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http://www.google.com/imgres?q=symbol+for+do+not+use+if+package+is+damaged&hl=en&sa=X&biw=1191&bih=553&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=BzECZj_5tfGOXM:&imgrefurl=http://www.cookmedical.com/ourProducts.do&docid=YeuLN73wkrXEmM&imgurl=http://www.cookmedical.com/img/ProductLabels-DamagedPackage.jpg&w=150&h=96&ei=oCOAUND8Oo2v0AG0-4CAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=291&vpy=219&dur=2736&hovh=76&hovw=120&tx=51&ty=52&sig=114843065333532426192&page=1&tbnh=76&tbnw=120&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:1,s:0,i:74
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1. ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМАТА НА ПРОГРАМАТОРА  

OMNI II PROGRAMMER (СЪС СОФТУЕР OMNI SMART 

SOFTWARE) 

1.1 Описание 

Системата на програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software) позволява на лекаря да извлича данни и да програмира имплантируемите 

импулсни генератори OPTIMIZER Smart IPG и OPTIMIZER IVs IPG. Софтуерът на 

програматора работи на лаптоп Lenovo със сензорен дисплей, свързан към 

интерфейсна кутия на програматора. Комуникацията между интерфейса на 

програматора и имплантируемия импулсен генератор (IPG) се извършва чрез палка 

на програматора, поставена директно над мястото на имплантиране. Палката на 

програматора комуникира чрез магнитноиндукционна телеметрия с импулсния 

генератор (IPG), имплантиран в пациента. Разбирането на инструкциите, които се 

съдържат в това ръководство, относно начина на работа със системата на 

програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) е съществено 

важно за правилната работа на импулсните генератори OPTIMIZER Smart IPG  

и OPTIMIZER IVs IPG. 

 

Фигура 1: Програматор OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software)  

и палка на програматора 
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Предупреждение: Програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software) може да претърпи смущения от други електрически 

устройства, които работят в близост. Преносимото и мобилното 

радиочестотно оборудване е особено вероятно да причинява 

смущения в нормалната функция на програматора. Ако програ-

маторът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) 

не функционира според очакваното, такива смущения трябва 

винаги да бъдат взети предвид. Друго оборудване, дори ако не 

нарушава ограниченията за емисии по CISPR, също може да 

причини смущения на програматора OMNI II Programmer  

(със софтуер OMNI Smart Software). 

1.2 Функции на програматора 

Програматорът може да изпълнява следното: 

• Четене (извличане на данни) на параметрите на OPTIMIZER Smart IPG  

и OPTIMIZER IVs IPG, както са програмирани в текущия момент 

• Промяна на параметрите на OPTIMIZER Smart IPG и OPTIMIZER IVs IPG 

• Четене на ЕКГ сигнали от пациент и показване за анализ 

• Извличане на статистически данни, натрупани от OPTIMIZER Smart IPG  

и OPTIMIZER IVs IPG по време на работа 

• Регистриране на активността на OPTIMIZER Smart IPG и OPTIMIZER IVs IPG 

• Съхраняване на стандартни програми за бъдеща употреба 

• Програмиране на OPTIMIZER Smart IPG и OPTIMIZER IVs IPG към 

безопасни стойности на параметрите в ситуации на спешност 

Наред с това програматорът може също да изпълнява следното: 

• Да бъде дистанционно управляван от друг програматор 

• Да управлява дистанционно друг програматор 

• Да качва и изтегля регистрационни файлове към/от специален отдалечен 

сървър 

1.3 Компоненти на програматора 

Системата на програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software) се състои от: 

• Програматор OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) 

o Таблет на програматора OMNI II Programmer с инсталиран софтуер 

OMNI II и OMNI Smart Software 

o Интерфейсна кутия на програматора OMNI II Programmer 

o Кабел на интерфейсната кутия на програматора OMNI II Programmer 

o Медицински клас Ethernet изолатор с Ethernet пач кабел 
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• Палка на програматора OMNI II Programmer 

• Удължителен кабел на палката на програматора OMNI II Programmer 

• ЕКГ кабел с един проводник (3-жилен) 

• Медицински клас електрозахранване 

• Захранващ кабел със CE маркировка 

• Принтер с Bluetooth технология с променливотоков (AC) адаптер 

Предупреждение: Използването на елементи, различни от посочените по-горе,  

или по начин, който не съответства на тези инструкции, може да 

причини повреда на програматора OMNI II Programmer  

(със софтуер OMNI Smart Software). 

1.4 Свързване на компонентите на програматора за работа 

• Свържете USB края на кабела на интерфейсната кутия към USB порта 

отстрани на таблета. Свържете другия край (с конектор тип LEMO®) към 

порта, обозначен с USB, на задния панел на интерфейсната кутия на 

програматора.  

• Свържете конектора на кабела на палката на програматора OMNI II 

Programmer към порта, обозначен с WAND (ПАЛКА), на задния панел  

на интерфейсната кутия на програматора. 

Забележка: Ако е необходимо, може да се използва удължителният кабел 

на палката, за да се удължи обхвата на палката на програматора. Свържете 

единия край на удължителния кабел към конектора за кабел на палката на 

програматора, а другия край – към порта, обозначен с WAND (ПАЛКА),  

на задния панел на интерфейсната кутия на програматора. 

• Свържете ЕКГ кабела (3-жилен с конектор тип LGH) към порта, обозначен  

с ECG (ЕКГ), на задния панел на интерфейсната кутия на програматора. 

Предупреждение: Не се опитвайте да свързвате никакво захранвано през кабел 

устройство (например принтер с кабелна връзка) към програ-

матора OMNI II. Това може да създаде риск за електрическата 

безопасност на пациента. 

 

Фигура 2: Интерфейсна кутия на програматора OMNI II Programmer 
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1.5 Палка на програматора 

Палката на програматора има три бутона: 

• Извличане на данни 

• Програмиране 

• Програма за спешност с набор безопасни параметри 

Палката на програматора има също и три различни групи светлинни индикатори: 

• Светлинният индикатор за захранване, разположен отляво на символа за 

захранване, свети, когато палката на програматора е включена. 

• Светлинните индикатори на символа с черти показват силата на телемет-

ричния сигнал между палката на програматора и импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Светлинният индикатор за програмиране за спешни случаи, разположен над 

бутона за програмиране за спешни случаи, мига няколко пъти, след като 

програмирането за спешни случаи е успешно завършено. 

 

Фигура 3: Палка на програматора OMNI II Programmer 

1.6 Зареждане на батерията на таблета на програматора  

OMNI II Programmer 

Предупреждение: Зареждайте батерията на таблета на програматора OMNI II 

Programmer само със захранващото устройство от медицински 

клас, предоставено със системата на програматора OMNI II 

Programmer (със софтуер OMNI Smart Software). Не се 

опитвайте да зареждате батерията на таблета с никакво друго 

захранващо устройство. 

Забележка: Захранващият кабел, използван със захранващото устройство от 

медицински клас, трябва да има CE маркировка. 
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За да заредите батерията на таблета на програматора OMNI II Programmer: 

• Свържете DC изходния конектор на захранващото устройство от 

медицински клас към захранващия входен конектор на таблета (разположен 

в долната дясна част на таблета и обозначен с жълто гнездо). 

• Свържете единия край на захранващия кабел със CE маркировка към 

променливотоковия (AC) входен конектор на захранващото устройство от 

медицински клас и след това свържете другия край към електрически 

контакт от болничен клас. Уверете се, че захранващото напрежение  

е в диапазона от 100 до 240 VAC, 50/60 Hz и че електрическият контакт има 

правилно заземена връзка. 

• Когато зареждате батерията на таблета на програматора OMNI II 

Programmer, оставете вътрешната батерия да се зарежда за пълни 24 часа, 

преди да се опитате да използвате програматора OMNI II Programmer  

(със софтуер OMNI Smart Software) при имплантирането. Препоръчително  

е батерията на таблета на програматора OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software) редовно да се зарежда между употребите. 

1.7 Работа с програматора OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software) 

Забележка: Програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software) трябва да се използва като устройство, което се захранва от батерия. 

Свързвайте го към електрическата мрежа само когато е необходимо зареждане на 

батерията на таблета. Програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI 

Smart Software) няма да може да извлича данни или да програмира OPTIMIZER 

Smart IPG и OPTIMIZER IVs IPG, докато таблетът на програматора OMNI II 

Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) не бъде изключен от 

електрическата мрежа. 

Таблетът на програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) 

трябва да бъде изключен от захранваното с кабел захранващото устройство преди 

употреба. Изключете DC изходния конектор на захранващото устройство от 

медицински клас от захранващия входен конектор, разположен отзад на таблета. 

Забележка: Позиционирайте програматора OMNI II Programmer (със софтуера 

OMNI Smart Software) така, че изключването му от електрическата мрежа да не  

е възпрепятствано. 

1.8 Използване на сензорния дисплей на таблета на 

програматора OMNI II Programmer 

Таблетът на програматора OMNI II Programmer е оборудван със сензорен дисплей. 

Изборът на опции на екрана може да се извършва чрез докосване на екрана с пръст 

или с прикрепения стилус. 

Внимание: Използването на остри предмети или обикновени средства за писане 

(писалка, молив) може да повреди сензорния дисплей. 
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1.9 Бутони и символи на таблета на програматора OMNI II 

Programmer  

Таблетът на програматора OMNI II Programmer има 3 бутона и 3 осветени 

индикаторни символа, разположени от лявата страна под тъчпада. Те имат 

следните функции (от ляво надясно): 

Бутони (горен ред от ляво надясно): 

• Главен превключвател 

• Смяна на потребител (дезактивирано) 

• Функция за завъртане на екрана (дезактивирано) 

Осветени индикаторни символи (долен ред от ляво надясно): 

• Обозначава, че WLAN/WIFI функцията е активна 

• Обозначава, че функцията Bluetooth е активна (не е показан на всички 

модели таблети) 

• Обозначава работа на твърдия диск 

 

Фигура 4: Пример на бутони и осветени символи  

на таблета на програматора OMNI II Programmer 

1.10 Подмяна на батерията на таблета на програматора OMNI II 

Programmer  

Таблетът на програматора OMNI II Programmer се захранва от батерия, която може 

да изисква подмяна, ако не се зарежда правилно. Свържете се с местния 

представител на Impulse Dynamics, ако ви е необходима батерия за подмяна. 

Предупреждение: Правилното изхвърляне на използваната батерия е съществено 

важно. Изхвърляйте използваната батерия съгласно местните 

изисквания относно опазването на околната среда. 

Предупреждение: Никога не пробивайте и не изгаряйте използвана батерия. 
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1.11 Периодично почистване 

Предупреждение: НЕ опитвайте да стерилизирате програматор OMNI II 

Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) или палката  

на програматора, защото всеки такъв опит може сериозно на 

повреди оборудването. 

Предупреждение: НЕ потапяйте никаква част от програматора OMNI II 

Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) във вода. Може 

да възникне повреда на устройството. Системата на програ-

матора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) 

не е защитена от проникване на вода или влага (клас на защита 

срещу проникване IPX0). 

Предупреждение:  Винаги изключвайте програматора OMNI II Programmer  

(със софтуер OMNI Smart Software) преди почистване. 

След всяка употреба е препоръчително да се използва мека кърпа, навлажнена  

с антибактериален почистващ разтвор, за забърсване на външния корпус на 

програматора, ЕКГ кабелите и най-вече палката на програматора. Не използвайте 

разтворители или почистващи кърпи, напоени с химически почистващи вещества. 

1.12 Съхранение и боравене 

Програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) и палката 

на програматора са проектирани да функционират нормално, след като са били 

изложени (докато са опаковани за транспортиране) на следните екстремни околни 

условия: (1) -20°C до +70°C, (2) относителна влажност 10% до 100% (със или без 

конденз), (3) атмосферно налягане 500 hPa до 1060 hPa. 

Препоръчителните условия за нормално използване са: (1) 0°C до +55°C,  

(2) относителна влажност между 20% и 75% и (3) атмосферно налягане между 

700 hPa и 1060 hPa. 

Предупреждение: Програматорът OMNI II (със софтуер OMNI Smart Software)  

не трябва да се използва на борда на самолет, освен в случай  

че има одобрение от екипажа. 

 

1.13 Допълнителни бележки 

Програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) има 

изолирана връзка за пациента със защита от дефибрилация. 

По принцип контакт между палката на програматора и кожата на пациента трябва 

да се избягва поради риск от кръстосано замърсяване. 

Интерфейсната кутия на програматора OMNI II Programmer има батерия за 

програмиране в резервен безопасен режим. Тази батерия не е предназначена да 

бъде подменяна от оператора. Тя може да бъде подменяна само от специален 

сервизен персонал на Impulse Dynamics. 

Забележка: Системата на програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI 

Smart Software) не съдържа никакви части, които да изискват обслужване от 

потребителя. Тя трябва да бъде подменена, ако не работи съгласно своите 

спецификации. 
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Предупреждение: НЕ изхвърляйте интерфейсната кутия на програматора OMNI II 

Programmer или палката на програматора заедно с битовите 

отпадъци. Интерфейсната кутия на програматора OMNI II 

Programmer съдържа литиева батерия, както и компоненти 

извън директивата RoHS. Палката на програматора съдържа 

компоненти извън директивата RoHS. Ако се налага изхвърляне 

на интерфейсната кутия на програматора OMNI II Programmer 

или палката на програматора, изхвърлете правилно интер-

фейсната кутия на програматора OMNI II Programmer или 

палката на програматора съгласно местните разпоредби, 

уреждащи изхвърлянето на такива материали. 

Програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) е класи-

фициран като оборудване от Клас II, когато е свързан към електрозахранването,  

и вътрешно захранвано медицинско (ME) оборудване, когато захранването на 

лаптопа не е свързано към електрическа мрежа. 

Палката на програматора е класифицирана като част в контакт с пациента тип BF  

и ЕКГ каналът е класифициран като устойчива на дефибрилация част в контакт  

с пациента тип BF. 

2. ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР НА СИСТЕМАТА НА ПРОГРА-

МАТОРА OMNI II PROGRAMMER (СЪС СОФТУЕР 

OMNI SMART SOFTWARE) 

Системата на програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) 

съдържа приложен софтуер, който се използва за прочитане и промяна на параметрите, 

които управляват импулсните генератори OPTIMIZER Smart IPG и OPTIMIZER IVs IPG. 

2.1 Екран за избор 

Когато програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) 

бъде включен, се извежда екран за избор след завършване на процедурата  

за стартиране. Щракнете върху съответния бутон за желаната операция. 
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Фигура 5: Екран за избор на програматора OMNI II Programmer  

(със софтуер OMNI Smart Software) 

2.1.1 OMNI 

• Бутоните, които се съдържат в полето OMNI, са дезактивирани и не 

могат да се използват със системата OPTIMIZER III.  

2.1.2 OMNI II 

Бутоните, които се съдържат в полето OMNI II, са предназначени за 

използване с импулсен генератор OPTIMIZER IVs IPG. 

• Clinical Mode (Клиничен режим): За обичайно програмиране на 

импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG. 

• Remote Mode (Дистанционен режим): За дистанционно управление 

на друг програматор OMNI II Programmer чрез софтуера OMNI II 

(вижте раздел 3.20). 

• Remote Listener (Дистанционно наблюдение): За дистанционно 

наблюдение на друг програматор OMNI II Programmer чрез софтуера 

OMNI II (вижте раздел 3.20). 

2.1.3 OMNI Smart 

Бутоните, които се съдържат в полето OMNI Smart, са предназначени  

за използване с импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG. 

• Clinical Mode (Клиничен режим): За обичайно програмиране на 

импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG. 

• Remote Mode (Дистанционен режим): За дистанционно управление 

на друг програматор OMNI II Programmer чрез софтуера OMNI Smart 

(вижте раздел 4.21). 
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• Remote Listener (Дистанционно наблюдение): За дистанционно 

наблюдение на друг програматор OMNI II Programmer чрез софтуера 

OMNI Smart (вижте раздел 4.21). 

2.1.4 Други 

Бутоните, изведени в долната част на екрана за избор, са предназначени  

за други системни функции. 

• System Admin (Системен администратор): Тази опция позволява 

специални настройки на програматора OMNI II Programmer  

(със софтуер OMNI Smart Software). Тя е предназначена за 

използване само от техническия екип на Impulse Dynamics и не  

е необходима при обичайната клинична употреба. 

• Configuration (Конфигуриране): Изборът на бутона Configuration 

(Конфигуриране) отваря изскачащ прозорец за допълнителни 

настройки. 

o Set Bluetooth (Настройване на Bluetooth): Конфигуриране на 

настройки за Bluetooth, необходими за свързване на принтер. 

o Network Configuration (Конфигуриране на мрежа): Конфи-

гуриране на мрежови настройки (LAN и WLAN), необходими за 

дистанционно управление и дистанционен режим на програматора 

OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software). 

o Set Default Printer (Настройване на принтер по подразбиране): 

Избор на принтера по подразбиране, който да се използва от 

програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software). 

• Log File Manager (Диспечер на регистрационни файлове): Тази 

опция позволява специални настройки на програматора OMNI II 

Programmer (със софтуер OMNI Smart Software). Тя е предназначена 

за използване само от техническия екип на Impulse Dynamics и не  

е необходима при обичайната клинична употреба. 

• Shutdown (Изключване): Избирането на червения бутон за изключване 

на екрана за избор изключва (OFF) програматора OMNI II Programmer 

(със софтуер OMNI Smart Software). 

2.2 Основна работа на приложението OMNI II на програматора 

След като бъде избран бутонът Clinical Mode (Клиничен режим) от полето  

OMNI II на екрана за избор, се извежда основният екран на приложението OMNI II 

на програматора. 

2.2.1 Комуникация с импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG 

Лекарят може да получи данни от импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG 

чрез палката на програматора, която трябва да бъде поставена над мястото 

на имплантиране на пациента.  

Внимание: Палката на програматора трябва да бъде внимателно почиствана 

между използванията и увивана, когато е необходимо, за да се 

предотврати замърсяване или дразнене на кожата на пациента. 
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2.2.2 Извличане на данни и програмиране 

Импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG има набор от параметри, които 

управляват неговата работа. Стойностите на тези параметри се наричат 

стойности на устройството (параметри). 

Приложението OMNI II на програматора може да чете стойностите на 

устройството чрез командата Interrogate (Извличане на данни). Това трябва 

да е първото действие, извършено от лекаря, за да осъществи достъп до 

информация от импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG. Ако процесът на 

извличане на данни е успешен, стойностите на устройството се зареждат  

и показват на екрана на приложението OMNI II на програматора. 

Стойностите, изведени на екрана на приложението OMNI II на програматора, 

се наричат стойности на програматора (параметри). 

Лекарят може да види някои от тези стойности също и в графичен вид. 

Лекарят може да преглежда и модифицира стойностите на програматора 

чрез приложението OMNI II на програматора. Модифицираните стойности 

на програматора могат след това да бъдат прехвърлени към устройството 

OPTIMIZER IVs чрез командата Program (Програмиране). 

Имайте предвид, че модифицираните стойности на параметрите, изведени 

на екрана на програматора, НЕ се прехвърлят към импулсния генератор 

(IPG), докато не бъде изпълнена командата Program (Програмиране). 

Ако новите стойности на параметрите не постигат желания клиничен 

резултат, те могат да бъдат отменени чрез командата Undo (Отмяна).  

Тази команда нулира параметрите на устройството към предходно 

програмираните. 

Командата Urgent Programming (Спешно програмиране) програмира 

импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG със стандартни безопасни 

стойности на параметрите (CCM OFF). Има икона Urgent Programming 

(Спешно програмиране) в лентата за програмиране и еквивалентна икона 

в раздела Tools (Инструменти) на лентата с менюта. Има също така бутон 

Emergency Programming (Програмиране за спешни случаи) на палката  

на програматора. 

Полезните комбинации от параметри могат да бъдат съхранявани като 

файлове със стандарти (те понякога се наричат също и „потребителски 

предварителни настройки“). Файловото разширение за файл със стандарт  

е „.tip“. След създаването на даден стандарт той може да бъде зареден  

за пациенти, които изискват подобен набор програмирани стойности.  

Командите Open (Отваряне) и Save (Запазване) на приложението OMNI II 

на програматора четат и записват данни от и в .tip файловете. Така, 

приложението OMNI II на програматора може също да се използва като 

редактор на стандарти (вижте раздел 3.6). 
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2.2.3 Инструменти за мониторинг 

Системата на програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software) предлага интерфейс на програматора, който има вграден канал за 

електрокардиография. ЕКГ на пациента се извежда в долната част на екрана 

на приложението OMNI II на програматора. 

Предупреждение: Изведената ЕКГ е с качество на мониторинг, а не  

с диагностично качество. Не основавайте клиничните 

диагностични решения на базата на изведената ЕКГ.  

По-специално, важно е да се отбележи, че градиентът  

на диаграмата не е типичните 25 или 50 mm/sec. 

Приложението OMNI II на програматора може да се използва за 

настройване на устройството OPTIMIZER IVs към Marker Mode (Режим 

Маркер). Маркерите са флагове, които представят различните състояния на 

устройството и събития, разпознати по време на работата му. В този режим 

всички събития, разпознати и генерирани от импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG, се извеждат в прозореца на ЕКГ на пациента, 

синхронизирани с ЕКГ сигнала на пациента. 

• Приложението OMNI II на програматора води регистър на всички 

взаимодействия, които се осъществяват с импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG. 

• Сегменти на (маркираната) ЕКГ на пациента могат да бъдат записани  

и достъпът до тях е лесен чрез опциите на Log (Регистър). 

• Импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG поддържа запис на всички 

събития и състояния, които са възникнали. Тези записи могат да бъдат 

изтеглени от устройството OPTIMIZER IVs в програматора OMNI II 

Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) и броят възниквания на 

всяко събитие може да бъде прегледан в прозореца Statistics 

(Статистика) на приложението OMNI II на програматора. 

• Приложението OMNI II на програматора може да се използва за 

измерване на импеданса на LS и RV проводниците. 

2.3 Основна работа на приложението OMNI Smart на 

програматора 

След като бъде избран бутонът Clinical Mode (Клиничен режим) от полето OMNI 

Smart на екрана за избор, се стартира приложението OMNI Smart на програматора, 

което предлага различни команди за комуникация, извличане на данни  

и програмиране на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG. 

2.3.1 Комуникация с импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG 

Лекарят може да получи данни от импулсния генератор OPTIMIZER  

Smart IPG чрез палката на програматора, която трябва да бъде поставена над 

мястото на имплантиране на пациента.  

Внимание: Палката на програматора трябва да бъде внимателно почиствана 

между използванията и увивана, когато е необходимо, за да се 

предотврати замърсяване или дразнене на кожата на пациента. 
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2.3.2 Извличане на данни и програмиране 

Импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG има набор от параметри, 

които управляват неговата работа. Стойностите на тези параметри се 

наричат стойности на устройството (параметри). 

Приложението OMNI Smart на програматора може да чете стойностите на 

устройството чрез командата Interrogate (Извличане на данни). Това трябва 

да е първото действие, извършено от лекаря, за да осъществи достъп до 

информация от импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG. Ако процесът 

на извличане на данни е успешен, стойностите на устройството се зареждат 

и показват на екрана на приложението OMNI Smart на програматора. 

Стойностите, изведени на екрана на приложението OMNI Smart на 

програматора, се наричат стойности на параметри. 

Лекарят може да види някои от тези стойности също и в графичен вид. 

Лекарят може да преглежда и модифицира стойностите на параметрите чрез 

приложението OMNI Smart на програматора. Модифицираните стойности на 

параметрите могат след това да бъдат прехвърлени към импулсния 

генератор OPTIMIZER Smart IPG чрез командата Program (Програмиране). 

Имайте предвид, че модифицираните стойности на параметрите, изведени 

на екрана на програматора, НЕ се прехвърлят към импулсния генератор 

(IPG), докато не бъде изпълнена командата Program (Програмиране). 

Ако новите стойности на параметрите не постигат желания клиничен 

резултат, те могат да бъдат отменени чрез командата Undo (Отмяна).  

Тази команда нулира параметрите на устройството към предходно 

програмираните. 

Командата Urgent (Спешно) програмира импулсния генератор OPTIMIZER 

Smart IPG със стандартни безопасни стойности на параметрите (CCM OFF). 

Командата Urgent (Спешно) може да бъде инициирана чрез щракване върху 

бутона Urgent (Спешно) в лентата с инструменти или натискане на бутона 

Еmergency (Спешност) на палката на програматора. 

Полезните комбинации от параметри могат да бъдат съхранявани като 

файлове със стандарти (те понякога се наричат също и „потребителски 

предварителни настройки“). Файловото разширение за файл със стандарт  

е „.tip“. След създаването на даден стандарт той може да бъде зареден  

за пациенти, които изискват подобен набор програмирани стойности.  

Командите Open (Отваряне) и Save (Запазване) на приложението OMNI 

Smart на програматора четат и записват данни от и в .tip файлове със 

стандарти. Така, приложението OMNI Smart на програматора може също да 

се използва като редактор на стандарти (вижте раздел 4.5). 

2.3.3 Инструменти за мониторинг 

Системата на програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software) предлага интерфейс на програматора с вграден канал за електро-

кардиография. ЕКГ на пациента се извежда в горната част на екрана на 

приложението OMNI Smart на програматора. 
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Предупреждение: Изведената ЕКГ е с качество на мониторинг, а не  

с диагностично качество. Не основавайте клиничните 

диагностични решения на базата на изведената ЕКГ.  

По-специално, важно е да се отбележи, че градиентът на 

диаграмата не е типичните 25 или 50 mm/sec. 

Приложението OMNI Smart на програматора може да се използва за 

настройване на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG към режим 

Marker (Маркер). Маркерите са флагове, които представят различните 

състояния на устройството и събития, разпознати по време на работата му.  

В този режим всички събития, разпознати и генерирани от импулсния 

генератор OPTIMIZER Smart IPG, се извеждат в прозореца на ЕКГ, 

синхронизирани с ЕКГ сигнала на пациента. 

• Приложението OMNI Smart на програматора води регистър на всички 

взаимодействия, които се осъществяват с импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Сегменти от (маркираната) ЕКГ на пациента могат да бъдат записани 

и след това достъпът до тях е лесен чрез бутона Browse (Преглед) 

(вижте раздел 4.1.10). 

• Импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG поддържа запис на 

всички събития и състояния, които са възникнали. Тези записи могат 

да бъдат изтеглени от импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG  

в програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software) и броят възниквания на всяко събитие може да бъде 

прегледан в лентата със статистика на приложението OMNI Smart на 

програматора (вижте раздел 4.15). 

• Приложението OMNI Smart на програматора може да се използва за 

измерване на импеданса на LS и V проводниците (вижте раздел 4.16). 

2.3.4 Затваряне на приложението на програматора 

Щракването върху „X“ в горния десен ъгъл на екрана на приложението 

OMNI Smart на програматора ще затвори приложението и ще върне 

програматора към екрана за избор. 
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3. СОФТУЕР OMNI II  

Софтуерът OMNI II е приложение, което се използва за четене и модифициране на 

параметрите, които управляват импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG. Този раздел 

описва различните функции на софтуера OMNI II. 

3.1 Екран на приложението OMNI II на програматора 

Когато софтуерът OMNI II бъде стартиран, приложението OMNI II на 

програматора извежда основния екран, който включва следното:  

• Лента на заглавието 

• Лента с менюта (с изведеното съдържание на избрания раздел) 

• Раздели с параметри 

• Лента за програмиране 

• Лента на регистъра 

• Прозорец за ЕКГ 

• Лента със статистика 

• Лента на състоянието 

 

Фигура 6: Основен екран на приложението OMNI II на програматора 
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3.1.1 Лента на заглавието 

Лентата на заглавието се извежда в най-горната част на прозореца.  

Тя идентифицира текущо стартирания софтуер и източника на данни, който 

може да бъде: 

• Импулсен генератор OPTIMIZER IVs IPG, в който случай са 

изведени серийният номер на устройството и датата и часът на 

последното извличане на данни, или 

• Файл, съдържащ номиналните стойности на определен модел,  

в който случай е изведено неговото име, или 

• Файл, съдържащ набор от стойности на параметри, които вече са 

използвани и запазени, в който случай е изведено неговото име. 

3.1.2 Лента с менюта 

Лентата с менюта се извежда под лентата на заглавието. Тя съдържа 

командите на приложението OMNI II на програматора, групирани в следните 

раздели: 

• File (Файл): съдържа команди за четене и задаване на параметрите  

на импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG, команди за боравене  

с файлове и команди за файловете със стандарти. 

• Tools (Инструменти): съдържа комуникационни команди, използвани 

за диагностика, програмиране и LS диагностични инструменти. 

• View (Изглед): съдържа команди за превключване на изгледи. 

• Communication (Комуникация): съдържа команди за дистанционна 

работа и мониторинг. 

• Log (Регистър): съдържа инструменти за създаване, записване, 

филтриране и експортиране на регистрационни файлове. 

• Info (Информация): съдържа команди, използвани за извеждане  

на информация относно импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG  

и версията на софтуера OMNI II, както и информация за батерията  

на интерфейса и команда Help (Помощ). 

Изберете раздела, за да се изведе списъкът с опции/команди във  

всеки раздел.  

За да инициирате желана опция/команда, изберете нейната съответна икона.  

Ако дадена опция или команда има име, последвано от точки, това означава, 

че ще се изведе диалогов прозорец, когато тази опция или команда бъде 

избрана. 

Когато икона на команда е изведена в сиво в менюто, това означава,  

че командата не е достъпна в текущия момент. 

Съдържанието на всеки раздел от лентата с менюта е показано в таблиците, 

започващи на следващата страница. 
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3.1.2.1 Меню на раздела File (Файл) 

 

Име на команда Описание 

Interrogate 

(Извличане  

на данни) 

Чете стойностите на параметрите на импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG. Тези стойности стават стойности на 

програматора на приложението OMNI II на програматора. 

Program 

(Програмиране) 

Задава стойностите на импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG 

към текущите стойности на програматора на приложението  

OMNI II на програматора. Тази команда е активирана само ако 

няма конфликт на параметри. 

Undo (Отмяна) Ако импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG е бил преп-

рограмиран с нов набор от стойности на параметри, командата 

Undo (Отмяна) нулира стойностите на импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG към предходно програмираните.  

Cancel (Отказ) Ако някоя от стойностите на програматора бъде променена, 

опцията Cancel (Отказ) става достъпна. Избирането на тази 

команда ще нулира стойностите на програматора към последно 

извлечените/програмираните. Ако не са извличани данни от 

устройство и данните са били заредени от .tip файл, параметрите на 

програматора се настройват към стойностите, дефинирани  

във файла. 

Open device model 

(Отваряне на модел 

на устройство) 

Позволява потребителят да избира модела на устройството,  

от което да се извличат данни или което да се програмира. 

Open standard… 

(Отваряне  

на стандарт...) 

Прочита файл (.tip) със стандарт, съдържащ запаметени стойности 

на приложението OMNI II на програматора. Отваря прозорец, 

позволяващ потребителят да избере името и местоположението  

на запаметения файл (.tip) със стандарт. 

Save current 

standard… 

(Запазване  

на текущия 

стандарт...) 

Записва файл (.tip) със стандарт, съдържащ текущите стойности на 

приложението OMNI II на програматора. Извежда се прозорец, 

който пита за името и местоположението на .tip файла. 

Backup 

(Архивиране) 

Запазва данни за сесията в преносима флашпамет. 

Restore 

(Възстановяване) 

Възстановява данни за сесия от преносима флашпамет. 

Print preview 

(Визуализация  

на печата) 

Показва визуализация на списък с текущи стойности на прило-

жението OMNI II на програматора, които да се отпечатват. 
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Име на команда Описание 

Print current 

standard… 

(Отпечатване на 

текущ стандарт...) 

Списъкът с текущи стойности на приложението OMNI II на прог-

раматора се изпраща към принтера по подразбиране. 

Exit (Изход) Затваря приложението OMNI II на програматора. 

3.1.2.2 Меню за раздела Tools (Инструменти) 

 

Име на команда Описание 

Stop CCM™ (Стоп 

на CCM™) 

Програмира импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG да спре 

доставянето на терапия с модулиране на сърдечния контрактилитет. 

Doctor session 

(Сесия на лекар) 

Позволява лекарят временно да пробва терапия с модулиране на 

сърдечния контрактилитет, независимо от програмирания график 

за доставяне на CCM™. 

Marker Mode 

(Режим Маркер) 

Настройва импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG в Marker 

Mode (Режим Маркер) (т.е. извеждат се маркери за събития  

в прозореца за ЕКГ за всяко сензирано и генерирано събитие). 

Statistics… 

(Статистика...) 

Отваря прозореца Statistics (Статистика). 

A sensing threshold 

(Праг на  

A сензиране) 

Извежда прозорец, чрез който потребителят може да види  

и настрои праговете на предсърдно сензиране. 

V sensing threshold 

(Праг на  

V сензиране) 

Извежда прозорец, чрез който потребителят може да види  

и настрои праговете на камерно сензиране. 

LS diagnostics… 

(LS диагностика...) 

Отваря прозореца за диагностика на локално сензиране. 

Impedance… 

(Импеданс...) 

Отваря прозореца Impedance (Импеданс), който позволява 

потребителят да укаже на импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG 

да измери импедансите на RV и LS проводниците. 

Reset Device 

(Нулиране  

на устройство) 

Нулира устройството OPTIMIZER IVs. Тази команда трябва да  

се използва само ако приложението OMNI II на програматора 

отчете, че импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG, от който  

се извличат данни, е в режим DOWN (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

(безопасен OOO, режим без CCM™ превключване).  

Urgent 

Programming 

(Спешно 

програмиране) 

Програмира импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG към 

безопасни стандартни стойности в случай на спешност (OOO,  

без доставяне на CCM™ сигнал). 
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Име на команда Описание 

Time… (Време...) Показва текущите настройки за време на часовниците в реално 

време в импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG и таблета  

на програматора OMNI II Programmer. Прозорецът, отворен чрез 

тази опция на менюто позволява настройване на часа на 

устройствата. (Настройката за дата и час на импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG се използва от механизма за планиране на 

доставяне на CCM™ сигнали, за да включва и изключва 

доставянето на CCM™ сигнали ежедневно.) 

Set system time… 

(Задаване на 

системни дата  

и час...) 

Позволява потребителят да настройва датата и часа на системата  

на програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software). Тази опция е аналогична на настройването на датата  

и часа на компютър. 

3.1.2.3 Меню на раздела View (Изглед) 

 

Име на команда Описание 

Toggle graph view 

(Превключване  

на изглед на 

диаграма) 

Превключва между изглед на параметри и изглед на статична/ 

динамична диаграма в приложението OMNI II на програматора. 

Някои от стойностите на параметрите на програматора се извеждат 

в графичен режим. Вижте раздел 3.1.2. 

Toggle dynamic 

view (Превключ-

ване на динамичен 

изглед) 

Превключва между статичен и динамичен графичен изглед  

в приложението OMNI II на програматора. 

В Dynamic View (Динамичен изглед) се извежда ЕКГ за всяко 

сърдечно съкращение в графичния изглед заедно с маркерите за 

събития. Този изглед е достъпен само ако Marker Mode (Режим 

Маркер) е включен. 

В Static View (Статичен изглед) се извеждат само стойностите на 

параметрите в графичния изглед и те могат да бъдат променяни 

чрез плъзване и поставяне. В този режим не се извеждат маркери  

за събития. 

Marker detail 

(Подробности  

за маркер) 

Отваря разширен Marker Window (Прозорец Маркер). 
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3.1.2.4 Меню на раздела Communication (Комуникация) 

 

Име на команда Описание 

Connect 

(Свързване) 

Отваря прозореца OMNI II Programmer Client (Клиент програматор 

OMNI II Programmer), който позволява потребителят да инициира 

дистанционна сесия. 

Send message… 

(Изпращане  

на съобщение...) 

Отваря прозорец за чат съобщения, който позволява потребителят 

да обменя чат съобщения дистанционно. 

Master (Главен) Поставя приложението OMNI II на програматора в режим Master 

(Главен), който позволява потребителят да управлява 

устройството. 

Slave (Подчинен) Поставя приложението OMNI II на програматора в режим Slave 

(Подчинен) и позволява дистанционният потребител да управлява 

локалния програматор. 

Show Client 

Window (Показване 

на клиентски 

прозорец) 

Показва прозореца OMNI II Programmer Client (Клиент 

програматор OMNI II Programmer) (ако е инициирана дистан-

ционна сесия). 

3.1.2.5 Меню на раздела Log (Регистър)  

 

Име на команда Описание 

Log browser 

(Браузър  

на регистър) 

Отваря Marker window (Прозорец Маркер) за преглед. 

Open log file… 

(Отваряне на 

регистрационен 

файл...) 

Отваря прозорец, който позволява потребителят да избира от 

списъка със запазени файлове с маркери. 

Compare 

programs… 

(Сравняване  

на програми...) 

Отваря прозорец, показващ разликите в параметрите между 

старата стойност и текущата стойност. 

Log filter… 

(Филтриране  

на регистър...) 

