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1. INLEDNING 

Din läkare har diagnostiserat dig med en form av hjärtsvikt. För att 

lindra dina symtom förknippade med denna sjukdom har din läkare 

rekommenderat att en OPTIMIZER Smart implanterbar 

pulsgenerator (IPG) bör implanteras. Syftet med denna manual är att 

hjälpa dig förstå OPTIMIZER Smart-systemets delar och 

användning. 

Hjärtsvikt är ett kliniskt tillstånd som årligen påverkar cirka 10 

miljoner personer världen över. En studie i USA fann nyligen att 

förekomsten av hjärtsvikt i män var 378 per 100 000 och 289 per 100 

000 för kvinnor1. 

Ordet hjärtsvikt används av läkare för att beskriva tecken och symtom 

förknippade med hjärtmuskelns oförmåga att pumpa tillräckligt med 

blod för att uppfylla kroppens behov utan en farlig höjning av 

blodtrycket (diastoliskt). Symtom på hjärtsvikt kan ta formen av 

trötthet, låg träningstolerans, mental förvirring eller en kombination 

av dessa symtom tillsammans med andningssvårigheter, 

vätskeansamling i lungorna, levern och på andra platser i kroppens 

kärlbädd. Ett första tecken är ofta svullnad (ödem) i benen och/eller 

armarna. 

Det finns för närvarande ett antal olika läkemedel med olika 

mekanismer för att behandla hjärtsvikt. Trots att antalet läkemedel 

växer är inte denna behandlingsmetod tillräcklig för alla patienter. 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn stimulerar inte hjärtmuskeln att 

dra ihop sig som en pacemaker. Den är istället konstruerad för att ge 

specialiserade ”hjärtsammandragningsmodulationssignaler” till 

väggen mellan de två huvudsakliga pumpande kamrarna (höger och 

vänster hjärtkammare) när hjärtat drar ihop sig. Behandlingens 

huvudsakliga verkan sker på cellnivå i hjärtmuskeln, vilket naturligt 

                                                 

1 Trends in Heart Failure Incidence and Survival in a Community-Based Population, 

  Véronique L. Roger MD, et al; JAMA. Juli 21, 2004; 292:344-350. 
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förbättrar styrkan och effektiviteten i hjärtats sammandragning, d.v.s. 

mer blod pumpas från hjärtat med varje hjärtslag.  

2. OPTIMIZER SMART-SYSTEMET 

OPTIMIZER Smart-systemet är avsett för att behandla måttlig till 

svårt hjärtsvikt. Det består av följande delar: 

 Programmerbar OPTIMIZER Smart implanterbar 

pulsgenerator 

 OPTIMIZER-miniladdare 

2.1 OPTIMIZER Smart implanterbar 

pulsgenerator 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn är en internt driven, 

programmerbar, telemetrisk anordning Den implanteras 

normalt under huden överst till vänster eller höger i 

bröstkorgen. OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn är ansluten 

till två (alternativt tre) implanterbara trådar som din läkare för 

in genom en stor ven och in i hjärtat under implantationen. 

Dessa trådar har elektroder som låter OPTIMIZER Smart-

pulsgeneratorn övervaka ditt hjärtas elektriska aktivitet och 

avger särskilda hjärtsammandragningsmodulationssignaler 

till hjärtat vid specifika tidpunkter under hjärtslagen. 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn är en telemetrisk 

anordning. Det innebär att anordningen har förmågan att 

kommunicera genom huden med en extern, datorliknande 

anordning kallad OMNI II Programmer. Programmeraren 

används endast av din läkare eller vårdpersonal för att anpassa 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorns inställningar efter din 

puls. Detta låter din läkare hämta viktig information från 

anordningen för att avgöra hur väl dess programmerade 

inställningar behandlar din sjukdom.  

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn har ett laddningsbart 

batteri som låter den fungera längre. Du kommer att behöva 
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ladda din anordning regelbundet. Din läkare kommer att 

informera dig om hur ofta du behöver ladda den. För att göra 

det så enkelt som möjligt för dig kommer du att få en 

OPTIMIZER-miniladdare. Din läkare kommer att förklara 

hur du använder den. 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorns förväntade livslängd 

begränsas av dess laddningsbara batteris förväntade livslängd. 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorns laddningsbara batteri 

bör ge minst sex års drift. Med tiden och återkommande 

laddningar kommer batteriet i OPTIMIZER Smart-

pulsgeneratorn förlora förmågan att laddas helt. 

 

 

Figur 1: OPTIMIZER Smart-pulsgenerator 
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2.2 OPTIMIZER-miniladdare 

OPTIMIZER-miniladdaren drivs också av ett laddningsbart 

batteri. Laddningsstaven är fast ansluten till anordningen med 

en sladd som låter sig ställa laddaren upp till 0,5 m bort från 

dig. Laddningen går automatiskt och kräver inte att du gör 

något särskilt. Se avsnitt 7 av denna handbok för mer 

information om hur du använder laddaren. 

 

Figur 2: OPTIMIZER-miniladdare 
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3. POTENTIELLA KOMPLIKATIONER 

3.1 I samband med implantationen 

Precis som med alla kirurgiska ingrepp innebär 

implantationen av OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn en viss 

mån av risk. Detta avsnitt är avsett att förklara de olika 

potentiella komplikationerna som är förknippade med att få 

anordningen implanterad. Inga av dessa komplikationer är 

unika för OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn, men kan även 

uppstå vid implantation av liknande system (såsom 

pacemakers). 

Följande är exempel på komplikationer förknippade med 

implantationen av medicintekniska anordningar som 

rapporterats i den medicinska litteraturen: 

 Oregelbunden och/eller farlig hjärtrytm som orsakas 

av pulsgeneratorn. 

 Infektion – Kan kräva kirurgiskt ingripande. 

 Huden över anordningen kan erodera och blotta delar 

av maskinen. Detta kräver kirurgiskt ingripande. 

 Anordningen kan förflyttas från sin ursprungliga 

position under huden (migration), vilket kräver en 

ytterligare operation för att fästa den. 

 Du kan blöda under huden runt såret eller i ”fickan” 

som görs under huden för att hålla pulsgeneratorn 

(hematom). Detta kan kräva kirurgiskt ingripande. 

 Vätska kan ansamlas i ”fickan” som skapas under 

huden för att hålla pulsgeneratorn, vilket kräver 

behandling. 

 Du kan vara allergisk mot en eller flera av materialen 

som används i OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn 

som är exponerade mot kroppsvävnaden (histotoxisk 
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reaktion). I ovanliga fall kan detta innebära att 

anordningen måste avlägsnas. 

 Slaganfall. 

 Kollapsad lunga. 

 Död. 

Följande är exempel på komplikationer förknippade med 

trådimplantationen i den medicinska litteraturen: 

 Implanterade trådar kan trycka sig genom 

hjärtväggen. I ovanliga fall kan detta leda till ett 

farligt tillstånd som måste opereras. 

 Om din hjärtvägg är mycket tunn kan du hicka varje 

gång anordningen avger en CCM-signal på grund av 

att den freniska nerven eller diafragman stimuleras. 

Detta kan kräva kirurgiskt ingripande. 

 Även om risken är låg (<1 %) kan ventrombos 

(koagelbildning) uppstå när trådarna placeras i det 

venösa systemet. Detta kan kräva kirurgiskt 

ingripande. 

OPTIMIZE Smart-pulsgeneratorn använder trådarna för 

att detektera elektrisk aktivitet i ditt hjärta. Problem som 

kan påverka trådens förmåga att utföra sin funktion kan 

uppstå. Dessa inkluderar: 

 Trådar kan rubbas från sin ursprungliga position, 

vilket innebär att en operation krävs. 

 En tråd kan spricka eller gå av och orsaka dålig 

elektrisk anslutning, vilket innebär att en operation 

krävs. 

Ovannämnda trådproblem kan uppstå när som helst under 

deras implanterade livslängd. Detta kräver normalt kirurgiska 

ingrepp. 
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3.2 Förknippade med anordningens/laddarens 

användning 

 OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn kan få problem 

med att känna av och avge CCM-signaler på grund 

av slumpmässiga mjuk- eller hårdvaruproblem, vilket 

innebär att den måste bytas ut. 

 OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn kan upptäcka 

omgivande interferens och avge felaktiga CCM-

signaler. Se avsnitt 6.4. 

 OPTIMIZER-miniladdaren kan drabbas av 

funktionsproblem på grund av slumpmässiga mjuk- 

eller hårdvaruproblem och inte korrekt ladda 

pulsgeneratorn. Det innebär att laddaren måste bytas 

ut.  

