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1. BEVEZETŐ 
Az Ön kezelőorvosa megállapította, hogy Önnek egyfajta 
szívelégtelensége van. Az Ön állapotával összefüggő tünetek 
enyhítésére az Ön kezelőorvosa az OPTIMIZER Smart Beültethető 
Impulzus Generátor (IPG) beültetését javasolta. Jelen kézikönyv 
célja, hogy segítse az Optimizer Smart Rendszer részegységeinek és 
működésének megértését. 

A szívelégtelenség egy olyan klinikai állapot (betegség), amely 
világszerte évente körülbelül 10 millió embert érint. Az Egyesült 
Államokban nemrégiben végzett tanulmány szerint a 
szívelégtelenség előfordulása férfiaknál 100.000 főnként 378, míg a 
nőknél 100.000 1főnként 289.  

A szívelégtelenség az orvosok által használt kifejezés azon jelek és 
tünetek leírására, melyek akkor jelentkeznek, amikor a szívizom 
nem képes a test szükségleteinek megfelelő vért pumpálni a 
vérnyomás (diasztolés) veszélyes mértékű megemelkedése nélkül.  
A szívelégtelenség kezdeti tünetei a kimerültség, alacsony 
terhelhetőség, vagy mentális zavarok, vagy ezen tünetek 
bármelyikének kombinációja légzési nehézséggel, folyadék 
felgyülemlésével a tüdőben, a májban vagy a test érrendszerének 
más pontján, melynek első jele általában a duzzanat (ödéma) a 
lábakon és/vagy a karokon. 

A szívelégtelenség kezelésére jelenleg számos, különböző 
hatóanyagú gyógyszer elérhető. Ezen folyamatosan bővülő lista 
ellenére néhány beteg nem profitálhat megfelelően ennek a kezelési 
módnak a kizárólagos alkalmazásából. 

Az OPTIMIZER Smart IPG nem ingerli a szívizmot 
összehúzódásra, mint egy kardiális pacemaker. Ehelyett arra 
                                                 
1 Trendek a szívelégtelenség előfordulásában és azok túlélése a közösségi alapú népesség 
körében (Trends in Heart Failure Incidence and Survival in a Community-Based 
Population), 
  Véronique L. Roger MD, et al; JAMA. 2004 július 21; 292:344-350. 
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tervezték, hogy specializált "kardiális összehúzódás modulációs" 
jeleket (CCM) küldjön a szív két fő pumpáló kamrája (bal és jobb 
szívkamra) között elhelyezkedő szívfalba, amikor a szív 
összehúzódik. Ezen terápia elsődleges hatása a szívizomban 
sejtszinten jelentkezik, természetes módon javítva a 
szívösszehúzódás hatékonyságát és erősségét, tehát 
szívritmusonként több vért pumpál a szív.  

2. AZ OPTIMIZER SMART RENDSZER 
Az OPTIMIZER Smart Rendszer a mérsékelt vagy súlyos 
szívelégtelenség kezelésére szolgál. A rendszer az alábbi 
részekből áll: 

• Programozható OPTIMIZER Smart Beültethető Impulzus 
Generátor 

• OPTIMIZER Mini Töltő 

2.1 OPTIMIZER Smart Beültethető Impulzus 
Generátor 

Az OPTIMIZER Smart Beültethető Impulzus Generátor egy 
belső tápellátású, programozható, és telemetrikus eszköz. 
Jellemzően a mellkas bal vagy jobb felső részén, a bőr alá 
kerül beültetésre. Az OPTIMIZER Smart Beültethető 
Impulzus Generátorhoz két (vagy opcionálisan három) 
beültethető kivezetés csatlakozik, melyeket az Ön 
kezelőorvosa egy vastag éren keresztül helyez be és vezet a 
szívbe az implantáció során. A kivezetések elektródákkal 
vannak ellátva, melyek lehetővé teszik az OPTIMIZER 
Smart IPG számára a szív elektromos tevékenységének 
monitorozását és speciális kardiális összehúzódási 
modulációs jeleket közvetítenek a szívnek a szívverések egy 
bizonyos időpontjában. 

Ahogyan már említettük, az OPTIMIZER Smart IPG egy 
telemetrikus eszköz. Ez azt jelenti, hogy a készüléket úgy 
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tervezték, hogy a bőrön keresztül kommunikálni tudjon egy 
külső, számítógép-jellegű készülékkel, az úgynevezett 
OMNI II Programozóval. Ezt a programozó egységet 
kizárólag az Ön kezelőorvosa vagy annak orvosi 
személyzete arra használhatja, hogy az OPTIMIZER Smart 
IPG beállításait testre szabja az Ön egyedi szívritmusa 
alapján. Emellett lehetőséget nyújt az Ön kezelőorvosának, 
hogy fonto9s információkat kapjon az eszköztől arra 
vonatkozóan, hogy mennyire hatékonyan javítják az Ön 
állapotát a beprogramozott beállítások.  

Az OPTIMIZER Smart IPG újratölthető elemekkel van 
ellátva, ezzel növelve az eszköz élettartamát. Időnként 
szükségessé válhat az Ön eszközének újratöltésére. Ennek 
gyakoriságáról a kezelőorvosa tájékoztatni fogja Önt. Azért, 
hogy ez a folyamat a lehető legkényelmesebb legyen, 
biztosítunk Önnek egy OPTIMIZER Mini Töltőt. Ennek 
megfelelő használatáról kezelőorvosa tájékoztatni fogja Önt. 

