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1. ĮVADAS 
Jūsų gydytojas nustatė, kad turite tam tikros formos širdies 
nepakankamumą. Siekiant sumažinti su šia liga susijusius 
simptomus jūsų gydytojas rekomendavo implantuoti „OPTIMIZER 
Smart“ implantuojamą impulsų generatorių (toliau – IPG). Šio 
vadovo tikslas – padėti jums suprasti „OPTIMIZER Smart“ 
sistemos elementus ir veikimą. 
Širdies nepakankamumas yra klinikinė liga, kuria pasaulyje serga 
maždaug 10 milijonų žmonių. Neseniai Jungtinėse Valstijose 
atliktas tyrimas parodė, kad širdies nepakankamumo atvejų 
dažnumas tarp vyrų yra 378 atvejais iš 100 000, o moterų – 289 
atvejai iš 100 0001. 
Širdies nepakankamumas yra terminas, kurį gydytojai naudoja 
siekiant apibūdinti simptomus kai širdies raumuo nepajėgia varinėti 
pakankamai kraujo organizmo poreikiams patenkinti nepakeliant 
kraujospūdžio (diastolinio) iki pavojingo lygio. Širdies 
nepakankamumo simptomai pirmiausia gali pasireikšti nuovargiu, 
sunkiai pakeliama fizine apkrova, sumišimu arba keletu šių 
simptomų bei pasunkėjusiu kvėpavimu, skysčio plaučiuose, 
kepenyse ar kituose su kraujotakos sistema susijusiuose organuose 
susikaupimu, pirmas to požymis įprastai yra kojų ir/ar rankų 
tinimas (edema). 
Šiuo metu širdies nepakankamumo gydymui yra įvairių, skirtingą 
poveikį turinčių vaistų. Nepaisant nuolat ilgėjančio sąrašo kai 
kuriems pacientams gydymas tik vaistais tinkamai nepadeda. 
„OPTIMIZER Smart“ IPG nestimuliuoja širdies raumens susitraukti 
kaip širdies stimuliatorius. Vietoj to, jis sukurtas širdies 
susitraukimo metu perduoti specializuotus „širdies susitraukimo 
moduliacijos” signalus į sienelę tarp dviejų pagrindinių ertmių 
(kairio ir dešiniojo skilvelių). Pirminis tokio gydymo poveikis 
                                                 
1 Širdies nepakankamumo tendencijos ir išgyvenimas bendruomenėmis paremtose 
visuomenėse, Véronique L. Roger MD, ir kt.; JAMA. 2004 m. liepos 21 d.; 292:344-350. 
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širdies raumenyje pasireiškia ląstelių lygiu, natūraliai pagerinant 
širdies susitraukimų efektyvumą ir stiprumą; t. y. per susitraukimo 
ciklą širdis gali perpumpuoti daugiau kraujo.  

2. „OPTIMIZER SMART“ SISTEMA 
„OPTIMIZER Smart“ sistema skirta vidurinio-sunkaus širdies 
nepakankamumo gydymui. Ją sudaro: 

• Programuojamas „OPTIMIZER Smart“ implantuojamas 
impulsų generatorius 

• „OPTIMIZER“ Mini įkroviklis 

2.1 „OPTIMIZER Smart“ implantuojamas 
impulsų generatorius 

„OPTIMIZER Smart“ implantuojamas impulsų generatorius 
turi vidinį maitinimą, yra programuojamas ir veikia kai 
telemetrinis įrenginys. Jis įprastai implantuojamas po oda, 
viršutinėje dešinėje arba kairėje krūtinės dalyje. Prie 
„OPTIMIZER Smart“ impulsų generatoriaus prijungti du 
(arba pasirenkamai, trys) implantuojami laidai, kuriuos jūsų 
gydytojas implantacijos metu per didelę veną nuveda į širdį. 
Laidai turi elektrodus, kurie leidžia „OPTIMIZER Smart“ 
IPG sekti elektrinę širdies veiklą ir į širdį specifiniu 
susitraukimo momentu perduoti specialius širdies 
susitraukimo moduliacijos signalus. 
Kaip minėta anksčiau, „OPTIMIZER Smart“ IPG yra 
telemetrinis įrenginys. Tai reiškia, kad įrenginys gali per odą 
palaikyti ryšį su išoriniu, kompiuterį primenančiu įrenginiu, 
vadinamu „OMNI II“ programavimo įrenginiu. 
Programavimo įrenginį naudoja tik jūsų gydytojas ar 
gydymo įstaigos medicinos personalas siekiant suasmeninti 
„OPTIMIZER Smart“ IPG nustatymus pagal jūsų konkretų 
širdies plakimą. Jis taip pat jūsų gydytojui leidžia iš 
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įrenginio gauti svarbią informaciją, rodančią kaip gerai 
užprogramuoti nustatymai padeda gydyti jūsų ligą.  
Siekiant prailginti naudojimo laiką „OPTIMIZER Smart“ 
IPG turi įkraunamą akumuliatorių. Jūsų įrenginį reikės 
periodiškai įkrauti. Jūsų gydytojas jus nurodys kaip dažnai 
reikia tai daryti. Siekiant, kad šis procesas jums būtų kaip 
galima patogesnis, jums bus suteiktas „OPTIMIZER“ Mini 
įkroviklis. Kaip tinkamai jį naudoti jums nurodys 
jūsų gydytojas. 
Numatomas „OPTIMIZER Smart“ IPG naudojimo laikas 
ribojamas numatomu jo įkraunamo akumuliatoriaus 
naudojimo laiku. „OPTIMIZER Smart“ IPG įkraunamas 
akumuliatorius turėtų veikti bent 15 metų. Laikui bėgant ir 
pakartotinai įkraunant „OPTIMIZER Smart“ IPG 
akumuliatoriaus įkrovos talpa taps mažesnė. 
 