4. IMPLANTATION AV OPTIMIZER 

SMART-PULSGENERATOR 

Implantationen av OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn och trådarna 

kräver en operation, under vilken du kommer att vara vaken och lätt 

bedövad. Lokalbedövning används för implantationsplatsen, vilken 

typiskt är i den övre vänstra eller högra delen av bröstkorgen under 

huden. 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn använder två (alternativt tre) 

implanterbara trådar som placeras på specifika platser i hjärtat. Varje 

tråd har en elektrod på spetsen. Din läkare kommer att föra in varje 

tråd genom en stor ven och in i hjärtat. Fluoroskopi används för att 

placera dem rätt. När elektroderna är på plats och fästa görs normalt 

ett snitt i huden och en ”ficka” skapas för att hålla OPTIMIZER 

Smart-pulsgeneratorn. 

Din läkare kommer sedan att ansluta de implanterade trådarna till 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn, bekräfta att den fungerar korrekt 

och placera den i fickan. Fickan sys sedan ihop och såret bandageras. 
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Din bröstkorg kommer sedan att röntgas för att dokumentera var 

elektroderna är placerade i hjärtat och den implanterade 

pulsgeneratorns riktning. 

När du skrivs ut kommer din läkare att informera dig om följande: 

 Begränsningar, om några, av fysisk aktivitet tills snittet har 

läkt 

 Hur du badar, var särskilt noga med att såren måste hållas 

torra 

 Ett schema för de föreskrivna uppföljningsbesöken. 

Din första uppföljning med läkaren kommer att äga rum ungefär två 

veckor efter implantationen. Läkaren kommer att undersöka snitten, 

ta loss eventuella stygn eller förband och börjar programmera din 

OPTIMIZER Smart-pulsgenerator efter dina specifika behov. Du 

kommer också att få din OPTIMIZER-miniladdare och få reda på hur 

du använder den. Se till att du förstår alla instruktionerna. Tveka inte 

att ställa frågor och det är något du undrar över. 

5. EFTER IMPLANTATIONEN 

Det är viktigt att du tar en aktiv roll i din läkeperiod och följer 

läkarens instruktioner noga, inklusive att: 

 Rapportera rodnad, svullnad och dränage från snitten till din 

läkare. 

 Undvik att lyfta tunga föremål tills din läkare gett 

klartecken. 

 Gå, träna och bada enligt din läkares anvisningar. 

 Se till att kontakta din läkare om du drabbas av feber som 

varar i mer än två till tre dagar. 

 Fråga din läkare om det är något du undrar över om din 

anordning, hjärtrytm eller dina läkemedel. Se till att ta alla 

läkemedel enligt din läkares anvisningar. 
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 Bär inte åtsittande kläder som kan irritera huden över 

anordningen. 

 Undvik att gnugga anordningen eller området runt den. 

 Begränsa armrörelser som kan påverka trådsystemet på din 

läkares inrådan. 

 Undvik kraftig fysisk kontakt som kan leda till stötar eller 

slag mot implantationsplatsen. Om du trillar eller är med om 

en olycka som leder till stötar eller slag mot 

implantationsplatsen, måste du kontakta din läkare. 

 Kontakta din läkare om du märker något oväntat eller 

ovanligt, såsom nya symtom. 

 Informera din läkare om du planerar att resa långt eller flytta 

till en annan ort. Be din läkare om en remiss till den nya 

orten. 

 Din läkare kan be dig begränsa ditt körande, åtminstone 

under den första tiden, för att undvika att belasta dina sår. 

6. LEVA MED OPTIMIZER SMART-

PULSGENERATOR 

6.1 Allmänna förväntningar 

Du kommer att kunna känna OPTIMIZER Smart-

pulsgeneratorn under huden. Normala kroppsrörelser kommer 

inte att skada den eller de anslutna trådarna. Det är dock 

viktigt att du inte försöker röra eller vrida pulsgeneratorn. Den 

har implanterats i en specifik riktning mot huden för att kunna 

kommunicera med OMNI II Programmer och din 

OPTIMIZER-miniladdare. 

6.2 Effekter på dina aktiviteter 

När såren från din operation har läkt kan du förvänta dig 

återgå till normal aktivitet, inklusive sex. Din implanterade 



 

10 

OPTIMIZER Smart-pulsgenerator påverkas inte av att gå, 

böja sig eller andra vardagliga aktiviteter. 

6.3 Läkemedel 

Receptbelagda läkemedel som tas som anvisat påverkar inte 

din OPTIMIZER Smart-pulsgenerator. 

Som regel bör inte implantationen av din OPTIMIZER Smart-

pulsgenerator innebära att du ändrar hur du tar några 

läkemedel. 

6.4 Hur andra anordningar kan påverka din 

OPTIMIZER Smart-pulsgenerator 

Som regel har hushållsapparater i gott skick och personliga 

kommunikationsapparater som hålls 25 cm eller längre bort 

från pulsgeneratorn ingen effekt på din OPTIMIZER Smart-

pulsgenerator. Dock bör du vara försiktig i närheten av 

anordningar som avger elektriska eller magnetiska fält. Till 

exempel kan interferens uppstå på grund av elektriska 

rakhyvlar, elverktyg och elektriska antändningssystem, 

inklusive antändningssystem som används av bensindriven 

utrustning. Som regel kan bensindriven utrustning användas 

förutsatt att inga skyddande huvar, mantlar och andra 

avskärmande anordningar inte har avlägsnats. 

Undvik att luta dig över öppna bilmotorer då 

växelströmsgeneratorn avger ett väldigt kraftigt 

elektromagnetiskt fält.  

Sådan interferens kan detekteras av OPTIMIZER Smart-

pulsgeneratorn som falska hjärtsignaler och avge felaktiga 

CCM-signaler. 

Du bör undvika att komma för nära utrustning eller apparater 

med starka magneter (t.ex. högtalare). OPTIMIZER Smart-

pulsgeneratorn innehåller en magnetbrytare som kan 

aktiveras genom att hålla en stark magnet nära anordningen i 
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3 – 5 sekunder för att stänga av den. Om detta sker oavsiktligt 

måste din läkare använda OMNI II Programmer för att sätta 

på din OPTIMIZER Smart-pulsgenerator igen. Då 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn inte är en 

livsuppehållande anordning bör detta inte utgöra någon fara 

för dig. 

Konsultera alltid läkare innan du beträder områden med 

varningsskyltar för pacemakerpatienter (eller andra 

implanterbara medicintekniska anordningar) eller områden 

med industrimaskiner eller radiosändare, inklusive 

amatörradio eller mobil radio. 

Informera alltid din läkare om att du har en implanterad 

OPTIMIZER Smart-pulsgenerator innan:  

 Du genomgår operationer där elektrokauterisering 

ska användas; 

 Du genomgår procedurer med RF-ablation; 

 Du genomgår medicinsk högfrekvensuppvärmning; 

 Du genomgår kardioversion; 

 Du genomgår strålningsbehandling, kärnmagnetisk 

resonans (NMR), magnetisk resonanstomografi 

(MRI), ultraljudsbehandling eller litotripsi. 

Varning: 

 OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn bör antingen 

avaktiveras eller noga övervakas innan och under 

läkarvård där elektrisk ström leds genom kroppen. 

 OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn bör inte utsättas 

direkt för ultraljuds- eller strålningsbehandling. 

Denna typ av exponering kan skada anordningen på 

sätt som inte är omedelbart uppenbara. 
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Stöldskyddssystem och flygplatssäkerhetskontroller kommer 

normalt inte skada din OPTIMIZER Smart-pulsgenerator. 

Dröj dock inte kvar nära utrustningen. Innan du går igenom 

flygplatssäkerhetskontroller bör du visa ditt OPTIMIZER 

Smart-patientkort för säkerhetspersonalen. 

6.5 Vikten av ditt patientkort 

Varje implanterbar OPTIMIZER Smart-pulsgenerator 

kommer med ett patientkort. Din läkare kommer att ge dig 

kortet efter att anordningen har implanterats. Dessutom låter 

informationen din läkare ger Impulse Dynamics registrera dig 

som mottagare av en anordning som företaget tillverkat så att 

din läkare kan få eventuell produktinformation. 

Det är viktigt att du alltid har med dig ditt patientkort och en 

lista över dina läkemedel. I nödfall innehåller patientkortet 

viktig information för vårdpersonal om du behöver akutvård. 

Dessutom är det viktigt att du informerar alla dina vårdgivare 

om att du har fått en OPTIMIZER Smart-anordning 

implanterad. Nästa gång du besöker din läkare eller 

tandläkare visar du dem ditt patientkort så att de kan kopiera 

det för sina handlingar. 

7. OPTIMIZER-MINILADDARE 

OPTIMIZER-miniladdaren drivs av ett laddningsbart batteri och 

används för att ladda OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorns batteri. 

Anordningen levereras med en växelströmsadapter (Cell Con-

batteriladdare, ineffekt: 110–240 V AC, 50-60 Hz, 0,3 A; uteffekt: 

8,4 V, 1,3 A) för att ladda det interna batteriet. 

Varning:  Om OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn inte laddas 

regelbundet kommer den att stängas av när batteriet 

laddas ur! 