Az OPTIMIZER Smart IPG várható élettartamát az 
újratölthető elem várható élettartama korlátozza. Az 
OPTIMIZER Smart IPG-ben található újratölthető elem 
legalább hat éves üzemidőt kellene, hogy biztosítson.  Az 
idő előrehaladtával, valamint az ismétlődő újratöltések 
következtében az OPTIMIZER Smart IPG-egységben 
található akkumulátor elveszíti a teljes mértékű 
feltölthetőség képességét. 
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1. ábra: OPTIMIZER Smart IPG-egység 

 

2.2 OPTIMIZER Mini Töltő 
Az OPTIMIZER Mini Töltőt szintén egy újratölthető elem 
táplálja. A töltő tappancs egy rögzített kábellel van 
összekötve az eszközzel, mely olyan hosszú, hogy Ön kb. 
0,5 m-re (kb. 20 hüvelyk) helyezheti el saját magától a töltőt. 
A töltési folyamat jelentősebb felhasználói beavatkozás 
nélkül, automatikusan zajlik. Kérjük olvassa el a jelen 
kézikönyv 7. fejezetében foglaltakat a töltő helyes 
használata kapcsán. 
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2. ábra: OPTIMIZER Mini Töltő 

3. LEHETSÉGES KOMPLIKÁCIÓK 
3.1 A beültetéssel összefüggésben 
Ahogyan bármely más sebész beavatkozásnál, az 
OPTIMIZER Smart Impulzus Generátor beültetése is 
bizonyos mértékű kockázatot hordoz magában. Ez a fejezet 
arra szolgál, hogy magyarázattal szolgáljon Önnek az eszköz 
beültetésével összefüggő különböző potenciális 
komplikációk kapcsán.  Ezen komplikációk egyike sem 
kizárólag az OPTIMIZER Smart IPG-re jellemző, azok 
előfordulhatnak bármely más hasonló rendszer (például a 
kardiális pacemaker) beültetése során is.  

Az orvosi szakirodalomban az orvosi eszközök beültetésével 
összefüggően feljegyzett komplikációk - a teljesség igénye 
nélkül - az alábbiak: 
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• Szabálytalan és/vagy veszélyes szívritmus az 
impulzus generátor hatására. 

• Fertőzés - ez sebészeti beavatkozást igényel. 

• Az eszköz felett elhelyezkedő bőrréteg elkophat 
(erodálódás), melynek hatására az eszköz egy része 
fedetlenné válik. Ez sebészi beavatkozást igényel. 

• Az eszköz elmozdulhat az eredeti helyéről a bőr alatt 
(migráció), mely a kezelőorvosa részéről újabb 
sebészi beavatkozást igényelhet, hogy rögzítse azt a 
megfelelő helyre. 

• Vérömleny alakulhat ki a seb(ek) körüli bőrréteg 
alatt vagy az impulzus generátor tárolására a bőr alatt 
kialakított "zsebben" (hematóma). Ez sebészi 
beavatkozást igényelhet. 

• Folyadék gyűlhet össze az impulzus generátor 
tárolására a bőr alatt kialakított "zsebben", ami orvosi 
kezelést igényel. 

• Ön érzékeny lehet az OPTIMIZER Smart IPG-hez 
felhasznált anyag(ok) valamelyikére, melyek 
érintkeznek a test szöveteivel (hisztotoxikus reakció). 
Bár ritkán fordul elő, de ez az eszköz eltávolítását 
teheti szükségessé. 

• Stroke. 

• Tüdő összeesés. 

• Halál. 

A kivezetések implantációjával összefüggésben az orvosi 
szakirodalomban feljegyzett komplikációk: 

• Egy beültetett kivezetés átfúródhat a szívfalon. Ritka 
esetben ez veszélyes állapotot idézett elő, mely 
sebészi beavatkozást igényelt. 
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• Amennyiben az Ön szívfala nagyon elvékonyodott, 
úgy csuklás jelentkezhet a minden esetben, amikor az 
eszköz CCM jelet küld, a mellkasi ideg vagy a 
rekeszizom közvetlen stimulálásának következtében. 
Ez sebészi beavatkozást igényelhet. 

• Bár szinte valószínűtlen az előfordulása (<1%) , de 
vénás trombózis (rögképződés) alakulhat ki a 
kivezetés érbe történő helyezése során.  Ez sebészi 
beavatkozást igényelhet. 

Az OPTIMIZER Smart IPG a kivezetéseit a szív 
elektromos aktivitásának érzékeléséhez használja. A 
kivezetés ezen funkciójának elvégzését érintő problémák 
előfordulhatnak. Ezek lehetnek: 

• A kivezetés elmozdulhat arról a helyről, ahová 
elhelyezték a beültetés során, ami újraoperálást tesz 
szükségessé. 

• A kivezetés eltörhet vagy megtörhet amely rossz 
elektromos érintkezést eredményez, ami 
újraoperálást tesz szükségessé. 

A fentiekben leírt, kivezetésekkel kapcsolatos problémák a 
kivezetés teljes beültetett élettartalma alatt jelentkezhetnek. 
Ilyenkor általában sebészeti korrekciós műtét szükséges. 

3.2 A készülék/töltő működtetésével 
összefüggésben 

• Esetenként az OPTIMIZER Smart IPG eltérő 
szoftveres és hardveres problémák miatt nem érzékel 
és küld CCM jeleket, mely a készülék cseréjét teheti 
szükségessé. 

• Az OPTIMIZER Smart IPG esetenként környezeti 
interferenciát érzékelhet és emiatt nem megfelelően 
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közvetítheti a CCM jeleket. Lásd a 6.4 fejezetben 
leírtakat. 

• Előfordulhat, hogy az OPTIMIZER Mini Töltő eltérő 
szoftveres és hardveres problémák miatt nem a 
tervezett módon működik és nem megfelelően tölti 
az IPG-t. A Töltő cseréje válhat szükségessé.  

4. AZ OPTIMIZER SMART IPG 
BEÜLTETÉSE 

Az OPTIMIZER Smart Impulzus Generátor és kivezetéseinek 
implantációja sebészeti beavatkozást igényel, melynek során Ön 
ébren és enyhén kábítva lesz. A beültetési hely tompítására, amely 
jellemzően a mellkas bal vagy jobb felső részén, közvetlenül a bőr 
alatt helyezkedik el, helyi érzéstelenítést alkalmaznak. 

