular traz-lhe 
um risco acrescido de AVC1

RISCO DE AVC
5x

A Fibrilhação auricular 
ocorre mais nas mulheres 
do que nos homens3  

MAIS 
MULHERES



O QUE É UM 
BATIMENTO 
CARDÍACO 
IRREGULAR?
O seu ritmo cardíaco (batimento 
cardíaco) é naturalmente um pouco 
mais lento ou mais rápido, entre os 
60 e os 100 batimentos por minuto. 
Se o seu coração bater mais devagar 
ou mais depressa do que os 60 a 
100 batimentos por minuto, poderá 
ter um batimento cardíaco irregular, 
ou seja, uma arritmia.



EXISTEM TRÊS TIPOS COMUNS DE 
BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES.

LENTO 
Um batimento cardíaco inferior a 60 batimentos 
por minuto é designado por bradicardia.

PAUSA 
Uma falha no seu batimento cardíaco regular, em que 
o seu coração não bate durante alguns segundos, é 
designado por pausa. 

RÁPIDO
Um batimento cardíaco superior a 100 batimentos 
por minuto é designado por taquicardia.

Os batimentos cardíacos normais variam de pessoa para pessoa; consulte o seu 
médico para obter informações sobre o seu ritmo cardíaco normal específico.



O QUE É A  
FIBRILHAÇÃO AURICULAR?
Se tiver fibrilhação auricular (FA), as câmaras superiores 
do seu coração batem de forma muito irregular, de 350 
a 600 batimentos por minuto. Este batimento irregular 
pode aumentar a probabilidade de ter um AVC. 

Os sintomas nem sempre são óbvios, poderá sentir 
dificuldades em fazer exercícios ou atividades leves sem se 
sentir cansado ou ofegante. Fale com o seu médico para 
que ele possa saber do que se trata. 



O QUE SÃO OS  
DESMAIOS INEXPLICÁVEIS?
Os desmaios são também designados por síncope e 
podem estar relacionados com o coração. Os sintomas 
incluem tonturas, alterações na visão, mal-estar 
(náuseas) ou dificuldades em manter-se de pé. 



TRABALHAMOS EM 
CONJUNTO
Pode ser difícil descobrir a causa 
do batimento cardíaco irregular ou 
dos desmaios. O seu médico irá 
falar consigo acerca do seu historial 
médico e fazer-lhe um exame 
físico. Com base na avaliação do seu 
médico, poderão ser-lhe solicitados 
exames adicionais, tais como análises 
ao sangue ou eletrocardiogramas 
(ECG ou EKG).



Se um médico determinar que a monitorização é necessária, 
existem várias formas de monitorizar o seu coração. 

MONITOR HOLTER 
Pequenos adesivos condutores 
(elétrodos) colados ao tórax e fixados 
a um pequeno monitor de gravação 
registam os batimentos cardíacos 
durante um período até dois dias.  

DISPOSITIVOS UTILIZÁVEIS 
O Apple Watch‡ pode ajudar a 
identificar a FA. Consulte o seu 
médico caso o seu dispositivo 
utilizável detete um ritmo 
cardíaco invulgar.

GRAVADOR DE EVENTOS 
Um gravador que pode utilizar 
durante 30 dias e que se fixa à 
pele, pressionando-o quando 
sentir algum sintoma.

MONITOR CARDÍACO 
INSERÍVEL 
É colocado um MCI por baixo 
da pele, junto ao coração, sendo 
capaz de monitorizar durante um 
período de, no máximo, dois anos

EXISTEM MUITAS FORMAS DE 
MONITORIZAR O SEU CORAÇÃO.

COM FUNCIONA O MCI CONFIRM Rx™?

O MCI CONFIRM 
Rx™ É COLOCADO 
O MCI Confirm Rx™ é 
colocado por baixo da 
pele, sobre o coração. A 
colocação é rápida e o 
tempo de recuperação é 
breve.