Varning: OPTIMIZER-miniladdaren kan påverkas av, och kan 

orsaka, elektromagnetisk interferens eller interferens från annan 
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elektrisk utrustning i sin närhet. Portabel och mobil radioutrustning 

är särskilt benägen att försämra laddarens normala funktion. 

7.1 OPTIMIZER-miniladdarsystemets 

komponenter 

OPTIMIZER Mini-laddarsystemet består av följande 

komponenter: 

 OPTIMIZER-miniladdare (med fäst laddningsstav) – 

som används för att ladda OPTIMIZER Smart-

pulsgeneratorn. 

 Växelströmsadapter – används för att ladda 

OPTIMIZER-miniladdarens interna batteri och 

isolera den från eluttaget. 

 Bärväska – används för att transportera 

OPTIMIZER-miniladdarsystemet 

 Patientrem – (tillval) används för att hålla laddaren 

runt midjan medan OPTIMIZER Smart-

pulsgeneratorn laddas.  
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Figur 3: OPTIMIZER-miniladdare med växelströmsadapter 

7.2 Hur OPTIMIZER-miniladdaren fungerar 

Induktiv energiöverföring är den enda praktiska transkutana 

laddningsmetoden. Induktiv energiöverföring använder ett 

oscillerande elektromagnetisk fält som genereras av en primär 

spole. Magnetiska fält kan tränga igenom mänsklig vävnad 

med så gott som ingen dämpning. Därmed kan energifältet tas 

upp av en sekundär spole som är ansluten till implantatets 

elektriska krets och omvandlas tillbaka till elektrisk energi. 
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7.3 OPTIMIZER-miniladdarens funktioner 

Din OPTIMIZER-miniladdare har flera funktioner: 

 Pulsgeneratorladdarens signalindikator: 
Stapelindikatorn visar signalstyrkan mellan laddaren 

och OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn 

 ”Ring läkare”-indikator: LED-display med sju 

segment för sifferkoder 

 Laddarens batterinivå: Stapeldisplay som visar 

OPTIMIZER-miniladdarens batterinivå 

 Startknapp: OPTIMIZER-miniladdarens startknapp 

 Pulsgeneratorns batterinivå: Stapeldisplay som 

visar OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorns batterinivå 
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Figur 4: OPTIMIZER-miniladdarens funktioner 
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7.4 Använda OPTIMIZER-miniladdaren 

OPTIMIZER-miniladdaren används för att ladda 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorns batteri. Den är särskilt 

konstruerad för att sköta laddningen utan att du behöver göra 

något och för att hålla dig säker. 

Varning: Försök inte ansluta någon utrustning till 

OPTIMIZER-miniladdarens in-ut-port. Denna 

port är endast avsedd för användning i fabrik eller 

av servicetekniker. 

OPTIMIZER-miniladdaren används för att ladda 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn i följande två steg: 

 Ladda OPTIMIZER-miniladdarens interna batteri 

 Ladda OPTIMIZER-pulsgeneratorns batteri 

Obs: Du kan INTE ladda OPTIMIZER-miniladdarens interna 

batteri och OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn samtidigt. Du 

måste FÖRST ladda OPTIMIZER-miniladdarens batteri och 

SEDAN ladda OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn. 

1. Koppla in växelströmsadapterns likströmskontakt i 

uttaget överst till vänster på laddaren och koppla in 

växelströmsadaptern i eluttaget för att ladda laddarens 

interna batteri. 

Obs: Kontrollera om växelströmsadaptern är skadad varje 

gång den ska användas. Kontakta representant från Impulse 

Dynamics om du behöver en ny växelströmsadapter. 

Varning: Endast växelströmsadaptern som levereras med 

OPTIMIZER-miniladdaren får användas för att 

ladda batteriet i OPTIMIZER-miniladdaren. 

Varning: Rör inte växelströmsadapterns likströmskontakter. 

Oavsiktlig kontakt utgör dock ingen allvarlig risk. 
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2. Batterinivåindikatorn visar laddarens interna 

batterinivå. Då laddningen är helt automatisk kan du till 

exempel ladda batteriet under natten. 

3. När alla fyra staplarna på laddarens 

batterinivåindikator lyser kontinuerligt är 

OPTIMIZER-miniladdaren helt laddad. 

4. Koppla ur växelströmsadaptern från OPTIMIZER-

miniladdaren. OPTIMIZER-miniladdaren kan nu 

användas för att ladda OPTIMIZER Smart-

pulsgeneratorn. 

Obs: OPTIMIZER-miniladdaren kan inte användas för at 

ladda OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn innan 

växelströmsadaptern har kopplats ur från laddaren. 

5. För att ladda OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn ser du 

till att ligga stilla och bekvämt i 45° graders lutning (soffa, 

fåtölj).  Remmen kan användas för att se till att laddaren 

ligger bekvämt medan den laddas. 

6. Placera laddningsstaven rakt över OPTIMIZER Smart-

pulsgeneratorns implantationsplats. Om du vill kan du 

lägga stavens sladd runt halsen så att laddningsstaven 

ligger mot bröstet över kläderna. 

Obs: Laddaren bör inte användas nära annan elektrisk 

utrustning. Om tillräcklig spatial separation inte kan 

upprätthållas måste laddaren övervakas för att säkerställa att 

den fungerar normalt. 

7. Starta laddningen genom att hålla inne startknappen i 3–

4 sekunder. 

8. Rör långsamt laddningsstaven över implantationsplatsen 

och kontrollera signalstyrkan mellan pulsgeneratorn 

och laddaren för att bekräfta att OPTIMIZER Smart-

pulsgeneratorn och laddningsstaven kommunicerar. 

Flytta laddningsstaven tills så många staplar som möjligt 
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lyser på signalindikatorn. Laddaren kommer automatiskt 

att söka efter platsen med den starkaste signalen från 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn. 

9. När laddningsstaven har upprättat kontakt med 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn kommer 

OPTIMIZER-miniladdaren att börja ladda 

pulsgeneratorn. 

Obs: Om laddningsstaven ligger fel eller har förskjutits 

kommer OPTIMIZER-miniladdaren att visa få lysande 

staplar på signalindikatorn. Dessutom kommer en ljudsignal 

att avges cirka en gång per sekund. Om detta sker måste du 

lägga laddningsstaven rätt. 

Obs: Om laddningsstavens position i förhållande till 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn inte rättas till kommer 

laddningen automatiskt att pausas. Om detta sker måste 

laddningen startas om genom att trycka på 

startknappen igen. 

10. Pulsgeneratorns batterinivåindikator visar hur 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorns laddas. 

Obs: Försök ladda anordningen helt under 

laddningssessionen. Att ladda OPTIMIZER Smart-

pulsgeneratorns batteri kan ta längre än en timme om det är 

kraftigt urladdat. Om anordningen inte kan laddas helt under 

en session, upprepa processen igen. Om batteriet är kraftigt 

urladdat kan flera dagliga laddningssessioner krävas för att 

ladda OTPIMIZER Smart-pulsgeneratorn helt. 

11. När OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn har laddats helt 

avges en lång ljudsignal och alla fyra staplar på 

pulsgeneratorns batterinivåindikator kommer att lysa. 

Laddningen avslutas sedan automatiskt och laddaren 

stängs av. 
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För att avsluta laddningssessionen innan den är klar tar du 

bort laddningsstaven från implantationsplatsen. Laddaren 

kommer automatiskt att pausa laddningen. Alternativt kan 

laddaren stängas av genom att trycka på startknappen igen. 

Laddaren övervakar din implanterade OPTIMIZER Smart-

pulsgenerators temperatur så att den endast ökar lite. Om du 

vill återuppta laddningen efter att ha pausat den bör du vänta 

cirka tio minuter innan du påbörjar den nya 

laddningssessionen för att låta din implanterade OPTIMIZER 

Smart-pulsgenerator återgå till normal temperatur. 

7.5 Laddningsschema 

För bästa resultat måste OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn 

laddas helt varje vecka. Vilken dag eller tid du laddar din 

OPTIMIZER Smart-pulsgenerator spelar ingen roll, men vi 

rekommenderar att du inte låter mer än en vecka gå mellan 

laddningssessionerna. 

Om OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorns batterinivå 

underskrider ett visst tröskelvärde pausas behandlingen 

automatiskt. Om detta sker måste din OPTIMIZER Smart-

pulsgenerator laddas innan behandlingen återupptas. När 

laddningen är klar kommer din OPTIMIZER Smart-

pulsgenerator automatiskt återuppta behandlingen med de 

tidigare programmerade parametrarna. Du bör alltid ladda 

pulsgeneratorn om du inte mår bra för att säkerställa att 

anordningen fungerar. Kontakta din läkare omedelbart om du 

inte kan ladda anordningen. 
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7.6 Sifferkoder 

OPTIMIZER-miniladdaren är utformad för att ge dig 

varningar om OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn och 

OPTIMIZER-miniladdarens status. 

