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1. JOHDANTO 
Lääkärisi on todennut, että sinä kärsit sydämen vajaatoiminnan 
jostakin muodosta. Tähän sairauteen liittyvien oireiden 
hillitsemiseksi lääkärisi on suositellut sinulle OPTIMIZER Smart 
Implantable Pulse Generator (IPG) implantin astentamista. Tämän 
ohjekirjan tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään 
OPTIMIZER Smart Systemin ominaisuuksia ja toimintaa. 
Sydämen vajaatoiminta on kliininen sairaus, joka koskee vuosittain 
10 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Tuore Yhdysvalloissa 
todettu tutkimus havaitsi, että sydämen vajaatoiminnan ilmenevyys 
miehillä oli 378 tapausta 100 000:sta, kun taas naisilla se oli 289 
tapausta 100 000:sta1. 
Sydämen vajaatoiminta on käsite, jota lääkärit käyttävät kuvaamaan 
merkkejä ja oireita, jotka liittyvät sydänlihaksen kyvyttömyyteen 
pumpata tarpeeksi verta kattamaan elimistön tarpeita ilman, että 
verenpaine (diastolinen) kohoaa vaarallisen korkeaksi. Sydämen 
vajaatoiminnan oireet saattavat näkyä ensin uupumuksena, 
heikentyneenä kuntoilun kestokykynä, henkisen 
sekavuudenkokemuksena tai näiden oireiden liittymisenä 
hengitysvaikeuksiin, nesteen kerääntymisenä keuhkoihin, maksaan 
tai muualle elimistön verisuonielimistöön, jonka ensi merkkeinä on 
tyypillisesti turvotus (ödeema) jaloissa tai käsivarsissa. 
Tällä hetkellä sydämen vajaatoimintaan on tarjolla lukuisia eri 
tavoin vaikuttavia lääkkeitä. Kasvavasta määrästä huolimatta jotkut 
potilaat eivät lopulta saa riittävää hyötyä tästä lähestymistavasta. 
OPTIMIZER Smart IPG ei stimuloi sydänlihasta supistumaan kuten 
sydämentahdistin. Sen sijaan se on suunniteltu lähettämään 
erikoistuneita ”cardiac contractility modulation” -signaaleja (CCM) 
kahden tärkeimmän pumppaavan kammion väliselle seinälle (oikea 

                                                 
1 Trends in Heart Failure Incidence and Survival in a Community-Based Population, 
  Véronique L. Roger MD, et al; JAMA. July 21, 2004; 292:344-350. 
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ja vasen kammio) sydämen supistuessa. Tämän hoitomuodon 
ensisijainen vaikutus näkyy solutasolla sydänlihaksessa, 
luonnollisesti parantaen sydämen supistuksen tehokkuutta ja 
voimaa; toisin sanoen sydämeen pumppautuu enemmän verta 
jokaisen sydämenlyönnin myötä.  

2. OPTIMIZER SMART SYSTEM 
OPTIMIZER Smart System on tarkoitettu keskivaikean ja vaikean 
sydämen vajaatoiminnan hoitoon. Se käsittää seuraavat elementit: 

 Ohjelmoitava OPTIMIZER Smart Implantoitava 
Pulssigeneraattori 

 OPTIMIZER Mini Laturi 

2.1 OPTIMIZER Smart Implantoitava 
Pulssigeneraattori 

OPTIMIZER Smart Implantoitava Pulssigeneraattori on 
sisäisesti käytettävä, ohjelmoitava ja telemetrinen laite. Se 
implantoidaan tyypillisesti ihon alle oikealle tai vasemmalle 
puolelle rintakehän yläosaa. OPTIMIZER Smart 
Pulssigeneraattorin yhteydessä on kaksi (tai vaihtoehtoisesti 
kolme) implantoitavaa johtoa, jotka lääkärisi asettaa 
kulkemaan suuren laskimon lävitse sydämeen 
asennusprosessin aikana. Johdoissa on elektrodeja, jota 
mahdollistavat OPTIMIZER Smart IPG:n monitoroida 
sydämesi sähköistä aktiivisuutta ja lähettää erikoistuneita 
sydämen supistuksia moduloivia signaaleja sydämeen 
tiettynä ajankohtana sydämen lyöntien aikana. 
Kuten mainittu, OPTIMIZER Smart IPG on telemetrinen 
laite. Se tarkoittaa, että laite on suunniteltu mahdollistamaan 
kommunikaatio ihon läpi ulkoisen tietokoneen kaltaisen 
laitteen kanssa, jota kutsutaan OMNI II Ohjelmoijaksi. 
Ohjelmoijaa käyttää ainoastaan lääkärisi tai 
hoitohenkilökunta muokkaamaan OPTIMIZER Smart IPG:n 
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asetukset sinun sydämenlyöntiesi mukaisesti. Se myös 
mahdollistaa lääkärisi saada laitteelta tärkeitä tietoja siitä, , 
kuinka hyvin sen ohjelmoidut asetukset hoitavat tilaasi.  
OPTIMIZER Smart IPG:ssä on ladattava akku, joka 
pidentää sen käyttöikää. Laitteesi täytyy ladata kausittain. 
Lääkärisi kertoo sinulle kuinka usein. Jotta tämän prosessi 
olisi sinulle niin mukava kuin mahdollista, sinulle tarjotaan 
OPTIMIZER Mini Laturi. Lääkärisi antaa ohjeet sen 
kunnolliseen käyttöön. 
OPTIMIZER Smart IPG:n odotettu käyttöikä rajoittuu sen 
ladattavan akun odotettuun käyttöikään. OPTIMIZER Smart 
IPG:n sisällä olevan ladattavan akun tulisi tarjota ainakin 
kuuden vuoden käyttömahdollisuus. Ajan kuluessa ja 
toistuvan latauksen seurauksena OPTIMIZER Smart IPG:n 
akku menettää kykynsä käyttää koko latauskapasitteettiaan. 
 

