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1. IEVADS 
Ārsts ir noteicis, ka jums ir sirds mazspēja. Lai palīdzētu mazināt tās 
izraisītos simptomus, ārsts jums ir ieteicis lietot OPTIMIZER 
SMART implantējamo impulsu ģeneratoru (IIĢ). Šīs rokasgrāmatas 
mērķis ir palīdzēt jums izprast OPTIMIZER SMART sistēmas 
elementus un darbību. 
Sirds mazspēja ir klīnisks stāvoklis, kas ik gadu ietekmē aptuveni 
10 miljonus cilvēku visā pasaulē. Nesen veiktajā pētījumā Amerikas 
Savienotajās Valstīs atklājās, ka sirds mazspējas izplatība vīriešu 
vidū ir 378 uz 100 000, savukārt sievietēm 289 uz 100 0001. 
Sirds mazspēja ir termins, ko ārsti lieto, lai aprakstītu pazīmes un 
simptomus, kas saistīti ar sirds muskuļa nespēju sūknēt pietiekami 
daudz asiņu, lai nodrošinātu ķermeņa vajadzības bez bīstama 
diastoliskā asinsspiediena paaugstināšanās. Sirds mazspējas 
sākotnējie simptomi var būt nogurums, vāja fizisko aktivitāšu 
noturība, apjukums vai šo simptomu kombinācija, ko papildina 
apgrūtināta elpošana, šķidruma veidošanās plaušās, aknās un citur 
asinsvadu gultnē, kā pirmā pazīme parasti ir kāju un/ vai roku 
pietūkums (edēma). 
Šobrīd ir pieejamas vairāku veidu zāles sirds mazspējas ārstēšanai. 
Neraugoties uz pieaugošo sarakstu, daži pacienti tomēr nevar iztikt 
tikai ar tām. 
OPTIMIZER SMART IIĢ nestimulē sirds muskuļa darbību kā 
elektrokardiostimulators. Tā vietā tas ir paredzēts, lai veidotu 
specializētus “sirds kontraktilitātes modulācijas” signālus sieniņā, 
kas atrodas starp diviem galvenajiem sūknēšanas kambariem (labo un 
kreiso sirds kambari), kad sirds kontrahējās. 

 
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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Šīs terapijas primārais efekts rodas sirds muskuļa šūnu līmenī, dabiski 
uzlabojot sirds kontrakciju efektivitāti un stiprību; t.i. no sirds tiek 
sūknēts vairāk asiņu katras kontrakcijas brīdī.  

2. OPTIMIZER SMART SISTĒMA 
OPTIMIZER SMART sistēma ir paredzēta vidēji smagas vai smagas 
sirds mazspējas ārstēšanai. Tā sastāv no šādiem elementiem: 

• Programmējams OPTIMIZER SMART implantējamais 
impulsu ģenerators 

• OPTIMIZER mini lādētājs 

2.1. OPTIMIZER SMART implantējamais 
impulsu ģenerators 

OPTIMIZER SMART implantējamais impulsu ģenerators ir 
iekšēji darbināma, programmējama un telemetriska ierīce. 
Tas parasti tiek implantēts zem ādas kreisās vai labās krūts 
augšdaļā. Ar OPTIMIZER SMART impulsu ģeneratoru 
savienoti divi (vai, pēc izvēles, trīs) implantējami pievadi, 
kurus jūsu ārsts implantācijas procesā ievadīs sirdī caur lielu 
vēnu. Šajos pievados ir elektrodi, kas OPTIMIZER SMART 
IIĢ ļauj kontrolēt sirds elektroenerģijas aktivitāti un piegādāt 
sirdij specifiskus sirdsdarbības kontraktilitātes modulācijas 
signālus noteiktā sirdsdarbības laikā. 
Kā jau minēts, OPTIMIZER SMART IIĢ ir telemetriska 
ierīce. Tas nozīmē, ka tas konstruēts tā, lai caur ādu varētu 
sakomunicēt ar ārējo, datoram līdzīgo ierīci, ko sauc par 
OMNI II programmētāju. Programmētāju izmantos tikai jūsu 
ārsts vai viņa medicīnas personāls, lai pielāgotu OPTIMIZER 
SMART IIĢ iestatījumus konkrēti jūsu sirdsdarbībai. Tas arī 
ļauj no šīs ierīces iegūt jūsu ārstam svarīgu informāciju par to, 
cik veiksmīgi ieprogrammētie iestatījumi uzlabo jūsu 
veselības stāvokli. 
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OPTIMIZER SMART IIĢ ir uzlādējams akumulators, lai 
pagarinātu tā ekspluatācijas laiku. Ierīci būs nepieciešams 
periodiski uzlādēt. Jūsu ārsts pateiks, cik bieži tas 
nepieciešams. Lai šis process jums būtu pēc iespējas ērtāks, 
jums tiks piešķirts OPTIMIZER mini lādētājs un jūsu ārsts 
jums sniegs informāciju par tā pareizu lietošanu. 
OPTIMIZER SMART IIĢ paredzamo ekspluatācijas laiku 
ierobežo tā uzlādējamā akumulatora paredzamais 
ekspluatācijas laiks. Uzlādējamajam akumulatoram 
OPTIMIZER SMART IIĢ vajadzētu būt vismaz 15 gadus 
ilgam kalpošanas laikam. Laika gaitā, to atkārtoti uzlādējot, 
akumulators OPTIMIZER SMART IIĢ zaudēs spēju 
uzlādēties pilnībā. 
 

 
1. Attēls: OPTIMIZER SMART IIĢ 
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2.2. OPTIMIZER mini lādētājs 
OPTIMIZER mini lādētājs arī darbojas ar uzlādējamu 
akumulatoru. Uzlādes nūjiņa ir pastāvīgi piestiprināta pie 
ierīces ar pietiekami garu kabeli, lai jūs varētu atrasties līdz 
pat 0,5 m attālumā no tā. Uzlādes process sākas automātiski, 
neprasot īpašu lietotāja līdzdalību. Plašāku informāciju par 
lādētāju lietošanu skatiet šīs rokasgrāmatas 7. sadaļā. 