Om laddaren detekterar en situation som måste åtgärdas visas 

en sifferkod på OPTIMIZER-miniladdarens ”Ring läkare”-

indikatorn. 

Om en sifferkod visas antecknar du den och slår upp den i 

detta avsnitt för att avgöra vad du ska göra härnäst. 

 Om sifferkoden är ”0”, ”1”, ”2”, ”3”, ”4” eller ”8” 

måste du kontakta din läkare för att snarast boka en 

kontroll av din OPTIMIZER Smart-pulsgenerator. 

Obs: Tänk på att du alltid bör ladda pulsgeneratorn om du inte 

mår bra för att säkerställa att anordningen fungerar. 

 Om sifferkoden 5 visas innebär det att laddaren har 

upptäckt ett tillfälligt problem med 

kroppstemperaturen och har avbrutit laddningen. 

Ladda pulsgeneratorn vid ett senare tillfälle. Om 

laddaren visar denna sifferkod upprepade gånger 

under flera dagar bör du kontakta din läkare för att 

snarast boka en kontroll av din OPTIMIZER Smart-

pulsgenerator. 

 Om sifferkoden 6 visas innebär det att OPTIMIZER-

miniladdaren har upptäckt ett internt fel och avbrutit 

laddaren. Kontakta din läkare för att få en ny laddare. 

 Om sifferkoden 7 visas innebär det att OPTIMIZER-

miniladdaren har upptäckt att den implanterade 

anordningen inte är en OPTIMIZER Smart-

pulsgenerator och avbrutit laddningen. Kontakta din 

läkare för att få rätt laddare. 
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7.7 Rengöra OPTIMIZER-miniladdaren 

Varning:  Koppla alltid ur växelströmsadaptern från 

OPTIMIZER-miniladdaren innan den rengörs. 

Rengör OPTIMIZER-miniladdarens utsida vid behov endast 

med en duk lätt fuktad med vatten (helt urvriden). 

Varning: ANVÄND INTE lösningsmedel eller 

rengöringsdukar som impregnerats med kemiska 

rengöringsmedel. 

Varning: FÖRSÖK INTE rengöra OPTIMIZER-

miniladdarens eluttag. 

Varning: SÄNK INTE ner någon del av OPTIMIZER-

miniladdaren i vatten. Detta kan skada anordningen. 

7.8 Underhålla OPTIMIZER-miniladdaren 

OPTIMIZER-miniladdaren innehåller inga delar som kan 

underhållas av användaren. Om OPTIMIZER-miniladdaren 

inte fungerar kontaktar du din läkare för att få en ny laddare. 

Varning: Utrustningen får inte modifieras. 

OPTIMIZER-miniladdarens batteri har en förväntad 

livslängd på 5 år. Om din OPTIMIZER-miniladdare inte kan 

ladda OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn helt även om 

laddarens batteri är fulladdat, kontaktar du din läkare för att 

få en ny laddare. 

7.9 Förvara och hantera OPTIMIZER-

miniladdaren 

När du fått din OPTIMIZER-miniladdare får den inte utsättas 

för kraftig värme eller kyla. Förvara OPTIMIZER-

miniladdaren svalt och torrt. Lämna inte anordningarna i bilen 

eller utomhus under längre tid. Den känsliga elektroniken kan 

skadas av extrema temperaturer, särskilt hög värme. För att 

säkerställa normal funktion bör inte OPTIMIZER-
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miniladdaren användas om omgivningstemperaturen 

överstiger 27°C. Om nödvändigt bör du gå till en sval plats 

där omgivningstemperaturen understiger 27°C innan du 

påbörjar laddningen. 

Dessutom bör din OPTIMIZER-miniladdare hållas i normala 

miljöförhållanden: (1) relativ luftfuktighet 20 % till 75 % och 

(2) lufttryck 700 hPa till 1060 hPa. 

7.10 Avfallshantering för OPTIMIZER-

miniladdaren 

Om OPTIMIZER-miniladdaren inte längre behövs kan du 

lämna tillbaka den hos din läkare. 

Varning: KASTA INTE OPTIMIZER-miniladdaren i 

soporna. OPTIMIZER-miniladdaren innehåller 

litiumjonbatterier samt komponenter som inte uppfyller kraven 

i RoHS-direktivet. Om OPTIMIZER-miniladdaren måste 

kastas måste detta ske i enlighet med alla lokala förordningar 

avseende avfallshanteringen av sådana material. 

8. BYTA UT DIN OPTIMIZER SMART-

PULSGENERATOR 

Din OPTIMIZER Smart-pulsgenerator innehåller ett laddningsbart 

batteri och anordningen förväntas inte behöva bytas ut på grund av 

att batteriet inte kan laddas inom garantiperioden så länge den laddas 

varje vecka. Implanterbara anordningar med icke-laddningsbara 

batterier måste alltid bytas ut när batteriet har laddats ur. Oavsett kan 

det hända att anordningen eller någon av dess trådar inte fungerar som 

förväntat. I sådana fall kommer din läkare förklara varför och boka 

en ersättningsoperation. 

Denna operation är normalt inte lika omfattande och du behöver inte 

ligga kvar på sjukhuset över natten. Som regel skiljer sig den post-

operativa vården förknippad med utbytesoperationen inte från den 

första operationen. 



 

24 

9. VANLIGA FRÅGOR 

1. Varför har min läkare rekommenderat att jag får en 

implanterad OPTIMIZER Smart-pulsgenerator? 

Din läkare har diagnostiserat dig med en form av hjärtsvikt som kan 

behandlas med en implanterbar OPTIMIZER Smart-pulsgenerator. 

Du har hittills inte framgångsrikt behandlats med andra metoder. 

Därmed anser din läkare att du är en god kandidat för att få en 

implanterad OPTIMIZER Smart-pulsgenerator för att behandla din 

sjukdom. 

2. Vad gör din OPTIMIZER Smart-pulsgenerator? 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn övervakar din hjärtrytm och 

avger hjärtsammandragningsmodulationssignaler vid väldigt 

specifika tider när hjärtat drar ihop sig. Dessa signaler är avsedda att 

stärka varje sammandragning och lindra dina hjärtsviktsymtom. 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn programmeras efter dina 

specifika krav av läkaren med en extern programmerare och en stav 

som placeras över din pulsgenerator. 

3. Måste jag sövas under implantationen?  

Implantationen utförs med mild lokalbedövning. Du kommer att vara 

vaken, men sömnig, under de två timmarna som operationen normalt 

tar. 

4. Vilka risker är förknippade med operationen? 

Som med alla invasiva ingrepp finns en infektionsrisk. Det finns en 

risk att hjärtmuskeln perforeras (ett hål görs i hjärtväggen) eller andra 

komplikationer, vilka kan kräva ytterligare operationer. En ingående 

lista över potentiella komplikationer finns i avsnitt 3. 
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5. Hur länge måste jag vara inskriven? 

Beroendes på sjukhusets praxis kommer du att gå till sjukhuset dagen 

innan operationen, opereras dagen efter, sova över och sedan skrivas 

ut dagen efter. 

6. Kan jag fortfarande göra samma saker jag gör nu? 

Ja. Om du inte utövar kontaktsporter eller andra aktiviteter eller 

drabbas av en olycka som kan skada eller störa ditt implanterade 

system. Din läkare kommer att diskutera detta ingående med dig. 

7. Kommer OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn att behöva 

bytas ut? 

OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn drivs också av ett laddningsbart 

batteri. Din läkare kommer att visa hur du laddar anordningen och 

förklara hur ofta den behöver laddas. När implantatet är sex år 

gammalt måste din läkare avgöra batteriets tillstånd under dina 

regelbundna uppföljningsbesök. För att underlätta bedömningen av 

batteriet efter sex års drift ska du ladda din OPTIMIZER Smart-

pulsgenerator sju dagar innan ditt läkarbesök. 

Dessutom finns risken att problem uppstår med komponenter eller 

trådar, vilket kan innebära att pulsgeneratorn måste bytas ut eller att 

en ny operation krävs. Då OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn inte 

är en livsuppehållande anordning bör detta inte utgöra någon fara 

för dig om den inte skulle fungera som förväntat. 
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VIKTIG INFORMATION: 

Elektrofysiolog: 

Adress:  

 

Ort: 

Land: Postnummer: 

Telefonnr: 

 

 

Kardiolog: 

Adress: 

 

Ort: 

Land: Postnummer: 

Telefonnr: 

 

 

Sjukhus: 

Adress: 

 

Ort: 

Land: Postnummer: 

Telefonnr: 
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Läkemedel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIMIZER Smart implanterbar pulsgenerator 

     Modellnr: 

     Serienr. 