Отваря прозорец, където потребителят може да филтрира регистър 

по желани записани събития на сесии. 
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Име на команда Описание 

Add log bookmark 

(Добавяне  

на показалец  

на регистър) 

Добавя показалец към регистъра, докато се записва, за да обозначи 

желано събитие. 

Start Recording 

(Старт на записа) 

Стартира записа на ЕКГ на пациента. 

Export programs 

(Експортиране  

на програми) 

Записва текстов файл, съдържащ стойностите на текущите 

параметри. 

Export statistics 

(Експортиране  

на статистика) 

Записва текстов файл, съдържащ стойностите на статистическите 

броячи. 

Export marker 

(Експортиране  

на маркер) 

Записва тестов файл, съдържащ стойностите на маркерите.  

Upload/ 

Download log 

(Качване/изтегляне 

на регистър) 

Отваря прозорец, който позволява потребителят да прехвърля 

регистрационни файлове между програматора OMNI II Programmer 

и отдалечения сървър. 

3.1.2.6 Меню на раздела Info (Информация) 

 

Име на команда Описание 

IPG Version 

(Версия на 

импулсния 

генератор) 

Показва версията на фърмуера на импулсния генератор (IPG),  

от който се извличат данни. 

Interface battery 

(Батерия на 

интерфейса) 

Отчита напрежението на литиевата батерия в интерфейсната кутия 

на програматора OMNI II Programmer. 

Interface version 

(Версия на 

интерфейса) 

Показва версията на фърмуера на интерфейсната кутия на 

програматора OMNI II Programmer. 

Help… (Помощ...) Отваря прозореца за помощ. 

About… 

(Относно...) 

Показва информация за версията на софтуера OMNI II. 
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3.1.3 Раздели с параметри 

Наборът от параметри на импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG се 

извежда в шест екрана за параметри, съответстващи на шест раздела. Всеки 

един от тези екрани показва различен набор от стойности на параметри, 

групирани в следните раздели: 

• A/V: показва серийния номер и напрежението на батерията на 

устройството, от което се извличат данни, работния режим, както  

и параметрите за предсърдно и камерно сърдечно сензиране и тайминг. 

• CCM™ Train (CCM™ поредица): съдържа параметрите, които 

дефинират CCM™ сигнала. 

• CCM™ Inhibit (Инхибиране на CCM™): съдържа параметрите за 

конфигуриране на механизма за инхибиране на CCM™. 

• LS: съдържа параметрите за механизма за Local Sense (Локално 

сензиране). 

• CCM™ Schedule (График на CCM™): съдържа параметрите за 

конфигуриране на график за доставяне на CCM™ сигнали. 

• Charger (Зарядно устройство): съдържа параметрите, свързани  

с алармите, които да се отчитат към зарядното устройство. 

Достъпните действия са: 

• Извличане на данни (т.е. прочитане на текущите стойности на 

параметрите на устройството) 

• Промяна на стойностите на параметрите чрез редактиране на 

наличните функции  

• Програмиране (т.е. прехвърляне към устройството на набор от 

съвместими стойности на параметри) 

 

Фигура 7: Раздел на параметър A/V 
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Фигура 8: Раздел на параметър CCM™ Train (CCM™ поредица) 

 

Фигура 9: Раздел на параметър CCM™ Inhibit (Инхибиране на CCM™) 

 

Фигура 10: Раздел на LS параметър 
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Фигура 11: Раздел на параметър CCM™ Schedule (График на CCM™) 

 

Фигура 12: Раздел на параметър Charger (Зарядно устройство) 

Стойностите на параметрите се извеждат по два различни начина: 

• За активиране/дезактивиране на параметри (например CCM™ 

Channels (Канали на CCM™)) се използват полета за отметка,  

а символът  показва, че опцията е избрана. За да промените 

опцията, изберете полето отляво на името на параметъра. 

• За параметри, които имат набор от възможни стойности, стойността 

на параметъра се извежда в поле. За да промените стойността  

(на програматора) на такива параметри, изберете стойността в полето 

и ще се появи прозорец с всички възможни стойности за избрания 

параметър. За да промените стойността на параметъра, изберете 

новата стойност в списъка. Наред с това прозорците със списък със 

стойности имат „габърче“ в горния ляв ъгъл. Избирането на това 

габърче държи прозореца отворен (в противен случай прозорецът  

ще се затвори автоматично, след като бъде избрана стойност). 

Избирането на полето X в горния десен ъгъл затваря прозореца със 

списък със стойности, който има активирано габърче. 
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Някои параметри пряко зависят от други (например честоти и периоди).  

В такива случаи промяната на стойността на даден параметър автоматично 

ще промени стойността на параметрите, които пряко зависят от нея. 

Също така има параметри, за които стойностите са валидни само когато 

други параметри са активирани или имат определени стойности (например 

ако работният режим на импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG  

е Standby (OOO) (Покой), тогава няма валидни параметри). Когато 

настройката на даден параметър е без значение в контекста на други 

параметри, нейната стойност не се показва.  

Когато е избрана стойност на параметър, която е несъвместима със 

стойности на други параметри, възниква конфликт на параметри. Когато 

възникнат такива ситуации, се извежда съобщение за грешка в лентата за 

програмиране (вижте раздел 3.1.4 за повече информация). Докато има 

конфликт на параметри, приложението OMNI II на програматора няма да 

позволи импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG да бъде програмиран  

с нови стойности на параметри. Това гарантира, че могат да бъдат изтегляни 

само съвместими конфигурации от параметри към импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG. За да се отстрани конфликтът, трябва да бъдат избрани 

нови стойности за параметрите в конфликт.  

Моля, не забравяйте, че стойностите на параметрите, изведени на екрана,  

са стойностите на програматора, които може да се различават от текущите 

стойности на устройството. За информация относно използваните 

цветови обозначения вижте раздел 3.4.1. 

3.1.4 Лента за програмиране 

Лентата за програмиране е разположена отдясно на разделите с параметри. 

Тя съдържа седем бутона, някои от които съответстват на команди  

от менюто: 

 

Фигура 13: Лента за програмиране 

Лентата за програмиране има две предназначения: 

1. Предоставя метод на бърз достъп до основните команди на 

приложението OMNI II на програматора чрез лента за програмиране 

със следните бутони: 

a. Interrogate (Извличане на данни): За извличане на действи-

телните стойности на параметрите на имплантираното 

устройство. 
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b. Program (Програмиране): За прехвърляне на съвместим набор от 

стойности на параметри към активното устройство. Този бутон 

мига в синьо, когато стойност на програматора е била променена 

и няма конфликт на параметри. Това обозначава, че стойностите 

на устройството OPTIMIZER IVs са различни от стойностите  

на програматора. Ако има конфликт на параметри, този бутон  

е дезактивиран, докато конфликтът не бъде отстранен. 

c. Cancel/Undo (Отказ/Отмяна): В зависимост от контекста – отказ 

на промените, които все още не са прехвърлени, или 

възстановяване на предходните стойности, променени чрез 

последното действие на програмиране. 

d. CCM™ On (CCM™ Вкл.): (изведено, когато CCM е OFF (Изкл.)) 

Активира доставянето на CCM™ сигнал чрез програмиране на 

параметъра на режим CCM към Timed (Във времеви период). 

e. CCM™ is On (CCM™ е Вкл.): Извежда се, когато доставянето  

на CCM™ сигнал е ON (Вкл.). 

f. Stop CCM™ (Стоп на CCM™): (изведено, когато CCM™ е ON 

(Вкл.)) Дезактивира доставянето на CCM™ сигнал чрез програ-

миране на параметъра на режим CCM към CCM OFF (CCM ИЗКЛ.). 

g. CCM™ is Off (CCM™ е Изкл.): Извежда се, когато доставянето 

на CCM™ сигнал е OFF (Изкл.). 

h. Urgent programming (Спешно програмиране): Програмира 

импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG към набор от 

безопасни параметри (режим OOO, CCM OFF (CCM ИЗКЛ.)). 

i. Marker Mode (Режим Маркер): Превключва инициирането  

и прекратяването на Marker Mode (Режим Маркер). 

2. Прозорецът под бутоните показва съобщенията за конфликт на 

параметри. Тези съобщения показват кои стойности на параметри са 

в конфликт, защо параметрите са в конфликт и името на раздела  

с параметри, в който са параметрите в конфликт. Когато бъде 

избрано съобщение за грешка, се появява списък с параметрите, 

които са в конфликт. Когато бъде избран параметър в този списък,  

се извежда прозорец с всички негови възможни стойности, което 

позволява стойността на параметъра в конфликт да бъде директно 

променена. Вижте раздел 3.4.2 за начините за отстраняване на 

конфликти на параметри. 

 

Фигура 14: Пример за съобщение за конфликт на параметри 
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3.1.5 Лента на регистъра 

Специален файл в приложението OMNI II на програматора съдържа запис 

(регистър) на всички взаимодействия между импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG и приложението OMNI II на програматора, 

включително датата и часа, когато тези взаимодействия са възникнали. 

 

Фигура 15: Лента на регистъра 

Повече информация относно събитие в регистъра може да бъде получена 

чрез двукратно щракване върху събитието в лентата на регистъра. Ако има 

данни, свързани с избраното събитие, се случва следното: 

• Ако е избрано събитие Interrogation (Извличане на данни) или 

Programming (Програмиране), стойностите на параметри, изведени 

от приложението OMNI II на програматора, са наборът от стойности, 

налични в момента на възникване на избраното събитие. 

• Ако е избрано събитие, свързано със Statistics (Статистика) (изчистване/ 

зареждане/нулиране), стойностите на лентата със статистика са 

настроени към стойностите, налични в момента на възникване на 

избраното събитие. 

• За всички други записани събития (показалци, начало/край на Marker 

Mode (Режим Маркер) и др.) се извежда съобщение, показващо,  

че събитието няма повече свързани данни за показване. 

3.1.6 Прозорец за ЕКГ 

Този прозорец се извежда в долната част на екрана. Той показва ЕКГ на 

пациента в реално време.  

Когато устройството OPTIMIZER IVs е в Marker Mode (Режим Маркер),  

в ЕКГ се показват маркери за различните събития и състояния, които 

възникват. 
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Фигура 16: Прозорец за ЕКГ в Marker Mode (Режим Маркер) 

Цветовите обозначения и тези на записа са изведени в малък прозорец. 

 

Фигура 17: Прозорец на обозначенията 

Маркерите за събитията са изведени, както следва: 

• Сензираните събития, под базовото ниво, са представени чрез цветни 

линейни маркери, които използват следните цветови обозначения: 

o Магента: Предсърдно сензирано събитие 

o Зелено: Камерно сензирано събитие  

o Черно: Събитие на локално сензиране (Local Sense) 

Тези цветови обозначения се извеждат в прозореца за ЕКГ на екрана  

на приложението OMNI II на програматора. 

• Доставянето на CCM™ сигнал се обозначава чрез маркер с формата 

на син правоъгълник над базовото ниво, чиято дължина представлява 

продължителността на CCM™ сигнала. 

Наред с това се извеждат етикети, обозначаващи възникването на следните 

състояния: 

• PVC (Преждевременни камерни съкращения): две последователни 

камерни сензирани събития без промеждутъчно предсърдно 

сензирано събитие 

• AT (Предсърдна тахикардия): предсърдна честота над лимита за 

честота на предсърдна тахикардия 

• VT (Камерна тахикардия): камерна честота над лимита за честота на 

камерна тахикардия 

• A Noise (Шум A): шум, разпознат в канала за предсърдно сензиране 

• V Noise (Шум B): шум, разпознат в канала за камерно сензиране 
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• Long AV (Дълъг AV): сензираният AV интервал надвишава лимита 

за Long AV (Дълъг AV) 

• Short AV (Кратък AV): сензираният AV интервал е по-кратък от 

лимита за Short AV (Кратък AV) 

Предупреждение: Изведената ЕКГ не трябва да се използва за вземане  

на клинични решения. Медицинските решения трябва  

да се основават само на независимо устройство за 

измерване на ЕКГ. 

• Състоянието на доставяне на CCM™ сигнал се обозначава чрез етикети, 

както и чрез фоновия цвят на прозореца за ЕКГ, както следва:  

o Inactive (Неактивно): този етикет се извежда в горната лява част 

на прозореца за ЕКГ, докато доставянето на CCM™ е неактивно. 

Фоновият цвят на прозореца за ЕКГ е бял в този случай.  

o Active-On (Активно-Вкл.): този етикет се извежда в горната  

лява част на прозореца за ЕКГ, докато доставянето на CCM™  

е активно и включено. Фоновият цвят на прозореца за ЕКГ  

е зелен в този случай. 

o Active-Off (Активно-Изкл.): този етикет се извежда в горната лява 

част на прозореца за ЕКГ, докато доставянето на CCM™  

е активно, но изключено. Фоновият цвят на прозореца за ЕКГ  

е сив в този случай. 

3.1.7 Лента със статистика 

Импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG събира статистически данни за 

събитията и състоянията, които възникват по време на функционирането му. 

Тези данни се извеждат в лентата със статистика, обозначавайки броя 

възниквания на всеки тип събитие. Отчетените събития са, както следва: 

 

Фигура 18: Лента със статистика 
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• Intervals (Интервали) 

o Period (Период): R-R интервал в милисекунди. 

o AV: AV интервал в милисекунди. 

• A/V 

o A: броят сензирани предсърдни събития. 

o V: броят сензирани деснокамерни събития. 

• CCM™ 

o Train (Поредица): броят доставени CCM™ сигнали. 

o LS Inhibit (LS инхибиране): броят инхибирания на доставяне  

на CCM™ сигнал поради събития на локално сензиране  

(Local Sense), разпознати извън LS Alert Window (Прозорец за 

предупреждение за LS). 

o LS Alert (Предупреждение за LS): броят сърдечни съкращения,  

в които събитията за локално сензиране (Local Sense) са възникнали 

в LS Alert Window (Прозорец за предупреждение за LS). 

o Not LS Alert (Без предупреждение за LS): броят сърдечни 

съкращения, в които събитията за локално сензиране (Local Sense) 

са възникнали, но не в LS Alert Window (Прозорец за 

предупреждение на LS). 

• CCM™ Inhibit (Инхибиране на CCM™) 

o A Noise (Шум A): броят разпознавания на предсърден шум. 

o V Noise (Шум B): броят разпознавания на камерен шум. 

o PVC (Преждевременни камерни съкращения): броят разпознавания 

на преждевременно камерно съкращение. 

o Short AV (Кратък AV): броят разпознавания на състояние  

Short AV (Кратък AV). 

o Long AV (Дълъг AV): броят разпознавания на състояние Long AV 

(Дълъг AV). 

o AT (Предсърдна тахикардия): броят пъти, в които моментната 

предсърдна честота е надвишила лимита за честота на предсърдна 

тахикардия. 

o VT (Камерна тахикардия): броя пъти, в които моментната 

камерна честота е надвишила лимита за честота на камерна 

тахикардия. 

Когато устройството OPTIMIZER IVs е в Marker Mode (Режим Маркер)  

и в рамките на комуникационния обхват на програматора OMNI II 

Programmer (със софтуер OMNI Smart Software), съдържанието на броячите 

в Statistics (Статистика) се променя динамично, показвайки текущия брой 

възниквания на всеки тип събитие.  
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3.1.8 Лента на състоянието 

Текущото комуникационно събитие (например: извличане на данни, 

програмиране, готовност) се извежда на последния ред на екрана заедно  

с процента на заряда на батерията на лаптопа и датата и часа на системата. 

3.2 Graphic View (Графичен изглед) 

Достъпен е графичен изглед в приложението OMNI II на програматора, който 

показва някои от параметрите на устройството OPTIMIZER IVs в лесен за 

разбиране графичен вид. 

Този прозорец показва следните стойности на параметри: 

• Right Heart Sensing (Сензиране на дясната част на сърцето) 

o Atrial Sensitivity (Предсърдна чувствителност)  

o Ventricular Sensitivity (Камерна чувствителност) 

o Atrial Refractory Period (PVARP) (Предсърден рефрактерен период 

(PVARP)) 

o Ventricular Refractory Period (Камерен рефрактерен период) 

o Short AV Limit (Лимит за кратък AV) 

o Long AV Limit (Лимит за дълъг AV) 

• Local Sense (Локално сензиране) 

o LS Sensitivity (LS чувствителност) 

o LS Alert Window Start (Старт на прозорец за предупреждение за LS) 

o LS Alert Window Width (Ширина на прозорец за предупреждение за LS) 

o Pre Atrial LS Refractory Period (Предпредсърден LS рефрактерен период) 

o Post Atrial LS Refractory Period (Следпредсърден LS рефрактерен 

период) 

o Pre Ventricular LS Refractory Period (Предкамерен LS рефрактерен 

период) 

o Post Ventricular LS Refractory Period (Следкамерен LS рефрактерен 

период) 

o Post LS Refractory Period (След-LS рефрактерен период) 

• CCM™ Signal (CCM™ сигнал) 

o Number of pulses in CCM™ pulse train (Брой импулси в поредицата 

CCM™ импулси) 

o Trigger-to-CCM™ signal delay (coupling interval) (Закъснение на 

Тригер-до-CCM™ сигнал (интервал на свързване)) 
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o CCM™ signal initial amplitude (Първоначална амплитуда на  

CCM™ сигнал) 

o Phase duration of individual phases in each CCM™ pulse in CCM™  

pulse train (Продължителност на фаза на отделните фази във всеки 

CCM™ импулс в поредицата CCM™ импулси) 

Този прозорец извежда също и маркер в горната лява част на екрана, 

показващ позицията на курсора в msec. Показва също и текста Modified 

(Модифицирано) до маркера, когато даден параметър е бил променен в този 

прозорец. 

Обозначенията за тази графика са: 

• Предсърдните, камерните и LS събитията се извеждат като вертикални 

линии под хоризонталната ос на графиката. 

• Праговете на сензиране се извеждат като малки правоъгълници под 

сензираните събития. Разстоянието до оста е пропорционално на техните 

стойности.  

• LS рефрактерните периоди се извеждат като светлосини правоъгълници 

със съответната ширина с прекъсната линия по ръба. 

• Прозорецът за предупреждение за LS се извежда като светложълт 

правоъгълник със съответната ширина с прекъсната линия по ръба. 

• Поредицата CCM™ импулси се извежда като квадратна вълна. 

• Балансиращата фаза се извежда като зелена зона. 

• Прозорецът за шум се извежда като светлочервена зона. 

• За LS събития, които попадат извън графиката – тяхното време на 

възникване е обозначено в сива зона, разположена отляво на графиката. 

Графичният изглед може да бъде настроен към Dynamic (Динамичен) или 

Static (Статичен). 

3.2.1 Dynamic View (Динамичен изглед) 

В Dynamic View (Динамичен изглед) един период на текущата ЕКГ се 

показва с (графичните) параметри, извеждани както е описано по-горе, 

заедно с маркери за събития. Dynamic View (Динамичен изглед) е достъпен 

само ако Marker Mode (Режим Маркер) е включен. В този изглед не  

е разрешено модифициране на стойностите на параметрите. Ако бъде 

направен опит за промяна на стойност на параметър, графичният режим 

автоматично превключва към Static View (Статичен изглед). 
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Фигура 19: Графичен изглед (Динамичен) 

3.2.2 Static View (Статичен изглед) 

В Static View (Статичен изглед) ЕКГ не се извежда, показват се само 

стойностите на параметрите и те могат да бъдат променяни. За да промените 

стойност на параметър, плъзнете я с курсора в графиката към желаната 

позиция (числовата стойност на параметъра се показва, когато я посочите 

или местите). За да имате достъп до списъка с възможни стойности за даден 

параметър, изберете го с курсора. 

 

Фигура 20: Графичен изглед (Статичен) 

Щракването с левия бутон на мишката на клавиатурата или докосването на екрана 

със стилуса ще увеличи графиката. Щракването с десния бутон на мишката на 

клавиатурата или докосването на екрана с натиснат бутон на стилуса ще намали 

графиката. Извежда се плъзгач в долната част на графиката, когато тя е увеличена. 
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Наред с това позицията на курсора по отношение на камерното събитие  

е обозначена в горната лява част на графиката.  

Също така се използва цветово обозначение с черно/синьо/червено (програмирано, 

изчакване, конфликт) за стойностите на параметрите в графичния изглед. 

3.3 Извличане на данни 

3.3.1 Комуникиране с имплантирания импулсен генератор 

OPTIMIZER IVs IPG 

Поставете палката на програматора над мястото на имплантиране на 

разстояние не повече от 3,5 cm (1,4 in) от имплантирания импулсен 

генератор OPTIMIZER IVs IPG. Мигаща зелена или жълта светлина на 

индикатора за силата на сигнала показва, че импулсният генератор (IPG)  

е в рамките на комуникационния обхват на палката на програматора. 

Мигаща червена светлина показва, че разстоянието е твърде голямо  

и комуникацията може да е трудна. Ако няма светлина, това означава,  

че палката на програматора и импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG  

са изцяло извън комуникационен обхват или че батерията на импулсния 

генератор OPTIMIZER IVs IPG е напълно изчерпана и следователно не може 

да се осъществи комуникация с палката на програматора. 

3.3.2 Извличане на данни от импулсния генератор  

OPTIMIZER IVs IPG 

За да прочетете стойностите на параметрите на импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG, изпълнете едно от следните: 

• Натиснете бутона Interrogate (Извличане на данни) на палката на 

програматора или 

• Изберете иконата Interrogate (Извличане на данни) в раздела File 

(Файл) в лентата с менюта, или 

• Изберете бутона Interrogate (Извличане на данни) в лентата за 

програмиране. 

Ако извличането на данни е успешно, приложението OMNI II на 

програматора ще изведе съобщението Interrogation OK (Извличане на 

данни ОК). Серийният номер и напрежението на батерията на импулсния 

генератор OPTIMIZER IVs IPG, от който се извличат данни, ще се изведат  

в раздела на параметър A/V на екрана на програматора.  

Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над мястото 

на имплантиране, процедурата по извличане на данни може да е неуспешна. 

Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът ще изведе 

съобщението Interrogation Error (Грешка при извличане на данни) заедно  

с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ).  

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново) или чрез натискане 

на бутона Interrogate (Извличане на данни), разположен на палката на 

програматора. 
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3.4 Модифициране на стойностите на параметрите 

Параметрите на устройството OPTIMIZER IVs са организирани в шест категории: 

• A/V:  Показва сериен номер на импулсния генератор (IPG), напрежение на 

батерията, режим на работа, параметри за сензиране в дясната част на 

сърцето и тайминг. 

• CCM™ Train (CCM™ поредица): Параметри, които дефинират CCM™ 

сигнала.  

• CCM™ inhibit (Инхибиране на CCM™): Параметри, които предизвикват 

инхибиране на терапията с модулиране на сърдечния контрактилитет. 

• LS: Параметри за сензиране и тайминг за Local Sense (Локално сензиране).  

• CCM™ Schedule (График на CCM™): Параметри, които управляват 

планираното доставяне на CCM™ сигнали. 

• Charger (Зарядно устройство): Лимити на параметри, измервани от 

зарядното устройство Mini Charger, които, ако бъдат надвишени, водят до 

това зарядното устройство Mini Charger да изведе числов код, съответстващ 

на лимита, който е бил надвишен. 

Има раздел за програмиране в приложението OMNI II на програматора за всяка 

една от тези групи. Стойностите на параметрите могат да бъдат разгледани  

и променени на екраните, маркирани с тези раздели. 

За да промените стойност на параметър, изпълнете следните стъпки: 

• Изберете раздела, където се извежда параметърът, който ще бъде променен. 

• Изберете стойността на параметъра, която ще бъде променена. Ще се изведе 

прозорец с всички нейни възможни стойности. 

• Изберете новата стойност от списъка. Тази стойност ще стане новата 

стойност на параметъра. 

• Използват се полета за отметки за активиране/дезактивиране на параметри. 

Символът за отметка () показва, че опцията е избрана. За да промените 

опцията, изберете полето отляво на името на параметъра. 

Ако настройката на дадена стойност на параметър не е приложима в контекста на 

други избрани параметри, нейната стойност не се извежда. 

Имайте предвид, че стойностите на параметрите, изведени на екрана на 

програматора, не се прехвърлят към импулсния генератор (IPG), докато не бъде 

активирана командата Program (Програмиране). Имайте предвид също, че не  

е необходимо да държите палката на програматора над импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG, докато параметрите се променят на екрана на програматора. 

След като промененият параметър е готов за програмиране в устройството, уверете 

се в правилното поставяне на палката на програматора над мястото на 

имплантиране и активирайте командата Program (Програмиране). 



 

36 

3.4.1 Цветови обозначения на параметрите 

Следните цветови обозначения се използват за представяне на стойностите 

на програматора и конфликтите: 

• Черно: за текущите стойности на параметри на импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG; т.е. последните извлечени/програмирани 

стойности на параметри.  

• Синьо: за модифицирани разрешени стойности; т.е. стойности на 

параметри, които са различни от програмираните стойности, които, 

ако бъдат избрани, няма да доведат до конфликт на параметри. 

• Червено: за модифицирани неразрешени стойности; т.е. стойности 

на параметри, които са различни от програмираните стойности, 

които, ако бъдат избрани, ще доведат до конфликт на параметри. 

Също така се използва цветово обозначение с черно/синьо/червено 

(програмирано, изчакване, конфликт) в списъка с възможни стойности за 

даден параметър. Така потребителят може да види всичките три типа 

стойности на параметри, изведени в списъка с опции за параметри, и да знае 

предварително дали избирането на конкретна стойност на параметър ще 

създаде конфликт на параметри или не.  

3.4.2 Конфликти на параметри 

Когато стойности на параметри, които са несъвместими една с друга, бъдат 

избрани, възниква конфликт на параметри. Типични конфликти възникват 

при опит за програмиране на интервали за тайминг, които събрани трябва да 

са със стойност, по-малка от тази на друг програмиран параметър. Приложе-

нието OMNI II на програматора няма да позволи импулсният генератор 

OPTIMIZER IVs IPG да бъде програмиран със стойности на параметри, 

които водят до конфликт на параметри. 

Когато възникне конфликт на параметри, стойностите на параметрите, които 

са в конфликт, се извеждат в червено. Наред с това се извежда съобщение за 

грешка в лентата за програмиране за всеки параметър в конфликт.  

Съобщенията за грешки за конфликт на параметри включват: 

• Кои стойности на параметри са в конфликт. 

• Обяснение защо е възникнал конфликтът. 

• Имената на разделите за програмиране, в които се намират 

параметрите в конфликт. 

За да се отстрани конфликт на параметри, трябва да бъдат избрани нови 

стойности за параметрите, които причиняват конфликт. Преглеждането на 

параметрите в конфликт е лесно достъпно, като: 

• Изберете съобщението за грешка. Извежда се списък с параметрите  

в конфликт. 

• Изберете име на параметър от този списък, за да се изведе таблица  

с всички негови възможни стойности. 

• Изберете нова „синя“ стойност за параметъра от списъка със 

стойности на параметри. 
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Параметрите в конфликт могат също така да бъдат намерени директно  

в разделите за програмиране, тъй като тези стойности се извеждат в червено. 

Вижте имената на разделите, свързани с грешката, в съобщението за грешка, 

изведено в лентата за програмиране. 

Моля, имайте предвид, че е допустимо да изберете параметър, който 

причинява конфликт, при условие че бъде променена стойността на друг 

параметър, което ще отстрани конфликта. 

3.5 Програмиране 

3.5.1 Програмиране на импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG 

Програмирането на импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG с модифи-

цираните стойности на параметри е разрешено само ако няма конфликт  

на параметри. 

Бутонът Program (Програмиране) ще обозначи дали дадена модифицирана 

стойност на параметър е разрешена, по следния начин: 

• Дезактивирана, ако има конфликт на параметри. 

• Мигащо синьо, ако стойностите на параметрите са модифицирани  

и няма конфликт на параметри. 

За да програмирате модифицираните стойности на параметрите, следвайте 

тези стъпки: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на 

програматора над импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG. 

• Прехвърлете стойностите на параметрите на приложението OMNI II 

на програматора към импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG чрез 

командата Program (Програмиране). За да активирате тази команда, 

изпълнете една от следните опции (тези опции ще бъдат активирани 

само ако няма конфликт на параметри): 

o Натиснете бутона Program (Програмиране) на палката на 

програматора или 

o Изберете иконата Program (Програмиране) в раздела File (Файл) 

в лентата с менюта, или 

o Изберете бутона Program (Програмиране) в лентата за 

програмиране 

Ако програмирането е успешно, приложението OMNI II на програматора  

ще изведе съобщението Programming OK (Програмиране ОК). 

Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над мястото 

на имплантиране, процедурата по програмиране може да е неуспешна.  

Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът ще изведе 

съобщението Programming Error (Грешка при програмиране) заедно  

с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ). 

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново) или чрез натискане 

на бутона Program (Програмиране), разположен на палката на програматора. 
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Моля, имайте предвид, че след изпълнението на команда Program 

(Програмиране) модифицираните стойности на параметрите на екрана на 

приложението OMNI II на програматора ще се оцветят в черно, показвайки, 

че вече те са програмираните стойности на параметрите на импулсния 

генератор OPTIMIZER IVs IPG. 

3.5.2 Функции за отказ и отмяна 

Промените в стойностите на параметрите могат да бъдат нулирани към 

предходните стойности по два различни начина. Методът, използван за нулиране 

на модифицираните параметри, зависи от това дали модифи-цираните параметри 

са били програмирани в импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG. 

3.5.2.1 Cancel (Отказ) 

Ако дадени стойности на параметри са били модифицирани, но все 

още не са програмирани в импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG, 

командата Cancel (Отказ) ще нулира стойностите на параметрите 

към последно извлечения/програмирания набор. 

Можете да откажете промените чрез: 

• Избиране на бутона Cancel (Отказ) в лентата за 

програмиране. Този бутон е активиран само ако стойност на 

параметър е била променена или 

• Избиране на иконата Cancel (Отказ) в раздела File (Файл)  

в лентата с менюта. 

Моля, имайте предвид, че след изпълнение на команда Cancel 

(Отказ) стойностите на параметрите на екраните на приложението 

OMNI II на програматора се оцветяват в черно, тъй като са  

същите като стойностите на параметрите в импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG. Ако не са извличани данни от устройство  

и данните на параметрите са били заредени от .tip файл, стойностите  

на програматора стават стойностите, запаметени от стандарта  

(.tip файл). 

3.5.2.2 Undo (Отмяна) 

Ако импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG е бил 

препрограмиран с нов набор от стойности на параметри, бутонът 

Undo (Отмяна) нулира стойностите на параметрите към 

предходния набор от програмирани стойности. 

Можете да отмените последното програмиране чрез: 

• Избиране на бутон Undo (Отмяна) в лентата за програмиране. 

Този бутон е активиран само след изпълнението на командата 

Program (Програмиране) или  

• Избиране на иконата Undo (Отмяна) в раздела File (Файл)  

в лентата с менюта 

Ако процедурата Undo (Отмяна) е успешна, приложението OMNI II 

на програматора ще изведе съобщението Programming OK 

(Програмиране ОК). 
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Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над 

мястото на имплантиране, процедурата по отмяна може да е неуспешна. 

Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът ще 

изведе съобщението Programming Error (Грешка при програмиране) 

заедно с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ). 

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране 

на палката на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново). 

3.6 Използване на стандарти 

Някои стандартни комбинации от параметри са полезни в определени клинични 

ситуации. Конкретни програми могат да бъдат съхранени като стандарти 

(известни също и като потребителски предварителни настройки). Файловете, 

съдържащи стандарт, имат специален формат, който приложението OMNI II на 

програматора може да интерпретира. Файловото разширение, използвано за тях,  

е „.tip“. Командите Open (Отваряне) и Save (Запазване) на приложението OMNI II 

на програматора четат и записват данни от и в .tip файловете. Така, приложението 

OMNI II на програматора може също да се използва като редактор на стандарти. 

Този раздел съдържа информация относно използването и съхранението на 

конфигурации от стойности на параметри. 

3.6.1 Отваряне на файл със стандарт 

Файл със стандарт (.tip) може да бъде зареден чрез: 

• Избиране на иконата Open standard… (Отваряне на стандарт...)  

в раздела File (Файл) в лентата с менюта. 

• Ще се изведе прозорец Open (OptimizerIVs) (Отваряне), който 

съдържа имената и местоположенията на файловете със стандарти, 

които могат да бъдат заредени. Изберете файл със стандарт и след 

това щракнете върху Open (Отваряне). 

Когато стойностите на параметрите бъдат заредени от файла със стандарт, 

те стават текущите стойности на програматора. Това означава, че: 

• Ако са били извлечени данни от импулсен генератор  

OPTIMIZER IVs IPG преди отваряне на файл със стандарт, 

стойностите на стандарта, които се различават от съответните 

стойности на параметри на устройството, ще се изведат в синьо,  

а името на .tip файла се извежда в лентата на заглавието. 

• Ако не са били извличани данни от устройство, стойностите  

на стандарта се извеждат в черно, а името на файла със стандарт  

се извежда в лентата на заглавието. 
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3.6.2 Запазване на файл със стандарт 

Набор от стойности на параметри може да бъде запаметен във файл (.tip) със 

стандарт чрез: 

• Избиране на иконата Save current standard… (Запазване на текущия 

стандарт...) в раздела File (Файл) в лентата с менюта.  

• Ще се изведе прозорец Save (OptimizerIVs) (Запазване). Въведете 

името на файла със стандарта, който да се запази, и след това 

щракнете върху Save (Запазване). 

3.7 Зареждане и експортиране на информация 

3.7.1 Зареждане на регистрационни файлове 

Регистрационен файл може да бъде зареден чрез: 

• Избиране на иконата Open log file… (Отваряне на регистрационен 

файл...) в раздела Log (Регистър) в лентата с менюта. 

• Ще се изведе прозорец Open (OptimizerIVs) (Отваряне), който 

съдържа имената на файловете с маркери, които могат да бъдат 

заредени. Изберете файл с маркер и след това щракнете върху Open 

(Отваряне).  

Ще се отвори Marker window (Прозорец Маркер) и цветът на текста  

в прозореца Log (Регистър) ще стане син, за да обозначи, че регистърът не 

съответства на устройството, от което се извличат данни. 

3.7.2 Експортиране на данни 

Текущите стойности на параметри, статистически броячи и маркери на 

лентата на регистъра могат да бъдат запазени в текстови файлове чрез: 

• Избиране на иконата Export programs (Експортиране на програми)  

в раздела Log (Регистър) в лентата с менюта за експортиране на 

стойностите на параметрите. 

• Избиране на иконата Export statistics (Експортиране на статистика)  

в раздела Log (Регистър) в лентата с менюта за експортиране  

на статистиката на устройството. 

• Избиране на иконата Export marker (Експортиране на маркер)  

в раздела Log (Регистър) в лентата с менюта за експортиране на 

съдържанието на лентата на регистъра. 

Във всички случаи първо ще се отвори прозорец Open (OptimizerIVs) 

(Отваряне), където ще трябва да се избере името на файла с маркер, свързан 

с устройството. 

След това ще се изведе прозорец Save (OptimizerIVs) (Запазване), който ще 

позволи потребителят да въведе името и по желание да създаде нова папка 

за файла, който ще се експортира. 
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3.8 Регистър и ЕКГ запис 

3.8.1 Регистър 

Приложението OMNI II на програматора води регистър на всички 

взаимодействия, които се осъществяват между него и импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG. Този запис може да се използва като индекс за 

предоставяне на бърз достъп до конкретни данни, свързани с комуни-

кацията. Могат също така да бъдат зададени показалци с цел бърз достъп до 

конкретни събития и състояния, които заслужават специално внимание  

в ЕКГ на пациента. 

По-долу следва описание на основните функции на регистъра: 

• Регистърът за конкретен импулсен генератор OPTIMIZER IVs IPG  

се създава, когато се извличат данни от устройството за първи път. 

• Всяко комуникационно събитие, което се осъществява между 

приложението OMNI II на програматора и импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG, се извежда в прозореца Log (Регистър) заедно  

с датата и часа на всяко взаимодействие. 

• Повече информация относно събитие в регистъра може да бъде 

получена чрез двукратно щракване върху събитието в лентата на 

регистъра. Ако има данни, свързани с избраното събитие, се случва 

следното: 

o Ако е избрано събитие Interrogation (Извличане на данни) или 

Programming (Програмиране), стойностите на параметри, 

изведени от приложението OMNI II на програматора, са наборът 

от стойности, налични в момента на възникване на избраното 

събитие. 

o Ако е избрано събитие, свързано със Statistics (Статистика) 

(изчистване/зареждане/нулиране), стойностите на лентата със 

статистика са настроени към стойностите, налични в момента на 

възникване на избраното събитие. 

• За всички други записани събития (показалци, начало/край на Marker 

Mode (Режим Маркер) и др.) се извежда съобщение, показващо,  

че събитието няма повече свързани данни за показване. 

3.8.2 ECG запис 

ЕКГ на пациента може да бъде записана чрез: 

• Избиране на иконата Start Recording (Старт на запис) в раздела Log 

(Регистър) в лентата с менюта 

Същата процедура трябва да се използва за спиране на ЕКГ записа. 

Когато импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG е настроен в Marker 

Mode (Режим Маркер), ЕКГ започва да се записва автоматично. Когато 

Marker Mode (Режим Маркер) бъде спрян, ЕКГ спира да се записва. 
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В записаната ЕКГ маркерите са показани по същия начин както в Marker 

Window (Прозорец Маркер). (Вижте раздел 3.13 за повече информация 

относно маркерите.) 

