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1.

PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI OMNI II
PROGRAMMER (CU OMNI SMART SOFTWARE)
1.1

Descriere

Programatorul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) permite medicului să
interogheze și să programeze dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG și dispozitivul
OPTIMIZER IVs IPG. Software-ul programatorului rulează pe un laptop Lenovo cu
ecran tactil conectat la o casetă de interfață a programatorului. Comunicația dintre
interfața programatorului și dispozitivul IPG se realizează cu o baghetă de programare
amplasată direct peste locul implantului. Bagheta de programare comunică prin
intermediul telemetriei cu inducție magnetică cu dispozitivul IPG implantat la pacient.
Înțelegerea instrucțiunilor conținute în acest manual despre modul de utilizare
a sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) este esențială pentru
utilizarea corectă atât a dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG, cât și a dispozitivului
OPTIMIZER IVs IPG.

Figura 1: Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software)
și bagheta de programare
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Avertisment: Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) poate face
obiectul unor interferențe de la alte dispozitive electrice operate în
vecinătate. În special echipamentele de radiofrecvență portabile și mobile
prezintă o probabilitate mai mare de a afecta funcționarea normală
a programatorului. În cazul în care sistemul OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software) nu funcționează conform așteptărilor, o astfel
de interferență trebuie luată întotdeauna în considerare. Alte echipamente,
chiar dacă depășesc limitele de emisie CISPR, pot interfera, de asemenea,
cu sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software).

Funcțiile programatorului

1.2

Programatorul poate efectua următoarele funcții:


Citește (interoghează) parametrii dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG și
dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG conform programării curente



Modifică parametrii dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG și dispozitivului
OPTIMIZER IVs IPG



Citește semnalele ECG de la pacient și le afișează pentru analiză



Primește statistici acumulate de dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG și de
dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG în timpul funcționării acestora



Înregistrează în jurnal activitatea dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG și
a dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG



Stochează programe standard pentru utilizare ulterioară



Programează dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG și dispozitivul OPTIMIZER
IVs IPG la valorile parametrilor de siguranță în situații de urgență

În plus, programatorul poate efectua, de asemenea, următoarele funcții:


Poate fi controlat de la distanță de un alt programator



Controlează de la distanță un alt programator



Încarcă și descarcă de la distanță fișiere jurnal pe/de pe un server dedicat

1.3

Componentele programatorului

Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) constă din:


Aplicația OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software)
o Tabletă PC OMNI II Programmer pe care este instalat OMNI II și
OMNI Smart Software
o Casetă de interfață OMNI II Programmer
o Cablu pentru caseta de interfață OMNI II Programmer
o Izolator Ethernet de uz medical cu cablu de conexiune Ethernet



Baghetă OMNI II Programmer



Cablu prelungitor al baghetei OMNI II Programmer



Cablu ECG cu o singură derivație (3 fire)
2



Sursă de alimentare de uz medical



Cablu de alimentare marcat CE



Imprimantă Bluetooth cu adaptor de c.a.

Avertisment: Utilizarea altor articole decât cele identificate mai sus sau într-o manieră
care nu este conformă cu aceste instrucțiuni poate cauza daune sistemului
OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software).

1.4

Interconectarea componentelor programatorului pentru utilizare


Conectați capătul USB al cablului pentru caseta de interfață la portul USB de pe
partea laterală a tabletei PC. Conectați celălalt capăt (prevăzut cu un conector de
tip LEMO®) la portul etichetat USB de pe panoul din spate al casetei de interfață
a programatorului.



Conectați conectorul cablului baghetei OMNI II Programmer la portul etichetat
WAND de pe panoul din spate al casetei de interfață a programatorului.
Notă: Dacă este necesar, cablul prelungitor al baghetei poate fi utilizat pentru
a extinde accesul baghetei de programare. Conectați un capăt al cablului
prelungitor la conectorul cablului baghetei de programare și celălalt capăt la
portul etichetat WAND de pe panoul din spate al casetei de interfață
a programatorului.



Conectați cablul ECG (3 derivații cu un conector de tip LGH) la portul etichetat
ECG de pe panoul din spate al casetei de interfață a programatorului.

Avertisment: Nu încercați să conectați niciun dispozitiv alimentat de la rețea (cum ar fi
o imprimantă cu conexiune prin cablu) la sistemul OMNI II Programmer.
Acest lucru poate crea un pericol privind siguranța electrică pentru
pacient.

Figura 2: Casetă de interfață OMNI II Programmer
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1.5

Bagheta de programare

Bagheta de programare are trei butoane:


Interrogate (Interogare)



Program (Programare)



Emergency program with a safe parameter set (Programare în caz de urgență
cu un set de parametri de siguranță)

Bagheta de programare are, de asemenea, trei seturi diferite de indicatoare luminoase:


Indicatorul luminos de alimentare, aflat în partea stângă a simbolului de
alimentare, se aprinde atunci când este alimentată bagheta de programare.



Indicatoarele luminoase ale afișajului grafic cu bare afișează intensitatea
semnalului de telemetrie între bagheta de programare și dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG.



Indicatorul luminos al Emergency Programming (Programare în caz de urgență),
aflat deasupra butonului Emergency Programming (Programare în caz de
urgență), luminează intermitent de câteva ori după finalizarea cu succes
a Emergency Programming (Programare în caz de urgență).

Figura 3: Baghetă OMNI II Programmer

1.6

Încărcarea bateriei tabletei PC OMNI II Programmer

Avertisment: Încărcați bateria tabletei PC OMNI II Programmer numai cu sursa de
alimentare de uz medical furnizată împreună cu sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software). Nu încercați să reîncărcați
bateria tabletei PC cu nicio altă sursă de alimentare.
Notă: Cablul de alimentare utilizat împreună cu sursa de alimentare de uz medical
trebuie să aibă marcajul CE.
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Pentru încărcarea bateriei tabletei PC OMNI II Programmer:


Conectați conectorul de ieșire de c.c. al sursei de alimentare de uz medical la
conectorul de intrare de alimentare al tabletei PC (aflat în partea dreaptă jos
a tabletei PC și identificat printr-o priză galbenă).



Conectați un capăt al cablului de alimentare marcat CE la conectorul de intrare de
c.a. al sursei de alimentare de uz medical și apoi conectați celălalt capăt la o priză
de alimentare de uz spitalicesc. Asigurați-vă că tensiunea de rețea este cuprinsă
între 100 și 240 V c.a., 50/60 Hz și că priza are o conexiune împământată
corespunzător.