 

Tråd 1 modellnr:                          Serienummer 

Tråd 2 modellnr:                          Serienummer 

Tråd 3 modellnr:                          Serienummer 
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1. INLEDNING 


Din läkare har diagnostiserat dig med en form av hjärtsvikt. För att 


lindra dina symtom förknippade med denna sjukdom har din läkare 


rekommenderat att en OPTIMIZER Smart implanterbar 


pulsgenerator (IPG) bör implanteras. Syftet med denna manual är att 


hjälpa dig förstå OPTIMIZER Smart-systemets delar och 


användning. 


Hjärtsvikt är ett kliniskt tillstånd som årligen påverkar cirka 10 


miljoner personer världen över. En studie i USA fann nyligen att 


förekomsten av hjärtsvikt i män var 378 per 100 000 och 289 per 100 


000 för kvinnor1. 


Ordet hjärtsvikt används av läkare för att beskriva tecken och symtom 


förknippade med hjärtmuskelns oförmåga att pumpa tillräckligt med 


blod för att uppfylla kroppens behov utan en farlig höjning av 


blodtrycket (diastoliskt). Symtom på hjärtsvikt kan ta formen av 


trötthet, låg träningstolerans, mental förvirring eller en kombination 


av dessa symtom tillsammans med andningssvårigheter, 


vätskeansamling i lungorna, levern och på andra platser i kroppens 


kärlbädd. Ett första tecken är ofta svullnad (ödem) i benen och/eller 


armarna. 


Det finns för närvarande ett antal olika läkemedel med olika 


mekanismer för att behandla hjärtsvikt. Trots att antalet läkemedel 


växer är inte denna behandlingsmetod tillräcklig för alla patienter. 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn stimulerar inte hjärtmuskeln att 


dra ihop sig som en pacemaker. Den är istället konstruerad för att ge 


specialiserade ”hjärtsammandragningsmodulationssignaler” till 


väggen mellan de två huvudsakliga pumpande kamrarna (höger och 


vänster hjärtkammare) när hjärtat drar ihop sig. Behandlingens 


huvudsakliga verkan sker på cellnivå i hjärtmuskeln, vilket naturligt 


                                                 


1 Trends in Heart Failure Incidence and Survival in a Community-Based Population, 


  Véronique L. Roger MD, et al; JAMA. Juli 21, 2004; 292:344-350. 
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förbättrar styrkan och effektiviteten i hjärtats sammandragning, d.v.s. 


mer blod pumpas från hjärtat med varje hjärtslag.  


2. OPTIMIZER SMART-SYSTEMET 


OPTIMIZER Smart-systemet är avsett för att behandla måttlig till 


svårt hjärtsvikt. Det består av följande delar: 


 Programmerbar OPTIMIZER Smart implanterbar 


pulsgenerator 


 OPTIMIZER-miniladdare 


2.1 OPTIMIZER Smart implanterbar 


pulsgenerator 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn är en internt driven, 


programmerbar, telemetrisk anordning Den implanteras 


normalt under huden överst till vänster eller höger i 


bröstkorgen. OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn är ansluten 


till två (alternativt tre) implanterbara trådar som din läkare för 


in genom en stor ven och in i hjärtat under implantationen. 


Dessa trådar har elektroder som låter OPTIMIZER Smart-


pulsgeneratorn övervaka ditt hjärtas elektriska aktivitet och 


avger särskilda hjärtsammandragningsmodulationssignaler 


till hjärtat vid specifika tidpunkter under hjärtslagen. 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn är en telemetrisk 


anordning. Det innebär att anordningen har förmågan att 


kommunicera genom huden med en extern, datorliknande 


anordning kallad OMNI II Programmer. Programmeraren 


används endast av din läkare eller vårdpersonal för att anpassa 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorns inställningar efter din 


puls. Detta låter din läkare hämta viktig information från 


anordningen för att avgöra hur väl dess programmerade 


inställningar behandlar din sjukdom.  


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn har ett laddningsbart 


batteri som låter den fungera längre. Du kommer att behöva 
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ladda din anordning regelbundet. Din läkare kommer att 


informera dig om hur ofta du behöver ladda den. För att göra 


det så enkelt som möjligt för dig kommer du att få en 


OPTIMIZER-miniladdare. Din läkare kommer att förklara 


hur du använder den. 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorns förväntade livslängd 


begränsas av dess laddningsbara batteris förväntade livslängd. 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorns laddningsbara batteri 


bör ge minst sex års drift. Med tiden och återkommande 


laddningar kommer batteriet i OPTIMIZER Smart-


pulsgeneratorn förlora förmågan att laddas helt. 


 


 


Figur 1: OPTIMIZER Smart-pulsgenerator 
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2.2 OPTIMIZER-miniladdare 


OPTIMIZER-miniladdaren drivs också av ett laddningsbart 


batteri. Laddningsstaven är fast ansluten till anordningen med 


en sladd som låter sig ställa laddaren upp till 0,5 m bort från 


dig. Laddningen går automatiskt och kräver inte att du gör 


något särskilt. Se avsnitt 7 av denna handbok för mer 


information om hur du använder laddaren. 


 


Figur 2: OPTIMIZER-miniladdare 
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3. POTENTIELLA KOMPLIKATIONER 


3.1 I samband med implantationen 


Precis som med alla kirurgiska ingrepp innebär 


implantationen av OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn en viss 


mån av risk. Detta avsnitt är avsett att förklara de olika 


potentiella komplikationerna som är förknippade med att få 


anordningen implanterad. Inga av dessa komplikationer är 


unika för OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn, men kan även 


uppstå vid implantation av liknande system (såsom 


pacemakers). 


Följande är exempel på komplikationer förknippade med 


implantationen av medicintekniska anordningar som 


rapporterats i den medicinska litteraturen: 


 Oregelbunden och/eller farlig hjärtrytm som orsakas 


av pulsgeneratorn. 


 Infektion – Kan kräva kirurgiskt ingripande. 


 Huden över anordningen kan erodera och blotta delar 


av maskinen. Detta kräver kirurgiskt ingripande. 


 Anordningen kan förflyttas från sin ursprungliga 


position under huden (migration), vilket kräver en 


ytterligare operation för att fästa den. 


 Du kan blöda under huden runt såret eller i ”fickan” 


som görs under huden för att hålla pulsgeneratorn 


(hematom). Detta kan kräva kirurgiskt ingripande. 


 Vätska kan ansamlas i ”fickan” som skapas under 


huden för att hålla pulsgeneratorn, vilket kräver 


behandling. 


 Du kan vara allergisk mot en eller flera av materialen 


som används i OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn 


som är exponerade mot kroppsvävnaden (histotoxisk 
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reaktion). I ovanliga fall kan detta innebära att 


anordningen måste avlägsnas. 


 Slaganfall. 


 Kollapsad lunga. 


 Död. 


Följande är exempel på komplikationer förknippade med 


trådimplantationen i den medicinska litteraturen: 


 Implanterade trådar kan trycka sig genom 


hjärtväggen. I ovanliga fall kan detta leda till ett 


farligt tillstånd som måste opereras. 


 Om din hjärtvägg är mycket tunn kan du hicka varje 


gång anordningen avger en CCM-signal på grund av 


att den freniska nerven eller diafragman stimuleras. 


Detta kan kräva kirurgiskt ingripande. 


 Även om risken är låg (<1 %) kan ventrombos 


(koagelbildning) uppstå när trådarna placeras i det 


venösa systemet. Detta kan kräva kirurgiskt 


ingripande. 


OPTIMIZE Smart-pulsgeneratorn använder trådarna för 


att detektera elektrisk aktivitet i ditt hjärta. Problem som 


kan påverka trådens förmåga att utföra sin funktion kan 


uppstå. Dessa inkluderar: 


 Trådar kan rubbas från sin ursprungliga position, 


vilket innebär att en operation krävs. 


 En tråd kan spricka eller gå av och orsaka dålig 


elektrisk anslutning, vilket innebär att en operation 


krävs. 


Ovannämnda trådproblem kan uppstå när som helst under 


deras implanterade livslängd. Detta kräver normalt kirurgiska 


ingrepp. 
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3.2 Förknippade med anordningens/laddarens 


användning 


 OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn kan få problem 


med att känna av och avge CCM-signaler på grund 


av slumpmässiga mjuk- eller hårdvaruproblem, vilket 


innebär att den måste bytas ut. 


 OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn kan upptäcka 


omgivande interferens och avge felaktiga CCM-


signaler. Se avsnitt 6.4. 


 OPTIMIZER-miniladdaren kan drabbas av 


funktionsproblem på grund av slumpmässiga mjuk- 


eller hårdvaruproblem och inte korrekt ladda 


pulsgeneratorn. Det innebär att laddaren måste bytas 


ut.  


