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1. UVOD
Vaš zdravnik je ugotovil, da imate določeno obliko odpovedi srca. 
Za lajšanje simptomov, ki so povezani s to boleznijo, Vam je 
zdravnik priporočil vsaditev vsadnega generatorja impulzov 
OPTIMIZER Smart (v nadaljnjem besedilu OPTIMIZER Smart 
IPG). Ta priročnik Vam bo v pomoč pri razumevanju elementov in 
delovanja sistema OPTIMIZER Smart IPG. 

Odpoved srca je klinično stanje, ki vsako leto prizadene približno 10 
milijonov ljudi po vsem svetu. Nedavna študija v Združenih državah 
Amerike je pokazala, da je pogostost odpovedi srca pri moških 378 
na 100.000, medtem ko je pri ženskah 289 na 100.0001. 

Odpoved srca je izraz, ki ga zdravniki uporabljajo za opisovanje 
znakov in simptomov povezanih z nezmožnostjo srčne mišice za 
črpanje zadostne količine krvi, ki jo telo potrebuje, brez nevarnega 
dviga krvnega (diastoličnega) tlaka. Simptomi odpovedi srca se 
lahko najprej kažejo v obliki utrujenosti, slabe vzdržljivosti ali 
mentalne zmedenosti ali v kombinaciji teh simptomov s težkim 
dihanjem, nabiranjem tekočine v pljučih, jetrih ali drugje v 
vaskularnem delu telesa, katerega prvi znak je običajno otekanje 
(edem) nog in/ali rok. 

Za zdravljenje odpovedi srca je trenutno na voljo veliko različnih 
zdravil. Vendar pa kljub vse večjemu številu zdravil pri nekaterih 
bolnikih takšen pristop ni zadosten. 

OPTIMIZER Smart IPG ne stimulira krčenja srčne mišice kot to 
počnejo srčni spodbujevalniki. Namesto tega je zasnovan tako, da 
med srčnimi utripi dobavlja posebne signale »modulacije srčne 
krčljivosti« (CCM) v steno med dvema glavnima črpalnima 
komorama (desnim in levim prekatom). Primarni učinek te terapije 
se pojavi na celični ravni v srčni mišici, saj pride do naravnega 

1 Trendi pri pojavljanju odpovedi srca in preživetju v populaciji, ki temelji na družbi, 
  Véronique L. Roger MD, et al; JAMA. 21. julij, 2004; 292:344-350. 
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izboljšanja učinkovitosti in moči srčnega krčenja; t.j. ob srčnem 
utripu je iz srca prečrpano več krvi.  

2. SISTEM OPTIMIZER SMART
Sistem OPTIMIZER Smart je namenjen za zdravljenje zmernih do 
resnih odpovedi srca. Sestavljen je iz naslednjih elementov: 

• Programirljiv OPTIMIZER Smart  IPG

• Mini polnilnik za OPTIMIZER

2.1 OPTIMIZER Smart IPG
OPTIMIZER Smart IPG je notranje napajan, programirljiv
in telemetrični pripomoček. Praviloma se vsadi pod kožo v
zgornjem levem delu prsnega koša. Z OPTIMIZER Smart
IPG-jem so povezana tri vodila, ki jih bo Vaš zdravnik med
postopkov vsaditve skozi veno vstavil v srce. Ta vodila
imajo elektrode, ki OPTIMIZER Smart IPG-ju omogočajo
spremljanje električne dejavnosti Vašega srca, ter dovajanje
posebnih signalov modulacije srčnega krčenja (CCM) do
srca ob določenem času med srčnimi utripi.

Kot omenjeno je OPTIMIZER Smart IPG telemetrična
naprava. To pomeni, da je pripomoček zasnovan z
možnostjo komuniciranja skozi kožo z zunanjo napravo,
podobno računalniku, imenovano programer OMNI II.
Programer uporablja izključno vaš zdravnik in njegovo
osebje, ki bodo prilagodili nastavitve OPTIMIZER Smart
IPG-ja za poseben utrip vašega srca. Vašemu zdravniku
omogoča dostop do pomembnih podatkov o tem, kako dobro
njegove programirane nastavitve zdravijo vašo bolezen.

OPTIMIZER Smart IPG ima polnljivo baterijo, ki podaljša
njegovo življenjsko dobo. Občasno bo potrebno Vaš
pripomoček ponovno napolniti. O tem, kak pogosto ga boste
morali polniti, Vas bo poučil Vaš zdravnik. Da bo ta
postopek za Vas kar se da udoben, boste prejeli mini
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polnilnik OPTIMIZER. Vaš zdravnik Vas bo poučil o 
njegovi ustrezni uporabi. 

Pričakovana življenjska doba baterije OPTIMIZER Smart 
IPG-ja je omejena s pričakovano življenjsko dobo njegove 
polnljive baterije. Polnljiva baterija v OPTIMIZER Smart 
IPG-ju bi morala delovati vsaj šest let. Baterija  
OPTIMIZER Smart IPG-ja bo sčasoma po mnogih 
ponovitvah polnjenja izgubila sposobnost, da se napolni do 
polne kapacitete. 

