
CAPTĂM  
RITMUL VIEŢII

FACEŢI PRIMUL PAS  
DIAGNOSTICAREA VĂ OFERĂ SIGURANŢĂ.
Descărcaţi acum aplicaţia pentru mobil myMerlin™ pentru  
ICM Confirm Rx™.

Dispozitiv inserabil de monitorizare 
cardiacă (ICM) CONFIRM Rx™ 



ESTE MOMENTUL 
SĂ OBŢINEM 
RĂSPUNSURI
ICM Abbott Confirm Rx™ monitorizează 
în permanenţă activitatea cardiacă, fără a 
vă afecta stilul de viaţă. Vă puteţi bucura 
de activităţile zilnice în timp ce ICM se 
asigură că medicii dumneavoastră primesc 
informaţiile necesare pentru a crea un plan 
de îngrijire potrivit.

Produsul este reprezentat 
în dimensiune reală





MONITORIZARE PERMANENTĂ
De-a lungul timpului, puteţi experimenta episoade. 
De aceea, ICM Confirm Rx™ vă monitorizează în 
permanenţă ritmul cardiac (bătăile inimii) timp de 
până la doi ani. 

CAPTAREA RITMULUI 
VIEŢII CU ICM 
CONFIRM Rx™

APLICAŢIE UŞOR DE UTILIZAT
Aplicaţia pentru mobil myMerlin™ comunică cu 
ICM Confirm Rx™. Medicul dumneavoastră poate 
observa când inima începe să bată diferit. Când 
nu vă simţiţi bine, vă puteți înregistra propriile 
simptome folosind această aplicaţie.

Acordăm atenţie deosebită confidenţialităţii 
datelor. Informaţiile dumneavoastră personale 
sunt securizate şi criptate. 

PROFIL ÎNGUST
ICM Confirm Rx™ este subţire şi discret. Cu 
acest dispozitiv mic şi cu ajutorul aplicaţiei 
pentru mobil myMerlin™ veţi şti că sunteţi 
monitorizat - dar nimeni altcineva nu va bănui. 



FACEŢI PRIMUL PAS 
DIAGNOSTICAREA VĂ 
OFERĂ SIGURANŢĂ.
Vizitaţi ConfirmYourRhythm.com 
pentru a afla mai multe despre ICM 
Confirm Rx™.

ASCULTAŢI-VĂ 
ORGANISMUL
Dacă nu vă simţiţi bine, puteţi înregistra 
simptomele folosind aplicaţia pentru mobil 
myMerlin™ pentru ICM Confirm Rx™, 
pentru ca medicul dumneavoastră să fie şi 
mai informat. Aceste cazuri includ ameţeli, 
leşin sau respiraţie dificilă.



NU SUNTEŢI  
SINGUR
Un ritm cardiac (bătăi ale inimii) 
neregulat sau leşinul inexplicabil sunt 
mult mai comune decât credeţi. 
Fiecare persoană are un ritm cardiac 
diferit, aşadar comunicaţi cu medicul 
dumneavoastră despre ce simţiţi, pentru 
ca acesta să poată determina ce se 
întâmplă. 



Un ritm cardiac neregulat 
poate fi uşor de tratat după 
diagnosticare

ESTE 
TRATABIL

persoane la nivel global au 
Fibrilaţia atrială2

MILIOANE
33,5

Fibrilaţia atrială creşte riscul de 
accident vascular cerebral1 

RISC DE ACCIDENT 
VASCULAR CEREBRAL

5x

Femeile experimentează 
Fibrilaţia atrială mai frecvent 
decât bărbaţii3  

MAI MULTE 
FEMEI



CE REPREZINTĂ 
BĂTĂILE 
NEREGULATE ALE 
INIMII?
Ritmul dumneavoastră cardiac (bătăile inimii) 
este în mod natural mai lent sau mai rapid, 
între 60 şi 100 de bătăi pe minut. Dacă inima 
dumneavoastră are un ritm mai lent de 60 
sau mai rapid de 100 de bătăi pe minut, este 
posibil să aveţi o condiţie de ritm cardiac 
neregulat numită aritmie.