 
Kuva 1: OPTIMIZER Smart IPG 
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2.2 OPTIMIZER Mini Laturi 
OPTIMIZER Mini Laturi saa myös virtansa ladattavasta 
akusta. Lataussauva asetetaan pysyvästi laitteeseen johdolla, 
joka on tarpeeksi pitkä, ja jonka avulla voidaan mahdollistaa 
lataus enintään 0.5 m (~20 tuumaa) etäisyydelle sinusta. 
Latausprosessi tapahtuu automaattisesti ilman merkittävää 
toimintaa käyttäjän osalta. Ole hyvä ja tarkista osio 7 tässä 
ohjekirjassa saadaksesi tarkempia tietoja laturin toiminnasta. 

 
Kuva 2: OPTIMIZER Mini Laturi 
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3. MAHDOLLISIA KOMPLIKAATIOITA 
3.1 Asennukseen liittyviä 
Kuten jokaisessa kirurgisessa operaatiossa, OPTIMIZER 
Smart Pulssigeneraattorinkin implantointiin liittyy 
jonkinasteisia riskejä. Tämän osion tarkoituksena on tarjota 
sinulle selityksiä erilaisista mahdollisista komplikaatioista, 
kun laitetta implantoidaan. Mikään näistä komplikaatioista ei 
ole ainutlaatuinen OPTIMIZER Smart IPG -laitteelle, vaan 
ne voivat esiintyä myös samankaltaisten järjestelmien (kuten 
sydämentahdistin) implantoinnin aikana. 
Lääketieteellisen laitteen implantointiin liittyvät 
komplikaatiot, jotka mainitaan lääketieteellisessä 
kirjallisuudessa, sisältävät, mutta eivät rajoitu pelkästään: 

 Epäsäännölliset ja/tai vaaralliset pulssigeneraattorin 
aiheuttamat sydämen rytmit. 

 Infektio – Tämä saattaa vaatia kirurgista korjausta. 

 Iho laitteen päällä saattaa rikkoutua (kulua) 
paljastaen osan laitteesta. Tämä vaatii 
kirurgista korjausta. 

 Laite saattaa liikkua sen alkuperäiseltä paikaltaan 
ihon alla (migraatio), mikä vaatii lääkärin 
suorittamaan uuden leikkauksen laitteen paikan 
varmistamiseksi. 

 Saatat vuotaa vertaa ihonalaisesti haavan(haavojen) 
ympäriltä tai ”taskusta”, joka on tehty ihon alle 
pitämään pulssigeneraattori paikallaan (hematooma). 
Tämä saattaa vaatia kirurgista korjausta. 

 Nestettä saattaa kerääntyä ”taskuun”, joka on tehty 
ihon alle pitämään pulssigeneraattori paikallaan, 
mikä vaatii hoitoa. 
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 Saatat olla yliherkkä yhdelle tai useammalle 
materiaalille, joita on käytetty OPTIMIZER Smart 
IPG:ssä, jotka ovat tekemisissä kehon kudosten 
kanssa (histotoksinen reaktio). Vaikkakin harvoin, 
tämä saattaa vaatia laitteen poistamisen. 

 Halvaus. 

 Keuhkojen romahtaminen. 

 Kuolema. 
Johdon asennukseen liittyvät komplikaatiot, jotka 
mainitaan lääketieteellisessä kirjallisuudessa, sisältävät: 

 Asennettu johto saattaa painua sydämen seinämän läpi. 
Harvoissa tapauksissa tämä on johtanut vaaralliseen 
tilaan, joka on vaatinut kirurgista korjausta. 

 Jos sinulla on todella ohut sydämen seinämä, saatat 
kokea nikottelua joka kerta, kun laite lähettää CCM-
signaalin johtuen palleahermon stimulaatiosta tai 
palleasta itsestään. Tämä saattaa vaatia 
kirurgista korjausta. 

 Vaikkakin epätodennäköisesti esiintyvä (<1%), 
laskimotromboosi (hyytymien muodostuminen) 
saattaa olla seurauksena johtojen sijoituksesta 
laskimoon. Tämä saattaa vaatia kirurgista korjausta. 

OPTIMIZER Smart IPG käyttää johtojaan sydämesi 
sähköisen toiminnan havaitsemiseen. Ongelmia, jotka 
saattavat vaikuttaa johtojen mahdollisuuteen suorittaa 
tämä toiminto saattaa esiintyä. Ne sisältävät: 

 Johto saattaa siirtyä paikaltaan, johon se 
implantoinnin aikana asetettiin, mikä vaatii 
operaation uusimisen. 

 Johto saattaa murtua tai rikkoutua aiheuttaen huonon 
sähköyhteyden, mikä vaatii operaation uusimisen. 
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Yllä kuvatut johtojen ongelmat saattavat esiintyä milloin 
tahansa implantin käyttöiän aikana. Kirurginen korjaus 
tyypillisesti tarvitaan. 

3.2 Laitteeseen/Laturin toimintaan liittyviä 
 OPTIMIZER Smart IPG ei mahdollisesti kunnolla 

havaitse tai välitä CCM-signaaleja satunnaisesta 
ohjelmiston tai laitteiston ongelmasta johtuen, tehden 
välttämättömäksi vaihtamisen. 

 OPTIMIZER Smart IPG saattaa havaita häiriöitä 
ympäristöstä ja asiaan kuulumattomalla tavalla 
välittää CCM-signaaleja. Ks. kohta 6,4. 

 OPTIMIZER Mini Laturi ei välttämättä toimi 
suunnitellulla tavalla satunnaisesta ohjelmiston tai 
laitteiston ongelmasta johtuen, eikä lataa IPG:tä 
kuten on tarkoitettu. Laturin vaihtaminen vaaditaan.  