 
1 pav.: „OPTIMIZER Smart“ IPG 
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2.2 „OPTIMIZER“ Mini įkroviklis 
„OPTIMIZER“ Mini įkroviklis taip pat turi įkraunamą 
akumuliatorių. Įkrovimo mentelė yra prie įrenginio prijungta 
pakankamai ilgu kabeliu, kad įkroviklį nuo savęs galėtumėte 
laikyti 0,5 m (~20 colių) atstumu. Įkrovimo procesas 
atliekamas automatiškai ir didelio naudotojo įsikišimo jam 
nereikia. Išsamios informacijos kaip tinkamai naudoti 
įkroviklį ieškokite 7 šio vado skyriuje. 

 
2 pav.: „OPTIMIZER“ Mini įkroviklis 
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3. GALIMOS KOMPLIKACIJOS 
3.1 Susijusios su implantavimu 
Kaip ir bet kokia chirurginė procedūra, „OPTIMIZER 
Smart“  impulsų generatoriaus implantavimas turi tam tikrų 
pavojų. Šis skyrius skirtas jums paaiškinti įvairias su 
įrenginio implantavimu susijusias galimas komplikacijas. 
Nei viena nurodyta komplikacija nėra specifinė tik 
„OPTIMIZER Smart“ IPG implantavimui, bet taip gali 
pasireikšti ir implantuojant panašius įrenginius (tokius kaip 
širdies stimuliatorius). 
Galimos, medicininiuose šaltiniuose nurodytos, su 
medicininio įrenginio implantavimu susijusios 
komplikacijos, neapsiribojant: 

• Impulsų generatoriaus sukeliamas nereguliarus ir/ar 
pavojingas širdies ritmas. 

• Infekcija – dėl to gali reikėti atlikti korekcines 
chirurgines procedūras. 

• Oda aplink įrenginį gali suirti (erozija) ir gali 
pasirodyti dalis įrenginio. Dėl to reikia atlikti 
korekcines chirurgines procedūras. 

• Šis įrenginys gali pasislinkti iš savo pirminės 
padėties po oda (migracija) ir dėl to gydytojui gali 
reikėti atlikti papildomą operaciją siekiant jį 
pritvirtinti. 

• Gali atsirasti kraujavimas pro odą aplink pjūvį(-us) 
arba impulsų generatoriui po oda sukurtoje 
„kišenėje“ (hematoma). Dėl to reikia atlikti 
korekcines chirurgines procedūras. 

• Impulsų generatoriui po oda sukurtoje „kišenėje“ gali 
kauptis skystis, tai reikia gydyti. 
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• Galite būti jautrūs vienam ar keliems „OPTIMIZER 
Smart“ IPG gamyboje naudojamų komponentų, kurie 
liečiasi su kūno audiniais (histotoksinė reakcija). 
Nors tokių atvejų pasitaiko retai, įrenginį gali tekti 
pašalinti. 

• Insultas. 

• Subliuškęs plautis. 

• Mirtis. 
Galimos, medicininiuose šaltiniuose nurodytos, su laidų 
implantavimu susijusios komplikacijos: 

• Implantuotas laidas gali prasiskverbti pro širdies 
sienelę. Tai retais atvejais sukėlė pavojingus 
sutrikimus, kuriems reikėjo atlikti chirurginę korekciją. 

• Jei jūsų širdies sienelės labai plonos, gali imti 
žagsėjimas kas kartą įrenginiui perdavus CCM™ 
signalą dėl diafragmos periferinių nervų 
stimuliacijos. Dėl to reikia atlikti korekcines 
chirurgines procedūras. 

• Nors mažai tikėtina (<1%), dėl laidų implantavimo 
veninėje sistemoje gali atsirasti venų trombozė 
(krešulių susidarymas). Dėl to reikia atlikti 
korekcines chirurgines procedūras. 

„OPTIMIZER Smart“ IPG naudoja savo laidus jūsų 
širdies elektrinei veiklai nustatyti. Gali kilti problemų, 
galinčių turėti įtakos laidų gebėjimui atlikti tokias 
funkcijas. Jos apima: 

• Laidas gali atsipalaiduoti iš implantavimo vietos, dėl 
to reikėtų operaciją atlikti iš naujo. 

• Laidas gali skilti ar sulūžti ir dėl to būtų prastas 
elektros impulsų perdavimas, dėl to reikėtų operaciją 
atlikti iš naujo. 
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Pirmiau nurodytos su laidais susijusios problemos gali 
nutikti bet kokiu laido implanto naudojimo laiku. Įprastai 
reikia atlikti chirurgines korekcines procedūras. 

3.2 Susijusios su įrenginio/įkroviklio veikimu 
• „OPTIMIZER Smart“ IPG gali tinkamai nenustatyti 

ir neperduoti CCM™ signalų dėl atsitiktinių 
programinės ar aparatinės įrangos problemų, dėl to 
įrenginį reikia keisti. 

• „OPTIMIZER Smart“ IPG gali aptikti aplinkos 
trikdžius ir netinkamai perduoti CCM™ signalus. Žr. 
skyrių 6.4. 

• „OPTIMIZER“ Mini įkroviklis gali tinkamai neveikti 
dėl atsitiktinių programinės ar aparatinės įrangos 
problemų ir neįkrauti IPG kaip numatyta. Reikės 
pakaitinio įkroviklio.  