Atunci când încărcați bateria tabletei PC OMNI II Programmer, permiteți
încărcarea bateriei interne timp de 24 de ore înainte de încercarea utilizării la
implant a sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software).
Se recomandă ca, între utilizări, ca rutină, bateria tabletei PC a sistemului
OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) să fie reîncărcată.

1.7

Utilizarea sistemului
Smart Software)

OMNI

II

Programmer

(cu

OMNI

Notă: Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) trebuie utilizat ca
dispozitiv alimentat de la baterie. Conectați-l la rețea numai atunci când este necesară
încărcarea bateriei tabletei PC. Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart
Software) nu va putea interoga sau programa dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG și
dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG până la deconectarea de la rețea a tabletei PC OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software).
Înainte de utilizare, tableta PC a sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI Smart
Software) trebuie deconectată de la rețeaua de alimentare. Deconectați conectorul de
ieșire de c.c. al sursei de alimentare de uz medical de la conectorul de intrare de
alimentare aflat în partea din spate a tabletei PC.
Notă: Poziționați sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) astfel încât
deconectarea acestuia de la rețea să nu fie împiedicată.

1.8

Utilizarea ecranului tactil al tabletei PC OMNI II Programmer

Tableta PC OMNI II Programmer este echipată cu un ecran tactil. Selecțiile pe ecran pot
fi efectuate prin atingerea ecranului cu degetul sau cu stiloul atașat.
Atenție: Utilizarea obiectelor ascuțite sau a echipamentului obișnuit de scris (stilou,
creion) poate deteriora ecranul tactil.

Butoane și simboluri pe tableta PC OMNI II Programmer

1.9

Tableta PC OMNI II Programmer are 3 butoane și 3 simboluri cu indicatoare luminoase
aflate în partea stângă sub suportul tactil. Acestea au următoarele funcții (de la stânga la
dreapta)
Butoane (rândul de sus de la stânga la dreapta):


Întrerupător principal



Schimbare utilizator (dezactivat)



Funcție de rotire a ecranului (dezactivată)
5

Simboluri cu indicatoare luminoase (rândul de jos de la stânga la dreapta):


Indică faptul că WLAN/WIFI este activă



Indică faptul că Bluetooth este activ (nu este afișat pe toate modelele de
tabletă PC)



Indică funcționarea unității de hard disk

Figura 4: Exemplu de butoane și simboluri cu indicatoare luminoase
pe tableta PC OMNI II Programmer

1.10 Înlocuirea bateriei tabletei PC OMNI II Programmer
Tableta PC OMNI II Programmer este alimentată de o baterie pentru care poate fi
necesară înlocuirea în cazul în care aceasta nu reîncarcă corespunzător. Contactați-vă
reprezentantul local Impulse Dynamics dacă se impune înlocuirea bateriei.
Avertisment: Eliminarea corespunzătoare a bateriei uzate este esențială. Eliminați
bateria uzată în conformitate cu cerințele locale privitoare la mediu.
Avertisment: Nu perforați și nu incinerați niciodată o baterie uzată.

1.11 Curățare de rutină
Avertisment: NU încercați să sterilizați un sistem OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software) sau bagheta de programare, deoarece o astfel de încercare
ar putea deteriora grav echipamentul.
Avertisment: NU scufundați în apă nicio componentă a sistemului OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software). În caz contrar se poate produce
deteriorarea unității. Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software) nu este protejat împotriva pătrunderii apei sau umidității
(grad de protecție IPX0).
Avertisment: Opriți întotdeauna sistemul OMNI
Smart Software) înainte de curățare.

II

Programmer

(cu

OMNI

După fiecare utilizare, pentru ștergerea carcasei exterioare a programatorului, a cablurilor
ECG și, în special a baghetei de programare se recomandă utilizarea unei lavete moi,
umezită cu o soluție de curățare germicidă. Nu utilizați solvenți sau lavete de curățat
impregnate cu agenți chimici de curățare.

6

1.12 Depozitare și manipulare
Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) și bagheta de programare
sunt proiectate să funcționeze normal după ce au fost expuse (în timp ce sunt ambalate
pentru transport) la următoarele condiții extreme de mediu: (1) -20 °C până la + 70 °C,
(2) umiditate relativă 10% până la 100% (cu sau fără condens), (3) presiune atmosferică
500 hPa până la 1060 hPa.
Condițiile recomandate pentru utilizare normală sunt: (1) 0 °C până la + 55 °C,
(2) umiditate relativă între 20% și 75% și (3) presiunea atmosferică între 700 hPa și
1060 hPa.
Avertisment: Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) nu trebuie
utilizat la bordul aeronavelor cu excepția cazului în care există aprobarea
echipajului.

1.13 Note suplimentare
Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) are o conexiune pentru
pacient izolată cu protecție la defibrilare.
În general, trebuie evitat contactul dintre bagheta de programare și pielea pacientului din
cauza riscului de contaminare încrucișată.
Caseta de interfață OMNI II Programmer are o baterie pentru programarea în modul de
siguranță, de rezervă. Această baterie nu este destinată înlocuirii de către operator.
Aceasta poate fi înlocuită numai de personalul de service desemnat de Impulse
Dynamics.
Notă: Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) nu conține nicio
componentă care poate fi reparată de către utilizator. Acesta trebuie înlocuit dacă nu
funcționează în conformitate cu specificațiile sale.
Avertisment: NU aruncați la coșul de gunoi caseta de interfață OMNI II Programmer
sau bagheta de programare. Caseta de interfață OMNI II Programmer
conține o baterie cu litiu, precum și componente non-RoHS. Bagheta de
programare conține componente non-RoHS. Dacă este necesară eliminarea
casetei de interfață OMNI II Programmer sau a baghetei de programare,
eliminați corespunzător caseta de interfață OMNI II Programmer sau
bagheta de programare în conformitate cu reglementările locale care
reglementează eliminarea unui astfel de material.
Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) este clasificat ca echipament
de clasa II atunci când este conectat la rețeaua de alimentare, ca echipament ME
alimentat intern atunci când alimentarea laptopului nu este conectată la rețea.
Bagheta de programare este clasificată drept componentă în contact cu pacientul,
de tip BF, iar canalul ECG este clasificat drept componentă în contact cu pacientul de
tip BF, rezistentă la defibrilare.
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2.

APLICAȚII SOFTWARE PENTRU SISTEMUL OMNI II
PROGRAMMER (CU OMNI SMART SOFTWARE)

Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) conține aplicații software care sunt
utilizate pentru citirea și modificarea parametrilor care controlează dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG și dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG.

2.1

Ecran de selectare

Atunci când sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) este pornit,
la finalizarea secvenței de pornire este prezentat un ecran de selectare. Faceți clic pe
butonul corespunzător pentru operațiunea dorită.

