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1. INTRODUCERE 
Medicul dumneavoastr  a stabilit c  ave i o form  de insuficien  
cardiac . Pentru a ajuta la reducerea simptomelor asociate cu aceast  
afec iune, medicul dumneavoastr  a recomandat implantarea 
Generatorului de Impulsuri Implantabil (IPG) OPTIMIZER Smart. 
Scopul acestui manual este acela de a v  ajuta s  în elege i elementele 
i modul de func ionare al Sistemului OPTIMIZER Smart. 

Insuficien a cardiac  este o afec iune clinic  care afecteaz  anual 
aproximativ 10 milioane de oameni din întreaga lume. Un studiu 
recent din Statele Unite a constatat c  inciden a insuficien ei 
cardiace la b rba i este de 378 din 100.000, în timp ce la femei este 
de 289 din 100.0001. 
Insuficien a cardiac  este termenul folosit de medici pentru a descrie 
semnele i simptomele asociate cu incapacitatea mu chiului inimii 
de a pompa suficient sânge pentru a satisface nevoile corpului, f  
cre terea periculoas  a presiunii sangvine (diastolice). Simptomele 
insuficien ei cardiace se pot manifesta mai întâi prin oboseal , 
toleran  slab  la efort sau confuzie mental , sau prin combinarea 
acestor simptome cu o respira ie dificil , acumularea de lichid în 
pl mâni, ficat i în alt  parte a patului vascular al corpului, iar 
primul semn al acesteia este în mod obi nuit umflarea (edemul) 
picioarelor i/sau a bra elor. 
La ora actual  este disponibil un num r de medicamente cu diferite 
ac iuni pentru tratarea insuficien ei cardiace. În ciuda acestei liste 
crescânde, unii pacien i nu reu esc s  beneficieze în mod adecvat de 
aceast  abordare. 
OPTIMIZER Smart IPG nu stimuleaz  mu chiul inimii pentru a se 
contracta ca i un stimulator cardiac. În schimb, acesta este 
conceput pentru a transmite semnale speciale de „modulare a 
contractilit ii cardiace“ (MCC) în peretele dintre cele dou  camere 
                                                 
1 Trends in Heart Failure Incidence and Survival in a Community-Based Population, 
Véronique L. Roger MD, et al; JAMA. iulie 21, 2004; 292:344-350. 
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principale de pompare (ventriculul drept i stâng) atunci când inima 
se contracteaz . Efectul primar al acestei terapii are loc la nivelul 
celular al mu chiului inimii, îmbun ind în mod natural eficien a 
i rezisten a contrac iei cardiace, mai mult sânge este pompat din 

inim  la fiecare b taie a inimii.  

2. SISTEMUL OPTIMIZER SMART 
Sistemul OPTIMIZER Smart este destinat tratamentului 
insuficien ei cardiace moderate pân  la sever . Acesta cuprinde 
urm toarele elemente: 

 Generator de Impulsuri Programabil Implantabil 
OPTIMIZER Smart 

 Mini Înc rc tor OPTIMIZER 

2.1 Generator de Impulsuri Implantabil 
OPTIMIZER Smart 

Generatorul de Impulsuri Implantabil OPTIMIZER Smart este 
un dispozitiv telemetric, programabil i alimentat intern. Acesta 
este, de obicei, implantat sub piele în partea stâng  sau dreapt  
de sus a pieptului. La Generatorul de Impulsuri OPTIMIZER 
Smart sunt conectate dou  (sau, op ional, trei) sonde 
implantabile pe care medicul le va introduce prin vena mare în 
inim  în timpul procesului de implantare. Aceste sonde au 
electrozi ce permit OPTIMIZER Smart IPG s  monitorizeze 
activitatea electric  a inimii dumneavoastr i s  transmit  
semnale speciale de modulare a contractilit ii cardiace c tre 
inim , la un anumit interval în timpul b ilor inimii. 

a  cum  am  men ionat,  OPTIMIZER  Smart  IPG  este  un  
dizpozitiv telemetric. Acest lucru înseamn  c  dispozitivul 
este conceput cu abilitatea de a comunica prin piele cu un 
dispozitiv extern asemenea unui computer, denumit 
Programator OMNI II. Programatorul este utilizat exclusiv 
de c tre medicul dvs. sau personalul medical pentru a 
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personaliza set rile OPTIMIZER Smart IPG pentru b ile 
specifice ale inimii dvs. De asemenea, permite medicului 
dumneavoastr  s  ob in  informa ii importante de la 
dispozitiv referitor la cât de bine set rile sale programate 
trateaz  starea dumneavoastr .  
OPTIMIZER Smart IPG are o baterie reînc rcabil  pentru a-
i prelungi durata de via . Este necesar  reînc rcarea 
periodic  a dispozitivului dvs. Medicul dvs. v  va spune cât 
de des. Pentru ca acest proces s  fie cât mai convenabil 
pentru dvs., ve i primi un Mini Înc rc tor OPTIMIZER. 
Medicul dumneavoastr  v  va instrui pentru folosirea 
corect  a acestuia. 
Durata de via  a OPTIMIZER Smart IPG este limitat  la durata 
de via  preconizat  a bateriei sale reînc rcabile. Bateria 
reînc rcabil  din interiorul OPTIMIZER Smart IPG trebuie s  
asigure cel pu in ase ani de serviciu. În timp i datorit  
înc rc rii repetate, bateria din OPTIMIZER Smart IPG î i va 
pierde abilitatea de a recupera întreaga capacitate de înc rcare. 