EXISTĂ TREI TIPURI COMUNE DE  
RITM CARDIAC NEREGULAT.

LENT 
Un ritm cardiac sub 60 de bătăi pe 
minut se numeşte bradicardie.

PAUZĂ 
O întrerupere în ritmul cardiac normal, când inima dumnea-
voastră nu bate timp de câteva secunde, se numeşte pauză. 

RAPID
Un ritm cardiac peste 100 de bătăi pe 
minut se numeşte tahicardie.

Ritmul cardiac normal variază în funcţie de persoană - consultaţi 
medicul pentru a afla ritmul dumneavoastră cardiac specific.



CE ESTE  
FIBRILAŢIA ATRIALĂ?
Dacă aveţi fibrilaţie atrială (FA), camerele superioare 
ale inimii au un ritm foarte neregulat, de la 350 la 
600 bătăi pe minut. Acest ritm neregulat poate creşte 
probabilitatea unui accident vascular cerebral. 

Simptomele nu sunt întotdeauna evidente, dar este 
posibil să aveţi dificultăţi atunci când faceţi exerciţii sau 
activităţi uşoare, simţindu-vă obosit sau manifestând 
dispnee. Comunicaţi cu medicul dumneavoastră pentru 
a-l informa. 



CE ESTE  
LEŞINUL NEAŞTEPTAT?
Leşinul se mai numeşte sincopă, care poate avea 
legătură cu activitatea inimii. Simptomele includ 
ameţeală, modificări ale vederii, senzaţie de greaţă sau 
dificultate de a sta în picioare. 



SUNTEM ALĂTURI  
DE DUMNEAVOASTRĂ
Determinarea cauzei unui ritm 
cardiac neregulat sau a leşinului 
poate fi dificilă. Medicul va vorbi 
cu dumneavoastră despre istoricul 
medical şi va efectua o examinare 
fizică. În funcţie de analiza 
medicului dumneavoastră, vă pot fi 
recomandate testări suplimentare, 
cum ar fi hemoleucogramă sau 
electrocardiogramă (ECG sau EKG).



Dacă medicul decide că este necesară monitorizarea, există 
mai multe modalităţi de monitorizare a activităţii cardiace. 

DISPOZITIV DE 
MONITORIZARE HOLTER 
Plasturi conductivi de dimensiuni mici 
(electrozi) aplicaţi pe piept şi ataşaţi 
la un dispozitiv de monitorizare de 
dimensiuni mici înregistrează bătăile 
inimii timp de până la două zile.  

DISPOZITIVE PURTABILE 
Apple Watch‡ poate ajuta la 
identificarea FA. Discutaţi 
cu medicul dacă dispozitivul 
dumneavoastră purtabil poate 
detecta un ritm cardiac neobişnuit.

DISPOZITIV DE 
ÎNREGISTRARE A 
EVENIMENTELOR 
Un dispozitiv de înregistrare pe care 
îl puteţi utiliza până la 30 de zile, care 
se ataşează pe piele şi pe care îl puteţi 
apăsa în cazul apariţiei simptomelor.

DISPOZITIV INSERABIL DE 
MONITORIZARE CARDIACĂ 
ICM-ul este introdus sub piele, în 
apropierea inimii, şi poate monitoriza 
timp de până la doi ani.

EXISTĂ MODALITĂŢI MULTIPLE DE  
MONITORIZARE A ACTIVITĂŢII CARDIACE.

CUM FUNCŢIONEAZĂ ICM CONFIRM Rx™?

ICM CONFIRM Rx™ 

ESTE AMPLASAT 
ICM Confirm Rx™ este 
amplasat sub pielea 
din dreptul inimii. 
Amplasarea este rapidă 
şi perioada de recuperare 
este scurtă.

CONECTAŢI-VĂ LA 
APLICAŢIA PENTRU 
MOBIL MYMERLIN™

Asociaţi ICM Confirm Rx™ 
cu aplicaţia pentru mobil 
myMerlin™ pentru a iniţia 
colectarea continuă a 
datelor ritmului cardiac.