4. „OPTIMIZER SMART“ IPG 
IMPLANTAVIMAS 

„OPTIMIZER Smart“ impulsų generatoriaus ir laidų implantavimui 
reikia atlikti chirurginę procedūrą, kurios metunebūsite užmigdyti ir 
panaudojama lengva sedacija. Siekiant nuskausminti implantavimo 
vietą naudojama vietinė nejautra, tai įprastai atliekama viršutinėje 
kairėje arba dešinėje krūtinės pusėje, po oda. 
„OPTIMIZER Smart“ IPG naudoja du (arba pasirenkamai, tris) 
laidus, kurie implantuojami konkrečiose širdies vietose. Ant 
kiekvieno laido galo yra po elektrodą. Jūsų gydytojas nuves 
kiekvieną laidą pro didelę veną į širdį. Tinkamai padėčiai nustatyti 
atliekama fluoroskopija. Elektrodus įtvirtinus tinkamoje padėtyje 
įprastai atliekamas odos pjūvis ir sukuriama „kišenė“, į kurią 
įstatomas „OPTIMIZER Smart“ impulsų generatorius. 
Tada jūsų gydytojas prijungs implantuotus laidus prie 
„OPTIMIZER Smart“ IPG, įsitikins, kad jis tinkamai veikia ir 
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įstatys įrenginį į kišenę. Tuomet kišenė užsiuvama ir pjūvis 
sutvarstomas. Po to bus atliekamos jūsų krūtinės ląstos 
rentgenogramos, kuriomis siekiama nustatyti elektrodų jūsų širdyje 
vietą ir implantuoto impulsų generatoriaus padėtį. 
Jus išrašius iš gydytojo gausite instrukcijas, kuriose nurodomi: 

• Fizinės veiklos apribojimai kol užgis jūsų pjūvis, jei taikoma 

• Nurodymus kaip maudytis, ypač vengti sušlapinti pjūvius, 
nes juos reikėtų laikyti sausus 

• Tvarkaraštį, kada gydytojas nori jus matyti suplanuotiems 
stebėjimo apsilankymams. 

Jūsų pirmas apsilankymas pas gydytoją suplanuojamas praėjus 
maždaug dviem savaitėms po implantavimo. Jūsų gydytojas 
apžiūrės pjūvius, pašalins siūlus arba kabes ir pradės jūsų 
„OPTIMIZER Smart“ impulsų generatoriaus programavimo pagal 
konkrečius jūsų poreikius procesą. Jums tuomet taip pat bus duotas 
jūsų „OPTIMIZER“ Mini įkroviklis bei instrukcijos kaip jį tinkamai 
naudoti. Įsitikinkite, kad šia instrukcijas suprantate. Nebijokite 
klausti bet kokių galimų susijusių klausimų. 

5. PO IMPLANTAVIMO 
Svarbu kad aktyviai dalyvautumėte savo gijimo procese atidžiai 
sekdami savo gydytojo nurodymus, įskaitant: 

• Savo gydytojui pranešti apie bet kokį pjūvių paraudimą, 
tinimą arba iš jų pasirodžiusį skystį. 

• Vengti sunkių daiktų kilnojimo kol to neleis gydytojas. 

• Vaikščioti, mankštintis ir maudytis pagal savo 
gydytojo nurodymus. 

• Susisiekti su savo gydytoju atsiradus karščiavimui ir jis 
tęsiasi dvi-tris dienas. 
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• Klausti gydytojo bet kokių klausimų dėl jūsų įrenginio, 
širdies ritmo ar vaistų. Visus vaistus vartokite pagal savo 
gydytojo nurodymus. 

• Nedėvėti ankštų drabužių, kurie galėtų dirginti virš įrenginio 
esančią odą. 

• Vengti įrenginio ar vietos aplink jį trynimo. 

• Gydytojui nurodžius riboti rankų judesius, kurie galėtų turėti 
įtakos laidų sistemai. 

• Vengti grubaus kontakto, kurio metu būtų galima iškliudyti 
implantą. Jums pakritus arba įvykus nelaimingą atsitikimui, 
kurio metu implantavimo vieta patyrė smūgį, susisiekite su 
savo gydytoju. 

• Susisiekti su gydytoju pastebėjus ką nors netikėto arba 
neįprasto, pvz., naujus simptomus. 

• Pranešti savo gydytojui jei planuojate keliauti ilgesnį laiką 
arba persikraustyti į kitą miestą. Prašykite savo gydytojo 
nurodyti specialistų kontaktų atitinkamoje vietoje. 

• Jūsų gydytojas gali, bent iš pradžių, drausti vairuoti siekiant 
per didelės apkrovos pjūviams. 

6. GYVENIMAS NAUDOJANT 
„OPTIMIZER SMART“ IPG 
6.1 Pagrindiniai lūkesčiai 
Savo „OPTIMIZER Smart“ impulsų generatorių galėsite 
užčiuopti po oda. Normalūs kūno judesiai nei jam nei prie jo 
prijungtiems laidams nepakenks. Vis dėl to, svarbu kad 
nebandytumėte impulsų generatoriaus judinti ar pasukti. Jis 
po oda implantuotas specialiu kampu siekiant užtikrinti 
tinkamą ryšį su „OMNI II“ programavimo įrenginiu ir 
„OPTIMIZER“ Mini įkrovikliu. 
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6.2 Poveikis jūsų veiklai 
Chirurginiams pjūviams sugijus galite tikėtis, kad galėsite 
tęsti įprastas savo veiklas, įskaitant seksualinę. 
Implantuotam „OPTIMIZER Smart“ impulsų generatoriui 
vaikščiojimas, lankstymasis ir kita įprasta kasdienė veikla 
įtakos neturės. 

6.3 Vaistai 
Pagal nurodymus vartojami receptiniai vaistai tinkamam 
jūsų „OPTIMIZER Smart“ IPG įtakos neturės. 
Paprastai jūsų „OPTIMIZER Smart“ impulsų generatoriaus 
implantavimas bet kokių vaistų vartojimo pakeisti neturėtų. 