 

 
Slika 1: OPTIMIZER Smart IPG 
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2.2 Mini polnilnik za OPTIMIZER 
Mini polnilnik OPTIMIZER prav tako poganja baterija za 
ponovno polnjenje. Polnilna paličica je trajno pritrjena na 
napravo s kablom, ki je dovolj dolg, da lahko polnilnik 
postavite do 0,5 m (~20 inčev) vstran od sebe. Proces 
polnjenja se zažene samodejno brez pomembnega posega 
uporabnika. Za pravilno delovanje polnilnika prosimo glejte 
7. poglavje tega priročnika. 

 
Slika 2: Mini polnilnik za OPTIMIZER 
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3. MOŽNI ZAPLETI 
3.1 Povezani z vsaditvijo 
Kot vsak kirurški poseg, vsaditev OPTIMIZER Smart IPG-
ja vključuje določeno stopnjo tveganja. To poglavje Vam 
nudi razlage različnih možnih zapletov povezanih z 
vsaditvijo naprave. Nobeden od teh zapletov ni specifičen za 
OPTIMIZER Smart IPG, temveč se lahko pojavijo tudi med 
vsaditvijo podobnih sistemov (kot so srčni spodbujevalniki). 

Zapleti, povezani z vsaditvijo medicinskega pripomočka, ki 
so navedeni v medicinski literaturi vključujejo, vendar niso 
omejeni na: 

• Neenakomeren in/ali nevaren utrip srca, ki ga 
povzroči generator impulza. 

• Okužba - lahko zahteva kirurški poseg. 

• Koža nad pripomočkom se lahko odlušči (razje), pri 
čemer izpostavi del pripomočka. To zahteva 
kirurški popravek. 

• Naprava se lahko premakne s svojega izvirnega 
mesta pod kožo (migracija), kar zahteva, da Vaš 
zdravnik izvede še en poseg, da napravo zavaruje na 
njenem mestu. 

• Pride lahko do podkožnih krvavitev okrog ran(e), ali 
pa v podkožnem »žepku«, ki drži generator impulzov 
(hematom). To lahko zahteva kirurški popravek. 

• V »žepku« se lahko tudi začne nabirati tekočina, kar 
bo potrebno zdraviti. 

• Lahko ste preobčutljivi na katerega od materialov 
uporabljenih za OPTIMIZER Smart IPG, ki so 
izpostavljeni tkivom telesa (histotoksična reakcija). 
Čeprav redko, lahko to zahteva odstranitev naprave. 
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• Kap. 

• Kolaps pljuč. 

• Smrt. 
Zapleti povezani z vsaditvijo vodil, navedeni v 
medicinski literaturi vključujejo: 

• Vsajeno vodilo lahko prodre skozi steno srca. V 
redkih primerih je to privedlo do nevarnih stanj, ki so 
zahtevala kirurški popravek. 

• Če imate zelo tanko srčno steno, lahko pride do 
kolcanja vsakič, ko naprava dovede signal CCM, 
zaradi stimulacije freničnega živca ali same prepone. 
To lahko zahteva kirurški popravek. 

• Čeprav malo verjetno (1 %), lahko zaradi vsaditve 
vodil v venozni sistem pride do venske tromboze 
(nastanek strdka). To lahko zahteva 
kirurški popravek. 

Pripomoček OPTIMIZER Smart IPG  uporablja za 
zaznavanje dejavnosti vašega srca. Lahko pride do težav, 
ki vodila ovirajo pri zaznavanju. Te vključujejo: 

• Vodilo se lahko premesti z mesta, kjer je bilo 
nameščeno med vsaditvijo, zahtevajoč 
ponovno operacijo. 

• Vodilo se lahko zlomi ali prekine zaradi slabe 
električne povezave, kar zahteva ponovno operacijo. 

Zgoraj opisane težave z vodilom se lahko pojavijo kadarkoli 
med življenjsko dobo vodila. Običajno je potreben 
kirurški popravek. 
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3.2 Povezano z delovanjem 
pripomočka/polnilnika 

• OPTIMIZER Smart IPG lahko naleti na 
nepredvidljivo okvaro programske ali strojne 
opreme, zaradi katere ne bo mogel ustrezno 
zaznavati, ali dovajati signalov CCM, in ga bo 
potrebno zamenjati. 

• OPTIMIZER Smart IPG lahko pri zaznavanju naleti 
na interferenco z okolja, ter začne napačno dovajati 
signale CCM. Glejte poglavje 6.4. 

• Mini polnilnik OPTIMIZER morda ne bo deloval kot 
je zasnovan zaradi naključne napake programske ali 
strojne opreme in vsadnega generatorja impulza ne 
bo napolnil kot načrtovano. Potreben bo nadomestni 
polnilnik.  

4. VSADITEV PRIPOMOČKA OPTIMIZER 
SMART IPG 

Vsaditev OPTIMIZER Smart IPG in njegovih vodil zahteva kirurški 
poseg, med katerim boste budni in rahlo omamljeni. Lokalna 
anestezija se uporablja za omrtvičenje strani vsaditve, kar je 
običajno na zgornjem levem ali desnem delu prsnega koša, malo 
pod kožo. 

OPTIMIZER Smart IPG uporablja dve vodili, nameščeni na 
določenih mestih znotraj srca. Vsako vodilo ima na konici 
elektrodo. Vaš zdravnik bo vsako vodilo posebej napeljal skozi 
veliko veno neposredno v srce. Za ustrezno nameščanje je v pomoč 
fluoroskopija. Ko so elektrode nameščene in zaščitene, je običajno 
na koži narejen rez za »žepek«, ki drži OPTIMIZER Smart IPG. 