 
2. Attēls: OPTIMIZER mini lādētājs 
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3. IESPĒJAMĀS KOMPLIKĀCIJAS 
3.1. Saistītas ar implantāciju 
Tāpat kā jebkura ķirurģiska procedūra, OPTIMIZER SMART 
impulsu ģeneratora implantācija ietver sevī zināmu risku. 
Šī sadaļa paredzēta, lai sniegtu jums informāciju par dažādām 
iespējamajām komplikācijām, kas saistītas ar ierīces 
implantēšanu. Neviena no šīm komplikācijām nav unikāla 
tieši OPTIMIZER SMART IIĢ, bet tā var parādīties arī 
līdzīgu sistēmu (piemēram, elektrokardiostimulatora) 
implantēšanas laikā. 
Ar medicīnas ierīču implantāciju saistītās komplikācijas 
medicīnas literatūrā sevī ietver, bet neaprobežojas ar: 

• Nepareizu un/ vai bīstamu sirds ritmu, ko izraisa 
impulsu ģenerators. 

• Infekciju - tas var prasīt ķirurģisku iejaukšanos. 

• Ādas bojājumiem, kas var rasties vietā virs ierīces. 
Tas prasa ķirurģisku iejaukšanos. 

• Ierīces pārvietošanos no tās sākotnējās atrašanās 
vietas zem ādas (migrāciju), liekot jūsu ārstam 
veikt vēl vienu operāciju, lai to nostabilizētu 
pareizajā vietā. 

• Zemādas asiņošanu vietā zem brūces vai “kabatiņā”, 
ka zem ādas izveidota, lai ievietotu impulsu 
ģeneratoru (hematomu). Tas var prasīt 
ķirurģisku iejaukšanos. 

• Šķidruma uzkāšanos “kabatiņā”, kas zem ādas 
izveidota, lai ievietotu impulsu ģeneratoru, kas var 
prasīt ārstēšanu. 
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• Iespējamu jūtību pret vienu vai vairākiem 
OPTIMIZER SMART IIĢ materiāliem, kas 
piekļaujas ķermeņa audiem (histotoksiska reakcija). 
Retos gadījumos tas var prasīt ierīces noņemšanu. 

• Insultu. 

• Pneimotoraksu. 

• Nāvi. 
Ar pievadu implantāciju saistītas komplikācijas medicīnas 
literatūrā sevī ietver: 

• Pievadu izspiešanos caur sirds sienai. 
Retos gadījumos tas noved bīstamā stāvoklī, kas 
prasa ķirurģisku iejaukšanos. 

• Žagas katru reizi, kad ierīce raida CCM™ signālu, ja 
jums ir ļoti plānas sirds sieniņas, jo tiek stimulēts 
freniskais nervs vai pati diafragma. Tas var prasīt 
ķirurģisku iejaukšanos. 

• Ļoti maza iespējamība (<1%), bet var parādīties arī 
venozā tromboze (trombu veidošanās), dēļ ievadu 
ievietošanas venozajā sistēmā. Tas var prasīt 
ķirurģisku iejaukšanos. 

OPTIMIZER SMART IIĢ izmanto tā pievadus, lai 
noteiktu jūsu sirds elektrisko aktivitāti. Var rasties 
problēmas, kas var ietekmēt pievadu spēju veiktu šo 
funkciju. Tās ietver: 

• Pievads var izkustēties no vietas, kur tika ievietots 
implantācijas laikā, radot nepieciešamību pēc 
atkārtotas operācijas. 

• Pievads var ieplaisāt vai ielūzt, radot sliktu 
elektrisko savienojumu, radot nepieciešamību pēc 
atkārtotas operācijas. 
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Iepriekšminētās problēmas ar vadiem var rasties jebkurā, tiem 
esot implantētiem. Parasti nepieciešama ķirurģiska 
iejaukšanās. 

3.2. Saistītas ar ierīces/ lādētāja darbību 
• OPTIMIZER SMART IIĢ var kļūdaini uztver un 

piegādāt CCM™ signālus, programmatūras vai 
aparatūras problēmu dēļ, kas prasītu tā nomaiņu.  

• OPTIMIZER SMART IIĢ var uztver vides radītos 
signālus un nepareizi piegādāt CCM™ signālus. 
Skatīt sadaļu 6.4. 

• OPTIMIZER mini lādētājs var nefunkcionēt 
programmatūras vai aparatūras problēmu dēļ,  
kā arī neuzlādēt IIĢ, kā paredzēts. 
Nepieciešama lādētāja nomaiņa.  

4. OPTIMIZER SMART IIĢ 
IMPLANTĀCIJA 

OPTIMIZER SMART impulsu ģeneratora un tā pievadu 
implantēšanai nepieciešams veikt ķirurģisku procedūru, kuras laikā 
būsiet nomodā, vieglu nomierinošo līdzekļu ietekmē. Tiek izmantota 
lokālā anestēzija, lai padarītu nejūtīgu implantācijas vietu, kas parasti 
atrodas krūšu augšējā labajā vai kreisajā pusē tieši zem ādas. 
OPTIMIZER SMART IIĢ izmanto divus (vai, pēc izvēles, trīs) 
implantējamus pievadus, kas novietoti noteiktās vietās jūsu sirdī. 
Katram no pievadiem galā ir elektrods. Jūsu ārsts ievietos katru no 
šiem pievadiem  caur lielu vēnu sirdī. Tiek izmantota fluoroskopija, 
lai palīdzētu veikt pareizu pozicionēšanu. Kad elektrodi atrodas 
pareizajā vietā un ir nostiprināti, parasti ādā tiek izveidots iedobums 
un “kabatiņa”, kurā tiek ievietots OPTIMIZER SMART 
impulsu ģenerators. 
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Pēc tam jūsu ārsts savienos implantētos pievadus OPTIMIZER 
SMART IIĢ, lai pārbaudītu, vai tas darbojas pareizi, un pēc tam 
ievietos to “kabatiņā”. Tad “kabatiņa” tiks aizšūta un brūce pārsieta. 
Tiks veikts jūsu krūškurvja rentgens, lai dokumentētu elektrodu 
atrašanās vietu sirdī un implantētā impulsu ģeneratora orientāciju. 
Izrakstīšanās brīdī jūs no sava ārsta saņemsiet norādījumus, kas 
sevī ietvers: 

• Ierobežojumus, ja tādi būs, uz fiziskām aktivitātēm, kamēr 
jūsu brūce nebūs sadzijusi; 

• Instrukcijas kā mazgāties, lai sevišķi uzmanītos no brūču 
samitrināšanas, tā kā tām vienmēr jābūt sausām; 

• Grafiks, kad ārsts vēlās jūs redzēt uz paredzētajām pārbaudes 
vizītēm. 