4. OPTIMIZER SMART IPG 
IMPLANTOINTI 

OPTIMIZER Smart pulssigeneraattorin ja johtojen implantointi 
vaatii kirurgisen toimenpiteen, minkä aikana olet hereillä ja kevyesti 
rauhoitettu. Paikallista puudutusta käytetään implantoitavan alueen 
puuduttamiseksi, mikä on yleensä vasemmalla tai oikealla puolella 
rintakehää heti ihon alla. 
OPTIMIZER Smart IPG käyttää kahta (tai vaihtoehtoisesti kolmea) 
implantoitavaa johtoa, jotka sijoitetaan tiettyihin paikkoihin 
sydämen sisään. Jokaisen johdon päässä on elektrodi. Lääkärisi 
asettaa jokaisen johdon suuren laskimon lävitse sekä sydämeen. 
Fluoroskopiaa käytetään auttamaan kunnollista sijoitusta. Kun 
elektrodit ovat paikallaan ja kiinnitetty, ihoon tehdään tavallisesti 
viilto, ja luodaan ”tasku” OPTIMIZER Smart pulssigeneraattorin 
paikallaan pitämiseksi. 
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Tämän jälkeen lääkärisi yhdistää implantoidut johdot OPTIMIZER 
Smart IPG:en, varmistaa sen kunnollisen toimivuuden, ja sitten 
asettaa laitteen taskuun. Tämän jälkeen tasku ommellaan kiinni ja 
haava sidotaan. Rintakehästäsi otetaan röntgenkuvia, jotta voidaan 
dokumentoida elektrodien sijainti sydämessä ja asennetun 
pulssigeneraattorin sopeutuminen. 
Kotiutumisen yhteydessä saat lääkäriltäsi ohjeita, jotka sisältävät: 

 Mahdollisia rajoituksia, jotka liittyvät fyysiseen 
aktiivisuuteen siihen asti, kunnes haava on parantunut 

 Ohjeita peseytymiseen liittyen, kiinnittäen erityistä huomiota 
haavojen kastelun välttämiseen, sillä ne tulisi pitää kuivana 

 Aikataulu, milloin lääkäri haluaa tavata sinut määrätyillä 
seurantakäynneillä. 

Ensimmäinen seurantakäyntisi lääkärisi kanssa sovitaan noin 
kahden viikon kuluttua toimenpiteen jälkeen. Lääkäri tarkistaa 
haavat, poistaa tikit tai perhoslaastarit ja aloittaa OPTIMIZER 
Smart pulssigeneraattorin ohjelmoimisprosessin tarpeidesi 
mukaisesti. Tällöin sinulle annetaan myös OPTIMIZER Mini Laturi 
ja saat käyttöohjeet sen oikeasta käytöstä. Varmista, että ymmärrät 
nämä ohjeet. Älä epäröi kysyä mitä tahansa kysymyksiä sinulla 
saattaa ollakaan. 

5. ASENNUKSEN JÄLKEEN 
On tärkeää, että otat aktiivisesti osaa omaan parantumiseesi 
seuraamalla lääkärin ohjeita huolellisesti, mukaan lukien: 

 Ilmoita mistä tahansa punoituksesta, turvotuksesta, tai 
valumisesta haavoissasi lääkärille. 

 Vältä painavien esineiden nostelua, kunnes lääkärisi 
ohjeistaa toisin. 

 Kävele, kuntoile ja peseydy lääkärisi antamien ohjeiden 
mukaisesti. 
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 Varmista, että otat yhteyttä lääkäriisi mikäli sinulle nousee 
kuume, joka kestää enemmän kuin kaksi tai kolme päivää. 

 Kysy lääkäriltäsi mitä tahansa kysymyksiä sinulla saattaa 
olla laitteeseen, sydämen rytmiin tai lääkitykseen liittyen. 
Varmista, että otat kaikki lääkkeet lääkärin antamien 
ohjeiden mukaisesti. 

 Älä pukeudu tiukkoihin vaatteisiin, jotka saattaisivat ärsyttää 
laitteen päällä olevaa ihoa. 

 Vältä laitteen tai sen ympärillä olevan alueen hieromista. 

 Mikäli lääkärisi määrää, rajoita käsiesi liikkeitä, jotka 
saattaisivat vaikuttaa johtojärjestelmään. 

 Vältä kovaa kontaktia, joka saattaisi johtaa iskuihin 
implantin alueella. Jos kaadut tai olet onnettomuudessa, joka 
johtaa iskuihin implantin alueella, ota yhteyttä lääkäriisi. 

 Ota yhteyttä lääkäriisi, mikäli huomaat jotain odottamatonta 
tai epänormaalia, kuten vaikka uusia oireita. 

 Ilmoita lääkärillesi, mikäli suunnittelet pitkää matkaa tai aiot 
muuttaa toiseen kaupunkiin. Kysy lääkäriltäsi suosituksia 
alueelta. 

 Lääkärisi saattaa rajoittaa ajamistasi, ainakin aluksi, 
haavojen liiallisen rasittamisen välttämiseksi. 

6. OPTIMIZER SMART IPG:N KANSSA 
ELÄMINEN 
6.1 Yleiset odotukset 
Tunnet OPTIMIZER Smart pulssigeneraattorin ihosi alla. 
Normaali kehon liike ei vahingoita laitetta tai asennettuja 
johtoja. Kuitenkin on tärkeää, että et yritä liikuttaa tai 
kääntää pulssigeneraattoria. Se on asennettu tietyn 
suuntaisesti iholle, jotta voidaan varmistaa kunnollinen 
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kommunikaatio OMNI II Ohjelmoijan ja OPTIMIZER Mini 
Laturisi kanssa. 

6.2 Vaikutus aktiviteetteihisi 
Kun haavat leikkauksen jälkeen ovat parantuneet, voit 
odottaa jatkavasi normaaleja aktiviteettejasi, mukaan lukien 
seksuaalinen intiimiys. Implantoitu OPTIMIZER Smart 
pulssigeneraattori ei häiriinny kävelystä, kurottelusta tai 
muista normaaleista päivittäisistä aktiviteeteista. 