Vaš zdravnik bo nato vsajena vodila povezal s OPTIMIZER Smart 
IPG-jem, se prepričal, da ta pravilno deluje, ter jih vdel v žepek. 
Žepek zdravnik nato zašije, na rani pa je narejena obveza. Za 
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dokumentacijo o namestitvi elektrod v vašem srcu in orientaciji 
vsajenega generatorja impulzov bo potreben še rentgenski posnetek 
Vašega prsnega koša. 

Ob odpustu iz bolnišnice boste od Vašega zdravnika prejeli 
navodila, ki bodo vključevala: 

• Omejitve vaših fizičnih aktivnosti, dokler se kirurška rana 
ne zaceli. 

• Nasvete za umivanje, pri katerem se morate izogibati 
močenju ran, saj morajo te ostati suhe. 

• Urnik predpisanih nadaljnjih obiskov. 
Vaš prvi pregled pri zdravniku bo sledil približno dva tedna po 
vsaditvi. Zdravnik bo pregledal rane, odstranil morebitne šive ali 
metuljaste obliže in začel postopek programiranja Vašega 
OPTIMIZER Smart IPG-ja glede na vaše specifične potrebe. 
Istočasno boste prejeli tudi mini polnilnik OPTIMIZER in navodila 
glede njegove uporabe. Prepričajte se, da navodila razumete. Naj 
vas ne bo strah vprašati, če česa ne razumete. 

5. PO VSADITVI 
Pomembno je, da ste aktivno vpleteni v proces okrevanja, tako da 
skrbno upoštevate zdravnikova navodila, vključujoč: 

• Zdravniku povejte o rdečici, oteklini ali izcedku na 
mestu šivov. 

• Izogibajte se dviganju težkih predmetov dokler Vam 
zdravnik ne dovoli. 

• Sprehajajte se, telovadite in se kopajte skladno z 
navodili zdravnika. 

• V primeru vročine, ki vztraja več kot dva ali tri dni, 
pokličite zdravnika. 
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• Zdravnika vprašajte vse, kar Vas zanima o napravi, bitju srca 
ali zdravilih. Jemljite vsa zdravila, ki Vam jih predpiše 
vaš zdravnik. 

• Ne nosite tesnih oblačil, ki lahko dražijo kožo nad napravo. 

• Izogibajte se drgnjenju naprave ali okoliškega območja 
prsnega koša. 

• Če Vam tako naroči zdravnik, omejite gibe rok, ki lahko 
vplivajo na sistema odvoda. 

• Izogibajte se stika, ki lahko vodi do udarcev na strani 
vsadka. V primeru padca ali nesreče, ki povzročita udarec na 
strani vsadka, obiščite zdravnika. 

• Obiščite zdravnika, če opazite kar koli nepričakovanega ali 
nenavadnega, kot so na primer novi simptomi. 

• Zdravnika obvestite, če načrtujete daljše potovanje ali če 
načrtujete selitev v drug kraj. Zdravnika prosite za napotnico 
v tistem območju. 

• Zdravnik Vam bo morda omejil vožnjo, vsaj na začetku, da 
se izognete pretiranemu pritisku na rane. 

6. ŽIVLJENJE Z OPTIMIZER SMART IPG 
6.1 Splošna pričakovanja 
OPTIMIZER Smart IPG boste morda čutili pod kožo. 
Običajni premiki telesa generatorja ali priključenih vodil ne 
bodo poškodovali. Vendar je pomembno, da generatorja 
impulza ne poskušate premikati ali obračati. Vsajen je bil s 
specifično pozornostjo do kože, za zagotovitev ustrezne 
komunikacije s programerjem OMNI II in Vašim mini 
polnilnikom OPTIMIZER. 
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6.2 Vpliv na Vaše aktivnosti 
Ko se rane zacelijo, lahko pričakujete, da boste lahko 
ponovno začeli z Vašimi običajnimi aktivnostmi, vključno s 
spolnostjo. Vaš vsajen OPTIMIZER Smart IPG zaradi hoje, 
upogibanja ali drugih običajnih dnevnih aktivnosti ni 
prizadet. 

6.3 Zdravila 
Zdravila na recept, ki jih jemljete, kot Vam je naročeno, 
nimajo nobenega učinka na pravilno delovanje Vašega 
OPTIMIZER Smart IPG-ja. 

Na splošno vsaditev vašega OPTIMIZER Smart IPG ne bi 
smela zahtevati nikakršnih sprememb pri vaših običajnih 
zdravilih. 

6.4 Kako lahko druge naprave vplivajo na Vaš 
OPTIMIZER Smart IPG 

Na splošno gospodinjski pripomočki v dobrem stanju in 
osebna komunikacijska oprema, ki jih držite 25 cm ali več 
stran od vsadnega generatorja impulzov, nimajo nobenega 
učinka na OPTIMIZER Smart IPG. Vendar bodite pozorni, 
ko ste v bližini naprav, ki proizvajajo električna ali 
magnetna polja. Na primer, vpliv nekaterih električnih 
brivnikov, električnih orodij in električnih vžigalnih 
sistemov, vključno s tistimi, ki se uporabljajo na napravah ne 
bencinski pogon. Na splošno lahko upravljate opremo na 
bencinski pogon pod pogojem, da niso odstranjeni zaščitni 
pokrovi in druga zaščita. 