Jūsu pirmā pārbaudes vizīte pie ārsta tiks plānota aptuveni divas 
nedēļas pēc implantēšanas. Jūsu ārsts pārbaudīs griezumu vietas, 
noņems šuves vai tauriņveida pārsējus un uzsāks OPTIMIZER 
SMART impulsu ģeneratora programmēšanu jūsu personīgajām 
vajadzībām. Šajā laikā jums tiks piešķirts arī jūsu OPTIMIZER mini 
lādētājs un norādījumi tā pareizai lietošanai. Pārliecinieties, ka jūs 
saprotiet šos norādījumus. Nekautrējieties uzdot visus jautājumus, 
kas rodas. 

5. PĒC IMPLANTĀCIJAS 
Ir svarīgi, ka jūs aktīvi iesaistāties savā atveseļošanās procesā, rūpīgi 
ievērojot ārsta norādījumus, tai skaitā: 

• Ziņojiet ārstam par jūsu brūču apsārtumu, 
pietūkumu, drenāžu. 

• Izvairieties no smagu priekšmetu celšanas, līdz ārsts to 
ir atļāvis. 

• Staigājiet, vingrojiet un mazgājieties, saskaņā ar jūsu 
ārsta norādēm. 
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• Noteikti sazinieties ar ārstu, ja radies drudzis, kas ilgst 
vairāk nekā divas vai trīs dienas. 

• Uzdodiet savam ārstam visus jautājumus, kas radušies 
saistībā ar jūsu ierīci, sirds ritmu vai medikamentiem. 
Lietojiet visus medikamentus, kurus ārsts jums norādījis. 

• Nevelciet pieguļošu apģērbu, kas varētu kairināt ādu, kas 
nosedz ierīci. 

• Izvairieties no ierīces vai apkārtesošās krūšu 
zonas berzēšanas. 

• Ierobežojiet roku kustības, kas varētu ietekmēt pievadu 
sistēmu, ja ārsts to noteicis. 

• Izvairieties no rupjas saskares, kas varētu izraisīt sitienus pa 
implanta atrašanās vietu. Ja nokrītat vai nonākat negadījumā, 
kas radījis sitienu pa implanta vietu, sazinieties ar savu ārstu. 

• Sazinieties ar savu ārstu, ja pamanāt neparedzētu vai 
neparastu gadījumu, kā, piemēram, kādus jaunus simptomus. 

• Informējiet savu ārstu, ja plānojiet tālu ceļojumu vai 
pārcelšanos uz citu pilsētu. Jautājiet savam ārstam par 
aizvietotāju jums vēlamajā vietā. 

• Ārsts var ierobežot jūsu braukšanas ilgumu vismaz sākumā, 
lai izvairītos no pārmērīgas brūču deformācijas. 

6. DZĪVE AR OPTIMIZER SMART IIĢ 
6.1. Vispārējas ekspektācijas 
Jūs jutīsiet OPTIMIZER SMART impulsu ģeneratoru zem 
savas ādas. Normālas ķermeņa kustības tam vai tā pievadiem 
neradīs nekādu kaitējumu. Tomēr ir svarīgi, lai jūs 
nemēģinātu pārvietot vai pagriezt šo impulsu ģeneratoru. Tas 
ir implantēts noteiktā attiecībā pret ādu, lai nodrošinātu 
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pareizu saziņu ar OMNI II programmētāju un jūsu 
OPTIMIZER mini lādētāju. 

6.2. Ietekme uz jūsu aktivitātēm 
Tiklīdz brūces no operācijas ir sadzijušas, jūs visticamāk 
varēsiet atsākt savas ierastās aktivitātes, tostarp seksuālo 
tuvību. Jūsu implantēto OPTIMIZER SMART impulsu 
ģeneratoru neietekmē staigāšana, liekšanās vai citas normālas, 
ikdienišķas kustības. 

6.3. Medikamenti 
Recepšu zāles, kas tiek lietotas atbilstoši norādījumiem, 
neietekmē jūsu OPTIMIZER SMART IIĢ darbību. 
Kopumā ņemot, OPTIMIZER SMART impulsu ģeneratora 
implantācijai nevajadzētu likt jums mainīt kādu zāļu 
lietošanu. 