Az OPTIMIZER Smart IPG két (vagy opcionálisan három) 
kivezetést használ, melyek a szív meghatározott részeire kerülnek 
elhelyezésre. Minden kivezetés csúcsán egy-egy elektróda található. 
Kezelőorvosa mindegyik kivezetést egy vastag éren keresztül 
helyezi be a szívbe. A megfelelő pozicionálás elősegítésére 
fluoroszkópiás eljárást alkalmaznak. Amit az elektródák elhelyezése 
és rögzítése megtörténik, a bőrön egy bemetszést ejtenek, és egy 
"zseb" kerül kialakításra az OPTIMIZER Impulzus Generátor 
tárolására.  

Ezt követően kezelőorvosa összeköti a beültetett kivezetéseket az 
OPTIMIZER Smart IPG-vel, ellenőrzi annak megfelelő működését, 
és ezt követően behelyezi azt a "zsebbe". A zsebet ezt követően 
összevarrva lezárják és bekötik a sebet. A mellkasáról 
röntgenfelvételek készülnek az elektródák helyzetének és a 
beültetett impulzus generátor elhelyezkedésének dokumentálásához. 

Ön a távozásakor utasításokat kap majd a kezelőorvosától az 
alábbiakkal kapcsolatban: 
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• Fizikai aktivitásával kapcsolatos esetleges korlátozások, 
amíg a bemetszés gyógyulása le nem zajlik. 

• A tisztálkodással kapcsolatos tudnivalók, különös tekintettel 
a seb nedvességtől történő megóvására, melyet szárazon kell 
tartani. 

• Ütemezés a szükséges és előírt szakorvosi utóellenőrzési 
időpontok tekintetében. 

Az első szakorvosi utóellenőrzési időpont körülbelül a beültetést 
követően két héttel esedékes. Kezelőorvosa megvizsgálja a 
bemetszéseket, eltávolítja az öltéseket vagy sebösszehúzó 
tapaszokat és megkezdi az Ön OPTIMIZER Smart Impulzus 
Generátor készülékének programozási folyamatát, az Ön igényeihez 
igazítva. Ezen találkozó során Ön kap egy OPTIMIZER Mini Töltőt 
is és utasításokat annak megfelelő használatát illetően. Kérjük 
ügyeljen arra, hogy megértse ezeket az utasításokat. Bátran tegye fel 
bármely felmerülő kérdését. 

5. A BEÜLTETÉST KÖVETŐEN 
Fontos, hogy Ön aktív részesévé váljon a saját felépülési 
folyamatának azzal, hogy gondosan követi kezelőorvosa utasításait, 
beleértve: 

• Jelezze kezelőorvosának, ha a bemetszésnél kivörösödést, 
duzzanatot vagy szivárgást tapasztal. 

• Kerülje nehéz tárgyak emelgetését, amíg arra kezelőorvosa 
engedélyt nem ad. 

• A kezelőorvosa utasításainak megfelelően sétáljon, eddzen 
és tisztálkodjon. 

• Haladéktalanul keresse fel kezelőorvosát, ha két-három 
napnál hosszabb időre belázasodik. 

• Tegyen fel minden, a készülékével, szívritmusával vagy 
gyógyszerelésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő 
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kérdést kezelőorvosának. Szedjen minden, a kezelőorvosa 
által felírt gyógyszert.  

• Ne viseljen szűk ruházatot, amely irritálhatja a készülék 
feletti bőrfelületet. 

• Kerülje a készülék vagy az azt körülvevő terület dörzsölését. 

• Kezelőorvosa utasítására módosítsa azon kézmozdulatait, 
amelyek befolyásolhatják a kivezetési rendszer működését. 

• Kerülje az olyan durva érintkezést, amely a beültetési terület 
ütődését eredményezheti. Keresse fel kezelőorvosát ha 
elesett, vagy olyan baleset érte, amely során a beültetési 
helyet ütődés érhette. 

• Keresse fel kezelőorvosát, amennyiben váratlan vagy 
szokatlan dolgot tapasztal, mint például új tünetek 
megjelenése. 

• Tájékoztassa kezelőorvosát amennyiben hosszabb távú 
utazást tervez, vagy másik településre költözik. Kérjen 
kezelőorvosától kapcsolattartói adatot az adott tartózkodási 
helyen. 

• Kezelőorvosa korlátozhatja a gépjárművezetésben, legalább 
a kezdeti időszakban, hogy ezzel elkerülhető legyen a sebek 
indokolatlan megerőltetése. 

6. ÉLET AZ OPTIMIZER SMART IPG-
VEL 
6.1 Mire számíthat 
Ön a bőre alatt érezheti majd az OPTIMIZER Smart 
Impulzus Generátort A megszokott testmozgás nem okozhat 
károsodást az eszközben vagy annak kivezetéseiben. 
Ugyanakkor fontos, hogy semmiképpen se próbálja meg 
elmozdítani vagy elforgatni az impulzus generátort. Az 
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eszköz beültetése meghatározott irányban történt a bőrhöz 
viszonyítva, hogy ezzel biztosítva legyen a megfelelő 
kommunikáció az OMNI II Programozóval és az Ön 
OPTIMIZER Mini Töltőjével. 

6.2 Hatása az Ön tevékenységeire 
Miután a sebészeti beavatkozáskor keletkezett sebek 
begyógyultak, Ön folytathatja addigi mindennapos 
tevékenységeit, beleértve a szexuális együttlétet is. Az Ön 
beültetett OPTIMIZER Smart Impulzus Generátorát a séta, 
hajolgatás vagy egyéb normális napi tevékenysége nem 
befolyásolja.  

6.3 Gyógyszerek 
Az előírt gyógyszerek, az előírt mennyiségben fogyasztva 
nincsenek hatással az OPTIMIZER Smart IPG megfelelő 
működésére. 

Általánosságban igaz, hogy az OPTIMIZER Smart Impulzus 
Generátor beültetése miatt nem szükséges a korábban szedett 
gyógyszerek módosítása. 

