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1. AZ OMNI II PROGRAMOZÓ (OMNI SMART 
SZOFTVERREL) RENDSZER ÁTTEKINTÉSE 
1.1 Leírás 
Az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) rendszer lehetővé teszi az orvos 
számára az OPTIMIZER Smart IPG és az OPTIMIZER IVs IPG lekérdezését és 
programozását. A programozó szoftver egy Lenovo érintőképernyős laptopon fut, amely 
egy programozói interfész boxhoz van csatlakoztatva. A programozói interfész és az IPG 
közötti kommunikációt egy közvetlenül az implantátum helyére helyezett programozó 
fejjel lehet elérni. A programozó fej mágneses indukciós telemetria útján kommunikál a 
betegbe beültetett IPG-vel. A kézikönyvben az OMNI II programozó (az OMNI Smart 
szoftverrel) rendszer kezelésére vonatkozó utasítások megértése elengedhetetlen mind az 
OPTIMIZER Smart IPG, mind pedig az OPTIMIZER IVs IPG megfelelő működtetéséhez. 

1. ábra: OMNI II programozóra (OMNI Smart szoftverrel) és programozópálcára vonatkozó 

figyelmeztetés: Az OMNI II programozót (az OMNI Smart szoftverrel) más, 
a közelben működtetett elektromos készülékek zavarhatják. A hordozható és mobil 
rádiófrekvenciás berendezések különösen zavart kelthetnek a programozó normál 
működésében. Ha az OMNI II programozó (az OMNI Smart szoftverrel) nem a várt módon 
működik, akkor az ilyen interferenciát mindig figyelembe kell venni. Egyéb berendezések 
szintén zavarhatják az OMNI II programozót (az OMNI Smart szoftverrel) még akkor is, ha 
meghaladják a CISPR kibocsátási határértékeket. 
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1.2 Programozó funkciók 
A programozó a következőket tudja végrehajtani: 

• Olvassa el (kérdezze le) az OPTIMIZER Smart IPG és az OPTIMIZER IVs IPG 
paramétereket a jelenlegi programozásnak megfelelően 

• Módosítsa az OPTIMIZER Smart IPG és az OPTIMIZER IVs IPG paramétereket 

• Olvassa le a beteg EKG-értékeit a kijelzőről, és készítsen analízist 

• Lekérheti az OPTIMIZER Smart IPG és az OPTIMIZER IVs IPG által 
felhalmozott statisztikákat működés közben 

• Naplózza az OPTIMIZER Smart IPG és az OPTIMIZER IVs IPG tevékenységét 

• Tárolja a standard programokat a jövőbeni használatra 

• Programozza az OPTIMIZER Smart IPG és az OPTIMIZER IVs IPG-t 
biztonságos paraméterértékekre vészhelyzetek fellépése esetére 

Ezenkívül a programozó a következőket is elvégezheti: 

• Távvezérelhető legyen egy másik programozó által 

• Távoli vezérlés egy másik programozóval 

• Töltse fel és töltse le a naplófájlokat egy önálló, távoli szerverre/szerverről 

1.3 Programozó komponensek 
Az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) rendszer a következőkből áll: 

• OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) 
o OMNI II Programmer Tablet PC telepítve az OMNI II és az OMNI Smart 

szoftverrel 
o OMNI II programozó interfész box 
o OMNI II programozó interfész box kábele 
o Orvosi minőségű ethernet leválasztó ethernet patch kábellel 

• OMNI II programozó fej 

• OMNI II programozó fej hosszabbító kábel 

• Egysoros (3 vezetékes) EKG-kábel 

• Orvosi minőségű tápegység 

• CE-jelöléssel ellátott tápkábel 

• Bluetooth nyomtató hálózati adapterrel 
Figyelmeztetés: A fentiektől eltérő elemek használata, vagy az ezen utasítás ellentétes 

módon történő alkalmazása károsíthatja az OMNI II programozót (az OMNI 
Smart szoftverrel). 
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1.4 A programozó komponenseinek összekapcsolása az üzembe 
helyezéshez 

• Csatlakoztassa az interfészdoboz USB-végét a táblagép oldalán található USB-
porthoz. Dugja be a másik végét (LEMO®-típusú csatlakozóval felszerelve) az USB 
feliratú portba a programozó interfész box hátoldalán. 

• Dugja be az OMNI II programozó fej kábelcsatlakozóját a WAND feliratú portba 
a programozó interfész box hátoldalán. 

Megjegyzés: Szükség esetén a fej hosszabbító kábele használható a programozó fej 
hatótávolságának meghosszabbítására. Csatlakoztassa a hosszabbító kábel egyik 
végét a programozó fej kábelcsatlakozójához, a másik végét pedig a WAND 
feliratú csatlakozóhoz a programozó interfész box hátoldalán. 

• Dugja be az EKG-kábelt (3-vezetékes, LGH-típusú csatlakozóval) az 
EKG-feliratú portba a programozó interfész box hátoldalán. 

Figyelmeztetés: Ne kíséreljen meg semmilyen vezetékes eszközt (például 
kábelcsatlakozású nyomtatót) csatlakoztatni az OMNI II programozóhoz. Ez 
elektromos veszélyt jelenthet a beteg számára. 

2. ábra: OMNI II programozó interfész box 

1.5 Programozó fej 
A programozó fejnek háromféle nyomógombbal rendelkezik: 

• Lekérdezés 

• Program 

• Vészhelyzeti program biztonságos paraméterkészlettel 
A programozó fejnek három különböző jelzőfénye is van: 

• A bekapcsolási szimbólumtól balra található tápellátás jelzőfény akkor gyullad ki, amikor a 
programozó fej be van kapcsolva. 

• Az oszlopdiagram jelzőfénye a programozó fej és az OPTIMIZER Smart IPG közötti 
telemetriai jel erősségét mutatja. 

• A vészhelyzeti programozás gomb fölött található vészhelyzeti programozás jelzőfény 
néhányszor felvillan, miután a vészhelyzeti programozás sikeresen befejeződött. 
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3. ábra: OMNI II programozó fej 

1.6 Az OMNI II programozó táblagép akkumulátorának feltöltése 
Figyelmeztetés: Az OMNI II programozó táblagép akkumulátorát csak az OMNI II 

programozórendszerhez (OMNI Smart szoftverrel) mellékelt orvosi minősítésű 
tápegységgel töltse. Ne próbálja meg más tápegységgel feltölteni a táblagép 
akkumulátorát. 

Megjegyzés: Az orvosi minősítésű tápegységhez használt kábelnek CE-
jelölésűnek kell lennie. Az OMNI II programozó táblagép akkumulátorának 
feltöltése: 

• Dugja be az orvosi minősítésű tápegység DC-kimeneti csatlakozóját a táblagép 
tápfeszültség-csatlakozójába (amely a táblagép jobb alsó sarkában található és 
sárga foglalattal van jelölve). 

• Csatlakoztassa a CE-jelöléssel ellátott tápkábel egyik végét az orvosi minőségű 
tápegység AC-bemeneti csatlakozójához, majd a másik végét egy kórházi 
minősítésű hálózati csatlakozóaljzathoz. Győződjön meg arról, hogy a hálózati 
feszültség a 100–240 VAC, 50/60Hz tartományban van, és hogy az aljzat 
megfelelően földelt csatlakozással rendelkezik. 

• Az OMNI II programozó táblagép akkumulátorának töltésekor hagyja a belső 
akkumulátort 24 órán keresztül tölteni, mielőtt ismételten megkísérelné használni 
az OMNI II programozót (az OMNI Smart szoftverrel) az implantátumnál. 
Javasoljuk, hogy az OMNI II programozó táblagép akkumulátorát (az OMNI Smart 
szoftverrel együtt) rendszeresen töltse fel a felhasználások között. 

1.7 Az OMNI II programozó működtetése (OMNI Smart szoftverrel) 
Megjegyzés: Az OMNI II programozót (OMNI Smart szoftverrel) akkumulátoros 
eszközként kell működtetni. Csak akkor csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, ha a 
Tablet PC akkumulátorának feltöltésére van szükség. Az OMNI II programozó (az OMNI 
Smart szoftverrel) egészen addig nem tudja lekérdezni vagy beprogramozni az 
OPTIMIZER Smart IPG és az OPTIMIZER IVs IPG-t, amíg az OMNI II programozó 
táblagépét (OMNI Smart szoftverrel) le nem választják a hálózatról. 
Az OMNI II programozó táblagépét (OMNI Smart szoftverrel) használat előtt le kell 
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választani a hálózati tápegységről. Válasszuk le az orvosi minősítésű tápegység DC 
kimeneti csatlakozóját a tábla PC hátulján található tápfeszültség-csatlakozóról. 

Megjegyzés: Helyezze el az OMNI II programozót (az OMNI Smart szoftverrel) úgy, hogy 
az ne akadályozza a hálózatról való leválasztását. 

1.8 Az OMNI II programozó táblagép érintőképernyőjének használata 
Az OMNI II programozó táblagép érintőképernyővel rendelkezik. A képernyőt vezérelheti 
úgy, hogy megérinti az egyik ujjával vagy a mellékelt ceruzával. 
Vigyázat: Éles tárgyak vagy hagyományos íróeszközök (toll, ceruza) használata 

károsíthatja az érintőképernyőt. 

1.9 Gombok és szimbólumok az OMNI II programozó táblagépen 
Az OMNI II programozó táblagépen 3 gomb és 3 megvilágított jelző szimbólum található 
a touchpad alatti bal oldalon. Ezek az alábbi funkciókkal rendelkeznek (balról jobbra 
nézve) 
Gombok (felső sor balról jobbra): 

• Főkapcsoló 

• Felhasználó módosítása (kikapcsolva) 

• Képernyőforgatási funkció (kikapcsolva) 
Világító jelző szimbólumok (alsó sor balról jobbra nézve): 

• WLAN / WIFI aktivitásjelző 

• Bluetooth aktivitásjelző (nem mindegyik táblagépes modellnél) 

• A merevlemez működését jelzi 

4. ábra: Példa az OMNI II programozó táblagépen lévő gombokra és megvilágított 
szimbólumokra 

1.10 OMNI II programozó táblagép akkumulátorcseréje 
Az OMNI II programozó táblagépet olyan akkumulátor működteti, amelyet ki kell cserélni, 
ha azt nem sikerül megfelelően feltölteni. Ha cserére van szükség, vegye fel a kapcsolatot 
az Impulse Dynamics helyi képviselőjével. 
Figyelmeztetés: A használt akkumulátor megfelelő hulladékkezelése elengedhetetlen. A 

használt akkumulátort a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően 
ártalmatlanítsa. 

Figyelmeztetés: Soha ne szúrja ki vagy égesse el a használt akkumulátort. 
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1.11 Rutintisztítás 
Figyelmeztetés: SOHA NE próbálja meg sterilizálni az OMNI II programozót (az OMNI 

Smart szoftverrel) vagy a programozó fejet, mert minden ilyen kísérlet súlyosan 
károsíthatja a berendezést. 

Figyelmeztetés: SOHA NE merítse vízbe az OMNI II programozó (az OMNI Smart 
szoftverrel) egyetlen részét se. Ez az egység sérüléséhez vezethet. Az OMNI II 
programozó (OMNI Smart szoftverrel) rendszer nem védett a víz vagy 
nedvesség behatolása ellen (IPX0 védelmi besorolással rendelkezik). 

Figyelmeztetés: A tisztítás előtt mindig kapcsolja ki az OMNI II programozót (az OMNI 
Smart szoftverrel). 

Minden használat után ajánlatos egy baktériumölő tisztítószerrel megnedvesített puha 
ruhával letörölni a programozó külső burkolatát, az EKG-kábeleket és különösen a 
programozó fejet. Ne használjon kémiai tisztítószerekkel átitatott oldószereket vagy 
tisztítókendőket. 

1.12 Tárolás és kezelés 
Az OMNI II programozót (az OMNI Smart szoftverrel) és a programozó fejet úgy 
tervezték, hogy normálisan működjenek, miután a következő környezeti szélsőségeknek 
lettek kitéve (szállításra csomagolt állapotban): (1) -20 °C és +70 °C között, (2) 10% és 
100% közötti relatív páratartalom (lecsapódó vagy nem lecsapódó) 
(3) 500 hPa és 1060 hPa közötti légnyomás. 
A normál használat ajánlott feltételei: (1) 0 °C és + 55 °C között, (2) relatív páratartalom 
20% és 75% között, és (3) légköri nyomás 700 hPa és 1060 hPa között. 
Figyelmeztetés: Az OMNI II programozót (az OMNI Smart szoftverrel együtt) csak a 

személyzet jóváhagyásával szabad repülőgép fedélzetén használni. 
 

1.13 Kiegészítő megjegyzések 
Az OMNI II programozó (az OMNI Smart szoftverrel) elszigetelt betegkapcsolattal és 
defibrillációs védelemmel rendelkezik. 
Általánosságban a keresztszennyeződés veszélye miatt kerülni kell a programozó fej és a 
beteg bőre közötti érintkezést. 
Az OMNI II programozó interfész box akkumulátorral rendelkezik a csökkentett 
üzemmódban történő biztonsági mentés programozásához. Ezt az akkumulátort az 
üzemeltető nem cserélheti ki. Csak az erre kijelölt Impulse Dynamics szerviz cserélheti ki. 
Megjegyzés: Az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) rendszer nem tartalmaz 
a felhasználó által javítható alkatrészeket. Ki kell cserélni, ha nem a specifikációinak 
megfelelően működik. 
Figyelmeztetés: SOHA NE dobja ki az OMNI II programozó interfész boxot vagy a 

programozó fejet a szemetesbe. Az OMNI II programozói interfész doboz 
lítium akkumulátort, valamint RoHS-on kívüli alkatrészeket tartalmaz. A 
programozó fej nem tartalmaz RoHS-összetevőket. Ha szükséges az OMNI II 
programozó interfészdoboz vagy a programozó fej ártalmatlanítása, akkor az 
OMNI II programozóinterfész boxot vagy a programozó fejet az ilyen anyagok 
ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. 



7  

Az OMNI II programozó (az OMNI Smart szoftverrel) a II. osztályba tartozik, ha a belső 
energiával működő ME-berendezések tápfeszültségére van csatlakoztatva, valamint ha a 
laptop tápellátása nincs csatlakoztatva a hálózatra. 
A programozó fej egy BF-típusú (body floating) alkatrészként, az EKG-csatorna pedig egy 
defibrillációbiztos BF-típusú alkatrészként van besorolva. 

 

2. OMNI II PROGRAMOZÓ (OMNI SMART
 SZOFTVERREL) RENDSZERSZOFTVER  
ALKALMAZÁSOK 

Az OMNI II programozó (az OMNI Smart Software szoftverrel) olyan szoftveralkalmazásokat 
tartalmaz, amelyek az OPTIMIZER Smart IPG és az OPTIMIZER IVs IPG vezérlését szolgáló 
paraméterek kiolvasására és módosítására szolgálnak. 

2.1 Kiválasztás képernyő 
Ha az OMNI II programozó (az OMNI Smart szoftverrel együtt) be van kapcsolva, az 
indítási sorrend befejezése után megjelenik egy kiválasztási képernyő. Kattintson a kívánt 
gombra a megfelelő művelethez. 

 

 
5. ábra: OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) kiválasztási képernyő 

2.1.1 OMNI 

• Az OMNI dobozban található gombok le vannak tiltva, és azok nem 
használhatók az OPTIMIZER III rendszerrel. 

2.1.2 OMNI II 
Az OMNI II boxon található gombok az 
OPTIMIZER IVs IPG-vel használhatók. 

• Klinikai üzemmód: Az OPTIMIZER IVs IPG rendszeres programozásához 

• Távoli üzemmód: Egy másik OMNI II programozó távvezérlése az 
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OMNI II szoftver segítségével (lásd: 3.20. szakasz). 
• Távfigyelő: Egy másik OMNI II programozó távfigyelése az OMNI II 

szoftver segítségével (lásd: 3.20. szakasz). 
2.1.3 OMNI Smart 
Az OMNI Smart dobozon található gombok az 
OPTIMIZER Smart IPG-vel együtt használhatók. 

• Klinikai üzemmód: Az OPTIMIZER Smart IPG hagyományos programozásához 

• Távoli üzemmód: Egy másik OMNI II programozó távvezérlése az OMNI 
Smart szoftver segítségével (lásd: 4.21. szakasz). 

• Távfigyelő: Egy másik OMNI II programozó távfigyelése az OMNI Smart 
szoftver segítségével (lásd: 4.21. szakasz). 

2.1.4 Vegyes 
A Kiválasztás képernyő alján megjelenő gombok a rendszer egyéb funkcióit 
szolgálják. 

• Rendszergazda: Ez a választás lehetővé teszi az OMNI II programozó 
speciális beállításait (az OMNI Smart szoftverrel). Csak az Impulse 
Dynamics technikai személyzete használja, és rendszeres klinikai 
használatra nem szükséges alkalmazni. 

• Konfiguráció: A konfiguráció gomb kiválasztásával egy előugró ablak 
nyílik meg a további beállításokhoz. 
o Bluetooth beállítása: A nyomtató csatlakozásához szükséges 

Bluetooth-beállítások. 
o Hálózati konfiguráció: Az OMNI II programozó távvezérléséhez és 

távoli üzemmódjához szükséges hálózati beállítások (LAN és WLAN) 
(OMNI Smart szoftverrel). 

o Alapértelmezett nyomtató beállítása: Az OMNI II programozó által 
használt alapértelmezett nyomtató kiválasztása (az OMNI Smart 
szoftverrel). 

• NAPLÓFÁJL KEZELŐ: Ez a választás lehetővé teszi az OMNI II 
programozó speciális beállításait (az OMNI Smart szoftverrel). Csak az 
Impulse Dynamics technikai személyzete használja, és rendszeres klinikai 
használatra nem szükséges alkalmazni. 

• Leállitás: A kiválasztás képernyőn a piros leállítás gomb kiválasztásával 
kikapcsolja az OMNI II programozót (az OMNI Smart szoftverrel). 

2.2 Az OMNI II programozó alkalmazás alapvető működése 
Miután kiválasztotta a Clinical Mode (klinikai üzemmód) gombot az OMNI II mezőből a 
kiválasztás képernyőn, megjelenik az OMNI II programozó alkalmazás főképernyője. 

2.2.1 Kommunikáció az OPTIMIZER IVs IPG-vel 
Az orvos adatokat szerezhet az OPTIMIZER IVs IPG-ből a programozó fej 
segítségével, amelyet a beteg implantátumának helyére kell ráhelyezni. 
Vigyázat: A programozó fejet alaposan meg kell tisztítani a felhasználások között, 
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és szükség esetén le kell azt fedni a beteg bőrirritációjának vagy 
szennyeződésének megelőzése érdekében. 

2.2.2 Lekérdezés és programozás 

Az OPTIMIZER IVs IPG olyan paraméterbeállításokkal rendelkezik, amelyek a 
működéséért felelnek. Ezeknek a paramétereknek az értékeire eszköz (paraméter) 
értékként hivatkozunk. 
Az OMNI II programozó alkalmazás az interrogate (lekérdezés) paranccsal képes 
beolvasni az eszköz értékeit. Ennek kell lennie az orvos első lépésének az 
OPTIMIZER IVs IPG-ből származó információkhoz való hozzáférés érdekében. 
Ha a lekérdezési folyamat sikeres, az eszközértékek betöltődnek és megjelennek az 
OMNI II programozó alkalmazás képernyőjén. Az OMNI II programozó 
alkalmazás képernyőjén megjelenő értékeket programozó (paraméter) értékeknek 
nevezzük. 
Az orvos ezen értékek egy részét grafikailag ábrázolva is megtekintheti. 
Az orvos felülvizsgálhatja és módosíthatja a programozó értékeit az OMNI II 
programozó alkalmazással. A módosított programozói értékeket ezután a Program 
paranccsal továbbíthatjuk az OPTIMIZER IVs eszközre. 
Vegye figyelembe, hogy a programozó képernyőn megjelenő módosított 
paraméterértékek addig NEM kerülnek be az IPG-be, amíg a Program parancs 
nincs megadva. 
Ha az új paraméterértékek nem eredményezik a kívánt klinikai hatást, akkor azok 
az Undo (visszavonás) paranccsal törölhetők. Ez a parancs visszaállítja az eszköz 
paramétereit a korábban beprogramozottakra. 
Az Urgent Programming (sürgős programozás) parancs az OPTIMIZER IVs IPG-
t szabványos biztonságos paraméterértékekkel (CCM OFF) programozza. Van egy 
azonnali programozás ikon a Programozási sávban, és egy ehhez tartozó ikon a 
Menüsor Eszközök (Tools) lapján. Van egy Emergency Programming 
(vészhelyzeti programozás) gomb is a programozó pálcán. 
A hasznos paraméterkombinációk standard fájlokként tárolhatók (ezeket néha 
„felhasználó általi előre beállított paramétereknek” is nevezik). A szabványos fájl 
kiterjesztése „.tip”. Egy adott szabvány létrehozása után a szabvány betölthető 
azoknak a betegeknek is, akiknek hasonló programozott értékkészletre van 
szükségük. 
Az OMNI II Programmer alkalmazás Open (megnyitás) és Save (mentés) 
parancsai adatokat olvasnak és írnak a .tip fájlokba. Ezáltal az OMNI II programozó 
alkalmazás a szabványok szerkesztéséhez is használható (lásd: 3.6. szakasz). 
2.2.3 Rendszerfigyelő eszközök 
Az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) rendszer egy olyan 
programozó felületet kínál, amelybe egy elektrokardiográfiai csatorna van 
beépítve. A beteg EKG-je megjelenik az OMNI II programozó alkalmazás 
képernyőjének alsó részén. 
Figyelmeztetés: A megjelenített EKG-érték megfigyelésre, nem pedig 

diagnosztikára szolgál. Ne hozzon klinikai diagnosztikai döntéseket a 
megjelenített EKG alapján. Különösen fontos megjegyezni, hogy a 
diagram gradiens nem a tipikus 25 vagy 50 mm/sec. 
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Az OMNI II Programmer alkalmazással az OPTIMIZER IVs eszközt Marker 
üzemmódba állíthatja. A „Markerek” olyan jelzők, amelyek az eszköz különböző 
állapotait és a működése során észlelt eseményeket mutatják meg. Ebben az 
üzemmódban az OPTIMIZER IVs IPG által észlelt és generált összes esemény 
megjelenik a beteg EKG-ablakában, a beteg EKG-jeléhez szinkronizálva. 

• Az OMNI II programozó alkalmazás minden olyan interakciót rögzít a 
naplóban, amely az eszköz és az OPTIMIZER IVs IPG között történik. 

• A (nyilvántartott) beteg EKG-szakaszai rögzíthetők, és a napló beállításainak 
segítségével könnyen hozzáférhetők. 

• Az OPTIMIZER IVs IPG nyilvántartást vezet az összes bekövetkezett 
eseményről és körülményről. Ezek a nyilvántartások letölthetők az 
OPTIMIZER IVs eszközről az OMNI II programozóba (az OMNI Smart 
szoftverrel), és az egyes események előfordulásainak száma megtekinthető az 
OMNI II programozó alkalmazás statisztika ablakában. 

• Az OMNI II programozó alkalmazás az LS- és RV-vezető impedanciájának 
mérésére használható. 

2.3 Az OMNI II Smart programozó alkalmazás alapvető működése 
Miután kiválasztotta a Clinical Mode (klinikai üzemmód) gombot a kiválasztás képernyőn 
az OMNI Smart boxról, elindul az OMNI Smart programozó alkalmazás, amely különféle 
parancsokat kínál az OPTIMIZER Smart IPG kommunikációjához, lekérdezéséhez és 
programozásához. 

2.3.1 Kommunikáció az OPTIMIZER Smart IPG-vel 
Az orvos adatokat szerezhet az OPTIMIZER IVs IPG-ből a programozó fej 
segítségével, amelyet a beteg implantátumának helyére kell ráhelyezni. 
Vigyázat: A programozó fejet alaposan meg kell tisztítani a felhasználások között, 

és szükség esetén le kell azt fedni a beteg bőrirritációjának vagy 
szennyeződésének megelőzése érdekében. 

2.3.2 Lekérdezés és programozás 

Az OPTIMIZER IVs IPG olyan paraméterbeállításokkal rendelkezik, amelyek a 
működéséért felelnek. Ezeknek a paramétereknek az értékeire eszköz (paraméter) 
értékként hivatkozunk. 
Az OMNI II programozó alkalmazás az Interrogate (lekérdezés) paranccsal képes 
beolvasni az eszköz értékeit. Ennek kell lennie az orvos első lépésének az 
OPTIMIZER IVs IPG-ből származó információkhoz való hozzáférés érdekében. 
Ha a lekérdezési folyamat sikeres, az eszközértékek betöltődnek és megjelennek az 
OMNI Smart programozó alkalmazás képernyőjén. Az OMNI Smart programozó 
alkalmazás képernyőjén megjelenő értékeket paraméterértékeknek nevezzük. 
Az orvos ezen értékek egy részét grafikailag ábrázolva is megtekintheti. 
Az orvos felülvizsgálhatja és módosíthatja a paraméterértékeket az OMNI Smart 
programozó alkalmazással. A módosított paraméterértékeket ezután a Program 
paranccsal továbbíthatjuk az OPTIMIZER Smart IGP-eszközre. 
Vegye figyelembe, hogy a programozó képernyőn megjelenő módosított 
paraméterértékek addig NEM kerülnek be az IPG-be, amíg a Program parancs 
nincs megadva. 
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Ha az új paraméterértékek nem eredményezik a kívánt klinikai hatást, akkor azok 
az Undo (visszavonás) paranccsal törölhetők. Ez a parancs visszaállítja az eszköz 
paramétereit a korábban beprogramozottakra. 
Az Urgent (sürgős) programozás parancs az OPTIMIZER Smart IPG-t szabványos 
biztonságos paraméterértékekkel (CCM OFF) programozza. Az Urgent (sürgős) 
parancs úgy indítható el, hogy rákattint az eszköztár Urgent (sürgős) gombjára, 
vagy megnyomja a programozó pálcán lévő Emergency (vészhelyzet) gombot. 
A hasznos paraméterkombinációk standard fájlokként tárolhatók (ezeket néha 
„felhasználó általi előre beállított paramétereknek” is nevezik). A szabványos fájl 
kiterjesztése „.tip”. Egy adott szabvány létrehozása után a szabvány betölthető 
azoknak a betegeknek is, akiknek hasonló programozott értékkészletre van 
szükségük. 
A .tip fájlok adatai az OMNI Smart Programmer alkalmazás Open (Megnyitás) és 
Save (Mentés) parancsaival olvashatók és írhatók. Az OMNI Smart Programmer 
alkalmazás ezáltal a szabványok szerkesztésére is használható (lásd 4.5. szakasz). 
2.3.3 Rendszerfigyelő eszközök 

Az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) rendszer egy olyan 
programozó felületet kínál, amelybe egy elektrokardiográfiai csatorna van 
beépítve. A beteg EKG-je megjelenik az OMNI II programozó alkalmazás 
képernyőjének alsó részén. 
Figyelmeztetés: A megjelenített EKG-érték megfigyelésre, nem pedig 

diagnosztikára szolgál. Ne hozzon klinikai diagnosztikai döntéseket a 
megjelenített EKG alapján. Különösen fontos megjegyezni, hogy a 
diagram gradiens nem a tipikus 25 vagy 50 mm/sec. 

Az OMNI Smart Programmer alkalmazással az OPTIMIZER Smart IPG Marker 
módba állítható. A „Markerek” olyan jelzők, amelyek az eszköz különböző 
állapotait és a működése során észlelt eseményeket mutatják meg. Ebben az 
üzemmódban az OPTIMIZER Smart IPG által észlelt és generált összes esemény a 
páciens EKG-jelével szinkronban az EKG-ablakban jelenik meg. 

• Az OMNI Smart Programmer alkalmazás minden, az eszköz és az 
OPTIMIZER Smart IPG közötti interakciót rögzít a naplóban. 

• A (nyilvántartott) beteg EKG-szakaszai rögzíthetők, és a Browse (tallózás) 
gomb segítségével könnyen hozzáférhetők (lásd: 4.1.10. szakasz). 

• Az OPTIMIZER Smart IPG nyilvántartást vezet az összes bekövetkezett 
eseményről és körülményről. Ezek a nyilvántartások letölthetők az 
OPTIMIZER Smart IPG-eszközről az OMNI II-programozóba (az OMNI 
Smart szoftverrel), és az egyes események előfordulásainak száma 
megtekinthető az OMNI Smart-programozó alkalmazás statisztika 
ablakában (lásd 4.15. szakasz). 

• Az OMNI Smart programozó alkalmazás az LS- és V-vezető 
impedanciájának mérésére használható (lásd a 4.16. szakaszt). 

2.3.4 A programozó alkalmazás bezárása 
Az OMNI Smart programozó alkalmazás képernyőjének jobb felső sarkában 
található „X” gombra kattintva az alkalmazás bezárul, és a programozó visszatér a 
kiválasztási képernyőre. 
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3. OMNI II SZOFTVER 
Az OMNI II szoftver egy olyan alkalmazás, amely az OPTIMIZER Ivs IPG-t vezérlő paraméterek 
olvasására és módosítására szolgál. Ez a fejezet az OMNI II szoftver különböző funkcióinak 
leírását tartalmazza. 

3.1 Az OMNI II programozó alkalmazásképernyő 
Az OMNI II szoftver indításakor megjelenik az OMNI Smart programozó alkalmazás fő 
képernyője, amely az alábbiakat tartalmazza: 

• Címsor 

• Menüsor (a kiválasztott fül megjelenített tartalmával) 

• Paraméterfülek 

• Programozás sáv 

• Naplózás sáv 

• EKG-ablak 

• Statisztika sáv 

• Állapotsor 

6. ábra: Az OMNI II programozó alkalmazás főképernyője 
3.1.1 Címsor 
A címsor az ablak felső részén jelenik meg. Azonosítja az aktuálisan futó 
szoftvert és az adatforrást, amely lehet: 

• OPTIMIZER Ivs IPG, mely esetben megjelenik az eszköz sorozatszáma, 
valamint az utolsó lekérdezés dátuma és időpontja, vagy 

• Egy bizonyos modell névleges értékeit tartalmazó fájl, amely esetben maga 
a név jelenik meg, vagy 
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• A már alkalmazott és elmentett paraméterértékeket tartalmazó fájl, mely 
esetben annak neve jelenik meg. 

3.1.2 Menüsor 
DA menüsor a címsor alatt jelenik meg. Az OMNI II programozó alkalmazás 
különböző parancsait tartalmazza, amelyek az alábbi gombok alatt vannak 
csoportosítva: 

• Fájl: parancsokat tartalmaz az OPTIMIZER IVs IPG paramétereinek 
beolvasására és beállítására, fájlkezelési parancsokat és a standard fájlokra 
vonatkozó parancsokat. 

• Eszközök: diagnosztikához, programozáshoz, valamint LS-diagnosztikai 
eszközökhöz használt kommunikációs parancsokat tartalmazza. 

• Nézet: a nézetek váltására vonatkozó parancsokat tartalmazza. 

• Kommunikáció: a távoli működtetéshez és a távfigyeléshez szükséges 
parancsokat tartalmazza. 

• Napló: a naplófájlok létrehozásához, rögzítéséhez, szűréséhez és 
exportálásához szükséges eszközöket tartalmazza. 

• Info: az OPTIMIZER IVs IPG-ről és az OMNI II szoftver verziójának, 
valamint az interfész akkumulátor információinak és a súgó parancs 
információnak megjelenítésére szolgál. 

Válassza ki a fület, hogy megjelenítse az egyes fülek alatti opciók/parancsok 
listáját. 
A kívánt opció/parancs elindításához válassza ki a megfelelő ikont. 
Ha egy opciónak vagy parancsnak olyan neve van, amelyet pontok követnek, ez azt 
jelzi, hogy egy párbeszédpanel jelenik meg, amikor ezt az opciót vagy parancsot 
választják. 
Ha a menüben egy parancs ikon szürkén jelenik meg, akkor az azt jelzi, hogy az 
adott parancs jelenleg nem elérhető. 
Valamennyi menüsor füleinek tartalma a következő oldalon kezdődő táblázatokban 
jelenik meg. 
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3.1.2.1 Fájl Fül Menü 
 
 

Parancs neve Leírás 

Lekérdezés Beolvassa az OPTIMIZER IVs IPG paraméterértékeit. Ezek az értékek 
lesznek az OMNI II programozó alkalmazás paraméterértékei. 

Program Az OPTIMIZER Ivs IPG értékeit az OMNI II programozó alkalmazás 
aktuális paraméterértékeihez igazítja. Ez a parancs csak akkor 
engedélyezett, ha nem történik paraméterütközés. 

Visszavonás Ha az OPTIMIZER IVs IPG eszközt új paraméterértékekkel 
újraprogramozták, az Undo (visszavonás) gombbal a paraméterértékek 
visszaállíthatók az előzőleg beprogramozott értékekre. 

Megszakítás Ha a programozó bármely paraméterértéke módosult, akkor a megszakítás 
parancs ismét elérhetővé válik. A parancs kiválasztásával a 
paraméterértékek visszaállnak az utolsó lekérdezett/programozott 
értékekre. Ha nem történt eszközlekérdezés és nem töltöttek be adatokat 
egy .tip fájlból, a programozó paraméterek a fájlban meghatározott értékek 
lesznek. 

Eszközmodell 
megnyitása 

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválassza a lekérdezett vagy 
programozott eszközmodellt. 

Open standard… 
(Szabvány 
megnyitása) 

Beolvas egy szabványfájlt (.tip), amely tartalmazza az OMNI II 
Programmer mentett alkalmazásértékeit. Megnyit egy ablakot, amelyen a 
felhasználó kiválaszthatja a mentett szabványfájlt (.tip) nevét és helyét. 

Save current 
standard… 
(Aktuális 
szabvány 
mentése) 

Az OMNI II Programmer aktuális alkalmazásértékeit szabványos (.tip) 
fájlba írja. Előugrik egy ablak, amely a .tip fájl nevét és helyét kéri. 

Backup (Biztonsági 
mentés) 

A munkamenet adatait flash-meghajtóra menti. 

Restore 
(Visszaállítás) 

Visszaállítja a munkamenet adatait flash-meghajtóról. 

Print preview 
(Nyomtatási 
előnézet) 

Megjeleníti az OMNI II Programmer aktuális alkalmazásértékei 
listájának nyomtatási előnézetét. 

Print current 
standard… 
(Aktuális 
szabvány 
nyomtatása) 

Az OMNI II Programmer aktuális alkalmazásértékeinek listáját elküldi 
az alapértelmezett nyomtatóra. 

Exit (Kilépés) Bezárja az OMNI II Programmer alkalmazást. 
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3.1.2.2 A Tools (Eszközök) lap menüje 
 
 

Parancs neve Leírás 

Stop CCM™ 
(CCM™ leállítása) 

Beprogramozza az OPTIMIZER IVs IPG készüléket a szívkontraktilitás-
modulációs terápia leállítására. 

Doctor session 
(Orvosi 
munkamenet) 

Lehetővé teszi az orvos számára, hogy átmenetileg szívkontraktilitás-
modulációs terápiával próbálkozzon a CCM™ programozott 
ütemezésétől függetlenül. 

Marker Mode 
(Marker mód) 

Az OPTIMIZER IVs IPG készüléket Marker módra állítja (vagyis a 
marker események minden észlelt és generált esemény esetében az ECG 
(EKG) ablakban jelennek meg). 

Statistics… 
(Statisztika) 

Megnyitja a Statistics (Statisztika) ablakot. 

A sensing threshold 
(Pitvari érzékelési 
küszöb) 

Megjelenik egy ablak, amelyen a felhasználó megtekintheti és 
beállíthatja a pitvari érzékelési küszöböket. 

V sensing threshold 
(Kamrai érzékelési 
küszöb) 

Megjelenik egy ablak, amelyen a felhasználó megtekintheti és 
beállíthatja a kamrai érzékelési küszöböket. 

LS diagnostics… 
(Helyi észlelési 
diagnosztika) 

Megnyitja a Local Sense Diagnostics (Helyi észlelési diagnosztika) 
ablakot. 

Impedance… 
(Impedancia) 

Megnyitja az Impedance (Impedancia) ablakot, amelyen a felhasználó az 
RV és az LS vezető impedancia mérésére utasíthatja az OPTIMIZER IVs 
IPG készüléket. 

Reset Device 
(Eszköz 
alaphelyzetbe 
állítása) 

Alaphelyzetbe állítja az OPTIMIZER IVs eszközt. Ezt a parancsot csak 
akkor szabad használni, ha az OMNI II Programmer alkalmazás azt jelenti, 
hogy a lekérdezett OPTIMIZER IVs IPG „DOWN” (Kikapcsolva) 
módban van (biztonságos OOO, nincs CCM™ reverziós mód). 

Urgent 
Programming 
(Sürgős 
programozás) 

Vészhelyzetben a biztonságos szabványos értékekre programozza az 
OPTIMIZER IVs IPG készüléket (OOO, nincs CCM™-jelátvitel). 

Time… (Idő...) Megjeleníti a valós idejű óra aktuális időbeállítását az OPTIMIZER IVs 
IPG készüléken és az OMNI II Programmer alkalmazást futtató 
táblagépen. Az ezzel a menüparanccsal megnyitott ablakban beállítható az 
eszközök ideje. (A CCM™ jelátvitel-ütemezési mechanizmusa az 
OPTIMIZER IVs IPG időbeállítását használja a CCM™ jelátvitelének 
napi szintű be- és kikapcsolásához). 

Set system time… 
(Rendszeridő 
beállítása...) 

Lehetővé teszi a felhasználó számára az OMNI II Programmer (OMNI 
Smart szoftverrel) rendszeridejének beállítását. Ez megegyezik a 
számítógép idejének beállításával. 
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3.1.2.3 A View (Áttekintés) lap menüje 
 
 

Parancs neve Leírás 

Toggle graph view 
(Váltás a 
grafikonnézetek 
között) 

Vált az OMNI II Programmer alkalmazás Parameter (Paraméter) nézete, 
illetve Static (Statikus)/Dynamic (Dinamikus) grafikonnézete között. 
Egyes programozói paraméterértékek grafikus módban jelennek meg. 
Lásd a 3.1.2 szakaszt. 

Toggle dynamic 
view 
(Dinamikus 
nézet váltása) 

Vált az OMNI II Programmer alkalmazás Static (Statikus) és Dynamic 
(Dinamikus) grafikonnézete között. 
Dynamic (Dinamikus) nézetben minden szívverés esetében megjelenik 
az EKG a grafikus nézetben a marker eseményekkel együtt. Ez a nézet 
csak akkor használható, ha a Marker mód be van kapcsolva. 
Static (Statikus) nézetben csak a paraméterértékek jelennek meg a 
grafikus nézetben, és húzással módosíthatók. Ebben a módban nem jelenik 
meg marker esemény. 

Marker detail 
(Marker részletei) 

Megjeleníti a Marker ablakot kibontva. 

 
3.1.2.4 A Communication (Kommunikáció) lap menüje 

 
 

Parancs neve Leírás 

Connect 
(Csatlakozás) 

Megnyitja az OMNI II Programmer ügyfélablakát, amelyen a felhasználó 
távoli munkamenetet kezdeményezhet. 

Send message… 
(Üzenet küldése) 

Megnyitja a csevegési üzenet ablakát, amelyen a felhasználó csevegési 
üzeneteket válthat egy távoli személlyel. 

Master (Mester) Az OMNI II Programmer alkalmazást Master (Mester) módra állítja, 
amelyben a felhasználó vezérelheti az eszközt. 