Сегментите на записаната ЕКГ се показват в Marker Window (Прозорец 

Маркер). 

3.9 Програмиране за спешни случаи 

Програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) може да 

програмира импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG към режим на спешност 

(режим OOO, CCM OFF (CCM ИЗКЛ.)) дори ако програматорът е изключен (OFF) 

(таблетът е или изключен (OFF), или не функционира). 

3.9.1 Програмиране за спешни случаи, когато програматорът  

е изключен (OFF) 

Забележка: Дори ако програматорът е изключен (OFF), палката на програ-

матора трябва да е свързана към интерфейсната кутия на програматора 

OMNI II Programmer, преди да се използва функцията Emergency 

Programming (Програмиране за спешни случаи). 

Програмиране за спешни случаи, когато програматорът OMNI II Programmer 

(със софтуер OMNI Smart Software) е изключен (OFF), може да се постигне 

чрез поставяне на палката на програматора над мястото на имплантиране  

и натискане на бутона Emergency Programming (Програмиране за спешни 

случаи) на палката на програматора. Ако програмирането за спешни случаи 

е успешно, светлинният индикатор за програмиране за спешни случаи на 

палката на програматора ще мига за няколко секунди. 

Предупреждение: Когато функцията Emergency Programming (Програми-

ране за спешни случаи) се използва с програматора 

OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) 

изключен (OFF), палката на програматора използва 

литиева батерия с дълъг живот в интерфейсната кутия  

на програматора OMNI II Programmer. Зарядът на  

тази батерия се консумира само ако интерфейсът на 

програматора е изключен от таблета или ако програ-

маторът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software) е изключен (OFF) при изпълнението на 

Emergency Programming (Програмиране за спешни 

случаи). Въпреки че прогнозният среден експлоата-

ционен живот за литиевата батерия в интерфейсната 

кутия на програматора OMNI II Programmer е 54 месеца, 

напрежението на литиевата батерия в интерфейсната 

кутия на програматора OMNI II Programmer трябва 

периодично да бъде проверявано, за да се гарантира,  

че зарядът на батерията не е изчерпан. Напрежението на 

тази батерия може да бъде отчетено чрез избиране на 

иконата Interface battery (Батерия на интерфейса)  

в раздела Info (Информация) на приложението OMNI II 

на програматора. Ако показанието за напрежение на  
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батерията е по-малко от 2,5 V, батерията в интерфейс-

ната кутия на програматора OMNI II Programmer  

трябва да бъде сменена. Ако е необходима смяна на 

батерията, моля, свържете се с местния представител на  

Impulse Dynamics. Тази батерия не е предназначена  

да бъде подменяна от оператора. 

За да извършите каквато и да е друга операция, е необходимо да включите 

(ON) системата на програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI 

Smart Software). 

3.9.2 Програмиране за спешни случаи, когато програматорът  

е включен (ON) 

Командата Urgent Programming (Спешно програмиране) може да се 

използва за програмиране на импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG към 

набор от безопасни параметри (режим OOO, CCM OFF (CCM ИЗКЛ.)). 

Командата Urgent Programming (Спешно програмиране) може да бъде 

активирана чрез позициониране на палката на програматора над импланта  

и извършване на едно от следните: 

• Избиране на иконата Urgent Programming (Спешно програмиране) 

от лентата за програмиране или 

• Избиране на иконата Urgent Programming (Спешно програмиране)  

в раздела Tools (Инструменти) в лентата с менюта, или 

• Натискане на бутона F4 на клавиатурата на таблета, или 

• Натискане на бутона Emergency Programming (Програмиране за 

спешни случаи) на палката на програматора (вижте раздел 1.5). 

Ако операцията Urgent Programming (Спешно програмиране) е успешна, 

програматорът извежда Urgent Programming OK (Спешно програмиране ОК). 

Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над мястото 

на имплантиране, операцията Urgent Programming (Спешно програмиране) 

може да е неуспешна. Ако възникне неизправност в комуникацията, 

програматорът ще изведе съобщението Urgent Programming Error (Грешка 

при спешно програмиране) заедно с 3 кратки предупредителни звукови 

сигнала и опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ). 

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избиране на бутона Retry (Опит отново) или чрез 

натискане на бутона Emergency Programming (Програмиране за спешни 

случаи), разположен на палката на програматора. 

След успешна операция Urgent Programming (Спешно програмиране) 

импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG се настройва в режим на покой 

(режим OOO, CCM OFF (CCM ИЗКЛ.)).  
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3.10 Режим на магнит 

Поставянето на магнит на пейсмейкър над мястото на имплантиране на импулсния 

генератор OPTIMIZER IVs IPG и поддържането му близо до устройството  

за поне два сърдечни цикъла (2 – 3 секунди) настройва импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG в състояние Permanent Off (Постоянно Изкл.). 

Забележка: Тази функция е удобна за изключване на доставянето на CCM™ 

сигнал, когато не е наличен програматор OMNI II Programmer (със софтуер OMNI 

Smart Software) (например когато трябва да се извърши спешна ЕКГ на пациент  

в спешно отделение, в което няма програматор OMNI II Programmer със софтуер 

OMNI Smart Software). 

В това състояние импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG не доставя CCM™ 

сигнали, въпреки че сензира и класифицира сърдечните събития. Това състояние 

може да бъде променено само чрез препрограмиране на импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG с помощта на приложението OMNI II на програматора под 

надзора на лекар. 

3.11 Нулиране на импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG 

Импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG има защитни механизми, които 

поддържат вътрешното съответствие на системата. Тези механизми разпознават 

кога възниква вътрешно несъответствие (например часовници, които не осцилират 

с очакваната честота). 

Ако възникне малко вероятният случай на неизправност от този тип, импулсният 

генератор OPTIMIZER IVs IPG ще превключи към безопасно състояние, наричано 

режим DOWN (БЕЗДЕЙСТВИЕ). В режим DOWN (БЕЗДЕЙСТВИЕ) импулсният 

генератор OPTIMIZER IVs IPG не доставя CCM™ сигнали и в някои случаи дори 

не сензира сърдечни събития. Това състояние може да бъде променено само чрез 

нулиране на импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG чрез приложението OMNI 

II на програматора под надзора на лекар. 

За да нулирате импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG: 

• Поставете палката на програматора над мястото на имплантиране на 

импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG. 

• Активирайте командата Reset (Нулиране) за импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG, като изберете иконата Reset device (Нулиране на 

устройство) в раздела Tools (Инструменти) в лентата с менюта. 

Ако импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG е успешно нулиран, програма-

торът ще изведе съобщението Reset Device OK (Нулиране на устройство ОК).  

Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над мястото на 

имплантиране, процедурата по нулиране може да е неуспешна. Ако възникне 

неизправност в комуникацията, програматорът ще изведе съобщението Reset 

Device Error (Грешка при нулиране на устройство) заедно с опциите Retry  

(Опит отново) и Cancel (Отказ). 

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката  

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново). 
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ВАЖНО: Ако даден модул е намерен в режим DOWN (БЕЗДЕЙСТВИЕ), моля, 

докумен-тирайте събитието, преди да нулирате устройството. След като запишете 

причината за превключването, показано от приложението OMNI II на 

програматора, свържете се с местния представител на Impulse Dynamics.  

Също така, моля, предоставете подробности за програмирания режим, в който  

е възникнало превключването, и всякакви състояния, които може да са причинили 

превключването на устройството към режим DOWN (БЕЗДЕЙСТВИЕ). 

3.12 Иницииране на доставяне на CCM™ 

3.12.1 Опции на режима на работа 

Работното състояние на импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG се 

настройва чрез бутона Mode (Режим) в раздела A/V. Избирането на бутона 

Mode (Режим) ще изведе изскачащото меню Mode A/V (Режим A/V). 

 

Фигура 21: Изскачащо меню Mode A/V (Режим A/V) 

Възможностите за режим на работа са: 

• Standby (OOO) (Покой): Устройството превключва към безопасен 

режим без доставяне на CCM™ сигнал. 

• Active (ODO) (Активен): Устройството използва предсърдни 

събития, камерни събития и събития на локално сензиране като 

тригери за доставяне на CCM™ сигнал. 

За да програмирате режима на работа за импулсния генератор  

OPTIMIZER IVs IPG: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на програ-

матора над импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG. 

• Изберете режима на работа от изскачащото меню Mode A/V  

(Режим A/V) 

• Активирайте командата Program (Програмиране) чрез една от 

следните опции: 

o Натиснете бутона Program (Програмиране) на палката на 

програматора или 

o Изберете иконата Program (Програмиране) в раздела File (Файл) 

в лентата с менюта, или 

o Изберете бутона Program (Програмиране) в лентата за 

програмиране 

Ако програмирането е успешно, приложението OMNI II на програматора  

ще изведе съобщението Programming OK (Програмиране ОК). 
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Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над мястото 

на имплантиране, процедурата по програмиране може да е неуспешна.  

Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът ще изведе 

съобщението Programming Error (Грешка при програмиране) заедно  

с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ). 

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново) или чрез натискане 

на бутона Program (Програмиране), разположен на палката на 

програматора. 

3.12.2 Опции за доставяне на CCM™ сигнал 

Доставянето на CCM™ сигнал от импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG 

се настройва чрез бутона CCM OFF (CCM ИЗКЛ.) в раздела CCM™ Train 

(CCM™ поредица). 

Избирането на бутона CCM OFF (CCM ИЗКЛ.) ще изведе изскачащото 

меню CCM Mode (Режим на CCM). 

 

Фигура 22: Изскачащо меню CCM Mode (Режим на CCM) 

Опциите на CCM Mode (Режим на CCM) са: 

• CCM OFF (CCM ИЗКЛ.) 

• Continuous (Непрекъснато): Само с цел тестване. 

Предупреждение: Импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG НИКОГА 

НЕ ТРЯБВА да се оставя в режим Continuous (Непрекъснато). 

• Timed (Във времеви период): CCM™ сигналите ще се доставят, 

както е планирано в раздела CCM™ Schedule (График на CCM™). 

Избирането на Continuous (Непрекъснато) ще изведе предупредителен 

прозорец. Този прозорец ще се извежда отново всеки път, когато се 

активира команда за програмиране, за да напомня на оператора, че режимът 

Continuous (Непрекъснато) е само с цел тестване. Непреднамерено 

продължително използване на режим Continuous (Непрекъснато) ще 

причини преждевременно изтощаване на батерията на импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG, което ще наложи чести сесии на зареждане. 
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Фигура 23: Предупреждение за непрекъснато доставяне на CCM™ 

За да програмирате режима на CCM за импулсния генератор  

OPTIMIZER IVs IPG: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на 

програматора над импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG. 

• Изберете режима на CCM от изскачащото меню CCM Mode  

(Режим на CCM) 

• Активирайте командата Program (Програмиране) чрез една от 

следните опции: 

o Натиснете бутона Program (Програмиране) на палката на 

програматора или 

o Изберете иконата Program (Програмиране) в раздела File (Файл) 

в лентата с менюта, или 

o Изберете бутона Program (Програмиране) в лентата за 

програмиране 

Ако програмирането е успешно, приложението OMNI II на програматора ще 

изведе съобщението Programming OK (Програмиране ОК). 

Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над мястото 

на имплантиране, процедурата по програмиране може да е неуспешна.  

Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът ще изведе 

съобщението Programming Error (Грешка при програмиране) заедно  

с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ). 

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново) или чрез натискане 

на бутона Program (Програмиране), разположен на палката на 

програматора. 
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3.13 Маркери за събития 

Приложението OMNI II на програматора може да се използва за настройване на 

импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG в Marker Mode (Режим Маркер). 

Маркерите са флагове, които представят различните състояния на устройството  

и събития, разпознати по време на работата му. В този режим всички събития, 

разпознати и генерирани от импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG, се извеждат 

в прозореца на ЕКГ на пациента, синхронизирани с ЕКГ сигнала на пациента. 

Маркерите са полезни за анализиране на поведението на импулсния генератор 

(IPG) с различни програмирани параметри. 

3.13.1 Включване на маркери 

За да настроите импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG в Marker Mode 

(Режим Маркер): 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на програ-

матора над импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG. 

o Изберете иконата Marker Mode (Режим Маркер) в раздела Tools 

(Инструменти) в лентата с менюта или 

o Изберете бутона Marker mode (Режим Маркер) в лентата за 

програмиране 

Ако програмирането е успешно, програматорът извежда Start marker mode 

(Старт на режим на маркер). В прозореца за ЕКГ на приложението OMNI II 

на програматора ще се появи лента и ще се извеждат маркери за събития, 

когато те възникват. 

Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над  

мястото на имплантиране, настройването на импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG в Marker mode (Режим Маркер) ще бъде неуспешно  

и програматорът ще изведе съобщението Marker mode error (Грешка при 

Режим Маркер) заедно с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ).  

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново). 

3.13.2 Изключване на маркерите 

Marker Mode (Режим Маркер) може да бъде изключен чрез: 

• Избиране на иконата Marker Mode (Режим Маркер) в раздела Tools 

(Инструменти) в лентата с менюта или 

• Избиране на бутона Marker mode (Режим Маркер) в лентата за 

програмиране, или 

• Отстраняване на палката на програматора от зоната на имплантиране. 

Ако палката на програматора не може да комуникира с импулсния 

генератор OPTIMIZER IVs IPG, Marker Mode (Режим Маркер) 

автоматично се прекратява. 

Във всички случаи програматорът извежда съобщение Marker mode end 

OK (Край на Режим Маркер ОК). 
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Когато се осъществи комуникационна команда между устройството 

OPTIMIZER IVs и приложението OMNI II на програматора (програмиране, 

четене на статистика, измерване на импеданси и др.), Marker Mode (Режим 

Маркер) автоматично се прекратява и се установява отново, когато 

комуникацията приключи. 

3.13.3 Сензирани събития 

Сензираните събития се представят чрез цветни линейни маркери под 

базовото ниво, които използват следните цветови обозначения: 

• Магента: Предсърдно сензирано събитие 

• Зелено: Камерно сензирано събитие 

• Черно: Събитие на локално сензиране (Local Sense) 

3.13.4 Доставяне на CCM™ поредица 

Доставянето на CCM™ сигнал се обозначава чрез маркер с формата на син 

правоъгълник, чиято ширина е пропорционална на продължителността  

на CCM™ сигнала. 

3.13.5 Условия за инхибиране на CCM™ 

Извеждат се етикети за следните събития: 

• PVC (Преждевременни камерни съкращения): две последователни 

камерни сензирани събития без промеждутъчно предсърдно сензирано 

събитие. 

• AT (Предсърдна тахикардия): предсърдна честота над лимита за 

честота на предсърдна тахикардия.  

• A Noise (Шум A): шум, разпознат в канала за предсърдно сензиране. 

• V Noise (Шум V): шум, разпознат в канала за камерно сензиране. 

• Long AV (Дълъг AV): сензираният AV интервал надвишава лимита 

за Long AV (Дълъг AV). 

• Short AV (Кратък AV): сензираният AV интервал е по-кратък от 

лимита за Short AV (Кратък AV). 

3.13.6 Състояние на доставяне на CCM™ сигнал 

Състоянието на доставяне на CCM™ сигнал се обозначава чрез етикети, 

както и чрез фоновия цвят на прозореца за ЕКГ, както следва: 

• Inactive (Неактивно): този етикет се извежда в горната лява част на 

прозореца за ЕКГ, докато доставянето на CCM™ е неактивно. 

Фоновият цвят на прозореца за ЕКГ е бял в този случай. 

• Active-On (Активно-Вкл.): този етикет се извежда в горната лява част 

на прозореца за ЕКГ, докато доставянето на CCM™ е активно  

и включено. Фоновият цвят на прозореца за ЕКГ е зелен в този случай. 

• Active-Off (Активно-Изкл.): този етикет се извежда в горната лява 

част на прозореца за ЕКГ, докато доставянето на CCM™ е активно, 

но изключено. Фоновият цвят на прозореца за ЕКГ е сив в този 

случай. 
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3.13.7 Прозорец на браузъра на регистър 

Когато бъде избрана иконата Log Browser (Браузър на регистър) в раздела 

Log (Регистър), се извежда съответният прозорец със заглавие Marker 

Window (Прозорец Маркер). 

 

Фигура 24: Marker Window (Прозорец Маркер) 

За импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG прозорецът на браузъра  

на регистъра съдържа следните елементи: 

• Времева скала, която може да бъде модифицирана с достъпните 

опции или въвеждане на стойност на скалата. 

• Бутон Idx, който отваря прозорец с индексен регистър на маркери, 

съдържащ елементи на регистъра, които могат да се използват  

за навигиране. 

• Маркери и обозначено с ЕКГ показание. 

• Индикатори на въведени показалци и свързан текст, когато бъдат 

избрани. 

• Хоризонтален плъзгач за разглеждане на различни моменти във 

времето. 

• Вертикален плъзгач за използване, когато сигналите не се вместват  

в дефинирания прозорец. 

• Бутон за отпечатване. 

При двукратно щракване върху събитие в прозореца с индексен регистър на 

маркери, екранът Marker Window (Прозорец Маркер) извежда автоматично 

информацията, свързана с времевото клеймо на събитието. Аналогично 

поведение възниква, когато бъде избран елемент на показалец или команда  

в прозореца с регистър или свързания индикатор на екрана. 

Разстоянието между два налични курсора, един основен, който да се 

фиксира, и друг, който да се движи по продължение на прозореца, позволява 

директни измервания на няколко показателя, като например времеви 

интервали и напрежение. 
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3.14 CCM™ Schedule (График на CCM™) 

Когато импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG е програмиран да доставя 

терапия с модулиране на сърдечния контрактилитет с настройка Timed  

(Във времеви период), параметрите в раздела CCM™ Schedule (График на CCM™) 

се активират. 

Горната половина на този раздел съдържа параметрите Start Time (Начален час)  

и End Time (Краен час). Параметрите настройват общите начален и краен час на 

доставянето на терапия с модулиране на сърдечния контрактилитет за всеки ден. 

По подразбиране графикът на терапията с модулиране на сърдечния 

контрактилитет е настроен да се разпределя в 24-часов период всеки ден. 

Стандартното програмиране за тези параметри е 

• Start Time (Начален час):  0 ч. 0 мин. 

• End Time (Краен час):   23 ч. 59 мин. 

Долната половина на този раздел съдържа параметрите On Time (Време за Вкл.)  

и Off time (Време за Изкл.). Параметърът On Time (Време за Вкл.) задава 

количеството време, за което импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG  

е планиран да доставя терапия с модулиране на сърдечния контрактилитет,  

в рамките на времевия период, зададен чрез Start time (Начален час) и End time 

(Краен час). Параметърът Off Time (Време за Изкл.) задава количеството време,  

за което импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG е планиран да не доставя 

терапия с модулиране на сърдечния контрактилитет, в рамките на времевия период, 

зададен чрез Start time (Начален час) и End time (Краен час). 

В дясната част на този раздел е параметърът Scheduled (Планирано). Параметърът 

Scheduled (Планирано) задава общия брой часове на ден, за които импулсният 

генератор OPTIMIZER IVs IPG е планиран да доставя терапия с модулиране на 

сърдечния контрактилитет, в рамките на времевия период, зададен чрез Start time 

(Начален час) и End time (Краен час). Този параметър се изчислява в зависимост от 

настройките за On Time (Време за Вкл.) и Off time (Време за Изкл.). 

Забележка: Когато параметърът Scheduled (Планирано) е настроен към конкретна 

стойност, приложението OMNI II на програматора автоматично изчислява и задава 

точните времена за параметрите On Time (Време за Вкл.) и Off time (Време за 

Изкл.), използвайки параметрите по подразбиране за Start Time (Начален час)  

и End Time (Краен час). 

Например ако нормата на терапията с модулиране на сърдечния контрактилитет  

е с настройка 7 часа на ден, разпределени за 24 часа, това задава следните 

стандартни параметри за график: 

• Start Time (Начален час):   0 ч. 0 мин. 

• End Time (Краен час):    23 ч. 59 мин. 

• On Time (Време за Вкл.):   1 ч  0 мин 

• Off Time (Време за Изкл.):   2 ч  25 мин 

• Scheduled (Планирано):    7 ч 
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3.15 Статистика 

Импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG събира статистически данни  

за събитията и състоянията, които възникват по време на функционирането му. 

Този запис може да бъде зареден в програматора OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software) и се извежда в прозореца Statistics (Статистика) на 

приложението OMNI II на програматора, показвайки броя възниквания на всеки 

тип събитие.  

Отчетените събития са, както следва: 

• Atrial (Предсърдни): броят сензирани предсърдни събития. 

• Ventricular (Камерни): броят сензирани деснокамерни събития. 

• A Noise (Шум A): броят разпознавания на предсърден шум. 

• V Noise (Шум B): броят разпознавания на камерен шум. 

• Short AV (Кратък AV): броят разпознавания на състояние Short AV  

(Кратък AV). 

• Long AV (Дълъг AV): броят разпознавания на състояние Long AV  

(Дълъг AV). 

• PVC (Преждевременни камерни съкращения): броят разпознавания на PVC 

(Преждевременни камерни съкращения). 

• AT (Предсърдна тахикардия): броят пъти, в които моментната предсърдна 

честота е надвишила лимита за честота на предсърдна тахикардия. 

• Trains Delivered (Доставени поредици): броят доставени CCM™ сигнали. 

• LS Inhibit (LS инхибиране): броят инхибирания на доставяне на CCM™ 

сигнал поради събития на локално сензиране (Local Sense), разпознати извън 

LS Alert Window (Прозорец за предупреждение за LS). 

• LS Absence (LS отсъствие): броят инхибирания на доставяне на CCM™ 

сигнал поради това, че не са разпознати събития Local Sense (Локално 

сензиране). 

• LS in Alert (LS в предупреждение): броят събития Local Sense (Локално 

сензиране) в LS Alert Window (Прозорец за предупреждение за LS). 

3.15.1 Зареждане на статистика 

За да извлечете статистиката от импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на програ-

матора над импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG.  

• Изберете иконата Statistics (Статистика) в раздела Tools 

(Инструменти) в лентата с менюта. 

• Когато се изведе прозорецът Statistics (Статистика), изберете бутона 

Read (Четене). 
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Фигура 25: Прозорец Statistics (Статистика) 

Ако зареждането е успешно, програматорът ще изведе съобщението Read 

Statistics OK (Четене на статистика ОК). 

Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над  

мястото на имплантиране, прехвърлянето на данни може да е неуспешно. 

Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът ще изведе 

съобщението Read Statistics Error (Грешка при четене на статистика) 

заедно с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ). 

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново). 

Когато импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG е в Marker Mode 

(Режим Маркер) и в рамките на комуникационния обхват на палката на 

програматора OMNI II Programmer, съдържанието на броячите в Statistics 

(Статистика) се променя динамично, показвайки текущия брой възниквания 

на всеки тип събитие.  

3.15.1.1 Раздели на прозорец Statistics (Статистика) 

• On (Вкл.) – General (Общо) 

o Events (Събития) 

▪ Atrial (Предсърдни): брой предсърдни събития, сензирани 

по време на планирано доставяне на CCM™ 

▪ Ventricular (Камерни): брой камерни събития, сензирани 

по време на планирано доставяне на CCM™ 

▪ LS in Alert (LS в предупреждение): брой събития  

на локално сензиране, сензирани по време на 

планирано доставяне на CCM™ 
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o Periods (Периоди) 

▪ Normal (Нормални): брой нормални периоди по време 

на планирано доставяне на CCM™ 

▪ Inhibited (Инхибирани): брой инхибирани периоди  

по време на планирано доставяне на CCM™ 

▪ Post-Inhibited (Слединхибирани): брой слединхибирани 

периоди по време на планирано доставяне на CCM™ 

o Trains Delivered (Доставени поредици) 

▪ During Onset (По време на начало): брой CCM™ 

поредици, доставени по време на началото на 

планирано доставяне на CCM™ 

▪ Total (Общо): общ брой CCM™ поредици, доставени 

по време на планирано доставяне на CCM™ 

• On (Вкл.) – Inhibition (Инхибиране) 

o Causes (Причини) 

▪ AT (Предсърдна тахикардия): брой съкращения на 

предсърдна тахикардия, разпознати по време на 

планирано доставяне на CCM™ 

▪ PVC (Преждевременни камерни съкращения): брой преж-

девременни камерни съкращения, разпознати по 

време на планирано доставяне на CCM™ 

▪ Long AV (Дълъг AV): брой разпознавания на състояние 

Long AV (Дълъг AV) по време на планирано 

доставяне на CCM™ 

▪ Short AV (Кратък AV): брой разпознавания на състояние 

Short AV (Кратък AV) по време на планирано 

доставяне на CCM™ 

▪ LS: брой събития Local Sense (Локално сензиране) 

извън LS Alert Window (Прозорец за предуп-

реждение за LS) по време на планирано доставяне 

на CCM™ 

▪ LS Absence (LS отсъствие): брой събития Local Sense 

(Локално сензиране), неразпознати по време на 

планирано доставяне на CCM™ 

o Noise Episodes (Епизоди на шум) 

▪  A Noise (Шум A): брой разпознавания на предсърден 

шум по време на планирано доставяне на CCM™ 

▪ V Noise (Шум V): брой разпознавания на камерен шум 

по време на панирано доставяне на CCM™ 
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• Off (Изкл.) – General (Общи): Извежда същия списък 

статистически броячи, както е описано в On (Вкл.) – General 

(Общи) (с изключение на Trains Delivered (Доставени 

поредици)). Статистика, когато импулсният генератор 

OPTIMIZER IVs IPG е планиран да не доставя терапия  

с модулиране на сърдечния контрактилитет 

• Off (Изкл.) – Inhibition (Инхибиране): Извежда същия списък 

статистически броячи, както е описано в On (Вкл.) – 

Inhibition (Инхибиране). Статистика, когато импулсният 

генератор OPTIMIZER IVs IPG е планиран да не доставя 

терапия с модулиране на сърдечния контрактилитет 

• Last Session (Последна сесия): Статистика за последно 

доставяне V, поредици на последно доставяне, процент  

и епизоди на разреждане на батерията 

3.15.1.2 Бутони на прозорец Statistics (Статистика) 

• Read (Четене): Чете статистиката от импулсния генератор (IPG). 

• Reset (Нулиране): Нулира статистиката в импулсния 

генератор (IPG). 

• Graphic (Графика): Извежда хистограма на статистиката от 

активния раздел – вижте Фигура 26. 

• Print (Отпечатване): Отпечатва статистиката. 

• Close (Затваряне): Затваря прозореца Statistics (Статистика). 

 

Фигура 26: Хистограма на статистиката 



 

56 

3.15.2 Нулиране на броячите на устройството 

За да нулирате статистиката на импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG 

към нула: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на програ-

матора над импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG. 

• Изберете иконата Statistics (Статистика) в раздела Tools 

(Инструменти) в лентата с менюта. 

• Когато се изведе прозорецът Statistics (Статистика), изберете бутона 

Reset (Нулиране). 

Тъй като тази операция нулира вътрешните броячи на устройството, ще се 

изведе съобщение за потвърждение.  

• Ако заявката за нулиране бъде потвърдена, операцията за нулиране 

се изпълнява. 

Ако статистическите броячи са успешно нулирани, програматорът извежда 

съобщение Reset statistics OK (Нулиране на статистика ОК).  

Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над  

мястото на имплантиране, процедурата по нулиране може да е неуспешна. 

Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът ще изведе 

съобщението Reset Statistics Error (Грешка при нулиране на статистика) 

заедно с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ). 

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново). 

3.16 Измерване на импедансите на проводниците 

Импедансът на LS и RV проводниците може да бъде измерен чрез импулсния 

генератор OPTIMIZER IVs IPG и изведен от приложението OMNI II на 

програматора. За да се измери импедансът на проводника, се доставя CCM™ 

сигнал през избрания канал чрез импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG.  

За измерване на импеданса се използва поредица от импулси със следните 

параметри: 

• Number of Pulses (Брой импулси): 1 

• Amplitude (Амплитуда): 5,0 

• Phase Duration (Продължителност на фаза): 0,5 ms 

Импедансът на избрания канал може да бъде измерен чрез импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG в диапазона 50 до 2000 с прецизност 20% или 10, което  

е по-голямо. 

Предупреждение: Измервания на импеданс на проводник над 1000 са много 

неточни и трябва да се тълкуват само като ориентир за 

електрическа проводимост през проводника. 
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По време на измерването на импеданс всички програмирани параметри остават 

същите, с изключение на описаните по-горе, които временно се променят. 

Измерване на импеданса обаче не може да се извърши, ако не възникне 

тригериращо събитие или ако възникне инхибиращо събитие за стойностите на 

параметрите, програмирани в устройството. 

За измерване на импедансите на проводниците: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на програматора над 

импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG. 

• Проверете дали параметърът за доставяне на CCM™ поредица е настроен 

към Timed (Във времеви период) или Continuous (Непрекъснато). 

• Изберете иконата Impedance (Импеданс) в раздела Tools (Инструменти)  

в лентата с менюта. 

• Когато се изведе прозорецът Impedance (Импеданс), изберете бутона LS или 

RV, за да измерите импеданса на желания проводник. 

Предупреждение: След като извърши измерването на импеданса на проводника, 

операторът трябва да изпълни извличане на данни, за да  

се увери, че програмираните стойности са зададени според 

предназначението. 

 

Фигура 27: Прозорец Impedance (Импеданс) 
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3.17 Настройване на часовниците на импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG и на OMNI II 

Датата и часът се поддържат чрез вътрешен часовник в импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG и се използват от механизма за планиране на доставяне  

на терапия с модулиране на сърдечния контрактилитет за включване и изключване 

на CCM™ сигнала съгласно параметрите на програмирания график на CCM™. 

Има три бутона, които се използват за управление на функциите на вътрешния 

часовник: 

• Get time (Получаване на дата и час): Бутон за извличане на данни  

за текущите дата и час на импулсния генератор (IPG) 

• Set time (Задаване на дата и час): Бутон за ръчно задаване на датата и часа 

на импулсния генератор (IPG) 

• Set with PC time (Настройване към датата и часа на компютъра): Бутон за 

синхронизиране на датата и часа на импулсния генератор (IPG) с часа на 

компютъра  

3.17.1 Отчитане на датата и часа на устройството OPTIMIZER IVs 

Часовникът в реално време в устройството OPTIMIZER IVs е много 

прецизен. Въпреки това с течение на месеците и годините, текущите дата  

и час на импулсния генератор (IPG) може да загубят синхронизацията си  

с местните текущи дата и час. За да прочетете текущите дата и час на 

импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на програ-

матора над импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG. 

• Изберете иконата Time… (Дата и час…) в раздела Tools 

(Инструменти) на лентата с менюта.  

• Когато се изведе прозорецът Time (Дата и час), изберете бутона Get 

Time (Получаване на дата и час). 

Внимание: Уверете се, че избирате правилния бутон. 

 

Фигура 28: Прозорец Time (Дата и час) 
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Ако извличането на данни е успешно, текущите дата и час в устройството 

ще се изведат под Device current time (Текущи дата и час на устройството)  

в прозореца Time (Дата и час).  

Ако палката на програматора не е добре позиционирана над мястото на 

имплантиране, процедурата по извличане на данни може да е неуспешна. 

Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът ще изведе 

съобщението Get Time Error (Грешка при получаване на дата и час) заедно 

с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ).  

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново). 

3.17.2 Настройване на часовника в реално време на устройството 

OPTIMIZER IVs 

Можете да настроите часовника в реално време на устройството 

OPTIMIZER IVs или ръчно, или чрез използване на часовника на 

компютъра. И в двата случая: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на програ-

матора над импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG. 

• Изберете иконата Time… (Дата и час...) в раздела Tools 

(Инструменти) в лентата с менюта. 

За да настроите ръчно текущите дата и час на устройството  

OPTIMIZER IVs: 

• Изберете новите дата и час в полето Device current time (Текущи 

дата и час на устройството). Бутонът Set Time (Задаване на дата  

и час) ще започне да мига, показвайки, че текущите дата и час на 

устройството са различни от тези, показани на екрана. 

• Изберете бутона Set Time (Задаване на дата и час). 

Внимание: Уверете се, че избирате правилния бутон. 

Ако промяната на датата и часа е успешна, програматорът ще изведе 

съобщението Set Time OK (Задаване на дата и час ОК).  

Ако палката на програматора не е добре позиционирана над мястото на 

имплантиране, процедурата по извличане на данни може да е неуспешна. 

Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът ще изведе 

съобщението Set Time Error (Грешка при задаване на дата и час) заедно  

с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ).  

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново). 

За да настроите текущите дата и час на импулсния генератор  

OPTIMIZER IVs IPG към датата и часа на компютъра: 

• Изберете бутона Set with PC Time (Настройване към датата и часа  

на компютъра). 

Внимание: Уверете се, че избирате правилния бутон. 
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Ако промяната на датата и часа е успешна, програматорът ще изведе 

съобщението Set Time OK (Задаване на дата и час ОК).  

Ако палката на програматора не е добре позиционирана над мястото на 

имплантиране, извличането на данни може да е неуспешно. Ако възникне 

неизправност в комуникацията, програматорът ще изведе съобщението Set 

Time Error (Грешка при задаване на дата и час) заедно с опциите Retry 

(Опит отново) и Cancel (Отказ).  

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново). 

3.17.3 Настройване на часовника на програматора OMNI II 

Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) 

За да настроите системните дата и час на програматора OMNI II Programmer 

(със софтуер OMNI Smart Software): 

• Изберете иконата Set system time… (Задаване на системни дата  

и час...) в раздела Tools (Инструменти) в лентата с менюта. 

• Ще се изведе прозорец Set system time (Задаване на системни дата  

и час), който съдържа календар и текущия час на програматора  

OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software). Текущата 

системна дата е маркирана. 

 

Фигура 29: Прозорец Set system time (Задаване на системни дата и час) 

• С помощта на курсора изберете нова дата, ако е необходимо. За да 

настроите времето, изберете часа, минутите или секундите и след 

това променете стойността, като използвате стрелките за посока 

нагоре и надолу отдясно на показанието за час. 

• Когато приключите, изберете OK. 

• Можете да откажете процедурата, като изберете Cancel (Отказ). 
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3.18 Съобщения за грешка на импулсния генератор  

OPTIMIZER IVs IPG, доставяни от зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger  

3.18.1 Минимален целеви процент за доставяне на CCM™ 

Импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG поддържа запис на събитията  

и състоянията, които са възникнали по време на последния активен период 

на планирано доставяне на CCM™. Този запис може да се използва за 

изчисляване на процента доставени CCM™ сигнали в сравнение с броя 

деснокамерни събития, сензирани по време на периода. 

Минималният целеви процент за параметъра за доставяне на CCM™  

е очакваното минимално съотношение на доставяне на CCM™ поредица.  

Зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger може да бъде програмирано 

да извежда числов код, когато честотата на терапията с модулиране на 

сърдечния контрактилитет падне под програмирания минимален целеви 

процент (числов код 4 – вижте раздел 7.6.5). 

За да активирате аларма на числов код 4 в зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger: 

• Намерете опцията Minimum Target % for CCM™ Delivery 

(Минимален целеви % за доставяне на CCM™) в раздела Charger 

(Зарядно устройство) в лентата с менюта. 

• Активирайте тази функция, като поставите отметка () в полето  

до Enable (Активиране).  

Ще се изведе текущо програмираната стойност за този параметър. 

За да видите/модифицирате текущата стойност на минималния целеви 

процент за доставяне на CCM™, изпълнете следното: 

• Уверете се, че параметърът Minimum Target % for CCM™ Delivery 

(Минимален целеви % за доставяне на CCM™) е активиран. 

• Ако е необходимо, изберете нова стойност за Minimum Target % for 

CCM™ Delivery (Минимален целеви % за доставяне на CCM™). 

• Програмирайте новата стойност на параметъра за импулсния 

генератор OPTIMIZER IVs IPG. 

3.18.2 Максимално изместване на проводник 

Възможна повреда или изместване на камерен проводник могат да бъдат 

идентифицирани чрез промяна в импеданса на проводника в сравнение  

с предходните измерени стойности.  

Измерването на импеданса на RV и LS проводник чрез приложението  

OMNI II на програматора или чрез зарядното устройство OPTIMIZER  

Mini Charger се съхранява в импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG. 
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Измерването на импеданса на RV и LS проводник чрез зарядното 

устройство OPTIMIZER Mini Charger се извършва автоматично в началото 

на всяка процедура за зареждане. Последната измерена стойност на 

импеданса за всеки проводник след това се сравнява с предходните 

съхранени стойности на импеданса за всеки проводник.  

Зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger може да бъде програмирано 

да извежда числов код, когато импедансът на проводника надвишава 

максималната допустима разлика спрямо последния съхранен импеданс на 

проводник (числов код 1 – вижте раздел 7.6.2). 

За да активирате аларма на числов код 1 в зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger: 

• Намерете опцията Maximum lead displacement (Максимално изместване 

на проводник) в раздела Charger (Зарядно устройство) в лентата  

с менюта. 

• Активирайте тази функция, като поставите отметка () в полето до 

Enable (Активиране).  

Ще се изведе текущо програмираната стойност за този параметър.  