6.3 Lääkkeet 
Reseptilääkkeet, ohjeiden mukaisesti otettuna, eivät vaikuta 
OPTIMIZER Smart IPG:n asianmukaiseen toimintaan. 
Yleensä OPTIMIZER Smart pulssigeneraattorin asennus ei 
vaadi päivittäisten lääkeannosten muuttamista. 

6.4 Miten Muut Laitteet Saattavat Vaikuttaa 
OPTIMIZER Smart IPG:hen 

Yleensä normaalissa kunnossa olevat kodinkoneet ja 
henkilökohtaiset kommunikointivälineet pidettyinä 25cm:n 
tai kauempana IPG:stä eivät vaikuta OPTIMIZER Smart 
IPG:hen. Kuitenkin sinun tulisi olla varovainen, kun olet 
sähkökenttää tai magneettikenttää tuottavien laitteiden 
läheisyydessä. Esimerkiksi, häiriötä saattaa esiintyä joistakin 
sähköparranajokoneista, sähkötyökaluista ja 
sytytysjärjestelmistä, mukaan lukien ne, joita käytetään 
polttoainekäyttöisissä laitteissa. Yleensä polttoainekäyttöisiä 
laitteita voidaan käyttää edellyttäen, että suojaavat huput, 
suojat tai muut suojukset ovat paikoillaan. 
Vältä auton moottoritilan ylle kumartumista, sillä 
vaihtovirtageneraattori tuottaa todella voimakkaan 
elektromagneettisen kentän.  
Mikä tahansa tällainen häiriö, jonka OPTIMIZER Smart IPG 
havaitsee, saattaa johtaa virheelliseen sydämenlyönnin 
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havaitsemiseen ja CCM-signaalin välittämisen virheelliseen 
ajoitukseen. 
Sinun tulisi välttää menemästä liian lähelle laitteita, jotka 
sisältävät voimakkaita magneetteja (esim. stereokaiuttimet). 
OPTIMIZER Smart IPG sisältää magneettisen kytkimen, 
jonka avulla laite voidaan sammuttaa asettamalla voimakas 
magneetti laitteen lähelle 3 – 5 sekunniksi. Jos tämä 
tapahtuu vahingossa, lääkärisi täytyy käyttää OMNI II 
Ohjelmoijaa käynnistääkseen uudelleen OPTIMZER Smart 
IPG:n. Koska OPTIMIZER Smart IPG ei ole elämää 
ylläpitävä laite, tällaisen tapahtuman sattuessa on 
epätodennäköistä, että olet vaarassa. 
Kysy aina lääketieteellistä neuvoa ennen kuin menet 
alueelle, joissa varoitetaan sydämentahdistin potilaita ( tai 
muuta lääketieteellisesti implantoituja laitteita) tai jos 
jossain on teollisuuden koneistoa tai radiolähettimiä, mukaan 
lukien amatööri- ja mobiiliradiot. 
Ilmoita aina sinua hoitavaa lääkäriä siitä, että sinulle on 
asennettu OPTIMIZER Smart pulssigeneraattori ennen kuin:  

 Käyt läpi leikkauksen, jossa tullaan käyttämään 
sähkökäyttöistä kauteria; 

 Sinulla on toimenpide, joka sisältää RF-ablaation; 

 Sinulla on lääketieteellinen diatermia; 

 Käyt läpi kardioversion; 

 Käyt läpi hoidollista säteilyä, ydinmagneettista 
resonanssia (NMR), magneettikuvauksen (MRI), 
hoidollista ultraääntä, tai litotripsian; 
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Varoitus: 

 OPTIMIZER Smart IPG pitäisi joko laittaa pois 
päältä tai tarkkailla huolellisesti ennen mitä tahansa 
lääketieteellistä hoitoa+ ja sen aikana, mikäli kehon 
läpi kulkee sähkövirtaa. 

 OPTIMIZER Smart IPG:tä ei tulisi altistaa suoraan 
hoidolliselle ultraäänelle tai hoidolliselle säteilylle. 
Tämänkaltainen altistus saattaa vahingoittaa laitetta 
tavalla, joka ei välttämättä ole välittömästi 
havaittavissa. 

Kauppojen varashälyttimet ja lentokenttien 
turvatarkastusjärjestelmät eivät tavallisesti vahingoita 
OPTIMIZER Smart IPG:tä. Älä kuitenkaan oleskele 
tällaisten laitteiden ympärillä. Ennen kuin menet lentokentän 
turvatarkastuksen läpi, on suositeltavaa, että näytät 
OPTIMIZER Smart ID -korttisi turvahenkilökunnalle. 

6.5 Potilas ID-kortin tärkeys 
Jokaisen OPTIMIZER Smart asennettavan 
pulssigeneraattorin mukana tulee Potilaan ID-kortti. Lääkäri 
antaa sen sinulle laitteen implantoinnin jälkeen. Sen lisäksi 
tiedot, jotka hän tarjoaa Impulse Dynamicsille 
mahdollistavat sen, että yritys rekisteröi sinut valmistamansa 
laitteen vastaanottajaksi, jotta lääkärisi saa tiedot 
asianmukaisesti ja kokonaisuudessaan siinä tapauksessa, että 
tuotteesta annetaan neuvoja. 
On tärkeää, että pidät aina mukanasi Potilas ID-korttia sekä 
listaa lääkkeistäsi. Lääketieteellisen hädän sattuessa, Potilas 
ID-kortti sisältää todella tärkeitä tietoja hoitavalle lääkärille 
ja se auttaa nopeuttamaan mitä tahansa lääketieteellistä 
hoitoa, jota saatat tarvita. 
Lisäksi on tärkeää ilmoittaa kaikille terveydenhoidon 
tarjoajillesi siitä, että sinulle on asennettu OPTIMIZER 



 

13 

Smart -laite. Näin ollen, seuraavan kerran kun menet 
lääkäriin tai hammaslääkäriin, näytä heille Potilas ID-
korttisi, jotta siitä voidaan ottaa kopio heidän 
tietokantoihinsa. 

