
HAYATIN RITMINI 
YAKALAYIN

İLK ADIMI ATIN  
DIAGNOSIS IS EMPOWERING.
myMerlin™ for Confirm Rx™ ICM mobil uygulamasını 
bugün indirin.

CONFIRM Rx™ 

Yerleştirilebilir Kardiyak Monitör



CEVAPLARI 
BULALIM
Abbott Confirm Rx™ ICM cihazı 
yaşam tarzınıza müdahale etmeden 
kalbinizi sürekli olarak izler. ICM 
cihazı, doktorunuzun size uygun 
bir bakım planı oluşturabilmek için 
gerekli bilgileri almasına yardımcı 
olurken siz günlük aktivitelerinizin 
tadını çıkarabilirsiniz.

Ürün gerçek boyutlardadır





SÜREKLI IZLEME
Ataklar zaman içerisinde gerçekleşebilir. Bu 
nedenle Confirm Rx™ ICM, kalp ritminizi (kalp 
atışı) iki yıla kadar sürekli olarak izler.

CONFIRM RX™ ICM 
İLE HAYATIN RİTMİNİ 
YAKALAYIN

KULLANIMI KOLAY UYGULAMA
myMerlin™ mobil uygulaması, Confirm Rx™ 
ICM cihazınızla iletişim halindedir. Doktorunuz, 
kalp atışınız farklılaştığında bunu görebilir. Siz 
de sıkıntılı bir durum hissettiğinizde uygulamayı 
kullanarak kendi semptomlarınızı yakalayabilirsiniz.

Veri gizliliğini ciddiye alıyoruz. Kişisel bilgileriniz 
güvenli ve şifrelidir. 

INCE PROFIL
Confirm Rx™ ICM cihazı incedir ve dikkat 
çekmez. Küçük cihaz tasarımı ve sessiz 
myMerlin™ mobil uygulaması sayesinde 
kalbinizin izlendiğini sizden başka kimsenin 
bilmesi gerekmez. 



İLK ADIMI ATIN 
DIAGNOSIS IS 
EMPOWERING.
Confirm Rx™ ICM cihazı 
hakkında daha fazla bilgi için 
ConfirmYourRhythm.com  
adresini ziyaret edin.

VÜCUDUNUZA  
KULAK VERIN
Sıkıntılı bir durum hissederseniz myMerlin™ 
for Confirm Rx™ ICM mobil uygulamasını 
kullanarak semptomlarınızı kaydedebilirsiniz; 
böylece doktorunuz mevcut durumla 
ilgili daha iyi bir fikir edinebilir. Baş 
dönmesi, bayılma veya nefes darlığı bu 
semptomlardan bazılarıdır.



YALNIZ 
DEĞILSINIZ
Düzensiz kalp ritmi (kalp atışı) veya 
açıklanamayan baygınlıklar sandığınızdan 
daha yaygındır. Herkesin kalp ritmi 
farklıdır; ne olduğunun belirlenebilmesi 
için doktorunuzla görüşerek nasıl 
hissettiğinizi anlatın. 



Düzensiz kalp atışı, tanı 
konulduğunda kolayca tedavi 
edilebilir

TEDAVI 
EDILEBILIR

insanda Atriyal Fibrilasyon 
vardır2

MILYON
33,5

Atriyal Fibrilasyon felç geçirme 
riskinizi artırır1 

FELÇ RISKI
5 kat

Atriyal Fibrilasyon, erkeklere 
oranla kadınlarda daha çok 
görülür3  

KADINLARDA 
DAHA FAZLA



DÜZENSIZ 
KALP ATIŞI 
NEDİR?
Kalp ritminizin (kalp atışı) dakikada 
60 ila 100 atış olmak üzere biraz 
daha yavaş ya da hızlı olması doğaldır. 
Kalbiniz, dakikada 60 ila 100 atıştan 
yavaş veya hızlı atarsa aritmi denen 
düzensiz kalp atışınız olabilir.



DÜZENSİZ KALP ATIŞININ  
ÜÇ YAYGIN TÜRÜ VARDIR.