Slave (Szolga) Az OMNI II Programmer alkalmazást Slave (Szolga) módra állítja, és 
lehetővé teszi a távoli felhasználónak a helyi Programmer vezérlését. 

Show Client 
Window 
(Ügyfélabla
k 
megjelenítés
e) 

Megjeleníti az OMNI II Programmer ügyfélablakát (ha távoli 
munkamenetet kezdeményeztek). 
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3.1.2.5 A Log (Napló) lap menüje 
 
 

Parancs neve Leírás 

Log browser 
(Naplóböngésző) 

Megnyitja a Marker ablakot megtekintésre. 

Open log file… 
(Naplófájl 
megnyitása) 

Megnyit egy ablakot, amelyen a felhasználó választhat a mentett 
markerfájlok listájából. 

Compare 
programs… 
(Programok 
összehasonlí
tása) 

Megnyit egy ablakot, amelyen a paraméterek régi és új értéke közötti 
eltérés látható. 

Log filter… (Napló 
szűrése) 

Megnyit egy ablakot, amelyen a felhasználó a kívánt rögzített 
munkamenet-események alapján szűrhet egy naplót. 

Add log bookmark 
(Könyvjelző 
hozzáadása 
naplóhoz) 

Könyvjelzőt ad a naplóhoz a rögzítés közben a kívánt esemény jegyzettel 
történő ellátásához. 

Start Recording 
(Rögzítés indítása) 

Megkezdi a beteg EKG-jának rögzítését. 

Export programs 
(Programok 
exportálása) 

Az aktuális paraméterek értékeit szövegfájlba írja. 

Export statistics 
(Statisztika 
exportálása) 

A statisztikai számlálók értékeit szövegfájlba írja. 

Export marker 
(Marker 
exportálása) 

A markerek értékeit szövegfájlba írja. 

Upload/Download 
log (Napló 
feltöltése/letöltése
) 

Megnyit egy ablakot, amelyen a felhasználó naplófájlokat adhat át az 
OMNI II Programmer és a távoli kiszolgáló között. 

 
3.1.2.6 Az Info (Információ) lap menüje 

 
 

Parancs neve Leírás 

IPG Version (IPG 
verziója) 

A lekérdezett IPG firmware-ének verzióját jeleníti meg. 
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Interface battery 
(Interfész 
akkumulátora) 

Leolvassa az OMNI II Programmer interfészdobozában található 
lítiumionos akkumulátor feszültségét. 

Interface version 
(Interfész verziója) 

Megjeleníti az OMNI II Programmer interfészdoboza firmware-ének 
verzióját. 

Help… (Súgó) Megnyitja a súgóablakot. 

About… (Névjegy) Megjeleníti az OMNI II szoftverének verzióadatait. 
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3.1.3 Paraméterlapok 

Az OPTIMIZER IVs IPG paraméterei hat paraméterképernyőn jelennek meg, 
amelyek hat lapon találhatók. A képernyők mindegyikén paraméterértékek 
különböző csoportja jelenik meg az alábbi lapokra tagolva: 

• A/V: megjeleníti a lekérdezett eszköz sorozatszámát és akkumulátorának 
feszültségét, a működési módot, valamint a pitvari és a kamrai szívérzékelés 
és az időzítés paramétereit. 

• CCM™ Train (CCM™-impulzussorozat): a CCM™-jelet definiáló paramétereket 
tartalmazza. 

• CCM™ Inhibit (CCM™-gátlás): a CCM™ gátlási mechanizmusának 
konfigurálására szolgáló paramétereket tartalmazza. 

• LS (Helyi észlelés): a helyi érzékelési mechanizmus paramétereit tartalmazza. 

• CCM™ Schedule (CCM™ ütemezése): a CCM™-jelátviteli 
ütemezésének konfigurálására szolgáló paramétereket jeleníti meg. 

• Charger (Töltő): a töltőnek jelentendő riasztásokkal kapcsolatos 
paramétereket tartalmazza. 

Az elvégezhető műveletek: 

• Lekérdezés (vagyis az eszközparaméterek aktuális értékeinek beolvasása) 

• A paraméterek értékeinek módosítása a rendelkezésre álló szerkesztési 
szolgáltatásokkal 

• Programozás (vagyis kompatibilis paraméterértékek egy csoportjának átadása az 
eszköznek) 

7. ábra: A/V paraméterlap 
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8. ábra: CCM™ Train (CCM™-impulzussorozat) paraméterlap 

9. ábra: CCM™ Inhibit (CCM™-gátlás) paraméterlap 

 
10. ábra: LS (Helyi észlelés) paraméterlap 



21  

 
11. ábra: CCM™ Schedule (CCM™ ütemezése) paraméterlap 

12. ábra: Charger (Töltő) paraméterlap 
A paraméterértékek kétféleképpen jelenhetnek meg: 

• A paraméterek (például CCM™ Channels (CCM™-csatornák)) 
jelölőnégyzetekkel engedélyezhetők és tilthatók le, és a  szimbólum azt 
jelzi, hogy a jelölőnégyzet be van jelölve. A bejelöléshez vagy annak 
törléséhez kattintson a paraméter nevétől balra található négyzetre. 

• A lehetséges értékekkel rendelkező paraméterek esetében a paraméterérték 
mezőben jelenik meg. Az ilyen paraméterek (programozói) értékéknek 
módosításához kattintson a mezőben található értékre, és megjelenik az 
adott paraméter összes lehetséges értékét tartalmazó ablak. A paraméter 
értékének módosításához válassza ki az új értéket a listából. Az értéklistát 
tartalmazó ablakok bal felső sarkában továbbá egy „gombostű” ikon látható. 
Ha a gombostűre kattint, az ablak nyitva marad (más esetben az ablak egy 
érték kiválasztása után automatikusan bezárul). Az ablak jobb felső 
sarkában található X ikonra kattintva bezárja az értéklistát tartalmazó, a 
gombostű ikonnal aktivált ablakot. 

Egyes paraméterek közvetlenül más paraméterektől függnek (például sebességek 
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és időszakok). Ilyen esetekben egy paraméter értékének módosításakor a rendszer 
automatikusan módosítja az attól közvetlenül függő paraméterek értékét. 

Vannak továbbá olyan paraméterek, amelyek értékei csak akkor érvényesek, ha 
más paraméterek engedélyezve vannak vagy bizonyos értékekkel rendelkeznek (ha 
például az OPTIMIZER IVs IPG működési módja Készenlét (OOO), egyetlen 
paraméter sem érvényes). Ha egy paraméter beállítása más paraméterek 
kontextusában értelmetlen, annak értékei nem jelennek meg. 
Ha más paraméterértékekkel nem kompatibilis paraméterértéket választ, 
paraméterütközés történik. Ilyen esetben hibaüzenet jelenik meg a Programming 
(Programozás) sávon (további információt a 3.1.4 szakaszban talál). Amíg a 
paraméterütközés fennáll, az OMNI II Programmer alkalmazás nem engedélyezi az 
OPTIMIZER IVs IPG programozását új paraméterértékekkel. Ezáltal biztosítható, 
hogy az OPTIMIZER IVs IPG készülékre csak kompatibilis 
paraméterkonfigurációk tölthetők le. Az ütközés feloldásához az ütköző 
paraméterekhez új értékeket kell kiválasztani. 
Ne feledje, hogy a képernyőn megjelenő paraméterértékek programozói értékek, 
amelyek eltérhetnek az aktuális eszközértékektől. Az alkalmazott 
színegyezménnyel kapcsolatos további információt a 3.4.1 szakaszban talál. 
3.1.4 Programming (Programozás) sáv 
A Programming (Programozás) sáv a paraméterlapoktól jobbra található. A 
soron hét gomb található, amelyek némelyike menüparancsoknak felel meg: 

13. ábra: Programming (Programozás) sáv 
A Programming (Programozás) sávnak két célja van: 

1. Gyors hozzáférést biztosít az OMNI II Programmer alkalmazás 
legfontosabb parancsaihoz az alábbi gombokat tartalmazó programozási 
sávval: 
a. Interrogate (Lekérdezés): A beültetett eszköz paraméterértékeinek 

beolvasására szolgál. 
b. Program (Programozás): A kompatibilis paraméterértékek egy 

csoportjának átadására szolgál az aktív eszközre. Ez a gomb kék színnel 
villog, ha a programozói értéke módosították, és nincs 
paraméterütközés. Ez azt jelzi, hogy a OPTIMIZER IVs eszköz értékei 
eltérnek a programozói értékektől. Paraméterütközés esetén ez a gomb 
le van tiltva az ütközés feloldásáig. 

c. Cancel (Mégse)/Undo (Visszavonás): A kontextustól függően 
érvényteleníti a még nem átadott módosításokat, vagy visszaállítja az 
utolsó programozási művelet előző értékeit. 
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d. CCM™ On (CCM™ be): (akkor jelenik meg, ha a CCM ki van 
kapcsolva) – Aktiválja a CCM™ jelátvitelét a CCM Mode (CCM-mód) 
paraméter Timed (Időzítve) értékre történő programozásával. 

e. CCM™ is On (CCM™ bekapcsolva): Akkor jelenik meg, ha a CCM™ 
jelátvitele be van kapcsolva. 

f. Stop CCM™ (CCM™ leállítása): (akkor jelenik meg, ha a CCM be 
van kapcsolva) – Inaktiválja a CCM™ jelátvitelét a CCM Mode (CCM-
mód) paraméter CCM OFF (CCM ki) értékre történő programozásával. 

g. CCM™ is Off (CCM™ kikapcsolva): Akkor jelenik meg, ha a CCM™ 
jelátvitele ki van kapcsolva. 

h. Urgent programming (Sürgős programozás): Az OPTIMIZER IVs 
IPG készüléket biztonságos paramétercsoporttal programozza (OOO 
mód, CCM kikapcsolása). 

i. Marker Mode (Marker mód): Elindítja és leállítja a Marker módot. 
2. A gombok alatti ablak a paraméterütközés üzeneteit jeleníti meg. Ezek az 

üzenetek azt jelzik, hogy mely paraméterértékek ütköznek, a paraméterek 
miért ütköznek, illetve a paraméterlap nevét, amelyen az ütköző 
paraméterek megjelennek. Hibaüzenet esetén megjelenik az ütköző 
paraméterek listája is. Ha kiválaszt egy paramétert erről a listáról, 
megjelenik az összes lehetséges értékét tartalmazó ablak, amelyen az 
ütköző paraméter érétke közvetlenül módosítható. A 3.4.2 szakaszban 
találja a paraméterütközések feloldásának módját. 

14. ábra: Példa paraméterütközési üzenetre 
3.1.5 Log (Napló) sáv 
Az OMNI II Programmer alkalmazás tartalmazza az OPTIMIZER IVs IPG és az 
OMNI II Programmer alkalmazás közötti összes interakció rekordját (naplóját), 
beleértve az interakciók dátumát és idejét. 

15. ábra: Log (Napló) sáv 
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Ha a naplóban szereplő eseménnyel kapcsolatos további információra van 
szüksége, kattintson duplán az eseményre a Log (Napló) sávon. Ha a kiválasztott 
eseményhez adatok tartoznak, az alábbi történik: 

• Ha Interrogation (Lekérdezés) vagy Programming (Programozás) 
eseményt választ, az OMNI II Programmer alkalmazás által megjelenített 
paraméterértékek a kiválasztott esemény megtörténtének pillanatában 
meglévő értékek. 

• Ha statisztikát tartalmazó eseményt (törlés/betöltés/visszaállítás) választ, a 
Statistics (Statisztika) sáv értékeit a rendszer beállítja a kiválasztott 
esemény megtörténtének pillanatában meglévő értékekre állítja. 

• Minden más rögzített esemény (Könyvjelzők, Marker mód kezdete/vége 
stb.) esetében megjelenik egy arra vonatkozó üzenet, hogy az eseményhez 
nem tartozik további megjeleníthető adat. 

3.1.6 ECG (EKG) ablak 
Ez az ablak a képernyő alján jelenik meg. Az ablakban görgetve megtekinthetők a 
beteg EKG-adatai. 
Ha az OPTIMIZER IVs eszköz Marker módban van, a markerek az előforduló 
különböző események és körülmények EKG-adatai mellett jelennek meg. 

16. ábra: ECG (EKG) ablak Marker módban 
A nyomkövetési és a színjelölések egy kis ablakban jelennek meg. 

17. ábra: References (Jelölések) ablak 
A marker események az alábbiak szerint jelennek meg: 

• Az alapértéket el nem érő észlelt eseményeket színes vonalmarkerek jelölik az alábbiak szerint: 
o Magenta: Pitvari észlelt esemény 
o Zöld: Kamrai észlelt esemény 
o Fekete: Helyi észlelési esemény 

Ezek a színjelölések az OMNI II Programmer alkalmazás képernyőjének ECG (EKG) ablakában 
jelennek meg. 
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• A CCM™ jelátvitelét egy marker jelöli az alapérték feletti kék téglalap 
formájában, amelynek hossza a CCM™-jel időtartamának felel meg. 

Címkék is megjelennek, amelyek az alábbi körülmények előfordulását jelzik: 

• PVC: két egymást követő kamrai észlelt esemény közbelépő pitvari észlelt 
esemény nélkül 

• AT: a pitvari sebesség nagyobb a pitvari tachycardiás sebesség határértékénél 

• VT: a kamrai sebesség nagyobb a kamrai tachycardiás sebesség határértékénél 

• A Noise (Pitvari zaj): a pitvari észlelési csatornán észlelt zaj 

• V Noise (Kamrai zaj): a kamrai észlelési csatornán észlelt zaj 

• Long AV (Hosszú AV): az észlelt AV-időköz hosszabb a „Hosszú AV” 
határértéknél 

• Short AV (Rövid AV): az észlelt AV-időköz rövidebb a „Rövid AV” határértéknél 
Figyelmeztetés: A megjelenített EKG-adatok nem használhatók klinikai 

döntéshozatalhoz. Az egészségügyi döntések csak független EKG-
mérőműszerrel végzett mérés alapján hozhatók meg. 

• A CCM™-jelátvitel állapotát címkék, illetve az ECG (EKG) ablak 
háttérszíne jelzi az alábbiak szerint: 
o Inactive (Inaktív): ez a címke az ECG (EKG) ablak bal felső sarkában 

jelenik meg, ha a CCM™ átadása nem aktív. Az ECG (EKG) ablak 
háttérszíne ebben az esetben fehér. 

o Active-On (Aktív-Be): ez a címke az ECG (EKG) ablak bal felső 
sarkában jelenik meg, ha a CCM™ átadása aktív és be van kapcsolva. 
Az ECG (EKG) ablak háttérszíne ebben az esetben zöld. 

o Active-Off (Aktív-Ki): ez a címke az ECG (EKG) ablak bal felső 
sarkában jelenik meg, ha a CCM™ átadása aktív, de ki van kapcsolva. 
Az ECG (EKG) ablak háttérszíne ebben az esetben szürke. 

3.1.7 Statistics (Statisztika) sáv 
Az OPTIMIZER IVs IPG statisztikai nyilvántartást vezet a működése során 
előforduló eseményekről és körülményekről. Ez a nyilvántartás a Statisztikasoron 
jelenik meg az egyes eseménytípusok előfordulási számával együtt. A figyelembe 
vett események: 

18. ábra: Statistics (Statisztika) sáv 
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• Intervals (Időközök) 
o Period (Időszak): Az R-R időköz ezredmásodpercben. 
o AV: Az AV időköz ezredmásodpercben. 

• A / V 
o A: az észlelt pitvari események száma. 
o V: az észlelt jobb kamrai események száma. 

• CCM™ 
o Train (Impulzussorozat): az átvitt CCM™-jelek száma. 
o LS Inhibit (LS-gátlás): a CCM™-jelátvitel helyi észlelési esemény 

LS riasztás ablakon kívüli észlelése miatt gátlásainak száma. 
o LS Alert (LS-riasztás): a szívverések száma, amelyek alatt helyi 

észlelési események történtek az LS riasztás ablakban. 
o Not LS Alert (Nem LS-riasztás): a szívverések száma, amelyek alatt 

helyi észlelési események történtek, de nem az LS Alert (LS-riasztás) 
ablakban. 

• CCM™ Inhibit (CCM™-gátlás) 
o A Noise (Pitvari zaj): pitvari zaj észleléseinek száma. 
o V Noise (Kamrai zaj): kamrai zaj észleléseinek száma. 
o PVC: idő előtti kamrai összehúzódás észleléseinek száma. 

o Short AV (Rövid AV): rövid AV észleléseinek száma. 
o Long AV (Hosszú AV): hosszú AV észleléseinek száma. 
o AT: az alkalmak száma, ahányszor a pillanatnyi pitvari sebesség 

nagyobb volt a pitvari tachycardiás sebesség határértékénél. 
o VT: az alkalmak száma, ahányszor a pillanatnyi kamrai sebesség 

nagyobb volt a kamrai tachycardiás sebesség határértékénél. 
Ha az OPTIMIZER IVs eszköz Marker módban és az OMNI II Programmer 
(OMNI Smart szoftverrel) kommunikációs tartományában van, a statisztikai 
számlálók tartalma dinamikusan változik, megjelenítve az egyes eseménytípusok 
előfordulásainak aktuális számát. 
3.1.8 Status (Állapot) sáv 
A képernyő utolsó sorában az aktuális kommunikációs esemény (például: 
lekérdezés, programozás, befejezés), valamint a laptop akkumulátorának töltöttségi 
százaléka és a rendszerdátum és -idő látható. 
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3.2 Grafikus nézet 
Az OMNI II Programmer alkalmazás grafikus nézetében könnyen érthető grafikonon 
jeleníthetők meg az OPTIMIZER IVs eszköz egyes paraméterei. 

Ez az ablak az alábbi paraméterértékeket jeleníti meg: 

• Jobb szívérzékelés 
o Pitvari érzékenység 
o Kamrai érzékenység 
o Pitvari rekfrakter periódus (PVARP) 
o Kamrai rekfrakter periódus 
o Rövid AV határértéke 
o Hosszú AV határértéke 

• Helyi érzékelés 
o Helyi észlelés 
o LS riasztás ablak indítása 
o LS riasztás ablak szélessége 
o Pitvari LS előtti rekfrakter periódus 
o Pitvari LS utáni rekfrakter periódus 
o Kamrai LS előtti rekfrakter periódus 
o Kamrai LS utáni rekfrakter periódus 
o LS utáni rekfrakter periódus 

• CCM™-jel 
o Az impulzusok száma a CCM™-impulzussorozatban 
o CCM™-jel kiváltásának késleltetése (összekapcsolási időköz) 
o CCM™-jel kezdeti amplitúdója 
o Az egyes fázisok időtartama a CCM™-impulzussorozat egyes CCM™-

impulzusaiban 
Az ablak bal felső sarkában egy marker is látható, amely a kurzor pozícióját jelzi 
ezredmásodpercben. A „Modified” (Módosítva) szöveget is megjeleníti a marker 
mellett, ha egy paramétert ebben az ablakban módosítottak. 
A grafikon jelölései: 

• A pitvari, kamrai és LS események függőleges vonalként jelennek meg a 
grafikon vízszintes tengelye alatt. 

• Az észlelési küszöbértékek kis téglalapként jelennek meg az észlelt 
események alatt. A tengelytől való távolság arányos az értékkel. 

• Az LS refrakter időszakok világoskék, megfelelő szélességű, pontozott szélű 
téglalapokként jelennek meg. 
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• Az LS riasztás ablak világossárga, megfelelő szélességű, pontozott szélű 
téglalapként jelenik meg. 

• A CCM™-impulzussorozat négyszöghullámként jelenik meg. 

• Az egyensúlyi fázis zöld zónaként jelenik meg. 

• A zaj ablaka világospiros zónaként jelenik meg. 

• A grafikonon kívülre eső LS-események előfordulási idejét a grafikontól balra 
található szürke zóna jelzi. 

A grafikus nézet beállítható Dynamic (Dinamikus) vagy Static (Statikus) értékre. 
3.2.1 Dynamic (Dinamikus) nézet 
A Dynamic (Dinamikus) nézetben megjelenik az aktuális EKG egy időszaka a 
fent ismertetett (grafikus) paraméterek mellett, a marker eseményekkel együtt. A 
Dynamic (Dinamikus) nézet csak akkor használható, ha a Marker mód be van 
kapcsolva. Ebben a nézetben a paraméterértékek nem módosíthatók. Ha 
megpróbálja módosítani egy paraméter értékét, a grafikus mód automatikusan 
Static (Statikus) nézetre vált. 

19. ábra: Grafikus nézet (Dynamic (Dinamikus)) 
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3.2.2 Static (Statikus) nézet 

Static (Statikus) nézetben az EKG nem jelenik meg, csak a paraméterértékek, és 
azok módosíthatók. Egy paraméter értékének módosításához húzza azt a 
grafikonon belüli kurzorral a kívánt pozícióba (amikor a paraméterre mutat vagy 
mozgatja azt, megjelenik annak numerikus értéke). Ha szeretné megtekinteni egy 
paraméter lehetséges értékeinek listáját, jelölje ki a kurzorral. 

20. ábra: Grafikus nézet (Static (Statikus)) 
A billentyűzet bal oldali egérgombjával kattintva vagy a képernyőt a tollal megérintve 
nagyíthatja a grafikont. A billentyűzet jobb oldali egérgombjával kattintva vagy a 
képernyőt a tollal (megnyomott gombbal) megérintve kicsinyítheti a grafikont. Ha a 
grafikon nagyított, görgetősáv látható az alján. 
A grafikon bal felső sarkában továbbá megjelenik a kurzor pozíciója a kamrai eseménynek 
megfelelően. 
A fekete/kék/piros (programozott, függő, ütközés) színjelölést a grafikus nézet 
paraméterértékei is használják. 

3.3 Lekérdezés 
3.3.1 Kommunikáció a beültetett OPTIMIZER IVs IPG-vel 
Helyezze a programozófejet az implantáció helyére, 
a beültetett OPTIMIZER IVs IPG eszköztől legfeljebb 3,5 cm (1,4 hüvelyk) 
távolságra. A jelerősségjelző villogó zöld vagy sárga fénye azt jelzi, hogy az IPG a 
programozófej kommunikációs tartományán belül van. A villogó piros fény azt 
jelzi, hogy a távolság túl nagy és a kommunikáció akadozhat. Ha a jelző egyáltalán 
nem világít, az azt jelzi, hogy a programozófej és az OPTIMIZER IVs IPG teljes 
mértékben a kommunikációs tartományon kívül van, vagy az OPTIMIZER IVs IPG 
akkumulátora teljesen lemerült, és így nem képes a programozófejjel 
kommunikálni. 
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3.3.2 Az OPTIMIZER IVs IPG lekérdezése 

Az OPTIMIZER IVs IPG paraméterértékeinek beolvasásához tegye az alábbiak 
egyikét: 

• Nyomja meg a programozófej Interrogate (Lekérdezés) gombját, vagy 

• Válassza a menüsor (File) Fájl lapján található Interrogate (Lekérdezés) 
ikont, vagy 

• Nyomja meg a Programming (Programozás) sáv Interrogate 
(Lekérdezés) gombját 

Ha a lekérdezés sikeres, az OMNI II Programmer alkalmazás az „Interrogation 
OK” (Lekérdezés OK) üzenetet jeleníti meg. A lekérdezi kívánt OPTIMIZER IVs 
IPG sorozatszáma és akkumulátorfeszültsége megjelenik a programozó eszköz 
képernyőjének A/V paraméterlapján. 
Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
lekérdezési művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a 
programozó eszköz a „Interrogation Error” (Lekérdezési hiba) üzenetet és a 
Retry (Ismét) és a Cancel (Megszakítás) lehetőséget jeleníti meg. 
A Retry (Ismét) művelet a programozófej áthelyezésével és a Retry (Ismét) gomb 
kiválasztásával vagy a programozófej Interrogate (Lekérdezés) gombjának 
megnyomásával végezhető el. 

3.4 Paraméterértékek módosítása 
Az OPTIMIZER IVs eszköz paraméterei hat kategóriába tartoznak: 

• A/V: Megjeleníti az IPG sorozatszámát, akkumulátorfeszültségét, működési 
módját és időzítési paramétereit. 

• CCM™ Train: (CCM™-impulzussorozat): A CCM™-jelet definiáló 
paraméterek, 

• CCM™ inhibit (CCM™-gátlás): Paraméterek, amelyek a szívkontraktilitás-
modulációs terápia gátlását okozzák 

• LS (Helyi észlelés): A helyi észlelés észlelési és időzítési paraméterei. 

• CCM™ Schedule (CCM™ ütemezése): A CCM™-jelek üzemezett átadását 
szabályozó paraméterek. 

• Charger (Töltő): A minitöltő által mért paraméter-határértékek, amelyeket ha 
meghaladnak, a minitöltő megjelenít egy, a meghaladott határértéknek megfelelő 
számkódot. 

Az OMNI II Programmer alkalmazásban e csoportok mindegyikéhez tartozik egy 
Programming (Programozás) lap. A paraméterértékek az e lapok által megjelölt 
képernyőkön tekinthetők meg és módosíthatók. 
Egy paraméter értékének módosításához hajtsa végre az alábbi lépéseket: 

• Válassza ki azt a lapot, amelyen a módosítandó paraméter megtalálható. 

• Válassza ki a módosítandó paraméter értékét. Megjelenik egy, az összes lehetséges 
paraméterértéket tartalmazó ablak. 
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• Válassza ki a listáról az új értéket. Ez az érték lesz a paraméter új értéke. 
• A jelölőnégyzetek a paraméterek engedélyezésére/letiltására szolgálnak. A pipa 

() szimbólum azt jelzi, hogy a lehetőség be van jelölve. A bejelöléshez vagy 
annak törléséhez válassza ki a paraméter nevétől balra található négyzetet. 

Ha egy paraméter értékének beállítása más kiválasztott paraméterek kontextusában nem 
alkalmazható, annak értékei nem jelennek meg. 
A programozó eszköz képernyőjén megjelenő paraméterértékek a Program 
(Programozás) parancs kiadásáig nem továbbítódnak az IPG-re. Vegye figyelembe 
továbbá, hogy amíg a paramétereket a programozó eszköz képernyőjén beállítja, a 
programozófejet nem szükséges az OPTIMIZER IVs IPG eszköz felett tartani. Amint a 
módosított paraméter az eszközbe programozásra készen áll, ellenőrizze a programozófej 
helyes pozícióját az implantációs hely felett, majd adja ki a Program (Programozás) 
parancsot. 

3.4.1 Paraméterek színjelölése 
A programozó eszköz a következő színjelöléseket alkalmazza az értékek és az 
ütközések jelölésére: 

• Fekete: az OPTIMIZER IVs IPG aktuális paraméterértékei, azaz az utoljára 
lekérdezett/programozott paraméterértékek. 

• Kék: módosított paraméterértékek, azaz azok a paraméterértékek, amelyek 
eltérnek a programozott értékektől és amelyek kiválasztáskor nem okoznak 
paraméterütközést. 

• Piros: módosított, nem engedélyezett paraméterértékek, azaz azok a 
paraméterértékek, amelyek eltérnek a programozott értékektől és amelyek 
kiválasztáskor paraméterütközést fognak okozni. 

A fekete/kék/piros (programozott, függő, ütközés) színjelölést az eszköz az adott 
paraméter lehetséges értékeinek listájában is alkalmazza. A felhasználó számára 
így a paraméterek választási lehetőségeinek listájában mindhárom típusú 
paraméterérték látható, és így előre tudható, hogy egy adott paraméterérték 
választása paraméterütközést okoz-e. 
3.4.2 Paraméterütközések 

Egymással inkompatibilis paraméterértékek kiválasztásakor paraméterütközés 
történik. Ütközések jellemzően olyan időzítési időtartamok programozásakor 
jelentkeznek, amelyek összegének egy másik programozott paraméternél 
kevesebbnek kellene lenniük. Az OMNI II Programmer alkalmazás nem 
engedélyezi az OPTIMIZER IVs IPG paraméterütközést okozó 
paraméterértékekkel történő programozását. 
Ha paraméterütközés történik, az ütközést okozó paraméterértékek pirossal 
jelennek meg. Emellett minden egyes ütköző paraméterhez egy hibaüzenet is 
megjelenik a Programming (Programozás) sávon. 
A paraméterütközési hibaüzenetek a következőket tartalmazzák: 

• Az ütköző paraméterértékeket. 

• Az ütközés felmerülésének okát. 

• A Programming (Programozás) lapok neve, amelyeken az ütköző paraméterek 
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előfordulnak. 
A paraméterütközések feloldásához az ütközést okozó paraméterek számára új 
értékeket kell kiválasztani. Az ütköző paraméterek az alábbi módon tekinthetők 
meg gyorsan: 

• Válassza ki a hibaüzenetet. Megjelenik az ütköző paraméterek listája. 

• Válassza ki az egyik paraméter nevét a listáról az ahhoz tartozó összes 
lehetséges értéket tartalmazó táblázat megtekintéséhez. 

• Válasszon ki egy új „kék” paramétert a paraméterértékek listájáról. 

Az ütköző paraméterek közvetlenül a Programming (Programozás) lapok alatt is 
megtalálhatók, mivel ezek az értékek pirossal jelennek meg. A hibához kapcsolódó 
lapok neveit keresse a Programming (Programozás) sávon megjelenő 
hibaüzenetben. 
Vegye figyelembe, hogy ütközést okozó paraméter kiválasztása akkor 
megengedett, ha egy másik paraméter értékét úgy módosítják, hogy az ütközés 
megoldódik. 

3.5 Programozás 
3.5.1 Az OPTIMIZER IVs IPG programozása 

Az OPTIMIZER IVs IPG programozása a módosított paraméterértékekkel csak 
akkor engedélyezett, ha nem történik paraméterütközés. 
A Program (Programozás) gomb a következő módon jelzi, hogy egy módosított 
paraméter értéke engedélyezett-e: 

• Paraméterütközés esetén letiltással, 

• Kék villogással, ha a paraméterértékeket módosították, és nincs 
paraméterütközés. 

A módosított paraméterértékek programozásához hajtsa végre az alábbi lépéseket: 

• Helyezze (vagy szükség esetén helyezze újra) a programozófejet az 
OPTIMIZER IVs IPG fölé. 

• Az OMNI II Programmer alkalmazás paraméterértékeit adja át az 
OPTIMIZER IVs IPG készüléknek a Program (Programozás) paranccsal. 
A parancs kiadásához hajtsa végre az alábbiak egyikét (ezek a lehetőségek 
csak akkor állnak rendelkezésre, ha nincs paraméterütközés): 
o Nyomja meg a programozófej Program (Programozás) gombját; vagy 
o Válassza a menüsáv File (Fájl) lapján található Program 

(Programozás) ikont; vagy 
o Válassza a Program (Programozás) gombot a Programming 

(Programozás) sávon. 
Ha a programozás sikeres, az OMNI II Programmer alkalmazás a „Programming 
OK” (Programozás OK) üzenetet jeleníti meg. 
Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
programozási művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a 
programozó eszköz a „Programming Error” (Programozási hiba) üzenetet és a 
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Retry (Ismét) és a Cancel (Megszakítás) lehetőséget jeleníti meg. 
A Retry (Ismét) művelet a programozófej áthelyezésével, és a Retry (Ismét) gomb 
kiválasztásával vagy a programozófej Program (Programozás) gombjának 
megnyomásával végezhető el. 
Vegye figyelembe, hogy a Program (Programozás) parancs végrehajtása után az 
OMNI II Programmer alkalmazás képernyőjén a módosított paraméterértékek színe 
feketére vált, jelezve, hogy jelenleg ezek az OPTIMIZER IVs IPG beprogramozott 
paraméterértékei. 
3.5.2 Funkciók megszakítása és visszavonása 
A paraméterértékek módosításai kétféleképpen állíthatók vissza a korábbi 
értékekre. A módosított paraméterek visszaállításra használt módszer attól függ, 
hogy a módosított paramétereket beprogramozták-e az OPTIMIZER IVs IPG 
eszközbe. 

3.5.2.1 Megszakítás 

Ha bármelyik paraméter értékét módosították, de még nem programozták 
be az OPTIMIZER IVs IPG eszközbe, akkor a Cancel (Megszakítás) 
parancs visszaállítja a paraméterértékeket azok utolsó 
lekérdezett/programozott készletére. 
A módosításokat az alábbi módszerekkel szakíthatja meg: 

• A Programming (Programozás) sáv Cancel (Megszakítás) 
gombjára kattintva. Ez a gomb csak akkor aktív, ha egy paraméter 
értékét módosították, vagy 

• A menüsáv File (Fájl) lapján található Cancel (Megszakítás) ikonra 
kattintva. 

Vegye figyelembe, hogy a Cancel (Megszakítás) parancs végrehajtása után 
az OMNI II Programmer alkalmazás képernyőjén a paraméterértékek színe 
feketére vált, mivel megegyeznek az OPTIMIZER IVs IPG 
paraméterértékeivel. Ha nem történt eszközlekérdezés, és nem töltöttek be 
paraméteradatokat egy .tip fájlból, a programozói értékek a szabványban 
(.tip fájlban) tárolt paraméterértékek lesznek. 
3.5.2.2 Visszavonás 
Ha az OPTIMIZER IVs IPG eszközt paraméterértékek új készletével 
újraprogramozták, az Undo (Visszavonás) gombbal a paraméterértékek 
visszaállíthatók a beprogramozott értékek előző készletére. 
Az utolsó programozási műveletet az alábbi módszerekkel vonhatja vissza: 

• A Programming (Programozás) sáv Undo (Visszavonás) 
gombjára kattintva. Ez a gomb csak a Program (Programozás) 
parancs végrehajtása után aktív, vagy 

• A menüsáv File (Fájl) lapján található Undo (Visszavonás) ikonra kattintva. 
Ha az Undo (Visszavonás) művelet sikeres, az OMNI II Programmer 
alkalmazás a „Programming OK” (Programozás OK) üzenetet jeleníti 
meg. 
Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely 
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felett, a visszavonási művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba 
történik, a programozó eszköz a „Programming Error” (Programozási 
hiba) üzenetet és a Retry (Ismét) és a Cancel (Megszakítás) lehetőséget 
jeleníti meg. 
A Retry (Ismét) művelet a programozófej áthelyezésével és a Retry 
(Ismét) gomb kiválasztásával végezhető el. 



35  

3.6 Szabványok használata 
Egyes klinikai szituációkban hasznos lehet a szabványos paraméterkombinációk 
alkalmazása. Adott programok szabványokként (más néven felhasználói 
előbeállításokként) tárolhatók. A szabványt tartalmazó fájlok speciális, az OMNI II 
Programmer alkalmazás által olvasható formátummal rendelkeznek. Ezeknek a fájloknak 
„.tip” a kiterjesztése. A .tip fájlok adatai az OMNI II Programmer alkalmazás Open 
(Megnyitás) és Save (Mentés) parancsaival olvashatók és írhatók. Az OMNI II 
Programmer alkalmazás ezáltal a szabványok szerkesztésére is használható. 
Ez a szakasz a paraméterérték-konfigurációk használatával és tárolásával kapcsolatos 
információkat tartalmaz. 

3.6.1 Szabványfájl megnyitása 
Szabványfájl (.tip) betöltéséhez tegye az alábbiakat: 

• Kattintson a menüsáv File (Fájl) lapján található Open standard… 
(Szabvány megnyitása) ikonra. 

• Megnyílik a Open (OptimizerIVs) (Megnyitás (OptimizerIVs)) ablak, 
megjelenítve a betölthető szabványfájlok nevét és helyét. Válasszon egy 
szabványfájlt, majd kattintson az Open (Megnyitás) lehetőségre. 

Ha a paraméterértékeket egy szabványfájlból tölti be, akkor ezek lesznek a 
programozó eszköz által megjelenített aktuális paraméterértékek. Ez a következőt 
jelenti: 

• Ha egy OPTIMIZER IVs IPG eszközön a szabványfájl megnyitása előtt 
lekérdezést végeztek, akkor a szabványnak az eszköz megfelelő 
paraméterértékeitől eltérő értékei kék színnel jelennek meg, és a .tip fájl 
neve megjelenik a címsorban. 

• Ha nem végeztek eszközlekérdezést, akkor a szabvány értékei fekete 
színnel jelennek meg, és a szabványfájl neve megjelenik a címsorban. 

3.6.2 Szabványfájl mentése 
Egy paraméterérték-készlet szabványfájlba (.tip) történő mentéséhez tegye az 
alábbiakat: 

• Kattintson a menüsáv File (Fájl) lapján található Save current standard… 
(Aktuális szabvány mentése) 
ikonra. 

• Megnyílik a Save (OptimizerIVs) (Mentés (OptimizerIVs)) előugró 
ablak. Adja meg az mentendő szabvány fájlnevét, majd kattintson a Save 
(Mentés) lehetőségre. 

3.7 Információk betöltése és exportálása 
3.7.1 Naplófájlok betöltése 
Naplófájl betöltéséhez tegye az alábbiakat: 

• Kattintson a menüsáv File (Fájl) lapján található Open log file… (Naplófájl 
megnyitása) ikonra. 

• Megnyílik az Open (OptimizerIVs) (Megnyitás (OptimizerIVs)) ablak, 
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megjelenítve a betölthető jelölőfájlok neveit. Válasszon egy jelölőfájlt, 
majd kattintson az Open (Megnyitás) lehetőségre. 

Megnyílik egy Marker ablak, és a Log (Napló) ablakban a szöveg színe kékre vált, 
jelezve, hogy a napló nem a lekérdezett eszközhöz tartozik. 

3.7.2 Adatok exportálása 
Az aktuális paraméterértékek, statisztikai számlálók és naplósávmarkerek szöveges 
fájlokként történő mentéséhez tegye az alábbiakat: 

• Kattintson a menüsáv Log (Napló) lapján található Export programs (Programok 
exportálása) ikonra 
a paraméterértékek exportálásához. 

• Kattintson a menüsáv Log (Napló) lapján található Export statistics 
(Statisztika exportálása) ikonra az eszközstatisztika exportálásához. 

• Kattintson a menüsáv Log (Napló) lapján található Export marker 
(Marker exportálása) ikonra a naplósáv tartalmának exportálásához. 

Először minden esetben az Open (OptimizerIVs) (Megnyitás (OptimizerIVs)) 
ablak jelenik meg, ahol ki kell választani az eszközhöz tartozó markerfájl nevét. 
Ezután a Save (OptimizerIVs) (Mentés (OptimizerIVs)) ablak jelenik meg, ahol 
a felhasználó megadhatja az exportálandó fájl nevét, és szükség esetén új mappát 
hozhat létre. 

3.8 Naplózás és EKG-rögzítés 
3.8.1 Naplózás 

Az OMNI II Programmer alkalmazás minden, az eszköz és az OPTIMIZER IVs 
IPG közötti interakciót rögzít a naplóban. Ez a nyilvántartás a kommunikációval 
kapcsolatos adatokhoz való gyors hozzáférés érdekében tárgymutatóként 
használható. A páciens EKG-jén különös figyelmet igénylő adott eseményekhez és 
feltételekhez való gyors hozzáférés érdekében könyvjelzők is beállíthatók. 
Az alábbiakban a napló alapvető funkcióit ismertetjük: 

• Egy adott OPTIMIZER IVs IPG eszköz naplófájlja az eszköz első 
lekérdezésekor jön létre. 

• Az OMNI II Programmer alkalmazás és az OPTIMIZER IVs IPG eszköz 
közötti minden kommunikációs művelet az egyes műveletek dátumával és 
idejével együtt megjelenik a Log (Napló) ablakban. 