 
Figura 1: OPTIMIZER Smart IPG 
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2.2 Mini Înc rc tor OPTIMIZER 
Mini Înc rc torul OPTIMIZER este, de asemenea, alimentat 
de o baterie reînc rcabil . Bagheta de înc rcare este ata at  
permanent la dispozitiv cu un cablu suficient de lung pentru 
a v  permite s  configura i înc rc torul pân  la 0,5 m (~ 20 
inci) distan  de dvs. Procesul de înc rcare func ioneaz  
automat f  a necesita o interven ie semnificativ  a 
utilizatorului. Pentru detalii privind func ionarea corect  a 
înc rc torului, consulta i Sec iunea 7 din acest manual. 

 
Figura 2: Mini Înc rc tor OPTIMIZER 
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3. POTEN IALE COMPLICA II 
3.1 Asociate cu Implantarea 
Ca i în cazul oric rei proceduri chirurgicale, implantarea 
Generatorului de Impulsuri OPTIMIZER Smart implic  un 
anumit grad de risc. Aceast  sec iune este conceput  pentru 
a v  explica diferitele poten iale complica ii asociate cu 
implantarea unui dispozitiv. Nici una dintre aceste 
complica ii  nu  este  unic  pentru  OPTIMIZER  Smart  IPG,  
îns  poate ap rea în timpul implant rii unor sisteme similare 
(cum ar fi stimulatoarele cardiace). 
Complica iile asociate cu implantarea dispozitivului medical 
raportate în literatura medical  includ, dar nu se limiteaz  la: 

 Ritmuri cardiace neregulate i/sau periculoase 
cauzate de generatorul de impulsuri. 

 Infec ie - poate fi nevoie de o corec ie chirurgical . 
 Înveli ul dispozitivului se poate rupe (eroda) 

expunând p i ale acestuia. Acest lucru necesit  o 
corec ie chirurgical . 

 Este posibil ca dispozitivul s  se mute de la locul s u 
ini ial sub piele (migreaz ), fiind nevoie, astfel, ca 
medicul dumneavoastr  s  efectueze o alt  
interven ie pentru a-l fixa în loc. 

 Este posibil s  sângera i sub piele în jurul 
nii/r nilor sau în „buzunarul“ creat sub piele pentru 

a fixa generatorul de impulsuri (hematom). Acest 
lucru poate necesita o corec ie chirurgical . 

 Este posibil ca în „buzunarul“ creat sub piele pentru 
a fixa generatorul de impulsuri s  se acumuleze 
lichid, ceea ce necesit  tratament. 

 S-ar putea s  fi i sensibil la unul sau mai multe dintre 
materialele utilizate în OPTIMIZER Smart IPG care 
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sunt expuse la esuturile corpului (reac ie histotoxic ). 
De i se întâmpl  rar, acest lucru poate necesita 
îndep rtarea dispozitivului. 

 Accident vascular cerebral. 
 Cedarea pl mânilor. 
 Deces. 

Printre complica iile asociate cu implantarea sondei 
raportate în literatura medical  se num : 
 Sonda implantat  poate str punge peretele inimii. În 

câteva cazuri rare, acest lucru a dus la o situa ie 
periculoas  care a necesitat corec ie chirurgical . 

 Dac  ave i peretele inimii foarte sub ire, este posibil 
 sughi i de fiecare dat  când dispozitivul emite un 

semnal MCC datorit  stimul rii nervului frenic sau a 
diafragmei în sine. Acest lucru poate necesita o 
corec ie chirurgical . 

 De i este pu in probabil s  apar  (<1%), introducerea 
sondelor în sistemul venos poate cauza tromboza 
venoas  (formarea cheagurilor). Acest lucru poate 
necesita o corec ie chirurgical . 

OPTIMIZER Smart IPG folose te sondele pentru a 
detecta activitatea electric  a inimii dvs. Pot ap rea 
probleme care afecteaz  capacitatea sondei de a realiza 
aceast  func ie. Acestea includ: 
 O  sond  se  poate  desprinde  din  locul  în  care  a  fost  

pozi ionat  în timpul implant rii, fiind necesar  o 
nou  opera ie. 

 O sond  se poate fisura sau rupe producând o 
conexiune electric  necorespunz toare, ceea ce 
necesit  o nou  opera ie. 

Problemele  descrise  mai  sus  în  ceea  ce  prive te  sonda  pot  
ap rea  în  orice  moment  în  timpul  duratei  de  via  a  unei  
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sonde implantate. În mod normal, este nevoie de o 
corec ie chirurgical . 

3.2 Asociate cu func ionarea 
dispozitivului/înc rc torului 

 Este posibil ca un OPTIMIZER Smart IPG s  nu 
perceap i s  emit  în mod corect semnale MCC 
datorit  unei probleme accidentale de software sau 
hardware, necesitând înlocuire. 

 Un OPTIMIZER Smart IPG poate detecta 
interferen ele de mediu i poate emite în mod 
necorespunz tor semnale MCC. Vezi Sec iunea 6.4. 

 Este posibil ca un Mini Înc rc tor OPTIMIZER s  
nu func ioneze a a cum a fost conceput datorit  unei 
probleme accidentale de software sau hardware i s  
nu  încarce  IPG a a  cum trebuie.  Va fi  nevoie  de  un  
Înc rc tor de schimb.  