6.4 Kaip jūsų „OPTIMIZER Smart“ IPG gali 
paveikti kiti įrenginiai 

Apskritai, tinkamos būklės namų apyvokos prietaisai ir 
asmeniniai ryšio prietaisai, laikomi bent 25 cm atstumu nuo 
IPG jokios įtakos jūsų „OPTIMIZER Smart“ IPG įtakos 
neturi. Vis dėl to, reiktų vengti būti arti elektrinį ar 
magnetinė lauką sukuriančių įrenginių. Pavyzdžiui, trikdžius 
gali sukelti kai kurie elektriniai skustuvai, elektriniai 
įrankiai, elektrinės užvedimo sistemos, įsk. naudojamas 
benzininėje įrangoje. Įprastai benzininę įrangą galima 
naudoti su sąlyga, kad nenuimti apsauginiai gaubtais, 
ekranai ar kiti apsauginiai elementai. 
Venkite pasilenkimo virš automobilio variklio, kadangi 
generatorius sukuria labai stiprų elektromagnetinį lauką.  
„OPTIMIZER Smart“ IPG aptikus tokius trikdžius gali būtų 
klaidingai nustatytas jūsų širdies plakimas ir netinkamu laiku 
perduodami CCM™ signalai. 
Derėtų vengti būti per arti įrangos ar įrenginių, kuriuose 
naudojami stiprūs magnetai (pvz., garso kolonėlių). 
„OPTIMIZER Smart“ IPG turi magnetinį jungiklį, kurį 
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suaktyvinus prie įrenginio 3-5 s pridedant stiprų magnetą 
jūsų įrenginį bus išjungtas. Taip nutikus netyčia jūsų 
gydytojas turi naudoti „OMNI II“ programavimo įrenginį 
siekiant vėl įjungti jūsų „OPTIMIZER Smart“ IPG. Kadangi 
„OPTIMIZER Smart“ IPG nėra gyvybės palaikymo 
įrenginys, mažai tikėtinna, kad jums galėtų kilti pavojus 
tokiam įvykiui nutikus. 
Visada pasitarkite su gydytoju prieš eidami į zoną su 
įspėjimu širdies stimuliatorius (ar kitus implantuojamus 
medicininius įrenginius) turintiems pacientams, arba vietą, 
kur veikia pramoninės mašinos arba radijo siųstuvai, įsk. 
mėgėjų arba mobilius radijo aparatus. 
Visada praneškite savo gydančiam gydytojui kad turite 
implantuotą „OPTIMIZER Smart“ impulsų 
generatorių prieš:  

• Atliekant operacijas, kurioms naudojama 
elektroakustracija; 

• Atliekant radiodažninės abliacijos procedūras; 

• Prieš atliekant medicininę diatermiją; 

• Prieš atliekant kardioversiją; 

• Prieš atliekant gydomosios radiacijos, branduolinio 
magnetinio rezonanso (BMR), magnetinio rezonanso 
(MR), gydomojo ultragarso arba litotripsijos procedūras. 

Dėmesio: 

• „OPTIMIZER Smart“ IPG reikėtų išjungti arba 
atidžiai stebėti prieš medicininį gydymą ir jo metu 
atvejais, kai per kūną leidžiama elektros srovė. 

• „OPTIMIZER Smart“ IPG negalima tiesiogiai veikti 
ultragarso arba radiacijos bangomis. Toks poveikis 
gali pakenkti jūsų įrenginiui ir pakenkimo gali 
nedelsiant nepastebėti. 



 

12 

Parduotuvių apsaugos sistemos ir oro uostų saugos patikrų 
sistemos įprastai jūsų „OPTIMIZER Smart“ IPG pakenkti 
neturėtų. Vis dėl to, venkite ilgai būti prie tokios įrangos. 
Prieš oro uosto saugos patikras rekomenduojama apsaugos 
personalui parodyti savo „OPTIMIZER“ „Smart ID“ kortelę. 

6.5 Jūsų Paciento ID kortelės svarba 
Kiekvienas „OPTIMIZER Smart“ implantuojamas impulsų 
generatorius turi atskirą Paciento ID kortelę. Įrenginį 
implantavus ją jums suteiks jūsų gydytojas. Taip pat, 
informaciją, kurią jis suteiks „Impulse Dynamics“ leidžia 
įmonei jus užregistruoti kaip jos pagaminto įrenginio 
naudotoją, kad jūsų gydytojas galėtų tinkamai ir išsamiai 
gauti informaciją išleidus su produktu susijusių patarimų. 
Svarbu, kad visada su savimi turėtumėte savo Paciento ID 
kortelę ir naudojamų vaistų sąrašą. Skubios medicininės 
pagalbos atveju jūsų Paciento ID kortelėje pateikiama 
gydantiems gydytojams labai svarbi informacija, kuri padės 
jiems tinkamai suteikti bet kokią skubia medicininę 
priežiūrą, kurios jums gali reikėti. 
Be to, svarbu visiems jūsų sveikatos priežiūros paslaugų 
tiekėjams pranešti kad turite implantuotą „OPTIMIZER 
Smart“ įrenginį. Sekantį kartą apsilankę pas savo gydytoją ar 
odontologą, parodykite jiems savo Paciento ID kortelę, kad 
jie galėtų pasidaryti kopiją jūsų medicininiuose įrašuose. 

7. „OPTIMIZER“ MINI ĮKROVIKLIS 
„OPTIMIZER“ Mini įkroviklis turi įkraunamą akumuliatorių ir yra 
naudojamas įkrauti jūsų „OPTIMIZER Smart“ IPG akumuliatorių. 
Įrenginio komplekte yra AC adapteris („Cell Con“ akumuliatorių 
įkroviklis; įvestis: 110-240 VAC, 50-60 Hz, 0,3 A; išvestis: 8,4 V, 
1,3 A) skirtas įkrauti jo vidinį akumuliatorių. 
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Įspėjimas: „OPTIMIZER Smart“ IPG reguliariai neįkraunant, 
išsekus akumuliatoriaus energijai, jis išsijungs! 