YAVAŞ 
Dakikada 60'ın altındaki kalp atışına 
Bradikardi denir.

DURAKSAMA 
Düzenli kalp atışınızda kalbinizin birkaç saniye atmadığı 
boşluğa Duraksama denir. 

HIZLI
Dakikada 100'ün üzerindeki kalp atışına 
Taşikardi denir.

Normal kalp atışları kişiden kişiye değişiklik gösterir; kendi 
normal kalp ritminizi öğrenmek için doktorunuzla görüşün.



ATRIYAL FIBRILASYON 
NEDİR?
Atriyal Fibrilasyon (AF) yaşıyorsanız kalbinizin üst 
odacıkları son derece düzensizdir ve kalp atışlarınız 
dakikada 350 ila 600'dür. Bu düzensiz kalp atışı felç 
geçirme riskinizi artırır. 

Semptomlar her zaman belirgin değildir ancak 
yorulmadan veya nefesiniz kesilmeden hafif egzersizler 
ya da aktiviteler yapmakta zorluk yaşıyor olabilirsiniz. Ne 
olduğunun belirlenebilmesi için doktorunuzla görüşün. 



AÇIKLANAMAYAN 
BAYGINLIK NEDİR?
Bayılma, aynı zamanda kalbe bağlı nedenlerden 
oluşabilecek Senkop olarak da adlandırılır. Baş dönmesi, 
görme duyusunda değişiklik, bulantı veya ayakta 
durmakta güçlük çekmek semptomlardan bazılarıdır. 



BU SÜREÇTE 
BIRLIKTEYIZ
Düzensiz kalp atışı veya 
baygınlığınızın nedenini bulmak 
zor olabilir. Doktorunuz sizinle 
tıbbi geçmişiniz hakkında 
görüşecek ve fiziksel muayenenizi 
gerçekleştirecektir. Doktorunuzun 
değerlendirmesine bağlı olarak kan 
tahlili veya elektrokardiyogram 
(EKG) gibi ek testler istenebilir.



Doktorunuz, kalbinizin izlenmesi gerektiğine karar verirse 
bunun için farklı yöntemler mevcuttur. 

HOLTER MONITÖRÜ 
Göğsünüze yapıştırılan ve küçük 
bir kayıt monitörüne bağlanan ufak 
iletken bantlar (elektrotlar) iki güne 
kadar kalp atışlarınızı kaydeder.  

TAKILABILIR CIHAZLAR 
Apple Watch‡ AF'nin 
belirlenmesine yardımcı olabilir. 
Takılabilir cihazınız olağandışı 
kalp ritmi algılarsa doktorunuzla 
görüşün.

OLAY KAYIT CIHAZI 
Cildinize takılı olarak 30 güne 
kadar kullanabileceğiniz ve 
semptomları hissettiğinizde 
basabileceğiniz bir kayıt cihazı.

YERLEŞTIRILEBILIR 
KARDIYAK MONITÖR 
ICM cihazı, kalbinizin yakınında 
cildiniz altına yerleştirilir ve iki yıla 
kadar kalbinizi izleyebilir.

KALBINIZI IZLEMENIN 
PEK ÇOK YOLU VARDIR.

CONFIRM Rx™ ICM NASIL ÇALIŞIR?

CONFIRM Rx™ ICM 
YERLEŞTIRILIR 
Confirm Rx™ ICM 
cihazı kalbinizin 
üzerinde cildinizin altına 
yerleştirilir. Yerleştirme 
işlemi pratiktir ve 
iyileşme süreci hızlı 
gerçekleşir.

MYMERLIN™ MOBIL 
UYGULAMASI ILE 
BAĞLANILIR
Kalp atışı verilerinin 
sürekli toplanması için 
Confirm Rx™ ICM 
cihazınızı myMerlin™ 
mobil uygulamasıyla 
eşleştirin.