APLICAŢIA PENTRU 
MOBIL MYMERLIN™ 

TRIMITE DATE ÎN 
SIGURANŢĂ*
Aplicaţia pentru mobil 
myMerlin™ trimite automat 
datele despre ritmul 
dumneavoastră cardiac 
la clinică, în funcţie de 
setările făcute de medicul 
dumneavoastră. *Datele transmise în aplicaţie sunt securizate şi criptate.



CUM ESTE AMPLASAT?

PREGĂTIŢI-VĂ SĂ ÎNREGISTRAŢI 

Amplasarea ICM Confirm Rx™ este o procedură uşoară care durează 
foarte puţin. Pieptul dumneavoastră va fi anesteziat şi curăţat înainte 
de efectuarea unei incizii mici. Dispozitivul de monitorizare este 
amplasat chiar sub piele, deasupra inimii. Incizia este închisă cu fire 
de sutură sau lipici chirurgical. Acum sunteţi pregătit să asociaţi ICM 
Confirm Rx™ cu aplicaţia pentru mobil myMerlin™. 

Veţi avea nevoie de aplicaţia pentru mobil myMerlin™ pentru ICM 
Confirm Rx™ pentru a trimite datele despre ritmul cardiac medicului 
dumneavoastră. Descărcaţi aplicaţia pentru mobil myMerlin™ din Apple‡ 
App Store‡ sau Google Play‡ înainte ca ICM Confirm Rx™ să fie introdus. 

DESCHIDEŢI MAGAZINUL 
DUMNEAVOASTRĂ DE APLICAŢII MOBILE 
De pe ecranul de pornire, deschideţi magazinul de 
aplicaţii al telefonului dumneavoastră.

CĂUTAŢI APLICAŢIA PENTRU MOBIL 
MYMERLIN™ PENTRU ICM CONFIRM RX™

Atingeţi lupa  pentru a căuta aplicaţia pentru 
mobil myMerlin™ pentru ICM Confirm Rx™. 
Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia gratuită înainte de 
procedură. 

VIZIONAŢI DEMONSTRAŢIILE 
Vizionaţi demonstraţia interactivă pentru a afla mai 
multe despre asocierea dispozitivului, înregistrarea 
simptomelor şi menţinerea dispozitivului de 
monitorizare cardiacă conectat.



RESPECTAŢI ACESTE SUGESTII 
PENTRU A RĂMÂNE CONECTAT

DESCĂRCAŢI APLICAŢIA 
PENTRU MOBIL 
MYMERLIN™ PENTRU 
ICM CONFIRM Rx™

ŢINEŢI APLICAŢIA PENTRU MOBIL MYMERLIN™ 
PENTRU ICM CONFIRM Rx™ DESCHISĂ 
Nu părăsiţi aplicaţia. Amintiţi-vă să relansaţi aplicaţia la 
fiecare repornire a telefonului.

RĂMÂNEŢI CONECTAT LA INTERNET 
Menţineţi telefonul inteligent conectat la Wi-Fi‡ sau la 
reţeaua de date celulare cu semnal PUTERNIC (semnalul 
este suficient de puternic dacă puteţi accesa un site web).

MENŢINEŢI BLUETOOTH® ACTIVAT 
Modul Avion trebuie să fie DEZACTIVAT (atunci când nu zburaţi).

RĂMÂNEŢI APROAPE 
Păstraţi telefonul aproape de dumneavoastră (la o distanţă de 
1,5 metri), chiar şi atunci când dormiţi.

DEZACTIVAŢI MODUL DE ECONOMISIRE A BATERIEI 
În setările telefonului, DEZACTIVAŢI funcţiile de economisire/
optimizare/consum redus ale bateriei pentru aplicaţia pentru 
mobil myMerlin™ pentru ICM Confirm Rx™.

PĂSTRAŢI NOTIFICĂRILE ACTIVATE 
Acordaţi permisiune pentru notificările aplicaţiei pentru 
mobil myMerlin™ pentru ICM Confirm Rx™ şi ACTIVAŢI 
reîmprospătarea aplicaţiilor din fundal/utilizarea datelor de fundal.