LIGUE-SE À 
APLICAÇÃO MÓVEL 
MYMERLIN™

Emparelhe o seu MCI 
Confirm Rx™ com a 
aplicação móvel myMerlin™ 
para começar a registar 
continuamente os dados 
dos batimentos cardíacos.

A APLICAÇÃO MÓVEL 
MYMERLIN™ ENVIA 
OS DADOS COM 
SEGURANÇA*
A aplicação móvel myMerlin™ 
envia automaticamente 
os dados dos batimentos 
cardíacos para a sua clínica, 
com base nas definições 
estabelecidas pelo seu médico. 

* Os dados transmitidos pela aplicação estão seguros e encriptados.



DE QUE FORMA É COLOCADO?

PREPARE-SE PARA REGISTAR 

A colocação do MCI Confirm Rx™ é um procedimento fácil que 
demora muito pouco tempo. O seu tórax será anestesiado e limpo 
antes de ser efetuado um pequeno corte. O monitor é colocado por 
baixo da pele, sobre o seu coração. O corte é posteriormente fechado 
com pontos ou cola. Está, agora, preparado para emparelhar o seu 
dispositivo MCI Confirm Rx™ com a aplicação móvel myMerlin™. 

Necessitará da aplicação myMerlin™ para o MCI Confirm Rx™ de modo 
a poder enviar os dados do batimento cardíaco ao seu médico. Transfira 
a aplicação móvel myMerlin™ a partir da App Store‡ da Apple‡ ou do 
Google Play‡ antes de o seu MCI Confirm Rx™ ser inserido. 

ABRA A APP STORE MÓVEL 
A partir do ecrã principal, abra a App Store do 
smartphone.

PROCURE A APLICAÇÃO MÓVEL 
MYMERLIN™ PARA O MCI CONFIRM RX™

Toque na lupa  para procurar a aplicação móvel 
myMerlin™ para o MCI Confirm Rx™. Transfira 
e instale a aplicação gratuita antes do seu 
procedimento. 

VEJA AS DEMONSTRAÇÕES 
Veja a demonstração interativa para saber mais 
sobre como emparelhar o seu dispositivo, registar os 
seus sintomas ou manter o monitor cardíaco ligado.



SIGA ESTAS SUGESTÕES 
PARA SE MANTER LIGADO

TRANSFIRAA 
APLICAÇÃO MÓVEL 
MYMERLIN™ PARA O 
MCI CONFIRM Rx™

MANTENHA A APLICAÇÃO MÓVEL MYMERLIN™ 
PARA O MCI CONFIRM Rx™ ABERTA 
Não saia da aplicação. Lembre-se de reiniciar a aplicação 
sempre que o telemóvel for reiniciado.

MANTENHA-SE LIGADO À INTERNET 
Mantenha o smartphone ligado à rede Wi-Fi‡ ou a dados 
móveis com um sinal FORTE (o sinal é suficientemente forte 
se conseguir aceder a um website).

MANTENHA O BLUETOOTH® LIGADO 
O modo de avião deve estar DESLIGADO (quando não 
estiver a viajar de avião).

MANTENHA-SE POR PERTO 
Mantenha o telemóvel próximo de si (a menos de 5 pés ou 
1,5 metros), mesmo enquanto dorme.

DESLIGUE A POUPANÇA DE ENERGIA 
Nas definições do seu telefone, DESLIGUE as funcionalidades 
de poupança de bateria/otimização/baixo consumo de energia 
para a aplicação móvel myMerlin™ para o MCI Confirm Rx™.

MANTENHA AS NOTIFICAÇÕES LIGADAS 
Permita que lhe sejam enviadas notificações da aplicação 
móvel myMerlin™ para o MCI Confirm Rx™ e LIGUE a 
atualização/utilização de dados em  
segundo plano da aplicação.