4. IMPLANTAREA OPTIMIZER 
SMART IPG 

Implantarea unui Generator de Impulsuri OPTIMIZER Smart i a 
sondelor necesit  o procedur  chirurgical , în timpul c reia ve i fi 
treaz i u or sedat. Anestezicul local este utilizat pentru amor irea 
locului de implantare, care este în mod obi nuit partea stâng  sau 
dreapt  de sus a pieptului, chiar sub piele. 
OPTIMIZER Smart IPG folose te dou  (sau op ional trei) sonde ce 
pot fi implantate în anumite locuri din inim . Fiecare sond  are un 
electrod în vârf. Medicul dvs. va introduce fiecare sond  prin vena 
mare  i  în  inim .  Fluoroscopia  este  folosit  pentru  a  ajuta  la  
pozi ionarea corect . Odat  ce electrozii sunt plasa i i fixa i, în mod 
obi nuit se face o incizie în piele i se creeaz  un „buzunar“ pentru a 
sus ine Generatorul de Impulsuri OPTIMIZER Smart. 
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Apoi, medicul dvs. va conecta sondele implantate la OPTIMIZER 
Smart IPG. Verifica i dac  func ioneaz  corect i apoi introduce i-l 
în buzunar. Buzunarul este apoi închis prin sutur i rana este 
bandajat .  V  vor  fi  f cute  radiografii  ale  pieptului  pentru  a  
documenta localizarea electrozilor în inim i orientarea 
generatorului de impulsuri implantat. 
La desc rcare, ve i primi instruc iuni de la medicul dumneavoastr , 
care vor include: 

 Limit ri, dac  este cazul, ale activit ii fizice, pân  la 
vindecarea inciziei 

 Instruc iuni referitor la modul de îmb iere, având mare grij  
în a se evita umezirea r nii, deoarece aceasta trebuie 

strat  uscat  

 Un program al vizitelor ulterioare la medic 
pentru monitorizare. 

Prima dvs. întâlnire de monitorizare cu medicul dumneavoastr  va fi 
programat  la aproximativ dou  s pt mâni dup  implantare. 
Medicul v  va examina incizia, va îndep rta firele sau benzile de 
sutur  tip fluture i va începe procesul de programare a 
Generatorului de Impulsuri OPTIMIZER Smart conform nevoilor 
dvs. specifice. Ve i primi, de asemenea, în acest moment i Mini 
Înc rc torul OPTIMIZER, împreun  cu instruc iunile pentru 
folosirea corect  a acestuia. Asigura i-v  c  a i în eles aceste 
instruc iuni. Nu v  fie fric  s  pune i întreb ri, dac  ave i. 
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5. DUP  IMPLANTARE 
Este important s  fi i activ implicat în recuperarea dvs., respectând 
cu aten ie instruc iunile medicului dvs., inclusiv: 

 Raporta i medicului orice înro ire, umflare sau drenare de 
lichid din incizie. 

 Evita i ridicarea obiectelor grele pân  la sfatul 
medicului dvs. 

 Plimba i-v , face i exerci ii i baie conform instruc iunilor 
medicului dvs. 

 Asigura i-v  c  v  adresa i medicului dac  ave i febr  care 
persist  mai mult de dou  sau trei zile. 

 Pune i-i medicului orice fel de întreb ri cu privire la 
dispozitiv, ritmul cardiac sau medicamente. Asigura i-v  c  
lua i toate medicamentele, conform recomand rilor medicului. 

 Nu purta i haine strâmte, care ar putea irita pielea deasupra 
dispozitivului. 

 Evita i frecarea zonei dispozitivului sau a zonei înconjur toare, 
de pe piept. 

 Dac  medicul recomand , limita i mi rile bra elor, care ar 
putea afecta sistemul sondei. 

 Evita i contactul dur care ar putea duce la lovirea locului 
implantului. Dac  a i c zut sau a i suferit un accident care a 
cauzat lovirea locul implantului, contacta i medicul. 

 Contacta i medicul dac  observa i ceva nea teptat sau 
neobi nuit, cum ar fi simptome noi. 

 Informa i-v  medicul dac  planifica i s  c tori i pe distan e 
lungi  sau  dac  planifica i  s  v  muta i  într-un  alt  ora .  
Adresa i-v  medicului pentru o recomandare în zon . 

 Medicul dvs. v  poate recomanda s  nu conduce i ma ina, cel 
pu in la început, pentru a evita for area excesiv  a r nilor. 
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6. CUM TR I CU OPTIMIZER 
SMART IPG 
6.1 tept ri generale 
Ve i sim i Generatorul de Impulsuri OPTIMIZER Smart sub 
piele. Mi carea normal  a corpului nu va afecta generatorul 
sau sondele ata ate. Cu toate acestea, este important s  nu 
încerca i s  muta i sau s  roti i generatorul de impulsuri. 
Acesta a fost implantat cu o orientare specific  în piele 
pentru a asigura o comunicare corespunz toare cu 
Programatorul OMNI II i cu Mini Înc rc torul 
OPTIMIZER. 

6.2 Efectul asupra activit ilor dvs. 
Odat  ce r nile în urma interven iei chirurgicale sunt 
vindecate, v  pute i relua activit ile obi nuite, inclusiv 
intimitatea sexual . Generatorul de Impulsuri OPTIMIZER 
Smart nu este afectat de mersul pe jos, aplecare sau alte 
activit i zilnice obi nuite. 

6.3 Medicamente 
Medicamentele care vi s-au prescris, luate conform 
instruc iunilor, nu au nici un efect asupra func ion rii corecte 
a OPTIMIZER Smart IPG. 
În general, implantarea Generatorului de Impulsuri 
OPTIMIZER  Smart  nu  ar  trebui  s  v  împiedice  s  lua i  
oricare dintre medicamente. 