Figura 5: Ecranul de selectare al sistemului OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software)
2.1.1


OMNI
Butoanele conținute în caseta OMNI sunt dezactivate și nu pot fi utilizate
împreună cu sistemul OPTIMIZER III.
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2.1.2

OMNI II

Butoanele conținute în caseta OMNI II sunt destinate utilizării împreună cu
dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG.


Clinical Mode (Mod clinic): Pentru programarea regulată a dispozitivului
OPTIMIZER IVs IPG



Remote Mode (Mod de la distanță): Pentru controlul de la distanță al altui
sistem OMNI II Programmer prin utilizarea software-ului OMNI II
(consultați Secțiunea 3.20).



Remote Listener (Dispozitiv de ascultare de la distanță): Pentru urmărirea
de la distanță a altui sistem OMNI II Programmer prin utilizarea softwareului OMNI II (consultați Secțiunea 3.20).

2.1.3

OMNI Smart

Butoanele conținute în caseta OMNI Smart sunt pentru utilizare împreună cu
dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG.


Clinical Mode (Mod clinic): Pentru programarea regulată a dispozitivului
OPTIMIZER Smart IPG



Remote Mode (Mod de la distanță): Pentru controlul de la distanță al altui
sistem OMNI II Programmer prin utilizarea software-ului OMNI
Smart Software (consultați Secțiunea 4.21).



Remote Listener (Dispozitiv de ascultare de la distanță): Pentru urmărirea
de la distanță a altui sistem OMNI II Programmer prin utilizarea softwareului OMNI Smart Software (consultați Secțiunea 4.21).

2.1.4

Diverse

Butoanele afișate în partea de jos a ecranului de selectare sunt prevăzute pentru
funcții diverse ale sistemului.


System Admin (Administrator de sistem): Această selecție permite setări
speciale ale sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software).
Acesta trebuie utilizat numai de personalul tehnic al Impulse Dynamics
și nu este necesar pentru utilizarea clinică regulată.



Configuration (Configurare): Selectarea butonului Configuration
(Configurare) deschide o fereastră pop-up pentru setări suplimentare.
o Set Bluetooth (Setare Bluetooth): Configurare pentru setările
Bluetooth necesare conexiunii la imprimantă.
o Network Configuration (Configurare rețea): Configurare pentru
setările de rețea (LAN și WLAN) necesare pentru controlul de
la distanță și modul de la distanță al sistemului OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software).
o Set Default Printer (Setare imprimantă implicită): Selectarea
imprimantei implicite pentru a fi utilizată de sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software).
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2.2



Log File Manager (Manager de fișiere jurnal): Această selecție permite
setări speciale ale sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software). Acesta trebuie utilizat numai de personalul tehnic al
Impulse Dynamics și nu este necesar pentru utilizarea clinică regulată.



Shutdown (Închidere): Selectarea butonului roșu Shutdown (Închidere)
de pe ecranul de selectare OPREȘTE sistemul OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software).

Utilizarea de bază a aplicației OMNI II Programmer

După selectarea butonului Clinical Mode (Mod clinic) din caseta OMNI II de pe ecranul
de selectare, se afișează ecranul principal al aplicației OMNI II Programmer.
2.2.1

Comunicarea cu dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG

Medicul poate obține date de la dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG prin
intermediul baghetei de programare, care trebuie amplasată peste locul
implantului pacientului.
Atenție: Bagheta de programare trebuie curățată temeinic între utilizări și
acoperită cu folie sterilă atunci când este necesar, pentru a preveni
iritarea sau contaminarea pielii pacientului.
2.2.2

Interogare și programare

Dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG are un set de parametri care controlează
funcționarea acestuia. Valorile acestor parametri sunt denumite valori ale
(parametrilor) dispozitivului.
Aplicația OMNI II Programmer poate citi valorile dispozitivului prin intermediul
comenzii Interrogate (Interogare). Aceasta trebuie să fie prima acțiune efectuată
de medic pentru accesarea informațiilor din dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG. În
cazul în care procesul de interogare s-a efectuat cu succes, valorile dispozitivului
sunt încărcate și afișate pe ecranul aplicației OMNI II Programmer. Valorile
afișate pe ecranul aplicației OMNI II Programmer sunt denumite valori ale
(parametrilor) programatorului.
De asemenea, medicul poate vizualiza unele dintre aceste valori într-o
reprezentare grafică.
Medicul poate examina și modifica valorile programatorului utilizând aplicația
OMNI II Programmer. Valorile modificate ale programatorului pot fi apoi
transmise către dispozitivul OPTIMIZER IVs prin intermediul comenzii Program
(Programare).
Rețineți că valorile parametrilor modificați afișate pe ecranul programatorului NU
sunt transferate către dispozitivul IPG până la efectuarea comenzii Program
(Programare).
Dacă noile valori ale parametrilor nu produc efectul clinic dorit, acestea pot
fi anulate utilizând comanda Undo (Refacere). Această comandă resetează
parametrii dispozitivului la parametrii programați anterior.
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Comanda Urgent Programming (Programare urgentă) programează dispozitivul
OPTIMIZER IVs IPG cu valori standard ale parametrilor de siguranță (CCM OFF
(CCM dezactivat)). Există o pictogramă Urgent Programming (Programare
urgentă) în Programming Bar (Bara de programare) și pictograma echivalentă în
fila Tools (Instrumente) din Menu Bar (Bara de meniuri). Există, de asemenea,
un buton Emergency Programming (Programare în caz de urgență) pe bagheta
de programare.
Combinațiile utile de parametri pot fi stocate ca fișiere cu standard (acestea sunt,
uneori, denumite și „presetări efectuate de utilizator”). Extensia de fișier pentru
un fișier cu standard este „.tip”. După crearea unui anumit standard, standardul
poate fi încărcat pentru pacienții care necesită un set similar de valori programate.
Comenzile Open (Deschidere) și Save (Salvare) ale aplicației OMNI II
Programmer citesc și scriu date din și în fișierele .tip. Ca atare, aplicația OMNI II
Programmer poate fi utilizată și ca editor de standarde (consultați Secțiunea 3.6).
2.2.3

Instrumente de monitorizare

Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) oferă o interfață
a programatorului care are încorporat un canal de electrocardiografie. Traseul
ECG al pacientului este afișat în partea inferioară a ecranului aplicației OMNI II
Programmer.
Avertisment: Traseul ECG afișat este destinat doar pentru monitorizare și nu
pentru diagnosticare. Nu luați decizii clinice de diagnosticare
bazându-vă pe traseul ECG afișat. În special, este important
să rețineți faptul că gradientul graficului nu este gradientul tipic de
25 sau 50 mm/sec.
Aplicația OMNI II Programmer poate fi utilizată pentru a seta dispozitivul
OPTIMIZER IVs în Marker Mode (Mod Marker). „Markerii” sunt marcaje care
reprezintă diferitele stări ale dispozitivului și evenimentele detectate în timpul
funcționării acestuia. În acest mod, toate evenimentele detectate și generate de
dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG sunt afișate în fereastra ECG a pacientului
sincronizată cu semnalul ECG al pacientului.