4. IMPLANTATION AV OPTIMIZER 


SMART-PULSGENERATOR 


Implantationen av OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn och trådarna 


kräver en operation, under vilken du kommer att vara vaken och lätt 


bedövad. Lokalbedövning används för implantationsplatsen, vilken 


typiskt är i den övre vänstra eller högra delen av bröstkorgen under 


huden. 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn använder två (alternativt tre) 


implanterbara trådar som placeras på specifika platser i hjärtat. Varje 


tråd har en elektrod på spetsen. Din läkare kommer att föra in varje 


tråd genom en stor ven och in i hjärtat. Fluoroskopi används för att 


placera dem rätt. När elektroderna är på plats och fästa görs normalt 


ett snitt i huden och en ”ficka” skapas för att hålla OPTIMIZER 


Smart-pulsgeneratorn. 


Din läkare kommer sedan att ansluta de implanterade trådarna till 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn, bekräfta att den fungerar korrekt 


och placera den i fickan. Fickan sys sedan ihop och såret bandageras. 
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Din bröstkorg kommer sedan att röntgas för att dokumentera var 


elektroderna är placerade i hjärtat och den implanterade 


pulsgeneratorns riktning. 


När du skrivs ut kommer din läkare att informera dig om följande: 


 Begränsningar, om några, av fysisk aktivitet tills snittet har 


läkt 


 Hur du badar, var särskilt noga med att såren måste hållas 


torra 


 Ett schema för de föreskrivna uppföljningsbesöken. 


Din första uppföljning med läkaren kommer att äga rum ungefär två 


veckor efter implantationen. Läkaren kommer att undersöka snitten, 


ta loss eventuella stygn eller förband och börjar programmera din 


OPTIMIZER Smart-pulsgenerator efter dina specifika behov. Du 


kommer också att få din OPTIMIZER-miniladdare och få reda på hur 


du använder den. Se till att du förstår alla instruktionerna. Tveka inte 


att ställa frågor och det är något du undrar över. 


5. EFTER IMPLANTATIONEN 


Det är viktigt att du tar en aktiv roll i din läkeperiod och följer 


läkarens instruktioner noga, inklusive att: 


 Rapportera rodnad, svullnad och dränage från snitten till din 


läkare. 


 Undvik att lyfta tunga föremål tills din läkare gett 


klartecken. 


 Gå, träna och bada enligt din läkares anvisningar. 


 Se till att kontakta din läkare om du drabbas av feber som 


varar i mer än två till tre dagar. 


 Fråga din läkare om det är något du undrar över om din 


anordning, hjärtrytm eller dina läkemedel. Se till att ta alla 


läkemedel enligt din läkares anvisningar. 
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 Bär inte åtsittande kläder som kan irritera huden över 


anordningen. 


 Undvik att gnugga anordningen eller området runt den. 


 Begränsa armrörelser som kan påverka trådsystemet på din 


läkares inrådan. 


 Undvik kraftig fysisk kontakt som kan leda till stötar eller 


slag mot implantationsplatsen. Om du trillar eller är med om 


en olycka som leder till stötar eller slag mot 


implantationsplatsen, måste du kontakta din läkare. 


 Kontakta din läkare om du märker något oväntat eller 


ovanligt, såsom nya symtom. 


 Informera din läkare om du planerar att resa långt eller flytta 


till en annan ort. Be din läkare om en remiss till den nya 


orten. 


 Din läkare kan be dig begränsa ditt körande, åtminstone 


under den första tiden, för att undvika att belasta dina sår. 


6. LEVA MED OPTIMIZER SMART-


PULSGENERATOR 


6.1 Allmänna förväntningar 


Du kommer att kunna känna OPTIMIZER Smart-


pulsgeneratorn under huden. Normala kroppsrörelser kommer 


inte att skada den eller de anslutna trådarna. Det är dock 


viktigt att du inte försöker röra eller vrida pulsgeneratorn. Den 


har implanterats i en specifik riktning mot huden för att kunna 


kommunicera med OMNI II Programmer och din 


OPTIMIZER-miniladdare. 


6.2 Effekter på dina aktiviteter 


När såren från din operation har läkt kan du förvänta dig 


återgå till normal aktivitet, inklusive sex. Din implanterade 
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OPTIMIZER Smart-pulsgenerator påverkas inte av att gå, 


böja sig eller andra vardagliga aktiviteter. 


6.3 Läkemedel 


Receptbelagda läkemedel som tas som anvisat påverkar inte 


din OPTIMIZER Smart-pulsgenerator. 


Som regel bör inte implantationen av din OPTIMIZER Smart-


pulsgenerator innebära att du ändrar hur du tar några 


läkemedel. 


6.4 Hur andra anordningar kan påverka din 


OPTIMIZER Smart-pulsgenerator 


Som regel har hushållsapparater i gott skick och personliga 


kommunikationsapparater som hålls 25 cm eller längre bort 


från pulsgeneratorn ingen effekt på din OPTIMIZER Smart-


pulsgenerator. Dock bör du vara försiktig i närheten av 


anordningar som avger elektriska eller magnetiska fält. Till 


exempel kan interferens uppstå på grund av elektriska 


rakhyvlar, elverktyg och elektriska antändningssystem, 


inklusive antändningssystem som används av bensindriven 


utrustning. Som regel kan bensindriven utrustning användas 


förutsatt att inga skyddande huvar, mantlar och andra 


avskärmande anordningar inte har avlägsnats. 


Undvik att luta dig över öppna bilmotorer då 


växelströmsgeneratorn avger ett väldigt kraftigt 


elektromagnetiskt fält.  


Sådan interferens kan detekteras av OPTIMIZER Smart-


pulsgeneratorn som falska hjärtsignaler och avge felaktiga 


CCM-signaler. 


Du bör undvika att komma för nära utrustning eller apparater 


med starka magneter (t.ex. högtalare). OPTIMIZER Smart-


pulsgeneratorn innehåller en magnetbrytare som kan 


aktiveras genom att hålla en stark magnet nära anordningen i 
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3 – 5 sekunder för att stänga av den. Om detta sker oavsiktligt 


måste din läkare använda OMNI II Programmer för att sätta 


på din OPTIMIZER Smart-pulsgenerator igen. Då 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn inte är en 


livsuppehållande anordning bör detta inte utgöra någon fara 


för dig. 


Konsultera alltid läkare innan du beträder områden med 


varningsskyltar för pacemakerpatienter (eller andra 


implanterbara medicintekniska anordningar) eller områden 


med industrimaskiner eller radiosändare, inklusive 


amatörradio eller mobil radio. 


Informera alltid din läkare om att du har en implanterad 


OPTIMIZER Smart-pulsgenerator innan:  


 Du genomgår operationer där elektrokauterisering 


ska användas; 


 Du genomgår procedurer med RF-ablation; 


 Du genomgår medicinsk högfrekvensuppvärmning; 


 Du genomgår kardioversion; 


 Du genomgår strålningsbehandling, kärnmagnetisk 


resonans (NMR), magnetisk resonanstomografi 


(MRI), ultraljudsbehandling eller litotripsi. 


Varning: 


 OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn bör antingen 


avaktiveras eller noga övervakas innan och under 


läkarvård där elektrisk ström leds genom kroppen. 


 OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn bör inte utsättas 


direkt för ultraljuds- eller strålningsbehandling. 


Denna typ av exponering kan skada anordningen på 


sätt som inte är omedelbart uppenbara. 
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Stöldskyddssystem och flygplatssäkerhetskontroller kommer 


normalt inte skada din OPTIMIZER Smart-pulsgenerator. 


Dröj dock inte kvar nära utrustningen. Innan du går igenom 


flygplatssäkerhetskontroller bör du visa ditt OPTIMIZER 


Smart-patientkort för säkerhetspersonalen. 


6.5 Vikten av ditt patientkort 


Varje implanterbar OPTIMIZER Smart-pulsgenerator 


kommer med ett patientkort. Din läkare kommer att ge dig 


kortet efter att anordningen har implanterats. Dessutom låter 


informationen din läkare ger Impulse Dynamics registrera dig 


som mottagare av en anordning som företaget tillverkat så att 


din läkare kan få eventuell produktinformation. 


Det är viktigt att du alltid har med dig ditt patientkort och en 


lista över dina läkemedel. I nödfall innehåller patientkortet 


viktig information för vårdpersonal om du behöver akutvård. 


Dessutom är det viktigt att du informerar alla dina vårdgivare 


om att du har fått en OPTIMIZER Smart-anordning 


implanterad. Nästa gång du besöker din läkare eller 


tandläkare visar du dem ditt patientkort så att de kan kopiera 


det för sina handlingar. 


7. OPTIMIZER-MINILADDARE 


OPTIMIZER-miniladdaren drivs av ett laddningsbart batteri och 


används för att ladda OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorns batteri. 


Anordningen levereras med en växelströmsadapter (Cell Con-


batteriladdare, ineffekt: 110–240 V AC, 50-60 Hz, 0,3 A; uteffekt: 


8,4 V, 1,3 A) för att ladda det interna batteriet. 


Varning:  Om OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn inte laddas 


regelbundet kommer den att stängas av när batteriet 


laddas ur! 