• Ha a naplóban szereplő eseménnyel kapcsolatos további információra van 
szüksége, kattintson kétszer az eseményre a Log (Napló) sávon. Ha a 
kiválasztott eseményhez adatok tartoznak, az alábbi történik: 
o Ha Interrogation (Lekérdezés) vagy Programming (Programozás) 

eseményt választ, az OMNI II Programmer alkalmazás által 
megjelenített paraméterértékek a kiválasztott esemény megtörténtének 
pillanatában meglévő értékek. 

o Ha statisztikát tartalmazó eseményt (törlés/betöltés/visszaállítás) 
választ, a Statistics (Statisztika) sáv értékeit a rendszer beállítja a 
kiválasztott esemény megtörténtének pillanatában meglévő értékekre 
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állítja. 

• Minden más rögzített esemény (könyvjelzők, Marker mód kezdete/vége 
stb.) esetében megjelenik egy arra vonatkozó üzenet, hogy az eseményhez 
nem tartozik további megjeleníthető adat. 

3.8.2 EKG-rögzítés 
A beteg EKG-jének rögzítéséhez tegye az alábbiakat: 

• Kattintson a menüsáv Log (Napló) lapján található Start Recording (Rögzítés 
indítása) ikonra 

Az EKG rögzítésének leállítására ugyanaz az eljárás használandó. 
Ha az OPTIMIZER IVs IPG Marker módra van beállítva, az EKG rögzítése 
automatikusan megkezdődik. A Marker mód leállításakor az EKG-rögzítés leáll. 
A rögzített EKG-n a markerek ugyanúgy jelennek meg, mint a Marker ablakban. 
(A markerekkel kapcsolatos további információkért lásd a 3.13. szakaszt.) 
A rögzített EKG-szegmensek a Marker ablakban jelennek meg. 

3.9 Vészhelyzeti programozás 
Az OMNI II Programmer (OMNI Smart szoftverrel) alkalmazással az OPTIMIZER IVs 
IPG vészhelyzeti módra (OOO mód, CCM KI) programozható akkor is, ha a programozó 
eszköz KI van kapcsolva (a táblagép KI van kapcsolva vagy nem működik). 

3.9.1 Vészhelyzeti programozás a programozóegység KIkapcsolt állapotában 
Megjegyzés: A Vészhelyzeti programozás funkció használata előtt a 
programozófejet még a programozó eszköz KIkapcsolt állapotában is csatlakoztatni 
kell az OMNI II Programmer interfészdobozához. 
Ha az OMNI II Programmer (OMNI Smart szoftverrel) kikapcsolt állapotában 
szeretne vészhelyzeti programozást végezni, helyezze a programozófejet az 
implantáció helyére, és nyomja meg a programozófejen található Emergency 
Programming (Vészhelyzeti programozás) gombot. Ha a vészhelyzeti 
programozás sikeres, a vészhelyzeti programozás jelzőlámpája villog néhány 
másodpercig a programozófejen. 
Figyelmeztetés: Ha a vészhelyzeti programozási funkció használatakor az OMNI 

II programozó (az OMNI Smart szoftverrel) KI van kapcsolva, a 
programozófej az OMNI II programozó interfészdobozában lévő hosszú 
élettartamú lítiumelemet használja. Ez az elem csak akkor merül, ha a 
programozóinterfész ki van húzva a táblagépből, vagy ha az OMNI II 
programozó (az OMNI Smart szoftverrel) ki van kapcsolva a 
vészhelyzeti programozás során. Bár az OMNI II programozó 
interfészdobozában lévő lítiumelem becsült átlagos élettartama 54 
hónap, az OMNI II programozó interfészdobozában lévő lítiumelem 
feszültségét rendszeresen ellenőrizni kell, az elem lemerülésének 
elkerülése érdekében. Ennek az elemnek a feszültségét az OMNI II 
Programmer alkalmazás Info (Információ) lapján található 
interfészelem ikon kiválasztásával lehet leolvasni. Ha az elem 
feszültsége kevesebb, mint 2,5 V, akkor az OMNI II programozó 
interfészdobozában lévő elemet ki kell cserélni. Ha cserélni kell az 
elemet, forduljon az Impulse Dynamics képviselőjéhez. Ezt az elemet 
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az üzemeltető nem cserélheti ki. 
Bármely más művelet elvégzéséhez BE kell kapcsolni az OMNI II 
programozó rendszert (az OMNI Smart szoftverrel). 
3.9.2 Vészhelyzeti programozás a programozóegység ON (BE) állásában 
Az Urgent Programming (Sürgős programozás) paranccsal programozható az 
OPTIMIZER IVs IPG készülék biztonságos paramétercsoporttal (OOO mód, 
CCM kikapcsolása). 

Az Urgent programming (Sürgős programozás) parancs kiadásához helyezze a 
programozófejet az implantátum fölé és tegye a következők egyikét: 

• válassza ki az Urgent programming (Sürgős programozás) ikont a Programming 
(Programozás) sávon; vagy 

• válassza az Urgent programming (Sürgős programozás) ikont a menüsáv Tools 
(Eszközök) lapján; 
vagy 

• a táblagép billentyűzetén nyomja meg az F4 gombot; vagy 

• nyomja meg a programozófej vészhelyzeti programozás (1.5 szakasz). 

Ha az sürgős programozási művelet sikeres, a programozó az „Urgent 
Programming OK” (Sürgős programozás OK) üzenetet jelzi ki. 
Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
sürgős programozási művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, 
a programozó eszköz az „Urgent Programming Error” (Sürgős programozási 
hiba) üzenetet és a Retry (Ismét), és a Cancel (Mégse) lehetőségeket jeleníti meg. 
Az Ismét művelet a programozófej áthelyezésével és a Retry (Ismét) gomb 
kiválasztásával vagy a programozófej vészhelyzeti programozás gombjának 
megnyomásával végezhető el. 
Sikeres sürgős programozási művelet után az OPTIMIZER IVs IPG készenléti 
állapotba kerül (OOO mód, CCM KI). 

3.10 Mágneses üzemmód 
Az OPTIMIZER IVs IPG beültetési helye fölé helyezett pacemaker mágnes és az eszköz 
közvetlen közelében tartása legalább két szívcikluson keresztül (2–3 másodperc) az 
OPTIMIZER IVs IPG-t állandóan kikapcsolt állapotba állítja. 
Megjegyzés: Ez a funkció hasznos a CCM™-jelek továbbításának kikapcsolásához, 
amikor egy OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) nem áll rendelkezésre (például 
amikor STAT EKG-mérést kell végezni egy betegen egy olyan sürgősségi osztályon, ahol 
nincs OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel)). 
Ebben az állapotban az OPTIMIZER IVs IPG nem szolgáltat CCM™-jeleket, bár érzékeli 
és osztályozza a szíveseményeket. Ezt az állapotot csak az OPTIMIZER IVs IPG 
újraprogramozásával lehet megváltoztatni az OMNI II Programmer alkalmazással, orvosi 
felügyelet mellett. 

3.11 Az OPTIMIZER IVs IPG resetelése 
Az OPTIMIZER IVs IPG olyan védőmechanizmusokkal rendelkezik, amelyek fenntartják 
a rendszer belső konzisztenciáját. Ezek a mechanizmusok észlelik, ha belső eltérés (például 
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ha az órák nem az elvárt frekvencián rezegnek) lép fel. 
Abban a valószínűtlen esetben ha egy ilyen típusú meghibásodás bekövetkezik, az 
OPTIMIZER IVs IPG egy „DOWN” üzemmódnak nevezett biztonságos állapotba kerül. 
„DOWN” üzemmódban az OPTIMIZER IVs IPG nem szolgáltat CCM™-jeleket, és 
bizonyos esetekben nem is érzékeli a szíveseményeket. Ezt az állapotot csak az 
OPTIMIZER IVs IPG resetelésével lehet megváltoztatni az OMNI II Programmer 
alkalmazással, orvosi felügyelet mellett. 
Az OPTIMIZER IVs IPG resetelése: 

• Helyezze el a programozófejet az OPTIMIZER IVs IPG implantációs helyén. 
• Adja ki a Reset parancsot az OPTIMIZER IVs IPG-nek a menüsor Tools 

(Eszközök) lapján található Reset device (Eszköz resetelése) ikon kiválasztásával. 
Ha az OPTIMIZER IVs IPG resetelése sikeres volt a programozó a „Reset Device OK” 
üzenetet jeleníti meg. 
Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a resetelési 
művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a programozó eszköz a „Reset 
Device Error” (Eszközresetelési hiba) üzenetet és a Retry (Ismét) és a Cancel (Mégse) 
lehetőséget jeleníti meg. 
Az Ismét művelet a programozófej áthelyezésével és a Retry (Ismét) gomb kiválasztásával 
végezhető el. 
FONTOS: Ha a készüléket „DOWN” üzemmódban találja, kérjük, dokumentálja az 
eseményt, mielőtt reseteli a készüléket. Miután rögzítette az OMNI II Programmer 
alkalmazás által megjelenített visszaállítás okát, lépjen kapcsolatba az Impulse Dynamics 
képviselőjével. Kérjük, adja meg azon programozott üzemmód részleteit is, amelyben a 
visszaállítás történt, valamint minden olyan körülményt, amely miatt a készülék „DOWN” 
üzemmódba váltott. 

3.12 CCM™ átvitel kezdeményezése 
3.12.1 Működési üzemmód beállításai 

Az OPTIMIZER IVs IPG üzemállapota az A/V lapon található Mode (Mód) gomb 
segítségével állítható be. A Mode gomb kiválasztásával megjelenik a Mode A/V 
előugró menü. 

21. ábra: Mode A/V előugró menü 
A választható üzemmódok: 

• Készenlét (OOO): A készülék biztonságos üzemmódba kerül, CCM™-
jelátvitel nélkül. 

• Aktív (ODO): A készülék pitvari, kamrai és helyi érzékelési eseményeket 
használ a CCM™-jelátvitel kiváltására. 

Az OPTIMIZER IVs IPG üzemmódjának programozása: 
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• Helyezze (vagy szükség helyezze újra) a programozófejet az OPTIMIZER 
IVs IPG fölé. 

• Válassza ki az üzemmódot a Mode A/V előugró menüből. 

• Adja ki a Program parancsot a következő lehetőségek valamelyikével: 
o nyomja meg a programozófej Programozás gombját; vagy 
o válassza a menüsor (File) Fájl lapján található Program ikont; vagy 
o válassza a Program gombot a programozási sávon. 

Ha a programozás sikeres, az OMNI II Programmer alkalmazás a 
„Programming OK” üzenetet jeleníti meg. 

Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
programozási művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a 
programozó eszköz a „Programming Error” (Programozási hiba) üzenetet és a 
Retry (Ismét) és a Cancel (Mégse) lehetőséget jeleníti meg. 
Az Ismét művelet a programozófej áthelyezésével és a Retry (Ismét) gomb 
kiválasztásával vagy a programozófej Program gombjának megnyomásával 
végezhető el. 
3.12.2 A CCM™-jelátvitel beállításai 
Az OPTIMIZER IVs IPG CCM™-jelátvitele a CCM™ Train (CCM™-impulzussorozat) 
lap 
CCM OFF (CCM KI) gombjával állítható be. 
A CCM OFF (CCM KI) gomb kiválasztásával megjelenik a CCM Mode (CCM-
mód) előugró menü. 

22. ábra: CCM Mode előugró menü 
A választható CCM-módok: 

• CCM OFF (KI) 

• Continuous (Folyamatos): Csak tesztelési célra. 
Figyelmeztetés: Az OPTIMIZER IVs IPG-t SOHA NEM SZABAD Continuous 
(Folyamatos) üzemmódban 
hagyni. 

• Timed (Időzített): A CCM™-jelek átvitele a CCM™ Schedule (CCM™ 
ütemezése) lapon megadott ütemezés szerint történik. 
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A Continuous (Folyamatos) kiválasztása esetén egy figyelmeztető ablak jelenik 
meg. Ez az ablak minden egyes programozási parancs kiadásakor újra megjelenik, 
hogy emlékeztesse a kezelőt, hogy a Continuous (Folyamatos) üzemmód csak 
tesztelési célokat szolgál. A Continuous (Folyamatos) üzemmód véletlen 
hosszabb ideig történő használata az OPTIMIZER IVs IPG akkumulátorának idő 

előtti lemerüléséhez vezet, ami gyakori újratöltést tesz szükségessé. 
23. ábra: Figyelmeztetés folyamatos CCM™-jelátvitelre 
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Az OPTIMIZER IVs IPG CCM-módjának programozása: 

• Helyezze (vagy szükség helyezze újra) a programozófejet az OPTIMIZER 
IVs IPG fölé. 

• Válassza ki a CCM-módot a CCM Mode előugró menüből. 

• Adja ki a Program parancsot a következő lehetőségek valamelyikével: 
o nyomja meg a programozófej Programozás gombját; vagy 
o válassza a menüsor (File) Fájl lapján található Program ikont; vagy 
o válassza a Program gombot a programozási sávon. 

Ha a programozás sikeres, az OMNI II Programmer alkalmazás a „Programming 
OK” üzenetet jeleníti meg. 
Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
programozási művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a 
programozó eszköz a „Programming Error” (Programozási hiba) üzenetet és a 
Retry (Ismét) és a Cancel (Mégse) lehetőséget jeleníti meg. 
Az Ismét művelet a programozófej áthelyezésével és a Retry (Ismét) gomb 
kiválasztásával vagy a programozófej Program gombjának megnyomásával 
végezhető el. 

3.13 Marker események 
Az OMNI II Programmer alkalmazással az OPTIMIZER IVs IPG Marker módba 
állítható. A markerek olyan jelzések, amelyek az eszköz különböző állapotait és a 
működése során észlelt eseményeket jelzik. Ebben az üzemmódban az OPTIMIZER IVs 
IPG által észlelt és generált összes esemény megjelenik a beteg EKG-ablakában, a beteg 
EKG-jeléhez szinkronizálva. A markerek hasznosak az IPG viselkedésének elemzéséhez 
különböző programozott paraméterek mellett. 

3.13.1 Markerek bekapcsolása 
Az OPTIMIZER IVs IPG beállítása Marker üzemmódban: 

• Helyezze (vagy szükség helyezze újra) a programozófejet az OPTIMIZER 
IVs IPG fölé. 
o Válassza a menüsor (File) Fájl lapján található Marker Mode 

(Marker mód) ikont; vagy 
o Válassza a Marker Mode (Marker mód) gombot a programozási 

sávon. 
Ha a programozási művelet sikeres, a programozó a „Start marker mode” 
(Marker mód indítása) üzenetet jelzi ki. Az OMNI II Programmer alkalmazás 
EKG ablakában megjelenik egy sáv, és a markeresemények azonnal megjelennek, 
amint bekövetkeznek. 
Ha azonban a programozófej nincs jól elhelyezve a beültetési hely fölött, az 
OPTIMIZER IVs IPG beállítása Marker módba nem sikerül, és a programozó a 
„Marker mode error” (Marker mód hibája) üzenetet jeleníti meg a Retry 
(Ismét) és Cancel (Mégse) lehetőségekkel együtt. 
Az ismétléshez pozicionálja újra a programozófejet, és nyomja meg a 
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Retry (Ismét) gombot. 
3.13.2 Markerek kikapcsolása 

A Marker mód kikapcsolható a következőkkel: 

• válassza a menüsor (File) Fájl lapján található Marker Mode (Marker mód) ikont; 
vagy 

• válassza a Marker Mode (Marker mód) gombot a programozási sávon; vagy 

• vigye el a programozófejet a beültetési zónából. Ha a programozófej nem 
tud kommunikálni az OPTIMIZER IVs IPG-vel, a Marker üzemmód 
automatikusan kikapcsol. 

A programozó minden esetben a „Marker mode end OK” (Marker mód vége rendben) 
jelentést adja. 
Amikor az OPTIMIZER IVs készülék és az OMNI II Programmer alkalmazás 
között kommunikációs parancs aktiválódik (programozás, statisztikák leolvasása, 
impedanciamérés stb.), a Marker üzemmód automatikusan megszűnik, és a 
kommunikáció befejeztével újraindul. 
3.13.3 Érzékelt események 
Az alapértéket el nem érő észlelt eseményeket színes vonalmarkerek jelölik az 
alábbiak szerint: 

• Magenta: Pitvari észlelt esemény 

• Zöld: Kamrai észlelt esemény 

• Fekete: Helyi észlelési esemény 
3.13.4 CCM™-jelátvivő 
A CCM™-jelátadást egy marker jelöli kék téglalap formájában, amelynek 
szélessége arányos a CCM™-jel időtartamával. 
3.13.5 CCM™-gátló körülmények 
A következő események címkéi jelennek meg: 

• PVC: két egymást követő kamrai észlelt esemény közbelépő pitvari észlelt 
esemény nélkül 

• AT: A pitvari sebesség nagyobb a pitvari tachycardiás sebesség határértékénél 

• A Noise: A pitvari észlelési csatornán észlelt zaj 

• V Noise: A kamrai észlelési csatornán észlelt zaj 

• Long AV: Az észlelt AV-időköz hosszabb a „Hosszú AV” határértéknél 

• Short AV: Az észlelt AV-időköz rövidebb a „Rövid AV” határértéknél 
3.13.6 CCM™-jelátviteli állapot 
A CCM™-jelátvitel állapotát címkék, illetve az ECG (EKG) ablak háttérszíne jelzi 
az alábbiak szerint: 

• Inactive: ez a címke az ECG (EKG) ablak bal felső sarkában jelenik meg, 
ha a CCM™-jelátadása nem aktív. Az ECG (EKG) ablak háttérszíne ebben 
az esetben fehér. 
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• Active-On: ez a címke az ECG (EKG) ablak bal felső sarkában jelenik meg, 
ha a CCM™-jelátadása aktív és be van kapcsolva. Az ECG (EKG) ablak 
háttérszíne ebben az esetben zöld. 

• Active-Off: ez a címke az ECG (EKG) ablak bal felső sarkában jelenik 
meg, ha a CCM™-jelátadása aktív de ki van kapcsolva. Az ECG (EKG) 
ablak háttérszíne ebben az esetben szürke. 

3.13.7 Naplóböngésző ablak 
Ha a Log (Napló) lapon a Log Browser (Naplóböngésző) ikont választja, 
megjelenik a Marker Window (Marker ablak) nevű ablak. 

24. ábra: Marker ablak 
Az OPTIMIZER IVs IPG esetében a naplóböngésző ablak a következő 
elemekből áll: 

• Időskála, amely a rendelkezésre álló opciókkal vagy egy skálaérték 
beírásával módosítható. 

• Xdx gomb, amely megnyitja a navigációs célú naplóelemeket tartalmazó 
Marker index naplóablakot. 

• Markerek és EKG-címkék kijelzése. 

• Kijelöléskor beillesztett könyvjelzőjelzők és a kapcsolódó szöveg. 

• Vízszintes görgetősáv az időbeli böngészéshez. 

• Függőleges görgetősáv, ha a jelek nem férnek el a meghatározott ablakban. 

• Nyomtatás gomb. 
Ha a Marker index naplóablakban lévő eseményre duplán kattint, a Marker ablak 
automatikusan megjeleníti az esemény időbélyegéhez tartozó információkat. 
Hasonlóan ahhoz, amikor kiválaszt egy könyvjelzőelemet vagy a naplóablakban 
egy parancsot, illetve a képernyőn a hozzá tartozó indikátort. 
A két rendelkezésre álló kurzor közötti (az egyik a fő, amelyik fixen rögzíthető, a 
másik pedig az ablak mentén mozgatható) távolság lehetővé teszi több dimenzió, 
például az időintervallumok vagy a feszültség közvetlen mérését. 

3.14 A CCM™ ütemezése 
Amikor az OPTIMIZER IVs IPG-t úgy programozzák, hogy Timed (Időzített) 
szívkontraktilitás-modulációs terápiát végezzen, a CCM™ Schedule (CCM™ ütemezése) 
lapon található paraméterek engedélyezettek. 
A lap felső része a Start Time (Kezdési idő) és End Time (Befejezési idő) paramétereket 
tartalmazza. A paraméterek meghatározzák a szívkontraktilitás-modulációs terápia 
általános kezdési és befejezési időpontját minden egyes napra vonatkozóan. 



45  

Alapértelmezés szerint a szívkontraktilitás-modulációs terápia ütemezése úgy van 
beállítva, hogy minden nap 24 órára legyen elosztva. Ezeknek a paramétereknek a standard 
programozása a következő 

 

• Start Time 
(Kezdés 
időpontja): 

0 
ór
a 

0 perc 

• End Time 
(Befejezés 
időpontja): 

23 
óra 

59 
perc 

A lap alsó része az On Time (Aktív idő) és Off Time (Inaktív idő) paramétereket 
tartalmazza. Az On Time (Aktív idő) paraméter határozza meg, hogy az OPTIMIZER IVs 
IPG a Start time (Kezdés időpontja) és az End time (Befejezés időpontja) által 
meghatározott időkereten belül mennyi ideig adja le a szívkontraktilitás-modulációs 
terápiát. Az Off Time (Inaktív idő) paraméter határozza meg, hogy az OPTIMIZER IVs 
IPG a Start time (Kezdés időpontja) és az End time (Befejezés időpontja) által 
meghatározott időkereten belül mennyi ideig nem adja le a szívkontraktilitás-modulációs 
terápiát. 
A lap jobb oldalán található a Scheduled (Ütemezett) paraméter. A Scheduled 
(Ütemezett) paraméter azt a napi óraszámot állítja be, amely alatt az OPTIMIZER IVs IPG 
eszköz ütemezés szerint, a Start time (Kezdés időpontja) és az End time (Befejezés 
időpontja) által megadott időszakban szívkontraktilitás-modulációs terápiát biztosít. Ezt a 
paramétert az On Time (Aktív idő) és az Off Time (Inaktív idő) beállítása alapján 
számítja ki a rendszer. 
Megjegyzés: Ha a Scheduled (Ütemezett) paramétert egy adott értékre állítják be, akkor 
az OMNI II Programmer alkalmazás a Start Time (Kezdés időpontja) és az End Time 
(Befejezés időpontja) alapértelmezett paramétereinek alkalmazásával automatikusan 
kiszámítja és beállítja az On Time (Aktív idő) és az Off Time (Inaktív idő) beállítások 
pontos értékét. 
Ha például a szívkontraktilitás-modulációs terápia sebességét 24 órára elosztott napi 7 
órára állítják be, a következő standard ütemezési paramétereket állítja be az alkalmazás: 

 

• Kezdés 
időpontja 

0 óra 0 perc 

• Befejezés 
időpontja 

23 
óra 

59min 

• Aktív idő 1 óra 0 perc 

• Inaktív idő 2 óra 25 
perc 

• 

3.15 
Ütemezett 

Statisztika 
7 óra  

Az OPTIMIZER IVs IPG statisztikai nyilvántartást vezet a működése során előforduló 
eseményekről és körülményekről. Ez a nyilvántartás betáplálható az OMNI II 
programozóba (OMNI Smart szoftverrel, és a Statistics (Statisztika) ablakban jelenik meg 
az egyes eseménytípusok előfordulási számával együtt. 
A figyelembe vett események: 
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• Atrial: az észlelt pitvari események száma. 

• Ventricular: az észlelt jobb kamrai események száma. 

• A Noise (Pitvari zaj): pitvari zaj észleléseinek száma. 

• V Noise (Kamrai zaj): kamrai zaj észleléseinek száma. 

• Short AV (Rövid AV): rövid AV észleléseinek száma. 

• Long AV (Hosszú AV): hosszú AV észleléseinek száma. 

• PVC: PVC észleléseinek száma 

• AT: az alkalmak száma, ahányszor a pillanatnyi pitvari sebesség nagyobb volt a 
pitvari tachycardiás sebesség határértékénél. 

• Trains (Átadott impulzussorozat): az átvitt CCM™-jelek száma. 

• LS Inhibit (LS gátlás): LS riasztás ablakon kívüli eső Local Sense események 
miatti CCM™ jelátadás gátlásainak száma. 

• LS Absence (LS hiány): a nem észlelt Local Sense események miatti CCM™-
jelátadás gátlásának száma 

• LS in Alert (LS-riasztás): LS riasztás ablakon belüli Local Sense események 
száma 
3.15.1 Statisztika betöltése 
Hozzáférés az OPTIMIZER IVs IPG statisztikájához: 

• Helyezze (vagy szükség helyezze újra) a programozófejet az OPTIMIZER 
IVs IPG fölé. 

• Válassza a menüsor (File) Fájl lapján található Statistics (Statisztika) 
ikont; vagy 

• Amikor megjelenik a Statistics (Statisztika) ablak, válassza ki a Read 

(Beolvasás) gombot. 
25. ábra: Statisztika ablak 

Ha a betöltés sikeres, az OMNI Smart Programmer alkalmazás a „Read Statistics 
OK” (Statisztika beolvasása OK) üzenetet jeleníti meg. 
Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, az 
adatátvitel sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a programozó eszköz 
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a „Read Statistics Error” (Statisztika leolvasási hiba) üzenetet és a Retry 
(Újrapróbálkozás) és a Cancel (Mégse) lehetőséget jeleníti meg. 
Az ismétléshez pozicionálja újra a programozófejet, és nyomja meg a 
Retry (Ismét) gombot. 
Ha az OPTIMIZER IVs IPG eszköz Marker módban és az OMNI II 
programozófej kommunikációs tartományában van, a statisztikai számlálók 
tartalma dinamikusan változik, megjelenítve az egyes eseménytípusok 
előfordulásainak aktuális számát. 

3.15.1.1 Statisztika ablak 

• On – General (Be – Általános) 
o Events (Események) 
 Atrial: az ütemezett CCM™-jelátadás alatt érzékelt pitvari 

események száma 
 Ventricular: az ütemezett CCM™-jelátadás alatt érzékelt 

kamrai események száma 
 LS in Alert: az ütemezett CCM™-jelátadás alatt érzékelt 

helyi érzékelés események száma 
o Periods (Periódus) 
 Normal: az ütemezett CCM™-jelátadás alatti normál 

periódusok száma 
 Inhibited: az ütemezett CCM™-jelátadás alatti gátolt 

periódusok száma 
 Post-Inhibited: az ütemezett CCM™-jelátadás alatti 

utólagosan gátolt periódusok száma 
o Trains Delivered (Átadott impulzussorozat) 
 During Onset: az ütemezett CCM™-jelátadás alatti átadott 

CCM™ impulzussorozatok száma 
 Total: az ütemezett CCM™-jelátadás alatti összes átadott 

CCM™ impulzussorozat 

• On – Inhibition (Be – Gátlás) 
o Causes (Okok) 
 AT: az ütemezett CCM™-jelátadás alatt érzékelt pitvari 

tachycardiás szívverések száma 
 PVC: az ütemezett CCM™-jelátadás alatt érzékelt PVC-k 

száma 
 Long AV: az ütemezett CCM™-jelátadás alatt érzékelt 

hosszú AV-s állapotok száma 
 Short AV: az ütemezett CCM™-jelátadás alatt érzékelt 

rövid AV-s állapotok száma 
 LS: az ütemezett CCM™-jelátadás alatt érzékelt LS 

riasztás ablakon kívüli Local Sense események száma 
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 LS Absence: az ütemezett CCM™-jelátadás alatt nem 
érzékelt Local Sense események száma 

o Noise Episodes (Zaj epizódok) 
 A Noise: az ütemezett CCM™-jelátadás alatt érzékelt 

pitvari zajok száma 
 V Noise: az ütemezett CCM™-jelátadás alatt érzékelt 

kamrai zajok száma 

• Off – General (Ki – Általános): Az On – General részben 
részletezett statisztikai számlálók kijelzése (kivéve Trains 
Delivered). Statisztikák arra az esetre, amikor az OPTIMIZER IVs 
IPG ütemezetten nem ad le szívkontraktilitás-modulációs terápiát. 

• Off – Inhibition (Ki – Gátlás): Az On – Gátlás részben részletezett 
statisztikai számlálók kijelzése. Statisztikák arra az esetre, amikor 
az OPTIMIZER IVs IPG ütemezetten nem ad le szívkontraktilitás-
modulációs terápiát. 

• Last Session (Utolsó munkamenet): Utolsó átadott V, utolsó 
átadott impulzussorozat, százalék és akkumulátor lemerülés 
statisztikái. 

3.15.1.2 Statistics (Statisztika) ablak gombjai 

• Read (Olvasás): IPG-ből kiolvassa a statisztikát. 

• Reset (Alaphelyzetbe állítás): Statisztika visszaállítása az IPG-n 
belül. 

• Graphic (Grafikus): Megjeleníti az aktív lap statisztikáinak 
hisztogramját – lásd a 26. ábrát. 

• Print (Nyomtatás): Statisztika nyomtatása 

• Close (Bezárás): Statisztika ablak bezárása. 

26. ábra: Statisztikahisztogram 
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3.15.2 Eszközszámlálók alaphelyzetbe állítása 
Az OPTIMIZER IVs IPG statisztikai számlálóinak alaphelyzetbe állításához: 

• Helyezze (vagy szükség helyezze újra) a programozófejet az OPTIMIZER 
IVs IPG fölé. 

• Válassza a menüsor (File) Fájl lapján található Statistics (Statisztika) 
ikont; vagy 

• Amikor megjelenik a Statistics (Statisztika) ablak, válassza ki a Reset 
(Alaphelyzetbe állítás) gombot. 

Az eszköz belső számlálóinak alaphelyzetbe állítása után egy megerősítő üzenet 
ugrik fel. 

• Amennyiben az alaphelyzetbe állítási kérelmet megerősítik, a művelet 
lezajlik. 

Amint a statisztikai számlálók sikeresen alaphelyzetbe lettek állítva, a programozó 
a „Reset statistics OK” (Statisztika alaphelyzetbe állítása OK) üzenetet jelzi ki. 

Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
resetelési művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a programozó 
eszköz a „Reset Statistics Error” (Statisztika alaphelyzetbe állítása hiba) üzenetet 
és a Retry (Újrapróbálkozás) és a Cancel (Mégse) lehetőséget jeleníti meg. 
Az ismétléshez pozícionálja újra a programozófejet, és nyomja meg a 
Retry (Ismét) gombot. 

3.16 Vezető impedanciák mérése 
Az LS- és RV-elvezetések impedanciája az OPTIMIZER IVs IPG-vel mérhető és az OMNI 
II Programmer alkalmazással megjeleníthető. Az elvezetés impedanciájának 
meghatározásához a CCM™-jelet a választott csatornán adja le az OPTIMIZER Smart 
IPG. Az impedancia méréséhez az alábbi paraméterekkel rendelkező impulzussorozatot 
alkalmazzák: 

• Az impulzusok száma: 1 

• Amplitúdó: 5,0 

• A fázis időtartama: 0,5 ms 

A választott csatorna impedanciáját az OPTIMIZER IVs IPG 50Ω-2000Ω-os 
tartományban képes mérni, 20% vagy 10Ω pontossággal – attól függően, melyik érték 
nagyobb. 

Figyelmeztetés: A 1000Ω feletti vezető impedancia mérések nagyon pontatlanok és csak 
a vezeték elektromos folytonosságra lehet belőle következtetni. 

Az impedancia mérés alatt minden beprogramozott paraméter változatlan marad, kivéve a 
fent említetteket, melyek átmenetileg megváltoznak. Azonban az impedancia mérést nem 
lehet végrehajtani, ha az eszközbe beprogramozott paraméterekre vonatkozó kiváltó 
esemény nem következik be, vagy a gátló esemény bekövetkezik. 
A vezető impedancia méréséhez: 

• Helyezze (vagy szükség helyezze újra) a programozófejet az OPTIMIZER IVs IPG 
fölé. 
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• Igazolja, hogy a CCM™ impulzussorozat átadás paraméter beállítása Timed (Időzített) vagy 
Continuous (Folyamatos). 

• Válassza a menüsor (File) Fájl lapján található Impedence (Impedancia) ikont; vagy 

• Amikor megjelenik az Impedancia ablak, válassza az LS vagy RV gombot a kívánt 
elvezetésimpedancia méréséhez. 

Figyelmeztetés: Miután elvégezte a vezető impedancia mérést, a kezelőnek ellenőriznie 
kell, hogy a beprogramozott értékek a kívánt értékekre vannak állítva. 
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27. ábra: Impedancia ablak 

3.17 OPTIMIZER IVs IPG és OMNI II órák beállítása 
A napon belüli időt az OPTIMIZER IVs IPG belső órája tartja fenn, és a szívkontraktilitás-
modulációs terápia leadás ütemezési mechanizmusa használja a CCM™-jel be- és 
kikapcsolására a beprogramozott CCM™-ütemezési paramétereknek megfelelően. 
A belső óra funkciójának beállítására három gomb használható: 

• Get Time (Idő megtekintése): Gomb az aktuális IPG-idő lekérdezésére. 

• Set Time (Idő beállítása): Gomb az IPG-idő manuális beállításához. 

• Set with PC time (Beállítás a PC idejével): Gomb az IPG-idő, PC idejével történő 
szinkronizálásához. 
3.17.1 Az OPTIMIZER IVs eszköz órájának olvasása 
Az OPTIMIZER IVs eszköz valós idejű órája nagyon pontos. Ennek ellenére, az 
idő előrehaladtával, az IPG aktuális eszközideje elveszítheti összehangoltságát az 
aktuális helyi idővel. Az OPTIMIZER IVs IPG aktuális eszközidejének 
leolvasásához: 

• Helyezze (vagy szükség helyezze újra) a programozófejet az OPTIMIZER 
IVs IPG fölé. 

• Válassza a menüsor (File) Fájl lapján található Time… (Idő…) ikont. 

• Amikor megjelenik az idő ablak, válassza ki a Get Time 
(Idő megtekintése) gombot. Vigyázat: Figyeljen, hogy a megfelelő 
gombot válassza ki. 
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28. ábra: Idő ablak 
Ha a lekérdezés sikeres, az aktuális eszközidő megjelenik a „Device current time” 
(Aktuális eszközidő) alatt, az idő ablakban. 
Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
lekérdezési művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a 
programozó eszköz a „Get Time Error” (Időlekérdezési hiba) üzenetet és a 
Retry (Ismét) és a Cancel (Mégse) lehetőséget jeleníti meg. 
Az ismétléshez pozicionálja újra a programozófejet, és nyomja meg a 
Retry (Ismét) gombot. 
3.17.2 Az OPTIMIZER IVs eszköz valós idejű órájának beállítása 
Az OPTIMIZER IVs IPG eszköz valós idejű óráját manuálisan vagy a számítógép 
óráját használva is beállíthatjuk. Mindkét esetben: 

• Helyezze (vagy szükség helyezze újra) a programozófejet az OPTIMIZER 
IVs IPG fölé. 

• Válassza a menüsor (File) Fájl lapján található Time… (Idő…) ikont. 
Az OPTIMIZER IVs IPG eszköz aktuális idejének manuális beállításához: 

• A Device current time (Aktuális eszközidő) dobozban válassza ki az új 
időt. A Set Time (Idő beállítása) gomb villogni kezd, jelezve hogy az 
aktuális eszközidő eltér a képernyőn kijelzettől. 

• Válassza ki a Set Time (Idő beállítása) gombot. 
Vigyázat: Figyeljen, hogy a megfelelő gombot válassza ki. 
Ha a betöltés sikeres, az OMNI Smart Programmer a „Set Time OK” (Időbeállítás 
OK) üzenetet jeleníti meg. 
Ha a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
lekérdezési művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a 
programozó eszköz a „Set Time Error” (Időbeállítás hiba) üzenetet és a Retry 
(Ismét) és a Cancel (Mégse) lehetőséget jeleníti meg. 
Az ismétléshez pozicionálja újra a programozófejet, és nyomja meg a 
Retry (Ismét) gombot. 
Az OPTIMIZER IVs IPG aktuális idejének a számítógép idejéhez igazításához: 

• Válassza ki a Set with PC time (PC időhöz igazítás) gombot. 
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Vigyázat: Figyeljen, hogy a megfelelő gombot válassza ki. 

Ha a betöltés sikeres, az OMNI Smart Programmer a „Set Time OK” (Időbeállítás 
OK) üzenetet jeleníti meg. 
Ha a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
lekérdezési művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a 
programozó eszköz a „Set Time Error” (Időbeállítás hiba) üzenetet és a Retry 
(Ismét) és a Cancel (Mégse) lehetőséget jeleníti meg. 
Az ismétléshez pozicionálja újra a programozófejet, és nyomja meg a 
Retry (Ismét) gombot. 
3.17.3 Az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) idejének beállítása 
Az OMNI II Programmer (OMNI Smart szoftverrel) rendszeridejének 
beállításához: 

• Válassza a menüsor (File) Fájl lapján található Set system time… 
(Rendszeridő beállítás) ikont. 

• Megjelenik egy Set system time (Rendszeridő beállítás) ablak, amin egy 
naptár és az aktuális OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) ideje 
található. Az aktuális rendszerdátum ki van emelve. 

29. ábra: Rendszeridő beállítása ablak 

• A kurzor segítségével, ha szükséges, válassza ki az új dátumot. Az idő 
beállításához válassza ki az órát, percet, vagy másodpercet és a jobb oldalon 
található le-fel nyilak segítségével változtassa meg az értékeket. 

• A beállítás végeztével válassza ki az OK gombot. 

• A változtatásokat a Cancel (Mégse) kiválasztásával vetheti el. 
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3.18 Az OPTIMIZER IVs IPG hibaüzenetei az OPTIMIZER Mini 
töltőről 
3.18.1 Minimális célszázalék a CCM ™ jelátadáshoz 
Az OPTIMIZER IVs IPG nyilvántartást vezet a legutolsó CCM™ ütemezett 
jelátadás Active Period alatt bekövetkezett eseményekről és körülményekről. Ebből 
a nyilvántartásból kiszámolható az átadott CCM™ jelek százaléka összehasonlítva 
az érzékelt jobb kamrai események számával. 
A CCM ™ jelátadás paraméterhez szükséges minimális célszázalék az elvárt 
minimális CCM™ impulzussorozat átadás hányadosa. 
Az OPTIMIZER mini töltő programozható, hogy numerikus kódot mutasson, 
mikor szívkontraktilitás-modulációs terápia aránya a beprogramozott minimális 
célszázalék alá esik (4-es numerikus kód – lásd 7.6.5 fejezet). 
Az OPTIMIZER mini töltő 4-es numerikus kódjának aktiválásához: 

• A Minimum Target % for CCM™ Delivery (Minimális célszázalék a CCM™-
jelátadáshoz) a menüsor 
Charger (Töltő) lapján található. 

• Kapcsolja be a funkciót az Enable (Engedélyezés) melletti jelölőnégyzet 
kipipálásával (). 

Ilyenkor megjelenik az paraméter aktuálisan beprogramozott értéke. 
A Minimális célszázalék a CCM™-jelátadáshoz aktuális értékének módosításához 
hajtsa végre az alábbiakat: 

• Győződjön meg arról, hogy a Minimum Target % for CCM™ Delivery 
(Minimális célszázalék a CCM™-jelátadáshoz) paraméter engedélyezett. 

• Szükség esetén válasszon új értéket a Minimum Target % for CCM™ 
Delivery (Minimális célszázalék a CCM™-jelátadáshoz) paraméterhez. 