Izogibajte se nagibanja čez odprt predel za motor 
avtomobila, saj alternator ustvarja zelo močno 
elektromagnetno polje.  
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Vsakršna interferenca, ki jo zazna OPTIMIZER Smart IPG, 
lahko povzroči napake v zaznavanju Vašega srčnega utripa in 
posledično neskladnost signala CCM. 

Izogibajte se opreme ali naprav, ki vsebujejo močne magnete 
(npr. stereo zvočniki). OPTIMIZER Smart IPG ima vgrajeno 
magnetno stikalo, ki se v primeru, da je naprava preblizu 
močnega magneta, aktivira za 3 - 5 sekund, ter izklopi Vašo 
napravo. Če se to ponesreči zgodi, bo moral vaš zdravnik 
uporabiti programer OMNI II, da ponovno vklopi 
OPTIMIZER Smart IPG. Ker OPTIMIZER Smart IPG ni 
naprava za ohranjanje življenja, Vas tak dogodek ne bi smel 
ogroziti. 

Vedno poiščite zdravniško pomoč, preden vstopite v 
območje z opozorilom za bolnike s srčnimi spodbujevalniki 
(ali drugimi medicinskimi vsadnimi napravami) ali območje 
z industrijsko opremo ali radijskimi oddajniki, vključno z 
amaterskimi in prenosnimi radijskimi sprejemniki. 

Zdravnika, ki Vas obravnava, vedno opozorite na to, da imate 
vsajen OPTIMIZER Smart IPG, pred:  

• posegom, kjer bo uporabljena elektrokavterizacija 
(kirurško izžiganje); 

• postopkom, ki vključuje radiofrekventno ablacijo srca; 

• medicinsko diatermijo; 

• elektrokonverzijo (sinhronizirano kardioverzijo); 

• terapevtskim obsevanjem, nuklearno magnetno 
resonanco (NMR), slikanjem z magnetno resonanco 
(MRI), terapevtskim ultrazvokom, ali litotripsijo; 

Pozor: 

• OPTIMIZER Smart IPG je potrebno deaktivirati, ali 
pa ga skrbno opazovati pred in med zdravniškim 
posegom, pri kateri skozi telo potuje električni tok. 
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• OPTIMIZER Smart IPG naj ne bi bil neposredno 
izpostavljen terapevtskemu ultrazvoku ali 
terapevtskemu sevanju. Ta vrsta izpostavitve lahko 
pripomoček poškoduje, kar je mogoče na začetku 
spregledati. 

Sistemi proti kraji v trgovinah in varnostni sistemi na 
letališčih običajno ne poškodujejo OPTIMIZER Smart IPG. 
Vendar se ne zadržujte okoli tovrstne opreme. Preden boste 
šli skozi sistem varnostnega pregledovanja na letališču, 
priporočamo, da varnostnikom pokažete identifikacijsko 
kartico vašega OPTIMIZER Smart IPG-ja. 

6.5 Pomembnost identifikacijske 
kartice bolnika 

Vsak OPTIMIZER Smart IPG je dobavljen s posebno 
identifikacijsko kartico bolnika. To Vam bo zdravnik izročil 
po vsaditvi naprave. Dodatno informacije, ki jih zdravnik 
posreduje podjetju Impulse Dynamics, podjetju dovoljujejo, 
da Vas registrira kot prejemnika naprave, tako da bo lahko 
Vaš zdravnik ustrezno in v celoti obveščen v primeru, da je 
potreben nadzor izdelka. 

Pomembno je, da Vašo identifikacijsko kartico in seznam 
zdravil, ki jih jemljete, vedno nosite s seboj. V nujnih primerih 
identifikacijska kartica vsebuje pomembne informacije za 
zdravnika in bo pomagala pri hitrejšem in natančnejšem 
nudenju zdravniške pomoči, ki jo lahko potrebujete. 

Poleg tega je pomembno, da vse zdravnike in ostale, ki vam 
nudijo kakršno koli zdravstveno pomoč obvestite o tem, da 
imate vsajen  OPTIMIZER Smart IPG. Ko naslednjič 
obiščete vašega zdravnika ali zobozdravnika jim pokažite 
identifikacijsko kartico bolnika, tako da bo kopija le-te 
priložena vaši kartoteki. 
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7. MINI POLNILNIK OPTIMIZER 
Mini polnilnik OPTIMIZER je polnilnik, ki ga poganja polnljiva 
baterija in se uporablja za polnjenje baterije OPTIMIZER Smart 
IPG-ja. Pripomoček je dobavljen z adapterjem izmeničnega toka 
(Cell Con Battery Charger; vnos: 110–240VAC, 50-60Hz, 0,3A; 
Izhod: 8.4V, 1.3A) za ponovno polnjenje interne baterije. 

Opozorilo:  Če pripomočka OPTIMIZER Smart IPG ne polnite 
redno, se lahko samodejno ugasne, ko se baterija 
izprazni! 