Varning: OPTIMIZER-miniladdaren kan påverkas av, och kan 


orsaka, elektromagnetisk interferens eller interferens från annan 
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elektrisk utrustning i sin närhet. Portabel och mobil radioutrustning 


är särskilt benägen att försämra laddarens normala funktion. 


7.1 OPTIMIZER-miniladdarsystemets 


komponenter 


OPTIMIZER Mini-laddarsystemet består av följande 


komponenter: 


 OPTIMIZER-miniladdare (med fäst laddningsstav) – 


som används för att ladda OPTIMIZER Smart-


pulsgeneratorn. 


 Växelströmsadapter – används för att ladda 


OPTIMIZER-miniladdarens interna batteri och 


isolera den från eluttaget. 


 Bärväska – används för att transportera 


OPTIMIZER-miniladdarsystemet 


 Patientrem – (tillval) används för att hålla laddaren 


runt midjan medan OPTIMIZER Smart-


pulsgeneratorn laddas.  
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Figur 3: OPTIMIZER-miniladdare med växelströmsadapter 


7.2 Hur OPTIMIZER-miniladdaren fungerar 


Induktiv energiöverföring är den enda praktiska transkutana 


laddningsmetoden. Induktiv energiöverföring använder ett 


oscillerande elektromagnetisk fält som genereras av en primär 


spole. Magnetiska fält kan tränga igenom mänsklig vävnad 


med så gott som ingen dämpning. Därmed kan energifältet tas 


upp av en sekundär spole som är ansluten till implantatets 


elektriska krets och omvandlas tillbaka till elektrisk energi. 
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7.3 OPTIMIZER-miniladdarens funktioner 


Din OPTIMIZER-miniladdare har flera funktioner: 


 Pulsgeneratorladdarens signalindikator: 
Stapelindikatorn visar signalstyrkan mellan laddaren 


och OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn 


 ”Ring läkare”-indikator: LED-display med sju 


segment för sifferkoder 


 Laddarens batterinivå: Stapeldisplay som visar 


OPTIMIZER-miniladdarens batterinivå 


 Startknapp: OPTIMIZER-miniladdarens startknapp 


 Pulsgeneratorns batterinivå: Stapeldisplay som 


visar OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorns batterinivå 
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Figur 4: OPTIMIZER-miniladdarens funktioner 
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7.4 Använda OPTIMIZER-miniladdaren 


OPTIMIZER-miniladdaren används för att ladda 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorns batteri. Den är särskilt 


konstruerad för att sköta laddningen utan att du behöver göra 


något och för att hålla dig säker. 


Varning: Försök inte ansluta någon utrustning till 


OPTIMIZER-miniladdarens in-ut-port. Denna 


port är endast avsedd för användning i fabrik eller 


av servicetekniker. 


OPTIMIZER-miniladdaren används för att ladda 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn i följande två steg: 


 Ladda OPTIMIZER-miniladdarens interna batteri 


 Ladda OPTIMIZER-pulsgeneratorns batteri 


Obs: Du kan INTE ladda OPTIMIZER-miniladdarens interna 


batteri och OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn samtidigt. Du 


måste FÖRST ladda OPTIMIZER-miniladdarens batteri och 


SEDAN ladda OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn. 


1. Koppla in växelströmsadapterns likströmskontakt i 


uttaget överst till vänster på laddaren och koppla in 


växelströmsadaptern i eluttaget för att ladda laddarens 


interna batteri. 


Obs: Kontrollera om växelströmsadaptern är skadad varje 


gång den ska användas. Kontakta representant från Impulse 


Dynamics om du behöver en ny växelströmsadapter. 


Varning: Endast växelströmsadaptern som levereras med 


OPTIMIZER-miniladdaren får användas för att 


ladda batteriet i OPTIMIZER-miniladdaren. 


Varning: Rör inte växelströmsadapterns likströmskontakter. 


Oavsiktlig kontakt utgör dock ingen allvarlig risk. 
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2. Batterinivåindikatorn visar laddarens interna 


batterinivå. Då laddningen är helt automatisk kan du till 


exempel ladda batteriet under natten. 


3. När alla fyra staplarna på laddarens 


batterinivåindikator lyser kontinuerligt är 


OPTIMIZER-miniladdaren helt laddad. 


4. Koppla ur växelströmsadaptern från OPTIMIZER-


miniladdaren. OPTIMIZER-miniladdaren kan nu 


användas för att ladda OPTIMIZER Smart-


pulsgeneratorn. 


Obs: OPTIMIZER-miniladdaren kan inte användas för at 


ladda OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn innan 


växelströmsadaptern har kopplats ur från laddaren. 


5. För att ladda OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn ser du 


till att ligga stilla och bekvämt i 45° graders lutning (soffa, 


fåtölj).  Remmen kan användas för att se till att laddaren 


ligger bekvämt medan den laddas. 


6. Placera laddningsstaven rakt över OPTIMIZER Smart-


pulsgeneratorns implantationsplats. Om du vill kan du 


lägga stavens sladd runt halsen så att laddningsstaven 


ligger mot bröstet över kläderna. 


Obs: Laddaren bör inte användas nära annan elektrisk 


utrustning. Om tillräcklig spatial separation inte kan 


upprätthållas måste laddaren övervakas för att säkerställa att 


den fungerar normalt. 


7. Starta laddningen genom att hålla inne startknappen i 3–


4 sekunder. 


8. Rör långsamt laddningsstaven över implantationsplatsen 


och kontrollera signalstyrkan mellan pulsgeneratorn 


och laddaren för att bekräfta att OPTIMIZER Smart-


pulsgeneratorn och laddningsstaven kommunicerar. 


Flytta laddningsstaven tills så många staplar som möjligt 
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lyser på signalindikatorn. Laddaren kommer automatiskt 


att söka efter platsen med den starkaste signalen från 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn. 


9. När laddningsstaven har upprättat kontakt med 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn kommer 


OPTIMIZER-miniladdaren att börja ladda 


pulsgeneratorn. 


Obs: Om laddningsstaven ligger fel eller har förskjutits 


kommer OPTIMIZER-miniladdaren att visa få lysande 


staplar på signalindikatorn. Dessutom kommer en ljudsignal 


att avges cirka en gång per sekund. Om detta sker måste du 


lägga laddningsstaven rätt. 


Obs: Om laddningsstavens position i förhållande till 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn inte rättas till kommer 


laddningen automatiskt att pausas. Om detta sker måste 


laddningen startas om genom att trycka på 


startknappen igen. 


10. Pulsgeneratorns batterinivåindikator visar hur 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorns laddas. 


Obs: Försök ladda anordningen helt under 


laddningssessionen. Att ladda OPTIMIZER Smart-


pulsgeneratorns batteri kan ta längre än en timme om det är 


kraftigt urladdat. Om anordningen inte kan laddas helt under 


en session, upprepa processen igen. Om batteriet är kraftigt 


urladdat kan flera dagliga laddningssessioner krävas för att 


ladda OTPIMIZER Smart-pulsgeneratorn helt. 


11. När OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn har laddats helt 


avges en lång ljudsignal och alla fyra staplar på 


pulsgeneratorns batterinivåindikator kommer att lysa. 


Laddningen avslutas sedan automatiskt och laddaren 


stängs av. 







 


20 


För att avsluta laddningssessionen innan den är klar tar du 


bort laddningsstaven från implantationsplatsen. Laddaren 


kommer automatiskt att pausa laddningen. Alternativt kan 


laddaren stängas av genom att trycka på startknappen igen. 


Laddaren övervakar din implanterade OPTIMIZER Smart-


pulsgenerators temperatur så att den endast ökar lite. Om du 


vill återuppta laddningen efter att ha pausat den bör du vänta 


cirka tio minuter innan du påbörjar den nya 


laddningssessionen för att låta din implanterade OPTIMIZER 


Smart-pulsgenerator återgå till normal temperatur. 


7.5 Laddningsschema 


För bästa resultat måste OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn 


laddas helt varje vecka. Vilken dag eller tid du laddar din 


OPTIMIZER Smart-pulsgenerator spelar ingen roll, men vi 


rekommenderar att du inte låter mer än en vecka gå mellan 


laddningssessionerna. 


Om OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorns batterinivå 


underskrider ett visst tröskelvärde pausas behandlingen 


automatiskt. Om detta sker måste din OPTIMIZER Smart-


pulsgenerator laddas innan behandlingen återupptas. När 


laddningen är klar kommer din OPTIMIZER Smart-


pulsgenerator automatiskt återuppta behandlingen med de 


tidigare programmerade parametrarna. Du bör alltid ladda 


pulsgeneratorn om du inte mår bra för att säkerställa att 


anordningen fungerar. Kontakta din läkare omedelbart om du 


inte kan ladda anordningen. 
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7.6 Sifferkoder 


OPTIMIZER-miniladdaren är utformad för att ge dig 


varningar om OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn och 


OPTIMIZER-miniladdarens status. 