Dėmesio: „OPTIMIZER“ Mini įkroviklį gali paveikti ir/ar jis gali 
sukelti galimus elektromagnetinius ar kitokius trikdžius kai 
netoliese naudojami kiti elektriniai įrenginiai. Nešiojama ir mobili 
radijo bangų įranga gali itin lengvai paveikti normalų 
įkroviklio veikimą. 

7.1 „OPTIMIZER“ Mini įkrovimo sistemos 
komponentai 

„OPTIMIZER“ Mini įkrovimo sistemą sudaro 
tokie komponentai: 

• „OPTIMIZER“ Mini įkroviklis (su prijungta 
įkrovimo mentele) – naudojamas įkrauti 
„OPTIMIZER Smart“ IPG. 

• AC adapteris – naudojamas įkrauti vidinį 
„OPTIMIZER“ Mini įkroviklio akumuliatorių ir 
izoliuoti jį elektros tinko. 

• Nešiojimo dėklas – Naudojamas „OPTIMIZER“ 
Mini įkrovimo sistemos transportavimui. 

• Paciento diržas – (pasirenkamas) naudojamas laikyti 
įkroviklį ant juosmens „OPTIMIZER Smart“ IPG 
įkrovimo metu.  
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2 pav.: „OPTIMIZER“ Mini įkroviklis su AC adapteriu 

7.2 „OPTIMIZER“ Mini įkroviklyje 
naudojamas įkrovimo būdas 

Vienintelis tinkamas įkrovimo per odą būdas – indukcinis 
energijos perdavimas. Indukcinis energijos perdavimas 
paremtas pirminės ritės sukuriamu svyruojančiu 
elektromagnetiniu lauku. Magnetinis laukas gali 
prasiskverbti per žmogaus kūno audinius minimaliai 
susilpnėdamas. Taigi prie vidinės elektroninės grandinės 
prijungta antrinė ritė gali priimti energijos lauką ir paversti jį 
atgal į elektros energiją. 
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7.3 „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio funkcijos 
Jūsų „OPTIMIZER“ Mini įkroviklis turi kelias funkcijas, 
kurios reiškia: 

• IPG-įkroviklio sujungimo signalo stiprumo 
indikatorius: Juostelės rodo įkroviklio ir jūsų 
„OPTIMIZER Smart“ IPG sujungimą 

• Indikatorius „Skambinti gydytojui“: 7 segmentų 
LED ekranas skaitiniams kodams rodyti 

• Įkroviklio akumuliatoriaus būsenos indikatorius: 
Juostelėmis rodomas „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio 
akumuliatoriaus įkrovos lygis 

• Paleidimo mygtukas: „OPTIMIZER“ Mini 
įkroviklio paleidimo mygtukas 

• IPG akumuliatoriaus būsenos indikatorius: 
Juostelėmis rodomas esamas „OPTIMIZER Smart“ 
IPG įkroviklio akumuliatoriaus įkrovos lygis 
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7.4 Jūsų „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio 
naudojimas 

„OPTIMIZER“ Mini įkroviklis naudojamas siekiant įkrauti 
„OPTIMIZER Smart“ IPG akumuliatorių. Jis specialiai 
sukurtas tinkamai valdyti įkrovimo procesą ir, siekiant 
užtikrinti jūsų saugumą, reikalauja minimalaus įsikišimo. 
Įspėjimas: Nebandykite prie „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio 

I/O prievado prijungti jokios įrangos. Šis 
prievadas skirtas tik gamybos ir techninės 
priežiūros personalui. 

„OPTIMIZER“ Mini įkroviklio naudojimą siekiant įkrauti 
„OPTIMIZER Smart“ IPG sudaro 2 žingsniai: 

• „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio vidinio 
akumuliatoriaus įkrovimas 

• Jūsų „OPTIMIZER Smart“ IPG 
akumuliatoriaus įkrovimas 

Pastaba: „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio vidinio 
akumuliatoriaus ir „OPTIMIZER Smart“ IPG įkrovimo 
vienu metu atlikti NEGALIMA. PIRMIAUSIAI reikia 
įkrauti „OPTIMIZER“ Mini įkroviklį, o TADA galite įkrauti 
savo „OPTIMIZER Smart“ IPG. 
1. Prijunkite AC adapterio DC išvesties kištuką prie 

maitinimo įvesties jungties viršutinėje kairėje įkroviklio 
dalyje tada prijunkite AC adapterį prie elektros tinklo 
norėdami įkrauti vidinį įkroviklio akumuliatorių. 

Pastaba: Prieš kiekvieną naudojimą apžiūrėkite ar AC 
adapteris neapgadintas. Jei AC adapterį reikia keisti, 
susisiekite su „Impulse Dynamics“ atstovu. 
Įspėjimas: „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio vidiniam 

akumuliatoriui įkrauti naudokite tik komplekte su 
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„OPTIMIZER“ Mini įkrovikliu esantį 
AC adapterį. 

Dėmesio: Nelieskite AC adapterio DC kontaktų. Vis dėl to, 
netyčia prisilietus tai jokio rimto 
pavojaus nekelia. 

2. Įkroviklio akumuliatoriaus lygio indikatorius rodo 
esamą įkroviklio vidinio akumuliatoriaus įkrovos lygį. 
Kadangi šis procesas yra visiškai automatinis, 
akumuliatorių galite įkrauti, pvz. per naktį. 

3. Kai dega visos 4 Įkroviklio akumuliatoriaus lygio 
indikatoriaus juostelės, „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio 
vidinis akumuliatorius yra pilnai įkrautas. 

4. Atjunkite AC adapterį nuo „OPTIMIZER“ Mini 
įkroviklio. Tuomet „OPTIMIZER“ Mini įkroviklį galima 
naudoti įkrauti „OPTIMIZER Smart“ IPG. 