Aplicația OMNI II Programmer păstrează un jurnal al tuturor interacțiunilor
care au loc cu dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG.
Segmente ale traseului ECG al pacientului (cu marcaje) pot fi înregistrate și
pot fi accesate cu ușurință utilizând opțiunile Log (Jurnal).
Dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG păstrează o evidență a tuturor
evenimentelor și stărilor care au avut loc. Aceste înregistrări pot fi descărcate
de pe dispozitivul OPTIMIZER IVs în aplicația OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software), iar numărul de apariții al fiecărui eveniment
poate fi vizualizat într-o fereastră Statistics (Statistici) a aplicației OMNI II
Programmer.
Aplicația OMNI II Programmer poate fi utilizată pentru a măsura impedanța
derivațiilor LS și RV.
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2.3

Utilizarea de bază a aplicației OMNI Smart Programmer

După selectarea butonului Clinical Mode (Mod Clinic) din caseta OMNI Smart de pe
ecranul Selector (Selectare), este lansată aplicația OMNI Smart Programmer, care oferă
diverse comenzi pentru comunicația cu, interogarea și programarea dispozitivului
OPTIMIZER Smart IPG.
2.3.1

Comunicația cu dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG

Medicul poate obține date de la dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG prin
intermediul baghetei de programare, care trebuie amplasată peste locul
implantului pacientului.
Atenție: Bagheta de programare trebuie curățată temeinic între utilizări și
acoperită cu folie sterilă atunci când este necesar, pentru a preveni
iritarea sau contaminarea pielii pacientului.
2.3.2

Interogare și programare

Dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG are un set de parametri care controlează
funcționarea acestuia. Valorile acestor parametri sunt denumite valori ale
(parametrilor) dispozitivului.
Aplicația OMNI Smart Programmer poate citi valorile dispozitivului prin
intermediul comenzii Interrogate (Interogare). Aceasta trebuie să fie prima
acțiune efectuată de medic pentru accesarea informațiilor din dispozitivul
OPTIMIZER Smart IPG. În cazul în care procesul de interogare s-a efectuat cu
succes, valorile dispozitivului sunt încărcate și afișate pe ecranul aplicației OMNI
Smart Programmer. Valorile afișate pe ecranul aplicației OMNI Smart
Programmer sunt denumite valori ale parametrilor.
De asemenea, medicul poate vizualiza unele dintre aceste valori într-o
reprezentare grafică.
Medicul poate examina și modifica valorile parametrilor utilizând aplicația OMNI
Smart Programmer. Valorile modificate ale parametrilor pot fi apoi transmise
către dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG prin intermediul comenzii Program
(Programare).
Rețineți că valorile parametrilor modificați afișate pe ecranul programatorului NU
sunt transferate către dispozitivul IPG până la efectuarea comenzii Program
(Programare).
Dacă noile valori ale parametrilor nu produc efectul clinic dorit, acestea pot fi
anulate utilizând comanda Undo (Refacere). Această comandă resetează
parametrii dispozitivului la parametrii programați anterior.
Comanda Urgent (Urgent) programează dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG cu
valorile standard ale parametrilor de siguranță (CCM OFF (CCM dezactivat)).
Comanda Urgent (Urgent) poate fi inițiată făcând clic pe butonul Urgent
(Urgent) din Tool Bar (Bara de instrumente) sau apăsând pe butonul Emergency
(Urgență) de pe bagheta de programare.
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Combinațiile utile de parametri pot fi stocate ca fișiere cu standard (acestea sunt,
uneori, denumite și „presetări efectuate de utilizator”). Extensia de fișier pentru
un fișier cu standard este „.tip”. După crearea unui anumit standard, standardul
poate fi încărcat pentru pacienții care necesită un set similar de valori programate.
Comenzile Open (Deschidere) și Save (Salvare) ale aplicației OMNI Smart
Programmer citesc și scriu date din și în fișierele cu standard (.tip). Ca atare,
aplicația OMNI Smart Programmer poate fi utilizată și ca editor de standarde
(consultați Secțiunea 4.5).
2.3.3

Instrumente de monitorizare

Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) oferă o interfață
a programatorului cu un canal de electrocardiografie încorporat. Traseul ECG al
pacientului este afișat în partea superioară a ecranului aplicației OMNI Smart
Programmer.
Avertisment: Traseul ECG afișat este destinat doar pentru monitorizare și nu
pentru diagnosticare. Nu luați decizii clinice de diagnosticare
bazându-vă pe traseul ECG afișat. În special, este important
să rețineți faptul că gradientul graficului nu este gradientul tipic de
25 sau 50 mm/sec.
Aplicația OMNI Smart Programmer poate fi utilizată pentru a seta dispozitivul
OPTIMIZER Smart IPG în Marker Mode (Mod Marker). „Markerii” sunt
marcaje care reprezintă diferitele stări ale dispozitivului și evenimentele detectate
în timpul funcționării acestuia. În acest mod, toate evenimentele detectate și
generate de dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG sunt afișate în fereastra ECG
sincronizată cu semnalul ECG al pacientului.





2.3.4

Aplicația OMNI Smart Programmer păstrează un jurnal al tuturor
interacțiunilor care au loc cu dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG.
Segmente ale traseului ECG al pacientului (cu marcaje) pot fi înregistrate
și apoi pot fi ușor accesate utilizând butonul Browse (Răsfoire) (consultați
Secțiunea 4.1.10).
Dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG păstrează o evidență a tuturor
evenimentelor și stărilor care au avut loc. Aceste înregistrări pot fi
descărcate de pe dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG în aplicația
OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software), iar numărul de apariții
ale fiecărui eveniment poate fi vizualizat în bara Statistics (Statistici)
a aplicației OMNI Smart Programmer (consultați Secțiunea 4.15).
Aplicația OMNI Smart Programmer poate fi utilizată pentru a măsura
impedanța derivațiilor LS și V (consultați Secțiunea 4.16).
Închiderea aplicației Programmer

Dacă faceți clic pe „X” în colțul din dreapta sus al ecranului aplicației
OMNI Smart Programmer, aplicația se va închide și programatorul va reveni la
ecranul de selecție.
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3.