• Programozza be a paraméter új értékét az OPTIMIZER IVs IPG-be. 
3.18.2 Maximális elvezetéselmozdulás 
Ha előzőleg mért értékektől eltér a vezeték impedancia, abból a kamrai vezeték 
esetleges károsodására vagy elmozdulására lehet következtetni. 
Az OMNI II Programmer alkalmazás vagy OPTIMIZER mini töltő által mért RV és LS 
vezeték impedanciát az OPTIMIZER IVs IPG tárolja. 
Az OPTIMIZER mini töltő minden töltési folyamat elején automatikusan megméri 
a RV és LS vezeték impedanciáját. Minden vezeték legutolsó mért 
impedanciaértékét az előzőleg tárolt impedanciaértékhez hasonlítják. 
Az OPTIMIZER mini töltő programozható, hogy numerikus kódot mutasson, 
mikor a vezeték impedanciája meghaladja a legutóbb eltárolt vezeték 
impedanciához viszonyított maximálisan megengedett különbséget (1-es 
numerikus kód – lásd 7.6.2 fejezet). 
Az OPTIMIZER mini töltő 1-es numerikus kódjának aktiválásához: 

• A Maximum lead displacement (Maximális elvezetéselmozdulás) a menüsor Charger 
(Töltő) lapján található. 
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• Kapcsolja be a funkciót az Enable (Engedélyezés) melletti jelölőnégyzet 
kipipálásával (). 

Ilyenkor megjelenik az paraméter aktuálisan beprogramozott értéke. 
A Minimális célszázalék a CCM™-jelátadáshoz aktuális értékének módosításához 
hajtsa végre az alábbiakat: 

• Győződjön meg arról, hogy a Maximum lead displacement (Maximális 
elvezetéselmozdulás) paraméter engedélyezett. 

• Állítsa be a Maximum lead displacement (Maximális elvezetéselmozdulás) új 
értékét szükség szerint. 

• Programozza be a paraméter új értékét az OPTIMIZER IVs IPG-be. 

3.19 Helyi érzékelési (Local Sense) diagnosztika 
A CCM™-impulzussorozatok leadása a helyi érzékelési csatorna által az LS-elvezetésen 
keresztül érzékelt belső kamrai eseményekkel szinkronban történik. Az OMNI II 
Programmer alkalmazásban található egy LS-diagnosztikai eszköz, melynek segítségével 
megfelelő működési paramétereket választhatunk az LS csatornához. Ez a fejezet az LS-
diagnosztikai eszközt ismerteti: 
Az LS-diagnosztikai eszköz megnyitásához válassza a következőt: 

• a Programozó képernyőjén az LS parameter (LS-paraméterek) lap LS-
diagnosztika ikonját, vagy 

• válassza a menüsor Tools (Eszközök) lapján található LS-diagnosztika ikont. 
Megnyílik a Local Sense Diagnostics (Helyi érzékelési diagnosztika) ablak. A helyi 
érzékeléssel kapcsolatos paraméterek a képernyő jobb oldali ablaktábláján találhatók. 

• Helyi észlelés („Sensitivity”) 

• Jobb kamra előtti refrakter periódus („Pre V Ref”) – a helyi LS-csatornára 
alkalmazva 

• Jobb kamra utáni refrakter periódus („Post V Ref”) – a helyi LS-csatornára 
alkalmazva 

• LS riasztási ablak indítása („Alert Start”) 

• LS riasztás ablak szélessége („Alert Width”) 

• LS utáni rekfrakter periódus („Post LS Ref”) 
LS-diagnosztika lefuttatásakor az OPTIMIZER IVs IPG olyan speciális módba kapcsol, 
amelyben a jobb kamrai esemény LS-jeleit 2 másodpercenként méri egy 200 másodperces 
intervallumban. A jelek az OMNI II Programmer alkalmazásba érkeznek, ami hisztogram 
formájában jeleníti meg a Local Sense Diagnostic (Helyi érzékelési diagnosztika) 
ablakban. 
Helyi érzékelés diagnosztika manuálisan vagy automatikusan is lefuttatható. 

• Használja a Manual (Manuális) gombot, hogy egy adott, LS Sensitivity (LS-
érzékenység) paraméteren keresztül választott LS-érzékenységre megkapja az LS-
hisztogramot. A Clear (Törlés) gombbal törölhető a grafikon. 

• Használja az Automatic (Automata) gombot, hogy megkezdje az LS-érzékenységi 
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értékek átvizsgálását. Ebben az üzemmódban az OMNI II Programmer alkalmazás 
automatikusan adatokat gyűjt különböző LS-érzékenységek mellett. Az automatikus 
üzemmód a keresést az LS-érzékenységek olyan hisztogramjaira korlátozza, amelyek 
LS-eseményeket adnak, de amelyek elkerülik a túlzott zajérzékelést. Ehhez két 
paraméterre van szükség: 

o Noise Threshold (Zajküszöbérték) – ha azon intervallumok száma, amelyekben LS-
jel érzékelhető, nagyobb, mint ez az érték, a vonatkozó LS-érzékenység túl magas, és 
egy új hisztogramadatok lesznek összegyűjtve alacsonyabb érzékenységgel (azaz 
magasabb érzékelési küszöbértékkel). 

o Sense Threshold (Érzékelési küszöbérték) – ha azon intervallumok száma, 
amelyekben LS-jel érzékelhető, kisebb, mint ez az érték, a vonatkozó LS-érzékenység 
túl alacsony, és egy új hisztogramadatok lesznek összegyűjtve magasabb érzékenységgel 
(azaz kisebb érzékelési küszöbértékkel). 

Amikor az automatikus folyamat befejeződött, minden összegyűjtött hisztogram megjelenik a Local 
Sense Diagnostic (Helyi érzékelési diagnosztika) képernyőn. A kezelő ezt követően ki tudja 
választani a megfelelő érzékelési küszöbértéket. 
Az egyik hisztogram érzékelési adatainak összegyűjtéséhez használt érzékenység az LS Sensitivity 
paraméter, amely az ablak jobb oldalán jelenik meg. A Times paraméter azt jelzi, hogy hány 
ciklusonként kell elvégezni a mintavételt egy pontos hisztogram összeállításához. 
A különböző LS érzékenységi értékek mintáinak begyűjtésével egyértelműen kimutatható az LS 
esemény jobb kamrai eseményhez viszonyított időzítése. Az LS-diagnosztikai eredmények a 
következőképpen értelmezhetők: 

• A hisztogram kék sávjai azt jelzik, hogy az LS-jelet az Events per Bar paraméternél jelzett 
alkalmaknál többször érzékelték. 

Megjegyzés: Az alacsonyabb LS-érzékelési küszöbértéknél (magasabb érzékenység) az LS-től 
eltérő jelek detektálhatók. Például, a 35. ábrát tekintve, az LS-érzékenységi paraméter megfelelő 
értéke 1,7 mV lenne. 

30. ábra: Local Sense Diagnostics (Helyi észlelési diagnosztika) ablak automatikus beolvasás után 
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Az LS-jel észlelése után az LS refrakter periódusok és a riasztási ablak beállítható vagy a 
grafikonon (húzással, ugyanúgy, mint a grafikon nézeti ablakban), vagy az LS-
diagnosztikai ablak jobb oldalán megjelenő értékek módosításával. 
Kilépés az LS-diagnosztikai ablakból: 

• Válassza ki a Select (Kiválasztás) gombot. Ez a parancs az OMNI II Programmer 
alkalmazás LS-paramétereinek értékeit az ebben az ablakban megadott értékekre 
állítja be (ez a művelet csak a Programmer értékeit változtatja meg). A kiválasztott 
paramétereket az OPTIMIZER IVs IPG-be be kell programozni a Program 
(Programozás) paranccsal, vagy 

• válassza a Cancel (Megszakítás) gombot. Ez a parancs az OMNI II Programmer 
alkalamzás LS-paramétereit a legutóbbi lekérdezett/beprogramozott értékekre 
állítja vissza. 

3.20 Távoli működtetés 
Az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) lehetővé teszi a készülék interneten 
keresztüli távfelügyeletét és vezérlését. Ha létrejött a kapcsolat, a művelet megegyezik a 
normális (helyi) működéssel, azzal a különbséggel, hogy üzemmódtól függően egyes 
parancsok nem elérhetők. 
A távoli működtetés megkezdéséhez az OMNI II programozót (OMNI Smart szoftverrel) 
csatlakoztatni kell az internethez. Az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) a 
vezeték nélküli hálózatokat és az Ethernet-kapcsolatokat támogatja. Amennyiben kábeles 
Ethernet hálózathoz csatlakozik, a hálózati kábelt egy minden programozóhoz mellékelt, 
orvosi minőségű ethernet leválasztóval kell csatlakoztatni az OMNI II programozóhoz 
(OMNI Smart szoftverrel). 
Megjegyzés: Mint minden más, az internetre csatlakozó eszköz esetében, előfordulhatnak 
olyan technikai problémák, amelyek megakadályozzák a távoli működtetést, és így nem 
lehetséges a beültetett implantátum utánkövetése távműködtetésben. Ilyen esetekben 
személyes utánkövetést kell szervezni a vállalati képviselővel. 
Figyelmeztetés: Az OMNI II programozó (az OMNI Smart szoftverrel) más 

berendezéseket tartalmazó hálózathoz való csatlakoztatása korábban nem 
azonosított kockázatokat eredményezhet a betegekre, az üzemeltetőkre vagy 
harmadik felekre nézve. Ilyen esetekben a felelős szervezetnek azonosítania, 
elemeznie, értékelnie és ellenőriznie kell ezeket a kockázatokat. Ezenkívül a 
hálózat/adat-összekapcsolás későbbi módosításai új kockázatokat jelenthetnek, 
és további elemzést igényelhetnek. A hálózat/adat-összekapcsolás változásai az 
alábbiak: 

• a hálózati/adat-összekapcsolási konfiguráció módosításai 

• további elemek bekapcsolása a hálózatba/adat-összekapcsolásba 

• elemek lekapcsolása a hálózatról/adat-összekapcsolásról 

• a hálózathoz/adat-összekapcsoláshoz csatlakoztatott eszközök frissítése 

• a hálózathoz/adat-összekapcsoláshoz csatlakoztatott eszközök 
fejlesztése 

3.20.1 Az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) csatlakoztatása 
vezetékes Ethernet hálózathoz 
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Megjegyzés: Az OMNI II programozó táblagépének vezetékes 
internethálózathoz történő csatlakoztatását kizárólag orvosi minőségű Ethernet 
leválasztón keresztül lehet elvégezni. 

Ha Távvezérlésű mód használatára van szükség és az internetes csatlakozás 
vezetékes hálózaton keresztül történik, akkor az OMNI II programozót (OMNI 
Smart szoftverrel) egy standard 10/100 Ethernet hálózathoz kell csatlakoztatni a 
programozó táblagépének aljához csatlakoztatott orvosi minőségű Ethernet 
leválasztón található nem használt RJ-45 Ethernet porton keresztül. 
3.20.2 Az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) csatlakoztatása 

vezeték nélküli hálózathoz 
Ha Távvezérlésű mód használatára van szükség és az internetes csatlakozás vezeték 
nélküli hálózaton keresztül történik, akkor a vezeték nélküli hálózathoz történő 
csatlakoztatáshoz az OMNI II programozót (OMNI Smart szoftverrel) először 
konfigurálni kell. 

3.20.2.1 OMNI II vezeték nélküli hálózati konfiguráció 
A Selector (Választó) képernyőn kattintson a „Configuration” 
(Konfiguráció) gombra. Ekkor megjelenik a Configuration Dialog 

(Konfiguráció) párbeszédablak. 
31. ábra: Configuration Dialog (Konfiguráció) párbeszédablak 

Kattintson a „Network Configuration” (Hálózati konfiguráció) gombra a 
szerverhez történő csatlakozás beállításához vagy módosítsa a hálózati 
beállításokat. Ekkor megjelenik a Network configuration (Hálózati 
konfiguráció) ablak. 
Megjegyzés: Ha nem jelennek meg vezeték nélküli hálózatok, akkor az 
OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) hatótávolságán belül 
elérhető vezeték nélküli hálózatok megjelenítéséhez kattintson a „Refresh” 
(Frissítés) gombra. 
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32. ábra: Network Configuration (Hálózati konfiguráció) ablak 
A Network configuration (Hálózati konfiguráció) ablak az alábbi 
információkat tartalmazza: 

• Vezeték nélküli hálózatok: az elérhető támogatott vezeték nélküli 
hálózatok listája, mely az alábbi információkat tartalmazza: 
o Hálózat neve. 
o Százalékosan megadott jelerősség. 
o Csatlakozás állapota (ha az OMNI II programozó (OMNI Smart 

szoftverrel) csatlakozik az adott hálózathoz, akkor a 
„Connected” (Csatlakoztatva) szó a százalékosan megadott 
jelerősség mellett jelenik meg). 

• Status (Állapot): a csatlakozás állapota. Ha az OMNI II programozó 
(OMNI Smart szoftverrel) csatlakozik az internethez, akkor egy 
piros kör jelenik meg a „The system is connected to the internet but 
cannot reach the server IP address (40.114.12.242).” (A rendszer 
csatlakozik az internethez, de nem éri el a szerver IP címét 
(40.114.12.242)) üzenettel, míg az „The system is not connected to 
any network.” (A rendszer nem csatlakozik egyik hálózathoz sem.) 

üzenet a piros körrel azt jelzi, hogy valamilyen probléma 
akadályozza a programozó csatlakozását az internethez. 

 

 

33. ábra: OMNI II hálózatiállapot-jelző 
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3.20.2.2 OMNI II vezeték nélküli hálózati konfigurációs parancsok 

Az OMNI II Network configuration (Hálózati konfiguráció) ablak az alábbi 
parancsgombokat tartalmazza: 

• Connect (Csatlakozás): csatlakozás a kiválasztott vezeték nélküli 
hálózathoz. Megjelenik egy jelszó párbeszédablak, amelyben meg 
kell adni a hálózati kulcsot (a kulcsot kérje a hálózati 
adminisztrátortól). 

• Disconnect (Szétkapcsolás): lekapcsolás a kiválasztott vezeték nélküli 
hálózatról. 

• Refresh (Frissítés): a csatlakozás állapotának frissítése. 

• Read configuration (Konfiguráció olvasása): hálózati 
konfiguráció beállításainak beolvasása egy USB meghajtóról. Az 
USB meghajtóról Önnek, mint hálózati adminisztrátornak vagy az 
Impulse Dynamics-nak kell gondoskodnia. 

• Wired connection settings ... (Vezetékes csatlakozás beállításai 
...): Megjelenik a TCP/IP Settings (TCP/IP beállítások) 
párbeszédablak, amelyben meg kell adni a TCP/IP beállításokat 
(kérdezze a hálózati adminisztrátort). 

• Show MAC Addresses (MAC címek megjelenítése): Megjelenik 
a Network adapters MACs’ addresses (Hálózati adapterek MAC 
címei) párbeszédablak, amely az OMNI II programozó táblagépébe 
installált valamennyi hálózati adapter MAC címét tartalmazza. 

• Close (Bezárás): az ablak bezárása. 
3.20.3 OMNI II szoftver működési üzemmódok 

3.20.3.1 OMNI II indítási módok 
Az OMNI II szoftver az alábbi módok valamelyikével nyitható meg: 

• Klinikai mód 
o klinikai környezetben való helyi működés esetén 
 Az OMNI II programozó táblagépét az interfész box 

kábelének használatával kell csatlakoztatni az OMNI II 
programozó interfész boxához. 

• Távoli mód 
o az OMNI II programozó alkalmazás klinikai környezetben való 

távvezérlése esetén 
 Az OMNI II programozó táblagépe nem igényel 

csatlakoztatott interfészt. Az interneten keresztül távolról is 
képes az eszköz monitorozására vagy irányítására (távoli 
programozó, a betegtől távol). 

• Távoli figyelő mód 
o az OMNI II programozó alkalmazás klinikai környezetben való 

távoli monitorozása esetén 
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 A Távoli mód egy speciális esete, amelyben az OMNI II 
programozó alkalmazás nem képes az eszköz irányítására 
(kizárólag monitorozási műveletek engedélyezettek). 

A kívánt indítási mód megnyitásához válassza az OMNI II programozó 
(OMNI Smart szoftverrel) Selection (Kiválasztás) képernyőjén található 
megfelelő gombot. A programozó módjának kiválasztását követően ez 
mindaddig nem módosítható, amíg a mód alkalmazása meg van nyitva és 
az OMNI II programozón (OMNI Smart szoftverrel) ismét megjelenik a 
Selection (Kiválasztás) képernyő. 
A különböző indítási módokra az alábbi szabályok vonatkoznak: 

• Egy Klinikai módban lévő programozó egyetlen Távoli módban 
lévő programozóhoz és több Távoli figyelő módban lévő 
programozóhoz képes csatlakozni, azonban egy másik, szintén 
Klinikai módban lévő programozóhoz már nem. 

• Egy Távoli módban lévő programozó csak egyetlen Klinikai 
módban lévő programozóhoz tud csatlakozni. Az „OMNI II – 
Remote Mode” (OMNI II – Távoli mód) gomb kiválasztásakor az 
alábbi üzenet jelenik meg: 

„This OMNI II Programmer cannot be used to interrogate or program 
local OPTIMIZER IVs IPGs while logged on as a Remote Programmer. 
(Ez az OMNI II programozó mindaddig nem használható helyi 
OPTIMIZER IVs IPG-k lekérdezésére vagy programozására, amíg az 
távoli programozóként van bejelentkezve.) The remote programming 
session must be terminated and this OMNI II Programmer rebooted 
prior to using this programmer to interrogate or program an 
OPTIMIZER IVs IPG through this programmer’s wand.” (A távoli 
programozási munkamenetet be kell fejezni és mielőtt az OMNI II 
programozót ezen programozófej segítségével egy OPTIMIZER IVs 
IPG lekérdezéséhez vagy programozásához használná, újra kell 
indítani azt.) 

• Egy Távoli figyelő módban lévő programozó csak egyetlen Klinikai 
módban lévő programozóhoz tud csatlakozni. 

• Egy Klinikai módban lévő programozóhoz csatlakoztatott 
valamennyi programozó (Távoli és Távoli figyelő) képes szöveges 
üzenetek fogadására és információk (markerek, programozási 
értékek, statisztikai adatok stb.) monitorozására 

• Szöveges üzenetek küldésére kizárólag Klinikai vagy Távoli 
módban lévő programozó alkalmas. 

• Kizárólag Vezérlési módban (lásd: 3.20.3.2 szakasz) lévő 
programozó képes kommunikációs műveleteket kezdeményezni az 
eszközzel (lekérdezés, programozás stb.). A Vezérlési módban lévő 
programozó vagy Távoli, vagy pedig Klinikai programozó lehet. 

3.20.3.2 OMNI II Vezérlési/Kiszolgáló módok 
A Távoli vagy Klinikai módban megnyitott OMNI II szoftver a távoli 
munkamenet alatt Vezérlővé vagy Kiszolgálóvá válhat. Az OMNI II 
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programozó alkalmazás csak akkor váltogatható Vezérlési és Kiszolgáló 
módok között, ha a programozó Klinikai módban van. 
Ha az OMNI II programozó alkalmazás Vezérlési módban van (Távoli vagy 
Klinikai), akkor az teljes ellenőrzéssel bír az OPTIMIZER IVs IPG felett, 
míg ha az OMNI II programozó alkalmazás Kiszolgáló módban van, akkor 
az OPTIMIZER IVs IPG-vel interakcióban lévő parancsok (lekérdezés, 
programozás, marker mód kezdeményezése, statisztikák leolvasása) le 
vannak tiltva 

3.20.4 OMNI II Programmer Client (OMNI II programozó kliens) ablak 
Megjegyzés: Azért, hogy az OMNI II programozó alkalmazás csatlakozhasson az 
OMNI távoli szerverhez, az OMNI II programozót (OMNI Smart szoftverrel) 
először csatlakoztatni kell az internethez. Az OMNI II programozó (OMNI Smart 
szoftverrel) internetes csatlakoztatási módjait a 3.20.1 és 3.20.2 szakaszok 
tartalmazzák. 
A programozó kliensablaka a kliensszerverbe történő bejelentkezésre szolgál. Az 
OMNI II Programmer Client (OMNI II programozó kliens) ablak megnyitásához 
válassza a Menüsor Communication (Kommunikáció) fülén lévő Connect 
(Csatlakozás) ikont. 

34. ábra: OMNI II Programmer Client (OMNI II programozó kliens) ablak 
3.20.4.1 Az OMNI II csatlakoztatása a Távoli szerverhez 
Az OMNI II Programmer Client (OMNI II programozó kliens) ablak 
megjelenésekor adja meg az alábbi információkat: 
Megjegyzés: Az OMNI II programozó alkalmazás távvezérlés 
funkciójának használatához a felhasználónak rendelkeznie kell az Impulse 
Dynamics-tól kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az Impulse 
Dynamics-nál egy megfelelő kliensnevet is regisztrálni kell. 
Megjegyzés: Ha első alkalommal csatlakozik a Távoli szerverhez, akkor 
törölje a meglévő felhasználót, jelszót és kliensnevet és adja meg az Impulse 
Dynamics-tól kapott felhasználót, jelszót és kliensnevet. 

• User (Felhasználó): a programozó aktuális indítási módjával 
kompatibilis felhasználónév. Ha a felhasználónév az aktuális 
indítási mód (Klinikai, Távoli vagy Távoli figyelő) működéséhez 
nincs regisztrálva a szerveren, akkor a csatlakozás elutasításra kerül. 

• Password (Jelszó): a szerveren tárolt felhasználónévhez tartozó 
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jelszó. 

• Client name (Kliensnév): az OMNI II programozó (OMNI Smart 
szoftverrel) egyedi azonosítására szolgáló (a felhasználónévtől 
különböző) név. Ezt a mezőt a szerver nem ellenőrzi, azonban az 
fontos a kliensoldali programozó azonosításához az ahhoz történő 
távoli kapcsolódás vagy szöveges üzenet küldése során (a kliensnév 
megjelenik a csevegőablakban). 

• Server IP / Port (Szerver IP / port): A szerver IP-címe. (Ezt az 
Impulse Dynamics állítja be az aktuális IP-címhez az OMNI II 
programozó (OMNI Smart szoftverrel) szállításakor, azonban azt a 
programozó megérkezésekor módosítani kell. Ha ez a módosítás 
megtörtént, akkor arról az Impulse Dynamics értesíti Önt és 
információkkal szolgál az OMNI távoli szerverhez történő csatlakozáshoz 
használandó új IP-címre vonatkozóan.) 
A fenti információk mindegyikének megadását követően nyomja meg az 
Entert vagy kattintson a Connect (Csatlakozás) gombra. A csatlakozás 
állapota az ablak (Status) alsó részének fehér területén jelenik meg. Sikeres 
csatlakozás esetén megjelenik az OMNI II Programmer Client (OMNI II 
programozó kliens) ablak (elindul a távoli munkamenet). Ha hiba történik 
(például helytelen jelszó vagy csatlakozási probléma), akkor az OMNI II 
Programmer Client (OMNI II programozó kliens) ablak nyitva marad és a 
Status (Állapot) területen megjelenik a megfelelő hibaüzenet, amely a 
csatlakozás újbóli megkísérlésére szólítja fel a felhasználót. 
Ezt követően távoli összekapcsolás kérhető egy Távoli módban lévő OMNI 
II programozótól (OMNI Smart szoftverrel): 

• A távoli nyomonkövetési központ egyik klinikai mérnöke (vagy 
bármely egyéb hely, feltéve, hogy a klinikai mérnök rendelkezik 
megbízható internet-hozzáféréssel és telefonos kapcsolattal), aki 
rendelkezik egy internethez csatlakoztatott Távoli OMNI II 
programozóval (OMNI Smart szoftverrel), kezdeményezheti a 
kérelmező klinika Klinikai OMNI II programozójával (OMNI 
Smart szoftverrel) történő párosítást. 

• Ha a távoli munkamenet során megszakad az internetkapcsolat, 
akkor a helyi (Kiszolgáló) OMNI II programozó alkalmazás egy 
figyelmeztető képernyőt jelenít meg és a nyomon követett 
OPTIMIZER IVs IPG által végzett CCM™ jelátadás KIkapcsolásra 
kerül. A helyi (Kiszolgáló) OMNI II programozó alkalmazás 5 
egymást követő, bármilyen kommunikációs sorrendű sikertelen 
újracsatlakozási kísérletet követően automatikusan visszaáll 
vezérlési módba. 

• A helyi (Kiszolgáló) OMNI II programozó alkalmazás az OMNI II 
programozófejen található „Urgent” (Sürgős) programozási gomb 
megnyomását követően szintén visszaáll vezérlési módba. 

3.20.4.2 Az OMNI II Programmer Client (OMNI II programozó 
kliens) ablak megjelenítése 

Miután a programozó bejelentkezett a távoli szerverre, az OMNI II 
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Programmer Client (OMNI II programozó kliens) ablak megjelenítéséhez 
válassza ki a Menüsor Communication (Kommunikáció) fülén lévő 
Show Client Window (Kliensablak megjelenítése) ikont. 

3.20.5 Távoli munkamenet indítása az OMNI II programozóval (OMNI 
Smart szoftverrel) 

OMNI II távoli munkamenet indításához a klinikai orvosnak először telefonon fel 
kell hívnia a Távoli nyomonkövetési központot a távoli nyomonkövetési 
munkamenet kérelmezéséhez. Ezt követően a klinikai orvosnak Ethernet vagy 
vezeték nélküli hálózati csatlakozáson keresztül kell csatlakoztatnia az OMNI II 
programozót (OMNI Smart szoftverrel) az internethez. 
Távoli munkamenet indításához kövesse az alábbi lépéseket: 

• Indítsa el a klinikai programozót Klinikai módban 
o Válassza a Menüsor Communication (Kommunikáció) fülén lévő 

Connect (Csatlakozás) ikont. 
o Az Omni II Kliensablak megjelenésekor a megfelelő helyeken adja meg 

a felhasználónevet, a jelszót és a kliensnevet, majd válassza a Connect 
(Csatlakozás) lehetőséget. 

Miután létrejött a kapcsolat a kliensszerverrel, akkor a Programozási sávban 
megjelenik az „Operation Mode” (Működési üzemmód) lehetőség az aktuális 
működési üzemmóddal, „C/Vezérlési”. 

• Indítsa el a távoli programozót Távoli módban 
o Válassza a Menüsor Communication (Kommunikáció) fülén lévő 

Connect (Csatlakozás) ikont. 
o Az Omni II Kliensablak megjelenésekor a megfelelő helyeken adja meg 

a felhasználónevet, a jelszót és a kliensnevet, majd válassza a Connect 
(Csatlakozás) lehetőséget. 

o A Select Local Programmer (Helyi programozó kiválasztása) ablak 
felugrásakor válassza ki a kívánt OMNI II programozót, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

Miután létrejött a kapcsolat a kliensszerverrel, akkor a Programozási sávban 
megjelenik az „Operation Mode” (Működési üzemmód) lehetőség az aktuális 
működési üzemmóddal, „R/Kiszolgáló”. 
A Vezérlési módból Kiszolgáló módba történő átkapcsolást a Klinikai Programozó ellenőrzi. 
A Klinikai programozó Kiszolgáló módba és a távoli programozó Vezérlési módba 
kapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket: 

• Válassza a Klinikai programozó Menüsorán található Communication 
(Kommunikáció) fülön lévő Connect (Csatlakozás) ikont 

A Klinikai módban lévő OMNI II programozó alkalmazás kiszolgáló módba 
történő átállításakor az alábbi üzenet jelenik meg: 

„Remote programming of the OPTIMIZER Mini IPG requires a clinician 
to be present and in constant observation of the patient. (Az OPTIMIZER 
Mini IPG távoli programozása klinikai orvos jelenlétét és a beteg 
folyamatos megfigyelését igényli.) The programming wand MUST be held 
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by the clinician over the implant site at all times during a remote 
programming session. (A programozófejet a klinikai orvosnak a távoli 
programozási munkamenet során végig az implantátum helye fölött KELL 
tartania.) Furthermore, the clinician and remote operator MUST be in 
constant telephonic communication throughout the complete remote 
programming session.” (A klinikai orvosnak és a távoli operátornak 
továbbá folyamatos telefonos kapcsolatban KELL állnia egymással a távoli 
programozási munkamenet teljes ideje alatt.) 

• A folytatáshoz kattintson az OK gombra. 
A Klinikai programozó Programozási sávjában található „Operation Mode” 
(Működési üzemmód) ekkor C/Kiszolgáló módra vált. 
Eközben a Távoli programozó Programozási sávjában található „Operation 
Mode” (Működési üzemmód) R/Vezérlési módra vált. 
3.20.6 OMNI II távoli munkamenet befejezése 
Az OMNI II távoli munkamenet akár Klinikai, akár Távoli programozóról is befejezhető. 
Az OMNI II távoli munkamenet befejezéséhez: 

• Válassza ismét a Menüsor Communication (Kommunikáció) fülén lévő 
Connect (Csatlakozás) ikont 
a munkamenet indítását követően. 

3.20.7 OMNI II csevegés 

Szöveges üzenet küldéséhez a Menüsor Communication (Kommunikáció) fülén 
lévő Send message... (Üzenet küldése...) ikon kiválasztásával nyissa meg a Chat 
message (Szöveges üzenet) ablakot. Amikor megnyílik a Chat üzenet ablak, írja be 
az üzenetet a fehér területre, és nyomja meg az Entert, vagy kattintson a Send 
(Küldés) gombra. A Chat message (Szöveges üzenet) ablakban minden korábban 
elküldött és beérkezett üzenet az üzenet beírására szolgáló fehér terület felett jelenik 
meg. 
Ha akkor kap szöveges üzenetet, amikor a Chat message (Szöveges üzenet) ablak 
zárva van, az ablak automatikusan fel fog ugrani. 

35. ábra: Chat message (Szöveges üzenet) ablak 
3.20.8 OMNI II napló feltöltése/letöltése 
Az OMNI II programozó alkalmazás lehetővé teszi naplófájlok OMNI távoli 
szerverre történő feltöltését és onnan történő letöltését. 

3.20.8.1 OMNI II Upload/Download log (OMNI II napló 
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feltöltése/letöltése) ablak 
Az Upload/Download log (Napló feltöltése/letöltése) ablak lehetővé teszi 
naplófájlok szerverre történő feltöltését, naplófájlok szerverről történő 
letöltését, a szerveren lévő naplófájlok frissítését és a hálózati beállítások 
módosítását. Az OMNI II programozó alkalmazás Upload/Download log 
(Napló feltöltése/letöltése) ablakának megnyitásához válassza a Menüsor 
Log (Napló) fülén lévő Upload/Download log (Napló feltöltése/letöltése) 
ikont. 
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36. ábra: OMNI II Programmer Log Upload/Download (OMNI II programozó napló 
feltöltése/letöltése) ablak 

3.20.8.2 OMNI II Refresh Local (OMNI II helyi frissítés) 
Az OMNI II programozón (OMNI Smart szoftverrel) tárolt helyi 
naplófájlok megjelenítéséhez kattintson a Refresh Local (Helyi frissítés) 
gombra. 
3.20.8.3 OMNI II Refresh Server (OMNI II szerverfrissítés) 
A szerveren tárolt helyi naplófájlok megjelenítéséhez az OMNI II 
programozót (OMNI Smart szoftverrel) először csatlakoztatni kell az 
internethez. Az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) internetes 
csatlakoztatási módjait a 3.20.1 és 3.20.2 szakaszok tartalmazzák. A 
felhasználónak a következő információkat kell megadnia: 

• User (Felhasználó): a programozó aktuális indítási módjával 
kompatibilis felhasználónév. Ha a felhasználónév nincs regisztrálva 
a szerveren, akkor a csatlakozás elutasításra kerül. 

• Password (Jelszó): a szerveren tárolt felhasználónévhez tartozó 
jelszó. 

• Server IP / Port (Szerver IP / port): A szerver IP-címe. (Ezt az 
Impulse Dynamics állítja be az aktuális IP-címhez az OMNI II 
programozó (OMNI Smart szoftverrel) szállításakor, azonban azt a 
programozó megérkezésekor módosítani kell. Ha ez a módosítás 
megtörtént, akkor arról az Impulse Dynamics értesíti Önt és 
információkkal szolgál az OMNI távoli szerverhez történő 
csatlakozáshoz használandó új IP-címre vonatkozóan.) 
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Kattintson a Refresh Server (Szerver frissítése) gombra. Sikeres 
csatlakozás esetén a szerveren lévő fájlok listája frissül. Ha hiba történik, 
akkor a Status (Állapot) területen megjelenik a hibaüzenet, amely a 
csatlakozás újbóli megkísérlésére szólítja fel a felhasználót. 
3.20.8.4 OMNI II naplófájlok feltöltése 
Ahhoz, hogy naplófájlokat küldjön a szervernek, csatlakoznia kell az 
internethez, és meg kell adnia a fent felsorolt információkat. 
Ezt a műveletet kizárólag akkor kell elvégezni, ha az OMNI II szoftver 
Klinikai módban működik. 
3.20.8.5 OMNI II naplófájlok letöltése 
Ahhoz, hogy naplófájlokat kapjon a szervertől, csatlakoznia kell az 
internethez, és meg kell adnia a fent felsorolt információkat 
Ezt a műveletet kizárólag akkor kell elvégezni, ha az OMNI II szoftver 
Távoli módban működik. 

 

4. OMNI SMART SZOFTVER 
Az OMNI Smart szoftver egy olyan alkalmazás, amely az OPTIMIZER Smart IPG-t vezérlő 
paraméterek olvasására és módosítására szolgál. Ez a fejezet az OMNI Smart szoftver különböző 
funkcióinak leírását tartalmazza. 

4.1 Az OMNI Smart programozó alkalmazás képernyője 
Az OMNI Smart szoftver indításakor megjelenik az OMNI Smart programozó alkalmazás 
fő képernyője, amely az alábbiakat tartalmazza: 

• Címsor 

• EKG ablak 

• Nézetsor 

• EKG statisztikasor 

• Eszköztár 

• Készüléksor 

• Naplósáv 

• Programozási sáv 

• Paraméterütközések sor 

• Feladatsor 

• Állapotsor 
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37. ábra: OMNI Smart programozó alkalmazás főképernyő 
4.1.1 Címsor 
A Címsor az ablak felső részén jelenik meg. Azonosítja az aktuálisan futó 
szoftvert és az adatforrást, amely lehet: 

• OPTIMIZER Smart IPG, mely esetben megjelenik az eszköz 
sorozatszáma, valamint az utolsó lekérdezés dátuma és időpontja, vagy 

• Egy bizonyos modell névleges értékeit tartalmazó fájl, amely esetben 
maga a név jelenik meg, vagy 

• A már alkalmazott és elmentett paraméterértékeket tartalmazó fájl, mely 
esetben annak neve jelenik meg. 

4.1.2 EKG ablak 
Ez az ablak a képernyő felső részén jelenik meg. Az ablakban a beteg valós idejű 
EKG-ja látható. Ha az OPTIMIZER Smart IPG Marker módban van, akkor az 
EKG mentén markerek jelennek meg az esetlegesen előforduló különböző 
események és körülmények esetén. 

38. ábra: EKG ablak Marker módban – Megjelenített aktív ODO-LS-CCM mód 
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A nyomkövetési és a színjelölések az EKG referenciasávban jelennek meg. 

39. ábra: EKG referenciasáv 
4.1.3 Nézetsor 
A Nézetsor az alábbi parancsokhoz tartozó gombokat tartalmazza: 

• Marker nézet: az EKG ablakot Marker nézetben jeleníti meg 

• Grafikus nézet: ez EKG ablakot Grafikus nézetben jeleníti meg 

• LS varázsló: az EKG ablakot LS varázsló nézetben jeleníti meg 

40. ábra: Nézetsor 
4.1.3.1 Marker nézet 
Marker nézetben a Marker események az alábbiak szerint jelennek meg: 

• Az alapértéket el nem érő észlelt eseményeket színes 
vonalmarkerek jelölik az alábbiak szerint: 
o Magenta: Pitvari észlelt esemény 
o Zöld: Kamrai észlelt esemény 
o Fekete: Helyi észlelési esemény 

Ezek a színjelölések az OMNI Smart programozó alkalmazás EKG 
ablakában jelennek meg. 

• A CCM™ jelátadást egy marker jelöli az alapérték feletti kék 
téglalap formájában, amelynek hossza a CCM™-jel időtartamának 
felel meg. 

Emellett az alábbi körülmények előfordulását jelző címkék is megjelennek: 

• PVC: két egymást követő kamrai észlelt esemény közbelépő 
pitvari észlelt esemény nélkül 

• AT: a pitvari sebesség nagyobb a pitvari tachycardiás sebesség 
határértékénél 

• VT: a kamrai sebesség nagyobb a kamrai tachycardiás sebesség 
határértékénél 

• A Noise (Pitvari zaj): a pitvari észlelési csatornán észlelt zaj 

• V Noise (Kamrai zaj): a kamrai észlelési csatornán észlelt zaj 

• Long AV (Hosszú AV): az észlelt AV-időköz hosszabb a „Hosszú 
AV” határértéknél 

• Short AV (Rövid AV): az észlelt AV-időköz rövidebb a „Rövid 
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AV” határértéknél 
Figyelmeztetés: A megjelenített EKG-adatok nem használhatók klinikai 

döntéshozatalhoz. Az egészségügyi döntések csak független EKG-
mérőműszerrel végzett mérés alapján hozhatók meg. 

• A CCM™-jelátadás állapotát címkék, illetve az ECG (EKG) ablak 
háttérszíne jelzi az alábbiak szerint: 
o Inactive (Inaktív): ez a címke az ECG (EKG) ablak bal felső 

sarkában jelenik meg, ha a CCM™ átadása nem aktív. Az ECG 
(EKG) ablak háttérszíne ebben az esetben fehér. 

o Active-On (Aktív-Be): ez a címke az ECG (EKG) ablak bal 
felső sarkában jelenik meg, ha a CCM™ átadása aktív és be van 
kapcsolva. Az ECG (EKG) ablak háttérszíne ebben az esetben 
zöld. 

o Active-Off (Aktív-Ki): ez a címke az ECG (EKG) ablak bal 
felső sarkában jelenik meg, ha a CCM™ átadása aktív, de ki 
van kapcsolva. Az EKG ablak háttérszíne ebben az esetben 
szürke. 

4.1.3.2 Grafikus nézet 
Az OMNI Smart programozó alkalmazás grafikus nézetében könnyen 
érthető grafikonon jeleníthetők meg az OPTIMIZER Smart IPG eszköz 
egyes paraméterei. 
Ebben az ablakban az alábbi paraméterértékek jelennek meg: 

• Jobb szívérzékelés 
o Pitvari érzékenység 
o Kamrai érzékenység 
o Pitvari rekfrakter periódus (PVARP) 
o Kamrai rekfrakter periódus 
o Rövid AV határérték 
o Hosszú AV határérték 

• Helyi érzékelés 
o Helyi észlelés 
o LS riasztás ablak indítása 
o LS riasztás ablak szélessége 
o Pitvari LS előtti rekfrakter periódus 
o Pitvari LS utáni rekfrakter periódus 
o Kamrai LS előtti rekfrakter periódus 
o Kamrai LS utáni rekfrakter periódus 
o LS utáni rekfrakter periódus 

• CCM™-jel 
o Az impulzusok száma a CCM™-impulzusjelben 
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o CCM™-jel kiváltásának késleltetése (összekapcsolási időköz) 
o CCM™-jel kezdeti amplitúdója 
o Az egyes fázisok időtartama a CCM™-impulzusjel egyes 

CCM™-impulzusaiban 
Az ablak bal felső sarkában egy marker is látható, amely a kurzor pozícióját 
jelzi ezredmásodpercben. A „Modified” (Módosítva) szöveget is 
megjeleníti a marker mellett, ha egy paramétert ebben az ablakban 
módosítottak. 
A grafikon jelölései: 

• A pitvari, kamrai és LS események függőleges vonalként jelennek 
meg a grafikon vízszintes tengelye alatt. 