6.4 Hogyan befolyásolhatják más eszközök az 
OPTIMIZER Smart IPG működését 

Általánosságban igaz, hogy a megfelelő állapotú háztartási 
készülékek és az IPG-től 25 cm vagy annál nagyobb 
távolságban tartott személyi kommunikációs eszközök 
nincsenek hatással az OPTIMIZER Smart IPG-re. 
Ugyanakkor legyen elővigyázatos olyan eszközök 
környezetében, amelyek elektromos vagy mágneses mezőt 
generálnak. Például egyes elektromos borotvák, elektromos 
szerszámgépek és elektromos gyújtóberendezések, mint 
amelyeket a benzinüzemű eszközökben alkalmaznak 
interferenciát okozhatnak. Általánosságban igaz, hogy a 
benzinüzemű berendezéseket úgy üzemeltesse, hogy 
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biztosítva legyen, hogy azok védőfedele, burkolata vagy 
egyéb árnyékolása nincs eltávolítva. 

Ne hajoljon nyitott motorháztetejű gépjármű motorja fölé, 
mivel annak generátora nagyon erős mágneses mezőt 
generál.  

Minden ilyen, az OPTIMIZER Smart IPG által érzékelt 
interferencia az Ön szívritmusának hibás érzékelését 
eredményezheti és ezzel nem megfelelő időzítésű CCM-jel 
továbbítást okozhat. 

Ne menjen túl közel olyan berendezésekhez vagy 
eszközökhöz, amelyek erős mágnest tartalmaznak (pl. 
hangszórók). Az OPTIMIZER Smart IPG egy 
mágneskapcsolót tartalmaz, melyet a 3-5 másodpercre a 
készülék közelébe helyezett erős mágnessel aktiválva a 
készüléke kikapcsol. Amennyiben ez véletlenül 
bekövetkezne, kezelőorvosának az OMNI II programozót 
használva újra be kell kapcsolnia az OPTIMIZER Smart 
IPG-t. Mivel az OPTIMIZER Smart IPG nem egy 
létfenntartó eszköz, így ilyen esetben Ön valószínűleg nem 
kerül veszélybe. 

Minden esetben kérjen orvosi tanácsot olyan területre 
történő belépés előtt, melyet figyelmeztetéssel láttak el 
pacemakert (vagy egyéb beültetett orvosi eszközt) használó 
betegek számára vagy olyan helyekre, ahol ipari gépek vagy 
rádió adóvevők - beleértve az amatőr és mobil rádiókat is- 
találhatóak. 

Minden esetben tájékoztassa kezelőorvosát, hogy Önnek 
beültetett OPTIMIZER Smart Impulzus Generátora van 
mielőtt:  

• olyan sebészeti beavatkozáson esik át, amelynek 
során elektromos kauterizáció alkalmazása várható;  
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• olyan beavatkozásra szorul, amely során 
rádiófrekvenciás ablációt alkalmaznak; 

• orvosi elektromos hőkezelésen esik át; 

• kardioverzión esik át; 

• Terápiás célú sugárkezelésen, mágneses 
magrezonanciás kezelésen (NMR), 
mágnesrezonanciás-képalkotó vizsgálaton (MRI), 
terápiás ultrahangos kezelésen vagy kőzúzáson 
(litotripszia) esik át; 

Figyelem: 

• Az OPTIMIZER Smart IPG-t a előzetesen ki kell 
kapcsolni, vagy azt a beavatkozás előtt és alatt 
alaposan monitorozni kell minden olyan orvosi 
kezelés során, amelynél a testen elektromos áramot 
vezetnek át. 

• Az OPTIMIZER Smart IPG-t nem szabad közvetlen 
terápiás ultrahang vagy egyéb sugárzásnak kitenni. 
Az ilyen jellegű sugárzás oly módon károsíthatja az 
eszközt, amely azonnal nem észrevehető. 

A bolti lopásgátló rendszerek és a repülőtéri biztonsági 
rendszerek normális esetben nem károsítják az OPTIMIZER 
Smart IPG-t. Ugyanakkor ne időzzön ilyen eszközök 
közelében. A repülőtéri biztonsági átvilágításon történő 
áthaladás előtt javasoljuk, hogy tájékoztatásul mutassa meg 
a biztonsági személyzetnek az OPTIMIZER Smart ID 
kártyáját. 

6.5 Az Ön Betegazonosító (ID) kártyájának 
jelentősége  

Minden OPTIMIZER Smart Beültethető Impulzus 
Generátorhoz mellékelünk egy Betegazonosító kártyát. Ezt a 
kezelőorvosától fogja kézhez kapni az eszköz beültetését 
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követően. Ezzel összefüggésben az általa az Impulse 
Dynamics részére megküldött információ lehetővé teszi a 
vállalat számára, hogy Önt regisztrálja az általa gyártott 
eszköz felhasználói közé, így kezelőorvosa megfelelő és 
teljeskörű értesítést kaphat abban az esetben, ha termékkel 
kapcsolatos tanácsadás szükséges. 

Fontos, hogy Ön minden esetben tartsa magánál a 
betegazonosító kártyáját és az Ön által szedett gyógyszerek 
listáját. Orvosi vészhelyzetben a betegazonosító kártyája 
fontos információkkal szolgál a kezelőorvosa számára és 
segíthet az Ön számára szükséges, megfelelő beavatkozás 
meghatározásában. 

Ezen felül fontos tájékoztatni az Ön összes egészségügyi 
szolgáltatóját arról, hogy Ön OPTIMIZER Smart IPG 
beültetésen esett át. Például amikor legközelebb 
meglátogatja orvosát vagy fogorvosát, mutassa meg nekik a 
betegazonosító kártyáját, hogy annak egy másolatát 
iktathassák a nyilvántartásukba. 

7. OPTIMIZER MINI TÖLTŐ 
Az OPTIMIZER Mini Töltő tápellátását egy újratölthető elem 
biztosítja, és az OPTIMIZER Smart IPG-ben található elem 
töltésére szolgál. A készülékhez egy váltóáramú (AC) adapter is 
tartozik (Cell Con Elem töltő, bemeneti feszültség:  110–240 VAC, 
50-60 Hz, 0,3 A; Kimenet: 8,4 V, 1,3 A), amely a bels? 
akkumulátor töltésére szolgál. 

Figyelmeztetés:  Ha az OPTIMIZER Smart IPG nincs 
rendszeresen feltöltve, akkor a működése leáll amint az 
elemek lemerülnek! 