За да видите/модифицирате текущата стойност на минималния целеви 

процент за доставяне на CCM™, направете следното: 

• Уверете се, че параметърът Maximum lead displacement (Максимално 

изместване на проводник) е активиран. 

• Ако е необходимо, изберете нова стойност за Maximum lead 

displacement (Максимално изместване на проводник). 

• Програмирайте нова стойност на параметъра за импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG. 

3.19 Диагностика с Local Sense (LS) (Локално сензиране) 

CCM™ поредиците се доставят в синхрон със собствените камерни събития, 

разпознати от канала Local Sense (Локално сензиране) чрез LS проводника. 

Приложението OMNI II на програматора има инструмент LS Diagnostic  

(LS диагностика), който може да се използва за избиране на подходящи работни 

параметри за LS канала. Този раздел описва инструмента LS Diagnostic  

(LS диагностика). 

За да отворите инструмента LS Diagnostic (LS диагностика), изберете:  

• иконата LS Diagnostics (LS диагностика) в раздела LS parameter  

(LS параметър) на екрана на програматора или 

• иконата LS Diagnostics (LS диагностика) в раздела Tools (Инструменти)  

в лентата с менюта 
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Ще се изведе прозорецът Local Sense Diagnostic (Диагностика с локално сензиране). 

Параметрите, свързани с Local Sensing (Локално сензиране), се извеждат в десния 

панел на този прозорец: 

• LS Sensitivity (LS чувствителност) (Sensitivity (Чувствителност)) 

• Pre Right-Ventricular Refractory (Преддеснокамерен рефрактерен период) 

(Pre V Ref (Пред V реф)) – приложен към LS канала 

• Post Right-Ventricular Refractory (Следдеснокамерен рефрактерен период) 

(Post V Ref (След V реф)) – приложен към LS канала 

• LS Alert Window Start (Старт на прозорец за предупреждение за LS)  

(Alert Start (Старт на предупреждение)) 

• LS Alert Window Width (Ширина на прозорец за предупреждение за LS) 

(Alert Width (Ширина на предупреждение)) 

• Post LS Refractory (След-LS рефрактерен период) (Post LS Ref  

(След-LS реф)) 

При изпълнение на LS диагностика импулсният генератор OPTIMIZER IVs IPG  

е настроен към специален режим, в който LS сигналите се извличат на всеки 2 ms 

по време на 200 ms интервал, центриран при деснокамерното събитие. Тези 

сигнали се изпращат към приложението OMNI II на програматора, за да се изведат 

в прозореца Local Sense Diagnostic (Диагностика с локално сензиране) като 

хистограми. 

Сканиранията на Local Sense (Локално сензиране) могат да се извършват или 

ръчно, или автоматично: 

• Използвайте бутона Manual (Ръчно), за да получите LS хистограма  

за конкретната LS чувствителност, избрана чрез параметъра LS Sensitivity 

(LS чувствителност). Бутонът Clear (Изчистване) може да се използва  

за изчистване на графиката. 

• Бутонът Automatic (Автоматично) се използва за стартиране на процес, 

който сканира чрез стойностите на LS Sensitivity (LS чувствителност).  

В този режим приложението OMNI II на програматора автоматично събира 

данни при набор от различни LS чувствителности. Автоматичният режим 

ограничава своето търсене до хистограми за LS чувствителности, които 

събират LS събития, но които избягват прекомерно сензиране на шум.  

За целта са необходими два параметъра: 

o Noise Threshold (Праг на шум) – ако броят интервали, в които  

е сензиран LS сигнал, е по-голям от тази стойност, съответната  

LS Sensitivity (LS чувствителност) ще бъде счетена за твърде висока и ще 

бъде събрана нова хистограма с използване на по-ниска чувствителност 

(т.е. по-висок праг на сензиране). 

o Sense Threshold (Праг на сензиране) – ако броят интервали, в които  

е сензиран LS сигнал, е по-малък от тази стойност, съответната  

LS Sensitivity (LS чувствителност) ще бъде счетена за твърде ниска и ще 

бъде събрана нова хистограма с използване на по-висока чувствителност 

(т.е. по-нисък праг на сензиране). 
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Когато автоматичният процес завърши, всички събрани хистограми се извеждат  

в прозореца Local Sense Diagnostic (Диагностика с локално сензиране). След това 

операторът може да избере най-подходящия праг на сензиране. 

Чувствителността, използвана за събиране на данни за сензиране за една 

хистограма, е параметърът LS Sensitivity (LS чувствителност), който се извежда  

в дясната част на прозореца. Параметърът Times (Брой) показва броя цикли,  

за които това извличане ще се извърши, за да получи хистограмата.  

Чрез извличане на тези извадки за различни стойности на LS Sensitivity  

(LS чувствителност) таймингът (времевият момент) на LS събитието по отношение 

на деснокамерното събитие е ясно показан. Резултатите на LS Diagnostic  

(LS диагностика) трябва да бъдат тълкувани, както следва: 

• Сините ленти в хистограмата показват, че LS сигналът е сензиран повече  

от броя пъти, обозначен от параметъра Events per Bar (Събития на лента). 

Забележка: При по-ниски стойности на прага за LS сензиране (по-висока 

чувствителност) може да бъдат разпознати сигнали, различни от LS. Например при 

Фигура 30 подходяща стойност за параметъра LS Sensitivity (LS чувствителност) 

би била 1,7 mV. 

 

Фигура 30: Прозорец Local Sense Diagnostic (Диагностика с локално сензиране)  

след автоматично сканиране 

След като LS сигналът бъде локализиран, LS рефрактерните периоди и Alert 

Window (Прозорец за предупреждение) могат да бъдат настроени или в графиката 

(чрез плъзване и поставяне по същия начин, както в прозореца за графичен изглед), 

или чрез промяна на стойностите, показани отдясно на прозореца LS Diagnostic  

(LS диагностика).  
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За да излезете от прозореца LS Diagnostic (LS диагностика): 

• Изберете бутона Select (Избор). Тази команда настройва стойностите на LS 

параметъра на приложението OMNI II на програматора към тези на този 

прозорец (моля, имайте предвид, че тази операция променя само 

стойностите на програматора. Избраните параметри трябва да бъдат 

програмирани за импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG чрез командата 

Program (Програмиране) или 

• Изберете бутона Cancel (Отказ). Тази команда нулира параметрите на 

приложението OMNI II на програматора към последните извлечени/ 

програмирани стойности. 

3.20 Дистанционна работа 

Програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) позволява 

дистанционно наблюдение и управление на устройството през интернет.  

След свързването работата е идентична на нормалната (локална) работа,  

с изключение на това, че някои команди може да бъдат дезактивирани в зависимост 

от режима на работа. 

За да се инициира сесия на дистанционна работа, програматорът OMNI II 

Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) трябва да е свързан към интернет. 

Програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) поддържа 

безжични мрежи и свързване на Ethernet кабел. При свързване към кабелна Ethernet 

мрежа мрежовият кабел трябва да бъде свързан към програматора OMNI II 

Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) чрез Ethernet изолатора от 

медицински клас, който е прикрепен към всеки програматор. 

Забележка: Както при всяко друго устройство, което е свързано към интернет, 

може да възникнат технически проблеми, които да попречат на работата на 

дистанционната функция и така да възпрепятстват проследяването на импланта 

дистанционно. В такива случаи трябва да бъде планирано проследяване  

с присъствие с представител на компанията. 

Предупреждение: Свързването на програматора OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software) към мрежа, която включва друго 

оборудване, може да доведе до неидентифицирани преди това 

рискове за пациента, операторите и трети страни. В такива 

случаи отговорната организация трябва да идентифицира, 

анализира, оцени и овладее тези рискове. Наред с това 

последващи промени в мрежовата връзка/връзката за данни 

могат да внесат нови рискове и да изискват допълнителен 

анализ. Промени в мрежовата връзка/връзката за данни включват: 

• промени в конфигурацията на мрежовата връзка/връзката за данни, 

• свързване на допълнителни елементи към мрежовата връзка/ 

връзката за данни, 

• изключване на елементи от мрежовата връзка/връзката за данни, 
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• актуализиране на оборудване, свързано към мрежовата връзка/ 

връзката за данни, 

• надстройване на оборудване, свързано към мрежовата връзка/ 

връзката за данни. 

3.20.1 Свързване на програматора OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software) към кабелна Ethernet мрежа 

Забележка: Свързването на таблета на програматора OMNI II Programmer 

към кабелна интернет мрежа трябва да се извършва само чрез Ethernet 

изолатора от медицински клас. 

Ако се предпочита използване на режима за дистанционна работа и връзката 

към интернет е чрез кабелна мрежа, програматорът OMNI II Programmer 

(със софтуер OMNI Smart Software) трябва да бъде свързан към стандартна 

10/100 Ethernet мрежа чрез неизползвания RJ-45 Ethernet порт на Ethernet 

изолатора от медицински клас, прикрепен към долната част на таблета на 

програматора. 

3.20.2 Свързване на програматора OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software) към безжична мрежа 

Ако се предпочита използване на режима за дистанционна работа и връзката 

към интернет е чрез безжична мрежа, програматорът OMNI II Programmer 

(със софтуер OMNI Smart Software) трябва първо да бъде конфигуриран за 

свързване към безжична мрежа. 

3.20.2.1 Конфигуриране на OMNI II за безжична мрежа 

В екрана за избор щракнете върху бутона Configuration (Конфигу-

риране). Ще се изведе прозорецът Configuration Dialog (Диалогов 

прозорец за конфигуриране). 

 

Фигура 31: Прозорец Configuration Dialog  

(Диалогов прозорец за конфигуриране) 



 

67 

Щракнете върху бутона Network Configuration (Конфигуриране на 

мрежа), за да настроите връзката към сървъра или да промените 

мрежовите настройки. Ще се изведе прозорецът за конфигуриране на 

мрежа. 

Забележка: Ако не се появят безжични мрежи, щракнете върху бутона 

Refresh (Опресняване), за да видите наличните безжични мрежи  

в обхвата на програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI 

Smart Software). 

 

Фигура 32: Прозорец Network Configuration (Конфигуриране на мрежа) 

Прозорецът Network configuration (Конфигуриране на мрежа) извежда 

следната информация: 

• Wireless networks (Безжични мрежи): списък на наличните 

поддържани безжични мрежи със следната информация: 

o Име на мрежата. 

o Процент на силата на сигнала. 

o Състояние на връзката (ще се изведе Connected (Свързан) 

до процента на силата на сигнала, ако програматорът 

OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software)  

е свързан към тази мрежа). 

• Status (Състояние): състояние на връзката. Червен кръг  

със съобщението The system is connected to the internet but 

cannot reach the server IP address (40.114.12.242). (Системата  

е свързана към интернет, но няма достъп до IP адреса на 

сървъра (40.114.12.242).) ще се изведе, ако програматорът 

OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software)  

е свързан към интернет, а червен кръг със съобщението  

The system is not connected to any network. (Системата не  

е свързана към никоя мрежа.) показва, че има проблем, който 

пречи на програматора да се свърже към интернет. 
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Фигура 33: Индикатори за състоянието на мрежата на OMNI II 

3.20.2.2 Команди за конфигуриране на безжична мрежа  

на OMNI II  

Прозорецът за конфигуриране на мрежа на OMNI II предоставя 

следните бутони за команди: 

• Connect (Свързване): свързване към избрана безжична мрежа. 

Ще се изведе диалогов прозорец за парола, в който трябва да 

въведете мрежовия ключ (попитайте мрежовия администратор 

за ключа). 

• Disconnect (Прекъсване на връзката): прекъсва връзката към 

избраната безжична мрежа. 

• Refresh (Опресняване): опресняване на състоянието на връзката. 

• Read configuration (Четене на конфигурация): прочитане на 

настройките за конфигурация на мрежата от USB флашпамет. 

USB флашпаметта трябва да ви е предоставена от мрежовия 

администратор или от Impulse Dynamics. 

• Wired connection settings … (Настройки за кабелна връзка...): 

Ще се изведе диалогов прозорец за TCP/IP настройки, в който 

трябва да въведете TCP/IP настройките (попитайте мрежовия 

администратор) 

• Show MAC Addresses (Показване на MAC адреси): ще се 

изведе диалогов прозорец за MAC адреси на мрежови 

адаптери, показващ MAC адреса на всеки мрежов адаптер, 

инсталиран в таблета на програматора OMNI II Programmer. 

• Close (Затваряне): затваря прозореца. 
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3.20.3 Режими на работа на софтуера OMNI II 

3.20.3.1 Стартови режими на OMNI II 

Софтуерът OMNI II може да бъде отворен в един от следните режими: 

• Clinical Mode (Клиничен режим) 

o за локална работа в клинична среда 

▪ Таблетът на програматора OMNI II Programmer трябва 

да бъде свързан към интерфейсната кутия на програ-

матора OMNI II Programmer чрез кабела за интер-

фейсната кутия. 

• Remote Mode (Дистанционен режим) 

o за дистанционна работа на приложение OMNI II на 

програматора в клинична среда 

▪ Таблетът на програматора OMNI II Programmer не 

изисква прикрепен интерфейс. Той може да наблюдава 

или управлява устройството дистанционно чрез интернет 

(дистанционен програматор, далеч от пациента).  

• Remote Listener Mode (Режим Дистанционно наблюдение) 

o за дистанционно наблюдение на приложението OMNI II на 

програматора в клинична среда 

▪ Специален вариант на дистанционен режим, в който 

приложението OMNI II на програматора не може да 

контролира устройството (разрешени са само операции 

на наблюдение). 

За да отворите желания стартов режим, изберете съответния бутон на 

екрана за избор на програматора OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software). След като режимът на програматора бъде 

избран, той не може да бъде променян, докато приложението на 

режима не бъде затворено и не бъде изведен отново екранът за избор 

от програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software). 

Следните правила се прилагат за различните стартови режими: 

• Програматор в Clinical Mode (Клиничен режим) може да се 

свърже към един програматор в Remote Mode (Дистанционен 

режим) и няколко програматора в Remote Listener Mode 

(Режим Дистанционно наблюдение), но не и към друг 

програматор в Clinical Mode (Клиничен режим).  

• Програматор в Remote Mode (Дистанционен режим) може да 

се свърже само към един програматор в Clinical Mode 

(Клиничен режим). Ще се изведе следното съобщение, когато  
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бутонът OMNI II – Remote Mode (OMNI II – Дистанционен режим) 

бъде избран: 

This OMNI II Programmer cannot be used to interrogate or program 

local OPTIMIZER IVs IPGs while logged on as a Remote 

Programmer. 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. (Този програматор OMNI II 

Programmer не може да се използва за извличане на данни или 

програмиране на локален импулсен генератор OPTIMIZER IVs IPG, 

докато е регистриран в системата като дистанционен програматор. 

Сесията за дистанционно програмиране трябва да бъде прекратена и 

този програматор OMNI II Programmer да бъде рестартиран, преди 

този програматор да се използва за извличане на данни или 

програмиране на импулсен генератор OPTIMIZER IVs IPG чрез 

палката на този програматор.) 

• Програматор в Remote Listener Mode (Режим Дистанционно 

наблюдение) може да се свързва само към един програматор  

в Clinical Mode (Клиничен режим). 

• Всички програматори, свързани към програматор в Clinical 

Mode (Клиничен режим) (Remote (Дистанционно) и Remote 

Listener (Дистанционно наблюдение)) могат да получават чат 

съобщения и да наблюдават информацията (маркери, 

стойности за програмиране, статистически показания и др.). 

• Само програматорът в клиничен режим (Clinical) или дистан-

ционен режим (Remote) може да изпраща чат съобщения. 

• Само програматорът в Master Mode (Главен режим) (вижте 

раздел 3.20.3.2) може да инициира комуникационни операции 

с устройството (извличане на данни, програмиране и др.). 

Програматорът в Master Mode (Главен режим) може да е както 

дистанционен (Remote), така и клиничен (Clinical) програматор. 

3.20.3.2 Главен/подчинен режим на OMNI II 

Софтуерът OMNI II, отворен в дистанционен (Remote) или клиничен 

(Clinical) режим, може да бъде главен (Master) или подчинен (Slave) 

по време на дистанционната сесия. Приложението OMNI II на 

програматора може да бъде превключвано между Master (Главен)  

и Slave (Подчинен) режим само когато програматорът е в Clinical 

Mode (Клиничен режим). 

Когато приложението OMNI II на програматора е в режим Master 

(Главен) (Remote (Дистанционен) или Clinical (Клиничен)), то има 

пълен контрол върху импулсния генератор OPTIMIZER IVs IPG,  

но когато приложението OMNI II на програматора е в режим Slave 

(Подчинен), командите, които взаимодействат с импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG, са дезактивирани (извличане на данни, програ-

миране, иницииране на режим на маркер, четене на статистики и др.). 
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3.20.4 Прозорец OMNI II Programmer Client (Клиент програматор 

OMNI II Programmer) 

Забележка: За да се свърже приложението OMNI II на програматора към 

отдалечения сървър OMNI, програматорът OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software) трябва първо да бъде свързан към интернет. Вижте 

раздели 3.20.1 и 3.20.2 относно начините за свързване на програматора 

OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) към интернет. 

Клиентският прозорец на програматора се използва за влизане в клиентския 

сървър. За да отворите прозореца OMNI II Programmer Client (Клиент 

програматор OMNI II Programmer), изберете иконата Connect (Свързване)  

в раздела Communication (Комуникация) в лентата с менюта. 

 

Фигура 34: Прозорец OMNI II Programmer Client  

(Клиент програматор OMNI II Programmer) 

3.20.4.1 Свързване на OMNI II към отдалечения сървър 

Когато прозорецът OMNI II Programmer Client (Клиент програматор 

OMNI II Programmer) се изведе, въведете следната информация: 

Забележка: За да използва функцията за дистанционна работа на 

приложението OMNI II на програматора, потребителят трябва да 

получи уникално потребителско име и парола от Impulse Dynamics. 

Трябва също така да бъде регистрирано подходящо клиентско име  

в Impulse Dynamics. 

Забележка: При свързване към отдалечения сървър за първи път 

изтрийте съществуващия потребител (User), парола (Password)  

и клиентско име (Client Name) и въведете потребител, парола  

и клиентско име, които са ви назначени от Impulse Dynamics. 

• User (Потребител): потребителско име, съвместимо с текущия 

стартов режим на програматора. Ако потребителското име не 

е регистрирано в сървъра за работа в текущия стартов режим 

(Clinical (Клиничен), Remote (Дистанционен) или Remote 

Listener (Дистанционно наблюдение)), връзката ще бъде 

отхвърлена. 

• Password (Парола): парола, съответстваща на потреби-

телското име, съхранено в сървъра.  
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• Client name (Клиентско име): име (различно от потреби-

телското име), което идентифицира еднозначно програматора 

OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software).  

Това поле не се проверява от сървъра, но е важно за 

идентифициране на клиента програматор при свързване към 

него дистанционно или когато се изпраща чат съобщение 

(клиентското име се извежда в прозореца за чат).  

• Server IP/Port (Порт/IP на сървър): IP адрес на сървъра.  

(Това се настройва от Impulse Dynamics към текущия IP адрес, 

когато програматорът OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software) се изпраща, но подлежи на промяна, 

след като получите своя програматор. Когато тази промяна се 

осъществи, ще бъдете уведомени от Impulse Dynamics и ще ви 

бъде дадена информация относно новия IP адрес, който да се 

използва за свързване към отдалечения сървър OMNI.) 

След като цялата информация по-горе бъде въведена, натиснете  

Enter или щракнете върху бутона Connect (Свързване). Състоянието 

на връзката ще се изведе в бялото поле в долната част на прозореца 

(Status (Състояние)). Ако свързването е успешно, прозорецът OMNI II 

Programmer Client (Клиент програматор OMNI II Programmer) ще 

изчезне (дистанционната сесия е започнала). Ако възникне грешка 

(например неправилна парола или проблем с връзката), прозорецът 

OMNI II Programmer Client (Клиент програматор OMNI II 

Programmer) ще остане отворен и съответното съобщение за грешка 

ще се изведе в полето Status (Състояние), изисквайки потребителят да 

опита отново да осъществи връзката. 

След това може да бъде заявено дистанционно свързване от 

програматор OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) 

в режим Remote (Дистанционен): 

• Клиничен инженер в дистанционния център за проследяване 

(или всяко друго място, при условие че клиничният инженер 

има надежден интернет достъп и телефонна връзка), който 

има дистанционен програматор OMNI II Programmer  

(със софтуер OMNI Smart Software), свързан към интернет, 

може да инициира сдвояване с клиничния програматор  

OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) при 

заявяващата клиника. 

• Ако интернет връзката бъде прекъсната по време на 

дистанционната сесия, приложението OMNI II на локалния 

(Slave (Подчинен)) програматор ще изведе предупредителен 

екран и доставянето на CCM™ от импулсния генератор 

OPTIMIZER IVs IPG, което се проследява, ще бъде изключено 

(OFF). Приложението OMNI II на локалния (Slave (Подчинен)) 

програматор автоматично ще превключи към главен режим 

след 5 последователни неуспешни опита на команда за 

комуникация. 
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• Приложението OMNI II на локалния (Slave (Подчинен)) 

програматор ще превключи към главен режим също и след 

натискане на бутона за спешно програмиране на палката на 

програматора OMNI II Programmer. 

3.20.4.2 Показване на прозорец OMNI II Programmer Client 

(Клиент програматор OMNI II Programmer) 

За да изведете прозореца OMNI II Programmer Client (Клиент 

програматор OMNI II Programmer), след като програматорът  

е установил достъп до отдалечения сървър, изберете иконата Show 

Client Window (Показване на клиентски прозорец) в раздела 

Communication (Комуникация) в лентата с менюта. 

3.20.5 Стартиране на дистанционна сесия с програматора OMNI II 

Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) 

За да стартира дистанционна сесия на OMNI II, клиницистът в клиниката 

трябва първо да се обади в дистанционния център за проследяване по 

телефона, за да заяви дистанционна сесия за проследяване. След това 

клиницистът трябва да свърже своя програматор OMNI II Programmer  

(със софтуер OMNI Smart Software) към интернет чрез Ethernet или 

безжична мрежова връзка. 

За да стартирате дистанционна сесия, изпълнете следните стъпки: 

• Стартирайте клиничния програматор в Clinical Mode (Клиничен 

режим) 

o Изберете иконата Connect (Свързване) в раздела Communication 

(Комуникация) в лентата с менюта. 

o Когато се изведе клиентският прозорец на Omni II, въведете 

потребителското име, паролата и клиентското име в съответните 

полета и след това изберете Connect (Свързване). 

След като бъде установена връзка към клиентския сървър, се извежда 

Operation Mode (Режим на работа) в лентата за програмиране заедно  

с текущия режим на работа, C/Master (К/Главен). 

• Стартирайте дистанционния програматор в Remote Mode (Дистан-

ционен режим) 

o Изберете иконата Connect (Свързване) в раздела Communication 

(Комуникация) в лентата с менюта. 

o Когато се изведе клиентският прозорец на Omni II, въведете 

потребителското име, паролата и клиентското име в съответните 

полета и след това изберете Connect (Свързване). 

o Когато се изведе прозорецът Select Local Programmer (Избор на 

локален програматор), изберете желания програматор OMNI II 

Programmer и след това изберете OK. 
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След като бъде установена връзка към клиентския сървър, се извежда 

Operation Mode (Режим на работа) в лентата за програмиране заедно  

с текущия режим на работа, R/Slave (Д/Подчинен). 

Превключването от Master (Главен) към Slave (Подчинен) режим се 

управлява от клиничния програматор. 

За да поставите клиничния програматор в Slave (Подчинен) режим  

и дистанционния програматор в Master (Главен) режим, изпълнете следните 

стъпки: 

• Изберете иконата Slave (Подчинен) в раздела Communication 

(Комуникация) в лентата с менюта на клиничния програматор. 

Следното съобщение ще се изведе, когато приложението OMNI II на 

програматора в клиничен режим (Clinical) се настройва към подчинен 

режим: 

Remote programming of the OPTIMIZER Mini IPG requires a clinician 

to be present and in constant observation of the patient. The 

programming wand MUST be held by the clinician over the implant  

site at all times during a remote programming session. Furthermore,  

the clinician and remote operator MUST be in constant telephonic 

communication throughout the complete remote programming session. 

(Дистанционното програмиране на импулсния генератор OPTIMIZER 

Mini IPG изисква присъствие на клиницист и постоянно наблюдение на 

пациента. Палката за програмиране ТРЯБВА да се държи от клинициста 

над мястото на имплантиране през цялото време на сесията на 

дистанционно програмиране. Наред с това клиницистът и дистанци-

онният оператор ТРЯБВА да са в непре-късната телефонна комуникация 

през цялата сесия на дистанционно програмиране.) 

• Изберете OK, за да продължите. 

Operation Mode (Режим на работа) в лентата за програмиране на клиничния 

програматор ще превключи към C/Slave (К/Подчинен). 

Същевременно Operation Mode (Режим на работа) в лентата за 

програмиране на дистанционния програматор ще превключи към R/Master 

(Д/Главен). 

3.20.6 Прекратяване на дистанционна сесия на OMNI II 

Дистанционна сесия на OMNI II може да бъде прекратена както от 

клиничния, така и от дистанционния програматор. 

За да прекратите дистанционна сесия на OMNI II: 

• Изберете иконата Connect (Свързване) в раздела Communication 

(Комуникация) в лентата с менюта отново, след като е била 

инициирана сесия. 
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3.20.7 Чат функция на OMNI II 

За да изпратите чат съобщение, отворете прозореца Chat message  

(Чат съобщение), като изберете иконата Send message… (Изпращане на 

съобщение...) в раздела Communication (Комуникация) в лентата  

с менюта. Когато се изведе прозорецът Chat message (Чат съобщение), 

въведете съобщението в бялото поле и натиснете Enter или щракнете върху 

бутона Send (Изпращане). Всички предходно изпратени и получени 

съобщения ще се изведат в прозореца Chat message (Чат съобщение) над 

бялото поле, където въвеждате съобщението.  

Ако получите чат съобщение, докато прозорецът Chat message  

(Чат съобщение) е затворен, прозорецът ще се отвори автоматично. 

 

Фигура 35: Прозорец Chat message (Чат съобщение) 

3.20.8 Качване/изтегляне на регистър на OMNI II 

Приложението OMNI II на програматора позволява качване и изтегляне  

на регистрационни файлове във и от отдалечения сървър OMNI.  

3.20.8.1 Прозорец за качване/изтегляне на регистър на OMNI II 

Прозорецът Upload/Download Log (Качване/изтегляне на регистър) 

позволява да изпращате регистрационни файлове към сървъра,  

да получавате регистрационни файлове от сървъра, да опреснявате 

регистрационните файлове на сървъра и да променяте мрежовите 

настройки. За да отворите прозореца за качване/изтегляне на 

регистър на приложението OMNI II на програматора, изберете 

иконата Upload/Download log (Качване/изтегляне на регистър)  

в раздела Log (Регистър) в лентата с менюта. 



 

76 

 

Фигура 36: Прозорец OMNI II Programmer Log Upload/Download  

(Качване/изтегляне на регистър на програматора OMNI II Programmer) 

3.20.8.2 Опресняване на локални файлове на OMNI II 

За да изведете локалните регистрационни файлове, съхранени  

в програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software), щракнете върху бутона Refresh Local (Опресняване на 

локални файлове). 

3.20.8.3 Опресняване на сървъра на OMNI II 

За да се изведат регистрационните файлове, съхранени в сървъра, 

програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software) трябва първо да бъде свързан към интернет. Вижте раздели 

3.20.1 и 3.20.2 относно начините за свързване на програматора  

OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) към 

интернет. Потребителят трябва да въведе следната информация: 

• User (Потребител): потребителско име, съвместимо с текущия 

стартов режим на програматора. Ако потребителското име не 

е регистрирано в сървъра, връзката ще бъде отхвърлена. 

• Password (Парола): парола, съответстваща на потреби-

телското име, съхранено в сървъра. 
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• Server IP/Port (Порт/IP на сървър): IP адрес на сървъра.  

(Това се настройва от Impulse Dynamics към текущия IP адрес, 

когато програматорът OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software) се изпраща, но подлежи на промяна, 

след като получите своя програматор. Когато тази промяна се 

осъществи, ще бъдете уведомени от Impulse Dynamics и ще ви 

бъде дадена информация относно новия IP адрес, който да се 

използва за свързване към отдалечения сървър OMNI.) 

Щракнете върху бутона Refresh Server (Опресняване на сървър).  

Ако връзката е успешна, списъкът с файлове на сървъра ще се 

актуализира. Ако възникне грешка, ще се изведе съобщение за 

грешка в полето Status (Състояние), изискващо потребителят да 

опита отново свързване. 

3.20.8.4 Качване на регистрационни файлове на OMNI II 

За да изпратите регистрационни файлове към сървъра, трябва да 

имате установена връзка към интернет и да предоставите същата 

информация, както е посочено по-горе. 

Тази процедура трябва да се извършва само когато софтуерът  

OMNI II работи в Clinical Mode (Клиничен режим). 

3.20.8.5 Изтегляне на регистрационни файлове на OMNI II 

За да получите регистрационни файлове от сървъра, трябва да  

имате установена връзка към интернет и да предоставите същата 

информация, както е посочено по-горе. 

Тази процедура трябва да се извършва само когато софтуерът  

OMNI II работи в Remote Mode (Дистанционен режим). 

4. СОФТУЕР OMNI SMART 

Софтуерът OMNI Smart е приложение, което се използва за четене и модифициране на 

параметрите, които управляват импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG. Този раздел 

описва различните функции на софтуера OMNI Smart. 

4.1 Екран на приложението OMNI Smart на програматора 

Когато софтуерът OMNI Smart бъде стартиран, приложението OMNI Smart на 

програматора извежда основния екран, който включва следното: 

• Лента на заглавието 

• Прозорец за ЕКГ 

• Лента за изглед 

• Лента за ЕКГ статистика 

• Лента с инструменти 

• Лента с информация за устройството 

• Лента на регистъра 

• Лента за програмиране 
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• Лента за конфликт на параметри 

• Лента за задачи 

• Лента на състоянието 

 

Фигура 37: Основен екран на приложението OMNI Smart на програматора 

4.1.1 Лента на заглавието 

Лентата на заглавието се извежда в най-горната част на прозореца.  

Тя идентифицира текущо стартирания софтуер и източника на данни, който 

може да бъде: 

• Импулсен генератор OPTIMIZER Smart IPG, в който случай са 

изведени серийният номер на устройството и датата и часът на 

последното извличане на данни или 

• Файл, съдържащ номиналните стойности на определен модел,  

в който случай е изведено неговото име, или 

• Файл, съдържащ набор от стойности на параметри, които вече са 

използвани и запазени, в който случай е изведено неговото име. 

4.1.2 Прозорец за ЕКГ 

Този прозорец се извежда в горната част на екрана. Той показва ЕКГ на 

пациента в реално време. Когато импулсният генератор OPTIMIZER  

Smart IPG е в Marker Mode (Режим Маркер), в ЕКГ се показват маркери  

за различните събития и състояния, които възникват. 
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Фигура 38: Прозорец за ЕКГ в Marker Mode (Режим Маркер) – Показан  

е режим Active ODO-LS-CCM (Активен ODO-LS-CCM) 

 

Цветовите обозначения и тези на записа са изведени в референтната лента 

за ЕКГ. 

 

Фигура 39: Референтна лента за ЕКГ 

4.1.3 Лента за изглед 

Лентата за изглед съдържа бутоните за следните команди: 

• Marker view (Изглед с маркери): извежда прозореца за ЕКГ в изглед 

с маркери 

• Graph view (Графичен изглед): извежда прозореца за ЕКГ в графичен 

изглед 

• LS Wizard (LS съветник): извежда прозореца за ЕКГ в изглед на  

LS съветник 

 

Фигура 40: Лента за изглед 

4.1.3.1 Marker View (Изглед с маркери) 

В изгледа с маркери маркерите за събития са изведени, както следва: 

• Сензираните събития, под базовото ниво, са представени чрез 

цветни линейни маркери, които използват следните цветови 

обозначения: 

o Магента: Предсърдно сензирано събитие 

o Зелено: Камерно сензирано събитие  

o Черно: Събитие на локално сензиране (Local Sense) 
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Тези цветови обозначения се извеждат в прозореца за ЕКГ на екрана 

на приложението OMNI Smart на програматора. 

• Доставянето на CCM™ сигнал се обозначава чрез маркер  

с формата на син правоъгълник над базовото ниво, чиято 

дължина представлява продължителността на CCM™ сигнала. 

Наред с това се извеждат етикети, обозначаващи възникването на 

следните състояния: 

• PVC (Преждевременни камерни съкращения): две последо-

вателни камерни сензирани събития без промеждутъчно 

предсърдно сензирано събитие 

• AT (Предсърдна тахикардия): предсърдна честота над лимита 

за честота на предсърдна тахикардия 

• VT (Камерна тахикардия): камерна честота над лимита за 

честота на камерна тахикардия 

• A Noise (Шум A): шум, разпознат в канала за предсърдно 

сензиране 

• V Noise (Шум B): шум, разпознат в канала за камерно 

сензиране 

• Long AV (Дълъг AV): сензираният AV интервал надвишава 

лимита за Long AV (Дълъг AV) 

• Short AV (Кратък AV): сензираният AV интервал е по-кратък 

от лимита за Short AV (Кратък AV) 

Предупреждение: Изведената ЕКГ не трябва да се използва за вземане на 

клинични решения. Медицинските решения трябва да се 

основават само на независимо устройство за измерване 

на ЕКГ. 

• Състоянието на доставяне на CCM™ сигнал се обозначава 

чрез етикети, както и чрез фоновия цвят на прозореца за ЕКГ, 

както следва: 

o Inactive (Неактивно): този етикет се извежда в горната 

лява част на прозореца за ЕКГ, докато доставянето на 

CCM™ е неактивно. Фоновият цвят на прозореца за ЕКГ 

е бял в този случай. 

o Active-On (Активно-Вкл.): този етикет се извежда  

в горната лява част на прозореца за ЕКГ, докато 

доставянето на CCM™ е активно и включено. Фоновият 

цвят на прозореца за ЕКГ е зелен в този случай. 

o Active-Off (Активно-Изкл.): този етикет се извежда  

в горната лява част на прозореца за ЕКГ, докато 

доставянето на CCM™ е активно, но изключено. 

Фоновият цвят на прозореца за ЕКГ е сив в този случай. 
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4.1.3.2 Graph View (Графичен изглед) 

Достъпен е графичен изглед в приложението OMNI Smart на 

програматора, който показва някои от параметрите на импулсния 

генератор OPTIMIZER Smart IPG в лесен за разбиране графичен вид. 

Този прозорец показва следните стойности на параметри: 

• Сензиране на дясната част на сърцето 

o Предсърдна чувствителност 

o Камерна чувствителност 

o Предсърден рефрактерен период (PVARP) 

o Камерен рефрактерен период 

o Лимит за кратък AV 

o Лимит за дълъг AV 

• Локално сензиране 

o LS чувствителност 

o Старт на прозорец за предупреждение за LS 

o Ширина на прозорец за предупреждение за LS 

o Предпредсърден LS рефрактерен период 

o Следпредсърден LS рефрактерен период 

o Предкамерен LS рефрактерен период 

o Следкамерен LS рефрактерен период 

o След-LS рефрактерен период 

• CCM™ сигнал 

o Брой импулси в поредицата CCM™ импулси 

o Закъснение на Тригер-до-CCM™ сигнал (интервал на 

свързване) 

o Първоначална амплитуда на CCM™ сигнал 

o Продължителност на фаза на отделните фази във всеки 

CCM™ импулс в поредицата CCM™ импулси 

Този прозорец извежда също и маркер в горната лява част на екрана, 

показващ позицията на курсора в msec. Показва също и текста 

Modified (Модифицирано) до маркера, когато даден параметър е бил 

променен в този прозорец. 

Обозначенията за тази графика са: 

• Предсърдните, камерните и LS събитията се извеждат като 

вертикални линии под хоризонталната ос на графиката. 

• Праговете на сензиране се извеждат като малки право-

ъгълници под сензираните събития. Разстоянието до оста  

е пропорционално на техните стойности.  
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• LS рефрактерните периоди се извеждат като светлосини право-

ъгълници със съответната ширина с прекъсната линия по ръба. 

• Прозорецът за предупреждение за LS се извежда като 

светложълт правоъгълник със съответната ширина с прекъсната 

линия по ръба. 

• Поредицата CCM™ импулси се извежда като квадратна вълна. 

• Балансиращата фаза се извежда като зелена зона. 

• Прозорецът за шум се извежда като светлочервена зона. 

• За LS събития, които попадат извън графиката – тяхното 

време на възникване е обозначено в сива зона, разположена 

отляво на графиката. 

4.1.3.2.1 Dynamic View (Динамичен изглед) 

В Dynamic View (Динамичен изглед) един период на текущата 

ЕКГ се показва с (графичните) параметри, извеждани както  

е описано по-горе, заедно с маркери за събития. Dynamic View 

(Динамичен изглед) е достъпен само ако Marker Mode  

(Режим Маркер) е включен. В този изглед не е разрешено 

модифициране на стойностите на параметрите. Ако бъде 

направен опит за промяна на стойност на параметър, 

графичният режим автоматично превключва към Static View 

(Статичен изглед). 