Pozor: Mini polnilnik OPTIMIZER je lahko predmet in/ali vzrok za 
potencialen elektromagnetni ali drugi vpliv električnih naprav, ki 
delujejo v bližini. Prenosna in mobilna radiofrekvenčna oprema je 
posebej nagnjena k vplivu na običajno delovanje polnilnika. 

7.1 Sistemske komponente mini polnilnika 
OPTIMIZER 

Sistem mini polnilnika OPTIMIZER je sestavljen iz 
naslednjih komponent: 

• Mini polnilnik OPTIMIZER (s priključeno polnilno 
paličico) - uporablja se za polnjenje OPTIMIZER 
Smart IPG-ja. 

• Izmenični adapter - uporablja se za polnjenje interne 
baterije mini polnilnika OPTIMIZER in izoliranje 
od napetosti. 

• Nosilni kovček - uporablja se za transport mini 
polnilnika OPTIMIZER. 

• Pas za bolnika - (izbirno) uporablja se za držanje 
polnilca okrog prsi med polnjenjem OPTIMIZER 
Smart IPG-ja.  
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Slika 3: Mini polnilnik OPTIMIZER z izmeničnim adapterjem 

7.2 Način polnjenja mini polnilnika 
OPTIMIZER 

Induktivni prenos energije je edini uporaben način 
transkutanega polnjenja. Induktivni prenos energije temelji 
na oscilirajočem elektromagnetnem polju, ki ga proizvaja 
primarna tuljava. Magnetna polja lahko prodirajo skozi 
človeško tkivo skoraj brez oslabitve. Zato lahko energijo 
polja sprejme sekundarna tuljava, ki je priključena na 
električno omrežje vsadka in jo spremeni nazaj v 
električno energijo. 

7.3 Funkcije mini polnilnika OPTIMIZER  
Vaš mini polnilnik OPTIMIZER ima različne funkcije, ki 
imajo naslednji pomen: 
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• Indikator moči signala, paren s polnilcem 
vsadnega generatorja impulza: Vrstični grafični 
prikazovalnik, ki upodablja povezavo med 
polnilnikom in OPTIMIZER Smart IPG-jem. 

• Indikator »Kliči zdravnika« 7-segmentni LED 
zaslon za številčne kode 

• Indikator statusa baterije polnilnika: Vrstični 
grafični prikazovalnik, ki upodablja stanje polnjenja 
baterije mini polnilnika OPTIMIZER 

• Gumb za zagon: Gumb za zagon mini 
polnilnika OPTIMIZER 

• Indikator statusa baterije IPG: Vrstični grafični 
prikazovalnik, ki upodablja trenutno stanje polnjenja 
baterije OPTIMIZER Smart IPG-ja. 
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Slika 4: Funkcije mini polnilnika OPTIMIZER 
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7.4 Upravljanje mini polnilnika OPTIMIZER 
Mini polnilnik OPTIMIZER se uporablja za polnjenje 
baterije OPTIMIZER Smart IPG. Je posebej zasnovan za 
ustrezen nadzor procesa polnjenja z minimalnim poseganjem 
in za zagotavljanje Vaše varnosti. 

Opozorilo: Preko vtičnice I/O mini polnilnika OPTIMIZER 
ne poskušajte priključevati nobene opreme. To 
vtičnico lahko uporablja le osebje podjetja ali 
servisa. 

Uporaba mini polnilnika OPTIMIZER za polnjenje naprave 
OPTIMIZER Smart IPG je sestavljena iz dveh korakov: 

• polnjenje interne baterije mini 
polnilnika OPTIMIZER 

• polnjenje baterije naprave OPTIMIZER Smart IPG 
Opomba: Notranje baterije mini polnilnika OPTIMIZER in 
OPTIMIZER Smart IPG-ja NE MORETE polniti istočasno. 
NAJPREJ morate napolniti baterijo mini polnilnika 
OPTIMIZER in NATO lahko napolnite OPTIMIZER Smart 
IPG. 

1. Izhodni priključek izmeničnega adapterja priključite na 
vhod konektorja, ki se nahaja na zgornji levi strani 
polnilca in nato priključite izmenični napajalnik na 
napetost, da začnete s polnjenjem interne 
baterije polnilnika. 

Opomba: Izmenični adapter pred vsako uporabo preglejte, 
da ni nikjer poškodovan. Če je izmenični adapter potrebno 
zamenjati, kontaktirajte vašega predstavnika 
Impulse Dynamics. 

Opozorilo: Uporabljajte samo izmenični adapter, ki je bil 
priložen mini polnilniku OPTIMIZER za polnjenje 
baterije v mini polnilniku OPTIMIZER. 
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Pozor: Ne dotikajte se DC stikov izmeničnega adapterja. Če 
pride do nenamernega stika, to ne predstavlja 
nobenega pomembnega tveganja. 

2. Indikator statusa baterije polnilnika bo pokazal 
trenutno. Ker je ta postopek polnjenja popolnoma 
samodejen, lahko baterijo na primer polnite čez noč. 

3. Ko začnejo stalno svetiti vse štiri vrstice indikatorja 
baterije polnilca, je baterija mini polnilnika 
OPTIMIZER polna. 

4. Izključite izmenični adapter z mini polnilnika 
OPTIMIZER. Mini polnilnik OPTIMIZER lahko sedaj 
uporabite za polnjenje OPTIMIZER Smart IPG-ja. 