6.4. Kā citas ierīces var ietekmēt jūsu 
OPTIMIZER SMART IIĢ 

Kopumā ņemot, sadzīves tehnika labā tehniskā stāvoklī un 
personiskās komunikācijas ierīces, kuras tur 25 cm vai lielākā 
attālumā no IIĢ, neietekmēs jūsu OPTIMIZER SMART IIĢ. 
Tomēr jums vajadzētu būt piesardzīgam ierīču, kas ģenerē 
elektrisku vai magnētisku laukumu, tuvumā. Piemēram, var 
rasties traucējumi no dažādiem elektriskajiem skuvekļiem, 
elektriskajiem elektroinstrumentiem un elektriskajām 
aizdedzes sistēmām, tostarp tām, kuras tiek izmantotas ar 
benzīnu darbināmām iekārtām. Parasti ar benzīnu darbināmo 
aprīkojumu var darbināt, ja netiek noņemtas aizsargājošās 
ķiveres, apavi un citi aizsarglīdzekļi. 
Izvairieties no liekšanās pāri atvērtam automobiļa motora 
nodalījumam, jo ģenerators ģenerē ļoti spēcīgu 
elektromagnētisko lauku. 
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Jebkādi šāda veida traucējumi, kurus atklāj OPTIMIZER 
SMART IIĢ, var izraisīt sirdsdarbības kļūdainu noteikšanu un 
nepareizu CCM™ signāla piegādāšanu. 
Jums vajadzētu izvairīties no atrašanās pārāk tuvu iekārtām 
vai ierīcēm, kurās ir stipri magnēti (piemēram, stereo 
skaļruņi). OPTIMIZER SMART IIĢ ir magnētiskais slēdzis, 
kas, ja tiek aktivizēts, novietojot stipru magnētu pie ierīces uz 
aptuveni 3-5 sekundēm, izslēgs ierīci. Ja tas noticis nejauši, 
jūsu ārstam jāizmanto OMNI II programmētājs, lai ieslēgtu 
jūsu OPTIMIZER SMART IIĢ no jauna. Tā kā OPTIMIZER 
SMART IIĢ nav dzīvību uzturoša ierīce, ļoti maza 
iespējamība, ka jūs varētu būt pakļauts, šāds notikums diez 
vai varētu jūs apdraudēt. 
Vienmēr lūdziet mediķu padomu, pirms ieiešanas zonā, uz 
kuras redzams brīdinājums par pacientiem ar 
elektrokardiostimulatoru (vai citiem medicīniskiem 
implantiem), vai arī zonās, kurās ir rūpnieciskās iekārtas vai 
radio raidītāji, ieskaitot amatieru radio vai mobilos 
radioaparātus. 
Vienmēr informējiet savu ārstējošo ārstu, ka jums ir 
implantēts OPTIMIZER SMART impulsu ģenerators, pirms:  

• Jums tiek veikta operācija, kurā tiks 
izmantota elektrokantūra; 

• Jums tiek veikta procedūra, kas ietver 
radiofrekvences ablāciju; 

• Jums tiek veikta diatermija; 
• Jums tiek veikta kardioversija; 
• Jūs esat pakļauts terapeitiskam starojumam, 

kodolmagnētiskajai rezonansei (KMR), 
magnētiskajai rezonansei (MR), terapeitiskajai 
ultraskaņai vai litotripsijai; 
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Uzmanību: 

• OPTIMIZER SMART IIĢ vai nu jādeaktivizē vai 
rūpīgi jāuzrauga pirms un jebkādas medicīniskas 
ārstēšanas laikā, kurā caur ķermeni tiek laista 
elektriskā strāva.  

• OPTIMIZER SMART IIĢ nedrīkst tikt pakļauts 
tiešai terapeitiskajai ultraskaņai vai terapeitiskam 
starojumam. Pakļaušana šāda veida iedarbībai 
var ierīcei radīt bojājumus, kas var nebūt 
uzreiz nosakāmi. 

Pretzagļu sistēmas veikalos un lidostu drošības pārbaudes 
sistēmas normālā gadījumā neietekmēs jūsu OPTIMIZER 
SMART IIĢ. Tomēr neuzkavējieties to tuvumā. 
Pirms došanās caur lidostas drošības pārbaudi, ieteicams 
drošības personālam uzrādīt savu OPTIMIZER SMART ID 
karti pārbaudei. 

6.5. Jūsu pacienta ID kartes nozīmīgums 
Katrs OPTIMIZER SMART impulsu ģenerators tiek 
piegādāts kopā ar pacienta ID karti. Jūsu ārsts jums to izsniegs 
pēc ierīces implantācijas. Turklāt informācija, ko ārsts sniedz 
Impulse Dynamics ļauj uzņēmumam reģistrēt jūs kā 
uzņēmuma ražotās ierīces saņēmēju, lai jūsu ārsts varētu tikt 
pienācīgi informēts, ja tiktu izziņots kāds padoms par ierīces 
lietošanu. 
Ir svarīgi, lai jūs vienmēr nēsātu līdzi savu pacienta ID karti 
un sarakstu ar medikamentiem, ko lietojat. Neatliekamas 
medicīniskās palīdzības gadījumā pacienta ID kartē būs 
atrodama informācija, kas būs ārkārtīgi svarīga ārstējošajam 
ārstam un palīdzēs paātrināt ārkārtas medicīnisko aprūpi, kas 
jums var būt nepieciešama. 
Turklāt ir svarīgi informēt visus, kas jums sniedz veselības 
aprūpi, par to, ka jums implantēta OPTIMIZER SMART 
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ierīce. Nākamreiz, kad apmeklēsiet savu ārstu vai zobārstu, 
parādiet viņiem savu pacienta ID karti, lai viņi varētu nokopēt 
savai dokumentācijai. 

7. OPTIMIZER MINI LĀDĒTĀJS 
OPTIMIZER mini lādētājs ir lādētājs, ko darbina uzlādējams 
akumulators, un to izmanto, lai uzlādētu OPTIMIZER SMART IIĢ. 
Šai ierīcei ir pievienots maiņstrāvas adapteris (Cell Con akumulatora 
lādētājs; ieeja: 110–240VAC, 50-60Hz, 0.3A; izeja: 8.4V, 1.3A) lai 
uzlādētu iekšējo akumulatoru. 
Brīdinājums:  Ja OPTIMIZER SMART IIĢ netiek regulāri uzlādēts, 

tas izslēgsies, kad akumulators būs izlādējies! 
Uzmanību: OPTIMIZER mini lādētājs ir pakļauts un/ vai var izraisīt 
potenciālu elektromagnētisko vai citu ietekmi, ko rada citas 
elektriskās ierīces, kas darbojās tuvumā. Pārnēsājamajai un mobilajai 
radiofrekvences ablācijas ierīcei ir īpaša nosliece pasliktināt lādētāja 
normālu darbību.  