6.4 Influen a altor dispozitive asupra 
OPTIMIZER Smart IPG 

În general, aparatele de uz casnic în stare bun i 
dispozitivele personale de comunicare care sunt inute la 25 
de  cm sau  la  o  distan  mai  mare  fa  de  IPG nu  vor  avea  
niciun efect asupra IPG OPTIMIZER Smart. Cu toate 
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acestea, fi i aten i atunci când v  afla i în apropierea unor 
dispozitive care genereaz  câmpuri electrice sau magnetice. 
De exemplu, pot ap rea interferen e de la aparate de ras 
electrice, scule electrice i sisteme de aprindere electrice, 
inclusiv cele utilizate pe echipamente alimentate cu benzin . 
În general, echipamentele alimentate cu benzin  pot fi 
utilizate cu condi ia s  nu fie îndep rtate capacele de 
protec ie, înveli urile i alte dispozitive de ecranare. 
Evita i s  v  apleca i deasupra unui motor de ma in , 
deoarece alternatorul genereaz  un câmp electromagnetic 
foarte puternic.  
Orice astfel de interferen  detectat  de c tre OPTIMIZER 
Smart IPG poate determina detectarea fals  a b ilor inimii 
i temporizarea necorespunz toare a transmiterii 

semnalului MCC. 
Evita i s  sta i prea aproape de echipamente sau dispozitive 
care con in magne i puternici (de exemplu difuzoare stereo). 
OPTIMIZER Smart IPG are un comutator magnetic care, 
atunci când este activat prin prezen a unui magnet puternic 
lâng  dispozitiv timp de 3 - 5 secunde, va opri aparatul. 
Dac  acest lucru se întâmpl  accidental, medicul dvs. trebuie 

 utilizeze Programatorul OMNI II pentru a reporni 
OPTIMIZER  Smart  IPG.  Din  moment  ce  OPTIMIZER  
Smart IPG nu este un dispozitiv care sus ine via a, este pu in 
probabil s  fi i pus în pericol de un astfel de eveniment. 
Solicita i întotdeauna sfatul medicului înainte de a intra într-
o zon  cu avertizare pentru pacien ii cu stimulator cardiac 
(sau alte dispozitive medicale implantabile) sau unde exist  
echipamente industriale sau emi toare radio, inclusiv 
radiouri de amator i radiouri mobile. 
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Informa i întotdeauna medicul curant c  ave i implantat un 
Generator de Impulsuri OPTIMIZER Smart înainte de:  

 A v  supune unei interven ii chirurgicale pentru care 
se va folosi electrocauterul; 

 A v  supune unei proceduri care implic  abla ia cardiac ; 

 A v  supune unei diatermii medicale; 

 A v  supune unei cardioversii; 

 A v  supune unor proceduri de radia ie terapeutic , 
rezonan  magnetic  nuclear  (RMN), imagistic  
prin rezonan  magnetic  (IRM), ultrasunete 
terapeutice sau litotripsie. 

Aten ie: 

 IOPTIMIZER Smart IPG trebuie s  fie dezactivat sau 
monitorizat îndeaproape înainte i în timpul oric rui 
tratament medical care presupune trecerea de curen i 
electrici prin corp. 

 OPTIMIZER Smart IPG nu trebuie expus în mod 
direct la terapii cu ultrasunete sau radia ii. Acest tip 
de expunere poate deteriora dispozitivul, care poate 

 nu fie detectat imediat. 
Sistemele de depozitare antifurt i sistemele de scanare de la 
aeroport  nu  vor  afecta  în  mod  normal  OPTIMIZER  Smart  
IPG. Totu i, nu sta i pe lâng  echipament. Înainte de a trece 
prin sistemul de scanare de la aeroport, v  recomand m s  
ar ta i Cardul ID OPTIMIZER Smart personalului 
de securitate. 
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6.5 Importan a Cardului de identificare (ID) 
a pacientului 

Fiecare Generator de Impulsuri Implantabil OPTIMIZER 
Smart este furnizat cu un card ID al pacientului. Acesta v  
va fi furnizat de c tre medicul dvs. dup  implantarea 
dispozitivului. În plus, informa iile pe care acesta le 
furnizeaz  c tre compania Impulse Dynamics îi permite 
acesteia s  v  înregistreze ca destinatar al unui dispozitiv de 
fabrica ie proprie, astfel încât medicul dvs. s  poat  fi 
anun at în mod corespunz tor i complet în cazul în care este 
emis  o notificare privind produsele. 
Este important s  ave i în permanen  la dvs. cardul de 
identificare a pacientului i o list  cu medicamentele dvs. În 
caz de urgen  medical , cardul de identificare a pacientului 
con ine informa ii de mare importan  pentru medicul curant 
i va fi de ajutor în urgentarea oric ror îngrijiri medicale de 

care ave i nevoie. 
În plus, este important s  informa i to i furnizorii dvs. de 
îngrijiri medicale c  ave i implantat un dispozitiv 
OPTIMIZER Smart. Astfel, data viitoare când merge i la 
medic sau la dentist, îi ar ta i cardul de identificare a 
pacientului astfel încât s  poat  face o copie a acestuia 
pentru fi . 
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7. MINI ÎNC RC TORUL OPTIMIZER 
Mini Înc rc torul OPTIMIZER este un înc rc tor alimentat de o 
baterie reînc rcabil i este folosit pentru a înc rca bateria 
OPTIMIZER Smart IPG. Dispozitivul este livrat cu un adaptor de 
curent alternativ (înc rc tor pentru baterii de tip Cell Con; Intrare: 
110–240VCA, 50-60Hz, 0,3A; Ie ire: 8,4V, 1,3A) pentru a 
reînc rca bateria intern . 
Avertisment:  În  cazul  în  care  OPTIMIZER  Smart  IPG  nu  se  

încarc  în mod regulat, acesta se va stinge când bateria 
este goal ! 

Aten ie: Mini Înc rc torul OPTIMIZER este supus i/sau ar putea fi 
cauza unor posibile interferen e electromagnetice sau a altor 
interferen e cauzate de alte dispozitive electrice utilizate în 
apropiere. Echipamentul RF portabil i mobil este în mod special 
predispus s  afecteze func ia normal  a înc rc torului. 