SOFTWARE-UL OMNI II SOFTWARE

Software-ul OMNI II Software este o aplicație care este utilizată pentru citirea și modificarea
parametrilor care controlează OPTIMIZER IVs IPG. Această secțiune descrie diferitele funcții
ale OMNI II Software.

Ecranul aplicației OMNI II Programmer

3.1

La pornirea software-ului OMNI II Software, aplicația OMNI II Programmer afișează
ecranul principal, care include următoarele:


Title Bar (Bara de titlu)



Menu Bar (Bara de meniuri) (cu conținutul afișat al filei selectate)



Filele Parameter (Parametru)



Programming Bar (Bara de programare)



Bara Log (Jurnal)



Fereastra ECG



Bara Statistics (Statistici)



Status Bar (Bara de stare)

Figura 6: Ecranul principal al aplicației OMNI II Programmer
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3.1.1

Title Bar (Bara de titlu)

Title Bar (Bara de titlu) este afișată în partea de sus a ferestrei. Aceasta identifică
software-ul care rulează în acel moment și sursa datelor, care poate fi:


Un dispozitiv OPTIMIZER IVs IPG, caz în care sunt afișate numărul de
serie al dispozitivului și data și ora ultimei interogări sau



Un fișier care conține valorile nominale ale unui anumit model, caz în care
este afișat numele acestuia sau



Un fișier care conține un set de valori ale parametrilor deja utilizate și
salvate, caz în care este afișat numele acestuia.

3.1.2

Menu Bar (Bara de meniuri)

Menu Bar (Bara de meniuri) este afișată sub Title Bar (Bara de titlu). Aceasta
conține comenzile aplicației OMNI II Programmer grupate în următoarele file:


File (Fișier): conține comenzi pentru citirea și setarea parametrilor
dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG, comenzi de manipulare a fișierelor
și comenzi pentru fișierele cu standard.



Tools (Instrumente): conține comenzi de comunicație utilizate pentru
diagnosticare, programare, precum și instrumente de diagnosticare LS.



View (Vizualizare): conține comenzi pentru a comuta vizualizările.



Communication (Comunicație): conține comenzi pentru utilizare și
monitorizare de la distanță.



Log (Jurnal): conține instrumente pentru crearea, înregistrarea, filtrarea și
exportarea fișierului jurnal.



Info (Informații): conține comenzi utilizate pentru a afișa informații
despre dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG și versiunea OMNI II Software,
precum și informații despre bateria interfeței și o comandă Help (Ajutor).

Selectați fila pentru a afișa lista de opțiuni/comenzi din fiecare filă.
Pentru a iniția opțiunea/comanda dorită, selectați pictograma corespunzătoare
acesteia.
În cazul în care o opțiune sau o comandă are un nume urmat de puncte, acest
lucru indică faptul că va fi afișată o casetă de dialog ori de câte ori este selectată
această opțiune sau această comandă.
Atunci când o pictogramă de comandă se afișează în culoare gri în meniu, acest
lucru indică faptul că acea comandă nu este disponibilă în momentul respectiv.
Conținutul fiecărei file din Menu Bar (Bara de meniuri) este afișat în tabelele care
încep pe pagina următoare.
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3.1.2.1 Meniul filei File (Fișier)
Numele comenzii

Descriere

Interrogate
(Interogare)

Citește valorile parametrilor dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG.
Aceste valori devin valorile programatorului aplicației OMNI II
Programmer.

Program
(Programare)

Setează valorile dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG cu valorile curente
ale programatorului aplicației OMNI II Programmer. Această comandă
este activată numai dacă nu apare niciun conflict de parametri.

Undo (Refacere)

Dacă dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG a fost reprogramat cu un nou set
de valori ale parametrilor, comanda Undo (Refacere) resetează valorile
dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG la cele programate anterior.

Cancel (Anulare)

Dacă oricare dintre valorile programatorului este modificată, opțiunea
Cancel (Anulare) devine disponibilă. Selectarea acestei comenzi va
reseta valorile programatorului la ultimele valori interogate/
programate. Dacă nu a fost interogat niciun dispozitiv și datele au fost
încărcate dintr-un fișier .tip, parametrii programatorului sunt setați la
valorile definite în fișier.

Open device model Permite utilizatorului să aleagă modelul dispozitivului care este interogat
(Deschidere model sau programat.
dispozitiv)
Open standard…
(Deschidere
standard…)

Citește un fișier cu standard (.tip) care conține valorile salvate ale
aplicației OMNI II Programmer. Deschide o fereastră care permite
utilizatorului să aleagă numele și locația fișierului cu standard
salvat (.tip).

Save current
standard…
(Salvare standard
curent…)

Scrie un fișier cu standard (.tip) care conține valorile curente ale
aplicației OMNI II Programmer. Se afișează o fereastră care solicită
numele și locația fișierului .tip.

Backup (Copiere
de rezervă)

Salvează datele sesiunii pe unitatea flash amovibilă.

Restore
(Restaurare)

Restaurează datele sesiunii de pe unitatea flash amovibilă.

Print preview
(Previzualizare
înaintea tipăririi)

Afișează o previzualizare a listei valorilor curente ale aplicației OMNI II
Programmer care urmează să fie tipărite.

Lista valorilor curente ale aplicației OMNI II Programmer este trimisă
Print current
către imprimanta implicită.
standard…
(Tipărire standard
curent…)
Exit (Ieșire)

Închide aplicația OMNI II Programmer.
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3.1.2.2 Meniul filei Tools (Instrumente)
Numele comenzii

Descriere

Stop CCM™
(Oprire CCM™)

Programează dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG pentru a opri
administrarea terapiei de modulare a contractilității cardiace.

Doctor session
(Sesiune medic)

Permite medicului să încerce tranzitoriu terapia de modulare
a contractilității cardiace, indiferent de programul programat pentru
administrarea CCM™.

Marker Mode
(Mod Marker)

Setează dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG la Marker Mode
(Mod Marker) adică, evenimentele Marker sunt afișate în fereastra
ECG pentru fiecare eveniment detectat și generat.

Statistics…
(Statistici…)

Deschide fereastra Statistics (Statistici).