7.1. OPTIMIZER mini lādētāja sistēmas 
sastāvdaļas 

OPTIMIZER mini lādētāja sistēma sastāv no šādām 
sastāvdaļām: 

• OPTIMIZER mini lādētājs (ar tam pievienotu 
lādētāja nūjiņu) – lieto, lai lādētu OPTIMIZER 
SMART IIĢ. 

• Maiņstrāvas adapteris - lieto, lai uzlādētu 
OPTIMIZER mini lādētāja iekšējo akumulatoru un 
izolētu to no elektrotīkla. 

• Soma - lieto, lai transportētu OPTIMIZER mini 
lādētāja sistēmu. 
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• Pacienta josta (pēc izvēles) - lieto, lai piestiprinātu 
lādētāju pie jostasvietas, kamēr tiek veikta 
OPTIMIZER SMART IIĢ uzlāde.  

 
3. Attēls: OPTIMIZER mini lādētājs ar maiņstrāvas adapteri 

7.2. Uzlādes metode, ko lieto OPTIMIZER mini 
lādētājs 

Induktīvā enerģijas pārnešana ir vienīgā iespējamā 
transkutānā uzlādēšanas metode. Indukcijas enerģijas 
pārneses pamatā ir oscilējošs elektromagnētiskais lauks, 
ko rada primārā spole. Magnētiskie lauki var iekļūt 
cilvēka audos gandrīz bez samazinājuma. Tāpēc lauka 
enerģiju var uzņemt ar sekundāro spoli, kas ir savienota ar 
implanta elektroniskajām shēmām, un to pārveidot 
atpakaļ elektroenerģijā. 
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7.3. OPTIMIZER mini lādētāja iespējas 
Jūsu OPTIMIZER mini lādētājam ir vairākas īpašības, kurām 
ir šāda nozīme: 

• IIĢ-lādētāja savienotā signāla stiprības 
indikators: Joslu diagrammas displejs, kurā attēlots 
savienojums starp lādētāju un OPTIMIZER 
SMART IIĢ 

• “Zvanīt ārstam” indikators: 7 segmentu LED 
displejs ciparu kodiem 

• Lādētāja akumulatora statusa indikators: Joslu 
diagrammas displejs, kurā attēlots OPTIMIZER mini 
lādētāja akumulatora uzlādes stāvoklis 

• Sākuma poga: OPTIMIZER mini lādētāja 
sākuma poga 

• IIĢ akumulatora statusa indikators: Joslu 
diagrammas displejs, kurā attēlots OPTIMIZER 
SMART IIĢ akumulatora uzlādes stāvoklis 
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7.4. OPTIMIZER mini lādētāja lietošana 
OPTIMIZER mini lādētājs tiek lietots, lai uzlādētu 
OPTIMIZER SMART IIĢ akumulatoru. Tas ir īpaši 
izstrādāts, lai pienācīgi kontrolētu uzlādes procesu ar 
minimālu iejaukšanos un nodrošinātu jūsu drošību. 
Brīdinājums: Nemēģiniet savienot nevienu ierīci ar 

OPTIMIZER mini lādētāja I / O portu. 
Šis ports paredzēts tikai un vienīgi rūpnīcas 
vai apkalpojošā personāla izmantošanai. 

OPTIMIZER mini lādētāja lietošana, lai uzlādētu 
OPTIMIZER SMART IIĢ sastāv no 2 soļiem: 

• OPTIMIZER mini lādētāja iekšējā 
akumulatora uzlāde 

• OPTIMIZER SMART IIĢ akumulatora uzlāde 
Piezīme: OPTIMIZER mini lādētāja iekšējā akumulatora 
uzlāde un OPTIMIZER SMART IIĢ uzlāde nevar tikt veikta 
vienlaicīgi. Jums VISPIRMS jāuzlādē OPTIMIZER mini 
lādētāja akumulators un TIKAI TAD jūs varat lādēt savu 
OPTIMIZER SMART IIĢ. 
1. Pievienojiet maiņstrāvas adaptera līdzstrāvas izejas 

savienotāju strāvas padeves savienotājam, kas atrodas 
lādētāja augšējā kreisajā stūrī, un pēc tam pievienojiet 
maiņstrāvas adapteri strāvas avotam, lai sāktu lādētāja 
iekšējā akumulatora uzlādi. 

Piezīme: Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet 
maiņstrāvas adapteri. Sazinieties ar savu Impulse Dynamics 
pārstāvi, ja nepieciešama maiņstrāvas adaptera nomaiņa. 
Brīdinājums:  Lai lādētu OPTIMIZER mini lādētāja iekšējo 

akumulatoru, izmantojiet tikai maiņstrāvas 
adapteri, kurš iekļauts komplektā ar 
OPTIMIZER mini lādētāju. 
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Uzmanību: Neaiztiecies maiņstrāvas adaptera līdzstrāvas 
kontaktus. Tomēr tas nerada ievērojamu risku, ja 
notikusi nejauša saskarsme. 

2. Lādētāja akumulatora statusa indikators parādīs 
pašreizējo lādētāja iekšējā akumulatora uzlādes stāvokli. 
Tā kā šis uzlādes process ir pilnīgi automātisks, jūs varat, 
piemēram, lādēt akumulatoru visu nakti. 

3. Kad visas četras lādētāja akumulatora 
statusa indikatora joslas ir nepārtraukti 
izgaismotas, OPTIMIZER mini lādētāja akumulators ir 
pilnībā uzlādēts. 

4. Atvienojiet maiņstrāvas adapteri no OPTIMIZER mini 
lādētāja. Tagad OPTIMIZER mini lādētājs var tikt 
izmantots, lai uzlādētu OPTIMIZER SMART IIĢ. 

Piezīme: OPTIMIZER mini lādētājs tagad var tikt lietots, lai 
lādētu OPTIMIZER SMART IIĢ, līdz maiņstrāvas adapteris 
ir atvienots no lādētāja. 
5. Lai uzlādētu OPTIMIZER SMART IIĢ, vispirms 

ieņemiet nemainīgu, ērtu stāvokli, ideālā variantā 45° 
leņķī (dīvānā, krēslā). Var izmantot piestiprināšanas jostu, 
lai lādētāju uzlādes laikā varētu novietot ērtā pozīcijā. 

