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Ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης και εγχειρίδια 

•  Οι ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης και τα εγχειρίδια για το 

OPTIMIZER SMART System είναι πλέον διαθέσιμα στον 

ιστότοπο της εταιρείας (https://impulse-dynamics.com/technical-

documents/).  

• Μπορείτε να βρείτε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις των 

οδηγιών χρήσης για τη γεννήτρια ΙPG και τη μονάδα 

Programmer/Charger στον παραπάνω ιστότοπο, μαζί με τις 

ημερομηνίες δημοσίευσής τους και τον κωδικό αναγνώρισης της 

έκδοσης.  

• Οι ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης και τα εγχειρίδια διατίθενται 

σε όλες τις γλώσσες των χωρών όπου διανέμεται επί του 

παρόντος το OPTIMIZER SMART System.  

• Το εγχειρίδιο ασθενούς του OPTIMIZER SMART System θα 

παρέχεται πάντοτε σε έντυπη μορφή, αλλά μπορείτε επίσης να 

έχετε και διαδικτυακή πρόσβαση. 

• Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο τεχνικών 

πληροφοριών με τις οδηγίες χρήσης, το μόνο που χρειάζεται 

είναι πρόσβαση στο Διαδίκτυο και το λογισμικό Adobe Reader. 

Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός. 
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• Έντυπα αντίγραφα των οδηγιών χρήσης διατίθενται εντός 

7 ημερών, κατόπιν αιτήσεως. Παρακαλούμε αποστείλετε ένα 

αίτημα με τη διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποσταλούν τα 

έντυπα αντίγραφα στο τμήμα Ρυθμιστικών Υποθέσεων της 

Impulse Dynamics (deborahm@impulse-dynamics.com). Τα 

έντυπα αντίγραφα θα αποσταλούν αυθημερόν μέσω 

ταχυδρομείου δωρεάν στο χρήστη. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, ο ασθενής ή ο ιατρός μπορεί να 

θέσει τη γεννήτρια OPTIMIZER Smart IPG σε κατάσταση 

Permanent Off (Mόνιμη απενεργοποίηση), τοποθετώντας έναν 

μαγνήτη πάνω από τη θέση εμφύτευσης της γεννήτριας 

OPTIMIZER Smart IPG και κρατώντας τον πολύ κοντά στη 

συσκευή για τουλάχιστον δύο καρδιακούς κύκλους  

(2 - 3 δευτερόλεπτα). Η γεννήτρια IPG θα παραμείνει εκτός 

λειτουργίας όταν αφαιρεθεί ο μαγνήτης και πρέπει να ρυθμιστεί εκ 

νέου χειροκίνητα από τη μονάδα Optimizer Smart Programmer. 
 

Impulse Dynamics (USA) Inc. 
50 Lake Center Executive Parkway 
Suite 100, 401 Route 73 N, Bldg. 50 
Marlton, NJ 08053, USA 
www.impulse-dynamics.com 
Αριθμός τηλεφώνου: +1 (845) 359-2389 

 

http://www.impulse-dynamics.com/