MYMERLIN™ MOBIL 
UYGULAMASI 
VERILERI GÜVENLI 
ŞEKILDE GÖNDERIR*
myMerlin™ mobil 
uygulaması doktorunuzun 
belirlediği ayarlara göre kalp 
atışı verilerinizi otomatik 
olarak kliniğinize gönderir. 

*Uygulamada gönderilen veriler güvenli ve şifrelidir.



NASIL YERLEŞTIRILIR?

KAYIT HAZIRLIĞI 

Confirm Rx™ ICM cihazı, kısa sürede kolayca yerleştirilebilir. Küçük 
bir kesi yapılmadan önce göğsünüz uyuşturulur ve temizlenir. Monitör, 
kalbinizin üzerinde cildinizin hemen altına yerleştirilir. Ardından 
kesi bir dikiş ya da tıbbi yapışkan yardımıyla kapatılır. Bu aşamadan 
sonra Confirm Rx™ ICM cihazınızı myMerlin™ mobil uygulamasıyla 
eşleştirmek için hazır olursunuz. 

Kalp atışı verilerinizi doktorunuza göndermeniz için myMerlin™ for 
Confirm Rx™ ICM mobil uygulaması gereklidir. Confirm Rx™ ICM 
cihazınız yerleştirilmeden önce myMerlin™ mobil uygulamasını Apple‡ 
App Store‡ veya Google Play‡ üzerinden indirin. 

MOBİL UYGULAMA MAĞAZANIZI AÇIN 
Ana ekrandan akıllı telefonun uygulama 
mağazasını açın.

MYMERLIN™ FOR CONFIRM RX™ ICM 
MOBİL UYGULAMASINI ARAYIN
myMerlin™ for Confirm Rx™ ICM mobil 
uygulamasını aramak için büyüteç simgesine  
dokunun. İşlemden önce ücretsiz uygulamayı 
indirin ve yükleyin. 

EĞİTİCİ VİDEOLARI IZLEYIN 
Cihazınızın eşleştirilmesi, semptomlarınızın 
kaydedilmesi veya kalp monitörünüzün bağlı kalması 
hakkında daha fazla bilgi için interaktif eğitici 
videoyu izleyin.



CİHAZINIZIN BAĞLI KALMASI İÇİN 
ŞU IPUÇLARINI IZLEYIN

MYMERLIN™ FOR 
CONFIRM Rx™ ICM 
MOBİL UYGULAMASINI 
INDIRIN

MYMERLIN™ FOR CONFIRM Rx™ ICM MOBIL 
UYGULAMASINI AÇIK TUTUN 
Uygulamadan çıkış yapmayın. Telefonunuz yeniden 
başlatıldığında uygulamayı yeniden açmayı unutmayın.

INTERNETE BAĞLI KALIN 
Akıllı telefonunuzu, Wi-Fi‡ ağına veya GÜÇLÜ sinyal veren 
bir hücresel veri ağına bağlayın (web sitelerine erişebiliyorsanız 
sinyal yeterince güçlü demektir).

BLUETOOTH® ÖZELLIĞINI AÇIK TUTUN 
Uçak modu KAPALI olmalıdır (uçakta değilken).

YAKININIZDA TUTUN 
Telefonunuzu uyurken bile kendinize yakın tutun (1,5 metre 
veya 5 ft'lik bir mesafede).

GÜÇ TASARRUFUNU KAPATIN 
Telefon ayarlarınızdan myMerlin™ for Confirm Rx™ ICM 
mobil uygulaması için pil tasarrufu/optimizasyon/düşük güç 
özelliklerini KAPATIN.

BILDIRIMLERI AÇIK TUTUN 
myMerlin™ for Confirm Rx™ ICM mobil uygulamasının 
bildirimlerine izin verin ve uygulamanın arka planda yenileme/
arka planda veri kullanımı özelliklerini AÇIN.

Uygulama, telefon 
ayarlarınızda "Confirm Rx™" 
olarak görünür



YARDIM ETMEK IÇIN 
BURADAYIZ.
Diğer faydalı kaynakları indirmek için 
ConfirmYourRhythm.com adresini ziyaret edin.
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SADECE REÇETE ILE SATILIR

Kısa Özet: Bu cihazları kullanmadan önce lütfen endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler, olası 
advers olaylar ve kullanım yönergelerine yönelik tam bir liste için Kullanım Talimatları'nı gözden geçirin. 