• Az észlelési küszöbértékek kis téglalapként jelennek meg az észlelt 
események alatt. A tengelytől való távolság arányos az értékkel. 

• Az LS refrakter időszakok világoskék, megfelelő szélességű, 
pontozott szélű téglalapokként jelennek meg. 

• Az LS riasztás ablak világossárga, megfelelő szélességű, pontozott 
szélű téglalapként jelenik meg. 

• A CCM™-impulzusjel négyszöghullámként jelenik meg. 

• Az egyensúlyi fázis zöld zónaként jelenik meg. 

• A zaj ablaka világospiros zónaként jelenik meg. 

• A grafikonon kívülre eső LS-események előfordulási idejét a 
grafikontól balra található szürke zóna jelzi. 
4.1.3.2.1 Dynamic (Dinamikus) nézet 
A Dynamic (Dinamikus) nézetben megjelenik az aktuális EKG egy 
időszaka a fent ismertetett (grafikus) paraméterek mellett, a marker 
eseményekkel együtt. A Dynamic (Dinamikus) nézet csak akkor 
használható, ha a Marker mód be van kapcsolva. Ebben a nézetben 
a paraméterértékek nem módosíthatók. Ha megpróbálja módosítani 
egy paraméter értékét, a grafikus mód automatikusan Static 
(Statikus) nézetre vált. 

 

41. ábra: Grafikus nézet (Dinamikus) 
4.1.3.2.2 Static (Statikus) nézet 
Static (Statikus) nézetben az EKG nem jelenik meg, csak a 
paraméterértékek, és azok módosíthatók. Egy paraméter értékének 
módosításához húzza azt a grafikonon belüli kurzorral a kívánt 
pozícióba (amikor a paraméterre mutat vagy mozgatja azt, 
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megjelenik annak numerikus értéke). Ha szeretné megtekinteni egy 
paraméter lehetséges értékeinek listáját, jelölje ki a kurzorral. 

 
 

42. ábra: Grafikus nézet (Statikus) 

A billentyűzet bal oldali egérgombjával kattintva vagy a képernyőt 
a tollal megérintve nagyíthatja a grafikont. A billentyűzet jobb oldali 
egérgombjával kattintva vagy a képernyőt a tollal (megnyomott 
gombbal) megérintve kicsinyítheti a grafikont. Ha a grafikon 
nagyított, görgetősáv látható az alján. 
A grafikon bal felső sarkában továbbá megjelenik a kurzor pozíciója 
a kamrai eseménynek megfelelően. 
A fekete/kék/piros (programozott, függő, ütközés) színjelölést a 
grafikus nézet paraméterértékei is használják. 

4.1.3.3 LS varázsló 
Az LS varázslóban az EKG nem jelenik meg, csak az LS paraméterértékek, 
és azok módosíthatók. Egy paraméter értékének módosításához húzza azt a 
grafikonon belüli kurzorral a kívánt pozícióba (amikor a paraméterre mutat 
vagy mozgatja azt, megjelenik annak numerikus értéke). Ha szeretné 
megtekinteni egy paraméter lehetséges értékeinek listáját, jelölje ki a 
kurzorral. 

4.1.4 EKG statisztikasor 
Az EKG statisztikasorban az alábbi értékek jelennek meg: 

• Period (Időszak): Percenkénti pulzusszám (bpm) 

• AV késleltetés: Az AV időköz ezredmásodpercben 

• V-LS késleltetés: A V-L időköz ezredmásodpercben 

• CCM™: CCM mód állapot 

• CCM™-jel: CCM átviteli mód 

• CCM™ jelátvitel: CCM átviteli állapot 
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43. ábra: EKG statisztikasor 
Ha az OPTIMIZER Smart IPG eszköz Marker módban és az OMNI II 
programozófej kommunikációs tartományon belül van, akkor a periódus, az AV 
késleltetés és a V-LS késleltetés időtartama dinamikusan változik, valamennyi 
érték aktuális leolvasását mutatva. 
4.1.5 Fő eszköztár 
A Fő eszköztár az EKG ablak alatt jelenik meg. Az ablak az OMNI Smart 
programozó alkalmazás alábbi parancsaihoz tartozó gombokat tartalmazza (Ha egy 
adott parancshoz alternatív billentyűkombináció is létezik, akkor az a parancs neve 
mellett zárójelben jelenik meg): 

• Lekérdezés (Ctrl+I): az OPTIMIZER Smart IPG aktuális 
paraméterértékeit olvassa. Ezek az értékek lesznek az OMNI Smart 
programozó alkalmazás paraméterértékei. 

• Programozás (Ctrl+P): Az OPTIMIZER Smart IPG paraméterértékeit az 
OMNI Smart programozó alkalmazás aktuális paraméterértékeihez igazítja. 
Ez a parancs csak akkor engedélyezett, ha nem történik paraméterütközés. 

• Kilépés (Esc): Ha a programozó bármely paraméterértéke módosult, akkor 
a Kilépés parancs elérhetővé válik. A parancs kiválasztásával a 
paraméterértékek visszaállnak az utolsó lekérdezett/programozott 
értékekre. Ha nem történt eszközlekérdezés és nem töltöttek be adatokat egy 
.tip fájlból, a programozó paraméterei a fájlban meghatározott értékek 
lesznek. 

• Visszavonás (Ctrl+U): Ha az OPTIMIZER Smart IPG eszközt új 
paraméterértékek készletével újraprogramozták, akkor a parancs 
visszaállítja az OPTIMIZER Smart IPG-t az értékek korábban 
beprogramozott készletére. 

• Visszaállítás: Ha az OPTIMIZER Smart IPG eszközt újraprogramozták egy 
új módba, akkor a parancs visszaállítja az OPTIMIZER Smart IPG-t a 
munkamenet első megszakításakor érvényes értékekre. 

• Alaphelyzetbe állítás: Alaphelyzetbe állítja az OPTIMIZER Smart IPG-t. 
Ezt a parancsot csak akkor szabad használni, ha az OMNI Smart 
programozó alkalmazás azt jelenti, hogy a lekérdezett OPTIMIZER Smart 
IPG „DOWN” (Kikapcsolva) módban van [Készenlét (OOO), nincs CCM 
reverziós mód]. 

• Marker (Ctrl+M): Az OPTIMIZER Smart IPG készüléket Marker módra 
állítja (vagyis a marker események minden észlelt és generált esemény 
esetében az ECG (EKG) ablakban jelennek meg). 

• Megnyitás (Ctrl+O): A programozó táblagépén tárolt, mentett 
paraméterértékeket tartalmazó standard (.tip) fájlt olvassa. Megnyit egy 
ablakot, amelyen a felhasználó kiválaszthatja a mentett szabványfájl (.tip) 
nevét és helyét. Egy .tip fájlból olvassa ki a készülék adatait. 

• Mentés: A programozó táblagépének aktuális paraméterértékeit tartalmazó 
standard (.tip) fájlt ír. Előugrik egy ablak, amely a standard (.tip) fájl nevét 
és helyét kéri. 
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• Idő: Megnyitja az OPTIMIZER Smart IPG és az OMNI II programozó 
táblagép valós idejű óráinak aktuális időbeállításait mutató Time (Idő) 
ablakot. Ez az ablak lehetővé teszi az IPG idejének a PC ideje szerinti 
beállítását is. (A CCM™ jelátadás-időbeosztási mechanizmusa az 
OPTIMIZER Smart IPG időbeállítását használja a CCM™ jelátadásának napi 
szintű be- és kikapcsolásához). 

• Nyomtatási előnézet: Megnyitja az alábbi gombokat tartalmazó 
Nyomtatási előnézet ablakot, a gombok pedig a hozzájuk tartozó 
nyomtatási funkciók előnézetéhez válaszhatók ki: 
o Paraméterek nyomtatása: A OMNI Smart programozó alkalmazás 

aktuális értékeit tartalmazó nyomtatandó lista előnézete. 
o Statisztikák nyomtatása: Az aktuális statisztikákat tartalmazó 

nyomtatandó lista előnézete. 
o Utánkövetés nyomtatása: Az aktuális utánkövetési intézkedéseket 

tartalmazó nyomtatandó lista előnézete. 
o Képernyőtartalom nyomtatása: Az aktuális képernyő bmp fájlként létrehozott 

pillanatképe. 
• Nyomtatás: Megnyitja az alábbi gombokat tartalmazó Nyomtatás 

ablakot, amely gombok a nyomtatáshoz választhatók ki: 
o Paraméterek nyomtatása: Az OMNI Smart programozó aktuális 

alkalmazásértékeinek listáját elküldi az alapértelmezett nyomtatóra. 
o Statisztikák nyomtatása: Az aktuális statisztikák listáját elküldi az 

alapértelmezett nyomtatóra. 
o Utánkövetés nyomtatása: Az aktuális Utánkövetési intézkedések 

listáját elküldi az alapértelmezett nyomtatóra. 
o Képernyőtartalom nyomtatása: Az aktuális képernyő bmp fájlként létrehozott 

pillanatképe. 
• Névjegy: Az OMNI Smart szoftver verziójával kapcsolatos információkat jeleníti 

meg. 

• Start/Stop: Aktiválja a CCM™ jelátvitelt (ha a CCM KI van kapcsolva) 
vagy deaktiválja a CCM™ jelátvitelt (ha a CCM BE van kapcsolva). 

• Sürgős (F4): Sürgős esetben biztonságos standard értékekkel programozza 
az OPTIMIZER Smart IPG-t [Készenlét (OOO) mód, CCM KI]. 

44. ábra: Eszköztár 
Megjegyzés: Ha az Eszköztárban szürkén jelenik meg egy parancs gomb, az azt jelzi, 
hogy az adott parancs jelenleg nem elérhető. 

4.1.6 Készüléksor 
A Készüléksor a készülék modelljét, sorozatszámát, az aktuális szívkontraktilitás-
modulációs terápia állapotát és a lekérdezett eszköz akkumulátorának aktuális 
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szintjét jeleníti meg. 

45. ábra: Készüléksor 
4.1.7 Naplósáv 
Az OMNI Smart szoftverben található speciális fájl tartalmazza az OPTIMIZER 
Smart IPG és az OMNI Smart programozó alkalmazás közötti valamennyi 
interakció rekordját (napló), beleértve az interakciók dátumát és idejét. 

46. ábra: Naplósáv 

Ha a naplóban szereplő eseménnyel kapcsolatos további információra van 
szüksége, kattintson duplán az eseményre a Naplósávban. Ha a kiválasztott 
eseményhez adatok tartoznak, az alábbi történik: 

• Ha Lekérdezés vagy Programozás eseményt választ, az OMNI Smart 
programozó alkalmazás által megjelenített paraméterértékek a kiválasztott 
esemény megtörténtének pillanatában érvényes értékek. 

• Minden más rögzített esemény (Könyvjelzők, Marker mód kezdete/vége 
stb.) esetében megjelenik egy arra vonatkozó üzenet, hogy az eseményhez 
nem tartozik további megjeleníthető adat. 

4.1.8 Programming (Programozás) sáv 
A Programming (Programozás) sáv gyors hozzáférést biztosít az OMNI Smart 
programozó alkalmazás alábbi gombokkal rendelkező legfontosabb parancsaihoz: 

• Interrogate (Lekérdezés): A beültetett eszköz paraméterértékeinek 
beolvasására szolgál. 

• Program (Programozás): A kompatibilis paraméterértékek egy 
csoportjának IPG-re történő átadására szolgál. Ez a gomb kék színnel villog, 
ha a paraméterértéket módosították, és nincs paraméterütközés. Ez azt jelzi, 
hogy az OPTIMIZER Smart IPG programozott paraméterértékei eltérnek a 
megjelenített paraméterértékektől. Paraméterütközés esetén ez a gomb le 
van tiltva az ütközés feloldásáig. 

• Cancel (Mégse)/Undo (Visszavonás): A kontextustól függően – 
érvényteleníti a még nem átadott módosításokat, vagy visszaállítja az utolsó 
programozási művelet értékeit. 

• Stop/Start: A kontextustól függően – deaktiválja a CCM™ jelátadást a 
CCM mód paraméter CCM KI-re programozásával vagy aktiválja a CCM™ 
jelátadást a CCM mód paraméter CCM BE-re programozásával. 
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47. ábra: Programming (Programozás) sáv 
4.1.9 Paraméterütközések sor 
A Programming (Programozás) sáv alatt található sávban paraméterütközés 
üzenetek jelennek meg. Ezek az üzenetek azt jelzik, hogy mely paraméterértékek 
ütköznek, a paraméterek miért ütköznek, illetve a paraméterlap nevét, amelyen az 
ütköző paraméterek megjelennek. Egy hibaüzenetre kattintva megjelenik az ütköző 
paraméterek listája. Ha kiválaszt egy paramétert erről a listáról, felugrik az összes 
lehetséges értékét tartalmazó ablak, amelyben az ütköző paraméterek értéke 
közvetlenül módosítható. A paraméterütközések feloldásának módját a 4.3.2 fejezet 
tartalmazza. 

48. ábra: Példa paraméterütközési üzenetre a paraméterütközések sorban 
 
 
 
 

4.1.10 Feladatsor 
A Feladatsor a Programming (Programozás) sáv mellett 
jelenik meg. Az OMNI Smart programozó alkalmazás 
különböző parancsai az alábbi gombok alatt vannak 
csoportosítva: 

• Utánkövetés 

• Paraméterek 

• Statisztikák 

• Naplófájlok 

• Távoli 
 
 

49. ábra: Feladatsor 
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4.1.10.1 Utánkövetés 

Az Utánkövetés sáv az alábbi, saját panellel rendelkező lapokat tartalmazza: 

• Aktuális állapot: az aktuális IPG állapotot jeleníti meg. 

• Érzékelés: tartalmazza a pitvari, a kamrai és az LS érzékelési 
küszöb gombokat, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára a 
pitvari és kamrai érzékelési küszöb mérését. 

• AV Setup: tartalmazza a Propose AV gombot, amely lehetővé teszi 
a felhasználó számára a legjobb AV ablak beállítás értékek 
meghatározását. 

• LS Setup: tartalmazza az LS Scan és a Propose AV gombokat, 
amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára a legjobb LS ablak 
beállítás értékek meghatározását. 

• Impedancia: tartalmazza a V és LS impedancia gombokat, amelyek 
lehetővé teszik a felhasználó számára a V és LS vezető impedanciák 
mérését. 

• Crosstalk-teszt: tartalmazza a Crosstalk Start gombot, amely 
lehetővé teszi a felhasználó számára az OPTIMIZER Smart IPG és 
a beültetett kísérő eszköz közötti interakció tesztelését. 

50. ábra: Aktuális állapot fül 

 
51. ábra: Érzékelés fül 
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52. ábra: AV Setup fül 

53. ábra: LS Setup fül 

 
54. ábra: Impedancia fül 

55. ábra: Crosstalk Test fül 
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4.1.10.2 Paraméterek 

A Paraméterek sáv az alábbi, saját panellel rendelkező lapokat 
tartalmazza: 

• Áttekintés: az A/V, LS és CCM™ impulzussorozat & ütemezés 
fülek alatt található fontos paramétereket tartalmazza. 

• A/V: megjeleníti a működési módot, valamint a pitvari és a kamrai 
szívérzékelés és az időzítés paramétereit. 

• LS (Helyi észlelés): a helyi érzékelési mechanizmus paramétereit 
tartalmazza. 

• CCM™ impulzussorozat & ütemezés: a CCM™-jelátadási 
időbeosztás konfigurálására szolgáló paramétereket jeleníti meg. 

• Riasztások: a töltőnek jelentendő riasztásokkal kapcsolatos 
paramétereket tartalmazza. 

• Beállítások: az alábbi parancsokhoz tartozó gombokat tartalmazza: 
o Rendszeridő beállítása...: Lehetővé teszi a felhasználó számára 

az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) 
rendszeridejének beállítását. Ez megegyezik a számítógép 
idejének beállításával. 

o IPG verzió: A lekérdezett IPG firmware-ének verzióját jeleníti 
meg. 

o Interfész akkumulátor: Leolvassa az OMNI II programozó 
interfész boxában található lítium ionos akkumulátor 
feszültségét. 

o Interfész verzió: Megjeleníti az OMNI II programozó interfész 
boxának firmware verzióját. 

56. ábra: Áttekintés fül 
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57. ábra: A/V fül 

58. ábra: LS fül 

 

59. ábra: CCM™ impulzussorozat & ütemezés 

60. ábra: Riasztások fül 
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61. ábra: Beállítások fül 

A paraméterértékek kétféleképpen jelenhetnek meg: 

• A paraméterek (például CCM™ Channels (CCM™-csatornák)) 
jelölőnégyzetekkel engedélyezhetők és tilthatók le, és a  
szimbólum azt jelzi, hogy a jelölőnégyzet be van jelölve. A 
bejelöléshez vagy annak törléséhez kattintson a paraméter nevétől 
balra található négyzetre. 

• A lehetséges értékekkel rendelkező paraméterek esetében a 
paraméterérték egy boxban jelenik meg. Az ilyen paraméterek 
(programozói) értékének módosításához kattintson a mezőben 
található értékre, és megjelenik az adott paraméter összes lehetséges 
értékét tartalmazó ablak. A paraméter értékének módosításához 
válassza ki az új értéket a listából. Az értéklistát tartalmazó ablakok 
bal felső sarkában továbbá egy „gombostű” ikon látható. Ha a 
gombostűre kattint, az ablak nyitva marad (más esetben az ablak egy 
érték kiválasztása után automatikusan bezárul). Az ablak jobb felső 
sarkában található X ikonra kattintva bezárja az értéklistát 
tartalmazó, a gombostű ikonnal aktivált ablakot. 

Egyes paraméterek közvetlenül más paraméterektől függnek (például 
sebességek és időszakok). Ilyen esetekben egy paraméter értékének 
módosításakor a rendszer automatikusan módosítja az attól közvetlenül 
függő paraméterek értékét. 
Vannak továbbá olyan paraméterek, amelyek értékei csak akkor 
érvényesek, ha más paraméterek engedélyezve vannak vagy bizonyos 
értékekkel rendelkeznek [ha például az OPTIMIZER Smart IPG működési 
módja Készenlét (OOO), egyetlen paraméter sem érvényes]. Ha egy 
paraméter beállítása más paraméterek kontextusában értelmetlen, annak 
értékei nem jelennek meg. 
Ha más paraméterértékekkel nem kompatibilis paraméterértéket választ, 
paraméterütközés történik. Ilyen esetben hibaüzenet jelenik meg a 
Paraméterütközés sávon (további információt 
a 4.1.9. szakaszban talál). Amíg a paraméterütközés fennáll, az OMNI 
Smart Programmer alkalmazás nem engedélyezi az OPTIMIZER Smart 
IPG új paraméterértékekkel történő programozását. Ezáltal biztosítható, 
hogy az OPTIMIZER Smart IPG készülékre csak kompatibilis 
paraméterkonfigurációk legyenek letölthetők. Az ütközés feloldásához az 
ütköző paraméterekhez új értékeket kell kiválasztani. 
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Ne feledje, hogy a képernyőn megjelenő paraméterértékek programozási 
értékek, amelyek eltérhetnek az aktuális eszközértékektől. Az alkalmazott 
színjelöléssel kapcsolatban további információkat a 4.3.1. szakaszban talál. 

4.1.10.3 Statisztika 

A Statisztika sáv az alábbi, saját panellel rendelkező lapokat tartalmazza: 

• Be – Általános: az ütemezett CCM™ jelátvitel során észlelt 
események, időszakok és sorozatok számának megjelenítése. 

• Be – Gátlás: az ütemezett CCM™ jelátvitel során a CCM™-et gátló 
észlelt események számának megjelenítése. 

• Ki – Általános: azon észlelt események és időszakok számának 
megjelenítése, amikor nem ütemezett a CCM™ jelátvitel. 

• Ki – Gátlás: azon észlelt események számának megjelenítése, 
amelyek gátolták volna a CCM™-et akkor, amikor a CCM™ 
jelátvitel nem ütemezett. 

• Utolsó munkamenet: a legutóbbi ütemezett CCM™ jelátviteli 
munkamenet során leadott kamrai események és sorozatok 
számának, a legutóbbi ütemezett CCM™ jelátviteli munkamenet 
során leadott CCM™ leadás százalékának és az elemlemerülési 
események számának megjelenítése. 

Az egyes lapok panelei Numerikus üzemmódban vagy Grafikus üzemmódban 
tekinthetők meg 

62. ábra: Statisztika be – Általános lap (Numerikus nézet) 

 
63. ábra: Statisztika be – Általános lap (Grafikus nézet) 
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4.1.10.4 Naplófájlok 
Ha a Naplófájlok gomb ki van választva, a Fő eszköztár programozási 
parancsai a következő Naplófájl parancsokra váltanak át: 

• Böngészés: a Marker ablak megnyitása megtekintésre. 
• Napló megnyitása: megnyit egy ablakot, amelyen a felhasználó 

választhat a mentett markerfájlok listájából. 

• Rögzítés: megkezdi a páciens EKG-jének rögzítését. 

• Prog. exportálása: az aktuális paraméterek értékeit tartalmazó 
szövegfájl írása. 

• Stat. exportálása: a statisztikaszámlálók értékeit tartalmazó 
szövegfájl írása. 

• Marker exportálása: a markerek értékeit tartalmazó szövegfájl 
írása. 

• Fel/Le: megnyit egy ablakot, amelyen a felhasználó naplófájlokat 
továbbíthat az OMNI Smart Programmer alkalmazás és a távoli 
kiszolgáló között. 

• Összehasonlítás: megnyit egy ablakot, amelyen a paraméterek régi 
és új értékei közötti eltérés látható. 

64. ábra: Az eszköztár a naplófájlok parancsaival 
4.1.10.5 Távoli 
Ha a Távoli gomb ki van választva, a Fő naplózási eszköztár programozási 
parancsai a következő Távoli parancsokra váltanak át: 

• Csatlakozás: megnyitja az OMNI II Programmer kliens ablakot, 
amelyen a felhasználó távoli munkamenetet kezdeményezhet. 

• Üz. küldése: megnyitja a Chat üzenet ablakot, amelyen a 
felhasználó chat üzeneteket válthat egy távoli féllel. 

• Mester: A helyi OMNI Smart Programmer alkalmazást Mester 
üzemmódra állítja, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a 
programozó eszköz vezérlését. 

• Szolga: A helyi OMNI Smart Programmer alkalmazást Szolga 
módra állítja, amely lehetővé teszi a távoli felhasználónak a helyi 
programozó eszköz vezérlését. 

• Kliens: megjeleníti az OMNI II Programmer kliens ablakát (ha 
távoli munkamenetet kezdeményeztek). 

65. ábra: Az eszköztár a távoli funkciók parancsaival 
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4.1.11 Állapotsor 
A képernyő utolsó sorában az aktuális kommunikációs esemény (például: 
lekérdezés, programozás, befejezés), valamint a laptop akkumulátorának töltöttségi 
százaléka és a rendszerdátum és -idő látható. 
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4.2 Lekérdezés 

66. ábra: Állapotsor 

4.2.1 Kommunikáció a beültetett OPTIMIZER Smart IPG-vel 
Helyezze a programozófejet az implantáció helyére, 
a beültetett OPTIMIZER Smart IPG eszköztől 3,5 cm (1,4 hüvelyk) távolságnál 
nem messzebb. A jelerősségjelző villogó zöld vagy sárga fénye azt jelzi, hogy az 
IPG a programozófej kommunikációs tartományán belül van. A villogó piros fény 
azt jelzi, hogy a távolság túl nagy és a kommunikáció akadozhat. Ha a jelző 
egyáltalán nem világít, az azt jelzi, hogy a programozófej és az OPTIMIZER Smart 
IPG teljes mértékben a kommunikációs tartományon kívül van vagy az 
OPTIMIZER Smart IPG akkumulátora teljesen lemerült, és így nem képes a 
programozófejjel kommunikálni. 
4.2.2. Az OPTIMIZER Smart IPG lekérdezése 
Az OPTIMIZER Smart IPG paraméterértékeinek lekérdezéséhez: 

• Helyezze el (vagy szükség esetén cserélje le) a programozófejet az 
OPTIMIZER Smart IPG implantációs helyén. 

• Végezze el az alábbi műveletek egyikét: 
o Nyomja meg a programozófej Lekérdezés gombját, vagy 
o Válassza ki a Lekérdezés gombot az eszköztáron, vagy 
o Nyomja meg a Programozás sáv Lekérdezés gombját, vagy 
o Nyomja le a <Ctrl+I> billentyűkombinációt. 

Ha a lekérdezés sikeres, az OMNI Smart Programmer alkalmazás a „Lekérdezés 
OK” üzenetet jeleníti meg. A lekérdezett OPTIMIZER Smart IPG eszköz típusa, 
sorozatszáma, az aktuális szívkontraktilitás-modulációs terápia állapota és az elem 
aktuális töltöttségi szintje megjelenik a programozó eszköz képernyőjének 
eszközsávján. 
Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
lekérdezési művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a 
programozó eszköz a „Lekérdezési hiba” üzenetet és az Ismét és a Mégse 
lehetőségeket jeleníti meg. 
Az Ismét művelet a programozófej áthelyezésével, és az Ismét gomb 
kiválasztásával vagy a programozófej Lekérdezés gombjának megnyomásával 
végezhető el. 

4.3 Paraméterértékek módosítása 
A paraméterértékek a Paraméterek és az Utánkövetés sávján találhatók meg, és ezeknek a 
sávoknak az egyik lapját, majd a panel egyik paraméterét kiválasztva módosíthatók. 
Egy paraméter értékének módosításához: 

• Válassza ki azt a lapot, amelyen a módosítandó paraméter megtalálható. 
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• Válassza ki a módosítandó paraméter értékét. Megjelenik egy, az összes lehetséges 
paraméterértéket tartalmazó ablak. 

• Válassza ki a listáról az új értéket. Ez az érték lesz a paraméter új értéke. 

• A jelölőnégyzetek a paraméterek engedélyezésére/letiltására szolgálnak. A pipa 
() szimbólum azt jelzi, hogy a lehetőség be van jelölve. A bejelöléshez vagy 
annak törléséhez válassza ki a paraméter nevétől balra található négyzetet. 

Ha egy paraméter értékének beállítása más kiválasztott paraméterek kontextusában nem 
alkalmazható, annak értékei nem jelennek meg. 
Megjegyzés: A programozó eszköz képernyőjén megjelenő paraméterértékek a 
Programozás parancs kiadásáig nem továbbítódnak az IPG-re. 
Megjegyzés: Amíg a paramétereket a programozó eszköz képernyőjén beállítják, a 
programozófejet nem szükséges az OPTIMIZER Smart IPG eszköz felett tartani. Amint a 
módosított paraméter az eszközbe programozásra készen áll, ellenőrizze a programozófej 
helyes pozícióját az implantációs hely felett, majd adja ki a Programozás parancsot. 

4.3.1 Paraméterek színjelölése 
A programozó eszköz a következő színjelöléseket alkalmazza a paraméterértékek 
és az ütközések jelölésére: 

• Fekete: az OPTIMIZER Smart IPG aktuális paraméterértékei, 
azaz az utoljára lekérdezett/programozott paraméterértékek. 

• Kék: módosított paraméterértékek, azaz azok a paraméterértékek, amelyek 
eltérnek a programozott értékektől és amelyek kiválasztáskor nem okoznak 
paraméterütközést. 

• Piros: módosított, nem engedélyezett paraméterértékek, azaz azok a 
paraméterértékek, amelyek eltérnek a programozott értékektől és amelyek 
kiválasztáskor paraméterütközést fognak okozni. 

A fekete/kék/piros (programozott, függőben, ütközés) színjelölést az eszköz az 
adott paraméter lehetséges értékeinek listájában is alkalmazza. A felhasználó 
számára így a paraméterek választási lehetőségeinek listájában mindhárom típusú 
paraméterérték látható, és így előre tudható, hogy egy adott paraméterérték 
választása paraméterütközést okoz-e vagy nem. 
4.3.2 Paraméterütközések 
Egymással inkompatibilis paraméterértékek kiválasztásakor paraméterütközés 
történik. Ütközések jellemzően olyan időzítési időtartamok programozásakor 
jelentkeznek, amelyek összegének egy másik programozott paraméternél 
kevesebbnek kellene lenniük. Az OMNI Smart Programmer alkalmazás nem 
engedélyezi az OPTIMIZER Smart IPG paraméterütközést okozó 
paraméterértékekkel történő programozását. 
Ha paraméterütközés történik, az ütközést okozó paraméterértékek pirossal 
jelennek meg. Emellett minden egyes ütköző paraméterhez egy hibaüzenet is 
megjelenik a Programozás sávon. 
A paraméterütközési hibaüzenetek a következőket tartalmazzák: 

• Az ütköző paraméterértékek 
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• Az ütközés felmerülésének magyarázata 
A paraméterütközések feloldásához az ütközést okozó paraméterek számára új 
értékeket kell kiválasztani. Az ütközésben lévő paraméterek az alábbi módon 
tekinthetők meg gyorsan: 

• Válassza ki a hibaüzenetet. Megjelenik az ütköző paraméterek listája. 

• Válassza ki az egyik paraméter nevét a listáról az ahhoz tartozó összes 
lehetséges értéket tartalmazó táblázat megtekintéséhez. 

• Válasszon ki egy új „kék” paramétert a paraméterértékek listájáról. 
Az ütköző paraméterek közvetlenül az Utánkövetés vagy a Paraméterek sáv alatt 
is megtalálhatók, mivel ezek az értékek pirossal jelennek meg. Az ütközéshez 
kapcsolódó lapok neveit keresse a Paraméterütközés sávon megjelenő 
paraméterütközési üzenetben. 
Vegye figyelembe, hogy ütközést okozó paraméter kiválasztása akkor 
megengedett, ha egy másik paraméter értékét úgy módosítják, hogy az ütközés 
megoldódjon. 

4.4 Programozás 
4.4.1 Az OPTIMIZER Smart IPG programozása 
Az OPTIMIZER Smart IPG programozása a módosított paraméterértékekkel csak 
akkor engedélyezett, ha nem történik paraméterütközés. 
A Programozás gomb a következő módon jelzi, hogy egy módosított paraméter 
értéke engedélyezett-e: 

• Paraméterütközés esetén letiltással, 

• Kék villogással, ha a paraméterértékeket módosították és nincs 
paraméterütközés. 

A módosított paraméterértékek beprogramozásához: 

• Helyezze el (vagy szükség esetén cserélje le) a programozófejet az 
OPTIMIZER Smart IPG implantációs helyén. 

• Végezze el az alábbi műveletek egyikét (ezek a műveletek csak akkor 
engedélyezettek, ha 
nincs paraméterütközés): 

o Nyomja meg a programozófej Programozás gombját, vagy 
o Válassza ki a Programozás gombot az eszköztáron, vagy 
o Válassza ki a Programozás gombot a Programozás sávon, vagy 
o Nyomja le a <Ctrl+P> billentyűkombinációt. 

Ha a programozás sikeres, az OMNI Smart Programmer alkalmazás a 
„Programozás OK” üzenetet jeleníti meg. 
Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
programozási művelet sikertelen lehet. Ha a kommunikációs hiba történik, a 
programozó eszköz a „Programozási hiba” üzenetet és az Ismét és a Mégse 
lehetőségeket jeleníti meg. 
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Az Ismét művelet a programozófej áthelyezésével, és az Ismét gomb 
kiválasztásával vagy a programozófej Programozás gombjának megnyomásával 
végezhető el. 
Vegye figyelembe, hogy a Programozás parancs végrehajtása után az OMNI 
Smart Programmer alkalmazás képernyőjén a módosított paraméterértékek színe 
feketére vált, jelezve, hogy jelenleg ezek az OPTIMIZER Smart IPG 
beprogamozott paraméterértékei. 
4.4.2 Funkciók megszakítása és visszavonása 

A paraméterértékek módosításai két különböző módon állíthatók vissza a korábbi 
értékekre. A módosított paraméterek visszaállítására használt módszer attól függ, hogy 
a módosított paramétereket beprogramozták-e az OPTIMIZER Smart IPG eszközbe 
vagy nem. 

4.4.2.1 Megszakítás 

Ha bármelyik paraméter értékét módosították, de még nem programozták 
be az OPTIMIZER Smart IPG eszközbe, akkor a Megszakítás parancs 
visszaállítja a paraméterértékeket azok utolsó lekérdezett/programozott 
készletére. 
A módosítások megszakításához végezze el az alábbi műveletek egyikét: 

• Válassza ki a Megszakítás gombot a Programozás sávon. Ez a 
gomb csak akkor aktív, ha egy paraméter értékét módosították, 
vagy 

• Válassza ki a Megszakítás gombot az eszköztáron, vagy 

• Nyomja le az <Esc> billentyűt. 
Vegye figyelembe, hogy a Megszakítás parancs végrehajtása után az 
OMNI Smart Programmer alkalmazás képernyőjén a paraméterértékek 
színe feketére vált, mivel megegyeznek az OPTIMIZER Smart IPG 
paraméterértékeivel. Ha nem történt eszközlekérdezés és nem töltöttek be 
paraméteradatokat egy .tip fájlból, a megjelenített paraméterértékek a 
szabványban (.tip fájlban) tárolt paraméterértékek. 
4.4.2.2 Visszavonás 
Ha az OPTIMIZER Smart IPG eszközt új paraméterértékek készletével 
újraprogramozták, a Visszavonás gombbal a paraméterértékek 
visszaállíthatók a beprogramozott értékek előző készletére. 
Az utolsó programozási művelet visszavonásához végezze el az alábbi 
műveletek egyikét: 

• Válassza ki a Visszavonás gombot a Programozás sávon. Ez a 
gomb csak a Programozás parancs végrehajtása után aktív, vagy 

• Válassza ki a Visszavonás gombot a eszköztárban. Ez a gomb 
csak a Programozás parancs végrehajtása után aktív, vagy 

• Nyomja le a <Ctrl+U> billentyűkombinációt. 
Ha a Visszavonás művelet sikeres, az OMNI Smart Programmer alkalmazás 
a „Programozás OK” üzenetet jeleníti meg. 
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Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely 
felett, a visszavonási művelet sikertelen lehet. Ha a kommunikációs hiba 
történik, a programozó eszköz a „Programozási hiba” üzenetet és az Ismét 
és a Mégse lehetőségeket jeleníti meg. 
Az Ismét művelet a programozófej áthelyezésével és az Ismét gomb 
kiválasztásával végezhető el. 

4.5 Szabványok használata 
Egyes klinikai szituációkban hasznos lehet a szabványos paraméterkombinációk 
alkalmazása. Adott programok szabványokként (más néven felhasználói 
előbeállításokként) tárolhatók. A szabványt tartalmazó fájlok speciális, az OMNI Smart 
Programmer alkalmazás által olvasható formátummal rendelkeznek. Ezeknek a fájloknak 
„.tip” a kiterjesztése. A .tip fájlok adatai az OMNI Smart Programmer alkalmazás 
Megnyitás és Mentés parancsaival olvashatók és írhatók. Az OMNI Smart Programmer 
alkalmazás ezáltal a szabványok szerkesztésére is használható. 
Ez a szakasz a paraméterérték-konfigurációk használatával és tárolásával kapcsolatos 
információkat tartalmaz. 

4.5.1 Szabványfájl megnyitása 
Egy szabvány (.tip) fájl megnyitásához végezze el az alábbi műveletek egyikét: 

• Válassza ki a Megnyitás gombot az eszköztáron, vagy 

• Nyomja le a <Ctrl+O> billentyűkombinációt. 

• Megnyílik a Megnyitás ablak, megjelenítve a betölthető szabványfájlok 
neveit és helyeit. Válasszon egy szabványfájlt, majd kattintson a Megnyitás 
lehetőségre. 

Ha a paraméterértékeket egy szabványfájlból töltik be, akkor ezek lesznek a 
programozó eszköz által megjelenített aktuális paraméterértékek. Ez a következőt 
jelenti: 

• Ha egy OPTIMIZER Smart IPG eszközön a szabványfájl megnyitása előtt 
lekérdezést végeztek, akkor a szabványnak az eszköz megfelelő 
paraméterértékeitől eltérő értékei kékszínnel jelennek meg, és a 
szabványfájl neve megjelenik a címsoron. 

• Ha nem végeztek eszközlekérdezést, akkor a szabvány értékei fekete 
színnel jelennek meg, és a szabványfájl neve megjelenik a címsoron. 

4.5.2 Szabványfájl mentése 
Egy paraméterérték-készlet szabványfájlban (.tip) történő mentéséhez: 

• Válassza ki a Mentés gombot a eszköztárban. 

• Megnyílik a Mentés másként előugró ablak. Adja meg az elmentendő 
szabvány fájlnevét, majd kattintson a Mentés lehetőségre. 

4.6 Információk betöltése és exportálása 
4.6.1 Naplófájlok betöltése 
Naplófájl betöltéséhez: 
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• Válassza ki a Naplófájlok gombot a tálcán 

• Válassza ki a Naplófájl megnyitása gombot az eszköztárban 
• Megnyílik a Megnyitás ablak, megjelenítve a betölthető jelölőfájlok neveit. 

Válasszon egy jelölőfájlt, majd kattintson a Megnyitás lehetőségre. 
Megnyílik egy Marker ablak, és a Log (Napló) ablakban a szöveg színe kékre vált, 
jelezve, hogy a napló nem a lekérdezett eszközhöz tartozik. 
4.6.2 Adatok exportálása 
Az aktuális paraméterértékek, statisztikaszámítások és naplósáv-jelölések szöveges 
fájlokként történő mentéséhez: 

• Válassza ki a Naplófájlok gombot a tálcán 

• A paraméterértékek mentéséhez válassza ki az eszköztár Programozás 
exportálása gombját. 

• Az eszközstatisztikák mentéséhez válassza ki az eszköztár Statisztika 
exportálása gombját. 

• A naplósáv tartalmának mentéséhez válassza ki az eszköztár Marker 
exportálása gombját. 

Először minden esetben a Megnyitás ablak jelenik meg, ahol ki kell választani az 
eszközhöz tartozó jelölőfájl nevét. 
Ezután a Mentés ablak jelenik meg, ahol a felhasználó megadhatja az exportálandó 
fájl nevét, és szükség esetén új mappát hozhat létre. 

4.7 Naplózás és EKG-rögzítés 
4.7.1 Napló 
Az OMNI Smart Programmer alkalmazás minden, az eszköz és az OPTIMIZER 
Smart IPG közötti interakciót rögzít a naplóban. Ez a nyilvántartás a 
kommunikációval kapcsolatos adatokhoz való gyors hozzáférés érdekében 
tárgymutatóként használható. A páciens EKG-jén különös figyelmet igénylő adott 
eseményekhez és feltételekhez való gyors hozzáférés érdekében könyvjelzők is 
beállíthatók. 
Az alábbiakban a napló alapvető funkcióit ismertetjük: 

• Egy adott OPTIMIZER Smart IPG eszköz naplófájlja az eszköz első 
lekérdezésekor jön létre. 

• Az OMNI Smart Programmer alkalmazás és az OPTIMIZER Smart IPG 
eszköz közötti minden kommunikációs művelet, az egyes műveletek 
dátumával és idejével együtt megjelenik a Naplósáv ablakban. 

