
FÅNGA 
LIVETS RYTM

TA DET FÖRSTA STEGET 
DIAGNOSTICERING FÖR TRYGGHET.
Hämta mobilappen myMerlin™ för  
Confirm Rx™ implanterbar hjärtmonitor idag.

CONFIRM Rx™ 

implanterbar hjärtmonitor



FÅ SVAR PÅ 
DINA FRÅGOR
Abbott Confirm Rx™ implanterbar 
hjärtmonitor övervakar kontinuerligt 
ditt hjärta utan att störa dig i ditt 
dagliga liv. Du kan ägna dig åt dina 
dagliga aktiviteter medan den 
implanterbara hjärtmonitorn ser till 
att din läkare får den information 
som hen behöver för att skapa en 
vårdplan som passar dig.

Faktisk storlek för produkten





KONTINUERLIG ÖVERVAKNING
Episoder kan pågå under en tidsperiod. Det är 
därför som Confirm Rx™ ICM implanterbar 
hjärtmonitor kontinuerligt övervakar din hjärtrytm 
(pulsslag) i upp till två år.

FÅNGA LIVETS RYTM 
MED CONFIRM Rx™ 
IMPLANTERBAR 
HJÄRTMONITOR

LÄTTANVÄND APP
myMerlin™-mobilappen kommunicerar med 
Confirm Rx™ implanterbar hjärtmonitor. Läkaren 
kan se när ditt hjärta börjar slå annorlunda. Du kan 
även registrera dina egna symptom med hjälp av 
appen, när något inte känns rätt.

Vi tar sekretesskydd på stort allvar. Din personliga 
information är säker och krypterad. 

SLIMMAD PROFIL
Confirm Rx™ implanterbar hjärtmonitor är tunn 
och diskret. Med den lilla enheten och den 
diskreta myMerlin™ mobilappen vet du att du 
övervakas – men ingen annan behöver veta det. 



TA DET FÖRSTA STEGET 
DIAGNOSTICERING FÖR 
TRYGGHET.
Besök ConfirmYourRhythm.com för 
att få mer information om Confirm Rx™ 
implanterbar hjärtmonitor.

LYSSNA  
PÅ KROPPEN
Om något inte känns rätt kan du registrera 
dina symptom med myMerlin™-mobilappen 
för Confirm Rx™ implanterbar hjärtmonitor, 
så att din läkare får en ännu bättre 
uppfattning om vad som pågår. Exempel på 
symptom kan vara att du känner dig yr eller 
svimfärdig eller får andnöd.



DU ÄR  
INTE ENSAM
Att ha en oregelbunden hjärtrytm 
(hjärtslag) eller uppleva oförklarliga 
svimningsanfall är vanligare än du tror. 
Alla har olika hjärtrytm, så prata med din 
läkare om vad du känner så att hen kan 
ta reda på vad som pågår.  



Oregelbunden hjärtrytm kan 
vara enkelt att behandla om 
det diagnostiseras

DET KAN 
BEHANDLAS

människor över 
hela världen har 
Förmaksflimmer2

MILJONER
33,5

Förmaksflimmer utsätter 
dig för större risk för 
stroke1

RISK FÖR STROKE
5x

Fler kvinnor än 
män upplever 
Förmaksflimmer3  

FLER 
KVINNOR



VAD ÄR 
OREGELBUNDEN 
HJÄRTRYTM?
Din hjärtrytm (pulsslag) varierar 
naturligt, mellan 60 och 100 
slag per minut. Om hjärtat slår 
långsammare eller snabbare än  
60 till 100 slag per minut kan det 
hända att du har oregelbunden 
hjärtrytm, vilket kallas arytmi.



DET FINNS TRE VANLIGA TYPER AV 
OREGELBUNDEN HJÄRTRYTM.

LÅNGSAM 
En hjärtrytm på färre än 60 slag per 
minut kallas bradykardi.

UPPEHÅLL 
Ett uppehåll i den normala hjärtrytmen, när hjärtat inte 
slår under några sekunder, kallas uppehåll. 

SNABB
En hjärtrytm på över 100 slag per minut 
kallas takykardi.

Normal hjärtrytm varierar mellan personer – fråga din läkare 
om din specifika normala hjärtrytm. 



VAD ÄR 
FÖRMAKSFLIMMER?
Om du har förmaksflimmer slår hjärtats övre hålrum 
mycket oregelbundet, från 350 till 600 slag per minut. 
Dessa oregelbundna hjärtslag kan öka risken för stroke. 

Symptomen är inte alltid uppenbara, men du kanske inte 
kan träna lätt eller utföra lätta aktiviteter utan att känna 
dig trött eller andfådd. Tala med din läkare så att hen är 
medveten om vad som pågår. 