7.1 Componentele sistemului Mini Înc rc torului 
OPTIMIZER 

Sistemul Mini Înc rc torului OPTIMIZER const  în 
urm toarele componente: 

 Mini Înc rc torul OPTIMIZER (cu bagheta de 
înc rcare ata at ) – folosit pentru înc rcarea 
OPTIMIZER Smart IPG. 

 Adaptor de curent alternativ – folosit pentru 
înc rcarea bateriei interne a Mini Înc rc torului 
OPTIMIZER i izolarea acesteia de re ea. 

 Carcas  de purtare – folosit  pentru a transporta 
sistemul Mini Înc rc torului OPTIMIZER. 

 Curea pacient – (op ional) folosit  pentru a ine 
înc rc torul în jurul taliei în timpul înc rc rii 
OPTIMIZER Smart IPG.  
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Figura 3: Mini Înc rc torul OPTIMIZER cu Adaptor de curent 

alternativ (CA) 

7.2 Metoda de înc rcare folosit  de Mini 
Înc rc torul OPTIMIZER 

Transferul energiei inductive este singura metod  
practicabil  de reînc rcare transcutanat . Transferul energiei 
inductive se bazeaz  pe un câmp electromagnetic oscilant 
generat de o bobin  principal . Câmpurile magnetice pot 
penetra esuturile umane aproape f  atenuare. Prin urmare, 
energia câmpului poate fi preluat  de o bobin  secundar  
care este conectat  la circuitul electronic al implantului i 
transformat  înapoi în energie electric . 
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7.3 Caracteristici ale Mini Înc rc torului 
OPTIMIZER 

Mini Înc rc torul OPTIMIZER are câteva caracteristici cu 
urm toarea semnifica ie: 

 Indicator de intensitate a semnalului de cuplare a 
înc rc torului IPG: Afi aj grafic de bare care 
prezint  conexiunea dintre înc rc tor i OPTIMIZER 
Smart IPG 

 Indicator „Sun  medicul“: Afi aj  tip  LED  cu  
7 segmente pentru coduri numerice 

 Indicator de stare a înc rc torului de baterie: 
Afi aj grafic de bare ce prezint  starea de înc rcare a 
bateriei Mini Înc rc torului OPTIMIZER 

 Buton de pornire: Buton de pornire pentru Mini 
Înc rc torul OPTIMIZER 

 Indicator de stare a bateriei IPG: Afi aj grafic de 
bare ce prezint  starea actual  de înc rcare a bateriei 
OPTIMIZER Smart IPG 
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7.4 Utilizarea Mini Înc rc torului OPTIMIZER 
Mini Înc rc torul OPTIMIZER este utilizat pentru 
înc rcarea bateriei OPTIMIZER Smart IPG. Este special 
conceput pentru a controla în mod corespunz tor procesul de 
înc rcare cu interven ie minim i pentru a v  
asigura siguran a. 
Avertisment: Nu încerca i s  conecta i vreun echipament la 

portul I/O al Mini Înc rc torului OPTIMIZER. 
Acest port este destinat utiliz rii exclusive a 
personalului din fabric  sau service. 

Folosirea Mini Înc rc torului OPTIMIZER pentru 
înc rcarea OPTIMIZER Smart IPG const  în 2 pa i: 

 Înc rcarea bateriei interne a Mini 
Înc rc torului OPTIMIZER 

 Înc rcarea bateriei OPTIMIZER Smart IPG 
Not : Înc rcarea bateriei interne a Mini Înc rc torului 
OPTIMIZER  i  înc rcarea  OPTIMIZER  Smart  IPG  NU  
POATE FI EFECTUAT  în acela i timp. MAI ÎNTÂI, 
trebuie s  înc rca i bateria Mini Înc rc torului OPTIMIZER, 
iar APOI înc rca i OPTIMIZER Smart IPG. 
1. Cupla i  conectorul  de  ie ire  CC  al  adaptorului  CA  la  

conectorul de intrare de alimentare situat în partea stâng  
de sus a înc rc torului,  iar  apoi cupla i  adaptorul  CA la 
re ea pentru a începe înc rcarea bateriei interne a 
înc rc torului. 

Not : Asigura i-v  c  adaptorul CA nu prezint  deterior ri, 
înainte de fiecare utilizare. Contacta i reprezentantul Impulse 
Dynamics dac  este necesar  înlocuirea adaptorului CA. 
Avertisment: Utiliza i numai adaptorul CA furnizat 

împreun  cu Mini Înc rc torul OPTIMIZER 
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pentru a înc rca bateria din Mini 
Înc rc torul OPTIMIZER. 

Aten ie: Nu atinge i contactele CC ale adaptorului CA. În 
orice caz, nu exist  riscuri semnificative dac  se 
produce un contact din neglijen . 

2. Indicatorul de stare a înc rc torului de baterie va 
ar ta starea actual  de înc rcare a bateriei interne a 
înc rc torului. Deoarece acest proces de înc rcare este 
complet automat, pute i, de exemplu, s  reînc rca i 
bateria peste noapte. 

3. Atunci când toate cele 4 bare ale Indicatorului de stare 
a înc rc torului bateriei sunt luminate continuu, 
bateria din Mini Înc rc torul OPTIMIZER este 
complet înc rcat . 

4. Deconecta i adaptorul CA de la Mini Înc rc torul 
OPTIMIZER. Mini Înc rc torul OPTIMIZER poate fi 
acum utilizat pentru a înc rca OPTIMIZER Smart IPG. 