7. OPTIMIZER MINI LATURI 
OPTIMIZER Mini Laturi on laturi, joka toimii ladattavalla akulla ja 
sitä käytetään OPTIMIZER Smart IPG:n akun lataamiseen. 
Laitteessa on AC-adapteri (Cell Con Akun laturi; Sisääntulo: 110–
240VAC, 50-60Hz, 0.3A; Ulostulo: 8.4V, 1.3A) sisäisen akun 
lataamiseen. 
Varoitus:  Mikäli OPTIMIZER Smart IPG:tä ei ladata 

säännöllisesti, se sammuu, kun akku on kulunut loppuun! 
Varoitus: OPTIMIZER Mini Laturi on altis, ja/tai saattaa olla 
syynä mahdolliselle elektromagneettiselle tai muulle häiriölle, joka 
johtuu muista lähistöllä käytettävistä sähkölaitteista. Siirrettävä ja 
mobiili RF-laitteisto on erityisen altis heikentämään laturin 
normaalia toimintaa. 

7.1 OPTIMIZER Mini -Latausjärjestelmän 
Osat 

OPTIMIZER Mini Latausjärjestelmä koostuu seuraavista 
osista: 

 OPTIMIZER Mini Laturi (mukana lataussauva) – 
käytetään OPTIMIZER Smart IPG:n lataamiseen. 

 AC-Adapteri – käytetään OPTIMIZER Mini Laturin 
sisäisen akun lataamiseen, ja eristämään se verkosta. 

 Kantolaukku – käytetään OPTIMIZER Mini 
Latausjärjestelmän kuljettamiseen 

 Potilasvyö – (vaihtoehtoinen) käytetään pitämään 
laturia vyötäröllä sillä välin, kun OPTIMIZER Smart 
IPG latautuu.  
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Kuva 3: OPTIMIZER Mini Laturi AC adapterilla 

7.2 Lataustapa, jota OPTIMIZER Mini 
Laturi käyttää 

Induktiivinen energiansiirto on ainoa mahdollinen 
transkutaaninen lataustapa. Induktiivinen energiansiirto 
perustuu ensisijaisen käämin tuottamaan 
elektromagneettisen kentän värähtelyyn. Magneettiset kentät 
voivat läpäistä ihmiskudosta lähes ilman häiriötä. Siitä 
syystä kentän energia voi tulla myös toissijaisen käämin 
havaitsemaksi, joka puolestaan liittyy implantin sähköiseen 
virtapiiristöön ja muuttaa sen takaisin sähköenergiaksi. 
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7.3 OPTIMIZER Mini Laturi Ominaisuudet 
OPTIMIZER Mini Laturissasi on useita ominaisuuksia, 
joilla on seuraavanlainen merkitys: 

 IPG-Laturi Kytkentäsignaalin Voimakkuuden 
Osoitin: Pylväsdiagrammi, joka kuvaa laturin ja 
OPTIMIZER Smart IPG:n välistä yhteyttä 

 ”Soita Lääkärille” Osoitin: 7-segmentin LED -
näyttö numeerisille koodeille 

 Laturin Akun Tila Osoitin: Pylväsdiagrammi, joka 
kuva OPTIMIZER Mini Laturin akun tilaa 

 Start -painike: Start -painike OPTIMIZER Mini 
Laturille 

 IPG:n Laturin Akun Tila Osoitin: 
Pylväsdiagrammi, joka kuva OPTIMIZER Smart 
IPG:n akun tilaa 
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Kuva 4: OPTIMIZER Mini Laturi Ominaisuudet 
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7.4 OPTIMIZER Mini Laturin Käyttö 
OPTIMIZER Mini Laturia käytetään OPTIMIZER Smart 
IPG:n akun lataamiseen. Se on erityisesti suunniteltu 
kontrolloimaan latausprosessia minimaalisella häiriöillä ja 
varmistamaan turvallisuutesi. 
Varoitus: Älä yritä liittää mitään laitetta OPTIMIZER Mini 

Laturin I/O porttiin. Tämä portti on tarkoitettu 
ainoastaan tehtaan tai palveluhenkilökunnan 
käyttöön. 

OPTIMIZER Mini Laturin käyttäminen OPTIMIZER Smart 
IPG:n lataamiseen sisältää 2 vaihetta: 

 OPTIMIZER Mini Laturin sisäisen akun lataaminen 

 OPTIMIZER IPG akun lataaminen 
Huom: OPTIMIZER Mini Laturin akun sekä OPTIMIZER 
Smart IPG:n lataaminen samanaikaisesti EI OLE 
mahdollista. Sinun täytyy ENSIN ladata OPTIMIZER Mini 
Laturin  akku  ja  SITTEN  voit  ladata  OPTIMIZER  
Smart IPG:n. 
1. Liitä AC-adapterin DC-ulostuloliitin virran 

sisääntuloliittimeen, joka on laturin vasemmassa 
ylälaidassa ja liitä sitten AC-adapteri sähköverkkoon 
laturin sisäisen akun lataamisen aloittamiseksi. 

Huom: Tarkasta AC-adapteri vaurioiden varalta ennen 
jokaista käyttöä. Ota yhteyttä Impulse Dynamics -
edustajaasi, mikäli AC-adapterin vaihtaminen on tarpeen. 
Varoitus: Käytä ainoastaan OPTIMIZER Mini Laturin 

yhteydessä tulevaa AC-adapteria OPTIMIZER 
Mini Laturin lataamiseen. 

Varoitus: Älä kosketa AC-adapterin DC-liittimiä. Mitään 
suurta vaaraa tahattomasta kontaktista ei 
kuitenkaan ole. 
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2. Laturin Akun Tilaosoitin osoittaa sen hetkisen sisäisen 
akun sen hetkisen latauksen tilan. Koska tämä 
latausprosessi on täysin automaattinen, voit suorittaa 
latauksen esimerkiksi yön aikana. 

3. Kun kaikki 4 pykälää Laturin Akun Tilaosoittimessa 
ovat jatkuvasti valaistu, OPTIMIZER Mini Laturin akku 
on latautunut täyteen. 