Opomba: Mini polnilnika OPTIMIZER ne morete uporabiti 
za polnjenje OPTIMIZER Smart IPG-ja, dokler adapterja 
izmeničnega toka ne izklopite s polnilca. 

5. Za polnjenje OPTIMIZER Smart IPG-ja najprej 
zagotovite stabilen, udoben položaj, ki se idealno nagiba 
pod kotom 45° (kavč, naslonjač).  Dodaten pas lahko 
uporabite za držanje polnilnika na udobnem položaju 
med polnjenjem. 

6. Polnilno paličico namestite neposredno nad stranjo, kjer 
je vsajen OPTIMIZER Smart IPG. Kabel polnilne 
paličice si lahko obesite okoli vratu, tako da polnilna 
paličica počiva na vaših prsih. 

Opomba: Polnilnika ne uporabljajte v bližini druge 
elektronske opreme. Če zadostne vmesne razdalje ni mogoče 
zagotoviti, je polnilnik potrebno nadzorovati za 
normalno delovanje. 

7. Začnite postopek polnjenja s pritiskom na tipko začni, 
držite jo 3-4 sekunde. 

8. Polnilno paličico počasi premikajte preko mesta vsadka, 
ter pri tem opazujte indikator moči signala 
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povezovanja IPG, ki prikazuje stanje povezave med 
OPTIMIZER Smart IPG-jem in polnilno paličico. 
Premeščajte polnilno paličico, dokler ne zasvetijo vse 
štiri vrstice na indikatorju moči signala 
povezovanjaIPG-.  Polnilnik bo samodejno poiskal 
mesto najmočnejšega signala OPTIMIZER Smart IPG-
ja. 

9. Ko polnilna paličica vzpostavi povezavo s OPTIMIZER 
Smart IPG-jem, bo mini polnilnik OPTIMIZER začel 
postopek polnjenja. 

Opomba: Če je polnilna paličica slabo postavljena, ali je 
bila premeščena, bo mini polnilnik OPTIMIZER prikazal 
manj osvetljenih vrstic na indikatorju moči signala 
povezovanja IPG. Dodatno boste slišali zvočni signal 
približno enkrat na sekundo. Če se to pojavi, polnilno palico 
premaknite nazaj na pravilen položaj. 

Opomba: Če je položaj polnilne palice glede na 
OPTIMIZER Smart IPG še naprej slab, se proces polnjenja 
samodejno ustavi. Ko pride do tega, je potrebno začeti nov 
postopek polnjenja, ki ga sprožite s ponovnim pritiskom 
Start (tipke za zagon). 

10. Indikator stanja baterije vsadnega generatorja 
impulzov prikazuje napredek polnjenja OPTIMIZER 
Smart IPG-ja. 

Opomba: Med procesom polnjenja popolnoma napolnite 
napravo. Če je baterija zelo izpraznjena lahko polnjenje 
baterije OPTIMIZER Smart IPG-ja traja več kot eno uro. Če 
baterije ni mogoče popolnoma napolniti, ponovite postopek 
polnjenja. Če je baterija popolnoma izpraznjena, bo za 
popolno napolnjenje baterije morda potrebnih več postopkov 
polnjenja. 

11. Ko se baterija OPTIMIZER Smart IPG-ja popolnoma 
napolni, se zasliši dolg zvočni signal in osvetljene so vse 
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štiri vrstice indikatorja statusa baterije pripomočka 
OPTIMIZER Smart IPG. Postopek polnjenja bo potem 
samodejno prekinjen in polnilnik se bo izklopil. 

Za zaustavitev postopka polnjenja preden je bil zaključen, 
odstranite polnilno palico s strani vsadka. Polnilnik bo 
potem samodejno ustavil postopek polnjenja. Alternativno, 
lahko polnilnik izklopite tako da ponovno pritisnete Start 
Button (tipko za zagon). 
Polnilnik nadzoruje temperaturo vsajenega OPTIMIZER 
Smart IPG, tako da njegova temperatura le neznatno naraste. 
Če želite obnoviti postopek polnjenja po premoru, počakajte 
približno 10 minut preden začnete nov postopek polnjenja, 
da dovolite, da se temperatura vsajenega OPTIMIZER Smart 
IPG povrne na normalno. 

7.5 Pogostost polnjenja 
Optimalno delovanje baterije za ponovno polnjenje v 
OPTIMIZER Smart IPG-ja je zagotovljeno le, če je baterija 
popolnoma napolnjena vsak teden. Ni pomembno kateri dan 
ali uro izberete za polnjenje OPTIMIZER Smart IPG-ja, 
vendar je priporočljivo, da med cikli polnjenja ne preteče 
več kot en teden. 

Če nivo napolnjenosti baterije OPTIMIZER Smart IPG-ja 
pade pod določen prag, je terapija samodejno ustavljena. Če 
do tega pride, bo potrebno baterijo naprave OPTIMIZER 
Smart IPG-ja  napolniti, preden ponovno začne s terapijo. 
Ko je postopek polnjenja končan, bo OPTIMIZER Smart 
IPG samodejno začel s terapijo s predhodno nastavljenimi 
parametri. Kadar se ne počutite dobro, vedno izvedite 
ponovno polnjenje, da zagotovite, da naprave pravilno 
deluje. Če naprave ne morete ponovno napolniti, se 
posvetujte z zdravnikom kolikor hitro je mogoče. 
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7.6 Številčne kode 
Mini polnilnik OPTIMIZER je bil zasnovan tako, da Vam 
pošlje določena opozorila glede stanja OPTIMIZER Smart 
IPG-ja, ter glede stanja mini polnilnika OPTIMIZER. 