Pastaba: „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio „OPTIMIZER 
Smart“ IPG įkrovimui naudoti negalima kol nuo įkroviklio 
neatjungtas AC adapteris. 
5. Norėdami įkrauti savo „OPTIMIZER Smart“ IPG 

pirmiausiai užimkite patogią nejudamą padėtį, geriausiai 
atsilošus 45° laipsnių kampu (ant sofos, fotelio). Norint 
įkrovimo metu laikyti įkroviklį patogioje padėtyje 
galima naudoti papildomą diržą. 

6. Uždėkite įkrovimo mentelę tiesiai ant „OPTIMIZER 
Smart“ IPG implanto vietos. Jei pageidaujate, galite 
įkroviklio mentelė kabelį apsijuosti palink kaklą kad 
įkrovimo mentelė laikytųsi ant krūtinės, virš drabužių. 

Pastaba: Įkroviklio nederėtų naudoti šalia kitos elektroninės 
įrangos. Jei pakankamo atstumo laikytis negalima, reikia 
stebėti įkroviklį siekiant įsitikinti kad jis tinkamai veikia. 
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7. Pradėkite įkrovimo procesą paspausdami Paleidimo 
mygtuką ir laikydami jį nuspaustą maždaug 3-
4 sekundes. 

8. Lėtai judinkite įkrovimo mentelę virš implanto vietos 
stebėdami IPG-įkroviklio sujungimo signalo stiprumo 
indikatorių, kuris rodo „OPTIMIZER Smart“ IPG ir 
įkrovimo mentelės sujungimo būseną. Jei reikia, 
pakeiskite įkrovimo mentelės vietą kol užsižiebs 
didžiausias IPG-įkroviklio sujungimo signalo 
stiprumo indikatoriaus juostelių skaičius. Įkroviklis 
automatiškai ieškos stipriausio signalo iš „OPTIMIZER 
Smart“ IPG vietos. 

9. Įkrovimo mentelei prisijungus prie „OPTIMIZER 
Smart“ IPG, „OPTIMIZER“ Mini įkroviklis pradės 
įkrovimo procesą. 

Pastaba: Jei įkrovimo mentelės padėtis prasta arba 
pasikeičia, „OPTIMIZER“ Mini įkroviklis rodys mažesnį 
IPG-įkroviklio sujungimo signalo stiprumo indikatoriaus 
juostelių skaičių. Taip pat bus maždaug kas sekundę 
skleidžiamas garsinis signalas. Taip nutikus perkelkite 
įkrovimo mentelę į tinkamą padėtį. 
Pastaba: Jei įkrovimo mentelės padėtis „OPTIMIZER 
Smart“ IPG atžvilgiu išliks prasta, įkrovimo procesas 
automatiškai sustabdomas. Taip nutikus reikia įkrovimą 
pradėti iš naujo vėl paspaudžiant Paleidimo mygtuką. 
10. IPG akumuliatoriaus būsenos indikatorius rodo kaip 

vyksta jūsų „OPTIMIZER Smart“ IPG 
įkrovimo procesas. 
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Pastaba: Siekite įkrovimo proceso metu įrenginį įkrauti 
pilnai. Jei akumuliatoriaus įkrovos lygis labai žemas 
„OPTIMIZER Smart“ IPG akumuliatoriaus įkrovimas gali 
užtrukti ilgiau nei valandą. Jei įrenginio pilnai įkrauti per 
vieną įkrovimo procesą nepavyksta, įkrovimo procesą 
pakartokite. Jei akumuliatorius itin išsekęs, siekiant pilnai 
įkrauti „OPTIMIZER Smart“ IPG gali reikėti per dieną 
atlikti kelis įkrovimo procesus. 
11. Pilnai įkrovus „OPTIMIZER Smart“ IPG akumuliatorių 

pasigirs ilgas garsinis signalas ir degs visos 4 IPG 
akumuliatoriaus būsenos indikatoriaus juostelės. 
Tuomet įkrovimo procesas automatiškai nutraukiamas ir 
įkroviklis išjungiamas. 

Norėdami įkrovimo procesą nutraukti anksčiau nuimkite 
įkrovimo mentelę nuo implanto vietos. Tuomet įkroviklis 
automatiškai sustabdys įkrovimo procesą. Arba įkroviklį gali 
išjungti paspausdami Paleidimo mygtuką dar kartą. 
Įkroviklis stebi jūsų implantuoto „OPTIMIZER Smart“ IPG 
temperatūrą, kad ji pakilti minimaliai. Norėdami tęsti 
įkrovimą po pertraukos palaukite maždaug 10 min. prieš 
pradėdami naują įkrovimo procesą siekiant kad būtų atkurta 
normali jūsų „OPTIMIZER Smart“ IPG temperatūrą. 

7.5 Įkrovimo dažnumas 
Optimalų „OPTIMIZER Smart“ IPG veikiamą galima 
užtikrinti tik akumuliatorius pilnai įkraunant kas savaitę. 
Dienas ar paros metas „OPTIMIZER Smart“ IPG įkrovimui 
nesvarbu, tačiau rekomenduojama tarp įkrovimų nedaryti 
didesnių, nei vienos savaitės pertraukų. 
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„OPTIMIZER Smart“ IPG akumuliatoriaus įkrovos lygiui 
nukritus žemiau tam tikros ribos, gydymas automatiškai 
sustabdomas. Taip nutikus, siekiant tęsti gydymą reikia iš 
naujo įkrauti „OPTIMIZER Smart“ IPG akumuliatorių. 
Užbaigus įkrovimo procesą „OPTIMIZER Smart“ IPG 
automatiškai tęs gydymą savo anksčiau užprogramuotais 
parametrais. Jei prastai jaučiatės, visada turėtumėte atlikti 
įkrovimą siekiant užtikrinti, kad įrenginys veikia. Jei 
negalite įkrauti savo įrenginio, nedelsiant susisiekite su savo 
gydytoju. 