VAD ÄR OFÖRKLARLIGA 
SVIMNINGSANFALL?
Svimningsanfall kallas även synkope, vilket kan 
vara hjärtrelaterat. Symptomen omfattar yrsel, 
synförändringar, illamående eller svårighet att stå 
upprätt.  



VI HANTERAR DET HÄR 
TILLSAMMANS
Det kan vara svårt att ta reda på 
vad som orsakar din oregelbundna 
hjärtrytm eller svimningsanfall. 
Din läkare pratar med dig om 
din anamnes och gör en fysisk 
undersökning. Baserat på läkarens 
undersökning kan du få göra 
ytterligare tester, t.ex. blodtest eller 
elektrokardiogram (EKG).



Om en läkare beslutar att övervakning behövs finns det flera 
metoder för övervakning av hjärtat. 

HOLTER-EKG 
Små ledande patchar (elektroder) 
som fästs på bröstet och kopplas 
till en liten registreringsmonitor 
registrerar hjärtslag i upp till två 
dagar.  

KROPPSNÄRA ENHETER 
Apple Watch‡ kan hjälpa till 
att identifiera förmaksflimmer. 
Prata med din läkare om den 
kroppsnära enheten registrerar 
ovanlig hjärtrytm.

HÄNDELSEREGISTRERARE 
En registrerare som du kan 
använda i upp till 30 dagar. Den 
fästs på huden och du kan trycka 
på den när du känner symtom.

IMPLANTERBAR 
HJÄRTMONITOR 
En implanterbar hjärtmonitor 
placeras under huden nära hjärtat 
och kan övervaka hjärtat i upp till två 
år.

DET FINNS MÅNGA METODER FÖR ATT 
ÖVERVAKA HJÄRTAT.

HUR FUNGERAR CONFIRM Rx™ 
IMPLANTERBAR HJÄRTMONITOR?

CONFIRM Rx™ 
IMPLANTERBAR 
HJÄRTMONITOR 
SÄTTS PÅ PLATS 
Confirm Rx™ implanterbar 
hjärtmonitor placeras 
under huden över hjärtat. 
Placeringen går snabbt och 
återhämtningstiden är kort.

ANSLUT TILL 
MYMERLIN™-
MOBILAPPEN
Para ihop Confirm Rx™ 
implanterbar hjärtmonitor 
med mobilappen 
myMerlin™-mobilappen 
för att starta kontinuerlig 
insamling av pulsdata.

MYMERLIN™-
MOBILAPPEN 
SKICKAR DATA PÅ ETT 
SÄKERT SÄTT*
myMerlin™-mobilappen 
skickar pulsdata automatiskt 
till kliniken, baserat på de 
inställningar som görs av 
läkaren. 

*Data som överförs i appen är säkra och krypterade.



HUR GÅR PLACERINGEN TILL?

FÖRBERED REGISTRERING 

Placeringen av Confirm Rx™ implanterbar hjärtmonitor är en enkel 
procedur som tar väldigt lite tid. Bröstet bedövas och rengörs innan 
ett litet snitt görs. Monitorn placeras precis under huden över hjärtat. 
Sedan försluts snittet med ett stygn eller klister. Du kan nu para ihop 
Confirm Rx™ implanterbar hjärtmonitor med myMerlin™-mobilappen. 

Du behöver myMerlin™-mobilappen för Confirm Rx™ implanterbar 
hjärtmonitor för att skicka pulsdata till din läkare. Hämta myMerlin™-
mobilappen från Apple‡ App Store‡ eller Google Play‡ innan Confirm 
Rx™ implanterbar hjärtmonitor sätts på plats. 

ÖPPNA MOBILAPPBUTIKEN 
På startskärmen öppnar du 
smarttelefonsappbutiken.

SÖK EFTER MOBILAPPEN FÖR 
MYMERLIN™ FÖR CONFIRM RX™ 
IMPLANTERBAR HJÄRTMONITOR
Tryck på förstoringsglaset  för att söka 
efter mobilappen myMerlin™ för Confirm Rx™ 
implanterbar hjärtmonitor. Hämta och installera 
den kostnadsfria appen före proceduren. 

TITTA PÅ DEMONSTRATIONER 
Titta på den interaktiva demonstrationen om du vill 
veta mer om hur du parar ihop enheterna, registrerar 
symptom eller håller hjärtmonitorn ansluten.



FÖLJ DE HÄR TIPSEN FÖR 
ATT HÅLLA DIG ANSLUTEN

HÄMTA MOBILAPPEN 
MYMERLIN™ FÖR 
CONFIRM Rx™ 
IMPLANTERBAR 
HJÄRTMONITOR

LÅT MYMERLIN™ FÖR CONFIRM Rx™ 
IMPLANTERBAR HJÄRTMONITOR VARA IGÅNG 
Stäng inte av appen. Kom ihåg att starta om appen när 
telefonen startas om.