4. Irrota AC-adapteri OPTIMIZER Mini Laturista. 
OPTIMIZER Mini Laturia voidaan nyt käyttää 
OPTIMIZER Smart IPG:n lataamiseen. 

Huom: OPTIMIZER Mini Laturia ei voida käyttää 
OPTIMIZER Smart IPG:n lataamiseen, ennen kuin AC-
adapteri on irrotettu laturista. 
5. Ladataksesi OPTIMIZER Smart IPG:n, ota ensin 

paikallaan pysyvä, mukava asento, mielellään 45° 
kulmassa (sohva, nojatuoli).  Lisävarustevyötä voidaan 
käyttää laturin pitämiseksi mukavassa asennossa 
lataamisen aikana. 

6. Aseta  lataussauva  suoraan  OPTIMIZER  Smart  IPG  
implantin päälle. Mikäli haluat, voi riiputtaa sauvan 
johtoa kaulan ympärillä, jotta lataussauva lepää rinnan 
päällä vaatteiden yllä. 

Huom: Laturia ei tulisi käyttää lähellä muita elektronisia 
laitteita. Mikäli sopivaa tilallista eroa ei voida säilyttää, 
laturia tulee tarkkailla normaalin toiminnan varmistamiseksi. 
7. Aloita latausprosessi painamalla Start -painiketta ja 

pitämällä sitä pohjassa noin 3-4 sekuntia. 
8. Liikuta hitaasti lataussauvaa implantin alueella samalla 

tarkkaillen IPG-Laturi Kytkentäsignaalin 
Voimakkuuden Osoitinta, mikä kuvaa yhteyden tilaa 
OPTIMIZER Smart IPG:n ja lataussauvan välillä. 
Vaihda tarvittaessa lataussauvan sijaintia, kunnes suurin 
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osa pykälistä on valaistu Kytkentäsignaalin 
Voimakkuuden Osoittimessa. Laturi etsii 
automaattisesti paikan, jossa on voimakkain signaali 
OPTIMIZER Smart IPG:stä. 

9. Kun lataussauva on saanut yhteyden OPTIMIZER Smart 
IPG:hen, OPTIMIZER Mini Laturi aloittaa 
latausprosessin. 

Huom: Mikäli lataussauvan sijainti on huono tai lataussauva 
on otettu pois paikoiltaan, OPTIMIZER Mini Laturi näyttää 
vähenevän määrän valaistuja pykäliä IPG-Laturin 
Kytkentäsignaalin Voimakkuuden Osoittimessa. Lisäksi 
kuulet äänimerkin noin kerran sekunnissa. Mikäli näin 
tapahtuu, siirrä lataussauva takaisin oikealle paikalle. 
Huom: Mikäli lataussauvan sijainti suhteessa OPTIMIZER 
Smart IPG:hen jatkuu huonona, latausprosessi keskeytetään 
automaattisesti. Mikäli näin tapahtuu, uusi latausistunto 
täytyy aloittaa painamalla Start -painiketta uudestaan. 
10. IPG:n Laturin Akun Tila Osoitin kuvaa OPTIMIZER 

Smart IPG:n latausprosessin edistymistä. 
Huom: Pyri lataamaan laite täyteen latausistunnon aikana. 
OPTIMIZER Smart IPG:n akun lataaminen saattaa viedä 
aikaa enemmän kuin tunnin, mikäli akku on tyhjentynyt 
merkittävästi. Mikäli laitetta ei voida ladata täyteen yhden 
istunnon aikana, toista latausprosessi. Mikäli akun varaus on 
päässyt vaarallisen alhaiseksi, useampia päivittäisiä istuntoja 
saatetaan tarvita OPTIMIZER Smart IPG:n lataamiseksi 
täyteen. 
11. Kun OPTIMIZER Smart IPG:n akku on latautunut 

täyteen, kuuluu pitkä äänimerkki ja kaikki 4 IPG:n 
Laturin Akun Tilaosoittimen pykälää ovat valaistuna. 
Tämän jälkeen latausprosessi päättyy ja laturi kytkeytyy 
pois päältä. 
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Mikäli haluat päättää latausprosessin ennen kuin se on 
suoritettu loppuun, siirrä lataussauva pois implantin alueelta. 
Tämän jälkeen laturi pysäyttää automaattisesti 
latausprosessin. Vaihtoehtoisesti voit sammuttaa laturin 
painamalla Start -painiketta uudelleen. 
Laturi seuraa OPTIMIZER Smart IPG:n lämpötilaa, niin että 
sen lämpötila nousee vain minimaalisesti. Mikäli haluat 
jatkaa latausistuntoa tauon jälkeen, odota noin 10 minuuttia 
ennen uuden latausistunnon aloittamista, jotta OPTIMIZER 
Smart IPG:n lämpötila ehtii palautua normaalille tasolle. 

7.5 Latausistuntojen tiheys 
OPTIMIZER Smart IPG:n ladattavan akun optimaalinen 
toiminta voidaan varmistaa vain, mikäli akku ladataan 
täyteen viikoittain. Ei ole tärkeää mihin aikaan päivästä 
haluat ladata OPTIMIZER Smart IPG:n, mutta suositeltavaa 
olisi ettei latausistuntojen väli olisi viikkoa pidempi. 
Mikäli OPTIMIZER Smart IPG:n latauksen taso putoaa 
tietyn kynnyksen alapuolelle, hoidon välittäminen keskeytyy 
automaattisesti. Mikäli tämä tapahtuu, OPTIMIZER Smart 
IPG:n akku täytyy ladata ennen kuin se jatkaa hoidon 
välittämistä. Kun latausistunto on suoritettu loppuun, 
OPTIMIZER Smart IPG jatkaa automaattisesti hoidon 
välittämistä aikaisemmin ohjelmoitujen parametrien 
mukaisesti. Sinun tulisi aina suorittaa latausistunto mikäli 
koet olosi huonoksi, sillä tällä tavoin voit varmistaa, että 
laitteesi toimii kunnolla. Ota yhteyttä lääkäriisi välittömästi 
mikäli et pysty lataamaan laitetta. 
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7.6 Numeeriset koodit 
OPTIMIZER Mini Laturi on suunniteltu antamaan sinulle 
tiettyjä varoituksia, jotka koskevat OPTIMIZER Smart 
IPG:tä sekä OPTIMIZER Mini Laturia. 
Mikäli laturi huomaa tilanteen, joka vaatii toimenpiteitä, 
koodinumero ilmestyy OPTIMIZER Mini Laturin ”Soita 
Lääkärille” Osoittimeen 
Mikäli numeerinen koodi ilmestyy, kirjoita ilmestynyt 
numerokoodi ylös, jonka jälkeen hyödynnä tässä osiossa 
olevaa tietoa päättämään seuraava toiminnan muoto. 