Figyelem: Az OPTIMIZER Mini Töltő potenciális elektromágneses 
interferencia elszenvedője és/vagy okozója lehet más, annak 
közelében üzemeltetett elektromos eszközök által és/vagy azok 
számára. A hordozható és mobil rádiófrekvenciás (RF) 
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berendezések különösen alkalmasak a töltő normál funkciójának 
megzavarására. 

7.1 OPTIMIZER Mini Töltő rendszer 
részegységek 

Az OPTIMIZER Mini tölt?rendszer az alábbi 
alkotóelemekb?l áll: 

• OPTIMIZER Mini tölt? (csatlakoztatott 
tölt?palettával) – az OPTIMIZER Smart IPG-egység 
feltöltésére szolgál. 

• Váltakozó áramú adapter – az OPTIMIZER Mini 
tölt? bels? akkumulátorának feltöltésére és 
elektromos hálózattól való elszigetelésére szolgál. 

• Hordtáska - ez az OPTIMIZER Mini Töltő Rendszer 
szállítására szolgál. 

• Tartószíj - (opcionális) ez a töltőnek a derékon való 
rögzítésére szolgál, mialatt zajlik az OPTIMIZER 
Smart IPG töltése.  
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3. ábra: OPTIMIZER Mini tölt? váltakozó áramú adapterrel 

7.2 Az OPTIMIZER Mini Töltő által 
alkalmazott töltési mód 

Az indukciós energiaátvitel az egyetlen megvalósítható 
b?rön keresztüli feltöltési módszer. Az indukciós 
energiaátvitel alapját egy primer tekercs által generált 
oszcilláló elektromágneses mez? képezi. A mágneses mez?k 
szinte gyengülés nélkül képesek áthatolni az emberi 
szöveten. Ennek következtében a mez? energiáját felfoghatja 
az implantátum elektronikus áramköréhez csatlakoztatott 
szekunder tekercs, majd ez az energia elektromos árammá 
alakítható vissza. 

7.3 Az OPTIMIZER Mini Töltő funkciói 
Az Ön OPTIMIZER Mini Töltője számos funkcióval 
rendelkezik, melyeknek fontos szerepei az alábbiak: 
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• Az IPG-egység és a tölt? kapcsolódási jelének 
er?sségét jelz? fények: A tölt? és az OPTIMIZER 
Smart IPG-egység közötti kapcsolatot jelz? 
vonalas kijelzés  

• „Orvos hívása” jelz?fény: 7-szegmenses LED 
kijelz? a numerikus kódok számára 

• A tölt?ben található akkumulátor töltöttségi 
szintjének jelz?fénye: Az OPTIMIZER Mini 
tölt?ben lév? akkumulátor töltöttségi állapotáról 
tájékoztató vonalas kijelzés 

• Indítógomb: Az OPTIMIZER Mini tölt? 
indítógombja 

• Az IPG-egységben található akkumulátor 
töltöttségi szintjének jelz?fénye: Az OPTIMIZER 
Smart IPG-egységben lév? akkumulátor aktuális 
töltöttségi állapotáról tájékoztató vonalas kijelzés 



 

18 
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7.4 Az OPTIMIZER Mini Töltő használata 
Az OPTIMIZER Mini Töltő az OPTIMIZER Smart IPG 
töltésére szolgál. Ez kifejezetten a töltési folyamat minimális 
beavatkozással történő, megfelelő szabályozására és az Ön 
biztonságának biztosítására lett tervezve. 

Figyelmeztetés: Ne csatlakoztasson semmilyen berendezést 
az OPTIMIZER Mini tölt? bemeneti/kimeneti 
portjára. Ez a port a gyári vagy szervizelési 
személyzet számára van fenntartva. 

Az OPTIMIZER Smart IPG töltése az OPTIMIZER Mini 
Töltő segítségével 2 lépésből áll: 

• Az OPTIMIZER Mini Töltő belső elemének töltése 

• Az OPTIMIZER Smart IPG elemének töltése 
Megjegyzés: Az OPTIMIZER Mini Töltő belső elemének 
töltése és az OPTIMIZER Smart IPG elemének egyidejű 
töltése NEM lehetséges. ELŐSZÖR az OPTIMIZER Mini 
Töltő belső elemének töltését kell elvégeznie, majd EZT 
KÖVETŐEN történhet meg az OPTIMIZER Smart IPG 
elemének töltése. 

1. A tölt?ben található akkumulátor feltöltésének 
megkezdéséhez csatlakoztassa a váltakozó áramú adapter 
egyenáramú kimeneti csatlakozóját a tölt? bal fels? 
részén található tápbemenethez, majd csatlakoztassa a 
váltakozó áramú adaptert az elektromos hálózatra. 

Megjegyzés: Használat el?tt ellen?rizze, hogy a váltakozó 
áramú adapter nincs-e megsérülve. Csere váltakozó áramú 
adapter beszerzése érdekében vegye fel a kapcsolatot az 
Impulse Dynamics képviselettel. 

Figyelmeztetés: Az OPTIMIZER Mini tölt? 
akkumulátorának töltéséhez csak a hozzá 
mellékelt váltakozó áramú adaptert használja. 
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Figyelem: Ne érjen a váltakozó áramú adapter egyenáramú 
érintkez?ihez. Ezek véletlenszer? megérintése 
ugyanakkor nem jár jelent?s kockázattal. 

2. A Töltő elem töltöttségi-szint kijelzője megmutatja a 
töltő belső elemének töltöttségi szintjét. Mivel ez a 
töltési folyamat teljesen automatikus, így a töltést 
elvégezheti például az éjszaka során is. 

3. Amikor a Töltő elem töltöttségi-szint kijelzőjén mind a 4 
sáv folyamatosan világít, akkor az OPTIMIZER Mini 
Töltőben található elem elérte a teljes töltöttséget. 

4. Válassza le a váltakozó áramú adaptert az OPTIMIZER 
Mini tölt?r?l. Az OPTIMIZER Mini tölt? ezt követ?en 
használható az OPTIMIZER Smart IPG-egység 
feltöltésére. 