A sensing threshold Afișează o fereastră prin care utilizatorul poate obține și seta pragurile
(Prag de detectare A) de detectare atrială.
V sensing threshold Afișează o fereastră prin care utilizatorul poate obține și seta pragurile
(Prag de detectare V) de detectare ventriculară.
Deschide fereastra Local Sense Diagnostics (Diagnosticare detectare
LS diagnostics…
(Diagnosticare LS…) locală).
Impedance…
(Impedanță…)

Deschide fereastra Impedance (Impedanță) care permite utilizatorului să
solicite dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG să măsoare impedanțele
derivațiilor RV și LS.

Resetează dispozitivul OPTIMIZER IVs. Această comandă trebuie
Reset Device
(Resetare dispozitiv) utilizată numai dacă aplicația OMNI II Programmer raportează că
dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG care este interogat se află în modul
„DOWN” (Dezactivare) (OOO sigur, fără modul de revenire CCM™).
Urgent
Programming
(Programare
urgentă)

Programează dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG cu valori standard
de siguranță în caz de urgență (OOO, fără administrarea
semnalului CCM™).

Time… (Ora…)

Afișează setările orei curente ale ceasurilor în timp real din dispozitivul
OPTIMIZER IVs IPG și tableta PC OMNI II Programmer. Fereastra
deschisă prin această opțiune de meniu permite setarea orei
dispozitivelor. (Setarea orei dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG este
utilizată de mecanismul de planificare a administrării semnalului
CCM™ pentru a activa și pentru a dezactiva administrarea zilnică
a semnalului CCM™).

Set system time…
(Setare oră
sistem…)

Permite utilizatorului să seteze ora sistemului OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software). Acest lucru este similar cu setarea orei
PC-ului.
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3.1.2.3 Meniul filei View (Vizualizare)
Numele comenzii

Descriere

Toggle graph view Comută între vizualizarea Parameter (Parametru) și vizualizarea grafică
Static/Dynamic (Statică/dinamică) în aplicația OMNI II Programmer.
(Comutare
vizualizare grafică) Unele dintre valorile parametrilor programatorului sunt afișate într-un
mod grafic. Consultați Secțiunea 3.1.2.
Toggle dynamic
view (Comutare
vizualizare
dinamică)

Comută între vizualizarea grafică Static (Statică) și vizualizarea grafică
Dynamic (Dinamică) în aplicația OMNI II Programmer.
În Dynamic View (Vizualizare dinamică), traseul ECG pentru fiecare
contracție cardiacă este afișat în vizualizarea grafică împreună cu
evenimentele Marker. Această vizualizare este disponibilă numai dacă
Marker Mode (Mod Marker) este activat.
În Static View (Vizualizare statică), numai valorile parametrilor sunt
afișate în vizualizarea grafică și pot fi modificate prin glisare și fixare.
În acest mod nu sunt afișate evenimente Marker.

Marker detail
(Detaliu marker)

Deschide o fereastră Marker extinsă.

3.1.2.4 Meniul filei Communication (Comunicație)
Numele comenzii

Descriere

Connect
(Conectare)

Deschide fereastra OMNI II Programmer Client (Client OMNI II
Programmer) care permite utilizatorului să inițieze o sesiune de la
distanță.

Send message…
(Trimitere
mesaj…)

Deschide fereastra Chat message (Mesaj în chat), care permite
utilizatorului să schimbe mesaje în chat cu perechea aflată la distanță.

Master
(Coordonator)

Trece aplicația OMNI II Programmer în Master Mode (Mod
coordonator), care permite utilizatorului să controleze dispozitivul.

Slave (Subordonat) Pune aplicația OMNI II Programmer în Slave Mode (Mod subordonat)
și permite utilizatorului de la distanță să controleze programatorul local.
Show Client
Window (Afișare
fereastră Client)

Afișează fereastra OMNI II Programmer Client (Client OMNI II
Programmer) (dacă a fost inițiată o sesiune de la distanță).
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3.1.2.5 Meniul filei Log (Jurnal)
Numele comenzii

Descriere

Log browser
(Răsfoire jurnal)

Deschide fereastra Marker pentru vizualizare.

Open log file…
(Deschidere
fișier jurnal…)

Deschide o fereastră care permite utilizatorului să aleagă din lista
fișierelor Marker salvate.

Compare
programs…
(Comparare
programe…)

Deschide o fereastră care afișează diferențele din parametrii găsiți între
valoarea Old (veche) și valoarea Current (curentă).

Log filter…
(Filtru jurnal…)

Deschide o fereastră prin care utilizatorul poate filtra un jurnal la
evenimentele de sesiune înregistrate dorite.

Add log bookmark Adaugă un marcaj în jurnal în timpul înregistrării acestuia pentru
(Adăugare marcaj a adnota un eveniment dorit.
în jurnal)
Start Recording
(Începere
înregistrare)

Începe înregistrarea ECG a pacientului.

Export programs
(Exportare
programe)

Scrie un fișier text care conține valorile parametrilor curenți.

Export statistics
(Exportare
statistici)

Scrie un fișier text care conține valorile contoarelor statistice.

Export marker
(Exportare
marker)

Scrie un fișier text care conține valorile markerilor.

Upload/Download Deschide o fereastră care permite utilizatorului să transfere fișiere jurnal
între OMNI II Programmer și serverul de la distanță.
log (Încărcare/
Descărcare jurnal)
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3.1.2.6 Meniul filei Info (Informații)
Numele comenzii

Descriere

IPG Version
(Versiune
dispozitiv IPG)

Afișează versiunea firmware a dispozitivului IPG interogat.

Interface battery
(Baterie interfață)

Citește tensiunea bateriei cu litiu din caseta de interfață a OMNI II
Programmer.

Interface version
(Versiune
interfață)

Afișează versiunea firmware a casetei de interfață a OMNI II
Programmer.

Help… (Ajutor…)

Deschide fereastra Help (Ajutor).

About…
(Despre…)

Afișează informații despre versiunea OMNI II Software.

3.1.3

Filele Parameter (Parametru)

Setul de parametri al dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG este afișat de șase
ecrane cu parametri amplasate în șase file. Fiecare dintre aceste ecrane afișează un
set diferit de valori ale parametrilor, grupate în următoarele file:


A/V: afișează numărul de serie și tensiunea bateriei dispozitivului
interogat, modul operațional, precum și parametrii de detectare și
sincronizare cardiacă atrială și ventriculară.



CCM™ Train (Tren CCM™): conține parametrii care definesc
semnalul CCM™.



CCM™ Inhibit (Inhibare CCM™): conține
configurarea mecanismului de inhibare CCM™.



LS (Detectare locală): conține parametrii pentru mecanismul Local Sense
(Detectare locală).



CCM™ Schedule (Program CCM™): conține parametrii pentru
configurarea programului de administrare a semnalului CCM™.