 

Фигура 41: Graphic View (Dynamic) (Графичен изглед (Динамичен)) 

4.1.3.2.2 Static View (Статичен изглед) 

В Static View (Статичен изглед) ЕКГ не се извежда, показват 

се само стойностите на параметрите и те могат да бъдат 

променяни. За да промените стойност на параметър, плъзнете 

я с курсора в графиката към желаната позиция (числовата 

стойност на параметъра се показва, когато я посочите или 

местите). За да имате достъп до списъка с възможни 

стойности за даден параметър, изберете го с курсора. 

 

Фигура 42: Graphic View (Static) (Графичен изглед (Статичен)) 
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Щракването с левия бутон на мишката на клавиатурата или 

докосването на екрана със стилуса ще увеличи графиката. 

Щракването с десния бутон на мишката на клавиатурата или 

докосването на екрана с натиснат бутон на стилуса ще намали 

графиката. Извежда се плъзгач в долната част на графиката, 

когато тя е увеличена. 

Наред с това позицията на курсора по отношение на камерното 

събитие е обозначена в горната лява част на графиката.  

Също така се използва цветово обозначение с черно/синьо/ 

червено (програмирано, изчакване, конфликт) за стойностите 

на параметрите в графичния изглед. 

4.1.3.3 LS Wizard (LS съветник) 

В LS Wizard (LS съветник) ЕКГ не се извежда, показват се само 

стойностите на LS параметъра и те могат да бъдат променяни. За да 

промените стойност на параметър, плъзнете я с курсора в графиката 

към желаната позиция (числовата стойност на параметъра се показва, 

когато я посочите или местите). За да имате достъп до списъка  

с възможни стойности за даден параметър, изберете го с курсора. 

4.1.4 Лента за ЕКГ статистика 

Лентата за ЕКГ статистика показва следните стойности: 

• Period (Период): Сърдечна честота в съкращения в минута (bpm) 

• AV Delay (AV закъснение): AV интервал в милисекунди 

• V-LS Delay (V-LS закъснение): V-LS интервал в милисекунди 

• CCM™: Състояние на CCM режим 

• CCM™ Train (CCM™ поредица): Режим на доставяне на CCM 

• CCM™ Delivery (Доставяне на CCM™): Състояние на доставяне  

на CCM 

 

Фигура 43: Лента за ЕКГ статистика 

Когато импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG е в Marker Mode 

(Режим Маркер) и в рамките на комуникационния обхват на палката на 

програматора OMNI II Programmer, периодът, AV закъснението и V-LS 

закъснението се променят динамично, извеждайки текущото показание за 

всяка стойност. 
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4.1.5 Основна лента с инструменти 

Основната лента с инструменти е изведена под прозореца за ЕКГ.  

Тя съдържа бутоните на следните команди на приложението OMNI Smart на 

програматора (когато съществува алтернативен пряк път за дадена команда, 

той се обозначава до името на командата в скоби): 

• Interrogate (Ctrl+I) (Извличане на данни): Чете текущите стойности 

на параметрите на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG.  

Тези стойности стават стойности на параметри на приложението 

OMNI Smart на програматора. 

• Program (Ctrl+P) (Програмиране): Задава стойностите на параметрите 

на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG към текущите 

стойности на параметрите на приложението OMNI Smart на 

програматора. Тази команда е активирана само ако няма конфликт на 

параметри. 

• Cancel (Esc) (Отказ): Когато дадена стойност на параметър на 

програматора бъде променена, се извежда командата Cancel (Отказ). 

Избирането на тази команда ще нулира стойностите на 

параметрите към последно извлечените/програмираните. Ако не са 

извличани данни от устройство и данните са били заредени от .tip 

файл, параметрите на програматора се настройват към стойностите, 

дефинирани във файла. 

• Undo (Ctrl+U) (Отмяна): Ако импулсният генератор OPTIMIZER 

Smart IPG е бил препрограмиран с нов набор от стойности на 

параметри, тази команда нулира импулсния генератор OPTIMIZER 

Smart IPG към предходно програмирания набор от стойности. 

• Restore (Възстановяване): Ако импулсният генератор OPTIMIZER 

Smart IPG е бил препрограмиран към нов режим, тази команда 

възстановява импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG към 

стойностите от първото извличане на данни на сесията. 

• Reset (Нулиране): Нулира импулсния генератор OPTIMIZER  

Smart IPG. Тази команда трябва да се използва само ако прило-

жението OMNI Smart на програматора отчете, че импулсният 

генератор OPTIMIZER Smart IPG, от който се извличат данни,  

е в режим DOWN (БЕЗДЕЙСТВИЕ) (Standby (Покой) (OOO), режим 

без CCM™ превключване). 

• Marker (Ctrl+M) (Маркер): Настройва импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG в Marker Mode (Режим Маркер) (т.е. извеждат 

се маркери за събития в прозореца за ЕКГ за всяко сензирано  

и генерирано събитие). 

• Open (Ctrl+O) (Отваряне): Прочита (.tip) файл със стандарт, 

съдържащ запаметени стойности на параметри, съхранен в таблета на 

програматора. Отваря прозорец, позволяващ потребителят да избере 

името и местоположението на запаметения файл (.tip) със стандарт. 

Прочита данни на устройството от .tip файл. 
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• Save (Запазване): Записва файл (.tip) със стандарт, съдържащ 

текущите стойности на параметри, в таблета на програматора. 

Извежда се прозорец, който пита за името и местоположението на 

файла (.tip) със стандарт. 

• Time (Дата и час): Отваря прозореца Time (Дата и час), който 

показва текущите настройки за дата и час на часовниците в реално 

време в импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG и таблета на 

програматора OMNI II Programmer. Този прозорец позволява също 

така датата и часът на импулсния генератор (IPG) да бъдат настроени 

към датата и часа на компютъра. (Настройката за дата и час на 

импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG се използва от 

механизма за планиране на доставяне на CCM™ сигнали, за да 

включва и изключва доставянето на CCM™ сигнали ежедневно.) 

• Print Preview (Визуализация на печата): Отваря прозореца Print 

Preview (Визуализация на печата), съдържащ следните бутони, които 

могат да бъдат избрани за преглед на свързаните с тях функции  

за печат: 

o Print Parameters (Печат на параметри): Извежда се списък на 

текущите стойности на приложението OMNI Smart на 

програматора, които да се отпечатат. 

o Print Statistics (Печат на статистика): Извежда се списък на 

текущата статистика, която да се отпечата. 

o Print Follow Up (Печат на проследяване): Извежда се списък  

на текущите измервания за проследяване, които да се отпечатат. 

o Print Screen (Печат на екрана): Създава се снимка на текущия 

екран като bmp файл. 

• Print (Отпечатване): Отваря прозореца Print (Отпечатване), 

съдържащ следните бутони, които могат да бъдат избрани за печат: 

o Print Parameters (Печат на параметри): Списъкът с текущи 

стойности на приложението OMNI Smart на програматора се 

изпраща към принтера по подразбиране. 

o Print Statistics (Печат на статистика): Списъкът с текуща 

статистика се изпраща към принтера по подразбиране. 

o Print Follow Up (Печат на проследяване): Списъкът с текущи 

измервания за проследяване се изпраща към принтера по 

подразбиране. 

o Print Screen (Печат на екрана): Създава се снимка на текущия 

екран като bmp файл. 

• About (Относно): Показва информация за версията на софтуера 

OMNI Smart. 

• Start/Stop (Старт/стоп): Активира доставяне на CCM™ сигнал (ако 

CCM е изключено (OFF)) или дезактивира доставянето на CCM™ 

сигнал (ако CCM е включено (ON).) 
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• Urgent (F4) (Спешно): Програмира импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG към безопасни стандартни стойности в случай 

на спешност (режим на покой (OOO), CCM OFF (CCM ИЗКЛ.)). 

 

Фигура 44: Лента с инструменти 

Забележка: Когато бутон на команда е изведен в сиво в лентата с инструменти, 

това означава, че командата не е достъпна в текущия момент. 

4.1.6 Лента с информация за устройството 

Лентата с информация за устройството показва модела на устройството, 

серийния номер, текущото състояние на терапията с модулиране на 

сърдечния контрактилитет и текущото ниво на батерията на устройството, 

от което се извличат данни. 

 

Фигура 45: Лента с информация за устройството 

4.1.7 Лента на регистъра 

Специален файл в софтуера OMNI Smart съдържа запис (регистър) на 

всички взаимодействия между импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG 

и приложението OMNI Smart на програматора, включително датата и часа, 

когато тези взаимодействия са възникнали. 

 

Фигура 46: Лента на регистъра 

Повече информация относно събитие в регистъра може да бъде получена 

чрез двукратно щракване върху събитието в лентата на регистъра. Ако има 

данни, свързани с избраното събитие, се случва следното: 

• Ако е избрано събитие Interrogation (Извличане на данни) или 

Programming (Програмиране), стойностите на параметри, изведени 

от приложението OMNI Smart на програматора, са наборът от 

стойности, налични в момента на възникване на избраното събитие. 

• За всички други записани събития (показалци, начало/край на  

Marker Mode (Режим Маркер) и др.) се извежда съобщение, 

показващо, че събитието няма повече свързани данни за показване. 
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4.1.8 Лента за програмиране 

Лентата за програмиране предоставя бърз достъп до основните команди  

на приложението OMNI Smart на програматора със следните бутони: 

• Interrogate (Извличане на данни): За извличане на действителните 

стойности на параметрите на имплантираното устройство. 

• Program (Програмиране): За прехвърляне на съвместим набор от 

стойности на параметри към импулсния генератор (IPG). Този бутон 

мига в синьо, когато стойност на параметър е била променена и няма 

конфликт на параметри. Това означава, че програмираните стойности 

на параметри на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG са 

различни от изведените стойности на параметри. Ако има конфликт 

на параметри, този бутон е дезактивиран, докато конфликтът не  

бъде отстранен. 

• Cancel/Undo (Отказ/Отмяна): В зависимост от контекста – отказва 

промените, които все още не са прехвърлени, или възстановява 

стойностите на последното действие на програмиране. 

• Stop/Start (Стоп/старт): В зависимост от контекста – дезактивира 

доставянето на CCM™ сигнал чрез програмиране на параметъра на 

CCM режима към CCM OFF (CCM ИЗКЛ.) или активира доставянето 

на CCM™ сигнал чрез програмиране на параметъра на CCM режима 

към CCM ON (CCM ВКЛ.). 

 

Фигура 47: Лента за програмиране 

4.1.9 Лента за конфликт на параметри 

В лентата под лентата за програмиране се извеждат съобщения за конфликт 

на параметри. Тези съобщения показват кои стойности на параметри са  

в конфликт, защо параметрите са в конфликт и името на раздела  

с параметри, в който са параметрите в конфликт. При щракване върху 

съобщение за грешка се извежда списък с параметрите, които са в конфликт. 

При избиране на параметър в този списък се извежда прозорец с всички 

негови възможни стойности, което позволява стойността на параметъра  

в конфликт да бъде директно променена. Вижте раздел 4.3.2 за начините  

за отстраняване на конфликти на параметри. 
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Фигура 48: Пример за съобщение за конфликт на параметри  

в лентата за конфликт на параметри 

 

 

 

4.1.10 Лента за задачи 

Лентата за задачи се извежда до лентата за програ-

миране. Различните команди на приложението OMNI 

Smart на програматора са групирани в следните бутони: 

• Follow Up (Проследяване) 

• Parameters (Параметри) 

• Statistics (Статистика) 

• Log Files (Регистрационни файлове) 

• Remote (Дистанционно) 

 

                                                                                                                         

Фигура 49: Лента за задачи 

4.1.10.1 Follow Up (Проследяване) 

Лентата за проследяване съдържа следните раздели, като всеки от тях 

има собствен панел: 

• Current Status (Текущо състояние): показва текущото 

състояние на импулсния генератор (IPG). 

• Sensing (Сензиране): съдържа бутони за праг на предсърдно, 

камерно и LS сензиране, които позволяват потребителят да 

измерва праговете на предсърдно и камерно сензиране. 

• AV Setup (AV конфигуриране): съдържа бутона Propose AV 

(Предлагане на AV), който позволява потребителят да 

определи най-подходящите стойности за настройване на 

прозореца за AV. 

• LS Setup (LS конфигуриране): съдържа бутоните LS Scan  

(LS сканиране) и Propose AV (Предлагане на AV), които 

позволяват потребителят да определи най-подходящите 

стойности за настройване на прозореца за LS. 
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• Impedance (Импеданс): съдържа бутоните за импеданс на  

V и LS, които позволяват потребителят да измерва 

импедансите на проводниците V и LS. 

• Crosstalk Test (Тест за комуникация): съдържа бутона 

Crosstalk Start (Старт на комуникация), който позволява 

потребителят да извършва тестване за взаимодействие между 

импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG и имплантирано 

съпътстващо устройство. 

 

Фигура 50: Раздел Current Status (Текущо състояние) 

 

Фигура 51: Раздел Sensing (Сензиране) 

 

Фигура 52: Раздел AV Setup (AV конфигуриране) 
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Фигура 53: Раздел LS Setup (LS конфигуриране) 

 

Фигура 54: Раздел Impedance (Импеданс) 

 

Фигура 55: Раздел Crosstalk Test (Тест за комуникация) 

4.1.10.2 Параметри 

Лентата с параметри съдържа следните раздели, като всеки от тях 

има собствен панел: 

• Overview (Общ преглед): съдържа най-важните параметри от 

разделите A/V, LS и CCM™ поредица и график. 

• A/V: показва режима на работа, както и параметрите за 

предсърдно и камерно сърдечно сензиране и тайминг. 

• LS: съдържа параметрите за механизма за Local Sense 

(Локално сензиране). 
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• CCM™ Train & Schedule (CCM™ поредица и график): 

съдържа параметрите, които дефинират CCM™ сигнала,  

и параметрите за конфигуриране на графика за доставяне на 

CCM™ сигнал. 

• Alarms (Аларми): съдържа параметрите, свързани с алармите, 

които да се отчитат към зарядното устройство. 

• Settings (Настройки): съдържа бутони за следните команди: 

o Set system time… (Задаване на системни дата и час...): 

Позволява потребителят да настройва датата и часа  

на системата на програматора OMNI II Programmer  

(със софтуер OMNI Smart Software). Тази опция е аналогична 

на настройването на датата и часа на компютър. 

o IPG Version (Версия на импулсния генератор): Показва 

версията на фърмуера на импулсния генератор (IPG),  

от който се извличат данни. 

o Interface battery (Батерия на интерфейса): Отчита 

напрежението на литиевата батерия в интерфейсната кутия 

на програматора OMNI II Programmer. 

o Interface version (Версия на интерфейса): Показва 

версията на фърмуера на интерфейсната кутия на 

програматора OMNI II Programmer. 

 

Фигура 56: Раздел Overview (Общ преглед) 

 

 

Фигура 57: Раздел A/V 
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Фигура 58: Раздел LS 

 

Фигура 59: CCM™ Train & Schedule (CCM™ поредица и график) 

 

Фигура 60: Раздел Alarms (Аларми) 

 

Фигура 61: Раздел Settings (Настройки) 
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Стойностите на параметрите се извеждат по два различни начина: 

• За активиране/дезактивиране на параметри (например CCM™ 

Channels (Канали на CCM™)) се използват полета за отметка, 

а символът  показва, че опцията е избрана. За да промените 

опцията, изберете полето отляво на името на параметъра. 

• За параметри, които имат набор от възможни стойности, 

стойността на параметъра се извежда в поле. За да промените 

стойността (на програматора) на такива параметри, изберете 

стойността в полето и ще се появи прозорец с всички 

възможни стойности за избрания параметър. За да промените 

стойността на параметъра, изберете новата стойност  

в списъка. Наред с това прозорците със списък със стойности 

имат „габърче“ в горния ляв ъгъл. Избирането на това габърче 

държи прозореца отворен (в противен случай прозорецът  

ще се затвори автоматично, след като бъде избрана стойност). 

Избирането на полето X в горния десен ъгъл затваря прозореца 

със списък със стойности, който има активирано габърче. 

Някои параметри пряко зависят от други (например честоти и периоди). 

В такива случаи промяната на стойността на даден параметър 

автоматично ще промени стойността на параметрите, които пряко 

зависят от нея. 

Също така има параметри, за които стойностите са валидни само 

когато други параметри са активирани или имат определени 

стойности (например ако режимът на работа на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG е настроен към Standby (OOO) (Покой), тогава 

няма валидни параметри). Когато настройката на даден параметър  

е без значение в контекста на други параметри, нейната стойност не 

се показва.  

Когато е избрана стойност на параметър, която е несъвместима със 

стойности на други параметри, възниква конфликт на параметри. 

Когато възникнат такива ситуации, се извежда съобщение за грешка 

в лентата за конфликт на параметри (вижте раздел 4.1.9 за повече 

информация). Докато има конфликт на параметри, приложението 

OMNI Smart на програматора няма да позволи импулсният генератор 

OPTIMIZER Smart IPG да бъде програмиран с нови стойности на 

параметри. Това гарантира, че могат да бъдат изтегляни само 

съвместими конфигурации от параметри към импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. За да се отстрани конфликтът, трябва да 

бъдат избрани нови стойности за параметрите в конфликт.  

Моля, не забравяйте, че стойностите на параметрите, изведени  

на екрана, са стойностите на програматора, които може да  

се различават от текущите стойности на устройството.  

За информация относно използваните цветови обозначения вижте 

раздел 4.3.1. 
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4.1.10.3 Статистика 

Лентата със статистика съдържа следните раздели, като всеки от тях 

има собствен панел: 

• On – General (Вкл. – Общо): извежда броя сензирани събития, 

периоди и поредици по време на планирано доставяне  

на CCM™. 

• On – Inhibition (Вкл. – Инхибиране): извежда броя сензирани 

събития, които са инхибирали CCM™ по време на планирано 

доставяне на CCM™. 

• Off – General (Изкл. – Общо): извежда броя сензирани 

събития и периоди, когато CCM™ не е планирано за 

доставяне. 

• Off – Inhibition (Изкл. – Инхибиране): извежда броя сензирани 

събития, които биха инхибирали CCM™, когато CCM™ не  

планирано за доставяне. 

• Last Session (Последна сесия): извежда броя камерни събития 

и поредици, доставени по време на последната сесия на 

планирано доставяне на CCM™, процента доставено CCM™ 

по време на последната сесия на планирано доставяне на 

CCM™ и броя епизоди на разреждане на батерията. 

Панелът на всеки раздел може да се видим в Numeric Mode  

(Числов режим) или Graph Mode (Графичен режим). 

 

Фигура 62: Раздел On – General (Вкл. – Общо) на статистиката (Числов изглед) 
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Фигура 63: Раздел On – General (Вкл. – Общо) на статистиката (Графичен изглед) 

4.1.10.4 Регистрационни файлове 

Когато бутонът Log Files (Регистрационни файлове) бъде избран, 

командите за програмиране на основната лента с инструменти се 

променят към следните команди за регистрационен файл: 

• Browse (Преглед): отваря Marker window (Прозорец Маркер) 

за разглеждане. 

• Open Log (Отваряне на регистър): отваря прозорец, който 

позволява потребителят да избере от списъка със запаметени 

файлове с маркери. 

• Recording (Записване): стартира записване на ЕКГ на пациента. 

• Export Prog (Експортиране на програмиране): записва текстов 

файл, съдържащ стойностите на текущите параметри. 

• Export Stats (Експортиране на статистика): записва текстов 

файл, съдържащ стойностите на статистическите броячи. 

• Export Marker (Експортиране на маркер): записва текстов 

файл, съдържащ стойностите на маркерите. 

• Up/Down (Качване/изтегляне): отваря прозорец, който 

позволява потребителят да прехвърля регистрационни 

файлове между приложението OMNI Smart на програматора  

и отдалечения сървър. 

• Compare (Сравняване): отваря прозорец, показващ разликите 

в параметрите между старите стойности и текущите стойности. 

 

Фигура 64: Лента с инструменти с команди за регистрационни файлове 



 

96 

4.1.10.5 Дистанционна функция 

Когато бутонът Remote (Дистанционно) бъде избран, командите за 

програмиране на основната лента на регистъра се променят към 

следните команди за дистанционна функция: 

• Connect (Свързване): отваря прозореца за клиент програматор 

OMNI II Programmer, който позволява потребителят да 

инициира дистанционна сесия. 

• Send Msg (Изпращане на съобщение): отваря прозорец за чат 

съобщения, който позволява потребителят да обменя чат 

съобщения дистанционно. 

• Master (Главен): поставя приложението OMNI Smart на 

локалния програматор в режим Master (Главен), което 

позволява потребителят да управлява програматора. 

• Slave (Подчинен): поставя приложението OMNI Smart  

на локалния програматор в режим Slave (Подчинен)  

и позволява дистанционният потребител да управлява 

локалния програматор. 

• Client (Клиент): показва прозореца за клиент програматор 

OMNI II Programmer (ако е била инициирана дис- 

танционна сесия). 

 

Фигура 65: Лента с инструменти за команди за дистанционна функция 

 

4.1.11 Лента на състоянието 

Текущото комуникационно събитие (например: извличане на данни, 

програмиране, готовност) се извежда на последния ред на екрана заедно  

с процента на заряда на батерията на лаптопа и датата и часа на системата. 

 

Фигура 66: Лента на състоянието 

4.2 Извличане на данни 

4.2.1 Комуникиране с имплантирания импулсен генератор OPTIMIZER 

Smart IPG 

Поставете палката на програматора над мястото на имплантиране на 

разстояние не повече от 3,5 cm (1,4 in) от имплантирания импулсен 

генератор OPTIMIZER Smart IPG. Мигаща зелена или жълта светлина на 

индикатора за силата на сигнала показва, че импулсният генератор (IPG)  

е в рамките на комуникационния обхват на палката на програматора. 

Мигаща червена светлина показва, че разстоянието е твърде голямо  

и комуникацията може да е трудна. Ако няма светлина, това означава,  
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че палката на програматора и импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG 

са изцяло извън комуникационен обхват или че батерията на импулсния 

генератор OPTIMIZER Smart IPG е напълно изчерпана и следователно не 

може да се осъществи комуникация с палката на програматора. 

4.2.2 Извличане на данни от импулсния генератор OPTIMIZER  

Smart IPG 

За четене на стойностите на параметрите на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на 

програматора над мястото на имплантиране на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Изпълнете едно от следните действия: 

o Натиснете бутона Interrogate (Извличане на данни) на палката  

на програматора или 

o Изберете бутона Interrogate (Извличане на данни) в лентата  

с инструменти, или 

o Изберете бутона Interrogate (Извличане на данни) в лентата  

за програмиране, или 

o Натиснете клавишната комбинация <Ctrl+I>. 

Ако извличането на данни е успешно, приложението OMNI Smart на 

програматора ще изведе съобщението Interrogation OK (Извличане на 

данни ОК). Моделът на устройството, серийният номер, текущото състояние 

на терапията с модулиране на сърдечния контрактилитет и текущото ниво 

на заряда на батерията на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG,  

от който се извличат данни, ще се изведат в лентата с информация за 

устройството на екрана на програматора. 

Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над мястото 

на имплантиране, процедурата по извличане на данни може да е неуспешна. 

Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът ще изведе 

съобщението Interrogation Error (Грешка при извличане на данни) заедно  

с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ). 

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново) или чрез натискане 

на бутона Interrogate (Извличане на данни), разположен на палката на 

програматора. 
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4.3 Модифициране на стойностите на параметрите 

Стойностите на параметрите се намират в лентата с параметри и лентата за 

проследяване и могат да бъдат преглеждани и модифицирани чрез избор на един от 

разделите в тези ленти и след това избиране на един от параметрите в панела. 

За да модифицирате стойност на параметър: 

• Изберете раздела, където се извежда параметърът, който ще бъде променен. 

• Изберете стойността на параметъра, която ще бъде променена. Ще се изведе 

прозорец с всички нейни възможни стойности. 

• Изберете новата стойност от списъка. Тази стойност ще стане новата 

стойност на параметъра. 

• Използват се полета за отметки за активиране/дезактивиране на параметри. 

Символът за отметка () показва, че опцията е избрана. За да промените 

опцията, изберете полето отляво на името на параметъра. 

Ако настройката на дадена стойност на параметър не е приложима в контекста  

на други избрани параметри, нейната стойност не се извежда. 

Забележка: Стойностите на параметрите, изведени на екрана на програматора,  

не се прехвърлят към импулсния генератор (IPG), докато не бъде активирана 

командата Program (Програмиране). 

Забележка: Не е необходимо да държите палката на програматора над импулсния 

генератор OPTIMIZER Smart IPG, докато параметрите се променят на екрана  

на програматора. След като промененият параметър е готов за програмиране  

в устройството, уверете се в правилното поставяне на палката на програматора над 

мястото на имплантиране и активирайте командата Program (Програмиране). 

4.3.1 Цветови обозначения на параметрите 

Следните цветови обозначения се използват за представяне на стойностите 

на параметрите на програматора и конфликтите: 

• Черно: за текущите стойности на параметри на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG; т.е. последните извлечени/програмирани 

стойности на параметри. 

• Синьо: за модифицирани разрешени стойности; т.е. стойности на 

параметри, които са различни от програмираните стойности, които, 

ако бъдат избрани, няма да доведат до конфликт на параметри. 

• Червено: за модифицирани неразрешени стойности; т.е. стойности 

на параметри, които са различни от програмираните стойности, 

които, ако бъдат избрани, ще доведат до конфликт на параметри. 

Също така се използва цветово обозначение с черно/синьо/червено 

(програмирано, изчакване, конфликт) в списъка с възможни стойности за 

даден параметър. Така потребителят може да види всичките три типа 

стойности на параметри, изведени в списъка с опции за параметри, и да знае 

предварително дали избирането на конкретна стойност на параметър ще 

създаде конфликт на параметри или не. 
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4.3.2 Конфликти на параметри 

Когато стойности на параметри, които са несъвместими една с друга, бъдат 

избрани, възниква конфликт на параметри. Типични конфликти възникват 

при опит за програмиране на интервали за тайминг, които събрани трябва да 

са със стойност, по-малка от тази на друг програмиран параметър. 

Приложението OMNI Smart на програматора няма да позволи импулсният 

генератор OPTIMIZER Smart IPG да бъде програмиран със стойности на 

параметри, които водят до конфликт на параметри. 

Когато възникне конфликт на параметри, стойностите на параметрите, които 

са в конфликт, се извеждат в червено. Наред с това се извежда съобщение за 

грешка в лентата за програмиране за всеки параметър в конфликт.  

Съобщенията за грешки за конфликт на параметри включват: 

• Кои стойности на параметри са в конфликт 

• Обяснение защо е възникнал конфликтът 

За да се отстрани конфликт на параметри, трябва да бъдат избрани нови 

стойности за параметрите, които причиняват конфликт. Преглеждането на 

параметрите в конфликт е лесно достъпно, като: 

• Изберете съобщението за грешка. Извежда се списък с параметрите  

в конфликт. 

• Изберете име на параметър от този списък, за да се изведе таблица  

с всички негови възможни стойности. 

• Изберете нова „синя“ стойност за параметъра от списъка със 

стойности на параметри. 

Параметрите в конфликт могат също така да бъдат намерени директно  

в лентата за проследяване или лентата с параметри, тъй като тези 

стойности се извеждат в червено. Вижте имената на разделите, свързани  

с конфликта, в съобщението за конфликт на параметри, изведено в лентата  

за конфликт на параметри. 

Моля, имайте предвид, че е допустимо да изберете параметър, който 

причинява конфликт, при условие че бъде променена стойността на друг 

параметър, което ще отстрани конфликта. 

4.4 Програмиране 

4.4.1 Програмиране на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG 

Програмирането на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG с модифи-

цираните стойности на параметри е разрешено само ако няма конфликт  

на параметри. 

Бутонът Program (Програмиране) ще обозначи дали дадена модифицирана 

стойност на параметър е разрешена, по следния начин: 

• Дезактивирана, ако има конфликт на параметри. 

• Мигащо синьо, ако стойностите на параметрите са модифицирани  

и няма конфликт на параметри. 
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За да програмирате модифицираните стойности на параметрите: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на програ-

матора над мястото на имплантиране на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Изпълнете едно от следните действия (тези действия ще бъдат 

активирани само ако няма конфликт на параметри): 

o Натиснете бутона Program (Програмиране) на палката на 

програматора или 

o Изберете бутона Program (Програмиране) в лентата с инст-

рументи, или 

o Изберете бутона Program (Програмиране) в лентата за 

програмиране,  

o Натиснете клавишната комбинация <Ctrl+P>. 

Ако програмирането е успешно, приложението OMNI Smart на програ-

матора ще изведе съобщението Programming OK (Програмиране ОК). 

Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над  

мястото на имплантиране, процедурата по програмиране може да  

е неуспешна. Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът 

ще изведе съобщението Programming Error (Грешка при програмиране) 

заедно с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ). 

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново) или чрез натискане 

на бутона Program (Програмиране), разположен на палката на 

програматора. 

Моля, имайте предвид, че след изпълнението на команда Program 

(Програмиране) модифицираните стойности на параметрите на екрана на 

приложението OMNI Smart на програматора ще се оцветят в черно, 

показвайки, че вече те са програмираните стойности на параметрите на 

импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG. 

4.4.2 Функции за отказ и отмяна 

Промените в стойностите на параметрите могат да бъдат нулирани към 

предходните стойности по два различни начина. Методът, използван за 

нулиране на модифицираните параметри, зависи от това дали модифицираните 

параметри са били програмирани в импулсния генератор OPTIMIZER  

Smart IPG. 

4.4.2.1 Cancel (Отказ) 

Ако дадени стойности на параметри са били модифицирани,  

но все още не са програмирани в импулсния генератор OPTIMIZER 

Smart IPG, командата Cancel (Отказ) ще нулира стойностите на 

параметрите към последно извлечения/програмирания набор. 
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За да откажете модификациите, изпълнете едно от следните 

действия: 

• Изберете бутона Cancel (Отказ) в лентата за програмиране. 

Този бутон е активиран само ако стойност на параметър е била 

променена или 

• Изберете бутона Cancel (Отказ) в лентата с инструменти, или 

• Натиснете клавишната комбинация <Esc>. 

Моля, имайте предвид, че след изпълнение на команда Cancel 

(Отказ) стойностите на параметрите на екраните на приложението 

OMNI Smart на програматора се оцветяват в черно, тъй като са 

същите като стойностите на параметрите в импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. Ако не са извличани данни от устройство  

и данните на параметрите са били заредени от .tip файл, изведените 

стойности на параметрите са стойностите, запаметени в стандарта 

(.tip файл). 

4.4.2.2 Undo (Отмяна) 

Ако импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG е бил препрог-

рамиран с нов набор от стойности на параметри, бутонът Undo 

(Отмяна) нулира стойностите на параметрите към предходния 

набор от програмирани стойности. 

За да отмените последното програмиране, изпълнете едно от 

следните действия: 

• Изберете бутон Undo (Отмяна) в лентата за програмиране. 

Този бутон е активиран само след изпълнението на командата 

Program (Програмиране) или  

• Изберете бутона Undo (Отмяна) в лентата с инструменти. 

Този бутон е активиран само след изпълнението на командата 

Program (Програмиране), или 

• Натиснете клавишната комбинация <Ctrl+U>. 

Ако процедурата Undo (Отмяна) е успешна, приложението OMNI 

Smart на програматора ще изведе съобщението Programming OK 

(Програмиране ОК). 

Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над 

мястото на имплантиране, процедурата по отмяна може да е неуспешна. 

Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът ще 

изведе съобщението Programming Error (Грешка при програмиране) 

заедно с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ). 

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на 

палката на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново). 
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4.5 Използване на стандарти 

Някои стандартни комбинации от параметри са полезни в определени клинични 

ситуации. Конкретни програми могат да бъдат съхранени като стандарти 

(известни също и като потребителски предварителни настройки). Файловете, 

съдържащи стандарт, имат специален формат, който приложението OMNI Smart на 

програматора може да интерпретира. Файловото разширение, използвано за тях,  

е „.tip“. Командите Open (Отваряне) и Save (Запазване) на приложението OMNI 

Smart на програматора четат и записват данни от и в .tip файловете. Така, 

приложението OMNI Smart на програматора може също да се използва като 

редактор на стандарти. 

Този раздел съдържа информация относно използването и съхранението на 

конфигурации от стойности на параметри. 

4.5.1 Отваряне на файл със стандарт 

За да отворите (.tip) файл със стандарт, изпълнете едно от следните 

действия: 

• Изберете бутона Open (Отваряне) в лентата с инструменти или 

• Натиснете клавишната комбинация <Ctrl+O> 

• Ще се изведе прозорец Open (Отваряне), който съдържа имената  

и местоположенията на файловете със стандарти, които могат да 

бъдат заредени. Изберете файл със стандарт и след това щракнете 

върху Open (Отваряне). 

Когато стойностите на параметрите бъдат заредени от файл със стандарт,  

те стават текущите стойности на параметри, изведени от програматора.  

Това означава, че: 

• Ако са били извлечени данни от импулсен генератор OPTIMIZER 

Smart IPG преди отваряне на файл със стандарт, стойностите на 

стандарта, които се различават от съответните стойности на 

параметри на устройството, ще се изведат в синьо, а името на файла 

със стандарт се извежда в лентата на заглавието. 

• Ако не са били извличани данни от устройство, стойностите на 

стандарта се извеждат в черно, а името на файла със стандарт се 

извежда в лентата на заглавието. 

4.5.2 Запазване на файл със стандарт 

За да запазите набор от стойности на параметри във файл (.tip) със стандарт: 

• Изберете бутона Save (Запазване) в лентата с инструменти. 

• Ще се изведе прозорец Save As (Запазване като). Въведете името на 

файла със стандарта, който да се запази, и след това щракнете върху 

Save (Запазване). 
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4.6 Зареждане и експортиране на информация 

4.6.1 Зареждане на регистрационни файлове 

За да заредите на регистрационен файл: 

• Изберете бутона Log Files (Регистрационни файлове) в лентата  

за задачи. 

• Изберете бутона Open Log (Отваряне на регистър) в лентата  

с инструменти. 

• Ще се изведе прозорец Open (Отваряне), който съдържа имената  

на файловете с маркери, които могат да бъдат заредени. Изберете 

файл с маркер и след това щракнете върху Open (Отваряне). 

Ще се отвори Marker window (Прозорец Маркер) и цветът на текста  

в прозореца Log (Регистър) ще стане син, за да обозначи, че регистърът  

не съответства на устройството, от което се извличат данни. 

4.6.2 Експортиране на данни 

За да запазите текущите стойности на параметри, статистическите броячи  

и маркерите на лентата на регистъра като текстови файлове: 

• Изберете бутона Log Files (Регистрационни файлове) в лентата  

за задачи. 

• Изберете бутона Export Prog (Експортиране на програмиране)  

в лентата с инструменти, за да експортирате стойностите на 

параметрите. 

• Изберете бутона Export Stats (Експортиране на статистика) в лентата 

с инструменти, за да експортирате статистиката на устройството. 

• Изберете бутона Export Marker (Експортиране на маркер) в лентата 

с инструменти, за да експортирате съдържанието на лентата на 

регистъра. 

Във всички случаи първо ще се отвори прозорец Open (Отваряне), където 

ще трябва да се избере името на файла с маркер, свързан с устройството. 

След това ще се изведе прозорец Save (Запазване), който ще позволи 

потребителят да въведе името и по желание да създаде нова папка за файла, 

който ще се експортира. 

4.7 Регистър и ЕКГ запис 

4.7.1 Регистър 

Приложението OMNI Smart на програматора води регистър на всички 

взаимодействия, които се осъществяват между него и импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. Този запис може да се използва като индекс  

за предоставяне на бърз достъп до конкретни данни, свързани  

с комуникацията. Могат също така да бъдат зададени показалци с цел бърз 

достъп до конкретни събития и състояния, които заслужават специално 

внимание в ЕКГ на пациента. 
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По-долу следва описание на основните функции на регистъра: 

• Регистрационният файл за конкретен импулсен генератор 

OPTIMIZER Smart IPG се създава, когато се извличат данни от 

устройството за първи път. 

• Всяко комуникационно събитие, което се осъществява между 

приложението OMNI Smart на програматора и импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG, се извежда в прозореца на лентата на 

регистъра заедно с датата и часа на всяко взаимодействие. 

• Повече информация относно събитие в регистъра може да бъде 

получена чрез двукратно щракване върху събитието в лентата на 

регистъра. Ако има данни, свързани с избраното събитие, се случва 

следното: 

o Ако е избрано събитие Interrogation (Извличане на данни) или 

Programming (Програмиране), стойностите на параметри, 

изведени от приложението OMNI Smart на програматора,  

са наборът от стойности, налични в момента на възникване на 

избраното събитие. 

o Ако е избрано събитие, свързано със Statistics (Статистика) 

(изчистване/зареждане/нулиране), стойностите на лентата със 

статистика са настроени към стойностите, налични в момента на 

възникване на избраното събитие. 

• За всички други записани събития (начало/край на Marker Mode 

(Режим Маркер) и др.) се извежда съобщение, показващо,  

че събитието няма повече свързани данни за показване. 