Megjegyzés: Az OPTIMIZER Mini Töltő mindaddig nem 
használható az OPTIMIZER Smart IPG töltésére, amíg az 
AC adapter csatlakoztatva van. 

5. Az OPTIMIZER Smart IPG feltöltéséhez először 
helyezkedjen egy statikus, kényelmes pozícióba, 
célszerűen 45 fokos szögben hátradőlve (kanapén, 
karosszékben).  A kiegészítő rögzítőszíj használata 
javasolt a töltés során a töltő kényelmes pozícióban 
történő rögzítéséhez. 

6. Helyezze a töltő tappancsot közvetlenül az OPTIMIZER 
Smart IPG beültetési helye fölé. Ha szeretné, akkor a 
tappancs vezetékét a nyak köré helyezheti úgy, hogy a 
töltő tappancs a mellkasán pihenjen a ruházata felett. 

Megjegyzés: A tölt?t ne használja egyéb elektronikus 
berendezések közelében. Ha nincs lehet?ség a megfelel? 
elválasztási távolság biztosítására, akkor a normál m?ködés 
biztosítása érdekében a tölt?t felügyelet alatt kell tartani. 
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7. A töltési folyamat elindításához nyomja meg és tartsa 
lenyomva kb. 3-4 másodpercig a Start Gombot. 

8. Lassan mozgassa a töltő tappancsot a beültetés helye 
fölé, miközben figyelemmel kíséri IPG és Töltő közötti 
kapcsolat jelerősség kijelzőt, amely megjeleníti az 
OPTIMIZER Smart IPG és a töltő tappancs közötti 
kapcsolat állapotát. Szükség szerint helyezze át a töltő 
tappancsot mindaddig, amíg a lehető legtöbb sáv nem 
világít az IPG és Töltő közötti kapcsolat jelerősség 
kijelzőn. A töltő automatikusan megkeresi az 
OPTIMIZER Smart IPG által leadott legerősebb jel 
helyét. 

9. Miután a tölt?paletta kapcsolatot teremetett az 
OPTIMIZER Smart IPG-egységgel, az OPTIMIZER 
Mini tölt? megkezdi a töltési m?veletet. 

Megjegyzés: Amennyiben a töltő tappancs helyzete nem 
megfelelő, vagy a töltő tappancs el lett távolítva, úgy az 
OPTIMIZER Mini Töltő csökkenő számú világító sávot 
jelenít meg az IPG és Töltő közötti kapcsolat jelerősség 
kijelzőn. Emellett nagyjából egy másodpercenként egy 
hangjelzést is hallani fog. Amennyiben ez megtörténik, 
kérjük mozgassa vissza a töltő tappancsot a 
megfelelő pozícióba. 

Megjegyzés: Amennyiben a töltő tappancsnak az 
OPTIMIZER Smart IPG-hez viszonyított helyzete nem 
megfelelő marad, úgy a töltési folyamat automatikusan 
felfüggesztésre kerül. Amennyiben ez megtörténik, egy új 
töltési folyamatot kell indítani a Start Gomb ismételt 
megnyomásával. 

10. Az IPG elem töltöttségi-szint kijelző megjeleníti az 
OPTIMIZER Smart IPG töltési folyamatának állapotát. 
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Megjegyzés: A töltési folyamat során törekedjen a teljes 
töltöttség elérésére. Amennyiben az elem jelentősen 
lemerült, az OPTIMIZER Smart IPG elemének töltése akár 
egy óránál több időt is igénybe vehet. Ha a készülék teljes 
feltöltése egy szakaszban nem valósítható meg, úgy 
ismételje meg a töltési folyamatot. Amennyiben az elem 
jelentősen lemerült, számos napi töltési időszakra lehet 
szükség az OPTIMIZER Smart IPG teljes feltöltéséhez. 

11. Ha az OPTIMIZER Smart IPG eleme teljesen 
feltöltődött, egy hosszú hangjelzés hallható és mind a 4 
sáv világít az IPG elem töltöttségi-szint kijelzőn. A 
töltési m?velet ezt követ?en automatikusan lezárul, és a 
tölt? kikapcsol. 

A töltési folyamat teljes feltöltés előtti lezárásához távolítsa 
el a töltő tappancsot a beültetés helyéről. A töltő ekkor 
automatikusan megszakítja a töltési folyamatot. Alternatív 
megoldásként kikapcsolhatja a töltőt a Start Gomb ismételt 
megnyomásával. 

A töltő figyelemmel kíséri a beültetett OPTIMIZER Smart 
IPG hőmérsékletét, hogy az csak kis mértékben emelkedjen 
meg. Amennyiben egy szünet után folytatni szeretné a 
töltést, kérjük várjon körülbelül 10 percet, mielőtt új töltési 
folyamatot indítana, hogy a beültetett OPTIMIZER Smart 
IPG hőmérséklete visszatérhessen a normál tartományba. 

7.5 A töltési m?veletek gyakorisága 
Az OPTIMIZER Smart IPG-ben található újratölthető elem 
optimális teljesítménye csak akkor biztosítható, ha az elem 
teljes feltöltése heti szinten megtörténik. Nem fontos, hogy a 
hét mely napját vagy a nap mely időszakát választja az 
OPTIMIZER Smart IPG feltöltésére, de javasoljuk, hogy a 
két feltöltés között ne teljen el egy hétnél hosszabb idő. 
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Ha az OPTIMIZER Smart IPG-egység akkumulátorának 
töltöttségi szintje egy bizonyos küszöb alá esik, akkor a 
terápia automatikusan felfüggesztésre kerül. Amennyiben ez 
megtörténik, az OPTIMIZER Smart IPG elemét újra fel kell 
tölteni, hogy a kezelés újrainduljon. Amennyiben az 
újratöltés megtörténik, az OPTIMIZER Smart IPG 
automatikusan folytatja a kezelést a korábban 
beprogramozott paramétereknek megfelelően. Amennyiben 
nem érzi jól magát, mindenképpen hajtson végre egy 
felöltési ciklust, ezzel biztosítva hogy a készüléke 
üzemképes legyen. Haladéktalanul lépjen kapcsolatba 
kezelőorvosával, ha nem tudja újratölteni az eszközt. 