Om laddaren detekterar en situation som måste åtgärdas visas 


en sifferkod på OPTIMIZER-miniladdarens ”Ring läkare”-


indikatorn. 


Om en sifferkod visas antecknar du den och slår upp den i 


detta avsnitt för att avgöra vad du ska göra härnäst. 


 Om sifferkoden är ”0”, ”1”, ”2”, ”3”, ”4” eller ”8” 


måste du kontakta din läkare för att snarast boka en 


kontroll av din OPTIMIZER Smart-pulsgenerator. 


Obs: Tänk på att du alltid bör ladda pulsgeneratorn om du inte 


mår bra för att säkerställa att anordningen fungerar. 


 Om sifferkoden 5 visas innebär det att laddaren har 


upptäckt ett tillfälligt problem med 


kroppstemperaturen och har avbrutit laddningen. 


Ladda pulsgeneratorn vid ett senare tillfälle. Om 


laddaren visar denna sifferkod upprepade gånger 


under flera dagar bör du kontakta din läkare för att 


snarast boka en kontroll av din OPTIMIZER Smart-


pulsgenerator. 


 Om sifferkoden 6 visas innebär det att OPTIMIZER-


miniladdaren har upptäckt ett internt fel och avbrutit 


laddaren. Kontakta din läkare för att få en ny laddare. 


 Om sifferkoden 7 visas innebär det att OPTIMIZER-


miniladdaren har upptäckt att den implanterade 


anordningen inte är en OPTIMIZER Smart-


pulsgenerator och avbrutit laddningen. Kontakta din 


läkare för att få rätt laddare. 
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7.7 Rengöra OPTIMIZER-miniladdaren 


Varning:  Koppla alltid ur växelströmsadaptern från 


OPTIMIZER-miniladdaren innan den rengörs. 


Rengör OPTIMIZER-miniladdarens utsida vid behov endast 


med en duk lätt fuktad med vatten (helt urvriden). 


Varning: ANVÄND INTE lösningsmedel eller 


rengöringsdukar som impregnerats med kemiska 


rengöringsmedel. 


Varning: FÖRSÖK INTE rengöra OPTIMIZER-


miniladdarens eluttag. 


Varning: SÄNK INTE ner någon del av OPTIMIZER-


miniladdaren i vatten. Detta kan skada anordningen. 


7.8 Underhålla OPTIMIZER-miniladdaren 


OPTIMIZER-miniladdaren innehåller inga delar som kan 


underhållas av användaren. Om OPTIMIZER-miniladdaren 


inte fungerar kontaktar du din läkare för att få en ny laddare. 


Varning: Utrustningen får inte modifieras. 


OPTIMIZER-miniladdarens batteri har en förväntad 


livslängd på 5 år. Om din OPTIMIZER-miniladdare inte kan 


ladda OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn helt även om 


laddarens batteri är fulladdat, kontaktar du din läkare för att 


få en ny laddare. 


7.9 Förvara och hantera OPTIMIZER-


miniladdaren 


När du fått din OPTIMIZER-miniladdare får den inte utsättas 


för kraftig värme eller kyla. Förvara OPTIMIZER-


miniladdaren svalt och torrt. Lämna inte anordningarna i bilen 


eller utomhus under längre tid. Den känsliga elektroniken kan 


skadas av extrema temperaturer, särskilt hög värme. För att 


säkerställa normal funktion bör inte OPTIMIZER-
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miniladdaren användas om omgivningstemperaturen 


överstiger 27°C. Om nödvändigt bör du gå till en sval plats 


där omgivningstemperaturen understiger 27°C innan du 


påbörjar laddningen. 


Dessutom bör din OPTIMIZER-miniladdare hållas i normala 


miljöförhållanden: (1) relativ luftfuktighet 20 % till 75 % och 


(2) lufttryck 700 hPa till 1060 hPa. 


7.10 Avfallshantering för OPTIMIZER-


miniladdaren 


Om OPTIMIZER-miniladdaren inte längre behövs kan du 


lämna tillbaka den hos din läkare. 


Varning: KASTA INTE OPTIMIZER-miniladdaren i 


soporna. OPTIMIZER-miniladdaren innehåller 


litiumjonbatterier samt komponenter som inte uppfyller kraven 


i RoHS-direktivet. Om OPTIMIZER-miniladdaren måste 


kastas måste detta ske i enlighet med alla lokala förordningar 


avseende avfallshanteringen av sådana material. 


8. BYTA UT DIN OPTIMIZER SMART-


PULSGENERATOR 


Din OPTIMIZER Smart-pulsgenerator innehåller ett laddningsbart 


batteri och anordningen förväntas inte behöva bytas ut på grund av 


att batteriet inte kan laddas inom garantiperioden så länge den laddas 


varje vecka. Implanterbara anordningar med icke-laddningsbara 


batterier måste alltid bytas ut när batteriet har laddats ur. Oavsett kan 


det hända att anordningen eller någon av dess trådar inte fungerar som 


förväntat. I sådana fall kommer din läkare förklara varför och boka 


en ersättningsoperation. 


Denna operation är normalt inte lika omfattande och du behöver inte 


ligga kvar på sjukhuset över natten. Som regel skiljer sig den post-


operativa vården förknippad med utbytesoperationen inte från den 


första operationen. 
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9. VANLIGA FRÅGOR 


1. Varför har min läkare rekommenderat att jag får en 


implanterad OPTIMIZER Smart-pulsgenerator? 


Din läkare har diagnostiserat dig med en form av hjärtsvikt som kan 


behandlas med en implanterbar OPTIMIZER Smart-pulsgenerator. 


Du har hittills inte framgångsrikt behandlats med andra metoder. 


Därmed anser din läkare att du är en god kandidat för att få en 


implanterad OPTIMIZER Smart-pulsgenerator för att behandla din 


sjukdom. 


2. Vad gör din OPTIMIZER Smart-pulsgenerator? 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn övervakar din hjärtrytm och 


avger hjärtsammandragningsmodulationssignaler vid väldigt 


specifika tider när hjärtat drar ihop sig. Dessa signaler är avsedda att 


stärka varje sammandragning och lindra dina hjärtsviktsymtom. 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn programmeras efter dina 


specifika krav av läkaren med en extern programmerare och en stav 


som placeras över din pulsgenerator. 


3. Måste jag sövas under implantationen?  


Implantationen utförs med mild lokalbedövning. Du kommer att vara 


vaken, men sömnig, under de två timmarna som operationen normalt 


tar. 


4. Vilka risker är förknippade med operationen? 


Som med alla invasiva ingrepp finns en infektionsrisk. Det finns en 


risk att hjärtmuskeln perforeras (ett hål görs i hjärtväggen) eller andra 


komplikationer, vilka kan kräva ytterligare operationer. En ingående 


lista över potentiella komplikationer finns i avsnitt 3. 
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5. Hur länge måste jag vara inskriven? 


Beroendes på sjukhusets praxis kommer du att gå till sjukhuset dagen 


innan operationen, opereras dagen efter, sova över och sedan skrivas 


ut dagen efter. 


6. Kan jag fortfarande göra samma saker jag gör nu? 


Ja. Om du inte utövar kontaktsporter eller andra aktiviteter eller 


drabbas av en olycka som kan skada eller störa ditt implanterade 


system. Din läkare kommer att diskutera detta ingående med dig. 


7. Kommer OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn att behöva 


bytas ut? 


OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn drivs också av ett laddningsbart 


batteri. Din läkare kommer att visa hur du laddar anordningen och 


förklara hur ofta den behöver laddas. När implantatet är sex år 


gammalt måste din läkare avgöra batteriets tillstånd under dina 


regelbundna uppföljningsbesök. För att underlätta bedömningen av 


batteriet efter sex års drift ska du ladda din OPTIMIZER Smart-


pulsgenerator sju dagar innan ditt läkarbesök. 


Dessutom finns risken att problem uppstår med komponenter eller 


trådar, vilket kan innebära att pulsgeneratorn måste bytas ut eller att 


en ny operation krävs. Då OPTIMIZER Smart-pulsgeneratorn inte 


är en livsuppehållande anordning bör detta inte utgöra någon fara 


för dig om den inte skulle fungera som förväntat. 
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VIKTIG INFORMATION: 


Elektrofysiolog: 


Adress:  


 


Ort: 


Land: Postnummer: 


Telefonnr: 


 


 


Kardiolog: 


Adress: 


 


Ort: 


Land: Postnummer: 


Telefonnr: 


 


 


Sjukhus: 


Adress: 


 


Ort: 


Land: Postnummer: 


Telefonnr: 
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Läkemedel: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


OPTIMIZER Smart implanterbar pulsgenerator 


     Modellnr: 


     Serienr. 


 


Tråd 1 modellnr:                          Serienummer 


Tråd 2 modellnr:                          Serienummer 


Tråd 3 modellnr:                          Serienummer 
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ANTECKNINGAR: 
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