4.7.2 ECG запис 

За да запишете ЕКГ на пациент: 

• Изберете бутона Log Files (Регистрационни файлове) в лентата  

за задачи 

• Изберете бутона Recording (Записване) в лентата с инструменти 

Същата процедура трябва да се използва за спиране на ЕКГ записа. 

Когато импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG е настроен в Marker 

Mode (Режим Маркер), ЕКГ започва да се записва автоматично. Когато 

Marker Mode (Режим Маркер) бъде спрян, ЕКГ спира да се записва. 

В записаната ЕКГ маркерите са показани по същия начин както в Marker 

Window (Прозорец Маркер). (Вижте раздел 4.12 за повече информация 

относно маркерите.) 

Сегментите на записаната ЕКГ се показват в Marker Window  

(Прозорец Маркер). 
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4.8 Програмиране за спешни случаи 

При спешен случай програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software) може да програмира импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG към 

набор от безопасни параметри (режим на покой (OOO), CCM OFF (CCM ИЗКЛ.)). 

Това програмиране за спешни случаи може да се изпълнява дори ако 

програматорът е изключен (OFF) (таблетът е или изключен (OFF), или не 

функционира). 

4.8.1 Програмиране за спешни случаи, когато програматорът  

е изключен (OFF) 

Забележка: Дори ако програматорът е изключен (OFF), палката на 

програматора трябва да е свързана към интерфейсната кутия на 

програматора OMNI II Programmer, преди да се използва функцията 

Emergency Programming (Програмиране за спешни случаи). 

За да програмирате импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG към набор 

от безопасни параметри, когато програматорът OMNI Smart Programmer  

е изключен (OFF): 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на 

програматора над мястото на имплантиране на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Натиснете бутона Emergency Programming (Програмиране за спешни 

случаи) на палката на програматора. 

Ако програмирането за спешни случаи е успешно, светлинният индикатор  

за програмиране за спешни случаи на палката на програматора ще мига  

за няколко секунди. 

Предупреждение: Когато функцията Emergency Programming (Програмиране 

за спешни случаи) се използва с програматора OMNI II 

Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) 

изключен (OFF), палката на програматора използва 

литиева батерия с дълъг живот в интерфейсната кутия  

на програматора OMNI II Programmer. Зарядът на  

тази батерия се консумира само ако интерфейсът  

на програматора е изключен от таблета или ако 

програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI 

Smart Software) е изключен (OFF) при изпълнението  

на Emergency Programming (Програмиране за спешни 

случаи). Въпреки че прогнозният среден експлоа-

тационен живот за литиевата батерия в интерфейсната 

кутия на програматора OMNI II Programmer е 54 месеца, 

напрежението на литиевата батерия в интерфейсната  

кутия на програматора OMNI II Programmer трябва 

периодично да бъде проверявано, за да се гарантира,  

че зарядът на батерията не е изчерпан. Напрежението  

на тази батерия може да бъде отчетено чрез избиране  
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на бутона Interface battery (Батерия на интерфейса)  

в раздела Settings (Настройки) на лентата с параметри на 

екрана на приложението OMNI Smart на програматора. 

Ако показанието за напрежение на батерията е по-малко 

от 2,5 V, батерията в интерфейсната кутия на програ-

матора OMNI II Programmer трябва да бъде сменена.  

Ако е необходима смяна на батерията, моля, свържете  

се с местния представител на Impulse Dynamics.  

Тази батерия не е предназначена да бъде подменяна от 

оператора. 

За да извършите каквато и да е друга операция, е необходимо да включите 

(ON) системата на програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI 

Smart Software). 

4.8.2 Програмиране за спешни случаи, когато програматорът  

е включен (ON) 

Командата Urgent Programming (Спешно програмиране) може да  

се използва за програмиране на импулсния генератор OPTIMIZER  

Smart IPG към набор от безопасни параметри (режим на покой (OOO),  

CCM OFF (CCM ИЗКЛ.)). 

За да програмирате импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG към набор 

от безопасни параметри: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на програ-

матора над мястото на имплантиране на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Изпълнете едно от следните действия: 

o Натискане на бутона Emergency Programming (Програмиране  

за спешни случаи) на палката на програматора или 

o Избиране на бутона Urgent (Спешно) в лентата с инструменти, или 

o Натискане на бутона F4 на клавиатурата на таблета.  

Ако операцията Urgent Programming (Спешно програмиране) е успешна, 

програ-маторът извежда Urgent Programming OK (Спешно програ- 

миране ОК). 

Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над мястото 

на имплантиране, операцията Urgent Programming (Спешно програмиране) 

може да е неуспешна. Ако възникне неизправност в комуникацията, 

програматорът ще изведе съобщението Urgent Programming Error (Грешка 

при спешно програмиране) заедно с 3 кратки предупредителни звукови 

сигнала и опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ). 
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Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избиране на бутона Retry (Опит отново) или чрез 

натискане на бутона Emergency Programming (Програмиране за спешни 

случаи), разположен на палката на програматора. 

След успешна операция Urgent Programming (Спешно програмиране) 

импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG се настройва в режим на 

покой (OOO), CCM OFF (CCM ИЗКЛ.). 

4.9 Режим на магнит 

Поставянето на магнит на пейсмейкър над мястото на имплантиране на  

импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG и поддържането му близо до 

устройството за поне два сърдечни цикъла (2 – 3 секунди) настройва импулсния 

генератор OPTIMIZER Smart IPG в състояние Permanent Off (Постоянно Изкл.). 

Това състояние Permanent Off (Постоянно Изкл.) се поддържа дори след 

отстраняване на магнита от мястото на импланта. 

В това състояние импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG не доставя  

CCM™ сигнали, въпреки че сензира и класифицира сърдечните събития.  

Това състояние Permanent Off (Постоянно Изкл.) може да бъде променено само 

чрез препрограмиране на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG с помощта 

на приложението OMNI Smart на програматора под надзора на лекар. 

Забележка: Тази функция е удобна за изключване на доставянето на CCM™ 

сигнал, когато не е наличен програматор OMNI II Programmer (със софтуер OMNI 

Smart Software) (например когато трябва да се извърши спешна ЕКГ на пациент  

в спешно отделение, в което няма програматор OMNI II Programmer със софтуер 

OMNI Smart Software). 

4.10 Нулиране на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG 

Импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG има защитни механизми, които 

поддържат вътрешното съответствие на системата. Тези механизми разпознават 

кога възниква вътрешно несъответствие (например часовници, които не осцилират 

с очакваната честота). 

Ако възникне малко вероятният случай на неизправност от този тип, импулсният 

генератор OPTIMIZER Smart IPG ще превключи към безопасно състояние, 

наричано режим DOWN (БЕЗДЕЙСТВИЕ). В режим DOWN (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG не доставя CCM™ сигнали и в някои 

случаи дори не сензира сърдечни събития. Това състояние може да бъде променено 

само чрез нулиране на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG чрез 

приложението OMNI Smart на програматора под надзора на лекар. 

За да нулирате импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на програматора над 

мястото на имплантиране на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG. 

• Изберете бутона Reset (Нулиране) в лентата с инструменти. 

Ако импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG е успешно нулиран, програ-

маторът ще изведе съобщението Reset Device OK (Нулиране на устройство ОК).  
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Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над мястото на 

имплантиране, процедурата по нулиране може да е неуспешна. Ако възникне 

неизправност в комуникацията, програматорът ще изведе съобщението Reset 

Device Error (Грешка при нулиране на устройство) заедно с опциите Retry  

(Опит отново) и Cancel (Отказ). 

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката на 

програматора и избор на бутона Retry (Опит отново). 

ВАЖНО: Ако даден модул е намерен в режим DOWN (БЕЗДЕЙСТВИЕ), моля, 

документирайте събитието, преди да нулирате устройството. След като запишете 

причината за превключването, показано от приложението OMNI Smart  

на програматора, свържете се с местния представител на Impulse Dynamics.  

Също така, моля, предоставете подробности за програмирания режим, в който  

е възникнало превключването, и всякакви състояния, които може да са причинили 

превключването на устройството към режим DOWN (БЕЗДЕЙСТВИЕ). 

4.11 Иницииране на доставяне на CCM™ 

4.11.1 Опции на режима на работа 

Работното състояние на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG се 

настройва чрез параметъра Mode (Режим) в лентата с информация за 

устройството. Избирането на параметъра Mode (Режим) ще изведе 

изскачащото меню Mode (Режим). 

 

Фигура 67: Изскачащо меню Mode (Режим) 

Възможностите за режим на работа са: 

• Standby (OOO) (Покой): Устройството превключва към безопасен 

режим без доставяне на CCM™ сигнал. 

• Active ODO-LS-CCM (Активен ODO-LS-CCM): Устройството 

използва предсърдни събития, камерни събития и събития на локално 

сензиране като тригери за доставяне на CCM™ сигнал. 

• Active OVO-LS-CCM (Активен OVO-LS-CCM): Устройството 

използва само камерни събития и събития на локално сензиране като 

тригери за доставяне на CCM™ сигнал. 

За да програмирате режима на работа за импулсния генератор OPTIMIZER 

Smart IPG: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на програ-

матора над мястото на имплантиране на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Изберете параметъра Mode (Режим) в лентата с информация  

за устройството. 
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• Изберете режима на работа от изскачащото меню Mode (Режим). 

• Изпълнете едно от следните действия, за да активирате командата 

Program (Програмиране): 

o Натиснете бутона Program (Програмиране) на палката на 

програматора или 

o Изберете бутона Program (Програмиране) в лентата с инст-

рументи, или 

o Изберете бутона Program (Програмиране) в лентата за 

програмиране. 

Ако програмирането е успешно, приложението OMNI Smart на програ-

матора ще изведе съобщението Programming OK (Програмиране ОК). 

Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над  

мястото на имплантиране, процедурата по програмиране може да  

е неуспешна. Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът 

ще изведе съобщението Programming Error (Грешка при програмиране) 

заедно с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ). 

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на  

палката на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново) или чрез 

натискане на бутона Program (Програмиране), разположен на палката  

на програматора. 

4.11.2 Опции за доставяне на CCM™ сигнал 

Доставянето на CCM™ сигнал от импулсния генератор OPTIMIZER  

Smart IPG се настройва чрез параметъра CCM Mode (Режим на CCM)  

в лентата с информация за устройството. 

Избирането на параметъра CCM Mode (Режим на CCM) ще изведе 

изскачащото меню CCM Mode (Режим на CCM). 

 

Фигура 68: Изскачащо меню CCM Mode (Режим на CCM) 

Опциите на CCM Mode (Режим на CCM) са: 

• CCM OFF (CCM ИЗКЛ.) 

• Continuous (Непрекъснато): Само с цел тестване. 

Предупреждение: Импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG НИКОГА 

НЕ ТРЯБВА да се оставя в режим Continuous (Непрекъснато). 

• Timed (Във времеви период): CCM™ сигналите ще се доставят, 

както е планирано в раздела CCM™ Schedule (График на CCM™). 



 

110 

Избирането на Continuous (Непрекъснато) ще изведе предупредителен 

прозорец. Този прозорец ще се извежда отново всеки път, когато  

се активира команда за програмиране, за да напомня на оператора,  

че импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG е все още в режим 

Continuous (Непрекъснато). Непреднамерено продължително използване  

на режим Continuous (Непрекъснато) ще причини преждевременно 

изтощаване на батерията на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG, 

което ще наложи чести сесии на зареждане. 

 

Фигура 69: Предупреждение за непрекъснато доставяне на CCM™ 

За да програмирате CCM Mode (Режим на CCM) за импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на 

програматора над мястото на имплантиране на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Изберете параметъра CCM Mode (Режим на CCM) в лентата  

с информация за устройството. 

• Изберете режима на CCM от изскачащото меню CCM Mode  

(Режим на CCM). 

• Изпълнете едно от следните действия, за да активирате командата 

Program (Програмиране): 

o Натиснете бутона Program (Програмиране) на палката на 

програматора или 

o Изберете бутона Program (Програмиране) в лентата с инст-

рументи, или 

o Изберете бутона Program (Програмиране) в лентата за 

програмиране. 

Ако програмирането е успешно, приложението OMNI Smart на програ-

матора ще изведе съобщението Programming OK (Програмиране ОК). 

Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над  

мястото на имплантиране, процедурата по програмиране може да  

е неуспешна. Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът 

ще изведе съобщението Programming Error (Грешка при програмиране) 

заедно с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ). 
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Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново) или чрез натискане 

на бутона Program (Програмиране), разположен на палката на 

програматора. 

4.12 Маркери за събития 

Приложението OMNI Smart на програматора може да се използва за настройване на 

импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG към Marker Mode (Режим Маркер). 

Маркерите са флагове, които представят различните състояния на устройството  

и събития, разпознати по време на работата му. В този режим всички събития, 

разпознати и генерирани от импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG,  

се извеждат в прозореца на ЕКГ, синхронизирани с ЕКГ сигнала на пациента. 

Маркерите са полезни за анализиране на поведението на импулсния генератор 

(IPG) с различни програмирани параметри. 

4.12.1 Включване на маркери 

За да настроите импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG в Marker Mode 

(Режим Маркер): 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на програ-

матора над мястото на имплантиране на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Изберете бутона Marker (Маркер) в лентата с инструменти. 

Ако програмирането е успешно, програматорът извежда Start marker  

mode (Старт на режим на маркер). В прозореца за ЕКГ на приложението 

OMNI Smart на програматора ще се появи лента и ще се извеждат маркери 

за събития, когато те възникват. 

Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над мястото 

на имплантиране, настройването на импулсния генератор OPTIMIZER  

Smart IPG в Marker mode (Режим Маркер) ще бъде неуспешно и програ-

маторът ще изведе съобщението Marker mode error (Грешка при Режим 

Маркер) заедно с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ).  

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново). 

4.12.2 Изключване на маркерите 

За да изключите Marker Mode (Режим Маркер): 

• Изберете бутона Marker (Маркер) в лентата с инструменти или 

• Отстранете на палката на програматора от зоната на имплантиране. 

Ако палката на програматора не може да комуникира с импулсния 

генератор OPTIMIZER Smart IPG, Marker Mode (Режим Маркер) 

автоматично се прекратява. 

Във всички случаи програматорът извежда съобщение Marker mode end 

OK (Край на Режим Маркер ОК). 
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Когато се осъществи комуникационна команда между импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG и приложението OMNI Smart на програматора 

(програмиране, четене на статистика, измерване на импеданси и др.), Marker 

Mode (Режим Маркер) автоматично се прекратява и се установява отново, 

когато комуникацията приключи. 

4.12.3 Сензирани събития 

Сензираните събития се представят чрез цветни линейни маркери под 

базовото ниво, които използват следните цветови обозначения: 

• Магента: Предсърдно сензирано събитие 

• Зелено: Камерно сензирано събитие 

• Черно: Събитие на локално сензиране (Local Sense) 

4.12.4 Доставяне на CCM™ поредица 

Доставянето на CCM™ сигнал се обозначава чрез маркер с формата на син 

правоъгълник, чиято ширина е пропорционална на продължителността на 

CCM™ сигнала. 

4.12.5 Условия за инхибиране на CCM™ 

Извеждат се етикети за следните събития: 

• PVC (Преждевременни камерни съкращения): две последователни 

камерни сензирани събития без промеждутъчно предсърдно 

сензирано събитие. (Само режим Active ODO-LS-CCM (Активен 

ODO-LS-CCM).) 

• AT (Предсърдна тахикардия): предсърдна честота над лимита  

за честота на предсърдна тахикардия. (Само режим Active  

ODO-LS-CCM (Активен ODO-LS-CCM).) 

• VT (Камерна тахикардия): камерна честота над лимита за честота на 

камерна тахикардия. (Само режим Active OVO-LS-CCM (Активен 

OVO-LS-CCM).) 

• A Noise (Шум A): шум, разпознат в канала за предсърдно сензиране. 

(Само режим Active ODO-LS-CCM (Активен ODO-LS-CCM).) 

• V Noise (Шум V): шум, разпознат в канала за камерно сензиране. 

• Long AV (Дълъг AV): сензираният AV интервал надвишава лимита 

за Long AV (Дълъг AV). (Само режим Active ODO-LS-CCM (Активен 

ODO-LS-CCM).) 

• Short AV (Кратък AV): сензираният AV интервал е по-кратък от 

лимита за Short AV (Кратък AV). (Само режим Active ODO-LS-CCM 

(Активен ODO-LS-CCM).) 
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4.12.6 Състояние на доставяне на CCM™ сигнал 

Състоянието на доставяне на CCM™ сигнал се обозначава чрез етикети, 

както и чрез фоновия цвят на прозореца за ЕКГ, както следва: 

• Inactive (Неактивно): този етикет се извежда в прозореца за ЕКГ, 

когато доставянето на CCM™ е неактивно. Фоновият цвят на 

прозореца за ЕКГ е бял в този случай. 

• Active-On (Активно-Вкл.): този етикет се извежда в прозореца за 

ЕКГ, когато доставянето на CCM™ е активно и включено. 

Фоновият цвят на прозореца за ЕКГ е зелен в този случай. 

• Active-Off (Активно-Изкл.): този етикет се извежда в прозореца на 

ЕКГ, когато доставянето на CCM™ е активно, но изключено. 

Фоновият цвят на прозореца за ЕКГ е сив в този случай. 

4.12.7 Прозорец на браузъра на регистър 

Когато бъде избран бутонът Log Files (Регистрационни файлове) в лентата 

за задачи и след това бъде избран бутонът Browse (Преглед) в лентата  

с инструменти, се извежда съответният прозорец със заглавие Marker 

Window (Прозорец Маркер). 

 

Фигура 70: Marker Window (Прозорец Маркер) 

За импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG прозорецът на браузъра  

на регистъра съдържа следните елементи: 

• Времева скала, която може да бъде модифицирана с достъпните 

опции или въвеждане на стойност на скалата. 

• Бутон Idx, който отваря прозорец с индексен регистър на маркери, 

съдържащ елементи на регистъра, които могат да се използват за 

навигиране. 

• Маркери и обозначено с ЕКГ показание. 

• Хоризонтален плъзгач за разглеждане на различни моменти във 

времето. 

• Вертикален плъзгач за използване, когато сигналите не се вместват  

в дефинирания прозорец. 

• Бутон за отпечатване. 
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При двукратно щракване върху събитие в прозореца с индексен регистър на 

маркери, екранът Marker Window (Прозорец Маркер) извежда автоматично 

информацията, свързана с времевото клеймо на събитието. Аналогично 

поведение възниква, когато бъде избрана команда в прозореца с регистър 

или свързания индикатор на екрана. 

Разстоянието между два налични курсора, един основен, който да се 

фиксира, и друг, който да се движи по продължение на прозореца, позволява 

директни измервания на няколко показателя, като например времеви 

интервали и напрежение. 

4.13 CCM™ Schedule (График на CCM™) 

Когато импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG е програмиран да доставя 

терапия с модулиране на сърдечния контрактилитет с настройка Timed  

(Във времеви период), параметрите за CCM™ Schedule (График на CCM™)  

се активират. 

За достъп до параметрите на CCM™ Schedule (График на CCM™): 

• Изберете бутона Parameters (Параметри) в лентата за задачи. 

• Изберете раздела CCM Train &Schedule (CCM поредица и график)  

в лентата с параметри. 

Горната средна част на този раздел съдържа параметрите Start Time (Начален час) 

и End Time (Краен час). Параметрите настройват общите начален и краен час на 

доставянето на терапия с модулиране на сърдечния контрактилитет за всеки ден. 

По подразбиране графикът на терапията с модулиране на сърдечния контрак-

тилитет е настроен да се разпределя в 24-часов период всеки ден. Стандартното 

програмиране за тези параметри е: 

• Start Time (Начален час):  0 ч. 0 мин. 

• End Time (Краен час):   23 ч. 59 мин. 

Горната дясна част на този раздел съдържа параметрите On Time (Време за Вкл.)  

и Off time (Време за Изкл.). Параметърът On Time (Време за Вкл.) задава 

количеството време, за което импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG  

е планиран да доставя терапия с модулиране на сърдечния контрактилитет,  

в рамките на времевия период, зададен чрез Start time (Начален час) и End time 

(Краен час). Параметърът Off Time (Време за Изкл.) задава количеството време, за 

което импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG е планиран да не доставя 

терапия с модулиране на сърдечния контрактилитет, в рамките на времевия период, 

зададен чрез Start time (Начален час) и End time (Краен час). 

В горната лява част на този раздел е параметърът Scheduled (Планирано). 

Параметърът Scheduled (Планирано) задава общия брой часове на ден, за които 

импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG е планиран да доставя терапия  

с модулиране на сърдечния контрактилитет, в рамките на времевия период, зададен 

чрез Start time (Начален час) и End time (Краен час). Този параметър се изчислява 

в зависимост от настройките за On Time (Време за Вкл.) и Off time  

(Време за Изкл.). 
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Забележка: Когато параметърът Scheduled (Планирано) е настроен към конкретна 

стойност, приложението OMNI Smart на програматора автоматично изчислява  

и задава точните времена за параметрите On Time (Време за Вкл.) и Off time 

(Време за Изкл.), използвайки параметрите по подразбиране за Start Time 

(Начален час) и End Time (Краен час). 

Например ако нормата на терапията с модулиране на сърдечния контрактилитет  

е с настройка 7 часа на ден, разпределени за 24 часа, това задава следните 

стандартни параметри за график: 

• Start Time (Начален час):    0 ч. 0 мин. 

• End Time (Краен час):    23 ч. 59 мин. 

• On Time (Време за Вкл.):   1 ч  0 мин 

• Off Time (Време за Изкл.):   2 ч  25 мин 

• Scheduled (Планирано):    7 ч 

4.14 Режим Active OVO-LS-CCM (Активен OVO-LS-CCM) 

4.14.1 Дезактивирани параметри в режим Active OVO-LS-CCM 

(Активен OVO-LS-CCM) 

Когато импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG е настроен към режим 

Active OVO-LS-CCM (Активен OVO-LS-CCM), устройството вече не 

изисква разпознаване на предсърдно събитие, за да доставя терапия  

с модулиране на сърдечния контрактилитет. Така параметрите, свързани  

с предсърдно сърдечно сензиране и предсърдни събития, се дезактивират. 

 

Фигура 71: Раздел Sensing (Сензиране) в режим  

Active OVO-LS-CCM (Активен OVO-LS-CCM) 
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Фигура 72: Раздел A/V Setup (A/V конфигуриране) в режим  

Active OVO-LS-CCM (Активен OVO-LS-CCM) 

 
Фигура 73: Раздел Overview (Общ преглед) в режим  

Active OVO-LS-CCM (Активен OVO-LS-CCM) 

 
Фигура 74: Раздел A/V в режим Active OVO-LS-CCM (Активен OVO-LS-CCM) 

4.14.2 Модификации на параметри в режим Active OVO-LS-CCM 

(Активен OVO-LS-CCM) 

По-долу следва списък с параметри, които са модифицирани, когато 

импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG е настроен към режим Active 

OVO-LS-CCM (Активен OVO-LS-CCM): 

• Извеждането на флагове PVC (Преждевременни камерни 

съкращения), AT (Предсърдна тахикардия), Long AV (Дълъг AV)  

и Short AV (Кратък AV) в Marker Mode (Режим Маркер)  

е дезактивирано 

• CCM Inhibit (Инхибиране на CCM) за PVC (Преждевременни 

камерни съкращения) е дезактивирано 
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• CCM Inhibit (Инхибиране на CCM) за Long AV (Дълъг AV)  

е дезактивирано 

• CCM Inhibit (Инхибиране на CCM) за Short AV (Кратък AV)  

е дезактивирано 

• CCM Inhibit (Инхибиране на CCM) за Atrial Tachycardia (Предсърдна 

тахикардия) е дезактивирано 

• CCM Inhibit (Инхибиране на CCM) за Ventricular Tachycardia 

(Камерна тахикардия) е активирано, с програмируем диапазон,  

но максимум 110 bpm 

• Минималната деснокамерна (V) чувствителност е ограничена  

до 1,0 mV 

• Максималното CCM™ закъснение е ограничено до 45 ms 

• Минималната LS чувствителност е ограничена до 1,0 mV 

• Максималната ширина на прозорец за предупреждение за LS  

е ограничена до 30 ms 

4.14.3 Маркери за събития в режим Active OVO-LS-CCM  

(Активен OVO-LS-CCM) 

При импулсен генератор OPTIMIZER Smart IPG настроен към режим Active 

OVO-LS-CCM (Активен OVO-LS-CCM) в Marker mode (Режим Маркер) 

предсърдните събития се игнорират. Така, маркерите за предсърдни събития 

не се извеждат в прозореца за ЕКГ. 

 

Фигура 75: Прозорец за ЕКГ в Marker Mode (Режим Маркер) – Показан е режим 

Active OVO-LS-CCM (Активен OVO-LS-CCM) 

4.15 Статистика 

Импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG събира статистически данни  

за събитията и състоянията, които възникват по време на функционирането му. 

Този запис може да бъде зареден в приложението OMNI Smart на програматора  

и се извежда в прозореца Statistics (Статистика) на приложението OMNI Smart  

на програматора, показвайки броя възниквания на всеки тип събитие.  
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Отчетените събития са, както следва: 

• Atrial (Предсърдни): броят сензирани предсърдни събития. 

• Ventricular (Камерни): броят сензирани деснокамерни събития. 

• A Noise (Шум A): броят разпознавания на предсърден шум. 

• V Noise (Шум B): броят разпознавания на камерен шум. 

• Short AV (Кратък AV): броят разпознавания на състояние Short AV  

(Кратък AV). 

• Long AV (Дълъг AV): броят разпознавания на състояние Long AV  

(Дълъг AV). 

• PVC (Преждевременни камерни съкращения): броят разпознавания на  

PVC (Преждевременни камерни съкращения). 

• AT (Предсърдна тахикардия): броят пъти, в които моментната предсърдна 

честота е надвишила лимита за честота на предсърдна тахикардия. 

• VT (Камерна тахикардия): броя пъти, в които моментната камерна честота  

е надвишила лимита за честота на камерна тахикардия. 

• Trains Delivered (Доставени поредици): броят доставени CCM™ сигнали. 

• LS Inhibit (LS инхибиране): броят инхибирания на доставяне на CCM™ 

сигнал поради събития на локално сензиране (Local Sense), разпознати извън 

LS Alert Window (Прозорец за предупреждение за LS). 

• LS Absence (LS отсъствие): броят инхибирания на доставяне на CCM™ 

сигнал поради това, че не са разпознати събития Local Sense (Локално 

сензиране). 

• LS in Alert (LS в предупреждение): броят събития Local Sense (Локално 

сензиране) в LS Alert Window (Прозорец за предупреждение за LS). 

4.15.1 Зареждане на статистика 

За да извлечете статистиката от импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на програ-

матора над мястото на имплантиране на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Изберете бутона Statistics (Статистика) в лентата за задачи. 

• Изберете бутона Read (Четене) в долната част на лентата със 

статистика. 

Ако зареждането е успешно, програматорът ще изведе съобщението Read 

Statistics OK (Четене на статистика ОК). 

Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над  

мястото на имплантиране, прехвърлянето на данни може да е неуспешно. 

Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът ще изведе 

съобщението Read Statistics Error (Грешка при четене на статистика) 

заедно с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ). 
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Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново). 

Когато импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG е в Marker Mode 

(Режим Маркер) и в рамките на комуникационния обхват на палката на 

програматора OMNI II Programmer, съдържанието на броячите в Statistics 

(Статистика) се променя динамично, показвайки текущия брой възниквания 

на всеки тип събитие.  

4.15.1.1 Раздели на Statistics (Статистика) 

▪ On (Вкл.) – General (Общо) 

• Events (Събития) 

o Atrial (Предсърдни): брой предсърдни събития, 

сензирани по време на планирано доставяне на 

CCM™ 

o Ventricular (Камерни): брой камерни събития, 

сензирани по време на планирано доставяне  

на CCM™ 

o LS in Alert (LS в предупреждение): брой 

събития на локално сензиране, сензирани по 

време на планирано доставяне на CCM™ 

• Periods (Периоди) 

o Normal (Нормални): брой нормални периоди  

по време на планирано доставяне на CCM™ 

o Inhibited (Инхибирани): брой инхибирани 

периоди по време на планирано доставяне  

на CCM™ 

o Post-Inhibited (Слединхибирани): брой следин-

хибирани периоди по време на планирано 

доставяне на CCM™ 

• Trains Delivered (Доставени поредици) 

o During Onset (По време на начало): брой 

CCM™ поредици, доставени по време на 

началото на планирано доставяне на CCM™ 

o Total (Общо): общ брой CCM™ поредици, 

доставени по време на планирано доставяне  

на CCM™ 
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▪ On (Вкл.) – Inhibition (Инхибиране) 

• Causes (Причини) 

o AT (Предсърдна тахикардия): брой съкращения 

на предсърдна тахикардия, разпознати по време 

на планирано доставяне на CCM™ 

o PVC (Преждевременни камерни съкращения): 

брой преждевременни камерни съкращения, 

разпознати по време на планирано доставяне  

на CCM™ 

o Long AV (Дълъг AV): брой разпознавания на 

състояние Long AV (Дълъг AV) по време на 

планирано доставяне на CCM™ 

o Short AV (Кратък AV): брой разпознавания  

на състояние Short AV (Кратък AV) по време  

на планирано доставяне на CCM™ 

o LS: брой събития Local Sense (Локално сензиране) 

извън LS Alert Window (Прозорец за предуп-

реждение за LS) по време на планирано 

доставяне на CCM™ 

o LS Absence (LS отсъствие): брой събития  

Local Sense (Локално сензиране), неразпознати 

по време на планирано доставяне на CCM™ 

o VT (Камерна тахикардия): брой съкращения  

на камерна тахикардия, разпознати по време  

на планирано доставяне на CCM™ 

• Noise Episodes (Епизоди на шум) 

o  A Noise (Шум A): брой разпознавания на 

предсърден шум по време на планирано 

доставяне на CCM™ 

o V Noise (Шум V): брой разпознавания на 

камерен шум по време на панирано доставяне  

на CCM™ 

▪ Off (Изкл.) – General (Общи): Извежда същия списък 

статистически броячи, както е описано в On (Вкл.) – General 

(Общи) (с изключение на Trains Delivered (Доставени 

поредици)). Статистика, когато импулсният генератор 

OPTIMIZER Smart IPG е планиран да не доставя терапия  

с модулиране на сърдечния контрактилитет 

▪ Off (Изкл.) – Inhibition (Инхибиране): Извежда същия  

списък статистически броячи, както е описано в On (Вкл.) – 

Inhibition (Инхибиране). Статистика, когато импулсният 

генератор OPTIMIZER Smart IPG е планиран да не доставя 

терапия с модулиране на сърдечния контрактилитет 
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▪ Last Session (Последна сесия): Статистика за последно 

доставяне V, поредици на последно доставяне, процент  

и епизоди на разреждане на батерията 

4.15.1.2 Бутони на Statistics (Статистика) 

▪ Read (Четене): Чете статистиката от импулсния генератор (IPG). 

▪ Reset (Нулиране): Нулира статистиката, съхранена в импулсния 

генератор (IPG). 

▪ Numeric (Числова): Извежда таблица с числовата статистика 

от активния раздел. 

▪ Graphic (Графика): Извежда хистограма със статистика от 

активния раздел. 

4.15.2 Нулиране на броячите на устройството 

За да нулирате статистиката на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG 

към нула: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на програ-

матора над мястото на имплантиране на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Изберете бутона Statistics (Статистика) в лентата за задачи. 

• Изберете бутона Reset (Нулиране) в долната част на лентата със 

статистика. 

Тъй като тази операция нулира вътрешните броячи на устройството,  

ще се изведе съобщение за потвърждение. Ако заявката за нулиране бъде 

потвърдена, операцията за нулиране се изпълнява. 

Ако статистическите броячи са успешно нулирани, програматорът извежда 

съобщение Reset statistics OK (Нулиране на статистика ОК). 

Ако обаче палката на програматора не е добре позиционирана над  

мястото на имплантиране, процедурата по нулиране може да е неуспешна. 

Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът ще изведе 

съобщението Reset Statistics Error (Грешка при нулиране на статистика) 

заедно с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ). 

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново). 

4.16 Измерване на импедансите на проводниците 

Импедансът на LS и V проводниците може да бъде измерен чрез импулсния 

генератор OPTIMIZER Smart IPG и изведен от приложението OMNI Smart на 

програматора. За да се измери импедансът на проводника, се доставя CCM™ 

сигнал през избрания канал чрез импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG.  
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За измерване на импеданса се използва поредица от импулси със следните 

параметри: 

• Number of Pulses (Брой импулси): 1 

• Amplitude (Амплитуда): 5,0 

• Phase Duration (Продължителност на фаза): 0,5 ms 

Импедансът на избрания канал може да бъде измерен чрез импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG в диапазона 50 до 2000 с прецизност 20% или 10, 

което е по-голямо. 

Предупреждение: Измервания на импеданс на проводник над 1000 са много 

неточни и трябва да се тълкуват само като ориентир за 

електрическа проводимост през проводника. 

По време на измерването на импеданс всички програмирани параметри остават 

същите, с изключение на описаните по-горе, които временно се променят. 

Измерване на импеданса обаче не може да се извърши, ако не възникне 

тригериращо събитие или ако възникне инхибиращо събитие за стойностите  

на параметрите, програмирани в устройството. 

За измерване на импедансите на проводниците: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на програматора над 

мястото на имплантиране на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG. 

• Проверете дали параметърът за доставяне на CCM™ поредица е настроен 

към Timed (Във времеви период) или Continuous (Непрекъснато). 

• Изберете бутона Follow Up (Проследяване) в лентата за задачи. 

• Изберете раздела Impedance (Импеданс) в лентата за проследяване. 

• Изберете бутона V или LS, за да измерите импеданса на желания проводник. 

Предупреждение: След като извърши измерването на импеданса на проводника, 

операторът трябва да изпълни извличане на данни, за да се 

увери, че програмираните стойности са зададени според 

предназначението. 

4.17 Настройване на часовниците на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG и програматора OMNI II Programmer 

(със софтуер OMNI Smart Software) 

Датата и часът се поддържат чрез вътрешен часовник в импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG и се използват от механизма за планиране на доставяне  

на терапия с модулиране на сърдечния контрактилитет за включване и изключване 

на CCM™ сигнала съгласно параметрите на програмирания график на CCM™. 

Има три бутона, които се използват за управление на функциите на вътрешния 

часовник: 

• Get time (Получаване на дата и час): Бутон за извличане на текущите дата  

и час на импулсния генератор (IPG). 



 

123 

• Set time (Задаване на дата и час): Бутон за ръчно задаване на датата и часа 

на импулсния генератор (IPG). 

• Set with PC time (Настройване към датата и часа на компютъра): Бутон за 

синхронизиране на датата и часа на импулсния генератор (IPG) с часа на 

компютъра. 

4.17.1 Отчитане на датата и часа на импулсния генератор OPTIMIZER 

Smart IPG 

Часовникът в реално време в импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG  

е много прецизен. Въпреки това с течение на месеците и годините, текущите 

дата и час на импулсния генератор (IPG) може да загубят синхронизацията 

си с местните текущи дата и час. За да прочетете текущите дата и час на 

импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на програ-

матора над мястото на имплантиране на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Изберете бутона Time (Дата и час) в лентата с инструменти. 

• Когато се изведе прозорецът Time (Дата и час), изберете бутона Get 

Time (Получаване на дата и час). 

Внимание: Уверете се, че избирате правилния бутон. 

 

Фигура 76: Прозорец Time (Дата и час) 

Ако извличането на данни е успешно, текущите дата и час в устройството 

ще се изведат под Device current time (Текущи дата и час на устройството)  

в прозореца Time (Дата и час).  

Ако палката на програматора не е добре позиционирана над мястото на 

имплантиране, процедурата по извличане на данни може да е неуспешна. 

Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът ще изведе 

съобщението Get Time Error (Грешка при получаване на дата и час) заедно 

с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ). 

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново). 
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4.17.2 Настройване на часовника в реално време на импулсния 

генератор OPTIMIZER Smart IPG 

Можете да настроите часовника в реално време на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG или ръчно, или чрез използване на часовника на 

компютъра. И в двата случая: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на програ-

матора над мястото на имплантиране на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Изберете бутона Time (Дата и час) в лентата с инструменти. 

• Когато се изведе прозорецът Time (Дата и час), изберете бутона Get 

Time (Получаване на дата и час). 

За да настроите ръчно текущите дата и час на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG: 

• Изберете новите дата и час в полето Device current time (Текущи 

дата и час на устройството). Бутонът Set Time (Задаване на дата  

и час) ще започне да мига, показвайки, че текущите дата и час  

на устройството са различни от тези, показани на екрана. 

• Изберете бутона Set Time (Задаване на дата и час). 

Внимание: Уверете се, че избирате правилния бутон. 

Ако промяната на датата и часа е успешна, програматорът ще изведе 

съобщението Set Time OK (Задаване на дата и час ОК).  

Ако палката на програматора не е добре позиционирана над мястото на 

имплантиране, процедурата по извличане на данни може да е неуспешна. 

Ако възникне неизправност в комуникацията, програматорът ще изведе 

съобщението Set Time Error (Грешка при задаване на дата и час) заедно  

с опциите Retry (Опит отново) и Cancel (Отказ).  