Če polnilnik zazna stanje, ki zahteva ukrep, se bo na 
indikatorju »Call Doctor« (»kliči zdravnika«) mini 
polnilnika OPTIMIZER prikazala številka kode. 

Če se prikaže številčna koda, si zabeležite številčno kodo 
prikazano na indikatorju »Call Doctor« (»kliči 
zdravnika«) ter navedene podatke uporabite za lažje 
odločanje o naslednjem koraku. 

• Za številčne kode »0«, »1«, »2«, »3«, »4« in »8« se 
prosimo obrnite na Vašega zdravnika, da Vas naroči 
za takojšen pregled naprave OPTIMIZER Smart 
IPG-ja. 

Opomba: Kadar se ne počutite dobro, vedno izvedite 
ponovno polnjenje, da zagotovite, da naprave 
pravilno deluje. 

• Ko je prikazana številčna koda 5, to pomeni, da je 
polnilnik zaznal začasno vprašanje glede telesne 
temperature in je končal proces polnjenja. Postopek 
polnjenja ponovite pozneje. Če polnilec več dni 
zapored prikazuje isto numerično kodo, se z 
zdravnikom dogovorite za sestanek, da preveri 
delovanje vašega OPTIMIZER Smart IPG-ja.  

• Če je prikazana številčna koda 6, to pomeni, da je 
mini polnilnik OPTIMIZER zaznal interno napako in 
prekinil postopek polnjenja. Obrnite se na zdravnika 
za nadomestni polnilnik. 

• Če je prikazana številčna koda 7, to pomeni, da je 
mini polnilnik OPTIMIZER zaznal, da vsajena 
naprava ni OPTIMIZER Smart IPG in je ustavil 
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postopek polnjenja. Obrnite se na zdravnika za 
ustrezen polnilnik. 

7.7 Čiščenje mini polnilnika OPTIMIZER 
Opozorilo: Pred čiščenjem izmenični adapter vedno 
izključite iz mini polnilnika OPTIMIZER. 

Zunanjo površino mini polnilnika OPTIMIZER lahko čistite 
samo z mehko krpo, rahlo ovlaženo z vodo (popolnoma 
jo ožemite). 

Pozor: NE uporabljajte topil ali čistilnih krp impregniranih s 
kemičnimi čistilnimi sredstvi. 

Opozorilo: NE poskušajte čistiti električnih konektorjev 
mini polnilnika OPTIMIZER. 

Opozorilo: NE potapljajte delov mini polnilnika 
OPTIMIZER v vodo. Lahko pride do poškodb enote. 

7.8 Vzdrževanje mini polnilnika OPTIMIZER 
Mini polnilnik OPTIMIZER ne vsebuje delov, ki bi jih bilo 
potrebno servisirati. Če mini polnilnik OPTIMIZER ne 
deluje, se za nadomestni polnilnik obrnite na zdravnika. 

Opozorilo: Spreminjanje te opreme ni dovoljeno. 
Pričakovana življenjska doba baterije v mini polnilniku 
OPTIMIZER je 5 let. Če mini polnilnik OPTIMIZER ni 
zmožen popolnoma napolniti OPTIMIZER Smart IPG, 
potem ko je bila baterija polnilnika popolnoma napolnjena, 
se prosimo obrnite na zdravnika za nadomestni polnilnik. 

7.9 Shranjevanje in rokovanje z mini 
polnilnikom OPTIMIZER 

Ko prejmete mini polnilnik OPTIMIZER, ga ne 
izpostavljajte ekstremno vročim ali hladnim pogojem. Mini 
polnilnik OPTIMIZER hranite na hladnem, suhem mestu. 
Naprave ne puščajte v avtomobilu ali na prostem dlje časa. 
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Občutljiva elektronika se lahko zaradi temperaturnih 
ekstremov, še posebej visoke vročine, poškoduje. Za 
pravilno delovanje polnilnika naj ne bi uporabljali, če je 
temperatura okolice nad 27 °C. Če je potrebno, ga pred 
začetkom postopka polnjenja premaknite na hladno mesto, 
kjer je temperatura okolice pod 27 °C. 

Dodatno je potrebno Vaš mini polnilnik OPTIMIZER hraniti 
v normalnih okoljskih pogojih: 1) relativna vlažnost med 
20 % in 75 %; in 2) atmosferski tlak med 700 hPa in 
1060 hPa. 
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7.10 Odstranjevanje mini polnilnika 
OPTIMIZER 

Če mini polnilnika OPTIMIZER ne potrebujete več, ga 
lahko vrnete v zdravniško ordinacijo. 

Opozorilo: Mini polnilnika OPTIMIZER NE odvrzite v 
smeti. Mini polnilnik OPTIMIZER vsebuje litijeve baterije 
kot tudi sestavne dele, ki niso skladni z RoHS. Če je mini 
polnilnik OPTIMIZER potrebno odstraniti, ga ustrezno 
odstranite skladno z lokalnimi predpisi glede odstranjevanja 
takšnega materiala. 