• Ha a naplóban szereplő eseménnyel kapcsolatos további információra van 
szüksége, kattintson kétszer az eseményre a Naplósávban. Ha a kiválasztott 
eseményhez adatok tartoznak, az alábbi történik: 
o Ha Lekérdezés vagy Programozás eseményt választ, az OMNI Smart 

Programmer alkalmazás által megjelenített paraméterértékek a 
kiválasztott esemény megtörténtének pillanatában érvényes értékek. 

o Ha statisztikát tartalmazó eseményt (törlés/betöltés/visszaállítás) 
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választ, a Statisztikasáv értékeit a rendszer a kiválasztott esemény 
megtörténtének pillanatában érvényes értékekre állítja. 

• Minden más rögzített esemény (Marker mód kezdete/vége stb.) esetében 
megjelenik egy arra vonatkozó üzenet, hogy az eseményhez nem tartozik 
további megjeleníthető adat. 

4.7.2 EKG-rögzítés 
Egy páciens EKG-jának rögzítéséhez: 

• Válassza ki a Naplófájlok gombot a tálcán 

• Válassza ki a Rögzítés gombot az eszköztárban 
Az EKG rögzítésének leállítására ugyanaz az eljárás használandó. 
Ha az OPTIMIZER Smart IPG Marker módra van beállítva, az EKG rögzítése 
automatikusan megkezdődik. A Marker mód leállításakor az EKG-rögzítés leáll. 
A rögzített EKG-n a markerek ugyanúgy jelennek meg, mint a Marker ablakban. 
(A markerekkel kapcsolatos további információkért lásd a 4.12. szakaszt.) 
A rögzített EKG-szegmensek a Marker ablakban jelennek meg. 

4.8 Vészhelyzeti programozás 
Vészhelyzetben az OMNI II Programmer (az OMNI Smart szoftverrel) használatával az 
OPTIMIZER Smart IPG eszköz beprogramozható egy biztonságos paraméterkészlettel 
[Készenlét (OOO) mód, CCM KI]. Ez a Vészhelyzeti programozás akkor is elvégezhető, 
ha a programozó eszköz KI van kapcsolva (vagy KI van kapcsolva a táblagép, vagy nem 
működik). 

4.8.1 Vészhelyzeti programozás a programozóegység KIkapcsolt állapotában 
Megjegyzés: A Vészhelyzeti programozás funkció használata előtt a 
programozófejet még a programozó eszköz KIkapcsolt állapotában is csatlakoztatni 
kell az OMNI II Programmer interfészdobozához. 
Az OPTIMIZER Smart IPG eszköz biztonságos paraméterkészlettel történő 
beprogramozásához az OMNI Smart Programmer KIkapcsolt állapotában: 

• Helyezze el (vagy szükség esetén cserélje le) a programozófejet az 
OPTIMIZER Smart IPG implantációs helyén. 

• Nyomja meg a programozófej Vészhelyzeti programozás gombját. 
Ha a vészhelyzeti programozás sikeres, a programozófejen néhány másodpercig 
villog a vészhelyzeti programozás jelzőlámpája. 
Figyelmeztetés: Ha a vészhelyzeti programozási funkció használatakor az OMNI 

II programozó (az OMNI Smart szoftverrel) KI van kapcsolva, a 
programozófej az OMNI II programozó interfészdobozában lévő hosszú 
élettartamú lítiumelemet használja. Ez az elem csak akkor merül, ha a 
programozóinterfész ki van húzva a táblagépből, vagy ha az OMNI II 
Programmer (az OMNI Smart szoftverrel) KI van kapcsolva a 
vészhelyzeti programozás során. Bár az OMNI II Programmer 
interfészdobozában lévő lítiumelem becsült átlagos élettartama 54 
hónap, az elem lemerülésének elkerülése érdekében az OMNI II 
Programmer interfészdobozában lévő lítiumelem feszültségét 
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rendszeresen ellenőrizni kell. Ennek az elemnek a feszültsége az OMNI 
Smart Programmer alkalmazás képernyő paramétersávjának 
Beállítások lapján található Interfészelem ikon kiválasztásával 
olvasható le. Ha az elem leolvasott feszültsége kevesebb, mint 2,5 V, 
akkor az OMNI II Programmer interfészdobozában lévő elemet ki kell 
cserélni. Ha cserélni kell az elemet, forduljon az Impulse Dynamics 
képviselőjéhez. Ezt az elemet az üzemeltető nem cserélheti ki. 

Bármely más művelet elvégzéséhez az OMNI II Programmer rendszert 
(az OMNI Smart szoftverrel) BE kell kapcsolni. 
4.8.2 Vészhelyzeti programozás a programozóegység BEkapcsolt állapotában 
A Sürgős programozás paranccsal az OPTIMIZER Smart IPG készülék egy 
biztonságos paraméterkészlettel [Készenlét (OOO) mód, CCM KI] programozható 
be. 
Az OPTIMIZER Smart IPG eszköz biztonságos paraméterkészlettel történő 
beprogramozásához: 

• Helyezze el (vagy szükség esetén cserélje le) a programozófejet az 
OPTIMIZER Smart IPG implantációs helyén. 

• Végezze el az alábbi műveletek egyikét: 
o Nyomja meg a programozófej Vészhelyzeti programozás gombját, 

vagy 
o Válassza ki a Sürgős gombot az eszköztáron, vagy 
o A táblagép billentyűzetén nyomja meg az F4 gombot. 

Ha a Sürgős programozás művelet sikeres, a programozó eszköz a „Sürgős 
programozás OK” üzenetet jelzi ki. 
Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
Sürgős programozás művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a 
programozó eszköz három rövid sípolással együtt a „Sürgős programozási hiba” 
üzenetet, valamint az Ismét és a Mégse lehetőségeket jeleníti meg. 
Az Ismét művelet a programozófej áthelyezésével, és az Ismét gomb 
kiválasztásával vagy a programozófej Vészhelyzeti programozás gombjának 
megnyomásával végezhető el. 
Sikeres Sürgős programozás művelet után az OPTIMIZER Smart IPG Készenlét 
(OOO), CCM KI módba áll. 

4.9 Mágneses üzemmód 
Egy pacemaker mágnesnek az OPTIMIZER Smart IPG implantációs helye fölé 
helyezésekor és legalább két szívcikluson keresztül (2–3 másodperc) az eszköz közvetlen 
közelében tartásakor az OPTIMIZER Smart IPG Tartós kikapcsolás állapotba áll. Ezt a 
Tartós kikapcsolás állapotot azután is megőrzi, miután a mágnest eltávolították az 
implantáció helyéről. 
Ebben az állapotban az OPTIMIZER Smart IPG nem szolgáltat CCM™ jeleket, bár 
érzékeli és osztályozza a szíveseményeket. Ezt a Tartós kikapcsolás állapotot csak az 
OPTIMIZER Smart IPG OMNI II Programmer alkalmazással, orvosi felügyelet mellett 
történő újraprogramozásával lehet megváltoztatni. 
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Megjegyzés: Ez a funkció hasznos a CCM™-jelátvitel kikapcsolásához, amikor egy 
OMNI II Programmer (OMNI Smart szoftverrel) nem áll rendelkezésre (például amikor 
STAT EKG-mérést kell végezni egy páciensen egy olyan sürgősségi osztályon, ahol nincs 
OMNI II Programmer (OMNI Smart szoftverrel)). 

4.10 Az OPTIMIZER Smart IPG újraindítása 
Az OPTIMIZER Smart IPG olyan védőmechanizmusokkal rendelkezik, amelyek 
fenntartják a rendszer belső konzisztenciáját. Ezek a mechanizmusok észlelik, ha belső 
eltérés (például ha az órák nem az elvárt frekvencián rezegnek) lép fel. 
Abban a valószínűtlen esetben ha egy ilyen típusú meghibásodás bekövetkezik, az 
OPTIMIZER Smart IPG egy „DOWN” üzemmódnak nevezett biztonságos állapotba kerül. 
„DOWN” üzemmódban az OPTIMIZER Smart IPG nem szolgáltat CCM™ jeleket, és 
bizonyos esetekben nem is érzékeli a szíveseményeket. Ezt az állapotot csak az 
OPTIMIZER Smart IPG OMNI II Programmer alkalmazással, orvosi felügyelet mellett 
történő újraindításával lehet megváltoztatni. 
Az OPTIMIZER Smart IPG újraindításához: 

• Helyezze el (vagy szükség esetén cserélje le) a programozófejet az OPTIMIZER 
Smart IPG implantációs helyén. 

• Válassza ki az Újraindítás gombot az eszköztárban. 
Ha az OPTIMIZER Smart IPG újraindítása sikeres volt, a programozó eszköz az „Eszköz 
újraindítása OK” üzenetet jeleníti meg. 
Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, az 
újraindítási művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a programozó 
eszköz az „Eszköz-újraindítási hiba” üzenetet, valamint az Ismét és a Mégse lehetőséget 
jeleníti meg. 
Az Ismét művelet a programozófej áthelyezésével és az Ismét gomb kiválasztásával 
végezhető el. 
FONTOS: Ha az egységet „DOWN” üzemmódban találja, az eszköz újraindítása előtt 
dokumentálja az eseményt. Miután rögzítette az OMNI Smart Programmer alkalmazás által 
megjelenített visszaállítás okát, lépjen kapcsolatba az Impulse Dynamics képviselőjével. 
Kérjük, adja meg azon programozott üzemmód részleteit is, amelyben a visszaállítás 
történt, valamint minden olyan körülményt, amely miatt a készülék „DOWN” üzemmódba 
váltott. 

4.11 CCM™ jelátvitel kezdeményezése 
4.11.1 Üzemeltetési módok beállításai 

Az OPTIMIZER Smart IPG üzemeltetési állapota az eszközsáv Mód 
paraméterével állítható be. A Mód paraméter kiválasztásával megjelenik a Mód 
előugró menü. 

67. ábra: Mód előugró menü 
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A választható üzemmódok: 

• Készenlét (OOO): A készülék biztonságos üzemmódba kerül, CCM™-
jelátvitel nélkül. 

• Aktív ODO-LS-CCM: A készülék pitvari, kamrai és helyi érzékelési 
eseményeket használ a CCM™-jelátvitel kiváltására. 

• Aktív OVO-LS-CCM: A készülék csak kamrai és helyi érzékelési 
eseményeket használ a CCM™-jelátvitel kiváltására. 

Az OPTIMIZER Smart IPG üzemmódjának beprogramozásához: 

• Helyezze el (vagy szükség esetén cserélje le) a programozófejet az 
OPTIMIZER Smart IPG implantációs helyén. 

• Válassza ki az eszközsáv Mód paraméterét. 

• Válassza ki az üzemmódot a Mód előugró menüből. 

• A Programozás parancs kiadásához végezze el az alábbi műveletek 
egyikét: 
o Nyomja meg a programozófej Programozás gombját, vagy 
o Válassza ki a Programozás gombot az eszköztáron, vagy 
o Válassza ki a Programozás gombot a Programozás sávon. 

Ha a programozás sikeres, az OMNI Smart Programmer alkalmazás a 
„Programozás OK” üzenetet jeleníti meg. 
Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
programozási művelet sikertelen lehet. Ha a kommunikációs hiba történik, a 
programozó eszköz a „Programozási hiba” üzenetet és az Ismét és a Mégse 
lehetőségeket jeleníti meg. 
Az Ismét művelet a programozófej áthelyezésével, és az Ismét gomb 
kiválasztásával vagy a programozófej Programozás gombjának megnyomásával 
végezhető el. 
4.11.2 A CCM™-jelátvitel beállításai 
Az OPTIMIZER Smart IPG CCM™-jelátvitele az eszközsáv CCM mód 
paraméterével 
állítható be. 
A CCM mód paraméter kiválasztásával megjelenik a CCM mód előugró menü. 

68. ábra: CCM Mode előugró menü 
A választható CCM módok: 

• CCM OFF (KI) 
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• Folyamatos: Csak tesztelési célra. 
Figyelmeztetés: Az OPTIMIZER Smart IPG-t SOHA NEM SZABAD 
Folyamatos üzemmódban 
hagyni. 

• Időzített: A CCM™-jelek átvitele a CCM™ ütemezés lapon megadott 
ütemezés szerint történik. 

A Folyamatos mód kiválasztása esetén egy figyelmeztető ablak jelenik meg. Ez az 
ablak minden egyes programozási parancs kiadásakor újra megjelenik, hogy 
emlékeztesse a kezelőt, hogy az OPTIMIZER Smart IPG még mindig Folyamatos 
üzemmódba van állítva. A Folyamatos üzemmód véletlen hosszabb ideig történő 
használata az OPTIMIZER Smart IPG akkumulátorának idő előtti lemerüléséhez 
vezet, ami gyakori újratöltést tesz szükségessé. 

69. ábra: Figyelmeztetés folyamatos CCM™-jelátvitelre 
Az OPTIMIZER Smart IPG CCM módjának beprogramozásához: 

• Helyezze el (vagy szükség esetén cserélje le) a programozófejet az 
OPTIMIZER Smart IPG implantációs helyén. 

• Válassza ki az eszközsáv CCM mód paraméterét. 

• Válassza ki a CCM módot a CCM Mód előugró menüből. 

• A Programozás parancs kiadásához végezze el az alábbi műveletek egyikét: 
o Nyomja meg a programozófej Programozás gombját, vagy 
o Válassza ki a Programozás gombot az eszköztáron, vagy 
o Válassza ki a Programozás gombot a Programozás sávon. 

Ha a programozás sikeres, az OMNI Smart Programmer alkalmazás a 
„Programozás OK” üzenetet jeleníti meg. 
Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
programozási művelet sikertelen lehet. Ha a kommunikációs hiba történik, a 
programozó eszköz a „Programozási hiba” üzenetet és az Ismét és a Mégse 
lehetőségeket jeleníti meg. 
Az Ismét művelet a programozófej áthelyezésével, és az Ismét gomb 
kiválasztásával vagy a programozófej Programozás gombjának megnyomásával 
végezhető el. 

4.12 Marker események 
Az OMNI Smart Programmer alkalmazással az OPTIMIZER Smart IPG Marker módba 
állítható. A markerek olyan jelzések, amelyek az eszköz különböző állapotait és a 
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működése során észlelt eseményeket jelzik. Ebben az üzemmódban az OPTIMIZER Smart 
IPG által észlelt és generált összes esemény a páciens EKG jelével szinkronban megjelenik 
az EKG ablakában. A markerek hasznosak az IPG különböző programozott paraméterek 
melletti viselkedésének elemzéséhez. 

4.12.1 Markerek bekapcsolása 
Az OPTIMIZER Smart IPG Marker módba állításához: 

• Helyezze el (vagy szükség esetén cserélje le) a programozófejet az 
OPTIMIZER Smart IPG implantációs helyén. 

• Válassza ki a Marker gombot az eszköztárban. 
Ha a programozási művelet sikeres, a programozó eszköz a „Marker mód 
indítása” üzenetet jelzi ki. Az OMNI Smart Programmer alkalmazás EKG 
ablakában megjelenik egy sáv, és a markeresemények bekövetkezésüket követően 
azonnal megjelennek. 
Ha azonban a programozófej nincs jól elhelyezve az implantációs hely fölött, akkor 
az OPTIMIZER Smart IPG Marker módba állítása sikertelen lesz, és a programozó 
eszköz a „Marker mód hiba” üzenetet, valamint az Ismét és Mégse lehetőségeket 
jeleníti meg. 
Az Ismét művelethez pozicionálja újra a programozófejet, és nyomja meg az 
Ismét gombot. 
4.12.2 Markerek kikapcsolása 
A Marker mód kikapcsolásához: 

• Válassza ki a Marker gombot az eszköztárban, vagy 

• Vigye el a programozófejet az implantációs zónától. Ha a programozófej 
nem tud kommunikálni az OPTIMIZER Smart IPG-vel, a Marker üzemmód 
automatikusan kikapcsol. 

A programozó eszköz minden esetben „Marker mód befejezése OK” jelentést 
jelenít meg. 
Amikor az OPTIMIZER Smart készülék és az OMNI Smart Programmer 
alkalmazás között kommunikációs parancs aktiválódik (programozás, statisztikák 
leolvasása, impedanciamérés stb.), a Marker mód automatikusan kikapcsol, a 
kommunikáció befejeztével pedig újraindul. 
4.12.3 Észlelt események 
Az alapértéket el nem érő észlelt eseményeket színes, a következő színjelölésekkel 
megkülönböztetett vonalmarkerek jelölik: 

• Magenta: Pitvari észlelt esemény 

• Zöld: Kamrai észlelt esemény 

• Fekete: Helyi észlelési esemény 
4.12.4 CCM™ impulzussorozat átvitel 
A CCM™-jelátvitelt egy kék téglalap alakú marker jelöli, amelynek szélessége 
arányos a CCM™ jel időtartamával. 
4.12.5 CCM™-gátló körülmények 
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A következő események címkéi jelennek meg: 

• PVC: két egymást követő kamrai észlelt esemény köztes pitvari észlelt 
esemény nélkül. (csak aktív ODO-LS-CCM mód esetén) 

• AT: A pitvari sebesség nagyobb a pitvari tachycardiás sebesség 
határértékénél. (csak aktív ODO-LS- CCM mód esetén) 

• VT: A kamrai sebesség nagyobb a kamrai tachycardiás sebesség 
határértékénél. (csak aktív OVO-LS-CCM mód esetén) 

• A Noise: A pitvari észlelési csatornán észlelt zaj. (csak aktív ODO-LS- 
CCM mód esetén) 

• „V” zaj: A kamrai észlelési csatornán észlelt zaj. 

• Hosszú AV: Az észlelt AV-időköz hosszabb a „Hosszú AV” 
határértéknél. (csak aktív ODO- LS-CCM mód esetén) 

• Rövid AV: Az észlelt AV-időköz rövidebb a „Rövid AV” határértéknél. 
(csak aktív ODO-LS-CCM mód esetén) 

4.12.6 CCM™ jelátvitel állapota 
A CCM™ jelátvitel állapotát címkék, illetve az EKG ablak háttérszíne jelzi az 
alábbiak szerint: 

• Inaktív: ez a címke az EKG ablakban jelenik meg, amikor a CCM™ 
jelátvitel első alkalommal nem aktív állapotra vált. Az EKG ablak 
háttérszíne ebben az esetben fehér. 

• Aktív-Be: ez a címke az EKG ablakban jelenik meg, amikor a CCM™ 
jelátvitel első alkalommal Aktív és Be állapotra vált. Az EKG ablak 
háttérszíne ebben az esetben zöld. 

• Aktív-Ki: ez a címke az EKG ablakban jelenik meg, amikor a CCM™ 
jelátvitel első alkalommal Aktív, de Ki állapotra vált. Az EKG ablak 
háttérszíne ebben az esetben szürke. 

4.12.7 Naplóböngésző ablak 
A tálca Naplófájlok gombjának, majd pedig az eszköztár Böngészés gombjának 
kiválasztásakor megjelenik az ezt a célt szolgáló, Marker nevű ablak. 

70. ábra: Marker ablak 
Az OPTIMIZER Smart IPG esetében a naplóböngésző ablak a következő 
elemekből áll: 

• Időskála, amely a rendelkezésre álló opciókkal vagy egy skálaérték 
beírásával módosítható. 
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• Idx gomb, amely megnyitja a navigációs célú naplóelemeket tartalmazó 
Marker index naplóablakot. 

• Markerek és EKG-címkék kijelzése. 

• Vízszintes görgetősáv az időbeli böngészéshez. 
• Függőleges görgetősáv, ha a jelek nem férnek el az adott ablakban. 

• Nyomtatás gomb. 
Ha a Marker index naplóablakban lévő eseményre duplán kattint, a Marker ablak 
automatikusan megjeleníti az esemény időbélyegéhez tartozó információkat. A 
naplóablakban egy parancs vagy a képernyőn a hozzá tartozó jelzés kiválasztásakor 
is ugyanez történik. 
A két rendelkezésre álló kurzor közötti (az egyik a fő, amelyik fixen rögzíthető, a 
másik pedig az ablak mentén mozgatható) távolság lehetővé teszi több dimenzió, 
például az időintervallumok vagy a feszültség közvetlen mérését. 

4.13 A CCM™ ütemezése 
Amikor az OPTIMIZER Smart IPG-t Időzített szívkontraktilitás-modulációs terápiára 
programozzák be, aktívvá válnak a CCM ütemezés paraméterei. 
A CCM™ ütemezés paramétereinek eléréséhez: 

• Válassza ki a tálca Paraméterek gombját 

• Válassza ki a Paraméterek sáv CCM impulzussorozat és ütemezés lapját. 
A Kezdési idő és Befejezési idő paraméterek a lap felső részén, középen találhatók. A 
paraméterek minden egyes napra vonatkozóan meghatározzák a szívkontraktilitás-
modulációs terápia általános kezdési és befejezési időpontját. Alapértelmezés szerint a 
szívkontraktilitás-modulációs terápia ütemezése úgy van beállítva, hogy minden nap 24 
órára legyen elosztva. Ezeknek a paramétereknek a standard programozása a következő: 

 

• Kezdési idő: 0 óra 0 
perc 

• Befejezési 
idő: 

23 
óra 

59 
perc 

A Bekapcsolás időtartama és Kikapcsolás időtartama paraméterek a lap jobb felső felén 
találhatók. A Bekapcsolás időtartama paraméter azt az időtartamot állítja be, amíg az 
OPTIMIZER Smart IPG eszköz ütemezés szerint, a Kezdési idő és a Befejezési idő adatok 
által megadott időszakban szívkontraktilitás-modulációs terápiát biztosít. A Kikapcsolás 
időtartama paraméter azt az időtartamot állítja be, amíg az OPTIMIZER Smart IPG 
eszköz ütemezés szerint, a Kezdési idő és a Befejezési idő adatok által megadott 
időszakban nem biztosít szívkontraktilitás-modulációs terápiát. 
Az Ütemezés paraméter a lap bal felső felén található. Az Ütemezés paraméter azt a napi 
óraszámot állítja be, amíg az OPTIMIZER Smart IPG eszköz ütemezés szerint, a Kezdési 
idő és a Befejezési idő adatok által megadott időszakban szívkontraktilitás-modulációs 
terápiát biztosít. Ennek a paraméternek a kiszámítása a Bekapcsolás időtartama és a 
Kikapcsolás időtartama paraméterek beállításaitól függ. 
Megjegyzés: Ha az Ütemezés paramétert egy adott értékre állítják be, akkor az OMNI 
Smart Programmer alkalmazás a Kezdési idő és a Befejezési idő alapértelmezett 
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paramétereinek alkalmazásával automatikusan kiszámítja és beállítja a Bekapcsolás 
időtartama és a Kikapcsolás időtartama beállítások pontos értékét. 
Ha például a szívkontraktilitás-modulációs terápia sebességét 24 órára elosztott napi 7 
órára állítják be, a következő standard ütemezési paramétereket állítja be az alkalmazás: 

 

• Kezdési idő 0 óra 0 perc 

• Befejezési 
idő 

23 
óra 

59 perc 

• Bekapcsolás 
időtartama 

1 óra 0 perc 

• Kikapcsolás időtartama 2 óra 25 perc 

• Ütemezés 7 óra 

4.14 Aktív OVO-LS-CCM mód 
4.14.1 Inaktivált paraméterek aktív OVO-LS-CCM módban 
Ha az OPTIMIZER Smart IPG OVO-LS-CCM módja aktív, az eszköznek már 
nincs szüksége a pitvari események észlelésére a szívkontraktilitás-modulációs 
terápia biztosításához. Ezért a pitvari szívérzékelés és a pitvari események 
paraméterei deaktiválódnak. 

71. ábra: „Sensing” fül Active OVO-LS-CCM módban 
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72. ábra: „A/V Setup” fül Active OVO-LS-CCM módban 

73. ábra: „Overview” fül Active OVO-LS-CCM módban 
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74. ábra: „A/V” fül Active OVO-LS-CCM módban 

4.14.2 Paraméter módosítások Active OVO-LS-CCM üzemmódban 
Ha az OPTIMIZER Smart IPG-t Active OVO-LS-CCM módra állítjuk, az alábbi 
paraméterek módosulnak: 

• Marker módban a PVC, AT, hosszú és rövid AV zászló kijelzője letiltott 

• A PVC CCM gátlása letiltott 

• A hosszú AV CCM gátlása letiltott 

• A rövid AV CCM gátlása letiltott 

• A pitvari tachycardia CCM gátlása letiltott 

• A kamrai tachycardia CCM gátlása engedélyezett a programozható 
értékeken belül, melynek maximuma 110 bpm. 

• A minimális jobb kamrai (V) érzékenység 1,0 mV 

• A maximális CCM™ késleltetés 45 ms 

• A minimális LS érzékenység 1,0 mV 

• A maximális LS riasztás ablak szélesség 30 ms 
4.14.3 Marker események Active OVO-LS-CCM üzemmódban 
A pitvari események rejtve maradnak, ha az OPTIMIZER Smart IPG-t Marker 
módban Active OVO-LS-CCM-re állítják. Így a pitvari események markerei nem 
jelennek meg az EKG ablakban. 

75. ábra: EKG ablak Marker módban – Active OVO-LS-CCM mód megjelenítés 

4.15 Statisztika 
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Az OPTIMIZER Smart IPG statisztikai nyilvántartást vezet a működése során előforduló 
eseményekről és körülményekről. Ez a nyilvántartás betáplálható az OMNI Smart 
Programmer applikációba, és a Statisztika ablakban jelenik meg az egyes eseménytípusok 
előfordulási számával együtt. 
A figyelembe vett események: 

• Atrial: az észlelt pitvari események száma. 

• Ventricular: az észlelt jobb kamrai események száma. 

• A Noise (Pitvari zaj): pitvari zaj észleléseinek száma. 

• V Noise (Kamrai zaj): kamrai zaj észleléseinek száma. 

• Short AV (Rövid AV): rövid AV észleléseinek száma. 

• Long AV (Hosszú AV): hosszú AV észleléseinek száma. 

• PVC: PVC észleléseinek száma 

• AT: az alkalmak száma, ahányszor a pillanatnyi pitvari sebesség nagyobb volt a 
pitvari tachycardiás sebesség határértékénél. 

• VT: az alkalmak száma, ahányszor a pillanatnyi kamrai sebesség nagyobb volt a 
kamrai tachycardiás sebesség határértékénél. 

• Trains Delivered: az átvitt CCM™-jelek száma. 

• LS Inhibit (LS gátlás): LS riasztás ablakon kívüli eső Local Sense események 
miatti CCM™ jelátadás gátlásainak száma. 

• LS Absence (LS hiány): a nem észlelt Local Sense események miatti CCM™-
jelátadás gátlásának száma 

• LS in Alert (LS-riasztás): LS riasztás ablakon belüli Local Sense események száma 
4.15.1 Statisztika betöltése 
Hozzáférés az OPTIMIZER Smart IPG statisztikájához: 

• Helyezze el (vagy szükség esetén cserélje le) a programozófejet az 
OPTIMIZER Smart IPG implantációs helyén. 

• Válassza ki a Statistics (Statisztika) gombot az Tálcán. 

• Válassza ki a Read (Olvasás) gombot a Statistics (Statisztika) sáv alján. 
Ha a betöltés sikeres, az OMNI Smart Programmer alkalmazás a „Read Statistics 
OK” (Statisztika beolvasása OK) üzenetet jeleníti meg. 
Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, az 
adatátvitel sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a programozó eszköz 
a „Read Statistics Error” (Statisztika leolvasási hiba) üzenetet és a Retry 
(Újrapróbálkozás) és a Cancel (Mégse) lehetőséget jeleníti meg. 
A Retry (Újrapróbálkozás) művelet a programozófej áthelyezésével és a Retry 
(Újrapróbálkozás) gomb kiválasztásával végezhető el. 
 
Ha az OPTIMIZER Smart IPG eszköz Marker módban és az OMNI II 
programozófej kommunikációs tartományában van, a  
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statisztikai számlálók tartalma dinamikusan változik, megjelenítve az egyes 
eseménytípusok előfordulásainak aktuális  számát. 

4.15.1.1 Statistics (Statisztika) sáv 
 On – General (Be – Általános) 

• Events (Események) 
o Atrial: az ütemezett CCM™-jelátadás alatt érzékelt 

pitvari események száma 
o Ventricular: az ütemezett CCM™ átadás alatt 

érzékelt kamrai események száma 
o LS in Alert: az ütemezett CCM™ átadás alatt 

érzékelt helyi érzékelés események száma 

• Periods (Periódus) 
o Normal:  az  ütemezett CCM™ átadás  

alatti  normál  periódusok száma 
o Inhibited: az ütemezett CCM™ átadás alatti gátolt 

periódusok száma 
o Post-Inhibited: az ütemezett CCM™ átadás alatt 

utólagosan gátolt periódusok száma 

• Trains Delivered (Átadott impulzussorozat) 
o During Onset: az ütemezett CCM™ átadás alatti 

átadott CCM™ impulzussorozatok száma 
o Total: az ütemezett CCM™ átadás alatti összes 

átadott CCM™ impulzussorozat 
 On – Inhibition (Be – Gátlás) 

• Causes (Okok) 
o AT: az ütemezett CCM™-jelátadás alatt érzékelt 

pitvari tachycardiás szívverések száma 
o PVC: az ütemezett CCM™ átadás alatt érzékelt 

PVC-k száma 
o Long AV: az ütemezett CCM™ átadás alatt 

érzékelt hosszú AV-s állapotok száma 
o Short AV: az ütemezett CCM™ átadás alatt 

érzékelt rövid AV-s állapotok száma 
o LS: az ütemezett CCM™ átadás alatt érzékelt LS 

riasztás ablakon kívüli Local Sense események 
száma 

o LS Absence: az ütemezett CCM™ átadás alatt nem 
érzékelt Local Sense események száma 

o VT:  az ütemezett  CCM™ átadás  alatt 
 érzékelt  kamrai tachycardiás szívverések 
száma 
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• Noise Episodes (Zaj epizódok) 
o  A Noise: az ütemezett CCM™-jelátadás alatt 

érzékelt pitvari zajok száma 
o V Noise: az ütemezett CCM™ átadás alatt érzékelt 

kamrai zajok száma 
 Off – General (Ki – Általános): Az On – General részben 

részletezett statisztikai számlálók kijelzése (kivéve Trains 
Delivered). Statisztikák arra az esetre, amikor az OPTIMIZER 
Smart IPG ütemezetten nem alkalmaz szívkontraktilitás-modulációs 
terápiát. 

 Off – Inhibition (Ki – Gátlás): Az On – Gátlás részben részletezett 
statisztikai számlálók kijelzése. Statisztikák arra az esetre, amikor 
az OPTIMIZER Smart IPG ütemezetten nem alkalmaz 
szívkontraktilitás-modulációs terápiát. 

 Last Session (Utolsó munkamenet): Utolsó átadott V, utolsó 
átadott impulzussorozat, százalék és akkumulátor lemerülés 
statisztikái. 

4.15.1.2 Statistics (Statisztika) gombok 
 Read (Olvasás): IPG-ből kiolvassa a statisztikát. 
 Reset (Alaphelyzetbe állítás): Az IPG-ben tárolt statisztikák alaphelyzetbe 

állítása. 
 Numeric (Numerikus): Az aktív fülön található numerikus 

statisztikai táblázat megjelenítése. 
 Graphic (Grafikus): Az aktív fülön található statisztikai hisztogram 

megjelenítése. 
4.15.2 Eszközszámlálók alaphelyzetbe állítása 
Az OPTIMIZER Smart IPG statisztikai számlálóinak alaphelyzetbe állításához: 

• Helyezze el (vagy szükség esetén cserélje le) a programozófejet az 
OPTIMIZER Smart IPG implantációs helyén. 

• Válassza ki a Statistics (Statisztika) gombot az Tálcán. 

• Válassza ki a Reset (Alaphelyzetbe állítás) gombot a Statistics (Statisztika) sáv 
alján. 

Az eszköz belső számlálóinak alaphelyzetbe állítása után egy megerősítő üzenet 
ugrik fel. Amennyiben az alaphelyzetbe állítási kérelmet megerősítik, a művelet 
lezajlik. 
Amint a statisztikai számlálók sikeresen alaphelyzetbe kerültek, a programozó a 
„Reset statistics OK” (Statisztika alaphelyzetbe állítása OK) üzenetet jelzi ki. 
Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
resetelési művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a programozó 
eszköz a „Reset Statistics Error” (Statisztika alaphelyzetbe állítása hiba) üzenetet 
és a Retry (Újrapróbálkozás) és a Cancel (Mégse) lehetőséget jeleníti meg. 
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A Retry (Újrapróbálkozás) művelet a programozófej áthelyezésével és a Retry 
(Újrapróbálkozás) gomb kiválasztásával végezhető el. 
 

4.16 Vezető impedanciák mérése 
Az LS- és V-elvezetések impedanciája az OPTIMIZER Smart IPG-vel mérhető és az 
OMNI Smart Programmer alkalmazással megjeleníthető. A vezeték impedancia 
meghatározásához a CCM™ jelet a választott csatornán vezeti el az OPTIMIZER Smart 
IPG. Az impedancia méréséhez az alábbi paraméterekkel rendelkező impulzussorozatot 
alkalmazzák: 

• Az impulzusok száma: 1 

• Amplitúdó: 5,0 

• A fázis időtartama: 0,5 ms 

A választott csatorna impedanciáját az OPTIMIZER Smart IPG 50Ω-2000Ω-os 
tartományban képes mérni, 20% vagy 10Ω pontossággal - attól függően, melyik érték 
nagyobb. 

Figyelmeztetés: A 1000Ω feletti vezeték impedancia mérések nagyon pontatlanok és csak 
a vezeték elektromos folytonosságra lehet belőle következtetni. 

Az impedancia mérés alatt minden beprogramozott paraméter változatlan marad, kivéve a 
fent említetteket, amelyek átmenetileg megváltoznak. Azonban az impedancia mérést nem 
lehet végrehajtani, ha az eszközbe beprogramozott paraméterekre vonatkozó kiváltó 
esemény nem következik be, vagy a gátló esemény bekövetkezik. 
A vezeték impedancia méréséhez: 

• Helyezze el (vagy szükség esetén cserélje le) a programozófejet az OPTIMIZER 
Smart IPG implantációs helyén. 

• Igazolja, hogy a CCM™ impulzussorozat átadás paraméter beállítása Timed 
(Időzített) vagy Continuous (Folyamatos). 

• Válassza ki a Follow Up (Utókövetés) gombot az Tálcán. 

• Válassza ki a Impedance (Impedancia) gombot az Follow Up (Utókövetés) soron. 

• A kívánt vezető impedancia méréséhez válassza ki a V vagy LS gombot. 
Figyelmeztetés: Miután elvégezte a vezető impedancia mérést, a kezelőnek ellenőriznie 

kell, hogy a beprogramozott értékek a kívánt értékekre vannak állítva. 

4.17 Órák beállítása az OPTIMIZER Smart IPG és az OMNI II 
programozóval (OMNI Smart szoftverrel) 

A napon belüli időt az OPTIMIZER Smart IPG belső órája tartja fenn, és a 
szívkontraktilitás-modulációs terápia leadás ütemezési mechanizmusa használja a CCM™-
jel be- és kikapcsolására a beprogramozott CCM™-ütemezési paramétereknek 
megfelelően. 
A belső óra funkciójának beállítására három gomb használható: 

• Get Time (Idő megtekintése): Gomb az aktuális IPG idő leolvasására. 

• Set Time (Idő beállítása): Gomb az IPG idő manuális beállításához. 
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• Set with PC time (Beállítás a PC idejével): Gomb az IPG idő, PC idejével történő 
szinkronizálásához. 

4.17.1 Az OPTIMIZER Smart IPG idejének leolvasása 

Az OPTIMIZER Smart IPG valós idejű órája nagyon pontos. Ennek ellenére, az 
idő előrehaladtával, az IPG aktuális eszközideje elveszítheti összehangoltságát az 
aktuális helyi idővel. Az OPTIMIZER Smart IPG aktuális eszközidejének 
leolvasásához: 

• Helyezze el (vagy szükség esetén cserélje le) a programozófejet az 
OPTIMIZER Smart IPG implantációs helyén. 

• Válassza ki a Time (Idő) gombot a eszköztárban. 

• Amikor megjelenik az idő ablak, válassza ki a Get Time (Idő megtekintése) 
gombot. 

Vigyázat: Figyeljen, hogy a megfelelő gombot válassza ki. 

76. ábra: Idő ablak 
Ha a lekérdezés sikeres, az aktuális eszközidő megjelenik a „Device current time” 
(Aktuális eszközidő) alatt, az idő ablakban. 
Ha azonban a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
lekérdezési művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a 
programozó eszköz a „Get Time Error” (Időlekérdezési hiba) üzenetet és a Retry 
(Ismét) és a Cancel (Mégse) lehetőséget jeleníti meg. 
A Retry (Újrapróbálkozás) művelet a programozófej áthelyezésével és a Retry 
(Újrapróbálkozás) gomb kiválasztásával végezhető el. 
 
4.17.2 Az OPTIMIZER Smart IPG valós idejű óra beállítása 
Az OPTIMIZER Smart IPG valós idejű óráját manuálisan vagy a számítógép óráját 
használva is beállíthatjuk. Mindkét esetben: 

• Helyezze el (vagy szükség esetén cserélje le) a programozófejet az 
OPTIMIZER Smart IPG implantációs helyén. 

• Válassza ki a Time (Idő) gombot a eszköztárban. 

• Amikor megjelenik az idő ablak, válassza ki a Get Time (Idő 
megtekintése) gombot. Az OPTIMIZER Smart IPG aktuális idejének 
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manuális beállításához: 

• A Device current time (Aktuális eszközidő) dobozban válassza ki az új 
időt. A Set Time (Idő beállítása) gomb villogni kezd, jelezve hogy az 
aktuális eszközidő eltér a képernyőn kijelzettől. 

• Válassza ki a Set Time (Idő beállítása) gombot. 
Vigyázat: Figyeljen, hogy a megfelelő gombot válassza ki. 
Ha a betöltés sikeres, az OMNI Smart Programmer a „Set time OK” (Időbeállítás 
OK) üzenetet jeleníti meg. 
Ha a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
lekérdezési művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a 
programozó eszköz a „Set Time Error” (Időbeállítás hiba) üzenetet és a Retry 
(Ismét) és a Cancel (Mégse) lehetőséget jeleníti meg. 
A Retry (Újrapróbálkozás) művelet a programozófej áthelyezésével és a Retry 
(Újrapróbálkozás) gomb kiválasztásával végezhető el. 
 
Az OPTIMIZER Smart IPG aktuális idejének a számítógép idejéhez igazításához: 

• Helyezze el (vagy szükség esetén cserélje le) a programozófejet az 
OPTIMIZER Smart IPG implantációs helyén. 

• Válassza ki a Time (Idő) gombot a eszköztárban. 

• Ha az idő ablak megjelenik, válassza ki a Set with PC time (PC 
időhöz igazítás) gombot. Vigyázat: Figyeljen, hogy a megfelelő gombot 
válassza ki. 
Ha a betöltés sikeres, az OMNI Smart Programmer a „Set time OK” (Időbeállítás 
OK) üzenetet jeleníti meg. 
Ha a programozófej nem jól helyezkedik el az implantációs hely felett, a 
lekérdezési művelet sikertelen lehet. Ha kommunikációs hiba történik, a 
programozó eszköz a „Set Time Error” (Időbeállítás hiba) üzenetet és a Retry 
(Ismét) és a Cancel (Mégse) lehetőséget jeleníti meg. 
A Retry (Újrapróbálkozás) művelet a programozófej áthelyezésével és a Retry 
(Újrapróbálkozás) gomb kiválasztásával végezhető el. 
 
4.17.3 Az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) idejének beállítása 
Az OMNI II Programmer (OMNI Smart szoftverrel) rendszeridejének 
beállításához: 

• Válassza ki a Parameters (Paraméterek) gombot az Tálcán. 