În setările telefonului, 
aplicaţia va apărea cu 
denumirea „Confirm Rx™”



SUNTEM AICI PENTRU 
DUMNEAVOASTRĂ.
Vizitaţi ConfirmYourRhythm.com pentru a 
descărca alte resurse utile.
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Scurt rezumat: Anterior folosirii acestor dispozitive, consultaţi instrucţiunile de utilizare pentru lista completă 
a indicaţiilor, contraindicaţiilor, avertismentelor, măsurilor de precauţie, evenimentelor adverse posibile şi 
indicaţiilor de utilizare. 

Indicaţii: ICM Confirm Rx™ este recomandat pentru monitorizarea şi evaluarea de diagnosticare a pacienţilor 
care experimentează simptome neexplicate, cum ar fi: ameţeală, palpitaţii, dureri toracice, sincope şi dificultăţi 
respiratorii, precum şi pacienţilor cu risc de aritmii cardiace. Este recomandat şi pentru pacienţii diagnosticaţi 
anterior cu fibrilaţie atrială sau cu risc de dezvoltare a fibrilaţiei atriale. ICM Confirm Rx™ nu a fost testat 
specific pentru utilizare pediatrică.

Contraindicaţii: Nu există contraindicaţii cunoscute pentru introducerea ICM Confirm Rx™. Cu toate acestea, 
starea medicală particulară a pacienţilor poate dicta dacă un dispozitiv subcutanat cu inserare cronică poate fi 
tolerat.

Evenimente adverse: Evenimentele adverse posibile (în ordine alfabetică) asociate cu dispozitivul, includ: 
Reacţie alergică, sângerare, deteriorare cronică a nervilor, eroziune, creştere excesivă de ţesut fibros, extruzie, 
formarea de hematoame şi chisturi, infecţie, formarea de cheloide şi migrare.  
Consultaţi Manualul de utilizare pentru indicaţii, contraindicaţii, avertismente, măsuri de precauţie şi 
evenimente adverse potenţiale detaliate.

Informaţii suplimentare: Clinicienii trebuie să se conecteze la reţeaua Merlin.net™ Patient Care Network 
pentru a consulta datele transmise de dispozitivele ICM Confirm Rx™ ale pacienţilor. Pe Merlin.net™ PCN 
aceştia pot configura programul de transmitere şi pot activa sau dezactiva funcţii pe aplicaţia pentru mobil 
myMerlin™ pentru ICM Confirm Rx™ a unui pacient. Analiza datelor transmise depinde de clinician şi poate să 
nu aibă loc imediat după transmitere.

Limitări: Pacienţii pot folosi dispozitivele Apple‡ sau Android‡ proprii pentru a transmite informaţii de la ICM 
Confirm Rx™ folosind aplicaţia pentru mobil myMerlin™ pentru Confirm Rx™. Pentru aceasta, dispozitivul 
trebuie să fie pornit, aplicaţia trebuie să fie instalată, tehnologia Bluetooth® wireless trebuie să fie activată şi 
acoperirea reţelei (celulare sau Wi-Fi‡) disponibilă. Aplicaţia pentru mobil myMerlin™ pentru Confirm Rx™ oferă 
monitorizarea periodică a pacienţilor în funcţie de setările configurate de clinician. Datele sunt retransmise dacă 
transmiterea nu a avut loc cu succes. Cu toate acestea, sunt mulţi factori interni şi externi care pot îngreuna, 
întârzia sau împiedica colectarea şi livrarea informaţiilor despre ICM şi pacient, conform intenţiei clinicianului. 
Aceşti factori includ: mediul pacientului, serviciile de date, sistemul de operare al dispozitivului mobil şi setările 
acestuia, capacitatea memoriei ICM, mediul clinic, modificările de program/configurare sau procesarea datelor.

Un emiţător mobil Abbott este disponibil pentru pacienţii care nu au un dispozitiv mobil compatibil propriu.

™ indică o marcă comercială a grupului de companii Abbott. 
‡  indică o marcă comercială a unei părţi terţe, proprietate a deţinătorului respectiv.  
Bluetooth şi sigla Bluetooth sunt mărci comerciale înregistrate ale Bluetooth SIG, Inc. 
© 2019 Abbott. Toate drepturile rezervate.
SJM-CFM-0419-0126(1)s | Produs aprobat pentru utilizare în SUA şi în afara SUA.