SE TILL ATT DU ÄR ANSLUTEN TILL INTERNET 
Håll smarttelefonen ansluten till Wi-Fi‡ eller mobildata med 
STARK signal (signalen är tillräckligt stark om du har åtkomst 
till webbplatser).

LÅT BLUETOOTH® VARA AKTIVERAT 
Flygplansläge måste vara inaktiverat (när du inte flyger).

HÅLL DIG NÄRA 
Håll telefonen nära dig (inom 1,5 meter), även när du sover.

INAKTIVERA STRÖMSPARLÄGE 
I telefoninställningarna inaktiverar du batterisparfunktionen/
optimeringsfunktionen/lågenergiläge för mobilappen 
myMerlin™ för Confirm Rx™ implanterbar hjärtmonitor.

LÅT AVISIERINGAR VARA AKTIVERADE 
Tillåt aviseringar från mobilappen myMerlin™ för 
Confirm Rx™ implanterbar hjärtmonitor och aktivera 
bakgrundsuppdatering/-dataanvändning för appen.

I telefoninställningarna visas 
appen som ”Confirm Rx™”



VI FINNS HÄR FÖR ATT 
HJÄLPA DIG.
Besök ConfirmYourRhythm.com för att hämta 
andra användbara resurser.
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ENDAST PÅ ORDINATION AV LÄKARE

Kort sammanfattning: Läs bruksanvisningen innan dessa produkter används, för en fullständig lista över 
indikationer, kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, potentiella komplikationer samt anvisningar om 
användning. 

Indikationer: Confirm Rx™ implanterbar hjärtmonitor är indikerad för monitorering och diagnostisk bedömning av 
patienter som upplever oförklarliga symptom, såsom: yrsel, hjärtklappning, bröstsmärta, svimning och andfåddhet, 
samt för patienter som löper risk för hjärtarytmier. Den är även indikerad för patienter som tidigare diagnostiserats 
med förmaksflimmer eller som löper ökad risk att få förmaksflimmer. Confirm Rx™ implanterbar hjärtmonitor har inte 
testats specifikt för användning på barn.

Kontraindikationer: Det finns inga kända kontraindikationer för implantering av Confirm Rx™ implanterbar 
hjärtmonitor. Den enskilda patientens specifika medicinska tillstånd avgör dock huruvida en subkutan, kroniskt 
implanterad enhet kan tolereras.

Komplikationer: Möjliga komplikationer (i alfabetisk ordning) som förknippas med enheten inkluderar: Allergisk 
reaktion, blödning, erosion, hematom- eller cystbildning, infektion, keloidbildning, kraftig bindvävsväxt, kronisk 
nervskada, migrering samt utstötning. Se användarhandboken för detaljerad information om indikationer, 
kontraindikationer, varningar, försiktighetsåtgärder och möjliga komplikationer.

Övrig information: Sjukvårdspersonalen måste logga in på Merlin.net™ Patient Care Network för att se information 
som sänts från patienters Confirm Rx™ implanterbara hjärtmonitorer. På Merlin.net™ PCN kan de konfigurera 
överföringsscheman och aktivera eller avaktivera funktioner i en patients myMerlin™-mobilapp för Confirm Rx™ 
implanterbar hjärtmonitor. Granskningen av den överförda informationen är beroende av sjukvårdspersonalen och 
sker eventuellt inte omedelbart efter att en sådan överföring har mottagits.

Begränsningar: Patienter kan använda sina egna mobila Apple-‡ eller Android‡-enheter för att sända information 
från sina Confirm Rx™ implanterbara hjärtmonitorer med hjälp av myMerlin™-mobilappen för Confirm Rx™. För 
att detta ska kunna ske måste enheten vara påslagen, appen installerad, trådlös Bluetooth®-teknik aktiverad och 
datatäckning (via telefonnätverk eller WiFi‡) tillgänglig. myMerlin™-mobilappen för Confirm Rx™ möjliggör periodvis 
patientövervakning baserad på sjukvårdspersonalens inställningar av enheten. Data sänds igen om sändningen 
misslyckas. Det finns dock många interna och externa faktorer som kan hindra eller försena insamling och överföring 
av patientuppgifter och data från den implanterbara hjärtmonitorn såsom sjukvårdspersonalen avsett. Dessa faktorer 
inkluderar: patientmiljön, datatjänster, operativsystemet och inställningarna i den mobila enheten, den implanterbara 
hjärtmonitorns minnesutrymme, den kliniska miljön, förändringar i schema/konfiguration eller bearbetning av data.

En mobil Abbott-enhet är tillgänglig för patienter som inte har en egen kompatibel mobil enhet.

™ indikerar att varumärke som tillhör företagsgruppen Abbott. 
‡ indikerar ett varumärke från tredje part, som tillhör respektive ägare.  
Bluetooth och Bluetooth-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG,  
Inc. © 2019 Abbott. Med ensamrätt.
SJM-CFM-0419-0126(1)v | Godkänt för användning i och utanför USA.