7.6 Numerikus kódok 
Az OPTIMIZER Mini Töltőt úgy tervezték, hogy 
figyelmeztetéseket adjon Önnek az OPTIMIZER Smart IPG, 
valamint az OPTIMIZER Mini Töltő állapotával 
kapcsolatban. 

Amennyiben a töltő olyan helyzetet érzékel, amely 
beavatkozást igényel, egy számjegy jelenik meg az 
OPTIMIZER Mini Töltő a "Hívjon orvost" kijelzőjén. 

Amikor megjelenik a numerikus kód, jegyezze azt meg, és 
alkalmazza az ebben a szakaszban közölt információkat a 
következő teendőjének meghatározásához. 

• A “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, és “8” numerikus kódok 
esetén kérjük lépjen kapcsolatba kezelőorvosával egy 
gyors OPTIMIZER Smart IPG ellenőrzési időpont 
egyeztetéséhez. 
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Megjegyzés: Ne feledje, hogy amennyiben nem érzi jól 
magát, mindenképpen hajtson végre egy felöltési ciklust, 
ezzel biztosítva hogy a készüléke üzemképes legyen. 

• Amennyiben az 5-ös numerikus kód jelenik meg a 
kijelzőn, úgy a töltő ideiglenes problémát észlelt a 
testhőmérséklettel kapcsolatban, és megszakította a 
töltési folyamatot. Kérjük ismételje meg a töltési 
folyamatot egy későbbi időpontban. Amennyiben ez 
a numerikus kód néhány napon keresztól 
ismétlődően megjelenik a töltő kijelzőjén, úgy kérjük 
lépjen kapcsolatba kezelőorvosával egy gyors 
OPTIMIZER Smart IPG ellenőrzési időpont 
egyeztetéséhez. 

• Amennyiben a 6-os numerikus kód jelenik meg a 
kijelzőn, úgy az azt jelenti, hogy az OPTIMIZER 
Mini Töltő belső hibát észlelt és nem folytatta a 
töltési folyamatot. Kérjük lépjen kapcsolatba 
kezelőorvosával egy csere töltő igényléséért. 

• Amennyiben a 7-es numerikus kód jelenik meg a 
kijelzőn, úgy az azt jelenti, hogy az OPTIMIZER 
Mini Töltő azt észlelte, hogy a beültetett eszköz nem 
egy OPTIMIZER Smart IPG és megszakította a 
töltési folyamatot. Kérjük lépjen kapcsolatba 
kezelőorvosával egy megfelelő töltő igényléséért. 

7.7 Az OPTIMIZER Mini Töltő tisztítása 
Figyelmeztetés: A tisztítás megkezdése előtt minden 
esetben húzza ki az AC adaptert az OPTIMIZER Mini 
Töltőből. 

Az OPTIMIZER Mini Töltő külső felületét szükség szerint 
kizárólag egy puha, vízzel enyhén benedvesített (teljesen 
kicsavart) szövetdarabbal végezze.  
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Figyelem: NE használjon oldószert, vagy olyan tisztító 
kendőt, melyet kémiai tisztítószerrel itattak át. 

Figyelmeztetés: NE próbálja meg az OPTIMIZER Mini 
Töltő elektromos csatlakozóit megtisztítani. 

Figyelmeztetés: NE merítse vízbe az OPTIMIZER Mini 
Töltőt bármely részét. Ez az egység megrongálódását 
okozhatja. 

7.8 Az OPTIMIZER Mini Töltő 
karbantartása 

Az OPTIMIZER Mini tölt? nem tartalmaz a felhasználó által 
javítható alkatrészeket. Amennyiben az OPTIMIZER Mini 
Töltő nem működik, kérjük lépjen kapcsolatba 
kezelőorvosával egy csere töltő igényléséért. 

Figyelmeztetés: Nem engedélyezett az eszköz módosítása. 
Az OPTIMIZER Mini tölt?ben található akkumulátor 
várható élettartama 5 év. Ha az OPTIMIZER Mini Töltő a 
töltőben található elem teljes feltöltését követően nem képes 
teljesen felölteni az OPTIMIZER Smart IPG-t, úgy kérjük 
lépjen kapcsolatba kezelőorvosával egy csere töltő 
igényléséért.. 

7.9 Az OPTIMIZER Mini Töltő tárolása és 
kezelése 

Miután megkapta az OPTIMIZER Mini Töltőjét ügyeljen 
arra, hogy azt ne tegye ki rendkívül forró vagy hideg 
körülményeknek. Az OPTIMIZER Mini Töltőt hűvös, 
száraz helyen tárolja. A készüléket ne hagyja hosszabb időre 
az autóban vagy kültérben. A széls?séges h?mérsékletek, 
különösen a forróság megrongálhatja az érzékeny 
elektronikus alkatrészeket. A megfelelő működéshez az 
OPTIMIZER Mini Töltőt ne használja 27°C feletti 
környezeti hőmérsékletben. A töltési folyamat megkezdése 
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előtt szükség esetén menjen olyan hűvös helyre, ahol a 
környezeti hőmérséklet 27°C alatt van. 

Fentieket túlmenően az OPTIMIZER Mini Töltőt normál 
környezeti körülmények között kell tartani: 1) relatív 
páratartalom 20% és 75% között; és 2) atmoszferikus 
nyomás 700 hPa és 1060 hPa között. 

7.10 Az OPTIMIZER Mini Töltő selejtezése 
Ha az OPTIMIZER Mini Töltőre már nincs szüksége, kérjük 
juttassa azt vissza a kezelőorvosához. 

Figyelmeztetés: NE dobja ki a szemétbe az OPTIMIZER 
Mini Töltőt. Az OPTIMIZER Mini tölt? lítium 
akkumulátorokat és az RoHS-irányelvnek nem megfelel? 
alkatrészeket tartalmaz. Amennyiben az OPTIMIZER Mini 
Töltő kidobása szükséges, úgy kezelje azt a helyi, az ilyen 
anyagok hulladékkezelésére vonatkozó szabályozásnak 
megfelelően. 