6. Novietojiet uzlādes nūjiņu tieši virs OPTIMIZER 
SMART IIĢ implanta zonas. Ja vēlaties, jūs varat pārvilkt 
nūjiņas vadu pāri kaklam, lai uzlādes nūjiņa balstītos uz 
jūsu krūtīm pār jūsu drēbēm. 

Piezīme: Lādētāju nedrīkst lietot tuvu citām elektroniskām 
iekārtām. Ja pietiekama atdalīšana telpā nav iespējama, 
lādētāju jāuzrauga, lai nodrošinātu tā normālu darbību. 
7. Sāciet uzlādes procesu, uzspiežot uz sākuma pogas un 

turot to nospiestu 3-4 sekundes. 
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8. Lēnām pārvietojiet uzlādes nūjiņu pāri implanta zonai, tai 
pašā laikā vērojot IPG-lādētāja savienotā signāla 
stiprības indikatoru, kas attēlo OPTIMIZER SMART 
IIĢ savienojuma ar uzlādes nūjiņu statusu. Pārvieto 
uzlādes nūjiņu pēc nepieciešamības, līdz IPG-lādētāja 
savienotā signāla stiprības indikatorā iedegās 
vislielākais joslu daudzums. Lādētājs automātiski meklēs 
vietu, kurā ir visspēcīgākais signāls no OPTIMIZER 
SMART IIĢ. 

9. Kolīdz uzlādes nūjiņa ir izveidojusi savienojumu ar 
OPTIMIZER SMART IIĢ, OPTIMIZER mini lādētājs 
uzsāks uzlādes procesu. 

Piezīme: Ja uzlādes nūjiņas novietojums nav labs, vai, ja 
uzlādes nūjiņa tikusi pārvietota, OPTIMIZER mini lādētājs 
IPG-lādētāja savienotā signāla stiprības indikatorā 
izgaismoto joslu skaits samazināsies. Turklāt jūs dzirdēsiet 
audio signālu, kas iezvanīsies aptuveni reizi sekundē. 
Ja tas notiek, lūdzu, novietojiet uzlādes nūjiņu atpakaļ 
pareizajā pozīcijā. 
Piezīme: Ja uzlādes nūjiņas pozīcija attiecībā pret 
OPTIMIZER SMART IIĢ saglabājās slikta, uzlādes process 
tiek automātiski apturēts. Ja tas notiek, jāuzsāk jauna uzlādes 
sesija, vēlreiz nospiežot sākuma pogu. 
10. IIĢ akumulatora statusa indikators attēlo jūsu 

OPTIMIZER SMART IIĢ uzlādes procesu. 
Piezīme: Centieties pilnībā uzlādēt ierīci uzlādes sesijas laikā. 
OPTIMIZER SMART IIĢ akumulatora uzlāde var ilgt vairāk 
par stundu, ja akumulators ir ievērojami iztukšots. Ka ierīce 
nevar tikt pilnībā uzlādēta vienas sesijas laikā, turpiniet 
uzlādes procesu. Ja akumulators ir ievērojami uztukšots, var 
būt nepieciešamas vairākas ikdienas sesijas, lai pilnībā 
uzlādētu OPTIMIZER SMART IIĢ. 
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11. KAD OPTIMIZER SMART IIĢ akumulators ir pilnībā 
uzlādēts, noskanēs ilgs audio signāls un IIĢ 
akumulatora statusa indikatora visas četras joslas būs 
izgaismotas. Uzlādes process tiks automātiski apturēts un 
lādētājs izslēgsies. 

Lai izbeigtu uzlādes sesiju, pirms tā pabeigta, noņem uzlādes 
nūjiņu no implanta zonas. Lādētājs automātiski apturēs 
uzlādes procesu. Otrs variants, kā apturēt uzlādi, ir lādētāja 
izslēgšana, vēlreiz nospiežot sākuma pogu. 
Lādētājs uzraugu jūsu implantētā OPTIMIZER SMART IIĢ 
temperatūru, lai tā palielinātos tikai pavisam minimāli. Ja 
vēlaties uzsākt lādēšanas sesiju pēc pauzes, lūdzu, uzgaidiet 
aptuveni 10 minūtes pirms jaunas lādēšanas sesijas 
uzsākšanas, lai ļautu jūsu implantētā OPTIMIZER SMART 
IIĢ temperatūrai atgriezties normālā stāvoklī. 

7.5. Uzlādes sesiju biežums 
Optimāla OPTIMIZER SMART IIĢ uzlādējamā akumulatora 
veiktspēja var tikt nodrošināta vienīgi tad, ja akumulators tiek 
pilnībā uzlādēts ik nedēļu. Nav svarīgi, kādā dienā vai laikā 
jūs izvēlaties lādēt savu OPTIMIZER SMART IIĢ, bet ir 
ieteicams starp uzlādes sesijām netaisīt lielāku laika intervālu 
kā viena nedēļa. 
Ja OPTIMIZER SMART IIĢ uzlādes līmenis nokritās zem 
noteikta sliekšņa, terapijas sniegšana automātiski tiek 
apturēta. Ja tas notiek, jūsu OPTIMIZER SMART IIĢ 
akumulators jāuzlādē, lai varētu atsākt terapiju. Pēc tam, kad 
uzlādes sesija tiks pabeigta, OPTIMIZER SMART IIĢ 
automātiski atsākt terapijas sniegšanu pēc iepriekš 
ieprogrammētajiem parametriem. Jums vienmēr vajadzētu 
veikt atkārtotu uzlādes sesiju, ja neesat pārliecināts, ka jūsu 
ierīce darbojas. Nekavējoties sazinieties ar savu ārstu, ja 
nevariet ierīci uzlādēt. 
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7.6. Ciparu kodi 
OPTIMIZER mini lādētājs tika radīts, lai sniegtu jums 
noteiktus brīdinājumus par OPTIMIZER SMART IIĢ 
statusu, kā ar par OPTIMIZER mini lādētāja statusu. 
Ja lādētājs konstatē situāciju, kurā nepieciešams veikt 
darbību, OPTIMIZER mini lādētāja “Zvanīt ārstam” 
indikatorā parādīsies ciparu kods. 
Ja parādās ciparu kods, pierakstiet to un izmantojies šajā 
sadaļā redzamo informāciju, lai noskaidrotu, kā rīkoties tālāk. 