8. ZAMENJAVA OPTIMIZER SMART 
IPG-JA 

Vaš OPTIMIZER Smart IPG vsebuje baterijo za ponovno polnjenje 
in zamenjava pripomočka zaradi odpovedi baterije ni pričakovana v 
času garancijske dobe, dokler baterijo tedensko polnite. Vsadni 
pripomočki, ki uporabljajo baterije, ki jih ni mogoče ponovno 
napolniti, je vedno potrebno zamenjati, ko porabijo uporabno 
kapaciteto polnjenja. Nenazadnje, še vedno lahko pride do vzroka, 
zakaj pripomoček  ali eno njegovih vodil ne deluje skladno s 
pričakovanji. V tem primeru, Vam bo zdravnik razložil razlog(e) in 
Vas naročil za nadomestni poseg. 

Ta postopek je tipično bolj področno omejen in morda ne bo 
zahteval hospitalizacije čez noč. Na splošno, po operacijska nega 
povezana s posegom zamenjave naprave ni drugačna od tiste, ki ste 
jo doživeli pri prvem posegu. 
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9. POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA 
1. Zakaj mi je zdravnik priporočil vsaditev OPTIMIZER 

Smart IPG? 
Zdravnik Vam je postavil diagnozo oblike odpovedi srca, ki se 
lahko zdravi s OPTIMIZER Smart IPG-jem. Do danes niste bili 
uspešno zdravljeni z uporabo standardnih medicinskih postopkov. 
Zato Vaš zdravnik verjame, da ste dober kandidat za vsaditev 
OPTIMIZER Smart IPG-ja, ki vam bo morda pomagal pri 
zdravljenju vašega stanja. 

2. Kakšna je pravzaprav naloga OPTIMIZER Smart IPG-ja? 
OPTIMIZER Smart IPG nadzoruje Vaš srčni ritem in dostavlja 
signale modulacije srčnega krčenja v zelo specifičnem času med 
utripi srca. Signali so namenjeni povečanju moči vsakega krčenja, 
tako da olajšajo simptome odpovedi srca. OPTIMIZER Smart IPG 
je vaš zdravnik s pomočjo zunanjega programerja in programerske 
paličice programiral za vaše posebne potrebe. 

3. Me bodo med postopkom vsaditve uspavali 
(splošna anestezija)?  
Postopek vsaditve je opravljen pod lokalno anestezijo z blagimi 
pomirjevali. V času postopka, ki traja približno dve uri, boste budni, 
čeprav zaspani. 

4. Katera tveganja so povezana s to vrsto posega? 
Obstaja nevarnost okužbe, kot pri vseh invazivnih postopkih. 
Obstaja nevarnost preluknjanja srčne mišice (v steno srca je 
narejena luknja) ali drugi zapleti, ki bodo morda zahtevali nadaljnje 
kirurške posege. Podrobnejši seznam Možnih zapletov najdete 
v poglavju 3. 



 

26 

5. Kako dolgo moram ostati v bolnišnici? 
Običajno, odvisno od rutine v bolnišnici, boste v bolnišnico prispeli 
dan pred posegom, poseg bo opravljen naslednji dan, nato boste 
hospitalizirani čez noč in naslednji dan boste lahko 
bolnišnico zapustili. 

6. Bom še vedno lahko počel/a stvari, ki jih počnem sedaj? 
Da, razen če se ukvarjate s kontaktnim športom ali drugimi 
aktivnostmi ali ste udeleženi v nesreči, ki lahko poškoduje Vaš 
vsajen sistem ali vpliva na njegovo delovanje. O podrobnostih se bo 
z Vami pogovoril Vaš zdravnik. 

7. Bo potrebno OPTIMIZER Smart IPG kdaj zamenjati? 
OPTIMIZER Smart IPG poganja baterija za ponovno polnjenje. Vaš 
zdravnik Vam bo pokazal kako napolniti napravo in kako pogosto jo 
polniti. Ko vsadek doseže šest let delovanja, bo moral vaš zdravnik 
med rutinskim pregledom preveriti stanje baterije. Takrat boste 
morali popolnoma napolniti vaš OPTIMIZER Smart IPG sedem dni 
pred obiskom zdravnika, da zdravniku omogočite 
preverjanje baterije. 

Lahko se pojavijo težave s komponentami, ali pa potreba po 
zamenjavi vodil. Ker OPTIMIZER Smart IPG ni pripomoček za 
ohranjanje življenja, Vas nepravilno delovanje pripomočka ne bi 
smelo ogroziti. 
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POMEMBNE INFORMACIJE: 
Elektrofiziolog: 
Naslov:  
 
Mesto: 
Država: Poštna številka: 
Telefonska številka: 
 
 
Kardiolog: 
Naslov: 
 
Mesto: 
Država: Poštna številka: 
Telefonska številka: 
 
 
Bolnišnica: 
Naslov: 
 
Mesto: 
Država: Poštna številka: 
Telefonska številka: 
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Zdravila: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPTIMIZER Smart IPG 
     Št. modela: 
     Št. serije: 
 
Št. modela vodila 1:                          S/N 
Št. modela vodila 2:                          S/N 
Št. modela vodila 3:                          S/N 



 

29 

OPOMBE: 
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