8. AZ OPTIMIZER SMART IPG CSERÉJE 
Az Ön OPTIMIZER Smart Impulzus Generátora újratölthető elemet 
tartalmaz, és az eszköz cseréjének szükségessége annak okán, hogy 
az nem tartja meg a töltést, nem várható a garanciális idő lejárata 
előtt, amennyiben töltése heti szinten megtörténik. A nem 
újratölthető elemeket tartalmazó beültetett eszközök cseréje 
minden olyan esetben szükségessé válik, amikor a bennük található 
elem töltési kapacitása lecsökkent. Mindazonáltal maradnak olyan 
okok, amelyek miatt a készülék vagy annak kivezetései nem az 
elvárásoknak megfelelően működnek. Ilyen esetben az Ön 
kezelőorvosa tájékoztatja Önt az ok(ok)ról és előjegyzi Önt egy 
helyettesítő sebészeti beavatkozásra. 

Ez a beavatkozás általában kisebb mértékű és nem igényli azt, hogy 
a kórházban töltse az éjszakát. Általánosságban igaz, hogy a 
helyettesítő sebészeti beavatkozással összefüggő poszt-sebészeti 
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kezelés nem különbözik attól, mint amit az eredeti sebészeti 
beavatkozás során tapasztalt. 

9. GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
1. Miért javasolta a kezelőorvosom egy OPTIMIZER Smart 

Impulzus Generátor beültetését? 
A kezelőorvosa az Ön állapotát egyfajta szívelégtelenségként 
diagnosztizálta, mely egy OPTIMIZER Smart Beültethető Impulzus 
Generátorral kezelhető. Addig az időpontig az Ön esetében a 
szabványos gyógyszeres kezelés nem hozott eredményt. Ezért a 
kezelőorvosa úgy véli, hogy Ön megfelelő alany egy OPTIMIZER 
Smart IPG beültetésére az Ön állapotának kezelésére. 

2. Mit csinál az OPTIMIZER Smart IPG? 
Az OPTIMIZER Smart IPG monitorozza az Ön szívritmusát és 
kardiális összehúzódási modulációs jeleket küld a szív 
összehúzódásának egy pontosan meghatározott időpontjában. Ezek 
a jelek arra szolgálnak, hogy emeljék az egyes összehúzódások 
erősségét, ezzel enyhítve az Ön szívelégtelenségének tünetein. Az 
OPTIMIZER Smart IPG-t az Ön kezelőorvosa egy külső 
programozó egység és az Ön impulzus generátora fölé helyezett 
tappancs segítségével az Ön személyes igényeinek megfelelően 
állítja be. 

3. El kell hogy altassanak (általános aneszteziológia) a 
beültetési folyamat során?  
A beültetést helyi érzéstelenítésben, enyhe kábítással végzik. Ön a 
művelethez jellemzően szükséges körülbelül két órás 
intervallumban ébren, félálomban lesz. 

4. Mik az ilyen típusú sebészi beavatkozással összefüggő 
kockázatok? 
Fennáll a fertőzés veszélye, ahogyan más invazív beavatkozások 
esetén is. Fennáll a veszélye a szívizom perforálódásának (egy 
lyukat készítenek a szívfalban) vagy egyéb komplikációknak, 
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melyek némelyike utólagos sebészeti beavatkozást igényelhet. A 
potenciális komplikációk részletesebb listáját a 3. fejezetben találja. 

5. Mennyi ideig kell majd kórházban lennem? 
Az adott kórház szokásaitól függően, jellemzően egy nappal a 
beavatkozás előtt kell befeküdnie a kórházba, a következő napon 
elvégzik a beavatkozást, ott tölti az éjszakát, majd másnap 
otthonába távozhat. 

6. Továbbra is képes leszek azon dolgok elvégzésére, amelyeket 
most is megteszek? 
Igen, kivéve ha küzdő sportot űz, vagy más olyan tevékenységet, 
vagy balesetet szenvedett, melyek miatt megsérülhet az 
implantátuma vagy interferálhat ezzel az operációval. Ezeket az 
eseteket a kezelőorvosa részletesen meg fogja vitatni Önnel. 

7. Ki kell-e majd cserélni valaha is az OPTIMIZER Smart 
IPG-t? 
Az OPTIMIZER Smart IPG-t gy újratölthető elem táplálja. A 
kezelőorvosa meg fogja mutatni Önnek, hogy hogyan töltse fel a 
készülékét, és elmondja Önnek, hogy milyen gyakran kell 
újratöltenie. Amint az implantátum eléri az üzemidejének hatodik 
évét, a kezelőorvosának meg kell határoznia az elem állapotát az 
rutin kontroll látogatása során. Ennek az elem ellenőrzésnek az 
elősegítésére kérjük, hogy a hatodik üzemév elérésekor, az 
orvosának felkeresése előtt 7 nappal teljesen töltse fel az 
OPTIMIZER IPG-t. 

Ezen felül fennáll a kockázata, hogy valamely komponensben vagy 
kivezetésben probléma alakul ki, amely cserét vagy újraoperálást 
tehet szükségessé. Mivel az OPTIMIZER Smart IPG nem egy 
létfenntartó eszköz, így olyan esetben Ön valószínűleg nem kerül 
veszélybe, ha a készülék nem működne megfelelően. 
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FONTOS IFORMÁCIÓK 
Elektrofiziológus: 
Cím:  
 
Település: 
Ország: Irányítószám: 
Telefonszám: 
 
 
Kardiológus: 
Cím: 
 
Település: 
Ország: Irányítószám: 
Telefonszám: 
 
 
Egészségügyi intézmény: 
Cím: 
 
Település: 
Ország: Irányítószám: 
Telefonszám: 
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Gyógyszerek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPTIMIZER Smart Beültethető Impulzus Generátor 
     Típusszám: 
     Sorozatszám: 
 
Kivezetés 1 típusszáma:                          S/N 
Kivezetés 2 típusszáma:                          S/N 
Kivezetés 3 típusszáma:                          S/N 
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JEGYZETEK: 
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