• Válassza ki a Settings (Beállítások) gombot az Paraméterek sávon. 

• Válassza ki a Set system time… (Rendszeridő beállítása) gombot a 
beállítások felületen. 

• Megjelenik egy Set system time (Rendszeridő beállítás) ablak, amin egy 
naptár és az aktuális OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) ideje 
található. Az aktuális rendszerdátum ki van emelve. 
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77. ábra: Rendszeridő beállítása ablak 

• A kurzor segítségével, ha szükséges, válassza ki az új dátumot. Az idő 
beállításához válassza ki az órát, percet, vagy másodpercet és a jobb oldalon 
található le-fel nyilak segítségével változtassa meg az értékeket. 

• A beállítás végeztével válassza ki az OK gombot, vagy vesse el a változtatásokat a 
Cancel (Mégse) kiválasztásával. 
 

4.18 OPTIMIZER Smart IPG-riasztások jelentése az OPTIMIZER 
mini töltőnek 
4.18.1 Minimális célszázalék a CCM ™ jelátadáshoz 
Az OPTIMIZER Smart IPG nyilvántartást vezet a legutolsó CCM™ ütemezett 
jelátadás Active Period alatt bekövetkezett eseményekről és körülményekről. Ebből 
a nyilvántartásból kiszámolható az átadott CCM™ jelek százaléka összehasonlítva 
az érzékelt jobb kamrai események számával. 
A CCM ™ jelátadás paraméterhez szükséges minimális célszázalék az elvárt 
minimális CCM™ impulzussorozat átadás hányadosa. 
Az OPTIMIZER mini töltő programozható, hogy numerikus kódot mutasson, 
mikor szívkontraktilitás-modulációs terápia aránya a beprogramozott minimális 
célszázalék alá esik (4-es numerikus kód – lásd 7.6.5 fejezet). 
Az OPTIMIZER mini töltő 4-es numerikus kódjának aktiválásához: 

• Válassza ki a Parameters (Paraméterek) gombot az Tálcán. 

• Válassza ki az Alarms (Riasztások) gombot az Paraméterek sávon. 

• Keresse meg a Minimum Target % for CCM Delivery kiírást a Riasztások 
felületen. 

• Kapcsolja be a funkciót az Enable (Engedélyezés) melletti jelölőnégyzet 
kipipálásával (). 

Ilyenkor megjelenik az paraméter aktuálisan beprogramozott értéke. 



110  

A Minimum Target % for CCM Delivery aktuális értékének módosításához 
hajtsa végre az alábbiakat: 

• Válassza ki a Minimum Target % for CCM Delivery aktuális értékét. 

• Amikor megjelenik a Min Target for CCM Deliv. (%) ablak, válassza ki 
a paraméter új értékét. 

• Programozza be a paraméter új értékét az OPTIMIZER Smart IPG-be. 
4.18.2 Maximum vezetőelmozdulás 
Ha előzőleg mért értékektől eltér a vezeték impedancia, abból a kamrai vezeték 
esetleges károsodására vagy elmozdulására lehet következtetni. 
Az OMNI Smart Programmer alkalmazás vagy OPTIMIZER mini töltő által mért 
V és LS vezeték impedanciát az OPTIMIZER Smart IPG tárolja. 
Az OPTIMIZER mini töltő minden töltési folyamat elején automatikusan megméri 
a V és LS vezeték impedanciáját. Minden vezeték legutolsó mért impedanciaértékét 
az előzőleg tárolt impedanciaértékhez hasonlítják. 
Az OPTIMIZER mini töltő programozható, hogy numerikus kódot mutasson, 
mikor a vezeték impedanciája meghaladja a legutóbb eltárolt vezeték 
impedanciához viszonyított maximálisan megengedett különbséget (1-es 
numerikus kód – lásd 7.6.2 fejezet). 
Az OPTIMIZER mini töltő 1-es numerikus kódjának aktiválásához: 

• Válassza ki a Parameters (Paraméterek) gombot az Tálcán. 

• Válassza ki a Alarms (Riasztások) gombot az Paraméterek sávon. 

• Keresse meg a Maximum Lead Displacement kiírást a Riasztások 
felületen. 

• Kapcsolja be a funkciót az Enable (Engedélyezés) melletti jelölőnégyzet 
kipipálásával (). 

Ilyenkor megjelenik az paraméter aktuálisan beprogramozott értéke. 
Az Maximum vezetőelmozdulás aktuális értékének módosításához végezze el az 
alábbiakat: 

• Állítsa be a Maximum vezetőelmozdulás aktuális értékét. 

• Amikor a Max Lead Displac… ablak megjelenik, válasszon új értéket a 
paraméternek. 

• Programozza be a paraméter új értékét az OPTIMIZER Smart IPG-be. 

4.19 Helyi érzékelési (Local Sense) diagnosztika 
Az OMNI Smart Programmer alkalmazásban található egy LS diagnosztika eszköz, 
melynek segítségével megfelelő működési paramétereket választhatunk az LS 
csatornához. 
Az LS diagnosztikai eszköz megnyitásához: 

• Válassza ki a Follow Up (Utókövetés) gombot az Tálcán. 

• Válassza ki a LS Setup (LS beállítás) gombot az Follow Up (Utókövetés) soron. 
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• Válassza ki a LS Scan (LS diagnosztika) gombot az LS Setup (LS beállítás) 
felületen. 

Megjelenik a helyi érzékelési diagnosztika képernyő. A grafikonos nézet a képernyő 
tetején, a helyi érzékeléssel kapcsolatos Sensitivity (Érzékenység) paraméter a képernyő 
jobb oldali táblán található. 

78. ábra: Helyi érzékelési (Local Sense) diagnosztika képernyő 
LS diagnosztika lefuttatásakor az OPTIMIZER Smart IPG olyan speciális módba kapcsol 
amiben a jobb kamrai esemény LS jeleit 2 másodpercenként méri egy 200 másodperces 
intervallumban A jelek az OMNI Smart Programmer alkalmazásba érkeznek, ami 
hisztogram formájában jeleníti meg a Local Sense Scan ablakban. 
Helyi érzékelés diagnosztika manuálisan vagy automatikusan is lefuttatható. 

• Használja a Manual (Manuális) gombot, hogy egy adott, Sensitivity (Érzékenység) 
paraméteren keresztül választott, LS érzékenységre megkapja az LS hisztogramot. 

• Használja az Automatic (Automata) gombot, hogy megkezdje a különböző LS 
érzékenységi értékek átvizsgálását. 

Amikor az automatikus diagnosztika befejeződött, minden összegyűjtött hisztogram 
megjelenik a Local Sense Scan kijelzőn. A kezelő ezt követően ki tudja választani a 
megfelelő érzékelési küszöbértéket. 
Az egyik hisztogram érzékelési adatainak összegyűjtéséhez használt érzékenység az LS Sensitivity 
paraméter, amely az ablak jobb oldalán jelenik meg. 
A különböző LS érzékenységi értékek mintáinak begyűjtésével egyértelműen kimutatható 
az LS esemény jobb kamrai eseményhez viszonyított időzítése. Az LS diagnosztikai 
eredmények a következőképpen értelmezhetők: 

• A hisztogram kék sávjai azt jelzik, hogy az LS jelet az Events per Bar 
paraméternél jelzett alkalmaknál többször érzékelték. 
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Megjegyzés: Az alacsonyabb LS érzékelési küszöbértéknél (magasabb érzékenység), az 
LS-től eltérő jelek detektálhatók. Például, az 50. ábrát tekintve, az LS érzékenységi 
paraméter megfelelő értéke 1,7 mV lenne. 

 
79. ábra: Helyi érzékelési diagnosztika képernyő automatikus diagnosztika 
után 

Az LS diagnosztika eredményének felhasználásához: 

• Válassza ki a kívánt érzékenységi értékek melletti jelölőnégyzetet. 

• Válassza ki a Go to LS Setup (Ugrás az LS beállításhoz) gombot. 

• Mikor az alkalmazás visszaugrik az LS Setup felületre, válassza ki a 
Measurement (Mérés) doboz alatti LS 1 oszlop jelölőnégyzetét. 

• Válassza ki a Propose LS (LS felajánlása) gombot. Ez a parancs az optimális 
beállításokra változtatja az OMNI Smart Programmer alkalmazás LS paramétereit 
a kiválasztott LS érzékenység alapján. 

Megjegyzés: Ez a művelet csak a programozó paraméter értékeit változtatja meg. A 
kiválasztott paramétereket az OPTIMIZER Smart IPG-be is be kell programozni a 
Program (Programozás) paranccsal. 

• Figyelje meg az LSLS varázsló képernyőt. Az LS paramétereket grafikon 
formájában jeleníti meg. A barna jelölések a Pre és poszt V refraktort, a sárga 
jelölések a riasztás kezdetét és szélességét, a kék jelölések a poszt refrakter 
intervallumot jelölik. 

• Ha a felajánlott LS paraméterek elfogadhatóak, indítsa el a Program parancsot az 
új LS paraméterek OPTIMIZER Smart IPG-be való beprogramozásához. 

Ha a felajánlott LS paraméterek nem megfelelőek, válassza a Cancel (Mégse) gombot. Ez 
a parancs az OMNI Smart Programmer alkalmazás LS paramétereit a legutóbbi 
lekérdezett/beprogramozott értékekre állítja vissza. 
Szükséges szerint az LS Scan parancs újra alkalmazható egy másik LS érzékenységi érték 
vizsgálatára és kiválasztására. 
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80. ábra: LS beállítás kijelző a Propose LS gomb kiválasztása után 

4.20 Crosstalk-teszt 
Az OMNI Smart Programmer alkalmazás rendelkezik Crosstalk-teszt eszközzel, ami az 
OPTIMIZER Smart IPG és a beültetett kísérő eszköz között eszköz/eszközinterakció 
tesztnél alkalmazható (lásd III. Függelék). 
A crosstalk-teszt kezdéséhez: 

• Válassza ki a Follow Up (Utókövetés) gombot az Tálcán. 

• Válassza ki a Crosstalk Test gombot az Follow Up (Utókövetés) soron. 
Megjegyzés: A teszt elvégzése előtt olvassa el a Crosstalk Test felület bal oldalán 
található, a „Figyelem!” címszó alatti utasításokat. 

• Válassza ki a Crosstalk Test gombot a Crosstalk Test felületen. 
A CCM delay to LS paraméter 85 ms, a V Refractory paraméter a 336 ms ideiglenes 
alapértelmezett tesztértéket veszi fel. 
A crosstalk-teszt megszakításához: 

• Válassza ki a Crosstalk Undo (Crosstalk visszavonás) gombot a Crosstalk Test felületen. 
A CCM delay to LS és V Refractory paraméterek visszaállnak a teszt előtti tartós 
értékekre. 
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4.21 Távoli működése 
Az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) lehetővé teszi a készülék interneten 
keresztüli távfelügyeletét és vezérlését. Ha létrejött a kapcsolat, a művelet megegyezik a 
normális (helyi) működéssel, azzal a különbséggel, hogy üzemmódtól függően egyes 
parancsok nem elérhetők. 
A távoli működtetés megkezdéséhez, az OMNI távoli szerverhez, az OMNI II programozót 
(OMNI Smart szoftverrel) csatlakoztatni kell az internethez. Az OMNI II programozó 
(OMNI Smart szoftverrel) a vezeték nélküli hálózatokat és az Ethernet kábel 
csatlakozásokat támogatja. Amennyiben kábeles Ethernet hálózathoz csatlakozik, a 
hálózati kábelt egy minden programozóhoz mellékelt, orvosi minőségű ethernet 
leválasztóval kell csatlakoztatni az OMNI II programozó táblagéphez. 
Megjegyzés: Mint minden más, az internetre csatlakozó eszköz esetében, előfordulhatnak 
olyan technikai problémák, amelyek megakadályozzák a távoli működtetést, és így nem 
lehetséges a beültetett implantátum utánkövetése távműködtetésben. Ilyen esetekben 
személyes nyomonkövetést kell szervezni a vállalati képviselővel. 

Figyelmeztetés: Az OMNI II programozó (az OMNI Smart szoftverrel) más berendezéseket 
tartalmazó hálózathoz való csatlakoztatása korábban nem azonosított kockázatokat 
eredményezhet a betegek, az üzemeltetők vagy harmadik felek számára. Ilyen 
esetekben a felelős szervezetnek azonosítania, elemeznie, értékelnie és ellenőriznie 
kell ezeket a kockázatokat. Ezenkívül a hálózat/adat-összekapcsolás későbbi 
módosításai új kockázatokat jelenthetnek, és további elemzést igényelhetnek. A 
hálózat/adat-összekapcsolás változásai az alábbiak: 

• a hálózati/adat-összekapcsolási konfiguráció módosításai 

• további elemek bekapcsolása a hálózatba/adat-összekapcsolásba 

• elemek lekapcsolása a hálózatról/adat-összekapcsolásról 

• a hálózathoz/adat-összekapcsoláshoz csatlakoztatott eszközök frissítése 

• a hálózathoz/adat-összekapcsoláshoz csatlakoztatott eszközök fejlesztése 
4.21.1 Az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) csatlakoztatása vezetékes 

Ethernet hálózathoz 
Megjegyzés: Az OMNI II programozó táblagépének vezetékes internethálózathoz 
történő csatlakoztatását kizárólag orvosi minőségű Ethernet leválasztón keresztül 
lehet elvégezni. 
Ha Távvezérlésű mód használatára van szükség és az internetes csatlakozás vezetékes 
hálózaton keresztül történik, akkor az OMNI II programozót (OMNI Smart 
szoftverrel) egy standard 10/100 Ethernet hálózathoz kell csatlakoztatni a 
programozó táblagépének aljához csatlakoztatott orvosi minőségű Ethernet 
leválasztón található nem használt RJ-45 Ethernet porton keresztül. 

4.21.2 Az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) csatlakoztatása vezeték 
nélküli hálózathoz 
Ha Távvezérlésű mód használatára van szükség és az internetes csatlakozás vezeték 
nélküli hálózaton keresztül történik, akkor a vezeték nélküli hálózathoz történő 
csatlakoztatáshoz az OMNI II programozót (OMNI Smart szoftverrel) először 
konfigurálni kell. 



115  

4.21.2.1 OMNI II vezeték nélküli hálózati konfiguráció 

A Selector (Választó) képernyőn kattintson a „Configuration” 
(Konfiguráció) gombra. Ekkor megjelenik a Configuration Dialog 
(Konfiguráció) párbeszédablak. 

81. ábra: Configuration Dialog (Konfiguráció) ablak 
Kattintson a „Network Configuration” (Hálózati konfiguráció) gombra a 
szerverhez történő csatlakozás beállításához vagy módosítsa a hálózati 
beállításokat. Ekkor megjelenik a Network configuration (Hálózati 
konfiguráció) ablak. 
Megjegyzés: Ha nem jelennek meg vezeték nélküli hálózatok, akkor az 
OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) hatótávolságán belül 
elérhető vezeték nélküli hálózatok megjelenítéséhez kattintson a „Refresh” 
(Frissítés) gombra. 
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82. ábra: Network Configuration (Hálózati konfiguráció) ablak 
A Network configuration (Hálózati konfiguráció) ablak az alábbi információkat 
tartalmazza: 

• Vezeték nélküli hálózatok: az elérhető támogatott vezeték nélküli 
hálózatok listája, mely az alábbi információkat tartalmazza: 
o Hálózat neve. 
o Százalékosan megadott jelerősség. 
o Csatlakozás állapota (ha az OMNI II programozó (OMNI Smart 

szoftverrel) csatlakozik az adott hálózathoz, akkor a 
„Connected” (Csatlakoztatva) szó a százalékosan megadott 
jelerősség mellett jelenik meg). 

• Status (Állapot): a csatlakozás állapota. Ha az OMNI II programozó 
(OMNI Smart szoftverrel) csatlakozik az internethez, akkor egy 
piros kör jelenik meg a „The system is connected to the internet but 
cannot reach the server IP address (40.114.12.242).” (A rendszer 
csatlakozik az internethez, de nem éri el a szerver IP címét 
(40.114.12.242)) üzenettel, míg az „The system is not connected to 
any network.” (A rendszer nem csatlakozik egyik hálózathoz sem.) 
üzenet a piros körrel azt jelzi, hogy valamilyen probléma 
akadályozza a programozó csatlakozását az internethez. 

 

 

83. ábra: OMNI II hálózatiállapot-jelző 
4.21.2.2 OMNI II vezeték nélküli hálózati konfigurációs parancsok 
Az OMNI Smart Network configuration (Hálózati konfiguráció) ablak az 
alábbi parancsgombokat tartalmazza: 

• Connect (Csatlakozás): csatlakozás a kiválasztott vezeték nélküli 
hálózathoz. Megjelenik egy jelszó párbeszédablak, amelyben meg 
kell adni a hálózati kulcsot (a kulcsot kérje a hálózati 
adminisztrátortól). 

• Disconnect (Szétkapcsolás): lekapcsolás a kiválasztott vezeték 
nélküli hálózatról. 

• Refresh (Frissítés): a csatlakozás állapotának frissítése. 

• Read configuration (Konfiguráció olvasása): hálózati 
konfiguráció beállításainak beolvasása egy USB meghajtóról. Az 
USB meghajtóról Önnek, mint hálózati adminisztrátornak vagy az 
Impulse Dynamics-nak kell gondoskodnia. 
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• Wired connection settings ... (Vezetékes csatlakozás beállításai 
...): Megjelenik a TCP/IP Settings (TCP/IP beállítások) 
párbeszédablak, amelyben meg kell adni a TCP/IP beállításokat 
(kérdezze a hálózati adminisztrátort). 

• Show MAC Addresses (MAC címek megjelenítése): Megjelenik 
a Network adapters MACs’ addresses (Hálózati adapterek MAC 
címei) párbeszédablak, amely az OMNI II programozó táblagépébe 
installált valamennyi hálózati adapter MAC címét tartalmazza. 

• Close (Bezárás): az ablak bezárása. 
4.21.3 OMNI Smart szoftver üzemmódjai 

4.21.3.1 OMNI Smart indítási módok 
Az OMNI Smart szoftver az alábbi módok valamelyikével nyitható meg: 

• Clinical Mode: Klinikai környezetben való helyi működés esetén 
o Az OMNI II programozó táblagépét az interfész box kábelének 

használatával kell csatlakoztatni az OMNI II programozó 
interfész boxához. 

• Remote Mode: Az OMNI Smart programozó alkalmazás klinikai 
környezetben való távvezérlése esetén 
o Az OMNI II programozó táblagépe nem igényel csatlakoztatott 

interfészt. Az interneten keresztül távolról is képes az eszköz 
monitorozására vagy irányítására (távoli programozó, a betegtől 
távol). 

• Remote Listener Mode: Az OMNI II programozó alkalmazás 
klinikai környezetben való távoli monitorozása esetén 
o A Távoli mód egy speciális esete, amelyben az OMNI Smart 

programozó alkalmazás nem képes az eszköz irányítására 
(kizárólag monitorozási műveletek engedélyezettek). 

A kívánt indítási mód megnyitásához válassza az OMNI II programozó 
(OMNI Smart szoftverrel) Selection (Kiválasztás) képernyőjén található 
megfelelő gombot. A programozó módjának kiválasztását követően ez 
mindaddig nem módosítható, amíg a mód alkalmazása meg van nyitva és 
az OMNI II programozón (OMNI Smart szoftverrel) ismét megjelenik a 
Selection (Kiválasztás) képernyő. 
A különböző indítási módokra az alábbi szabályok vonatkoznak: 

• Egy Klinikai módban lévő programozó egyetlen Távoli módban 
lévő programozóhoz és több Távoli figyelő módban lévő 
programozóhoz képes csatlakozni, azonban egy másik, szintén 
Klinikai módban lévő programozóhoz már nem. 

• Egy Távoli módban lévő programozó csak egyetlen Klinikai 
módban lévő programozóhoz tud csatlakozni. Az „OMNI Smart – 
Remote Mode” (OMNI Smart – Távoli mód) gomb kiválasztásakor 
az alábbi üzenet jelenik meg: 

„This OMNI II Programmer cannot be used to interrogate or program 
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local OPTIMIZER Mini IPGs while logged on as a Remote 
Programmer. (Ez az OMNI II programozó mindaddig nem 
használható helyi OPTIMIZER Mini IPG-k lekérdezésére vagy 
programozására, amíg az távoli programozóként van bejelentkezve.) 
The remote programming session must be terminated and this OMNI 
II Programmer rebooted prior to using this programmer to interrogate 
or program an OPTIMIZER Mini IPG through this programmer’s 
wand.” (A távoli programozási munkamenetet be kell fejezni és mielőtt 
az OMNI II programozót ezen programozófej segítségével egy 
OPTIMIZER Mini IPG lekérdezéséhez vagy programozásához 
használná, újra kell indítani azt.) 

• Egy Távoli figyelő módban lévő programozó csak egyetlen Klinikai 
módban lévő programozóhoz tud csatlakozni. 

• Egy Klinikai módban lévő programozóhoz csatlakoztatott 
valamennyi programozó (Távoli és Távoli figyelő) képes szöveges 
üzenetek fogadására és információk (markerek, programozási 
értékek, statisztikai adatok stb.) monitorozására 

• Szöveges üzenetek küldésére kizárólag Klinikai vagy Távoli 
módban lévő programozó alkalmas. 

• Kizárólag Vezérlési módban (lásd: 4.21.5 fejezet) lévő programozó 
képes kommunikációs műveleteket kezdeményezni az eszközzel 
(lekérdezés, programozás stb.). A Vezérlési módban lévő 
programozó vagy Távoli, vagy pedig Klinikai programozó lehet. 

4.21.3.2 OMNI Smart Vezérlési/Kiszolgáló módok 
A Távoli vagy Klinikai módban megnyitott OMNI Smart szoftver a távoli 
munkamenet alatt Vezérlővé vagy Kiszolgálóvá válhat. Az OMNI Smart 
programozó alkalmazás csak akkor váltogatható Vezérlési és Kiszolgáló 
módok között, ha a programozó Klinikai módban van. 
Ha az OMNI Smart programozó alkalmazás Vezérlési módban van (Távoli 
vagy Klinikai), akkor az teljes ellenőrzéssel bír az OPTIMIZER Smart IPG 
felett, míg ha az OMNI Smart programozó alkalmazás Kiszolgáló módban 
van, akkor az OPTIMIZER Smart IPG-vel interakcióban lévő parancsok 
(lekérdezés, programozás, marker mód kezdeményezése, statisztikák 
leolvasása) le vannak tiltva. 

4.21.4 OMNI II Programmer Client (OMNI II programozó kliens) ablak 
Megjegyzés: Azért, hogy az OMNI Smart programozó alkalmazás csatlakozhasson 
az OMNI távoli szerverhez, az OMNI Smart programozó alkalmazást először 
csatlakoztatni kell az internethez. Az OMNI II Programmer (OMNI Smart 
szoftverrel) internethez való csatlakoztatásának módjait lásd a 4.21.1 és 4.21.2 
fejezetben. 
Az OMNI II programozó kliens ablaka a kliensszerverbe történő 
bejelentkezésre szolgál. Az OMNI II programozó kliens ablakának 
megnyitásához: 

• Válassza ki a Remote (Távoli) gombot az Tálcán. 
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• Válassza ki a Connect (Csatlakozás) gombot az eszköztárban. 

84. ábra: OMNI II Programmer Client (OMNI II programozó kliens) 
ablak 
4.21.4.1 Az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) 

csatlakoztatása távoli szerverhez 
Az OMNI II Programmer Client (OMNI II programozó kliens) ablak 
megjelenésekor adja meg az alábbi információkat: 

Megjegyzés: Az OMNI Smart programozó alkalmazás távvezérlés 
funkciójának használatához a felhasználónak rendelkeznie kell az Impulse 
Dynamics-tól kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az Impulse 
Dynamics-nál egy megfelelő kliensnevet is regisztrálni kell. 
Megjegyzés: Ha első alkalommal csatlakozik a távoli szerverhez, akkor 
törölje a meglévő felhasználót, jelszót és kliensnevet és adja meg az Impulse 
Dynamics-tól kapott felhasználót, jelszót és kliensnevet. 

• User (Felhasználó): a programozó aktuális indítási módjával 
kompatibilis felhasználónév. Ha a felhasználónév az aktuális 
indítási mód (Klinikai, Távoli vagy Távoli figyelő) működéséhez 
nincs regisztrálva a szerveren, akkor a csatlakozás elutasításra kerül. 

• Password (Jelszó): a szerveren tárolt felhasználónévhez tartozó 
jelszó. 

• Client name (Kliensnév): az OMNI II programozó (OMNI Smart 
szoftverrel) egyedi azonosítására szolgáló (a felhasználónévtől 
különböző) név. Ezt a mezőt a szerver nem ellenőrzi, azonban az 
fontos a kliensoldali programozó azonosításához az ahhoz történő 
távoli kapcsolódás vagy szöveges üzenet küldése során (a kliensnév 
megjelenik a csevegőablakban). 

• Server IP / Port (Szerver IP / port): A szerver IP-címe. (Ezt az 
Impulse Dynamics állítja be az aktuális IP-címhez az OMNI II 
programozó (OMNI Smart szoftverrel) szállításakor, azonban azt a 
programozó megérkezésekor módosítani kell. Ha ez a módosítás 
megtörtént, akkor arról az Impulse Dynamics értesíti Önt és 
információkkal szolgál az OMNI távoli szerverhez történő 
csatlakozáshoz használandó új IP-címre vonatkozóan.) 
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A fenti információk mindegyikének megadását követően nyomja meg az 
Entert vagy kattintson a Connect (Csatlakozás) gombra. A csatlakozás 
állapota az ablak (Status) alsó részének fehér területén jelenik meg. Sikeres 
csatlakozás esetén megjelenik az OMNI II Programmer Client (OMNI II 
programozó kliens) ablak (elindul a távoli munkamenet). Ha hiba történik 
(például helytelen jelszó vagy csatlakozási probléma), akkor az OMNI II 
Programmer Client (OMNI II programozó kliens) ablak nyitva marad és a 
Status (Állapot) területen megjelenik a megfelelő hibaüzenet, amely a 
csatlakozás újbóli megkísérlésére szólítja fel a felhasználót. 
Ezt követően távoli összekapcsolás kérhető egy Távoli módban lévő OMNI 
II programozótól (OMNI Smart szoftverrel): 

• A távoli nyomonkövetési központ egyik klinikai mérnöke (vagy 
bármely egyéb hely, feltéve, hogy a klinikai mérnök rendelkezik 
megbízható internet-hozzáféréssel és telefonos kapcsolattal), aki 
rendelkezik egy internethez csatlakoztatott Távoli OMNI II 
programozóval (OMNI Smart szoftverrel), kezdeményezheti a 
kérelmező klinika Klinikai OMNI II programozójával (OMNI 
Smart szoftverrel) történő párosítást. 

• Ha a távoli munkamenet során megszakad az internetkapcsolat, 
akkor a helyi (Kiszolgáló) OMNI Smart programozó alkalmazás egy 
figyelmeztető képernyőt jelenít meg és a nyomon követett 
OPTIMIZER Smart IPG által végzett CCM™ jelátadás 
kikapcsolásra kerül. 

 A helyi (Kiszolgáló) OMNI Smart programozó alkalmazás 5 
egymást követő, bármilyen kommunikációs sorrendű sikertelen 
újracsatlakozási kísérletet követően automatikusan visszaáll 
vezérlési módba. 

• A helyi (Kiszolgáló) OMNI Smart programozó alkalmazás az 
OMNI II programozófejen található „Urgent” (Sürgős) 
programozási gomb megnyomását követően szintén visszaáll 
vezérlési módba. 

4.21.4.2 Az OMNI II Programmer Client (OMNI II programozó 
kliens) ablak megjelenítése 

A programozó távoli szerverre történő csatlakozását követően, az OMNI II 
Programmer Client (OMNI II programozó kliens) ablak megjelenítéséhez: 

• Válassza ki a Remote (Távoli) gombot az Tálcán. 

• Válassza ki a Client (Kliens) gombot az eszköztárban. 
4.21.5 Távoli munkamenet indítása az OMNI Smart programozó 

alkalmazással 
OMNI Smart programozó alkalmazás távoli munkamenet indításához a klinikai 
orvosnak először telefonon fel kell hívnia a Távoli nyomonkövetési központot a 
távoli nyomonkövetési munkamenet kérelmezéséhez. Ezt követően a klinikai 
orvosnak Ethernet vagy vezeték nélküli hálózati csatlakozáson keresztül kell 
csatlakoztatnia az OMNI II programozót (OMNI Smart szoftverrel) az internethez. 
Távoli munkamenet indításához kövesse az alábbi lépéseket: 
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• Indítsa el a klinikai programozót Klinikai módban 
o Válassza ki a Remote (Távoli) gombot az Tálcán. 

o Válassza ki a Connect (Csatlakozás) gombot az eszköztárban. 
o Az Omni II Kliens ablak megjelenésekor a megfelelő helyeken adja meg 

a felhasználónevet, a jelszót és a kliensnevet, majd válassza a Connect 
(Csatlakozás) lehetőséget. 

Miután létrejött a kapcsolat a kliensszerverrel, „Network event (Master mode)” 
(Hálózati esemény (Vezérő mód)) jelenik meg a Napló sávon. 

• Indítsa el a távoli programozót Távoli módban 
o Válassza ki a Remote (Távoli) gombot az Tálcán. 

o Válassza ki a Connect (Csatlakozás) gombot az eszköztárban. 
o Az Omni II Kliens ablak megjelenésekor a megfelelő helyeken adja meg 

a felhasználónevet, a jelszót és a kliensnevet, majd válassza a Connect 
(Csatlakozás) lehetőséget. 

o A Select Local Programmer (Helyi programozó kiválasztása) ablak 
felugrásakor válassza ki a kívánt OMNI Smart programozót, majd 
nyomja meg az OK gombot. 

Miután létrejött a kapcsolat a kliensszerverrel, „Network event (Connected to 
Clinical programmer)” (Hálózati esemény (Kapcsolódott a klinikai 
programozóhoz)) jelenik meg a távoli programozó Napló sávján. 
Eközben a „Network event (Remote pair connected)” (Hálózati esemény 
(Kapcsolódott a távoli párhoz)) jelenik meg a klinikai programozó Napló sávján. 

A Vezérlési módból Kiszolgáló módba történő átkapcsolást a Klinikai Programozó ellenőrzi. 
A Klinikai programozó Kiszolgáló módba és a távoli programozó Vezérlési módba 
kapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket: 

• Válassza ki a Slave (Kiszolgáló) gombot a klinikai programozó eszköztárában. 
A vezérló módból kiszolgáló módba váltó OMNI Smart programozó alkalmazás az 
alábbi üzenet jelzi ki: 

„Remote programming of the OPTIMIZER Mini IPG requires a clinician 
to be present and in constant observation of the patient. (Az OPTIMIZER 
Mini IPG távoli programozása klinikai orvos jelenlétét és a beteg 
folyamatos megfigyelését igényli.) The programming wand MUST be held 
by the clinician over the implant site at all times during a remote 
programming session. (A programozófejet a klinikai orvosnak a távoli 
programozási munkamenet során végig az implantátum helye fölött KELL 
tartania.) Furthermore, the clinician and remote operator MUST be in 
constant telephonic communication throughout the complete remote 
programming session.” (A klinikai orvosnak és a távoli operátornak 
továbbá folyamatos telefonos kapcsolatban KELL állnia egymással a távoli 
programozási munkamenet teljes ideje alatt.) 

• Folytatáshoz kattintson az OK gombra. 
Ha sikeresen vált Mesterről Felhasználói módra, a következő üzenet jelenik meg az 
adott programozó naplósávján: 
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• Klinikai programozó – “Network event (Slave mode)” (Hálózati esemény 
(Felhasználói mód)) 

• Távoli programozó – “Network event (Master mode)” (Hálózati esemény (Mester 
mód)) 

4.21.6 Egy OMNI okos programozó alkalmazás távoli munkamenetének befejezése 
Egy OMNI Smart Programmer alkalmazás távoli munkamenetét a klinikai vagy 
a távoli programozóról lehet befejezni. 
Egy OMNI Smart Programmer alkalmazás távoli munkamenetének befejezése: 

• A munkamenet elkezdése után válassza ki újra a Connect (Csatlakozás) 
gombot az eszköztáron. 

4.21.7 Chat üzenet küldése az OMNI Smart Programmer alkalmazás 
segítségével 

Chat üzenet elküldéséhez nyissa meg a Chat üzenet ablakot azáltal, hogy a Send 
Msg (Üzenet küldése) lehetőséget választja az eszköztáron. Amikor megnyílik a 
Chat üzenet ablak, írja be az üzenetet a fehér területre, és nyomja meg az Entert, 
vagy kattintson a Send (Küldés) gombra. A Chat message (Szöveges üzenet) 
ablakban minden korábban elküldött és beérkezett üzenet az üzenet beírására 
szolgáló fehér terület felett jelenik meg. 
Ha aközben kap chat üzenetet, hogy a Chat üzenet ablak zárva van, az ablak 
automatikusan felugrik. 

 
 

85. ábra: Chat üzenet ablak 
4.21.8 OMNI II napló feltöltése/letöltése 
Az OMNI Smart Programmer alkalmazás lehetővé teszi a naplófájlok fel- és 
letöltését az OMNI távoli szerverbe, illetve szerverből. 

4.21.8.1 OMNI II Feltöltési/letöltési napló ablak 
A Feltöltési/letöltési napló ablak lehetővé teszi, hogy naplófájlokat küldjön 
a szerverre, naplófájlokat kapjon a szerverről, frissítse a szerver 
naplófájlokat, és megváltoztassa a hálózati beállításokat. Az OMNI II 
Programmer feltöltési/letöltési napló ablak megnyitásához: 

• válassza ki a Log Files (Naplófájlok) gombot az eszköztáron 
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• válassza ki az Up/Down (Fel/le) gombot az eszköztáron. 

86. ábra: OMNI II Programmer napló feltöltése/letöltése ablak 
4.21.8.2 OMNI II Helyi frissítése 
Az OMNI II Programmeren tárolt helyi naplófájlok megjelenítéséhez 
(OMNI Smart szoftverrel) kattintson a Refresh Local (Helyi frissítése) 
gombra. 
4.21.8.3 OMNI II Frissítési szerver 
A szerveren tárolt helyi naplófájlok megjelenítéséhez az OMNI II 
Programmert (OMNI Smart szoftverrel) először az internethez kell 
csatlakoztatni. Az OMNI II Programmer (OMNI Smart szoftverrel) 
internethez való csatlakoztatásának módjait lásd a 4.21.1 és 4.21.2 
szakaszban. A felhasználónak a következő információkat kell beírnia: 

• Felhasználó: a Programmer aktuális indítási módjával kompatibilis 
felhasználónév. Ha a felhasználónév nincs regisztrálva a szerverre, 
a csatlakozás elutasításra kerül. 

• Jelszó: a szerverben tárolt felhasználónévnek megfelelő jelszó. 

• Szerver IP/Port: A szerver IP-címe. (Ezt az Impulse Dynamics 
állítja be az aktuális IP-címhez az OMNI II programozó (OMNI 
Smart szoftverrel) szállításakor, azonban azt a programozó 
megérkezésekor módosítani kell. Ilyen változás esetén az Impulse 
Dynamics értesíti Önt erről, és információt fog kapni az új IP-
címmel kapcsolatban, amelyet az OMNI távoli szerverhez való 
csatlakozáshoz használni kell.) 
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Kattintson a Refresh Server (Szerver frissítése) gombra. Ha a csatlakozás 
sikeres, a szerverfájlok listája frissül. Hiba esetén az hibaüzenet megjelenik 
a Status (Állapot) mezőben, és arra kéri a felhasználót, hogy próbálja újra a 
csatlakozást. 
4.21.8.4 OMNI II naplófájlok feltöltése 
Ahhoz, hogy naplófájlokat küldjön a szervernek, csatlakoznia kell az 
internethez, és meg kell adnia a fent ismertetett információkat. 
Ezt a műveletet csak akkor lehet elvégezni, amikor az OMNI Smart szoftver 
Klinikai módban üzemel. 
4.21.8.5 OMNI II naplófájlok letöltése 
Ahhoz, hogy naplófájlokat kapjon a szervertől, csatlakoznia kell az 
internethez, és meg kell adnia a fent ismertetett információkat. 
Ezt a műveletet csak akkor lehet elvégezni, amikor az OMNI Smart szoftver 
Távoli módban üzemel. 

 

5. BLUETOOTH NYOMTATÓ 
5.1 Leírás 
A Zebra Bluetooth nyomtató (opcionális tartozék) a következő alkotórészekből áll: 

• Zebra nyomtató (telepített, újratölthető akkumulátorral) 

• Nyomtató papírtekercs 

• AC adapter 

5.2 Nyomtató töltése 
Használat előtt szükség lehet a Zebra nyomtató 
feltöltésére. A Zebra nyomtatóban lévő akkumulátor 
töltése: 
Megjegyzés: A nyomtatót csak akkor lehet tölteni (a hálózati töltő tápegységéhez 
csatlakoztatva), amikor a beteg környezetén kívül van. 

• Nyissa fel a nyomtató jobb oldalán lévő port fedelét, és csatlakoztassa az AC 
adapter DC kimenetét a nyomtató tápbemeneti csatlakozójához. 

• Csatlakoztassa a nyomtató AC adapterét a hálózathoz, hogy elkezdje a nyomtató 
belső akkumulátorának töltését. 

• Amikor a nyomtató akkumulátora töltődik, a nyomtató tetején lévő fény (a 
bekapcsológombtól balra) borostyánsárgán világít. Amikor a nyomtató 
akkumulátora teljesen feltöltődött, a fény zöldre vált. 

• Amikor a nyomtató akkumulátorának töltése befejeződött, húzza ki az AC adapter 
DC kimenetét a nyomtató tápbemeneti csatlakozójából. 

5.3 Bluetooth beállítása 
Megjegyzés: Egy csere Zebra Bluetooth nyomtató párosításának lépései kizárólag az MZ 
320 típusú Zebra Bluetooth nyomtatókra vonatkoznak. Az iMZ320 típusú Zebra Bluetooth 
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nyomtatókra nem vonatkoznak. 
Az OMNI II Programmerhez (OMNI Smart szoftverrel) biztosított Zebra Bluetooth 
nyomtató párosítása már szállítás előtt megtörtént. Ha azonban egy csere Zebra Bluetooth 
nyomtatót kell párosítani az OMNI II Programmerhez (OMNI Smart szoftverrel), végezze 
el az alábbi lépéseket: 

• Nyomja meg a Zebra nyomtató tetején lévő bekapcsológombot a nyomtató 
bekapcsolásához. 

• A Választó képernyőn kattintson a Configuration (Konfiguráció) gombra. 
Megjelenik a Konfiguráció párbeszédablak. 

• Ezután kattintson a Set Bluetooth (Bluetooth beállítása) gombra. Megjelenik a 
Bluetooth beállítások ablak. 

 
 

87. ábra: Bluetooth Settings (Bluetooth beállítások) ablak 

• Kattintson a Discover (Felfedezés) gombra, hogy rákereshessen Bluetooth 
eszközökre. 

• Ha megjelenik a Zebra nyomtató (Hitelesített), válassza ki, majd kattintson a Delete 
(Törlés) 
gombra. 

• Kattintson a Discover (Felfedezés) gombra ismét, hogy rákereshessen Bluetooth 
eszközökre. 