Charger (Încărcător): conține parametrii asociați cu alarmele care trebuie
raportate către încărcător.

parametrii

pentru

Acțiunile disponibile sunt:


Interogați (adică citiți valorile curente ale parametrilor dispozitivului)



Modificați valorile parametrilor prin funcțiile de editare disponibile



Programați (adică transmiteți dispozitivului un set de valori compatibile
ale parametrilor)
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Figura 7: Fila A/V Parameter (Parametri A/V)

Figura 8: Fila CCM™ Train Parameter (Parametri tren CCM ™)

Figura 9: Fila CCM™ Inhibit Parameter (Parametri inhibare CCM™)
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Figura 10: Fila LS Parameter (Parametri LS)

Figura 11: Fila CCM™ Schedule Parameter (Parametri program CCM™)

Figura 12: Fila Charger Parameter (Parametri încărcător)
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Valorile parametrilor sunt afișate în două moduri diferite:


Pentru activarea/dezactivarea parametrilor (cum ar fi CCM™ Channels
(Canale CCM™)), se utilizează casete de selectare, iar un simbol  indică
faptul că opțiunea este selectată. Pentru a modifica opțiunea, selectați
caseta din stânga numelui parametrului.



Pentru parametrii care au un set de valori posibile, valoarea parametrului
este afișată într-o casetă. Pentru a modifica valoarea acestor parametri
(programator), selectați valoarea din casetă și se va afișa o fereastră cu
toate valorile posibile pentru parametrul selectat. Pentru a modifica
valoarea parametrului, selectați noua valoare din listă. În plus, ferestrele
listei de valori au o „piuneză” în colțul din stânga sus. Selectarea acestei
„piuneze” menține fereastra deschisă (în caz contrar, fereastra se va
închide automat după selectarea unei valori). Selectarea casetei X din
colțul din dreapta sus închide o fereastră a listei de valori care are
„piuneza” activată.

Unii parametri depind în mod direct de alții (cum ar fi frecvențele și perioadele).
În astfel de cazuri, modificarea valorii unui parametru va modifica automat
valoarea parametrilor care depind în mod direct de acesta.
Există, de asemenea, parametri pentru care valorile sunt valide numai atunci când
alți parametri sunt activați sau au anumite valori (de exemplu, dacă modul
operațional al dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG este Standby (OOO)
(Așteptare), nu există parametri valizi). Atunci când setarea unui parametru nu are
sens în contextul altor parametri, valoarea acestuia nu este afișată.
Atunci când este selectată o valoare a parametrului care este incompatibilă cu alte
valori ale parametrilor, apare un conflict de parametri. Când apar astfel de situații,
un mesaj de eroare este afișat în Programming Bar (Bara de programare)
(consultați Secțiunea 3.1.4 pentru mai multe informații). Atât timp cât există un
conflict de parametri, aplicația OMNI II Programmer nu va permite programarea
dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG cu noi valori ale parametrilor. În acest fel se
asigură faptul că numai configurațiile de parametri compatibile pot fi descărcate
pe dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG. Pentru a rezolva conflictul, trebuie
selectate noi valori pentru parametrii aflați în conflict.
Vă reamintim că valorile parametrilor afișate pe ecran sunt valorile
programatorului, care pot fi diferite de valorile curente ale dispozitivului. Pentru
informații privind convenția de culori utilizată, consultați Secțiunea 3.4.1.
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3.1.4

Programming Bar (Bara de programare)

Programming Bar (Bara de programare) se află în partea dreaptă a filelor
Parameter (Parametru). Aceasta conține șapte butoane; dintre care unele
corespund comenzilor de meniu:

Figura 13: Programming Bar (Bara de programare)
Programming Bar (Bara de programare) are două scopuri:
1. Oferă o metodă de acces rapid la comenzile esențiale ale aplicației
OMNI II Programmer, prin intermediul unei bare de programare cu
următoarele butoane:
a. Interrogate (Interogare): Pentru obținerea valorilor parametrilor
efectivi ai dispozitivului implantat.
b. Program (Programare): Pentru transmiterea unui set compatibil de
valori ale parametrilor către dispozitivul activ. Acest buton luminează
intermitent în albastru ori de câte ori a fost modificată o valoare a
programatorului și nu există niciun conflict de parametri. Acest lucru
indică faptul că valorile dispozitivului OPTIMIZER IVs sunt diferite
de valorile programatorului. Dacă există un conflict de parametri, acest
buton este dezactivat până la rezolvarea conflictului.
c. Cancel/Undo (Anulare/Refacere): În funcție de context - anulează
modificările care nu au fost transmise încă sau restaurează valorile
anterioare ultimei acțiuni de programare.
d. CCM™ On (CCM™ activat): (afișat atunci când CCM este OFF
(Dezactivat)) Activează administrarea semnalului CCM™ prin
programarea parametrului CCM Mode (Mod CCM) la Timed
(Temporizat).
e. CCM™ is On (CCM™ este activat): Afișat când administrarea
semnalului CCM™ este ON (Activată).
f. Stop CCM™ (Oprire CCM™): (afișat când CCM™ este ON
(Activat)) Dezactivează administrarea semnalului CCM™ prin
programarea parametrului CCM Mode (Mod CCM) la CCM OFF
(CCM dezactivat).
g. CCM™ is Off (CCM™ este dezactivat): Afișat când administrarea
semnalului CCM™ este OFF (Dezactivată).
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h. Urgent programming (Programare urgentă): Programează
dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG cu un set de parametri de siguranță
(Mod OOO, CCM OFF (CCM dezactivat)).
i. Marker Mode (Mod Marker): Comută inițierea și încheierea Marker
Mode (Mod Marker).
2. Fereastra de sub butoane afișează mesajele de conflict de parametri.
Aceste mesaje indică ce valori ale parametrilor sunt în conflict, de ce sunt
parametrii în conflict și numele filei de parametri în care apar parametrii
în conflict. Atunci când este selectat un mesaj de eroare, se afișează o listă
a parametrilor care sunt în conflict. Atunci când este selectat un parametru
din această listă, se afișează o fereastră pop-up cu toate valorile sale
posibile, permițând modificarea directă a valorii parametrului în conflict.
Consultați Secțiunea 3.4.2 pentru modalități prin care se pot rezolva
conflictele de parametri.

Figura 14: Exemplu de mesaj de conflict de parametri
3.1.5

Bara Log (Jurnal)

Un fișier special din aplicația OMNI II Programmer conține o înregistrare
(jurnal) a tuturor interacțiunilor dintre dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG și
aplicația OMNI II Programmer, inclusiv data și ora când au avut loc aceste
interacțiuni.