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново). 

За да настроите текущите дата и час на импулсния генератор  

OPTIMIZER Smart IPG към датата и часа на компютъра: 

• Поставете (или преместете, ако е необходимо) палката на 

програматора над мястото на имплантиране на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Изберете бутона Time (Дата и час) в лентата с инструменти. 

• Когато се изведе прозорецът Time (Дата и час), изберете бутона  

Set with PC time (Настройване към датата и часа на компютъра). 

Внимание: Уверете се, че избирате правилния бутон. 

Ако промяната на датата и часа е успешна, програматорът ще изведе 

съобщението Set Time OK (Задаване на дата и час ОК).  
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Ако палката на програматора не е добре позиционирана над мястото на 

имплантиране, извличането на данни може да е неуспешно. Ако възникне 

неизправност в комуникацията, програматорът ще изведе съобщението Set 

Time Error (Грешка при задаване на дата и час) заедно с опциите Retry 

(Опит отново) и Cancel (Отказ).  

Retry (Опит отново) може да се изпълни чрез репозициониране на палката 

на програматора и избор на бутона Retry (Опит отново). 

4.17.3 Настройване на часовника на програматора OMNI II Programmer 

(със софтуер OMNI Smart Software) 

За да настроите системните дата и час на програматора OMNI II Programmer 

(със софтуер OMNI Smart Software): 

• Изберете бутона Parameters (Параметри) в лентата за задачи. 

• Изберете раздела Settings (Настройки) в лентата с параметри. 

• Изберете бутона Set system time… (Задаване на системни дата  

и час...) в панела Settings (Настройки). 

• Ще се изведе прозорец Set system time (Задаване на системни дата  

и час), който съдържа календар и текущия час на програматора  

OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software). Текущата 

системна дата е маркирана. 

 

Фигура 77: Прозорец Set system time (Задаване на системни дата и час) 

• С помощта на курсора изберете нова дата, ако е необходимо. За да 

настроите времето, изберете часа, минутите или секундите и след 

това променете стойността, като използвате стрелките за посока 

нагоре и надолу отдясно на показанието за час. 

• Когато приключите, изберете OK или откажете операцията, като 

изберете Cancel (Отказ). 
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4.18 Аларми на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG, 

отчитани към зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger 

4.18.1 Минимален целеви процент за доставяне на CCM™ 

Импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG поддържа запис на събитията 

и състоянията, които са възникнали по време на последния активен период 

на планирано доставяне на CCM™. Този запис може да се използва за 

изчисляване на процента доставени CCM™ сигнали в сравнение с броя 

деснокамерни събития, сензирани по време на периода. 

Минималният целеви процент за параметъра за доставяне на CCM™  

е очакваното минимално съотношение на доставяне на CCM™ поредица.  

Зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger може да бъде програмирано 

да извежда числов код, когато честотата на терапията с модулиране на 

сърдечния контрактилитет падне под програмирания минимален целеви 

процент (числов код 4 – вижте раздел 7.6.5). 

За да активирате аларма на числов код 4 в зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger: 

• Изберете бутона Parameters (Параметри) в лентата за задачи. 

• Изберете раздела Alarms (Аларми) в лентата с параметри. 

• Намерете опцията Minimum Target % for CCM Delivery 

(Минимален целеви % за доставяне на CCM) в панела Alarms 

(Аларми). 

• Активирайте тази функция, като поставите отметка () в полето  

до Enable (Активиране). 

Ще се изведе текущо програмираната стойност за този параметър. 

За да модифицирате текущата стойност на Minimum Target % for CCM 

Delivery (Минимален целеви % за доставяне на CCM), изпълнете следното: 

• Изберете текущата стойност за Minimum Target % for CCM 

Delivery (Минимален целеви % за доставяне на CCM). 

• Когато прозорецът Min Target for CCM Deliv. (%) (Мин. цел за 

доставяне на CCM (%)) се изведе, изберете нова стойност на 

параметъра. 

• Програмирайте новата стойност на параметъра за импулсния 

генератор OPTIMIZER Smart IPG. 

4.18.2 Максимално изместване на проводник 

Възможна повреда или изместване на камерен проводник могат да бъдат 

идентифицирани чрез промяна в импеданса на проводника в сравнение  

с предходните измерени стойности.  

Измерването на импеданса на V и LS проводник чрез приложението OMNI 

Smart на програматора или чрез зарядното устройство OPTIMIZER Mini 

Charger се съхранява в импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG. 
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Измерването на импеданса на V и LS проводник чрез зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger се извършва автоматично в началото на всяка 

процедура за зареждане. Последната измерена стойност на импеданса за 

всеки проводник след това се сравнява с предходните съхранени стойности 

на импеданса за всеки проводник.  

Зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger може да бъде програмирано 

да извежда числов код, когато импедансът на проводника надвишава 

максималната допустима разлика спрямо последния съхранен импеданс  

на проводник (числов код 1 – вижте раздел 7.6.2). 

За да активирате аларма на числов код 1 в зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger: 

• Изберете бутона Parameters (Параметри) в лентата за задачи. 

• Изберете раздела Alarms (Аларми) в лентата с параметри. 

• Намерете опцията Maximum Lead Displacement (Максимално 

изместване на проводник) в панела Alarms (Аларми). 

• Активирайте тази функция, като поставите отметка () в полето  

до Enable (Активиране).  

Ще се изведе текущо програмираната стойност за този параметър.  

За да модифицирате текущата стойност на Maximum Lead Displacement 

(Максимално изместване на проводник), изпълнете следното: 

• Изберете текущата стойност за Maximum Lead Displacement 

(Максимално изместване на проводник). 

• Когато се изведе прозорецът Max Lead Displac… (Макс. изместване 

на проводник...), изберете нова стойност на параметъра. 

• Програмирайте новата стойност на параметъра за импулсния 

генератор OPTIMIZER Smart IPG. 

4.19 LS (Local Sense) сканиране 

Приложението OMNI Smart на програматора има инструмент LS Scan  

(LS сканиране), който може да се използва за избиране на подходящи работни 

параметри за LS канала. 

За да отворите инструмента LS Scan (LS сканиране): 

• Изберете бутона Follow Up (Проследяване) в лентата за задачи. 

• Изберете раздела LS Setup (LS конфигуриране) в лентата за проследяване. 

• Изберете бутона LS Scan (LS сканиране) в панела LS Setup  

(LS конфигуриране). 

Ще се изведе прозорецът Local Sense Scan (Сканиране на локално сензиране). 

Графичният изглед се извежда в горната част на екрана и параметърът Sensitivity 

(Чувствителност), свързан с Local Sensing (Локално сензиране), се извежда  

в десния панел на екрана. 
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Фигура 78: Екран LS Scan (LS сканиране) 

При изпълнение на LS сканиране импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG  

е настроен към специален режим, в който LS сигналите се извличат на всеки 2 ms 

по време на 200 ms интервал, центриран при деснокамерното събитие. Тези сигнали  

се изпращат към приложението OMNI Smart на програматора, за да се изведат  

в прозореца Local Sense Scan (Сканиране на локално сензиране) като хистограми. 

Сканиранията на Local Sense (Локално сензиране) могат да се извършват или 

ръчно, или автоматично: 

• Използвайте бутона Manual (Ръчно), за да получите LS хистограма за 

конкретната LS чувствителност, избрана чрез параметъра Sensitivity 

(Чувствителност). 

• Използвайте бутона Automatic (Автоматично) за стартиране на  

процес, който сканира чрез различни стойности на LS Sensitivity  

(LS чувствителност). 

Когато автоматичните сканирания завършат, всички събрани хистограми се 

извеждат в екрана Local Sense Scan (Сканиране на локално сензиране). След това 

операторът може да избере най-подходящия праг на сензиране. 

Чувствителността, използвана за събиране на данни за сензиране за една 

хистограма, е параметърът LS Sensitivity (LS чувствителност), който се извежда  

в дясната част на прозореца.  

Чрез извличане на тези извадки за различни стойности на LS Sensitivity  

(LS чувствителност) таймингът (времевият момент) на LS събитието по отношение 

на деснокамерното събитие е ясно показан. Резултатите на LS Scan (LS сканиране) 

трябва да бъдат тълкувани, както следва: 

• Сините ленти в хистограмата показват, че LS сигналът е сензиран повече от 

броя пъти, обозначен от параметъра Events per Bar (Събития на лента). 
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Забележка: При по-ниски стойности на прага за LS сензиране (по-висока 

чувствителност) може да бъдат разпознати сигнали, различни от LS. Например при 

Фигура 50 подходяща стойност за параметъра LS Sensitivity (LS чувствителност) 

би била 1,7 mV. 

 

Фигура 79: Екран Local Sense Scan (Сканиране на локално сензиране)  

след автоматично сканиране 

За да използвате резултатите от LS сканирането: 

• Поставете отметка в полето до желаните стойности за чувствителност. 

• Изберете бутона Go to LS Setup (Към LS конфигуриране). 

• След като приложението се върне към панела LS Setup (LS конфигуриране), 

поставете отметка в полето под колоната LS 1 на полето Measurement 

(Измерване). 

• Изберете бутона Propose LS (Предлагане на LS). Тази команда променя  

LS параметрите на приложението OMNI Smart на програматора към 

оптималните настройки въз основа на избраната LS чувствителност. 

Забележка: Тази операция променя само стойностите на параметрите на програ-

матора. Избраните параметри обаче трябва да бъдат програмирани за импулсния 

генератор OPTIMIZER Smart IPG чрез командата Program (Програмиране). 

• Прегледайте екрана LS Wizard (LS съветник). Той показва LS параметрите  

в графична форма. Кафявите маркери представляват Пред- и След-V 

рефрактерни периоди, жълтите маркери представляват Alert Start (Старт на 

предупреждение) и Alert Width (Ширина на предупреждение), а сините 

маркери представляват След-LS рефрактерен интервал. 

• Ако предложените LS параметри са приемливи, активирайте командата 

Program (Програмиране), за да програмирате новите LS параметри за 

импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG. 

Ако предложените LS параметри не са желани, изберете бутона Cancel (Отказ). 

Тази команда нулира LS параметрите на приложението OMNI Smart на 

програматора към последните извлечени/програмирани стойности. 

Ако е необходимо, може отново да се използва командата LS Scan (LS сканиране) 

за сканиране и избор на друга стойност за LS Sensitivity (LS чувствителност). 
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Фигура 80: Екран LS Setup (LS конфигуриране) след избор  

на бутона Propose LS (Предлагане на LS) 

4.20 Тест за комуникация 

Приложението OMNI Smart на програматора има инструмент Crosstalk Test  

(Тест за комуникация), който може да се използва, когато се извършва тестване  

на взаимодействие устройство/устройство (вижте Приложение III) между импулсния 

генератор OPTIMIZER Smart IPG и имплантирано съпътстващо устройство. 

За да стартирате теста за комуникация: 

• Изберете бутона Follow Up (Проследяване) в лентата за задачи. 

• Изберете раздела Crosstalk Test (Тест за комуникация) в лентата за 

проследяване. 

Забележка: Прочетете инструкциите от лявата страна на панела Crosstalk  

Test (Тест за комуникация) под заглавието Attention! (Внимание!), преди да 

изпълните теста. 

• Изберете бутона Crosstalk Start (Старт на комуникация) в панела Crosstalk 

Test (Тест за комуникация). 

Параметърът CCM delay to LS (CCM закъснение до LS) временно ще бъде 

настроен към стойност за тест по подразбиране от 85 ms, а параметърът  

V Refractory (V рефрактерен период) временно ще бъде настроен към стойност  

за тест по подразбиране от 336 ms. 

За да спрете теста за комуникация: 

• Изберете бутона Crosstalk Undo (Отмяна на комуникация) в панела 

Crosstalk Test (Тест за комуникация). 

Параметрите CCM delay to LS (CCM закъснение до LS) V Refractory  

(V рефрактерен период) ще се върнат към своите стойности преди теста. 
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4.21 Дистанционна работа 

Програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software)  

позволява дистанционно наблюдение и управление на устройството през интернет. 

След свързването работата е идентична на нормалната (локална) работа,  

с изключение на това, че някои команди може да бъдат дезактивирани в зависимост 

от режима на работа. 

За да се инициира сесия на дистанционна работа, програматорът OMNI II 

Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) трябва да е свързан към интернет. 

Програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) поддържа 

безжични мрежи и свързване на Ethernet кабел. При свързване към кабелна  

Ethernet мрежа мрежовият кабел трябва да бъде свързан към таблета на 

програматора OMNI II Programmer чрез Ethernet изолатора от медицински клас, 

който е прикрепен към всеки програматор. 

Забележка: Както при всяко друго устройство, което е свързано към интернет, 

може да възникнат технически проблеми, които да попречат на работата на 

дистанционната функция и така да възпрепятстват проследяването на импланта 

дистанционно. В такива случаи трябва да бъде планирано проследяване  

с присъствие с представител на компанията. 

Предупреждение: Свързването на програматора OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software) към мрежа, която включва друго 

оборудване, може да доведе до неидентифицирани преди това 

рискове за пациента, операторите и трети страни. В такива 

случаи отговорната организация трябва да идентифицира, 

анализира, оцени и овладее тези рискове. Наред с това 

последващи промени в мрежовата връзка/връзката за данни 

могат да внесат нови рискове и да изискват допълнителен 

анализ. Промени в мрежовата връзка/връзката за данни включват: 

• промени в конфигурацията на мрежовата връзка/връзката за данни, 

• свързване на допълнителни елементи към мрежовата връзка/връзката 

за данни, 

• изключване на елементи от мрежовата връзка/връзката за данни, 

• актуализиране на оборудване, свързано към мрежовата връзка/ 

връзката за данни, 

• надстройване на оборудване, свързано към мрежовата връзка/ 

връзката за данни. 
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4.21.1 Свързване на програматора OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software) към кабелна Ethernet мрежа 

Забележка: Свързването на таблета на програматора OMNI II Programmer 

към кабелна интернет мрежа трябва да се извършва само чрез Ethernet 

изолатора от медицински клас. 

Ако се предпочита използване на режима за дистанционна работа и връзката 

към интернет е чрез кабелна мрежа, програматорът OMNI II Programmer 

(със софтуер OMNI Smart Software) трябва да бъде свързан към стандартна 

10/100 Ethernet мрежа чрез неизползвания RJ-45 Ethernet порт на Ethernet 

изолатора от медицински клас, прикрепен към долната част на таблета на 

програматора OMNI II Programmer. 

4.21.2 Свързване на програматора OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software) към безжична мрежа 

Ако се предпочита използване на режима за дистанционна работа и връзката 

към интернет е чрез безжична мрежа, програматорът OMNI II Programmer 

(със софтуер OMNI Smart Software) трябва първо да бъде конфигуриран за 

свързване към безжична мрежа. 

4.21.2.1 Конфигуриране на OMNI II за безжична мрежа 

В екрана за избор щракнете върху бутона Configuration (Конфигуриране). 

Ще се изведе прозорецът Configuration Dialog (Диалогов прозорец  

за конфигуриране). 

 

Фигура 81: Прозорец Configuration Dialog  

(Диалогов прозорец за конфигуриране) 
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Щракнете върху бутона Network Configuration (Конфигуриране на 

мрежа), за да настроите връзката към сървъра или да промените 

мрежовите настройки. Ще се изведе прозорецът за конфигуриране  

на мрежа. 

Забележка: Ако не се появят безжични мрежи, щракнете върху 

бутона Refresh (Опресняване), за да видите наличните безжични 

мрежи в обхвата на програматора OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software). 

 

Фигура 82: Прозорец Network Configuration  

(Конфигуриране на мрежа) 

Прозорецът Network configuration (Конфигуриране на мрежа) 

извежда следната информация: 

• Wireless networks (Безжични мрежи): списък на наличните 

поддържани безжични мрежи със следната информация: 

o Име на мрежата. 

o Процент на силата на сигнала. 

o Състояние на връзката (ще се изведе Connected (Свързан) 

до процента на силата на сигнала, ако програматорът 

OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software)  

е свързан към тази мрежа). 

• Status (Състояние): състояние на връзката. Червен кръг със 

съобщението The system is connected to the internet but cannot 

reach the server IP address (40.114.12.242). (Системата  

е свързана към интернет, но няма достъп до IP адреса на 

сървъра (40.114.12.242).) ще се изведе, ако програматорът 

OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software)  

е свързан към интернет, а червен кръг със съобщението  

The system is not connected to any network. (Системата не  

е свързана към никоя мрежа.) показва, че има проблем, който 

пречи на програматора да се свърже към интернет. 
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Фигура 83: Индикатори за състоянието  

на мрежата на OMNI II 

4.21.2.2 Команди за конфигуриране на безжична мрежа на  

OMNI II 

Прозорецът за конфигуриране на мрежа на OMNI Smart предоставя 

следните бутони за команди: 

• Connect (Свързване): свързване към избрана безжична мрежа. 

Ще се изведе диалогов прозорец за парола, в който трябва да 

въведете мрежовия ключ (попитайте мрежовия администратор 

за ключа). 

• Disconnect (Прекъсване на връзката): прекъсва връзката  

към избраната безжична мрежа. 

• Refresh (Опресняване): опресняване на състоянието на връзката. 

• Read configuration (Четене на конфигурация): прочитане на 

настройките за конфигурация на мрежата от USB флашпамет. 

USB флашпаметта трябва да ви е предоставена от мрежовия 

администратор или от Impulse Dynamics. 

• Wired connection settings … (Настройки за кабелна връзка...): 

Ще се изведе диалогов прозорец за TCP/IP настройки, в който 

трябва да въведете TCP/IP настройките (попитайте мрежовия 

администратор). 

• Show MAC Addresses (Показване на MAC адреси): Ще се 

изведе диалогов прозорец за MAC адреси на мрежови 

адаптери, показващ MAC адреса на всеки мрежов адаптер, 

инсталиран в таблета на програматора OMNI II Programmer. 

• Close (Затваряне): затваря прозореца. 
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4.21.3 Режими на работа на софтуера OMNI Smart Software 

4.21.3.1 Стартови режими на OMNI Smart 

Софтуерът OMNI Smart може да бъде отворен в един от следните 

режими: 

• Clinical Mode (Клиничен режим): за локална работа  

в клинична среда 

o Таблетът на програматора OMNI II Programmer трябва да 

бъде свързан към интерфейсната кутия на програматора 

OMNI II Programmer чрез кабела за интерфейсната кутия. 

• Remote Mode (Дистанционен режим): за дистанционна работа 

на приложение OMNI Smart на програматора в клинична среда 

o Таблетът на програматора OMNI II Programmer не изисква 

прикрепен интерфейс. Той може да наблюдава или 

управлява устройството дистанционно чрез интернет 

(дистанционен програматор, далеч от пациента).  

• Remote Listener Mode (Режим Дистанционно наблюдение):  

за дистанционно наблюдение на приложение OMNI Smart на 

програматора в клинична среда 

o Специален вариант на дистанционен режим, в който 

приложението OMNI Smart на програматора не може да 

контролира устройството (разрешени са само операции на 

наблюдение). 

За да отворите желания стартов режим, изберете съответния бутон на 

екрана за избор на програматора OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software). След като режимът на програматора бъде 

избран, той не може да бъде променян, докато приложението на 

режима не бъде затворено и не бъде изведен отново екранът за избор 

от програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software). 

Следните правила се прилагат за различните стартови режими: 

• Програматор в Clinical Mode (Клиничен режим) може да се 

свърже към един програматор в Remote Mode (Дистанционен 

режим) и няколко програматора в Remote Listener Mode 

(Режим Дистанционно наблюдение), но не и към друг 

програматор в Clinical Mode (Клиничен режим).  

• Програматор в Remote Mode (Дистанционен режим) може да 

се свърже само към един програматор в Clinical Mode 

(Клиничен режим). Ще се изведе следното съобщение, когато  

 



 

136 

бутонът OMNI Smart – Remote Mode (OMNI Smart – Дистанционен 

режим) бъде избран: 

This OMNI II Programmer cannot be used to interrogate or program 

local OPTIMIZER Mini IPGs while logged on as a Remote 

Programmer. 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. (Този програматор OMNI II 

Programmer не може да се използва за извличане на данни или 

програмиране на локален импулсен генератор OPTIMIZER Mini IPG, 

докато е регистриран в системата като дистанционен програматор. 

Сесията за дистанционно програмиране трябва да бъде прекратена  

и този програматор OMNI II Programmer да бъде рестартиран, преди 

този програматор да се използва за извличане на данни или 

програмиране на импулсен генератор OPTIMIZER Mini IPG чрез 

палката на този програматор.) 

• Програматор в Remote Listener Mode (Режим Дистанционно 

наблюдение) може да се свързва само към един програматор  

в Clinical Mode (Клиничен режим). 

• Всички програматори, свързани към програматор в Clinical 

Mode (Клиничен режим) (Remote (Дистанционно) и Remote 

Listener (Дистанционно наблюдение)) могат да получават чат 

съобщения и да наблюдават информацията (маркери, 

стойности за програмиране, статистически показания и др.). 

• Само програматорът в клиничен режим (Clinical) или дистан-

ционен режим (Remote) може да изпраща чат съобщения. 

• Само програматорът в Master Mode (Главен режим) (вижте 

раздел 4.21.5) може да инициира комуникационни операции  

с устройството (извличане на данни, програмиране и др.). 

Програматорът в Master Mode (Главен режим) може да е както 

дистанционен (Remote), така и клиничен (Clinical) програматор. 

4.21.3.2 Главен/подчинен режим на OMNI Smart 

Приложението OMNI Smart на програматора, отворено в дистанционен 

(Remote) или клиничен (Clinical) режим, може да бъде главно 

(Master) или подчинено (Slave) по време на дистанционната сесия. 

Приложението OMNI Smart на програматора може да бъде 

превключвано между Master (Главен) и Slave (Подчинен) режим само 

когато програматорът е в Clinical Mode (Клиничен режим). 

Когато приложението OMNI Smart на програматора е в режим Master 

(Главен) (Remote (Дистанционен) или Clinical (Клиничен)), то има 

пълен контрол върху импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG,  

но когато приложението OMNI Smart на програматора е в режим 

Slave (Подчинен), командите, които взаимодействат с импулсния 

генератор OPTIMIZER Smart IPG, са дезактивирани (извличане на 

данни, програмиране, иницииране на режим на маркер, четене  

на статистики и др.). 
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4.21.4 Прозорец OMNI II Programmer Client (Клиент програматор 

OMNI II Programmer) 

Забележка: За да се свърже приложението OMNI Smart на програматора 

към отдалечения сървър OMNI, приложението OMNI Smart на програматора 

трябва първо да бъде свързано към интернет. Вижте раздели 4.21.1 и 4.21.2 

относно начините за свързване на програматора OMNI II Programmer  

(със софтуер OMNI Smart Software) към интернет. 

Клиентският прозорец на програматора Omni II Programmer се използва  

за влизане в клиентския сървър. 

За да отворите прозореца OMNI II Programmer Client (Клиент програматор 

OMNI II Programmer): 

• Изберете бутона Remote (Дистанционен) в лентата за задачи. 

• Изберете бутона Connect (Свързване) в лентата с инструменти. 

 

Фигура 84: Прозорец OMNI II Programmer Client  

(Клиент програматор OMNI II Programmer) 

4.21.4.1 Свързване на програматора OMNI II Programmer  

(със софтуер OMNI Smart Software) към отдалечения 

сървър 

Когато прозорецът OMNI II Programmer Client (Клиент програматор 

OMNI II Programmer) се изведе, въведете следната информация: 

Забележка: За да използва функцията за дистанционна работа  

на приложението OMNI Smart на програматора, потребителят  

трябва да получи уникално потребителско име и парола от  

Impulse Dynamics. Трябва също така да бъде регистрирано 

подходящо клиентско име в Impulse Dynamics. 

Забележка: При свързване към отдалечения сървър за първи път 

изтрийте съществуващия потребител (User), парола (Password)  

и клиентско име (Client Name) и въведете потребител, парола  

и клиентско име, които са ви назначени от Impulse Dynamics. 
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• User (Потребител): потребителско име, съвместимо с текущия 

стартов режим на програматора. Ако потребителското име не 

е регистрирано в сървъра за работа в текущия стартов режим 

(Clinical (Клиничен), Remote (Дистанционен) или Remote 

Listener (Дистанционно наблюдение)), връзката ще бъде 

отхвърлена. 

• Password (Парола): парола, съответстваща на потреби-

телското име, съхранено в сървъра.  

• Client name (Клиентско име): име (различно от потреби-

телското име), което идентифицира еднозначно програматора 

OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software).  

Това поле не се проверява от сървъра, но е важно за 

идентифициране на клиента програматор при свързване към 

него дистанционно или когато се изпраща чат съобщение 

(клиентското име се извежда в прозореца за чат).  

• Server IP/Port (Порт/IP на сървър): IP адрес на сървъра.  

(Това се настройва от Impulse Dynamics към текущия IP адрес, 

когато програматорът OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software) се изпраща, но подлежи на промяна, 

след като получите своя програматор. Когато тази промяна се 

осъществи, ще бъдете уведомени от Impulse Dynamics и ще ви 

бъде дадена информация относно новия IP адрес, който да  

се използва за свързване към отдалечения сървър OMNI.) 

След като цялата информация по-горе бъде въведена, натиснете  

Enter или щракнете върху бутона Connect (Свързване). Състоянието 

на връзката ще се изведе в бялото поле в долната част на прозореца 

(Status (Състояние)). Ако свързването е успешно, прозорецът OMNI II 

Programmer Client (Клиент програматор OMNI II Programmer) ще 

изчезне (дистанционната сесия е започнала). Ако възникне грешка 

(например неправилна парола или проблем с връзката), прозорецът 

OMNI II Programmer Client (Клиент програматор OMNI II 

Programmer) ще остане отворен и съответното съобщение за грешка 

ще се изведе в полето Status (Състояние), изисквайки потребителят да 

опита отново да осъществи връзката. 

След това може да бъде заявено дистанционно свързване от 

програматор OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) 

в режим Remote (Дистанционен): 

• Клиничен инженер в дистанционния център за проследяване 

(или всяко друго място, при условие че клиничният инженер 

има надежден интернет достъп и телефонна връзка),  

който има дистанционен програматор OMNI II Programmer 

(със софтуер OMNI Smart Software), свързан към интернет, 

може да инициира сдвояване с клиничния програматор  

OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) при 

заявяващата клиника. 
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• Ако интернет връзката бъде прекъсната по време на дистан-

ционната сесия, приложението OMNI Smart на локалния (Slave 

(Подчинен)) програматор ще изведе предупредителен екран и 

доставянето на CCM™ от импулсния генератор OPTIMIZER 

Smart IPG, което се проследява, ще бъде изключено (OFF). 

Приложението OMNI Smart на локалния (Slave (Подчинен)) 

програматор автоматично ще превключи към главен режим 

след 5 последователни неуспешни опита на команда за 

комуникация. 

• Приложението OMNI Smart на локалния (Slave (Подчинен)) 

програматор ще превключи към главен режим също и след 

натискане на бутона за спешно програмиране на палката на 

програматора OMNI II Programmer. 

4.21.4.2 Показване на прозорец OMNI II Programmer Client 

(Клиент програматор OMNI II Programmer) 

За да изведете прозореца OMNI II Programmer Client (Клиент 

програматор OMNI II Programmer), след като програматорът е влязъл 

в отдалечения сървър: 

• Изберете бутона Remote (Дистанционен) в лентата за задачи. 

• Изберете бутона Client (Клиент) в лентата с инструменти. 

4.21.5 Стартиране на дистанционна сесия с приложението OMNI Smart 

на програматора 

За да стартира дистанционна сесия с приложението OMNI Smart на 

програматора клиницистът в клиниката трябва първо да се обади  

в дистанционния център за проследяване по телефона, за да заяви 

дистанционна сесия за проследяване. След това клиницистът трябва да 

свърже своя програматор OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software) към интернет чрез Ethernet или безжична мрежова връзка. 

За да стартирате дистанционна сесия: 

• Стартирайте клиничния програматор в Clinical Mode (Клиничен 

режим) 

o Изберете бутона Remote (Дистанционен) в лентата за задачи. 

o Изберете бутона Connect (Свързване) в лентата с инструменти. 

o Когато се изведе клиентският прозорец на Omni II, въведете 

потребителското име, паролата и клиентското име в съответните 

полета и след това изберете Connect (Свързване). 
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След като се установи връзка към клиентския сървър, в лентата на  

регистъра се извежда Network event (Master mode) (Мрежово събитие 

(Главен режим)). 

• Стартирайте дистанционния програматор в Remote Mode 

(Дистанционен режим) 

o Изберете бутона Remote (Дистанционен) в лентата за задачи. 

o Изберете бутона Connect (Свързване) в лентата с инструменти. 

o Когато се изведе клиентският прозорец на Omni II, въведете 

потребителското име, паролата и клиентското име в съответните 

полета и след това изберете Connect (Свързване). 

o Когато се изведе прозорецът Select Local Programmer (Избор на 

локален програматор), изберете желания програматор OMNI 

Smart Programmer и след това изберете OK. 

След като се установи връзка към клиентския сървър, в лентата на регистъра 

на дистанционния програматор се извежда Network event (Connected to 

Clinical programmer) (Мрежово събитие (Свързан към клиничния 

програматор)). 

Междувременно съобщението Network event (Remote pair connected) 

(Мрежово събитие (Свързана дистанционна двойка)) се извежда в лентата на 

регистъра на клиничния програматор. 

Превключването от Master (Главен) към Slave (Подчинен) режим се 

управлява от клиничния програматор. 

За да поставите клиничния програматор в Slave (Подчинен) режим  

и дистанционния програматор в Master (Главен) режим, изпълнете следните 

стъпки: 

• Изберете бутона Slave (Подчинен) в лентата с инструменти на 

клиничния програматор. 

Следното съобщение ще се изведе, когато главният режим на  

приложението OMNI Smart на клиничния програматор ще се превключи  

към подчинен режим: 

Remote programming of the OPTIMIZER Mini IPG requires a clinician 

to be present and in constant observation of the patient. The 

programming wand MUST be held by the clinician over the implant site 

at all times during a remote programming session. Furthermore, the 

clinician and remote operator MUST be in constant telephonic 

communication throughout the complete remote programming session. 

(Дистанционното програмиране на импулсния генератор OPTIMIZER  

Mini IPG изисква присъствие на клиницист и постоянно наблюдение на 

пациента. Палката за програмиране ТРЯБВА да се държи от клинициста 

над мястото на имплантиране през цялото време на сесията на 

дистанционно програмиране. Наред с това клиницистът и дистанци-

онният оператор ТРЯБВА да са в непрекъсната телефонна комуникация 

през цялата сесия на дистанционно програмиране.) 
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• Изберете OK, за да продължите. 

Ако превключването от главен (Master) към подчинен (Slave) режим  

е успешно, следните съобщения ще се изведат в лентите на регистъра  

на съответните програматори: 

• Клиничен програматор – Network event (Slave mode) (Мрежово 

събитие (Подчинен режим)) 

• Дистанционен програматор – Network event (Master mode) 

(Мрежово събитие (Главен режим)) 

4.21.6 Прекратяване на дистанционна сесия на приложението  

OMNI Smart на програматора 

Дистанционна сесия на приложението OMNI Smart на програматора може да 

бъде прекратена както от клиничния, така и от дистанционния програматор. 

За да прекратите дистанционна сесия на приложението OMNI Smart на 

програматора: 

• Изберете бутона Connect (Свързване) в лентата с инструменти 

отново, след като е била инициирана сесия. 

4.21.7 Изпращане на чат съобщение чрез приложението OMNI Smart  

на програматора 

За да изпратите чат съобщение, отворете прозореца Chat message  

(Чат съобщение), като изберете бутона Send Msg (Изпращане на съобщение) 

в лентата с инструменти. Когато се изведе прозорецът Chat message  

(Чат съобщение), въведете съобщението в бялото поле и натиснете Enter или 

щракнете върху бутона Send (Изпращане). Всички предходно изпратени  

и получени съобщения ще се изведат в прозореца Chat message  

(Чат съобщение) над бялото поле, където въвеждате съобщението.  

Ако получите чат съобщение, докато прозорецът Chat message  

(Чат съобщение) е затворен, прозорецът ще се отвори автоматично. 

 

 

Фигура 85: Прозорец Chat message (Чат съобщение) 
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4.21.8 Качване/изтегляне на регистър на OMNI II 

Приложението OMNI Smart на програматора позволява качване и изтегляне 

на регистрационни файлове във и от отдалечения сървър OMNI.  

4.21.8.1 Прозорец за качване/изтегляне на регистър на OMNI II 

Прозорецът за качване/изтегляне на регистър позволява да изпращате 

регистрационни файлове към сървъра, да получавате регистрационни 

файлове от сървъра, да опреснявате регистрационните файлове на 

сървъра и да променяте мрежовите настройки. За да отворите 

прозореца за качване/изтегляне на регистър на програматора Omni II 

Programmer:  

• изберете бутона Log Files (Регистрационни файлове)  

в лентата за задачи, 

• изберете бутона Up/Down (Качване/изтегляне) в лентата  

с инструменти. 

 

Фигура 86: Прозорец OMNI II Programmer Log Upload/Download  

(Качване/изтегляне на регистър на програматора OMNI II Programmer) 

4.21.8.2 Опресняване на локални файлове на OMNI II 

За да изведете локалните регистрационни файлове, съхранени  

в програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software), щракнете върху бутона Refresh Local (Опресняване на 

локални файлове). 
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4.21.8.3 Опресняване на сървъра на OMNI II 

За да се изведат регистрационните файлове, съхранени в сървъра, 

програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software) трябва първо да бъде свързан към интернет. Вижте раздели 

4.21.1 и 4.21.2 относно начините за свързване на програматора  

OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) към 

интернет. Потребителят трябва да въведе следната информация: 

• User (Потребител): потребителско име, съвместимо с текущия 

стартов режим на програматора. Ако потребителското име не 

е регистрирано в сървъра, връзката ще бъде отхвърлена. 

• Password (Парола): парола, съответстваща на потреби-

телското име, съхранено в сървъра. 

• Server IP/Port (Порт/IP на сървър): IP адрес на сървъра.  

(Това се настройва от Impulse Dynamics към текущия IP адрес, 

когато програматорът OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software) се изпраща, но подлежи на промяна, 

след като получите своя програматор. Когато тази промяна се 

осъществи, ще бъдете уведомени от Impulse Dynamics и ще ви 

бъде дадена информация относно новия IP адрес, който да се 

използва за свързване към отдалечения сървър OMNI.) 

Щракнете върху бутона Refresh Server (Опресняване на сървър).  

Ако връзката е успешна, списъкът с файлове на сървъра ще се 

актуализира. Ако възникне грешка, ще се изведе съобщение за 

грешка в полето Status (Състояние), изискващо потребителят да 

опита отново свързване. 

4.21.8.4 Качване на регистрационни файлове на OMNI II 

За да изпратите регистрационни файлове към сървъра, трябва да 

имате установена връзка към интернет и да предоставите същата 

информация, както е посочено по-горе. 

Тази процедура трябва да се извършва само когато софтуерът OMNI 

Smart работи в Clinical Mode (Клиничен режим). 

4.21.8.5 Изтегляне на регистрационни файлове на OMNI II 

За да получите регистрационни файлове от сървъра, трябва да имате 

установена връзка към интернет и да предоставите същата 

информация, както е посочено по-горе. 

Тази процедура трябва да се извършва само когато софтуерът OMNI 

Smart работи в Remote Mode (Дистанционен режим). 
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5. ПРИНТЕР С BLUETOOTH ФУНКЦИЯ 

5.1 Описание 

Принтерът Zebra с Bluetooth (опционален аксесоар) се състои от следните 

компоненти: 

• Принтер Zebra (с инсталирана акумулаторна батерия) 

• Ролка хартия за принтера 

• Променливотоков (AC) адаптер 

5.2 Зареждане на принтера 

Принтерът Zebra може да се нуждае от зареждане преди употреба. 

За да заредите батерията в принтера Zebra: 

Забележка: Принтерът трябва да се зарежда (свързан към своето зарядно 

устройство, захранвано от електрическа мрежа) само когато е извън средата на 

пациента. 

• Отворете капака на порта от дясната страна на принтера и свържете DC 

изходния конектор на променливотоковия (AC) адаптер към захранващия 

входен конектор на принтера. 

• Свържете променливотоковия (AC) адаптер на принтера към електрическата 

мрежа, за да стартирате зареждането на вътрешната батерия на принтера. 

• Когато батерията на принтера се зарежда, светлинният индикатор в горната 

част на принтера (отляво на бутона за захранване) ще свети в жълто. Когато 

батерията на принтера е заредена докрай, светлинният индикатор ще светне 

в зелено. 

• Когато зареждането на батерията на принтера е завършено, изключете DC 

изходния конектор на променливотоковия (AC) адаптер от захранващия 

входен конектор на принтера. 

5.3 Настройване на Bluetooth 

Забележка: Стъпките за сдвояване на резервен принтер Zebra с Bluetooth  

са приложими само за принтери модел MZ 320 Zebra с Bluetooth. Те не се прилагат 

за принтери модел iMZ320 Zebra с Bluetooth. 