7.6 Skaitiniai kodai 
„OPTIMIZER“ Mini įkroviklis sukurtas siekiant jums 
suteikti tam tikrus įspėjimus dėl jūsų „OPTIMIZER Smart“ 
IPG bei „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio. 
Įkrovikliui nustačius situaciją, kai reikia imtis veiksmų, 
„OPTIMIZER“ Mini „Skambinti gydytojui“ indikatorius 
rodys skaitinį kodą 
Pasirodžius skaitiniam kodui, įsiminkite rodomą kodą ir 
naudokite šiame skyriuje pateiktą informaciją siekdami 
nustatyti tolesnius savo veiksmus. 

• Pasirodžius skaitiniams kodams „0“, „1“, „2“, „3“, 
„4“, ar „8“ kreipkitės į savo gydytoją kad būtų 
atliktas skubus „OPTIMIZER Smart“ IPG 
patikrinimas. 

Pastaba: Nepamirškite, jei prastai jaučiatės, turėtumėte 
atlikti įkrovimą siekiant užtikrinti, kad įrenginys veikia. 
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• Jei rodomas skaitinis kodas „5“, tai reiškia, kad 
įkroviklis aptiko laikiną, su kūno temperatūra 
susijusią, problemą ir nutraukė įkrovimo procesą. 
Pakartokite įkrovimo procesą vėliau. Jei įkroviklis šį 
skaitinį kodą rodo pakartotinai per kelias dienas, 
kreipkitės į savo gydytoją kad būtų atliktas skubus 
„OPTIMIZER Smart“ IPG patikrinimas. 

• Jei rodomas skaitinis kodas „6“, tai reiškia, kad 
„OPTIMIZER“ Mini įkroviklis aptiko vidinę klaidą 
ir nutraukė įkrovimo procesą. Susisiekite su savo 
gydytoju norėdami gauti pakaitinį įkroviklį. 

• Jei rodomas skaitinis kodas „7“, tai reiškia, kad 
„OPTIMIZER“ Mini įkroviklis nustatė, jog 
implantuotas įrenginys nėra „OPTIMIZER Smart“ 
IPG ir nutraukė įkrovimo procesą. Susisiekite su 
savo gydytoju norėdami gauti tinkamą įkroviklį. 

7.7 „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio valymas 
Įspėjimas: Visada prieš valydami atjunkite AC adapterį nuo 
„OPTIMIZER“ Mini įkroviklio. 
„OPTIMIZER“ Mini įkroviklio išorę galima valyti kai 
reikia, tik minkšta, vandeniu sudrėkinta šluoste 
(visiškai išgręžta). 
Dėmesio: NENAUDOKITE tirpiklių ar cheminėmis 
valymo medžiagomis impregnuotų valymo šluosčių. 
Įspėjimas: NEBANDYKITE valyti elektrinių 
„OPTIMIZER“ Mini įkroviklio kontaktų. 
Įspėjimas: NENARDINKITE jokios „OPTIMIZER“ Mini 
įkroviklio dalies į vandenį. Įrenginys gali būti apgadintas. 
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7.8 „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio 
techninė priežiūra 

„OPTIMIZER“ Mini neturi jokių dalių, kurių priežiūrą 
galėtų atlikti naudotojas. Jei „OPTIMIZER“ Mini įkroviklis 
neveikia, susisiekite su savo gydytoju norėdami gauti 
pakaitinį įkroviklį. 
Įspėjimas: Atlikti bet kokias šios įrangos modifikacijas 
draudžiama. 
Numatomas „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio vidinio 
akumuliatoriaus tarnavimo laikas yra 5 metai. Jei jūsų 
„OPTIMIZER“ Mini įkrovikliu nepavyksta pilnai įkrauti 
jūsų „OPTIMIZER Smart“ IPG kai įkroviklio 
akumuliatorius buvo pilnai įkrautas, susisiekite su savo 
gydytoju norėdami gauti pakaitinį įkroviklį. 

7.9 „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio laikymas 
Gavus „OPTIMIZER“ Mini įkroviklį nederėtų jo laikyti itin 
karštomis ar šaltomis sąlygomis. „OPTIMIZER“ Mini 
įkroviklį laikykite sausoje, vėsioje vietoje. Ilgą laiką 
nepalikite įrenginio automobilyje ar lauke. Dideli 
temperatūros pokyčiai, ypač didelis karštis, gali apgadinti 
jautrias elektronikos dalis. Siekiant užtikrinti tinkamą 
veikiamą „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio nederėtų naudoti 
jei aplinkos temperatūra viršija 27°C. Jei reikia prieš 
pradėdami įkrovimo procesą, pereikite į vietą, kurioje 
aplinkos temperatūra žemesnė, nei 27°C. 
Be to, jūsų „OPTIMIZER“ Mini įkroviklį reikėtų laikyti 
normaliomis aplinkos sąlygomis: 1) santykinė drėgmė nuo 
20% iki 75%; ir 2) atmosferos slėgis nuo 700 hPa iki 
1060 hPa. 
Įspėjimas: „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio negalima naudoti 
lėktuvuose, prieš pradedant naudoti orlaivyje būtina  
atsiklausti įgulos. 
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7.10 „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio 
utilizavimas 

Jei „OPTIMIZER“ Mini įkroviklio nebereikia, galite jį 
grąžinti savo gydymo įstaigai. 
Įspėjimas: NEIŠMESKITE „OPTIMIZER“ Mini 
įkroviklio su buitinėmis šiukšlėmis. „OPTIMIZER“ Mini 
akumuliatoriaus viduje yra ličio akumuliatorius ir RoHS 
neatitinkančių komponentų. Jei reikia „OPTIMIZER“ Mini 
įkroviklį utilizuoti, atlikite tai pagal tokias medžiagas 
reglamentuojančių vietos teisės aktų nuostatas. 