Not : Mini Înc rc torul OPTIMIZER nu poate fi utilizat 
pentru a înc rca OPTIMIZER Smart IPG pân  când 
adaptorul AC nu este deconectat de la înc rc tor. 
5. Pentru  a  înc rca  OPTIMIZER  Smart  IPG,  mai  întâi  

pune i-v  într-o pozi ie fix , confortabil , înclinat  în 
mod ideal la un unghi de 45° (canapea, fotoliu). Cureaua 
accesoriu poate fi utilizat  pentru a men ine înc rc torul 
într-o pozi ie convenabil  în timpul înc rc rii. 

6. Pozi iona i bagheta de înc rcare direct deasupra locului 
de implantare a OPTIMIZER Smart IPG. Dac  dori i, 
pute i trece cablul baghetei pe dup  gât, astfel încât 
bagheta de înc rcare s  se sprijine pe pieptul dvs., 
deasupra hainelor. 

Not : Înc rc torul nu trebuie utilizat aproape de alte 
echipamente electronice. Dac  nu poate fi p strat un spa iu 
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suficient, înc rc torul trebuie monitorizat pentru a asigura 
func ionarea normal  a acestuia. 
7. Porni i procesul de înc rcare ap sând Butonul de 

pornire i inându-l ap sat timp de aproximativ  
3-4 secunde. 

8. Deplasa i încet bagheta de înc rcare peste locul de 
implantare în timp ce observa i Indicatorul de 
intensitate a semnalului de cuplare a înc rc torului 
IPG, care descrie starea conexiunii dintre OPTIMIZER 
Smart IPG i bagheta de înc rcare. Repozi iona i bagheta 
de înc rcare în func ie de necesitate pân  când 
majoritatea barelor se lumineaz  pe Indicatorul de 
intensitate a semnalului de cuplare a înc rc torului 
IPG. Înc rc torul va c uta în mod automat loca ia celui 
mai puternic semnal de la OPTIMIZER Smart IPG. 

9. Odat  ce bagheta de înc rcare a stabilit o leg tur  cu 
OPTIMIZER Smart IPG, Mini Înc rc torul OPTIMIZER 
va începe procesul de înc rcare. 

Not : Dac  pozi ionarea baghetei de înc rcare nu este bun  
sau dac  bagheta de înc rcare a fost deplasat , Mini 
Înc rc torul OPTIMIZER va afi a un num r mai mic de bare 
luminoase pe Indicatorul de intensitate a semnalului de 
cuplare a înc rc torului IPG. În plus, ve i auzi un semnal 
audio care dureaz  aproximativ o secund . Dac  se întâmpl  
acest lucru, pune i bagheta de înc rcare în pozi ia corect . 
Not : Dac  pozi ia baghetei de înc rcare fa  de 
OPTIMIZER Smart IPG nu este bun , procesul de înc rcare 
este suspendat în mod automat. Dac  se întâmpl  acest lucru, 
trebuie ini iat  o nou  sesiune de înc rcare ap sând din nou 
Butonul de pornire. 
10. Indicatorul de stare a bateriei IPG descrie progresul 

procesului de înc rcare al OPTIMIZER Smart IPG. 
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Not : Încerca i s  înc rca i complet dispozitivul în timpul 
sesiunii de înc rcare. Înc rcarea bateriei OPTIMIZER Smart 
IPG  poate  dura  mai  mult  de  o  or  dac  bateria  este  golit  
semnificativ. Dac  dispozitivul nu poate fi reînc rcat 
complet într-o singur  sesiune, repeta i procesul de 
înc rcare. În cazul în care bateria este golit  în mod 
considerabil, pot fi necesare mai multe sesiuni zilnice pentru 
înc rcarea complet  a bateriei OPTIMIZER Smart IPG. 
11. Când bateria OPTIMIZER Smart IPG este înc rcat  

complet, se va auzi un semnal sonor lung i toate cele 4 
bare ale Indicatorului de stare a bateriei IPG se vor 
lumina. Apoi, procesul de înc rcare se va termina 
automat i înc rc torul se va opri. 

Pentru  a  termina  o  sesiune  de  înc rcare  înainte  de  a  fi  
finalizat , îndep rta i bagheta de înc rcare de la locul 
implantului. Înc rc torul va opri automat procesul de 
înc rcare. Alternativ, pute i opri înc rc torul ap sând din 
nou Butonul de pornire. 
Înc rc torul monitorizeaz  temperatura OPTIMIZER Smart 
IPG, astfel încât temperatura acestuia cre te foarte pu in. 
Dac  dori i s  relua i sesiunea de înc rcare dup  o pauz , 

tepta i aproximativ 10 minute înainte de a începe o nou  
sesiune de înc rcare, pentru a permite ca temperatura 
OPTIMIZER Smart IPG implantat s  revin  la normal. 

7.5 Frecven a sesiunilor de înc rcare 
Performan a optim  a bateriei reînc rcabile din OPTIMIZER 
Smart IPG poate fi asigurat  numai dac  bateria este complet 
reînc rcat  în fiecare s pt mân . Nu este important în ce zi 
sau  la  ce  or  alege i  s  înc rca i  OPTIMIZER  Smart  IPG,  
îns  este recomandat s  nu l sa i s  treac  mai mult de o 

pt mân  între sesiunile de înc rcare. 
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Dac  nivelul de înc rcare al bateriei OPTIMIZER Smart 
IPG scade sub un anumit prag, tratamentul acestuia este 
suspendat automat. Dac  se întâmpl  acest lucru, bateria 
OPTIMIZER Smart IPG trebuie reînc rcat  înainte de a 
relua tratamentul. Odat  ce sesiunea de înc rcare a fost 
finalizat , OPTIMIZER Smart IPG va relua automat 
tratamentul în parametrii programa i anterior. Efectua i 
întotdeauna  o  sesiune  de  reînc rcare  ori  de  câte  ori  nu  v  
sim i bine, pentru a v  asigura c  dispozitivul dvs. 
func ioneaz . Contacta i imediat medicul dac  nu pute i 
reînc rca dispozitivul. 