Сдвояването на принтер Zebra с Bluetooth, предоставен в комплекта  

на програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software),  

вече е извършено преди изпращането. Ако обаче се наложи резервен принтер  

Zebra с Bluetooth да бъде сдвоен с програматора OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software), изпълнете следните стъпки: 

• Натиснете бутона за захранване в горната част на принтера Zebra, за да 

включите принтера. 

• В екрана за избор щракнете върху бутона Configuration (Конфигуриране). 

Ще се изведе прозорецът Configuration Dialog (Диалогов прозорец за 

конфигуриране). 
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• След това щракнете върху бутона Set Bluetooth (Настройване на Bluetooth). 

Ще се изведе прозорецът Bluetooth Settings (Настройки на Bluetooth). 

 

 

Фигура 87: Прозорец Bluetooth Settings (Настройки на Bluetooth) 

• Щракнете върху бутона Discover (Откриване), за да потърсите устройства  

с Bluetooth. 

• Ако се изведе Zebra Printer (Authenticated) (Принтер Zebra (Удостоверен)), 

изберете го и след това щракнете върху бутона Delete (Изтриване). 

• Щракнете върху бутона Discover (Откриване) отново, за да потърсите 

устройства с Bluetooth. 

• Изберете Zebra Printer (Принтер Zebra) от списъка с намерени устройства  

с Bluetooth и след това щракнете върху бутона Pair (Сдвояване). 

• Когато се изведе прозорецът с код за удостоверяване за Bluetooth, въведете 

кода за сдвояване 0000 и щракнете върху OK. 

• Когато се изведе прозорецът Set Bluetooth (Настройване на Bluetooth), 

посочващ, че The pairing operation was done correctly (Операцията по 

сдвояване е извършена правилно), щракнете върху OK. 

• Щракнете върху X, за да затворите прозореца Bluetooth Settings (Настройки 

на Bluetooth). 

5.4 Настройване на принтер по подразбиране 

За да настроите принтера по подразбиране за програматора OMNI II Programmer 

(със софтуер OMNI Smart Software): 

• В екрана за избор щракнете върху бутона Configuration (Конфигуриране). 

Ще се изведе прозорецът Configuration Dialog (Диалогов прозорец за 

конфигуриране). 

• Щракнете върху бутона Set Default Printer (Настройване на принтер по 

подразбиране). Ще се изведе прозорецът Set Printer (Настройване на 

принтер). 
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Фигура 88: Прозорец Set Printer (Настройване на принтер) 

• Изберете принтера ZDesigner и след това щракнете върху бутона Set Default 

(Задаване по подразбиране). 

• Щракнете върху X, за да затворите прозореца Set Printer (Настройване  

на принтер). 

• Щракнете върху X, за да затворите прозореца Configuration Dialog 

(Диалогов прозорец за конфигуриране). 

6. ДИСПЕЧЕР НА РЕГИСТРАЦИОННИ ФАЙЛОВЕ 

Диспечерът на регистрационни файлове позволява потребителят да копира и изтрива 

регистрационни файлове, съхранени в програматора OMNI II Programmer (със софтуер 

OMNI Smart Software). 

За да копирате и изтривате съхранените регистрационни файлове: 

• В екрана за избор щракнете върху бутона Log File Manager (Диспечер  

на регистрационни файлове). Ще се изведе прозорецът Insert Password (Въвеждане 

на парола). 

 

Фигура 89: Прозорец на диспечера на регистрационни файлове 

• Въведете паролата MountLaurel. 

• Щракнете върху бутона Open (Отваряне). Ще се изведе прозорецът Log File 

Manager 2.0 (Диспечер на регистрационни файлове 2.0). 
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Фигура 90: Прозорец Log File Manager 2.0 (Диспечер на регистрационни файлове 2.0) 

• За да изтриете файлове: 

o Поставете отметка в полето отляво на името на файла за всеки файл, който да  

се изтрие. 

o Щракнете върху бутона Delete (Изтриване). 

o Когато се изведе предупредителният прозорец, щракнете върху Yes (Да),  

за да потвърдите изтриването на файла. 

o Щракнете върху X, за да затворите прозореца Log File Manager 2.0 (Диспечер  

на регистрационни файлове 2.0). 

• За да копирате файлове: 

o Поставете отметка в полето отляво на името на файла за всеки файл, който да  

се копира. 

o Свържете USB флашпамет към USB порта на програматора OMNI II 

Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) 

o Щракнете върху бутона Copy (Копиране). 

o Изчакайте да се изведе изскачащият прозорец с информация, съобщаващ Copy 

completed (Копирането е завършено), и след това щракнете върху OK. 

o Щракнете върху X, за да затворите прозореца Log File Manager 2.0 (Диспечер  

на регистрационни файлове 2.0). 
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7. ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО OPTIMIZER MINI CHARGER 

7.1 Описание 

Зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger се захранва от акумулаторна 

батерия. Системата съдържа постоянно прикрепена палка за зареждане. Зарядното 

устройство OPTIMIZER Mini Charger е снабдено с променливотоков (AC) адаптер 

(зарядно устройство за батерии Mascot или Cell Con; Вход: 100 – 240 VAC,  

50 – 60 Hz, 0,3 A; Изход: 8,4 V, 1,3 A) за зареждане на вътрешната батерия. 

Зарядното устройство е от Клас I, тип BF, класифицирано като обикновено 

оборудване, подходящо за продължителна работа, с кратко натоварване, в средата 

на пациента. Зарядното устройство е проектирано да позволява зареждане  

с минимална намеса на пациента. 

Предупреждение: Ако импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG не се 

зарежда, както се изисква, това може да причини неговото 

изключване, когато зарядът на батерията се изтощи, което да 

доведе до прекъсване на терапията с модулиране на сърдечния 

контрактилитет. 

 

Фигура 91: Зарядно устройство OPTIMIZER Mini Charger  

с променливотоков (AC) адаптер 
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7.1.1 Компоненти на системата на зарядното устройство 

Системата на зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger System се 

състои от следните компоненти: 

• Зарядно устройство OPTIMIZER Mini Charger (с прикрепена палка за 

зареждане) – използвано за зареждане на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Променливотоков (AC) адаптер – използва се за зареждане на 

вътрешната батерия на зарядното устройство OPTIMIZER Mini 

Charger и изключването му от захранващата мрежа. 

• Чанта за носене – използва се за транспортиране на зарядното 

устройство OPTIMIZER Mini Charger. 

• Колан за пациента – (опционален аксесоар) използва се за 

придържане на зарядното устройство около кръста, докато 

импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG се зарежда. 

(Производител: Spider Black Widow Holster) 

7.2 Функции на зарядното устройство 

По-долу са описани функциите на зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger. 

• Индикатор за силата на сигнала на връзката между импулсния 

генератор (IPG) и зарядното устройство: Индикатор с черти, обозначаващ 

връзката между зарядното устройство и импулсния генератор OPTIMIZER 

Smart IPG 

• Индикатор „Обадете се на лекар“: 7-сегментен LED индикатор за  

числови кодове 

• Индикатор за състоянието на батерията на зарядното устройство: 

Индикатор с черти, обозначаващ състоянието на заряда на батерията на 

OPTIMIZER Mini Charger 

• Бутон за старт: Бутон за старт за зарядното устройство OPTIMIZER  

Mini Charger 

• Индикатор за състоянието на батерията на импулсния генератор (IPG): 

Индикатор с черти, обозначаващ текущото състояние на заряда на батерията 

на OPTIMIZER Smart IPG 
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Фигура 92: Функции на зарядното устройство  

OPTIMIZER Mini Charger 

7.3 Метод на зареждане: Транскутанно предаване на енергия 

Индуктивното предаване на енергия е единственият осъществим транскутанен 

метод на зареждане. Индуктивното предаване на енергия се основава на 

осцилиращо електромагнитно поле, генерирано от първична намотка. Магнитните 

полета могат да проникват в човешките тъкани почти без отслабване на полето. 

Затова енергията на полето може да бъде получена от вторична намотка, която  

е свързана към електронната схема на импланта, и да бъде конвертирана обратно  

в електрическа енергия. 

Токът на зареждане на зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger е фиксиран 

към 90 mA. 

Зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger работи при честотен диапазон от 

410 kHz – 490 kHz. 

Забележка: Зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger може да претърпи 

смущения от други електрически устройства, които работят в близост. Прено-

симото и мобилното радиочестотно оборудване е особено вероятно да причинява 

смущения в нормалната функция на зарядното устройство. Ако зарядното 

устройство OPTIMIZER Mini Charger не функционира според очакваното, такива 

смущения трябва винаги да бъдат взети предвид. 
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връзката между 
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7.4 Работа на зарядното устройство 

Батерията на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG се зарежда чрез 

зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger, което е проектирано да управлява 

процеса на зареждане прецизно, за да се осигури правилна работа на импулсния 

генератор (IPG) и безопасност на пациента. По-долу е описана работата на 

зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger: 

Предупреждение: Не се опитвайте да свързвате никакво оборудване към входно-

изходния порт на зарядното устройство OPTIMIZER Mini 

Charger. Този порт е предназначен само за използване от 

сервизния персонал или персонала във фабриката. 

• Свържете DC изходния конектор на променливотоковия (AC) адаптер към 

входния конектор за захранване, разположен в горната лява част на 

зарядното устройство, и след това свържете променливотоковия (AC) 

адаптер към електрическата мрежа, за да започнете да зареждате вътрешната 

батерия на зарядното устройство. 

Забележка: Проверявайте променливотоковия (AC) адаптер за повреди преди 

всяко използване. Свържете се с местния представител на Impulse Dynamics, ако се 

налага да подмените променливотоковия (AC) адаптер. 

Предупреждение: Използвайте само променливотоковия (AC) адаптер, предос-

тавен в комплекта на зарядното устройство OPTIMIZER Mini 

Charger, за зареждане на батерията в зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger. 

Внимание: Не докосвайте DC контактите на променливотоковия (AC) адаптер. 

Все пак случаен контакт не представлява значителен риск. 

• Когато всичките 4 черти на индикатора за състоянието на батерията на 

зарядното устройство светят постоянно, батерията в зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger е заредена докрай. 

• Изключете променливотоковия (AC) адаптер от зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger. Зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger 

сега може да се използва за зареждане на импулсния генератор OPTIMIZER 

Smart IPG. 

Забележка: Зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger не може да се 

използва за зареждане на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG, докато 

променливотоковият (AC) адаптер не бъде изключен от зарядното устройство. 

• Поставете палката за зареждане над мястото на имплантиране на 

OPTIMIZER Smart. Кабелът на палката за зареждане може да бъде увит 

около шията на пациента, така че палката за зареждане да е поставена на 

гърдите върху дрехите на пациента. 

Забележка: Зарядното устройство не трябва да се използва близо до друго 

електронно оборудване. Ако не може да се поддържа достатъчно пространствено 

отстояние, зарядното устройство трябва да се наблюдава, за да се осигури 

нормална функция. 
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• Стартирайте процеса на зареждане, като натиснете бутона за старт и го 

задържите натиснат за около 3 – 4 секунди. 

• Бавно движете палката за зареждане над мястото на имплантиране, като 

наблюдавате индикатора за силата на сигнала на връзката между 

импулсния генератор (IPG) и зарядното устройство за индикация, че 

импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG и палката за зареждане 

комуникират. Репозиционирайте палката за зареждане, докато светне най-

голям брой черти на индикатора за силата на сигнала на връзката между 

импулсния генератор (IPG) и зарядното устройство. 

• След като палката за зареждане установи връзка с импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG, зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger ще 

стартира процеса на зареждане. 

Забележка: Неправилно позициониране или изместване на палката за зареждане  

се обозначава съответно чрез ниска сила на сигнала на индикатора за силата  

на сигнала на връзката между импулсния генератор (IPG) и зарядното 

устройство на зарядното устройство и чрез звуков сигнал, възпроизвеждан 

приблизително веднъж в секунда. 

Забележка: Зарядното устройство автоматично ще прекрати процеса на зареждане, 

ако палката за зареждане не бъде репозиционирана върху мястото на имплантиране 

на OPTIMIZER Smart. Когато това се случи, трябва да бъде иницииран нов процес 

на зареждане чрез натискане на бутона за старт отново. 

• Индикаторът за състоянието на батерията на импулсния генератор 

(IPG) обозначава състоянието на зареждане на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG. 

Забележка: Старайте се да зареждате докрай устройството по време на сесията  

на зареждане. Ако устройството не може да бъде заредено докрай в една сесия, 

повторете процеса на зареждане, ако е необходимо, на ежедневни етапи, докато 

устройството се зареди докрай. 

Забележка: Зареждането на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG може да 

отнеме повече от един час, ако зарядът на батерията е значително изчерпан. 

Пациентът трябва да е в удобна позиция по време на зареждането на импулсния 

генератор OPTIMIZER Smart IPG, като се гарантира, че палката е правилно 

поставена над имплантирания импулсен генератор (IPG). Това може да се постигне 

чрез увиване на кабела на палката около шията на пациента, така че палката да  

е поставена над мястото на имплантиране. Препоръчва се пациентът да остане 

неподвижен по време на процеса на зареждане. 

• Когато батерията на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG е заредена 

докрай, ще се възпроизведе дълъг звуков сигнал и всичките 4 черти на 

индикатора за състоянието на батерията на импулсния генератор (IPG) 

ще светят. След това процесът на зареждане автоматично ще се прекрати  

и зарядното устройство ще се изключи. 
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• За да прекрати или прекъсне процеса на зареждане на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG, пациентът може да отстрани палката за зареждане 

на зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger от мястото на имплан-

тиране, което ще прекъсне процеса на зареждане. Алтернативно, зарядното 

устройство може да бъде изключено чрез натискане на бутона за старт  

още веднъж. 

7.5 Честота на сесиите на зареждане 

Оптимална производителност на акумулаторната батерия в импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG може да се осигури само ако батерията се зарежда докрай 

всяка седмица. Избраните ден и час за зареждане на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG не са важни, но се препоръчва пациентът да не допуска  

да измине повече от една седмица между сесиите на зареждане. 

Ако нивото на заряда на батерията на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG 

падне под определен праг, доставянето на терапия автоматично се преустановява. 

Ако това се случи, батерията на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG  

ще трябва да се зареди, преди той да възобнови терапията. След като сесията на 

зареждане завърши, импулсният генератор OPTIMIZER Smart IPG автоматично ще 

възобнови доставянето на терапия със своите предходно програмирани параметри. 

7.6 Числови кодове 

Зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger е проектирано да предоставя на 

пациента определени данни и предупреждения, свързани със съответната ситуация. 

Ако зарядното устройство разпознае ситуация, която изисква действие, ще се появи 

числов код на индикатора „Обадете се на лекар“. Таблицата по-долу предоставя 

описание на всеки числов код: 

 

Числов 

код 
Описание 

Ще бъде ли 

прекъснат 

процесът на 

зареждане? 

0 

Импулсният генератор (IPG) е дезактивиран  

(вижте раздел 7.6.1) 

ДА (вижте 

забележка1,2) 

1 

Значително променен импеданс на проводник 

(вижте раздел 7.6.2) НЕ 

2 Терапията е прекъсната (вижте раздел 7.6.3) НЕ 

3 

Не е програмирано доставяне на терапия с моду-

лиране на сърдечния контрактилитет (вижте  

раздел 7.6.4) НЕ 

4 

Ниска честота на терапия с модулиране на 

сърдечния контрактилитет (вижте раздел 7.6.5) НЕ 

5 

Висока начална температура на импулсния 

генератор (IPG) (вижте раздел 7.6.6) 

ДА (вижте 

забележка1,2) 
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Числов 

код 
Описание 

Ще бъде ли 

прекъснат 

процесът на 

зареждане? 

6 

Вътрешна неизправност на зарядното устройство 

(вижте раздел 7.6.7) 

ДА (вижте 

забележка1) 

7 

Имплантът не е импулсен генератор OPTIMIZER IVs 

или OPTIMIZER Smart IPG (вижте раздел 7.6.8) 

ДА (вижте 

забележка1) 

8 

Проблем, свързан с дълбоко разредена батерия 

(вижте раздел 7.6.9) 

ДА (вижте 

забележка1) 

7.6.1 Числов код 0 

Когато се изведе числов код 0, това означава, че импулсният генератор 

OPTIMIZER Smart IPG е бил дезактивиран и поставен в режим Down 

(Бездействие). Ако този числов код се изведе от зарядното устройство, моля, 

свържете се с местен представител на Impulse Dynamics. 

7.6.2 Числов код 1 

Когато се изведе числов код 1, това означава, че импулсният генератор 

OPTIMIZER Smart IPG е разпознал значителна промяна в импеданса  

на единия или и двата камерни проводника. Ако този числов код се изведе 

от зарядното устройство, моля, свържете се с местен представител на 

Impulse Dynamics. 

7.6.3 Числов код 2 

Когато се изведе числов код 2, това означава, че терапията с модулиране  

на сърдечния контрактилитет в импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG 

е прекъсната. Ако този числов код се изведе от зарядното устройство, моля, 

свържете се с местен представител на Impulse Dynamics. 

7.6.4 Числов код 3 

Когато се изведе числов код 3, това означава, че не е програмирана терапия 

с модулиране на сърдечния контрактилитет. Ако този числов код се изведе 

от зарядното устройство, моля, свържете се с местен представител на 

Impulse Dynamics. 

7.6.5 Числов код 4 

Когато се изведе числов код 4, това означава, че импулсният генератор 

OPTIMIZER Smart IPG е разпознал, че количеството доставена терапия  

с модулиране на сърдечния контрактилитет е под параметъра за ниво на 

аларма, програмиран в имплантираното устройство. Ако този числов код се 

изведе от зарядното устройство, моля, свържете се с местен представител на 

Impulse Dynamics. 
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7.6.6 Числов код 5 

Когато се изведе числов код 5, това означава, че температурата на 

импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG в началото на сесия за 

зареждане е по-висока от 39°C. Този числов код може да се изведе също  

и ако температурата на импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG по  

време на зареждане се повиши с повече от 3° за период от 10 минути. Ако 

този числов код се извежда многократно от зарядното устройство в рамките 

на период от няколко дни, моля, свържете се с местен представител на 

Impulse Dynamics. 

7.6.7 Числов код 6 

Когато се изведе числов код 6, това означава, че зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger е разпознало своя неизправност. Ако този числов 

код се изведе от зарядното устройство, моля, свържете се с местен 

представител на Impulse Dynamics. 

7.6.8 Числов код 7 

Когато се изведе числов код 7, това означава, че зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger е определило, че има опит то да се използва  

с непознато устройство. Ако този числов код се извежда от зарядното 

устройство, моля, проверете дали палката за зареждане е поставена над 

имплантирания импулсен генератор OPTIMIZER Smart IPG. Ако този код 

все още се извежда, след като палката за зареждане е поставена над 

имплантирания импулсен генератор OPTIMIZER Smart IPG, моля, свържете 

се с местен представител на Impulse Dynamics. 

7.6.9 Числов код 8 

Когато се изведе числов код 8, това означава, че зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger е разпознало, че дори след опит за зареждане на 

дълбоко разредена батерия в импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG 

нивото на заряда на батерията остава ниско. Ако този числов код се изведе 

от зарядното устройство, моля, свържете се с местен представител на 

Impulse Dynamics. 

Забележка 1: Когато се изведе числов код 0 или 5 – 8, зарядното устройство 

автоматично прекратява процеса на зареждане. 

Забележка 2: Когато се изведе числов код 0 или 5, зарядното устройство 

може да бъде настроено към специфично състояние за провеждане на сесия 

на зареждане. Тази опция обаче е достъпна само за сервизни техници на 

Impulse Dynamics. 

7.7 Почистване 

Зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger трябва да се почиства само с кърпи 

с дезинфектант, както е необходимо. 

Предупреждение: НЕ потапяйте никаква част от зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger във вода. Може да възникне повреда 

на устройството. Зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger 

има ограничена защита срещу проникване на вода или влага 

(клас на защита срещу проникване IP22). 
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Предупреждение: НЕ стерилизирайте никоя част на зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger, защото всеки такъв опит може 

сериозно да повреди оборудването. 

7.8 Поддръжка 

Зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger не съдържа части, които да 

изискват обслужване от потребителя. Ако зарядното устройство OPTIMIZER Mini 

Charger не функционира, моля, свържете се с местния представител на  

Impulse Dynamics, за да го смените. 

Предупреждение: Не е разрешено модифициране на това оборудване. 

Батерията в зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger е с очакван 

експлоатационен живот 5 години. Ако зарядното устройство OPTIMIZER Mini 

Charger не може да зареди докрай импулсния генератор OPTIMIZER Smart IPG  

или OPTIMIZER IVs IPG, след като батерията на зарядното устройство е била 

заредена докрай, моля, свържете се с местния представител на Impulse Dynamics,  

за да подмените зарядното устройство. 

7.9 Съхранение и боравене 

Зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger е проектирано да функционира 

нормално, след като е било изложено (докато е опаковано за транспортиране) на 

следните екстремни околни условия: (1) -20°C до +60°C, (2) относителна влажност 

10% до 100% (със или без конденз), (3) атмосферно налягане 500 hPa до 1060 hPa. 

Зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger не трябва да бъде излагано на 

твърде горещи или твърде студени условия. Пациентите трябва да бъдат 

инструктирани да не оставят устройствата в автомобила си или навън за дълги 

периоди от време. Чувствителната електроника може да се повреди от екстремните 

стойности на температурата, особено висока температура. За правилно 

функциониране зарядното устройство не трябва да се използва, ако околната 

температура е над 27°C. Наред с това препоръчителните условия за използване са 

относителна влажност между 20% и 75% и атмосферно налягане между 700 hPa  

и 1060 hPa. 

Предупреждение: Зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger не трябва да се 

използва на борда на самолет и екипажът трябва да бъде 

попитан предварително, преди то да се използва на кораб. 

7.10 Изхвърляне 

Ако зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger вече не е необходимо  

на пациента и ще бъде върнато, моля, уведомете местния представител на  

Impulse Dynamics за връщането му. 

Предупреждение: НЕ изхвърляйте зарядното устройство OPTIMIZER Mini 

Charger заедно с битовите отпадъци. Зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger съдържа литиеви батерии, както  

и компоненти извън директивата RoHS. Ако е необходимо 

изхвърляне на зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger, 

изхвърлете зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger 

правилно съгласно местните разпоредби, уреждащи изхвър-

лянето на такива материали. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Информация за електромагнитни смущения (Таблица 1 от 5): 

НАСОКИ И ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – ЕЛЕКТРОМАГНИТНА УСТОЙЧИВОСТ 

Системата OPTIMIZER Smart System (програматорът OMNI II Programmer със софтуер OMNI Smart Software  

и зарядно устройство OPTIMIZER Mini Charger) е предназначена за използване в електромагнитна среда, 

както е описано по-долу. Клиентът или потребителят на системата OPTIMIZER Smart System трябва да се 

увери, че тя се използва в такава среда. (Забележка: Не е приложимо за програматора OMNI II Programmer 

със софтуер OMNI Smart Software.) 

Тест за устойчивост Ниво на тест 

съгласно IEC 60601 

Ниво на 

съответствие 

Електромагнитна среда – 

насоки 

Електростатичен разряд, 

както е дефинирано в  

IEC 61000-4-2 

± 6 kV контакт 

± 8 kV въздух 

± 6 kV контакт 

± 8 kV въздух 

Подовете трябва бъдат дървени, 

бетонни или покрити с керамични 

плочки. Ако подовете са покрити 

със синтетичен материал, отно-

сителната влажност трябва да  

е 30% или повече.  

Електрически бърз 

преходен процес/ 

пакет импулси, както  

е дефинирано в 

IEC 61000-4-4 

± 2 kV за електро-

захранване 

± 1 kV за входни/ 

изходни линии 

± 0,5 kV за електро-

захранваща линия 

± 1 kV за входни/ 

изходни линии 

Електрозахранването трябва да 

съответства на това на типичната 

болнична среда. Не използвайте 

двигатели или друго оборудване  

с електрически шум в същата 

елек-трическа верига като тази на 

програ-матора OMNI II Programmer  

(със софтуер OMNI Smart 

Software) или зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger. 

Отскоци на напре-

жението, както  

е дефинирано в  

IEC 61000-4-5 

± 1 kV диференциален 

режим 

± 2 kV общ режим 

± 1 kV диференциален 

режим 

± 2 kV общ режим 

Качеството на електрозахран- 

ващата мрежа трябва да съответства 

на това на типичната служебна 

или болнична среда. 

Спадания на напре-

жението, краткотрайни 

прекъсвания и изменения 

на напрежението на 

входни захранващи 

линии, както  

е дефинирано в  

IEC 61000-4-11 

‹5% UT (›95% спад  

в UT) за ½ цикъл 

40% UT (60% спад  

в UT) за 5 цикъла 

70% UT (30% спад  

в UT) за 25 цикъла 

‹5% UT (›95% спад  

в UT) за 5 s  

100% спад в UT за ½ цикъл  

60% спад в UT за 5 цикъла  

30% спад в UT за 30 цикъла  

100% спад в UT за 5 s 

Качеството на електрозахран- 

ващата мрежа трябва да съответства 

на това на типичната служебна 

или болнична среда. 

Забележка: Ако потребителят на 

програматора OMNI II Programmer 

(със софтуер OMNI Smart Software) 

или зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger изисква 

непрекъсната работа по време  

на прекъсвания на електрозахран- 

ването, се препоръчва програ-

маторът OMNI II Programmer  

(със софтуер OMNI Smart Software) 

или зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger да  

се захранва чрез непрекъсваем 

източник на захранване или 

батерия.  

Магнитни полета на 

честота на захранване 

(50/60 Hz), както  

е дефинирано в 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m Магнитните полета на честотата 

на захранването (50/60 Hz) трябва 

да бъдат на нива, очаквани  

за типична служебна или  

болнична среда. 
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Информация за електромагнитни смущения (Таблица 2 от 5): 

НАСОКИ И ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – ЕЛЕКТРОМАГНИТНА УСТОЙЧИВОСТ 

НА ПРОГРАМАТОРА OMNI II PROGRAMMER (СЪС СОФТУЕР OMNI SMART SOFTWARE) 

Програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) е предназначен за използване  

в електромагнитна среда, както е описано по-долу. Клиентът или потребителят на програматора OMNI II 

Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) трябва да се увери, че той се използва в такава среда.  

Тест за устойчивост  Ниво на  

тест съгласно  

IEC 60601 

Ниво на 

съответствие 

Електромагнитна среда – 

насоки 

Електростатичен разряд 

(ESD), както  

е дефинирано в 

IEC 61000-4-2 

Индиректно 

приложение:  

± 2 kV, ± 4 kV  

и ± 6 kV; 

разряд при контакт:  

± 2 kV, ± 4 kV  

и ± 6 kV; 

разряд при въздух:  

± 2 kV,  

± 4 kV и ± 8 kV 

Индиректно 

приложение: 

 ± 2 kV, ± 4 kV  

и ± 6 kV; 

разряд при контакт:  

± 2 kV, ± 4 kV  

и ± 6 kV; 

разряд при въздух: 

 ± 2 kV, ± 4 kV  

и ± 8 kV 

Забележка: Допустимо 

понижаване или загуба 

на функция или функ-

ционалност, изискващи 

нулиране на системата 

или намеса от оператор, 

когато смущаващият 

сигнал се отстранява,  

но без неподходящо 

препрограмиране  

на импулсния  

генератор IPG. 

Подовете трябва бъдат дървени, 

бетонни или покрити с керамични 

плочки. Ако подовете са покрити 

със синтетичен материал, 

относителната влажност трябва  

да e 30% или повече. 

Може да е необходимо операторът 

да нулира системата, ако кому-

никацията между интерфейсната 

кутия OMNI II и таблета  

е прекъсната. 

Електрически бързи 

преходни процеси/ 

пакети импулси, както  

е дефинирано в 

IEC 61000-4-4 

±1 kV за входни  

и изходни линии 

(Ethernet) 

±1 kV за входни  

и изходни линии 

 

Забележка: Допустимо 

понижаване или загуба 

на функция или функ-

ционалност, изискващи 

нулиране на системата 

или намеса от оператор, 

когато смущаващият 

сигнал се отстранява,  

но без неподходящо 

препрограмиране  

на импулсния  

генератор IPG. 

Маршрутизирането на Ethernet 

мрежата трябва да съответства на 

това на типичната болнична среда. 

Не използвайте двигатели или 

друго оборудване с електрически 

шум в близост до Ethernet линията. 

Магнитни полета на 

честота на захранване 

(50/60 Hz), както  

е дефинирано в 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m Магнитните полета на честотата 

на захранването (50/60 Hz) трябва 

да бъдат на нива, очаквани  

за типична служебна или  

болнична среда. 
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Информация за електромагнитни смущения (Таблица 3 от 5): 

НАСОКИ И ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – ЕЛЕКТРОМАГНИТНА  

УСТОЙЧИВОСТ (133) 

Програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) и зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger са предназначени за използване в електромагнитна среда, както е описано  

по-долу. Клиентът или потребителят на системата OPTIMIZER Smart System трябва да се увери,  

че оборудването се използва в такава среда.  

Тест за устойчивост 
Ниво на тест 

съгласно IEC 60601 

Ниво на 

съответствие 
Електромагнитна среда – насоки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведена РЧ, както  

е дефинирано в  

IEC 61000-4-6 

 

 

Излъчена РЧ, както  

е дефинирано от 

IEC 61000-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Veff 

150 kHz до 80 MHz 

 

 

 

 

3 V/m 

80 MHz до 2,5 GHz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 V 

 

 

 

 

 

3 V/m 

Преносимото и мобилното радио-

честотно комуникационно оборудване 

трябва да се използва на разстояние не 

по-близо до която и да е част или кабел 

на програматора OMNI II Programmer 

(със софтуер OMNI Smart Software) или 

зарядното устройство OPTIMIZER Mini 

Charger от препоръчаното отстояние, 

изчислено от формулата за съответната 

честота на предавателя. 

Препоръчано отстояние 

                __ 

d = 1,17 √ P 

 

 

 

 

                __ 

d = 0,35 √ P      80 MHz до 800 MHz1 

                __ 

d = 0,70 √ P     800 MHz до 2,5 GHz 

„P“ се отнася до максималната  

изходна мощност по спецификация на 

предавателя във ватове (W) съгласно 

производителя на предавателя. „d“  

е препоръчителното отстояние  

в метри (m). 

Силата на полетата от фиксирани 

радиочестотни предаватели, както  

е определена чрез електромагнитно 

проучване на мястоa, трябва да  

е по-малко от нивото на съответствие 

във всеки честотен диапазонb. 

Възможно е да възникне смущение  

в близост до оборудване, обозначено 

със следния символ: 
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Забележка 1: При 80 MHz и 800 MHz се прилага по-високият честотен диапазон. 

Забележка 2: Тези насоки може да не са приложими във всички ситуации. Разпространението на електромагнитни 

вълни се влияе от поглъщането и отразяването от сгради, предмети и хора. 

a   Силата на полетата от фиксирани предаватели, например базови станции за радиотелефони (клетъчни/безжични)  

и наземни мобилни радиостанции, любителски радиостанции, AM и FM радиоизлъчвания и телевизионни излъчвания, 

не може да се предвиди теоретично с точност. Трябва да се обмисли електромагнитно проучване на място, за да се 

оцени електромагнитната среда, дължаща се на фиксирани радиочестотни предаватели. Ако измерената сила на 

полето на мястото, на което се използва програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software), 

надвишава приложимото ниво на радиочестотно съответствие по-горе, програматорът OMNI II Programmer  

(със софтуер OMNI Smart Software) трябва да се наблюдава, за да се осигури нормална работа. Ако се наблюдава 

анормално функциониране, може да са необходими допълнителни мерки, като например преместване на 

програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software).  

b   За честоти в диапазона 150 kHz до 80 MHz силата на полето трябва да е по-малко от 3 V/m.  

Информация за електромагнитни смущения (Таблица 4 от 5): 

Препоръчително отстояние между преносимо и мобилно радиочестотно комуникационно 

оборудване и програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) или зарядното 

устройство OPTIMIZER Mini Charger 

Програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) и зарядното устройство 

OPTIMIZER Mini Charger трябва да се използват в електромагнитна среда с ограничен излъчван РЧ шум. 

Клиентът или потребителят на програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) или 

зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger може да помогне за предотвратяване на електромагнитни 

смущения, като поддържа минималното отстояние между преносимото и мобилното радиочестотно 

комуникационно оборудване (предаватели) и програматора OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart 

Software) или зарядното устройство OPTIMIZER Mini Charger, препоръчано по-долу, което е определено 

чрез максималната изходна мощност на комуникационното оборудване. 

 

Максимална изходна 

мощност по спецификация  

на предавателя 

(W) 

Отстояние съгласно честотата на предавателя 

(m) 

150 kHz до 80 MHz1 

                            __ 

 d = 1,17 √ P 

80 MHz до 800 MHz1 

                            __ 

 d = 0,35 √ P 

800 MHz до 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 

За предаватели с максимална изходна мощност по спецификация, която не е посочена по-горе, препоръчителното 

отстояние d в метри (m) може да се изчисли с помощта на уравнението, приложимо за честотата на предавателя, 

където P е максималната изходна мощност по спецификация на предавателя във ватове (W) според производителя  

на предавателя.  

Забележка 1: При 80 MHz и 800 MHz се прилага по-високият честотен диапазон. 

Забележка 2: Тези насоки може да не са приложими във всички ситуации. Разпространението на електромагнитни 

вълни се влияе от поглъщането и отразяването от сгради, предмети и хора.  
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Информация за електромагнитни смущения (Таблица 5 от 5): 

Съответствие с Директивата за радиосъоръжения (RED) (2014/53/ЕС) 

Програматорът OMNI II Programmer (със софтуер OMNI Smart Software) съответства на Директивата  

за радиосъоръжения (RED) (2014/53/ЕС). 

Приложим стандарт Изисквания за съответствие 

ETSI EN 302 195 v2.1.1 

(2016-06) 

EN 60601-1-21 

Излъчено H поле (нормални и екстремни условия) 

Паразитни излъчвания (излъчени), (предавател)  

Честотен диапазон на модулацията (нормални и екстремни условия) 

Паразитно излъчване (приемник) 

1Съответствието се декларира спрямо EN 60601-1-2, а не двата хармонизирани стандарта (ETSI EN 301 489-1 

 и ETSI EN 301 489-31). Това се дължи на факта, че не всички раздели на ETSI стандартите са приложими, а тези, 

които са приложими, са обхванати от тестване, извършено в EN 60601-1-2, който използва еквивалентни тестови 

методи и критерии за изпълнение, които са също толкова рестриктивни или дори по-рестриктивни от тези  

в ETSI EN 301 489-1 и ETSI EN 301 489-31. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Комуникация/телеметрия 

Между импулсния генератор OPTIMIZER Mini IPG r програматора OMNI II 

Programmer: 

• Импулсен генератор OPTIMIZER Mini IPG към програматор OMNI II: 

o PPM (Импулс на минута): „0“ = 180 µs, „1“ = 270 µs 

o 14,5 kHz LC, възбуден от импулс 

o 1 цикъл на импулс, докато бъде потиснат до 10%  

o Енергия, инвестирана на импулс 0,36 µJ → 5,14 mWпик на импулс; 

1,8 mWсредно 

• Програматор OMNI II Programmer към импулсен генератор 

OPTIMIZER Mini IPG: 

o AM (Модулация на амплитуда): „0“ = без носител, „1“ = носител  

за 305 µs  

o 23 kHz честота на носител 

o Мощност: 0,56 Wпик; 0,27 Wсредно 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

Тестова процедура за взаимодействие устройство/устройство: 

Пациенти със съпътстващо устройство (напр. кардиовертер-дефибрилатор (ICD), 

пейсмейкър) изискват допълнително тестване в края на процедурата за 

имплантиране, за да се провери правилното функциониране както на импулсния 

генератор OPTIMIZER Mini IPG (т.е. OPTIMIZER Smart IPG или  

OPTIMIZER IVs IPG), така и на съпътстващото устройство. Стъпките на 

необходимата процедура за тестване са, както следва: 

1. Програмирайте кардиовертер-дефибрилатора (ICD) така, че да не доставя 

антитахикардична терапия по време на този тест. 

2. Активирайте терапията с модулиране на сърдечния контрактилитет  

и програмирайте прозорците за сензиране на импулсния генератор 

OPTIMIZER Smart IPG за постоянно доставяне на терапия с модулиране  

на сърдечния контрактилитет в присъствието на съпътстващото устройство.  

3. Удължете закъснението на CCM™ поредицата няколко пъти и наблю-

давайте интракардиалните електрограми в реално време (ICD-EGM), за да 

определите максималното допустимо количество закъснение на CCM™ 

поредица, преди ICD да започне неподходящо да сензира импулсите на 

терапията с модулиране на сърдечния контрактилитет като R вълни.  
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4. Документирайте максималното закъснение на CCM™ поредица. 

5. Препрограмирайте закъснението на CCM™ поредицата към стойността 

преди теста. 

6. Документирайте препрограмирането на закъснението на CCM™ поредицата 

с разпечатка на параметъра на настройката на импулсния генератор (IPG). 

7. Препрограмирайте ICD така, че да може да доставя антитахикардична 

терапия. 

8. Документирайте повторното активиране на антитахикардичната терапия  

с разпечатка на параметъра на настройката на ICD. 
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