8. JŪSŲ „OPTIMIZER SMART“ IPG 
PAKEITIMAS 

Jūsų „OPTIMIZER Smart“ impulsų generatorius turi įkraunamą 
akumuliatorių ir poreikis jį keisti garantinio laikotarpio metu dėl 
akumuliatoriaus įkrovos lygio sumažėjimo nėra tikėtinas jei 
įrenginys įkraunamas kas savaitę. Neįkraunamus akumuliatorius 
turinčius implantuojamus įrenginius visada reikia keisti išsekus jų 
energijai. Nepaisnt to , gali atsirasti  priežasčių, dėl kurių įrenginys 
arba vienas jo laidų gali tinkamai neveikti. Tokiu atveju gydytojas 
jums paaiškins priežastis ir bus suplanuota implanto keitimo 
chirurginė procedūra. 
Tokia procedūra paprastai yra paprastesnė ir likti ligoninėje per 
naktį jums gali nereikėti. Įprastai priežiūra ir būklė po operacijos kai 
atliekamas įrenginio pakeitimas nesiskiria nuo pirminės operacijos. 
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9. DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI 
1. Kodėl mano gydytojas man rekomendavo „OPTIMIZER 

Smart“ impulsų generatoriaus implantavimą? 
Jūsų gydytojas nustatė, kad turite širdies nepakankamumo formą, 
kurią galima gydyti „OPTIMIZER Smart“ implantuojamu impulsų 
generatoriumi. Iki šios jūsų gydymas vaistais nebuvo sėkmingas. 
Todėl jūsų gydytojas mano kad jūs esate tinkamas(-a) kandidatas(-
a) „OPTIMIZER Smart“ IPG, kuriuo būtų gydoma jūsų liga, 
implantavimui. 
2. Ką „OPTIMIZER Smart“ IPG daro? 
„OPTIMIZER Smart“ IPG stebi jūsų širdies ritmą ir labai specifiniu 
laiku jūsų širdžiai susitraukiant siunčia širdies sutraukimo 
moduliavimo signalus. Tokie signalai yra skirti sustiprinti kiekvieną 
susitraukimą ir sumažinti jūsų širdies nepakankamumo simptomus. 
„OPTIMIZER Smart“ IPG jūsų gydytojas išoriniu programavimo 
įrenginiu ir virš jūsų impulsų generatoriaus uždėta mentele 
užprogramuoja pagal specialius jūsų reikalavimus. 
3. Ar implantavimo procedūros metu mane reikės užmigdyti 
(bendroji nejautra)?  
Implantavimo procedūra atliekama naudojant vietinę nejautrą su 
lengva sedacija. Maždaug dvi val., kurias ši procedūra įprastai 
trunka, jūs būsite pabudęs(-usi), nors ims mieguistumas. 
4. Kokie yra su tokio tipo operacijomis susiję pavojai? 
Kaip ir bet kokios invazinės procedūros atveju, kyla infekcijos 
pavojus. Kyla širdies raumens perforacijos (skylės širdies sienelėje) 
ar kitų komplikacijų (dėl kai kurių iš jų gali reikėti atlikti 
papildomas operacijas) pavojus. Išsamesnį galimų komplikacijų 
sąrašą galiam rasti 3 skyriuje. 
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5. Kaip ilgai turėsiu būti ligoninėje? 
Įprastai, priklausomai nuo pooperacinių procedūrų jūsų ligoninėje, į 
ją atvyksite dieną prieš procedūrą, procedūra bus atlikta sekančią 
dieną ir ligoninėje liksite per naktį, tuomet sekančią dieną būsite 
išrašytas(-a) namo. 
6. Ar vis vien galėsiu užsiimti veikla, kurią darau dabar? 
Taip, nebent užsiimate kontaktiniu sportu ar kita veikla arba gali 
įvykti nelaimingas atsitikimas, kurio metu būtų apgadinta 
implantuota sistema arba paveiktas jos veikimas. Jūsų gydytojas tai 
detaliai su jumis aptars. 
7. Ar „OPTIMIZER Smart“ IPG reikės kada nors keisti? 
Jūsų „OPTIMIZER Smart“ IPG turi įkraunamą akumuliatorių. Jūsų 
gydytojas jums parodys kaip įrenginį įkrauti ir nurodys kaip dažnai 
reikia tai daryti. Implantą naudojant šešerius metus jūsų gydytojas 
turės įvertinti akumuliatoriaus būklę įprastų apsilankymų metu. 
Siekiant padėti atlikti tokį akumuliatoriaus vertinimą, praėjus 
šešiems naudojimo metams pilnai įkraukite savo „OPTIMIZER 
Smart“ IPG 7 dienos prieš apsilankymą pas gydytoją. 
Be to, išlieka pavojus kad gali sugesti kokia nors dalis ar laidas ir 
gali reikėti atlikti pakeitimą arba operuoti iš naujo. Kadangi 
„OPTIMIZER Smart“ IPG nėra gyvybės palaikymo įrenginys, nėra 
tikėtina kad jums galėtų kilti pavojus jei įrenginys veiktų ne kaip 
numatyta. 
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SVARBI INFORMACIJA: 
Elektrofiziologas: 
Adresas:  
 
Miestas: 
Šalis: Pašto kodas: 
Telefono Nr.: 
 
 
Kardiologas: 
Adresas: 
 
Miestas: 
Šalis: Pašto kodas: 
Telefono Nr.: 
 
 
Ligoninė: 
Adresas: 
 
Miestas: 
Šalis: Pašto kodas: 
Telefono Nr.: 
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Vaistai: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„OPTIMIZER Smart“ implantuojamas 
impulsų generatorius 
 Modelio Nr.: 
 Serijos Nr.: 
 
1 laido modelio Nr.:      Serijos Nr.: 
2 laido modelio Nr.:      Serijos Nr.: 
3 laido modelio Nr.:      Serijos Nr.: 
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PASTABOS: 
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