7.6 Coduri numerice 
Mini Înc rc torul OPTIMIZER a fost conceput s  semnaleze 
starea  OPTIMIZER  Smart  IPG  i  a  Mini  
Înc rc torului OPTIMIZER. 
În cazul în care înc rc torul detecteaz  o situa ie care 
necesit  ac iune, o cifr  de cod va ap rea pe Indicatorul 
„Sun  medicul“ de pe Mini Înc rc torul OPTIMIZER. 
Dac  apare un cod numeric, nota i codul numeric afi at i 
apoi utiliza i informa iile enumerate în aceast  sec iune 
pentru a determina urm torul pas. 

 Pentru codurile numerice „0“, „1“, „2“, „3“, „4“ i 
„8“,  v  rug m  s  contacta i  medicul  dvs.  pentru  a  
programa  o  verificare  imediat  a  OPTIMIZER  
Smart IPG. 

Not : Nu uita i s  efectua i întotdeauna o sesiune de 
reînc rcare  atunci  când  nu  v  sim i  bine,  pentru  a  v  
asigura c  dispozitivul dvs. func ioneaz . 
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 Când este afi at codul numeric 5, înseamn  c  
înc rc torul a detectat o problem  temporar  privind 
temperatura corpului i a încheiat procesul de 
înc rcare. Repeta i procesul de înc rcare mai târziu. 
Dac  acest cod numeric este afi at în mod repetat de 
înc rc tor în decursul mai multor zile, contacta i 
medicul dvs. pentru a programa o verificare imediat  
a OPTIMIZER Smart IPG. 

 Când este afi at  codul numeric 6,  înseamn  c  Mini 
Înc rc torul OPTIMIZER a detectat o eroare intern  
i a întrerupt procesul de înc rcare. Contacta i 

medicul dvs. pentru a ob ine un înc rc tor de schimb. 

 Atunci când este afi at codul numeric 7, înseamn  c  
Mini Înc rc torul OPTIMIZER a detectat c  
dispozitivul implantat nu este OPTIMIZER Smart IPG 
i a încetat procesul de înc rcare. Contacta i medicul 

dvs. pentru a ob ine un înc rc tor corespunz tor. 

7.7 Cur area Mini Înc rc torului OPTIMIZER 
Avertisment: Deconecta i întotdeauna adaptorul CA de la 
Mini Înc rc torul OPTIMIZER înainte de cur are. 
Suprafa a exterioar  a Mini Înc rc torului OPTIMIZER 
trebuie s  fie cur at  la nevoie numai cu o cârp  moale 
umezit  cu ap  (stoars  complet). 
Aten ie: NU utiliza i solven i sau cârpe de cur are 
impregnate cu agen i chimici de cur are. 
Avertisment: NU încerca i s  cur i conectorii electrici ai 
Mini Înc rc torului OPTIMIZER. 
Avertisment: NU introduce i în ap  nici o parte a Mini 
Înc rc torului OPTIMIZER. Poate rezulta deterior ri. 
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7.8 Între inerea Mini Înc rc torului OPTIMIZER 
Mini Înc rc torul OPTIMIZER nu con ine componente care 

 poat  fi reparate de c tre utilizator. În cazul în care Mini 
Înc rc torul OPTIMIZER nu este func ional, contacta i 
medicul dvs. pentru a ob ine un înc rc tor de schimb. 
Avertisment: Nu este permis  modificarea 
acestui echipament. 
Bateria din interiorul Mini Înc rc torului OPTIMIZER are o 
durat  de via  de 5 ani. Dac  Mini Înc rc torul 
OPTIMIZER nu poate înc rca complet OPTIMIZER Smart 
IPG dup  ce bateria înc rc torului a fost înc rcat  complet, 
contacta i medicul dvs. pentru a ob ine un înc rc tor 
de schimb. 

7.9 Depozitarea i manipularea Mini 
Înc rc torului OPTIMIZER 

Dup  ce a i primit Mini Înc rc torul OPTIMIZER, nu-l 
expune i la condi ii de c ldur  sau frig excesiv. Depozita i 
Mini Înc rc torul OPTIMIZER într-un loc r coros i uscat. 
Nu l sa i dispozitivele în ma in  sau în aer liber pentru 
perioade lungi de timp. P ile electronice sensibile pot fi 
distruse de temperaturi extreme, în special c ldur  excesiv . 
Pentru o func ionare corespunz toare, Mini Înc rc torul 
OPTIMIZER nu trebuie utilizat dac  temperatura ambiant  
dep te 27°C. Dac  este necesar, muta i-l într-un loc 

coros în care temperatura ambiant  este sub 27°C înainte 
de a începe o sesiune de înc rcare. 
În plus, Mini Înc rc torul OPTIMIZER trebuie p strat în 
condi ii normale de mediu: 1) umiditate relativ  între 20% i 
75%; i 2) presiune atmosferic  între 700 hPa i 1060 hPa. 
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7.10 Eliminarea Mini Înc rc torului OPTIMIZER 
În cazul în care nu mai ave i nevoie de Mini Înc rc torul 
OPTIMIZER, îl pute i returna la cabinetul medicului dvs. 
Avertisment: NU arunca i Mini Înc rc torul OPTIMIZER 
la co ul de gunoi. Mini Înc rc torul OPTIMIZER con ine 
baterii cu litiu i componente non-RoHS. Dac  este necesar  
eliminarea Mini Înc rc torului OPTIMIZER, elimina i-l în 
mod corespunz tor în conformitate cu reglement rile locale 
în ceea ce prive te eliminarea unor astfel de materiale. 