• Ciparu kodiem “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, un “8”, lūdzu, 
sazinieties ar savu ārstu, lai ieplānotu tūlītēju 
OPTIMIZER SMART IIĢ pārbaudi. 

Piezīme: Atcerieties, ka vienmēr vajadzētu veikt pārlādes 
sesiju, kad nejūtieties labi, lai pārliecinātos, ka ierīce darbojas. 

• Ja parādās ciparu kods 5, tas nozīmē, ka lādētājs ir 
konstatējis īslaicīgu problēmu, kas saistīta ar ķermeņa 
temperatūru un ir pārtraucis uzlādes procesu. Lūdzu, 
atkārtojiet uzlādes procesu nedaudz vēlāk. Ja lādētājs 
šo ciparu kodu uzrāda atkārtoti vairāku dienu laikā, 
lūdzu, sazinieties ar savu ārstu, lai ieplānotu tūlītēju 
OPTIMIZER SMART IIĢ pārbaudi.  

• Ja parādās ciparu kods 6, tas nozīmē, ka OPTIMIZER 
mini lādētājs ir konstatējis iekšēju kļūdu un apturējis 
uzlādes procesu. Lūdzu, sazinieties ar savu ārstu, lai 
iegūtu rezerves lādētāju.  

• Ja parādās ciparu kods 7, tas nozīmē, ka OPTIMIZER 
mini lādētājs ir konstatējis, ka implantētā ierīce nav 
OPTIMIZER SMART IIĢ un pārtraukusi uzlādes 
procesu. Lūdzu, sazinieties ar savu ārstu, lai iegūtu 
atbilstošu lādētāju. 
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7.7. OPTIMIZER mini lādētāja tīrīšana 
Brīdinājums: Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet no 
OPTIMIZER mini lādētāja maiņstrāvas adapteri. 
OPTIMIZER mini lādētāja ārpuse ir jātīra pēc nepieciešamas 
tikai ar mīkstu drāniņu, kas vienkārši samitrinātā ūdenī 
(pilnībā izgriezta). 
Uzmanību: NELIETOJIET ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus vai 
tīrīšanas drāniņas, kas piesūcinātas ar ķīmiskajiem tīrīšanas 
līdzekļiem. 
Brīdinājums: NEMĒĢINIET notīrīt OPTIMIZER mini 
lādētāja elektriskos savienotājus. 
Brīdinājums: NEMĒĢINIET iegremdēt nevienu no 
OPTIMIZER mini lādētāja daļām ūdenī. Var rasties šīs daļas 
bojājumi. 

7.8. OPTIMIZER mini lādētāja uzturēšana 
OPTIMIZER mini lādētājs nesatur detaļas, kuras varētu 
nomainīt lietotājs. Ja OPTIMIZER mini lādētājs nedarbojas, 
lūdzu, sazinieties ar savu ārstu, lai iegūtu rezerves lādētāju. 
Brīdinājums: Nav pieļaujama šīs ierīces modifikācija. 
Paredzēts, ka akumulators OPTIMIZER mini lādētāja 
iekšpusē būs lietošanas kārtībā 5 gadus. Ja jūsu OPTIMIZER 
mini lādētājs nevar pilnībā uzlādēt jūsu OPTIMIZER 
SMART IIĢ pēc tam, kad lādētāja akumulators ir ticis 
pilnībā uzlādēts, lūdzu, sazinieties ar savu ārstu, lai iegūtu 
rezerves lādētāju. 

7.9. OPTIMIZER mini lādētāja uzglabāšana 
Kad esat saņēmis savu OPTIMIZER mini lādētāju, tas 
nedrīkst būt pakļauts pārmērīgi karstai vai aukstai 
temperatūrai. Uzglabājiet OPTIMIZER mini lādētāju vēsā, 
sausā vietā. Neatstājiet ierīces jūsu automašīnā vai ārā ilgu 
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laika periodu. Jūtīgo elektroniku var bojāt ekstremālas 
temperatūras, it sevišķi liels karstums. Lai OPTIMIZER mini 
lādētājs darbotos pareizi, tas nevar tikt lietots, ja apkārtējā 
temperatūra ir augstāka kā 27°C. Ja nepieciešams, pirms 
lādēšanas sesijas uzsākšanas pārvietojieties uz vēsu vietu, kur 
apkārtējā temperatūra ir zemāka nekā 27°C. 
Papildus tam, jūsu OPTIMIZER mini lādētājs jāuzglabā 
normālos vides apstākļos, kur: 1) relatīvais mitrums ir robežās 
starp 20% un 75%; kā arī 2) atmosfēras spiediens ir robežās 
starp 700 hPa un 1060 hPa. 
Brīdinājums: OPTIMIZER mini lādētāju nevajadzētu lietot 
lidmašīnā un pirms tā izmantošanas uz kuģa vajadzētu palūgt 
atļauju tā apkalpei. 

7.10. OPTIMIZER mini lādētāja likvidēšana 
Ja jums vairs nav nepieciešams OPTIMIZER mini lādētājs, 
atgrieziet to jūsu ārsta kabinetā. 
Brīdinājums: Mini lādētāju OPTIMIZER nedrīkst izmantot 
lidmašīnā, un pirms izmantošanas vienmēr ir jājautā apkalpes 
komandai. 