 Numeeristen koodien “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, ja “8” 
tapauksessa ota yhteyttä lääkäriisi, jotta voit varata 
pikaisesti OPTIMIZER Smart IPG:n tarkastuksen. 

Huom: Muistathan, että sinun tulisi aina suorittaa 
latausistunto mikäli koet olosi huonoksi, sillä tällä tavoin 
voit varmistaa, että laitteesi toimii kunnolla. 

 Kun numeerinen koodi 5 on näkyvillä, se tarkoittaa, 
että laturi on havainnut väliaikaisen ongelman, joka 
koskee kehon lämpötilaa ja on lopettanut 
latausistunnon. Toista latausprosessi toisena 
ajankohtana. Mikäli tämä numeerinen koodi on 
näkyvillä toistuvasti laturissa useampien päivien 
ajan, ota yhteyttä lääkäriisi, jotta voit varata 
pikaisesti OPTIMIZER Smart IPG:n tarkastuksen. 

 Kun numeerinen koodi 6 on näkyvillä, se tarkoittaa, 
että OPTIMIZER Mini Laturi on havainnut sisäisen 
virheen ja keskeyttänyt latausprosessin. Ota yhteyttä 
lääkäriisi saadaksesi uuden laturin. 

 Kun numeerinen koodi 7 on näkyvillä, se tarkoittaa, 
että OPTIMIZER Mini Laturi on määrittänyt, että 
asennettu  laite  ei  ole  OPTIMIZER Smart  IPG ja  on  
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lopettanut latausprosessin. Ota yhteyttä lääkäriisi 
saadaksesi sopivan laturin. 

7.7 OPTIMIZER Mini Laturi Puhdistus 
Varoitus: Irrota aina AC-adapteri OPTIMIZER Mini 
Laturista ennen puhdistamista. 
OPTIMIZER Mini Laturin ulkopinta tulisi puhdistaa 
tarvittaessa ainoastaan pehmeällä liinalla, joka on kevyesti 
kostutettu vedellä (väännetty täysin kuivaksi). 
Varoitus: ÄLÄ käytä liuottimia tai puhdistusliinoja, jotka 
on kyllästetty kemikaalisilla puhdistusaineilla. 
Varoitus: ÄLÄ yritä puhdistaa OPTIMIZER Mini Laturin 
sähköliittimiä. 
Varoitus: ÄLÄ upota mitään OPTIMIZER Mini Laturin 
osaa veteen. Tästä saattaa seurata yksikön vahingoittuminen. 

7.8 OPTIMIZER Mini Laturi Huolto 
OPTIMIZER Mini Laturi ei sisällä lainkaan käyttäjän 
huolettavia osia. Mikäli OPTIMIZER Mini Laturi ei ole 
toimintakuntoinen, ota yhteyttä lääkäriisi saadaksesi uuden 
laturin. 
Varoitus: Tämän laitteen minkäänlainen muokkaaminen ei 
ole sallittu. 
OPTIMIZER Mini Laturin sisällä olevan akun odotettu 
käyttöikä on 5 vuotta. Mikäli OPTIMIZER Mini Laturi ei 
kykene lataamaan täyteen OPTIMIZER Smart IPG:tä sen 
jälkeen, kun sen oma akku on ladattu täyteen, ota yhteyttä 
lääkäriisi saadaksesi uuden laturin. 
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7.9 OPTIMIZER Mini Laturi Säilytys ja 
Käsittely 

Kun  saat  OPTIMIZER  Mini  Laturin,  se  ei  saisi  olla  
altistettuna liian kuumille tai kylmille olosuhteille. Säilytä 
OPTIMIZER Mini Laturia viileässä, kuivassa paikassa. Älä 
jätä laitteita autoosi tai ulos pitkiksi ajoiksi. Herkät 
elektroniset osat saattavat vaurioita äärimmäisissä 
lämpötiloissa, erityisesti korkeassa kuumuudessa. 
Kunnollisen toiminnan takaamiseksi, OPTIMIZER Mini 
Laturia ei tulisi käyttää, mikäli ympäröivä lämpötila ylittää 
27°C. Mikäli tarpeellista, siirry viileään paikkaan, missä 
ympäröivä lämpötila on alle 27°C ennen latausistunnon 
aloittamista. 
Lisäksi OPTIMIZER Mini Laturia tulisi pitää normaaleissa 
olosuhteissa: 1) suhteellinen kosteus 20% ja 75% välillä; ja 
2) ilmanpaine 700 hPa ja 1060 hPa välillä. 