Endikasyonlar: Confirm Rx™ ICM; baş dönmesi, çarpıntı, göğüs ağrısı, senkop ve nefes darlığı gibi 
açıklanamayan semptomlar görülen hastaların ve kardiyak aritmiler açısından risk altında bulunan hastaların 
izlenmesi ve tanı amaçlı değerlendirilmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aynı zamanda daha önce atriyal 
fibrilasyon tanısı konmuş veya atriyal fibrilasyon geliştirmeye müsait olan hastalarda da kullanıma uygundur. 
Confirm Rx™ ICM cihazı, pediyatrik kullanım için özel olarak test edilmemiştir.

Kontrendikasyonlar: Confirm Rx™ ICM cihazının yerleştirilmesine ilişkin bilinen bir kontrendikasyon 
yoktur. Ancak deri altına kronik olarak yerleştirilen bir cihazın tolere edilip edilemeyeceği, hastanın özel tıbbi 
durumuna göre belirlenir.

Advers Olaylar: Cihazla ilgili olası advers olaylar (alfabetik sırayla) aşağıdakileri kapsar: Alerjik reaksiyon, 
Kanama, Kronik sinir hasarı, Erozyon, Fazla fibrotik doku büyümesi, Ekstrüzyon, Hematom veya kist oluşumu, 
Enfeksiyon, Keloid oluşumu ve Migrasyon. Detaylı endikasyonlar, kontrendikasyonlar, uyarılar, önlemler ve olası 
advers olaylar için Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Ek bilgiler: Klinisyenler, hastanın Confirm Rx™ ICM cihazındaki iletimleri görüntülemek için Merlin.net™ 
Patient Care Network üzerinden oturum açmalıdır. Merlin.net™ PCN'de iletim programları yapılandırılabilir 
ve hastanın myMerlin™ for Confirm Rx™ ICM mobil uygulamasındaki özellikler etkinleştirilebilir veya 
devre dışı bırakılabilir. İletimlerin incelemesi klinisyene bağlıdır ve iletimler gönderildikten hemen sonra 
incelenemeyebilir.

Kısıtlamalar: Hastalar myMerlin™ for Confirm Rx™ mobil uygulamasını kullanarak Confirm Rx™ ICM 
cihazlarındaki bilgileri iletmek için kendi Apple‡ veya Android‡ mobil cihazlarından faydalanabilir. Bunun 
için cihaz açık, uygulama yüklü, Bluetooth® kablosuz teknolojisi etkin ve veri paylaşımı (hücresel veya WiFi‡) 
kullanılabilir olmalıdır. myMerlin™ for Confirm Rx™ mobil uygulaması, klinisyen tarafından yapılandırılan 
ayarlara bağlı olarak periyodik hasta izlemesi sağlar. İletim başarıyla gönderilmezse veriler yeniden gönderilir. 
Ancak ICM ve hasta bilgilerinin klinisyen tarafından istenen şekilde alınmasını ve gönderilmesini zorlaştıracak, 
geciktirecek veya önleyecek dahili ve harici pek çok faktör vardır. Hasta ortamı, veri hizmetleri, mobil cihaz 
işletim sistemi ve ayarları, ICM bellek kapasitesi, klinik ortam, program/yapılandırma değişiklikleri veya veri 
işleme bu faktörlerden bazılarıdır.

Uyumlu mobil cihazları olmayan hastalar için bir Abbott mobil vericisi mevcuttur.

™ simgesi, Abbott şirketler grubunun ticari markasını gösterir. 
‡ simgesi, ilgili sahibinin mülkiyetindeki bir üçüncü taraf ticari markayı gösterir.  
Bluetooth ve Bluetooth logosu, Bluetooth SIG Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır. 
© 2019 Abbott. Tüm Hakları Saklıdır.
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