8. JŪSU OPTIMIZER SMART IIĢ 
NOMAIŅA 

Jūsu OPTIMIZER SMART impulsu ģenerators satur uzlādējamu 
akumulatoru un nepieciešamība nomainīt ierīci, jo akumulators 
nespēj saglabāt uzlādi, nav paredzēta garantijas laikā, kamēr tā tiek 
uzlādēta katru nedēļu. Implantējamas ierīces, kurām ir nav atkārtoti 
uzlādējami akumulatori, vienmēr vajag nomainīt, kad to 
akumulatoru uzlāde ir beigusies. Tomēr joprojām pastāv iemesli, 
kāpēc ierīce vai viens no tās pievadiem var nefunkcionēt saskaņā ar 
ekspektācijām. Tādā gadījumā jūsu ārsts izskaidros iemeslu(s) un 
ieplānos nomaiņas operāciju. 
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Šī procedūra parasti ir vairāk ierobežota un pēc tās veikšanas var 
nebūt nepieciešams, lai jūs paliktu slimnīcā pa nakti. Kopumā 
pēcoperācijas apkope, kas saistīta ar nomaiņas operāciju, neatšķiras 
no tā, ko jūs pieredzējāt sākotnējās operācijas laikā. 

9. BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI 
1. Kāpēc mans ārsts iesaka man implantēt OPTIMIZER 

SMART impulsu ģeneratoru? 
Jūsu ārsts jums ir diagnosticējis sirds mazspējas formu, kas varētu tikt 
ārstēta ar OPTIMIZER SMART implantējamo impulsu ģeneratoru. 
Līdz šim jūsu ārstēšana nav bijusi veiksmīga, izmantojot standarta 
medicīnisko aprūpi, tādēļ ārsts uzskata, ka esat labs kandidāts 
OPTIMIZER SMART IIĢ implantācijai, lai uzlabotu jūsu 
veselības stāvokli. 
2. Ko īsti OPTIMIZER SMART IIĢ dara? 
OPTIMIZER SMART IIĢ uzrauga sirdsdarbības ritmu un rada sirds 
kontraktilitātes modulācijas signālus ļoti konkrētā laikā, kad sirds 
kontrahējās. Šie signāli paredzēti, lai palielinātu katras kontrakcijas 
spēku, tādejādi uzlabojot jūsu sirds mazspējas simptomus. 
OPTIMIZER SMART IIĢ tiek ieprogrammēts atbilstoši jūsu 
konkrētajām prasībām, ko veic jūsu ārsts, izmantojot ārējo 
programmētāju un uztvērēju, kas atrodas virs jūsu impulsu 
ģeneratora. 
3. Vai man vajadzēs veikt pilno anestēziju, veicot implantēšanas 
procedūru? 
Implantācijas procedūra tiek veikta lokālajā anestēzijā ar viegliem 
nomierinošajiem līdzekļiem. Jūs būsiet nomodā, kaut arī miegains, 
aptuveni divas stundas, ko parasti prasa šīs procedūras veikšana. 
4. Kādi ir riski, veicot šo operāciju? 
Pastāv infekcijas risks, tā kā tas ir ar jebkuras invazīvas procedūras 
gadījumā. Pastāv risks, ka sirds muskulis var tikt perforēts (izveidojās 
caurums sirds sienā) vai citas komplikācijas, no kurām dažas var 
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prasīt vēl vienu operāciju. Sīkāks iespējamo komplikāciju saraksts 
atrodams 3. sadaļā. 
5. Cik ilgi man vajadzēs uzturēties slimnīcā? 
Parasti, atkarībā no slimnīcas rutīnas, jūs tur ieradīsieties vienu dienu 
pirms procedūras, jūsu procedūra notiks nākamajā dienā, paliksiet tur 
pa nakti un pēc tam dosieties mājās nākamajā dienā. 
6. Vai pēc procedūras es varēšu darīt lietas, ko varu 
darīt tagad? 
Jā, ja vien neesat iesaistīts kontakta sporta veidos vai citās aktivitātēs, 
vai arī gadījumos, kad var tikt bojāta jūsu implantētā sistēma vai tikt 
traucēta tās darbība. Jūsu ārsts šo jautājumu apspriedīs ar jums sīkāk. 
7. Vai OPTIMIZER SMART IIĢ kaut kad vajadzēs nomainīt? 
Jūsu OPTIMIZER SMART IIĢ ir aprīkots ar pārlādējamu 
akumulatoru. Jūsu ārsts parādīs, kā uzlādēt jūsu ierīci, un pastāstīs, 
cik bieži nepieciešams veikt uzlādi. Jūsu ārstam vajadzēs novērtēt 
akumulatora stāvokli, veicot regulāras pārbaudes vizītes. 
Lai atvieglotu akumulatora novērtēšanu, lūdzu, pilnībā uzlādējiet 
savu OPTIMIZER SMART IIĢ 7 dienas pirms ārsta apmeklējuma. 
Turklāt pastāv risks, ka radīsies problēma ar komponentiem vai 
pievadiem, kas prasīs to nomaiņu vai atkārtotu operāciju. Tā kā 
OPTIMIZER SMART IIĢ nav dzīvību uzturoša ierīce, jūs, 
visticamāk, nevarat tikt pakļauts riskam, ja jūsu ierīce nedarbosies kā 
paredzēts. 
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SVARĪGA INFORMĀCIJA: 
Elektrofiziologs: 

Adrese:  

 

Pilsēta: 

Valsts: Pasta indekss: 

Tālruņa numurs: 
 
 

Kardiologs: 

Adrese: 

 

Pilsēta: 

Valsts: Pasta indekss: 

Tālruņa numurs: 
 
 

Slimnīca: 

Adrese: 

 

Pilsēta: 
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Valsts: Pasta indekss: 

Tālruņa numurs: 
 
 

Medikamenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

OPTIMIZER SMART implantējamais impulsu 
ģenerators 

     Modeļa nr.: 

     Sērijas nr.: 

 

1. Pievada modeļa nr.:                          S/N 
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2. Pievada modeļa nr.:                          S/N 

3. Pievada modeļa nr.:                          S/N 

 

PIEZĪMES: 
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