• A megtalált Bluetooth eszközök listájából válassza ki a „Zebra nyomtatót”, majd 
kattintson a Pair (Párosítás) gombra. 

• Amikor megjelenik a Bluetooth hitelesítési kód ablak, írja be a „0000” párkódot, 
majd kattintson az OK gombra. 

• Ha megjelenik a Bluetooth beállítása felugró ablak „A párosítási művelet 
helyesen végbement” szöveggel, kattintson az OK gombra. 
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• A Bluetooth beállítások ablak bezárásához kattintson az X-re. 

5.4 Alapértelmezett nyomtató beállítása 
Az OMNI II Programmer (OMNI Smart szoftverrel) alapértelmezett nyomtatójának beállítása: 

• A Választó képernyőn kattintson a Configuration (Konfiguráció) gombra. 
Megjelenik a Konfiguráció párbeszédablak. 

• Kattintson a Set Default Printer (Alapértelmezett nyomtató beállítása) gombra. 
Megjelenik a Nyomtató beállítása ablak. 

88. ábra: Nyomtató beállítása ablak 

• Válassza ki a ZDesigner nyomtatót, majd kattintson a Set Default (Beállítás 
alapértelmezettként) gombra. 

• A Nyomtató beállítása ablak bezárásához kattintson az X-re. 

• A Konfiguráció párbeszédablak bezárásához kattintson az X-re. 

6. NAPLÓFÁJLKEZELŐ 
A Naplófájlkezelő lehetővé teszi a felhasználó számára az OMNI II Programmeren (OMNI 
Smart szoftverrel) tárolt naplófájlok másolását és törlését. 
A tárolt naplófájlok másolása és törlése: 

• A Választó képernyőn kattintson a Log File Manager (Naplófájlkezelő) gombra. 
Megjelenik a Jelszó beírása ablak. 

89. ábra: Naplófájlkezelő ablak 

• Írja be a MountLaurel jelszót. 

• Kattintson az Open (Megnyitás) gombra. Megjelenik a Naplófájlkezelő 2.0. 
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• Fájlok törlése: 

90. ábra: Naplófájlkezelő 2.0 ablak 

o Válassza ki minden törlendő fájl fájlnevétől balra lévő jelölőnégyzetet. 
o Kattintson a Delete (Törlés) gombra. 
o Amikor megjelenik a Figyelmeztetés ablak, kattintson a Yes (Igen) lehetőségre a fájl 

törlésének megerősítéséhez. 
o A Naplófájlkezelő 2.0 ablak bezárásához kattintson az X-re. 

• Fájlok másolása: 
o Válassza ki minden másolandó fájl fájlnevétől balra lévő jelölőnégyzetet. 
o Helyezzen egy USB Flash meghajtót az OMNI II Programmer (OMNI Smart 

szoftverrel) USB-portjába 
o Kattintson a Copy (Másolás) gombra. 
o Várja meg, hogy megjelenjen a felugró Információs ablak a Copy completed 

(Másolás kész) szöveggel, majd kattintson az OK gombra. 
o A Naplófájlkezelő 2.0 ablak bezárásához kattintson az X-re. 

7. OPTIMIZER MINI TÖLTŐ 
7.1 Leírás 
Az OPTIMIZER Mini töltő egy olyan töltő, amelynek tápellátását egy újratölthető 
akkumulátor biztosítja. A rendszer tartalmaz egy tartósan csatlakoztatott töltőpálcát. Az 
OPTIMIZER Mini töltő egy AC adapterrel van ellátva (Mascot vagy Cell Con 
akkumulátortöltő; Bemenet: 100–240 VAC, 50–60 Hz, 0,3 A; Kimenet: 8,4 V; 1,3 A) a 
belső akkumulátor töltéséhez. A töltő I. osztályú, BF típusú eszköz, amely besorolása 
szerint folyamatos működésre képes, hagyományos berendezés, rövid idejű töltéssel a 
beteg környezetében. A töltő minimális beteginterakcióval lehetővé teszi az újratöltést. 
Figyelmeztetés: Ha nem a követelményeknek megfelelően tölti újra az OPTIMIZER 
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Smart IPG-t, akkor az leállhat, amikor az akkumulátor lemerül, felfüggesztve a 
szív kontraktilitásának modulációs terápiáját. 
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91. ábra: OPTIMIZER Mini töltő AC adapterrel 

7.1.1 A töltőrendszer alkatrészei 
Az OPTIMIZER Mini töltőrendszer a következő alkatrészekből áll: 

• OPTIMIZER Mini töltő (csatlakoztatott töltőpálcával) – az OPTIMIZER 
Smart IPG töltésére. 

• AC adapter – az OPTIMIZER Mini töltő belső akkumulátorának töltésére, 
valamint a hálózatról való leválasztására. 

• Szállítótótok – Az OPTIMIZER Mini töltő szállítására 

• Betegöv – (opcionális tartozék), amely a töltőt a tasakjában tartja az 
OPTIMIZER Smart IPG töltése során. (Gyártó: Spider Black Widow 
Holster) 

7.2 Töltő funkciók 
Az alábbiak bemutatják az OPTIMIZER MINI töltő funkcióit. 

• IPG-töltő tengelykapcsoló jelerősségjelző: Sávdiagram kijelző a töltő az és 
OPTIMIZER Smart IPG közötti csatlakozás ábrázolására 

• „Orvos hívása” jelző: 7 szegmensből álló LED-kijelző számkódokhoz 

• Töltő akkumulátorállapotának jelzője: Sávdiagram az OPTIMIZER MINI töltő 
akkumulátor töltöttségi állapotának ábrázolására 

• Start gomb: Az OPTIMIZER Mini töltő Start gombja 

• IPG akkumulátorállapotának jelzője: Sávdiagram az OPTIMIZER Smart IPG 
akkumulátor aktuális töltöttségi állapotának ábrázolására 
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92. ábra: OPTIMIZER Mini töltő funkciói 

7.3 Töltési módszer: Transzkután energiaátadás 
Az induktív energiaátadás az egyetlen megvalósítható transzkután újratöltési módszer. Az 
induktív energiaátadás egy oszcilláló elektromágneses mezőn alapszik, amelyet egy 
elsődleges tekercs generál. A mágneses mezők szinte csillapítás nélkül jutnak az emberi 
szövetekbe. Ezáltal a mezőenergiát fel tudja venni egy másodlagos tekercs, amely az 
implantátum elektronikus áramköréhez van csatlakoztatva, és visszakonvertálja 
elektromos energiává. 
Az OPTIMIZER Mini töltő töltési árama rögzítetten 90 mA. 
Az OPTIMIZER Mini töltő 410 kHz – 490 kHz közötti frekvenciatartományban működik. 
Megjegyzés: Az OPTIMIZER Mini töltőn interferenciát okozhatnak egyéb elektronikus 
eszközök, amelyek a környezetében működnek. A hordozható és mobil rádiófrekvenciás 
berendezés különösen hajlamos a töltő normál funkciójának gyengítésére. Ha az 
OPTIMIZER Mini töltő nem a vártnak megfelelően működik, az ilyen interferenciát 
mindig figyelembe kell venni. 

7.4 Töltő működése 
Az OPTIMIZER Smart IPG akkumulátora az OPTIMIZER Mini töltővel tölthető, amely 
precízen szabályozza a töltési folyamatot, hogy biztosítja az IPG helyes működését és a 
beteg biztonságát. Az alábbiak bemutatják az OPTIMIZER Mini töltő működését: 
Figyelmeztetés: Semmilyen berendezést ne próbáljon meg csatlakoztatni az OPTIMIZER 

Mini töltő I/O portjához. Ezt a portot kizárólag a gyári és szervizszemélyzet 
használhatja. 
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• Csatlakoztassa az AC adapter DC kimeneti csatlakozóját a töltő bal felső részén 
található árambemeneti csatlakozóba, majd csatlakoztassa az AC adaptert a 
hálózathoz, hogy elkezdje a töltő belső akkumulátorának töltését. 
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Megjegyzés: Minden használat előtt vizsgálja meg az AC adaptert sérülést keresve. Ha 
csere AC adapterre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az Impulse Dynamics 
képviselőjével. 
Figyelmeztetés: Az OPTIMIZER Mini töltő akkumulátorának töltéséhez kizárólag az 

OPTIMIZER Mini töltőhöz biztosított AC adaptert használja. 
Vigyázat: Ne érintse meg az AC adapter DC érintkezőit. A nem szándékos megérintés 

azonban nem okoz jelentős kockázatot. 

• Ha a Töltő akkumulátorállapotának jelzőjén mind a 4 sáv folyamatosan világít, 
az OPTIMIZER Mini töltő akkumulátora teljesen feltöltődött. 

• Csatlakoztassa le az AC adaptert az OPTIMIZER Mini töltőről. Az OPTIMIZER 
Mini töltő most az OPTIMIZER Smart IPG töltésére használható. 

Megjegyzés: Az OPTIMIZER Mini töltő nem használható az OPTIMIZER Smart IPG 
töltésére, amíg az AC adapter nincs lecsatlakoztatva a töltőről. 

• Helyezze el a töltőpálcát az OPTIMIZER Smart implantációs helyén. A töltőpálca 
kábele a beteg nyaka köré tekerhető, miközben a töltőpálca a beteg mellkasán 
fekszik a ruha felett. 

Megjegyzés: A töltő nem működtethető egyéb elektronikus berendezéshez közel. Ha nem 
tartható fenn elégséges térbeli elválasztás, a töltőt meg kell figyelni a normál funkció 
biztosítása érdekében. 

• A töltési folyamat elkezdéséhez nyomja meg a Start Button (Start gombot), és 
tartsa lenyomva körülbelül 3–4 másodpercig. 

• Lassan mozdítsa a töltőpálcát az implantációs helyre, és figyelje meg az IPG-töltő 
tengelykapcsoló jelerősségjelzőt annak jelzésére, hogy az OPTIMIZER Smart 
IPG és a töltőpálca kommunikálnak egymással. Pozicionálja újra a töltőpálcát, 
amíg a legtöbb sáv nem világít az IPG-töltő tengelykapcsoló jelerősségjelzőn. 

• Miután a töltőpálca kapcsolatot alakított ki az OPTIMIZER Smart IPG-vel, az 
OPTIMIZER Mini töltő elkezdi a töltési folyamatot. 

Megjegyzés: A töltőpálca helytelen pozicionálását vagy elmozdítását alacsony jelerősség 
jelzi a töltőn lévő IPG-töltő tengelykapcsoló jelerősségjelzőn, valamint egy körülbelül 
másodpercenként egyszer hallható hangjelzés. 
Megjegyzés: A töltő automatikusan abbahagyja a töltési folyamatot, ha a töltőpálcát nem 
az OPTIMIZER Smart implantációs helyre helyezték. Ilyen esetben egy új töltési 
folyamatot kell elindítani azáltal, hogy ismét megnyomja a Start Button (Start gombot). 

• Az IPG akkumulátor állapotjelző ábrázolja az OPTIMIZER Smart IPG 
töltöttségi állapotát. 

Megjegyzés: A töltési folyamat során próbálja meg teljesen feltölteni az eszközt. Ha az 
eszközt nem lehet egy munkamenet során teljesen feltölteni, ismételje meg a töltési 
folyamatot, szükség esetén napi szakaszokban, amíg az eszköz teljesen fel nem töltődik. 
Megjegyzés: Az OPTIMIZER Smart IPG feltöltése egy óránál tovább tarthat, ha az 
akkumulátor nagyon le van merülve. Az OPTIMIZER Smart IPG újratöltése során a 
betegnek kényelmes helyzetben kell lennie, biztosítva, hogy a pálca megfelelően 
helyezkedik el a beültetett IPG-n. Ez azáltal érhető el, ha a pálcakábelt a 
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beteg nyaka köré tekeri, hogy a pálca az implantációs helyen legyen. Javasoljuk, hogy a 
beteg maradjon mozdulatlan a töltési folyamat során. 

• Amikor az OPTIMIZER Smart IPG akkumulátora teljesen feltöltődött, egy hosszú 
hangjel hallható, és az IPG akkumulátorállapotának jelzőjén mind a 4 sáv 
világít. A töltési folyamat ezután automatikusan leáll, és a töltő kikapcsol. 

• Az OPTIMIZER Smart IPG töltési folyamatának befejezéséhez vagy 
felfüggesztéséhez a beteg eltávolíthatja az OPTIMIZER Mini töltő töltőpálcáját az 
implantációs helyről, ami a töltési folyamat megszakadásához vezet. Alternatív 
lehetőségként a töltő úgy is kikapcsolható, ha újra megnyomja a Start gombot. 

7.5 Töltési folyamatok gyakorisága 
OPTIMIZER Smart IPG újratölthető akkumulátorának optimális teljesítménye csak akkor 
biztosított, ha az akkumulátort heti gyakorisággal teljesen feltöltik. Az OPTIMIZER Smart 
IPG töltéséhez kiválasztott nap vagy időpont nem fontos, azonban ajánlott, hogy a beteg 
ne hagyjon ki egy hétnél hosszabb időt a töltési folyamatok között. 
Ha az OPTIMIZER Smart IPG töltöttségi szintje egy bizonyos határérték alá esik, a terápia 
leadása automatikusan felfüggesztésre kerül. Ilyen esetben az OPTIMIZER Smart IPG 
akkumulátorát újra kell tölteni, mielőtt folytatná a terápia leadását. A töltési folyamat 
befejezése után az OPTIMIZER Smart IPG automatikusan folytatja a terápia leadását a 
korábban beprogramozott paraméterekkel. 

7.6 Numerikus kódok 
Az OPTIMIZER Mini töltőt úgy tervezték, hogy a betegnek bizonyos, a helyzethez 
megfelelő adatokat és figyelmeztetéseket biztosítson. Ha a töltő olyan helyzetet észlel, 
amely beavatkozást igényel, egy kódjegy jelenik meg az „Orvos hívása” jelzőn. A 
következő táblázatok bemutatják az egyes numerikus kódokat: 
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Numeriku
s kód 

 
Leírás 

Parancs betöltése 
Abbahagyja a 
folyamatot? 

0 IPG kikapcsolva (lásd a 7.6.1 szakaszt) IGEN (lásd az 1., 
2. megjegyzést) 

1 Jelentősen megváltozott elvezetési impedancia (lásd a 
7.6.2 szakaszt) 

NEM 

2 Terápia felfüggesztve (lásd a 7.6.3 szakaszt) NEM 
 

3 
Nincs beprogramozva a szív kontraktilitásának 
modulációs terápia leadása (lásd a 7.6.4 szakaszt) 

 
NEM 

 
4 

A szív kontraktilitásának modulációs terápia sebessége 
alacsony (lásd a 7.6.5 szakaszt) 

 
NEM 

5 Magas az IPG kezdeti hőmérséklete (lásd a 7.6.6 
szakaszt) 

IGEN (lásd az 1., 
2. megjegyzést) 

6 Belső töltőhiba (lásd a 7.6.7 szakaszt) IGEN (lásd az 1. 
megjegyzést) 

 
7 

Az implantátum nem OPTIMIZER IVs vagy 
OPTIMIZER SMART IPG (lásd a 7.6.8 szakaszt) 

 
IGEN (lásd az 1. 

megjegyzést) 
 

8 
Nagyon lemerült akkumulátorral kapcsolatos probléma 
(lásd a 7.6.9 szakaszt) 

 
IGEN (lásd az 1. 

megjegyzést) 
7.6.1 0-s numerikus kód 

Ha a 0-s numerikus kód jelenik meg, az azt jelenti, hogy az OPTIMIZER Smart 
IPG kikapcsolódott, és leállás üzemmódba került. Ha a töltő ezt a numerikus kódot 
jeleníti meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Impulse Dynamics képviselőjével. 
7.6.2 1-es numerikus kód 
Ha az 1-es numerikus kód jelenik meg, az azt jelenti, hogy az OPTIMIZER Smart 
IPG jelentős változást észlelt az egyik vagy mindkettő kamrai elvezetés 
impedanciájában. Ha a töltő ezt a numerikus kódot jeleníti meg, kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot az Impulse Dynamics képviselőjével. 
7.6.3 2-es numerikus kód 
Ha a 2-es numerikus kód jelenik meg, az azt jelenti, hogy az OPTIMIZER Smart 
IPG szív kontraktilitásának modulációs terápiája felfüggesztésre került. Ha a töltő 
ezt a numerikus kódot jeleníti meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Impulse 
Dynamics képviselőjével. 
7.6.4 3-as numerikus kód 

Ha a 3-as numerikus kód jelenik meg, az azt jelenti, hogy a szív kontraktilitásának 
modulációs terápiáját nem programozták be. Ha a töltő ezt a numerikus kódot 
jeleníti meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Impulse Dynamics képviselőjével. 
7.6.5 4-es numerikus kód 
Ha a 4-es numerikus kód jelenik meg, az azt jelenti, hogy az OPTIMIZER Smart 
IPG azt észlelte, hogy a szív kontraktilitásának leadott modulációs terápiája a 
beültetett eszközben beprogramozott riasztási szint paraméter alatt van. Ha a töltő 
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ezt a numerikus kódot jeleníti meg, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Impulse 
Dynamics képviselőjével. 

7.6.6 5-ös numerikus kód 

Ha az 5-ös numerikus kód jelenik meg, az azt jelenti, hogy az OPTIMIZER Smart 
IPG hőmérséklete a töltési folyamat kezdetekor több mint 39 °C. Ez a numerikus 
kód akkor is megjelenhet, ha az OPTIMIZER Smart IPG hőmérséklete a töltés 
során 3 °C-nál többel emelkedik 10 perc alatt. Ha a töltő ezt a numerikus kódot 
ismételten, számos nap során megjeleníti, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az 
Impulse Dynamics képviselőjével. 
7.6.7 6-os numerikus kód 
Ha a 6-os numerikus kód jelenik meg, az azt jelenti, hogy az OPTIMIZER Mini 
töltő magában a töltőben észlelt hibát. Ha a töltő ezt a numerikus kódot jeleníti meg, 
kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Impulse Dynamics képviselőjével. 
7.6.8 7-es numerikus kód 
Ha a 7-es numerikus kód jelenik meg, az azt jelenti, hogy az OPTIMIZER Mini 
töltő azt észlelte, hogy fel nem ismert eszközön próbálják meg használni. Ha a töltő 
ezt a numerikus kódot jeleníti meg, kérjük, ellenőrizze, hogy a töltőpálca a 
beültetett OPTIMIZER Smart IPG-re van-e helyezve. Ha ez a kód azután is 
megjelenik, hogy a töltőpálcát a beültetett OPTIMIZER Smart IPG-re helyezte, 
kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Impulse Dynamics képviselőjével. 
7.6.9 8-as numerikus kód 
Ha a 8-as numerikus kód jelenik meg, az azt jelenti, hogy az OPTIMIZER Mini 
töltő azt észlelte, hogy miután megpróbálja feltölteni az OPTIMIZER Smart IPG-
ben lévő nagyon lemerült akkumulátort, az akkumulátor töltöttségi szintje mégis 
alacsony marad. Ha a töltő ezt a numerikus kódot jeleníti meg, kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot az Impulse Dynamics képviselőjével. 
1. megjegyzés: Ha a 0-s vagy 5–8-as numerikus kód megjelenik, a töltő 
automatikusan befejezi a töltési folyamatot. 
2. megjegyzés: Ha a 0-s vagy az 5-ös numerikus kód jelenik meg, a töltőt egy 
speciális állapotra lehet beállítani a töltés folyamat elvégzése érdekében. Ez az 
opció azonban csak az Impulse Dynamics szerviztechnikusainak áll rendelkezésre. 

7.7 Tisztítás 
Az OPTIMIZER Mini töltő kizárólag fertőtlenítő törlőkendőkkel tisztítható meg, szükség 
szerint. 
Figyelmeztetés: Az OPTIMIZER Mini töltő semmilyen részét NE merítse vízbe. Ez az 

egység sérüléséhez vezethet. Az OPTIMIZER Mini töltő korlátozott 
védelemmel rendelkezik a víz vagy nedvesség bejutásával szemben (külső 
behatásokkal szembeni védettségi besorolás: IP22). 

Figyelmeztetés: Az OPTIMIZER Mini töltő semmilyen részét NE sterilizálja mert az 
súlyosan károsíthatja a berendezést. 
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7.8 Karbantartás 
Az OPTIMIZER Mini töltő nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető részeket. Ha az 
OPTIMIZER Mini töltő nem működőképes, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Impulse 
Dynamics képviselőjével egy csere töltő igénylése érdekében. 
Figyelmeztetés: A berendezés semmilyen módosítása nem megengedett. 

Az OPTIMIZER Mini töltőben lévő akkumulátor várható élettartama 5 év. Ha az 
OPTIMIZER Mini töltő nem tudja teljesen feltölteni az OPTIMIZER Smart IPG-t vagy az 
OPTIMIZER IVs IPG-t, miután a töltő akkumulátor teljesen feltöltődött, kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot az Impulse Dynamics képviselőjével egy csere töltő igénylése érdekében. 

7.9 Tárolás és kezelés 
Az OPTIMIZER Mini töltő tervezése szerint a következő környezeti szélsőségeknek való 
expozíció után (miközben be van csomagolva szállításra) normálisan működik: 
(1) -20 °C és +60 °C között, (2) 10% és 100% közötti relatív páratartalom (lecsapódó vagy nem 
lecsapódó), 
(3) 500 hPa és 1060 hPa közötti légnyomás. 
Az OPTIMIZER Mini töltőt tilos szélsőségesen meleg vagy hideg körülményeknek 
kitenni. A betegeket utasítani kell arra, hogy az eszközöket ne hagyják hosszabb ideig az 
autóban vagy kültéren. A szélsőséges hőmérséklet, különösen a nagy meleg, károsíthatja 
az érzékeny elektronikát. A megfelelő működés érdekében a töltő nem használható, ha a 
környezeti hőmérséklet 27 °C feletti. Továbbá az ajánlott használati körülményt a 20% és 
75% közötti relatív páratartalom, valamint a 700 hPa és 1060 hPa közötti légnyomás 
jelenti. 
Figyelmeztetés: Az OPTIMIZER Mini töltő nem használható repülőgépen, és hajón 

történő használat előtt meg kell kérdezni a személyzetet. 
 

7.10 Hulladékkezelés 
Ha a betegnek már nincs szüksége az OPTIMIZER Mini töltőre, és visszaküldi azt, a 
visszaküldésről kérjük, értesítse az Impulse Dynamics képviselőjét. 
Figyelmeztetés: Az OPTIMIZER Mini töltőt NE dobja a kukába. Az OPTIMIZER Mini 

töltő lítium-akkumulátorokat, valamint nem RoHS alkatrészeket tartalmaz. Ha 
az OPTIMIZER Mini töltő ártalmatlanítására van szükség, megfelelően 
ártalmatlanítsa az OPTIMIZER Mini töltőt az ilyen anyagú termékek 
ártalmatlanítására vonatkozó helyi szabályozásoknak megfelelően. 
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I. FÜGGELÉK 
Elektromágneses interferencia információk (1/5. táblázat): 

 

IRÁNYELVEK ÉS GYÁRTÓI NYILATKOZAT – ELEKTROMÁGNESES ZAVARTŰRÉS 

Az OPTIMIZER Smart rendszer (az OMNI II Programmer OMNI Smart szoftverrel és az OPTIMIZER Mini 
töltő) az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben használható. Az OPTIMIZER Smart rendszer 
vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell az ilyen környezetben való alkalmazást. (Megjegyzés: Az 
OMNI II Programmer, OMNI Smart szoftverrel, esetén nem érvényes.) 

Zavartűrési 
vizsgálat 

IEC 60601 tesztszint Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet - 
irányelvek 

Elektrosztatikus 
kisülés a 
következőben 
meghatározottak 
szerint 

IEC 61000-4-2 

±6 kV kontakt 

±8 kV levegő 

±6 kV kontakt 

±8 kV levegő 

A padló fa, beton vagy kerámia 
csempe legyen. Ha a padlót 
szintetikus anyag fedi, a relatív 
páratartalomnak 
30%-nak vagy többnek kell lenni. 

Elektromos gyors 
tranziens 
/burst az IEC 

61000-4-4 

szabványban 

meghatározottak 

szerint 

±2 kV hálózati 
tápegység esetén 

±1 kV be-/kimeneti 
vezetékek esetén 

±0,5 kV hálózati vezeték 
esetén 

±1 kV be-/kimeneti 
vezetékek esetén 

A hálózati áramnak az átlagos kórházi 
környezetben jellemzőnek kell lenni. 
Ne működtessen motorokat vagy egyéb 
zajos elektromos berendezéseket 
ugyanazon az áramkörön, mint az 
OMNI II Programmer (OMNI Smart 
szoftverrel) vagy az OPTIMIZER Mini 
töltő. 

Túlfeszültség a 
következőben 
meghatározottak 
szerint 

IEC 61000-4-5 

±1 kV differenciál mód 

±2 kV közös mód 

±1 kV differenciál mód 

±2 kV közös mód 

A hálózati áram minőségének az átlagos 
üzleti vagy kórházi környezetben 
jellemzőnek kell lenni. 

Feszültségesések, 
rövid megszakítások 
és 
feszültségingadozáso
k a bemeneti 
tápvezetékeken a 
következőkben 
meghatározottak 
szerint 

IEC 61000-4-11 

‹5% UT (›95%-os esés az 
UT-ben) 
½ ciklusra 

40% UT (60%-os esés az 
UT-ben) 
5 ciklusra 

70% UT (30%-os esés az 
UT-ben) 
25 ciklusra 

‹5% UT (›95%-os esés az 
UT-ben) 
5 s-ra 

100%-os esés az UT-ben ½ 

ciklusra 60%-os esés az UT-

ben 5 ciklusra 30%-os esés 

az UT-ben 30 ciklusra 100%-

os esés az UT-ben 5 s-ra 

A hálózati áram minőségének az átlagos 
üzleti vagy kórházi környezetben 
jellemzőnek kell lenni. 

Megjegyzés: Ha az OMNI II 
Programmer (OMNI Smart szoftverrel) 
vagy az OPTIMIZER Mini töltő 
felhasználójának zavartalan működésre 
van szüksége a fő energiaellátás 
megszakadása esetén, ajánlott az OMNI 
II Programmer (OMNI Smart 
szoftverrel) vagy az OPTIMIZER Mini 
töltő áramellátását 
folyamatos tápforrásról vagy 
akkumulátorról biztosítani. 

Az elektromos 
vezeték frekvencia 
mágneses mezők 
(50/60 Hz) a 
következőkben 
meghatározottak 
szerint 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m Az elektromos vezeték frekvencia 
mágneses mezők (50/60 Hz) szintjének 
az átlagos üzleti vagy kórházi 
környezetben jellemzőnek kell lenni. 
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Elektromágneses interferencia információk (2/5. táblázat): 
 

IRÁNYELVEK ÉS GYÁRTÓI NYILATKOZAT – AZ OMNI II PROGRAMMER (OMNI SMART 
SZOFTVERREL) ELEKTROMÁGNESES ZAVARTŰRÉSE 

Az OPTIMIZER Programmer (OMNI Smart szoftverrel) az alábbiakban meghatározott elektromágneses 
környezetben használható. Az OPTIMIZER Programmer (OMNI Smart szoftverrel) vásárlójának vagy 
felhasználójának biztosítania kell az ilyen környezetben való alkalmazást. 

Zavartűrési 
vizsgálat 

IEC 60601 tesztszint Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet - 
irányelvek 

Elektrosztatikus 
kisülés (ESD) a 
következőben 
meghatározottak 
szerint 

IEC 61000-4-2 

Indirekt alkalmazás: 
± 2 kV, ± 4 kV, 
és ± 6 kV; 

kontakt kisülés: 
± 2 kV, ± 4 kV, 
és ± 6 kV; 

levegő kisülés: ± 2 kV, 
± 4 kV és ± 8 kV 

Indirekt alkalmazás: 
± 2 kV, ± 4 kV, 

és ± 6 kV; 

kontakt kisülés: 
± 2 kV, ± 4 kV, 
és ± 6 kV; 

levegő kisülés: 
± 2 kV, ± 4 kV, 

és ± 8 kV 

Megjegyzés: A rendszer 
helyreállítását vagy kezelői 
beavatkozást igénylő 
megengedhető degradáció, 
funkció- vagy 
teljesítménycsökkenés az 
interferáló jel 
eltávolításakor, de az 
IPG nem megfelelő 
újraprogramozása nem 
megengedett. 

A padló fa, beton vagy kerámia 
csempe legyen. Ha a padlót 
szintetikus anyag fedi, a relatív 
páratartalomnak 30%-nak vagy 
többnek kell lenni. 

Lehetséges, hogy a kezelőnek helyre 
kell állítania a rendszert, ha 
megszakad a kommunikáció az OMNI 
II interfészdoboz és a Tablet PC 
között. 

Elektromos gyors 
tranziensek/burst a 
következőkben 
meghatározottak 
szerint 

IEC 61000-4-4 

±1 kV be-/kimeneti 
vezetékek esetén 
(Ethernet) 

±1 kV be-/kimeneti 
vezetékek esetén 

 
Megjegyzés: A rendszer 
helyreállítását vagy kezelői 
beavatkozást igénylő 
megengedhető degradáció, 
funkció- vagy 
teljesítménycsökkenés az 
interferáló jel 
eltávolításakor, de az 
IPG nem megfelelő 
újraprogramozása nem 
megengedett. 

Az Ethernet hálózati útvonalnak az 
átlagos kórházi környezetben 
jellemzőnek kell lenni. Ne működtessen 
motorokat vagy egyéb elektromosan 
zajos berendezéseket az Ethernet-
vezeték közelében. 

Az elektromos 
vezeték frekvencia 
mágneses mezők 
(50/60 Hz) a 
következőkben 
meghatározottak 
szerint 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m Az elektromos vezeték frekvencia 
mágneses mezők (50/60 Hz) szintjének 
az átlagos üzleti vagy kórházi 
környezetben jellemzőnek kell lenni. 
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Elektromágneses interferencia információk (3/5. táblázat): 
 

IRÁNYELVEK ÉS GYÁRTÓI NYILATKOZAT – ELEKTROMÁGNESES ZAVARTŰRÉS (133) 

Az OMNI II Programmer (OMNI Smart szoftverrel) és az OPTIMIZER Mini töltő az alábbiakban meghatározott 
elektromágneses környezetben használható. Az OPTIMIZER Smart rendszer vásárlójának vagy felhasználójának 
biztosítania kell, hogy a berendezést ilyen környezetben alkalmazzák. 

 
Zavartűrési 
vizsgálat 

 
IEC 60601 tesztszint 

 
Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet - 

irányelvek 

   
Hordozható és mobil RF kommunikációs 
berendezések nem használhatók az OMNI II 
Programmer (OMNI Smart szoftverrel) vagy 
az OPTIMIZER Mini töltő bármely 
részéhez vagy kábeléhez az ajánlott 
szeparációs távolságnál közelebb, amelyet 
az adott jeladó frekvenciájának egyenletéből 
számítanak ki. 

 
Vezetett RF a 
következőben 
meghatározottak 
szerint 

 
3 Veff 

150 kHz – 80 MHz 

 
3 V 

Ajánlott szeparációs távolság 
 

 

d = 1,17 √ P 

IEC 61000-4-6    

 
Sugárzott RF a 
következőben 
meghatározottak 
szerint 

 
3 V/m 
80 MHz – 2,5 GHz 

 
3 V/m 

 
 

 

d = 0,35 √ P 80 MHz – 800 MHz1 

IEC 61000-4-3    
 

   d = 0,70 √ P 800 MHz – 2,5 MHz 
   „P” a jeladó er maximális névleges 

kimeneti teljesítményére vonatkozik 
wattban (W) a jeladó gyártója szerint. „d” 
az ajánlott szeparációs távolság méterben 
(m). 

   A rögzített RF jeladók mezőerősségének, 
egy elektromágneses helyszíni felmérésa 
által meghatározottak szerint, a compliance 
szint alattinak kell lenni minden 
frekvenciatartományban. b 

   A következő szimbólummal jelzett 
berendezések közelében interferencia 
alakulhat ki: 

    

 

1. megjegyzés: 80 MHz és 800 Mhz értéknél a magasabb frekvenciatartomány érvényes. 

2. megjegyzés: Lehetséges, hogy ezek az irányelvek nem felelnek meg minden beállításnak. Az elektromágneses terjedést az 
épületekben, tárgyakban és emberekben való elnyelődés és visszaverődés befolyásolja. 
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a A rögzített jeladókból, például rádió alapállomásokból (celluláris/vezeték nélküli) telefonokból és szárazföldi mobil 
rádiókból, amatőr rádiókból, AM és FM rádióadásokból és tévéadásokból, származó mezőerősségek nem jósolhatók meg 
pontosan elméletileg. Az elektromágneses helyszíni vizsgálatot figyelembe kell venni a rögzített RF jeladók által okozott 
elektromágneses környezet értékelésére. Ha a mért mezőerősség az OMNI II Programmer (OMNI Smart szoftverrel) 
használatának helyén meghaladja a vonatkozó RF megfelelési szintet, az OMNI II Programmert (OMNI Smart szoftverrel) 
meg kell figyelni a normál működés biztosítása érdekében. Rendellenes működés megfigyelése esetén további intézkedésekre 
lehet szükség, például az OMNI II Programmer (OMNI Smart szoftverrel) áthelyezése. 

b  150 kHz – 80 MHz frekvenciatartomány esetén a mezőerősségnek 3 V/m alattinak kell lennie. 
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Elektromágneses interferencia információk (4/5. táblázat): 
 

Hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések, valamint az OMNI II Programmer (OMNI 
Smart szoftverrel) vagy az OPTIMIZER Mini töltő közötti ajánlott szeparációs távolság 

Az OMNI II Programmert (OMNI Smart szoftverrel) és az OPTIMIZER Mini töltőt is korlátozott RF 
zajsugárzású elektromágneses környezetben kell használni. Az OMNI II Programmer (OMNI Smart szoftverrel) 
vagy az OPTIMIZER Mini töltő felhasználója segíthet megelőzni az elektromágneses interferenciát, ha 
fenntartja az alábbiakban leírt ajánlott minimális távolságot a hordozható és mobil RF kommunikációs 
berendezések (jeladók), valamint az OMNI II Programmer (OMNI Smart szoftverrel) vagy az OPTIMIZER 
Mini töltő között, 
amelyet a kommunikációs berendezések maximális kimeneti teljesítménye határoz meg. 

 
A jeladó névleges 

maximális kimeneti 
teljesítménye (W) 

Szeparációs távolság jeladó-frekvenciára lebontva (m) 

150 kHz – 80 MHz1 
 

 

d = 1,17 √ P 

80 MHz – 800 MHz1 
 

 

d = 0,35 √ P 

800 MHz – 2,5 GHz 
 

 

d = 0,70 √ P 

0,01 0,12 0,04 0,07 

0,1 0,37 0,11 0,22 

1 1,17 0,35 0,7 

10 3,7 1,11 2,22 

100 11,7 3,5 7,0 

Olyan jeladók esetén, amelyek maximális névleges kimeneti teljesítménye nincs fent felsorolva, az ajánlott szeparációs 
távolság d méterben (m) a jeladó frekvenciájára vonatkozó egyenlet segítségével megbecsülhető, ahol P a jeladó maximális 
névleges kimeneti teljesítménye wattban (W) a jeladó gyártója szerint. 

1. megjegyzés: 80 MHz és 800 Mhz értéknél a magasabb frekvenciatartomány érvényes. 

2. megjegyzés: Lehetséges, hogy ezek az irányelvek nem felelnek meg minden beállításnak. Az elektromágneses terjedést az 
épületekben, tárgyakban és emberekben való elnyelődés és visszaverődés befolyásolja. 

Elektromágneses interferencia információk (5/5. táblázat): 
 

A rádióberendezésekről (RED) szóló (2014/53/EU) irányelvnek való 
megfelelőség 

Az OMNI II programozó (OMNI Smart szoftverrel) megfelel a rádióberendezésekről (RED) szóló 
(2014/53/EU) irányelv követelményeinek. 

Vonatkozó szabvány Megfelelőségi 
követelmények 

ETSI EN 302 195 v2.1.1 
(2016-06) 

EN 60601-1-21 

Sugárzott H-mező (normál és extrém körülmények között) 

Bizonytalan kibocsátások (sugárzott), (jeladó) 

A moduláció frekvenciatartománya (normál és extrém körülmények között) 

Bizonytalan sugárzás (vevő) 

1A megfelelőség inkább az EN 60601-1-2 szabványra vonatkozik, mint a két harmonizált szabványra (ETSI EN 301 489-1 
és ETSI EN 301 489-31). Ennek az az oka, hogy az ETSI szabvány nem minden szakasza alkalmazható, az 
alkalmazhatókat pedig az EN 60601-1-2 szabványban leírt tesztelés lefedi, amely egyenértékű tesztmódszereket és 
teljesítménykritériumokat használ, amelyek 
ugyanannyira vagy akár még jobban korlátozóak, mint az ETSI EN 301 489-1 és ETSI EN 301 489-31 szabványokban lévők. 
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II. FÜGGELÉK 
Kommunikáció/telemetria 
Az OPTIMIZER Mini IPG és az OMNI II Programmer között: 

• Az OPTIMIZER Mini IPG és az OMNI II Programmer között: 
o PPM: „0” = 180 µs, „1” = 270 µs 
o 14,5 kHz LC impulzus által kiváltott 
o 1 ciklus per impulzus, ameddig 10%-ra nem csillapodik 
o Befektetett energia impulzusonként 0,36 µJ → 5,14 mWcsúcsimpulzusonként; 

1,8 mWátlag 

• Az OPTIMIZER II Programmer és az OMNI Mini IPG között: 
o AM: „0” = nem hordozó, „1” = hordozó 305 µs esetén 
o 23 kHz hordozó frekvencia 
o Teljesítmény: 0,56 Wcsúcs; 0,27 Wátlagos 

III. FÜGGELÉK 
Az eszköz/az eszköz interakciójának vizsgálata: 
Kísérő eszközzel (pl. ICD, pacemaker) rendelkező betegeknél további tesztelésre van 
szükség a beültetési eljárás végén annak biztosítása érdekében, hogy mind az OPTIMIZER 
Mini IPG (azaz OPTIMIZER Smart IPG vagy OPTIMIZER IVs IPG), mind a kísérő eszköz 
megfelelően működik. A szükséges tesztelési eljárás lépései a következők: 

1. Programozza be úgy az ICD-t, hogy az ne adjon le antitachycardia terápiát a jelen 
teszt során. 

2. Aktiválja a szív kontraktilitásának modulációs terápiáját, és programozza be az 
OPTIMIZER Mini IPG érzékelő ablakait, hogy konzisztensen adják le a szív 
kontraktilitásának modulációs terápiáját a kísérő eszköz jelenlétében. 

3. Bővítse ki ismételten a CCM™-jel késleltetését, és figyelje meg a valós idejű 
intrakardiális elektrogramokat (ICD-EGM), hogy meghatározza a CCM™-jel 
késleltetésének maximálisan megengedett mértékét, mielőtt az ICD a szív 
kontraktilitásának modulációs terápia impulzusait helytelenül R hullámokként 
érzékeli. 

4. Dokumentálja a CCM™-jel maximális késleltetését. 
5. Programozza újra a CCM™-jel késleltetését a tesztelés előtti értékre. 
6. Dokumentálja a CCM™-jel késleltetésének újraprogramozását az IPG beállítás 

paraméterkiírásával. 
7. Programozza újra az ICD-t, hogy az képes legyen antitachycardia terápia leadására. 
8. Dokumentálja az antitachycardia terápia reaktiválását az ICD beállítás 

paraméterkiírásával. 
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