8. ÎNLOCUIREA OPTIMIZER 
SMART IPG 

Generatorul de Impulsuri OPTIMIZER Smart con ine o baterie 
reînc rcabil , iar nevoia de a înlocui dispozitivul deoarece bateria 
nu poate s  efectueze o înc rcare este improbabil  în perioada de 
garan ie, atâta timp cât aceasta este înc rcat  s pt mânal. 
Dispozitivele implantabile care utilizeaz  baterii nereînc rcabile 
trebuie întotdeauna înlocuite atunci când capacitatea de înc rcare 
utilizabil  a bateriilor a fost epuizat . Cu toate acestea, mai exist  
motive pentru care dispozitivul sau una dintre sondele acestuia nu ar 
func iona conform a tept rilor. În acest caz, medicul v  va explica 
motivul/motivele i v  va programa pentru o interven ie chirurgical  
de înlocuire. 
Aceast  procedur  este în mod normal mai simpl i nu presupune 

 r mâne i peste noapte în spital. În general, îngrijirea post-
operatorie asociat  cu interven ia chirurgical  de înlocuire nu este 
diferit  de ceea ce a i experimentat în timpul interven iei 
chirurgicale ini iale. 
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9. ÎNTREB RI FRECVENTE 
1. De ce medicul mi-a recomandat implantarea unui Generator 

de Impulsuri OPTIMIZER Smart? 
Medicul a diagnosticat starea dvs. ca o form  de insuficien  
cardiac  care poate fi tratat  cu un Generator de Impulsuri 
Implantabil OPTIMIZER Smart. Pân  în prezent, tratamentul dvs. 
cu proceduri medicale standard nu a avut succes. Prin urmare, 
medicul dvs. consider  c  sunte i un bun candidat pentru 
implantarea unui OPTIMIZER Smart IPG ca mijloc de a trata 
starea dvs. 

2. Ce face OPTIMIZER Smart IPG? 
OPTIMIZER Smart IPG monitorizeaz  ritmul inimii i emite 
semnale modulare de contractilitate cardiac  la un moment foarte 
precis, când inima se contract . Aceste semnale au rolul de a cre te 
intensitatea fiec rei contrac ii, îmbun ind astfel simptomele 
insuficien ei cardiace. OPTIMIZER Smart IPG este programat în 
func ie de cerin ele dvs. specifice de c tre medicul dvs., folosind un 
programator extern i o baghet  plasat  deasupra generatorului 
de impulsuri. 

3. Va trebui s  fiu adormit (anestezie general ) în timpul 
procedurii de implantare?  
Procedura de implantare are loc sub anestezie local  cu un sedativ 

or. Ve i fi treaz, u or somnolent, în cursul celor aproximativ dou  
ore cât timp are loc procedura în mod normal. 

4. Care sunt riscurile asociate cu acest tip de 
interven ie chirurgical ? 
Exist  riscul unei infec ii, la fel ca în cazul oric rei proceduri 
invazive. Exist  riscul ca mu chiul inimii s  fie perforat (o gaur  în 
peretele inimii) sau alte complica ii, dintre care unele pot necesita o 
interven ie chirurgical  ulterioar . Pute i g si o list  mai detaliat  a 
Posibilelor Complica ii în Sec iunea 3. 
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5. Cât timp va trebui s  stau în spital? 
În mod normal, în func ie de rutina din spital, ve i ajunge la spital cu 
o zi înainte de procedur , vi se va efectua procedura în ziua 
urm toare, r mâne i peste noapte i apoi merge i acas  a doua zi. 

6. Voi mai putea s  fac toate lucrurile pe care le fac acum? 
Da, cu excep ia cazului în care sunte i implicat în activit i sportive 
de contact sau dac  a i suferit un accident care v  poate afecta 
sistemul implantat sau poate interfera cu func ionarea acestuia. 
Medicul va discuta cu dvs. în detaliu acest aspect. 

7. OPTIMIZER Smart IPG trebuie înlocuit vreodat ? 
OPTIMIZER Smart IPG este alimentat de o baterie reînc rcabil . 
Medicul v  va ar ta cum s  reînc rca i dispozitivul i de câte ori s -l 
înc rca i. Odat  ce implantul ajunge la cel de-al aselea an de 
utilizare, medicul va trebui s  evalueze starea bateriei în timpul 
vizitelor dvs. de rutin . Pentru a facilita aceast  evaluare a bateriei, 
dup  cel de-al aselea an de utilizare, v  rug m s  înc rca i complet 
OPTIMIZER Smart IPG cu 7 zile înainte de vizita la medicul dvs. 
În plus, exist  riscul apari iei unei probleme referitor la o 
component  sau sond  care necesit  înlocuirea sau reutilizarea. Din 
moment  ce  OPTIMIZER  Smart  IPG  nu  este  un  dispozitiv  care  
sus ine via a, este pu in probabil s  fi i pus în pericol dac  
dispozitivul dvs. nu func ioneaz  conform a tept rilor. 
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INFORMA II IMPORTANTE: 
Electrofiziolog: 
Adresa:  
 
Ora : 

ara: Cod po tal: 
Telefon: 
 
 
Cardiolog: 
Adresa: 
 
Ora : 

ara: Cod po tal: 
Telefon: 
 
 
Spital 
Adresa: 
 
Ora : 

ara: Cod po tal: 
Telefon: 
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Medicamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generator de Impulsuri Implantabil 
OPTIMIZER Smart 
     Model Nr.: 
     Nr. de serie: 
 
Sonda 1 Model Nr.:                          S/N 
Sonda 2 Model Nr.:                          S/N 
Sonda 3 Model Nr.:                          S/N 
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NOTE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