7.10 OPTIMIZER Mini Laturin hävittäminen 
Mikäli OPTIMIZER Mini Laturia ei enää tarvita, voit 
palauttaa sen lääkärillesi. 
Varoitus: ÄLÄ heitä OPTIMIZER Mini Laturia roskiin. 
OPTIMIZER Mini Laturi sisältää litiumparistoja sekä ei-
RoHS komponentteja. Mikäli OPTIMIZER Mini Laturin 
hävittäminen on tarpeen, hävitä se kunnolla paikallisten 
säädösten mukaisesti. 
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8. OPTIMIZER Smart IPG:N 
VAIHTAMINEN 

OPTIMIZER Smart pulssigeneraattori sisältää ladattavan akun ja 
laitteen vaihtaminen sen vuoksi, että akku ei pysty pitämään 
varausta ei ole odotettavissa sen takuuajan voimassaolon aikana niin 
kauan, kun laite ladataan viikoittain. Implantoitavat laitteet, jotka 
käyttävät ei-ladattavia akkuja täytyy aina vaihtaa, kun niiden akun 
käytettävissä oleva latauskapasiteetti on heikentynyt. Kuitenkin on 
olemassa syitä sille, miksi laite tai jotkin sen johdoista eivät 
välttämättä toimi odotusten mukaisesti. Tässä tapauksessa lääkärisi 
selittää sinulle syyt ja varaa sinulle ajan korvaavaan leikkaukseen. 
Tämä toimenpide on yleensä rajoittuneempi, eikä sinun välttämättä 
tarvitse jäädä yön yli sairaalaan. Yleensä leikkauksen jälkeinen 
hoito korvaavan leikkauksen yhteydessä ei eroa hoidosta, jota sait 
ensimmäisen leikkauksen yhteydessä. 
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9. USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ 
1. Miksi lääkärini suosittelee minulle implantoitavaksi 

OPTIMIZER Smart pulssigeneraattorin? 
Lääkärisi on diagnosoinut tilasi sydämen vajaatoiminnaksi, jota 
voidaan hoitaa OPTIMIZER Smart implantoitavalla 
pulssigeneraattorilla. Tähän mennessä sinua ei ole 
menestyksekkäästi hoidettu käyttämällä standardeja lääketieteen 
hoitomuotoja. Näin ollen lääkärisi uskoo sinun olevan hyvä 
kandidaatti OPTIMIZER Smart IPG:n implantointiin, jotta tilaasi 
voidaan hoitaa. 

2. Mitä OPTIMIZER Smart IPG tekee? 
OPTIMIZER Smart IPG tarkkailee sydämen rytmiä ja toimittaa 
sydämen supistuksia moduloivia signaaleja tietyllä hetkellä 
sydämen supistuessa. Näiden signaalien tarkoituksena on lisätä 
jokaisen supistuksen vahvuutta, parantaen täten sydämen 
vajaatoiminnan oireita. OPTIMIZER Smart IPG on ohjelmoitu 
sinun tarpeidesi mukaisesti lääkärisi toimesta, käyttäen ulkopuolista 
ohjelmoijaa ja sauvaa, joka on sijoitettu pulssigeneraattorisi ylle. 

3. Pitääkö minut nukuttaa (yleinen anestesia) 
implantointitoimenpiteen aikana?  
Implantointitoimenpide tehdään paikallispuudutuksen ja kevyen 
rauhoittamisen alaisena. Olet hereillä, vaikkakin uninen, noin 
kahden tunnin ajan, jonka toimenpide normaalisti kestää. 

4. Millaisia riskejä tämänkaltaisessa leikkauksessa esiintyy? 
Infektioriski, kuten missä tahansa invasiivisessa toimenpiteessä. 
Sydänlihaksen puhkeamisriski (sydämen seinämään tehdään reikä) 
tai muita komplikaatioita, joista osassa vaaditaan jatkoleikkauksia. 
Yksityiskohtaisempi lista Mahdollisista Komplikaatioista voit löytää 
osiosta 3. 
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5. Kuinka kauan minun täytyy olla sairaalassa? 
Tyypillisesti, riippuen sairaalan toimintatavoista, tulet sairaalaan 
päivää ennen toimenpidettä, sinulle tehdään toimenpide seuraavana, 
jäät yön yli, jonka jälkeen pääset kotiin seuraavana päivänä. 

6. Onko minun mahdollista tehdä niitä asioita, joita teen nyt? 
Kyllä, ellet ole mukana kontaktiliikunnassa tai muissa 
aktiviteeteissa tai joudu onnettomuuteen, joka saattaa vahingoittaa 
implantoitua järjestelmää tai häiritä sen toimintaa. Lääkärisi 
keskustelee tästä aiheesta kanssasi tarkemmin. 

7. Tarvitseeko OPTIMIZER Smart IPG:tä koskaan vaihtaa? 
OPTIMIZER Smart IPG saa virtansa ladattavasta akusta. Lääkärisi 
näyttää miten lataat laitteesi ja kertoo sinulle, kuinka usein ladata. 
Kun implanttisi saavuttaa kuuden vuoden käyttöiän, lääkärisi täytyy 
arvioida akun kunto rutiinitarkastuskäyntien yhteydessä. 
Helpottaaksesi akun arviointia, kuuden käyttövuoden jälkeen, lataa 
OPTIMIZER Smart IPG 7 päivää ennen lääkärissä käyntiä. 
Lisäksi on olemassa riski, että komponentin tai johtojen kanssa tulee 
ongelmia, josta seuraa vaihtaminen tai uusintaleikkaus. Koska 
OPTIMIZER Smart IPG ei ole elämää ylläpitävä laite, on 
epätodennäköistä, että olet vaarassa, vaikka laite ei toimisikaan 
odotetulla tavalla. 
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TÄRKEÄÄ TIETOA: 
Elektrofysiologi: 
Osoite:  
 
Paikkakunta: 
Maa: Postinro: 
Puhelinnumero: 
 
 
Kardiologi: 
Osoite: 
 
Paikkakunta: 
Maa: Postinro: 
Puhelinnumero: 
 
 
Sairaala: 
Osoite: 
 
Paikkakunta: 
Maa: Postinro: 
Puhelinnumero: 
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Lääkkeet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPTIMIZER Smart Implantoitava pulssigeneraattori 
     Malli Nro: 
     Sarjanro: 
 
Johto 1 Malli Nro:                          S/N 
Johto 2 Malli Nro:                          S/N 
Johto 3 Malli Nro:                          S/N 
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