Nas definições do seu 
telefone, a aplicação 
será apresentada como 
"Confirm Rx™"



ESTAMOS AQUI  
PARA AJUDAR.
Aceda a ConfirmYourRhythm.com para 
transferir outros recursos úteis.
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SUJEITO A RECEITA MÉDICA

Breve resumo: antes de utilizar estes dispositivos, reveja as instruções de utilização para obter uma lista completa das 
indicações, contraindicações, advertências, precauções, potenciais eventos adversos e instruções de utilização. 

Indicações: o MCI Confirm Rx™ é indicado para a monitorização e avaliação diagnóstica de pacientes que apresentam 
sintomas inexplicados, tais como: tonturas, palpitações, dor torácica, síncope e falta de ar, bem como pacientes que estejam 
em risco de desenvolver arritmias cardíacas. Está também indicado para pacientes que foram previamente diagnosticados 
com fibrilhação auricular ou que sejam suscetíveis de desenvolver fibrilhação auricular. O MCI Confirm Rx™ não foi 
especificamente testado para uso pediátrico.

Contraindicações: não existem contraindicações conhecidas para a inserção do MCI Confirm Rx™. Contudo, o estado clínico 
específico do paciente pode estipular se um dispositivo subcutâneo introduzido cronicamente, pode ou não ser tolerado.

Efeitos adversos: os possíveis efeitos adversos (por ordem alfabética), associados ao dispositivo, incluem o seguinte: reação 
alérgica, sangramento, lesões nervosas crónicas, erosão, crescimento excessivo de tecido fibrótico, extrusão, formação de 
hematomas ou quistos, infeção, formação de queloides e migração.  
Consulte o manual do utilizador para obter indicações detalhadas, contraindicações, advertências, precauções e potenciais 
efeitos adversos.

Informações adicionais: os médicos devem iniciar sessão na rede de cuidados ao paciente (PCN) Merlin.net™ para visualizar 
as transmissões do MCI Confirm Rx™ dos pacientes. Na PCN Merlin.net™ os médicos podem configurar a programação de 
transmissões e ativar ou desativar funcionalidades na aplicação móvel myMerlin™ para o MCI Confirm Rx™ do paciente. A 
revisão das transmissões depende do médico e pode não ser executada imediatamente após o envio de tais transmissões.

Limitações: os pacientes podem utilizar o seu próprio dispositivo móvel Apple‡ ou Android‡ para transmitir informações a 
partir do MCI Confirm Rx™, utilizando a aplicação móvel myMerlin™ para o Confirm Rx™. Para tal, o dispositivo tem de estar 
ligado, a aplicação tem de estar instalada, a tecnologia sem fios Bluetooth® ativada e a cobertura de dados (móvel ou Wi-Fi‡) 
disponível. A aplicação móvel myMerlin™ para o Confirm Rx™ proporciona uma monitorização periódica do paciente, com 
base nas definições configuradas pelo médico. Os dados são reenviados se a transmissão não tiver sido enviada com êxito. No 
entanto, existem muitos fatores internos e externos que podem dificultar, atrasar ou impedir a aquisição e o envio do MCI e 
das informações do paciente, conforme previsto pelo médico. Estes fatores incluem: ambiente do paciente, serviços de dados, 
sistema operacional e configurações do dispositivo móvel, capacidade de memória do MCI, ambiente clínico, alterações da 
programação/configuração ou processamento de dados.

Está disponível um transmissor móvel da Abbott para pacientes que não tenham o seu próprio dispositivo  
móvel compatível.

O símbolo ™ indica uma marca comercial do grupo de empresas da Abbott. 
O símbolo ‡ indica uma marca comercial pertencente a terceiros, sendo propriedade do respetivo detentor.  
Bluetooth e o logotipo Bluetooth são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. 
© 2019 Abbott. Todos os direitos reservados.
SJM-CFM-0419-0126(1)r | Item aprovado para utilização dentro e fora dos EUA.