Figura 15: Bara Log (Jurnal)
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Mai multe informații privind un eveniment din jurnal pot fi obținute făcând dublu
clic pe eveniment în bara Log (Jurnal). Dacă există date asociate evenimentului
selectat, se întâmplă următoarele:


Dacă este ales un eveniment Interrogation (Interogare) sau
Programming (Programare), valorile parametrilor afișate de aplicația
OMNI II Programmer reprezintă setul de valori prezente în momentul în
care a avut loc evenimentul selectat.



Dacă este ales un eveniment care implică Statistics (Statistici)
(golire/încărcare/resetare), valorile barei Statistics (Statistici) sunt setate la
valorile prezente în momentul în care a avut loc evenimentul selectat.



Pentru toate celelalte evenimente înregistrate (Bookmarks (Marcaje),
începerea/încheierea Marker Mode (Mod Marker) etc.), se afișează un
mesaj care indică faptul că evenimentul nu mai are date asociate de afișat.

3.1.6

Fereastra ECG

Această fereastră este afișată în partea de jos a ecranului. Aceasta derulează în
timp real înregistrarea ECG a pacientului.
Atunci când dispozitivul OPTIMIZER IVs se află în Marker Mode (Mod
Marker), markerii sunt afișați pe traseul ECG pentru diferitele evenimente și stări
care pot apărea.

Figura 16: Fereastra ECG în Marker Mode (Mod Marker)
Informațiile de referință legate de traseu și de culoare sunt afișate într-o
fereastră mică.

Figura 17: Fereastra References (Referințe)
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Evenimentele Marker sunt afișate după cum urmează:


Evenimentele detectate, sub linia de referință, sunt reprezentate de markeri
cu linii colorate care utilizează următoarele convenții de culori:
o Purpuriu: Eveniment de detectare atrială
o Verde: Eveniment de detectare ventriculară
o Negru: Eveniment Local Sense (Detectare locală)

Aceste referințe de culoare sunt afișate în fereastra ECG a ecranului aplicației
OMNI II Programmer.


Administrarea semnalului CCM™ este reprezentată de un marker în formă
de dreptunghi albastru deasupra liniei de referință, marker a cărui lungime
reprezintă durata semnalului CCM™.

În plus, sunt afișate etichete care indică momentul în care apar următoarele stări:


PVC: două evenimente succesive de detectare ventriculară fără să fi
intervenit un eveniment de detectare atrială



AT: frecvența contracțiilor cardiace atriale peste limita frecvenței de
tahicardie atrială



VT: frecvența contracțiilor cardiace ventriculare peste limita frecvenței de
tahicardie ventriculară



A Noise (Zgomot A): zgomot detectat pe canalul de detectare atrial



V Noise (Zgomot V): zgomot detectat pe canalul de detectare ventricular



Long AV (AV lung): intervalul AV detectat este mai lung decât limita
„Long AV” (AV lung)



Short AV (AV scurt): intervalul AV detectat este mai scurt decât limita
„Short AV” (AV scurt)

Avertisment: Traseul ECG afișat nu trebuie utilizat pentru luarea deciziilor
clinice. Deciziile medicale trebuie să se bazeze numai pe un
dispozitiv independent de măsurare a ECG.


Starea administrării semnalului CCM™ este indicată de etichete, precum
și de culoarea de fundal a ferestrei ECG, după cum urmează:
o Inactive (Inactiv): această etichetă se afișează în partea stângă sus
a ferestrei ECG atât timp cât administrarea CCM™ nu se află în
modul Active (Activ). Culoarea de fundal a ferestrei ECG este albă în
acest caz.
o Active-On (Activ-Activat): această etichetă se afișează în partea
stângă sus a ferestrei ECG, atât timp cât administrarea CCM™ se află
în modul Active (Activ) și în modul On (Activat). Culoarea de fundal
a ferestrei ECG este verde în acest caz.
o Active-Off (Activ-Dezactivat): această etichetă se afișează în partea
stângă sus a ferestrei ECG, atât timp cât administrarea CCM™ se află
în modul Active (Activ), dar în modul Off (Dezactivat). Culoarea de
fundal a ferestrei ECG este gri în acest caz.
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3.1.7

Bara Statistics (Statistici)

Dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG acumulează o înregistrare statistică
a evenimentelor și stărilor care apar pe măsură ce funcționează. Această
înregistrare se afișează în bara Statistics (Statistici), indicând numărul de apariții
ale fiecărui tip de eveniment. Evenimentele luate în considerare sunt următoarele:

Figura 18: Bara Statistics (Statistici)


Intervale
o Perioadă: Intervalul R-R în milisecunde.
o AV: Intervalul AV în milisecunde.



A/V
o A: numărul de evenimente atriale detectate.
o V: numărul de evenimente ventriculare dreapta detectate.



CCM™
o Train (Tren CCM™): numărul de semnale CCM™ administrate.
o LS Inhibit (Inhibare LS): numărul de inhibări ale administrării
semnalului CCM™ din cauza evenimentelor Local Sense (Detectare
locală) detectate în afara ferestrei LS Alert (Alertă LS).
o LS Alert (Alertă LS): numărul de contracții cardiace în care au avut
loc evenimente Local Sense (Detectare locală) în interiorul ferestrei
LS Alert (Alertă LS).
o Not LS Alert (Fără Alertă LS): numărul de contracții cardiace în care
au avut loc evenimente Local Sense (Detectare locală), dar nu în
interiorul ferestrei LS Alert (Alertă LS).



CCM™ Inhibit (Inhibare CCM™)
o A Noise (Zgomot A): de câte ori a fost detectat Atrial Noise
(Zgomot atrial).
o V Noise (Zgomot V): de câte ori a fost detectat Ventricular Noise
(Zgomot ventricular).
o PVC: de câte ori a fost detectată Premature Ventricular Contraction
(Contracție ventriculară prematură).
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o Short AV (AV scurt): de câte ori a fost detectată o stare Short AV
(AV scurt).
o Long AV (AV lung): de câte ori a fost detectată o stare Long AV
(AV lung).
o AT: de câte ori frecvența contracțiilor cardiace atriale instantanee
a depășit limita frecvenței de tahicardie atrială.
o VT: de câte ori frecvența contracțiilor cardiace ventriculare
instantanee a depășit limita frecvenței de tahicardie ventriculară.
Atunci când dispozitivul OPTIMIZER IVs se află în Marker Mode (Mod
Marker) și în raza de comunicație a sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software), conținutul contoarelor Statistics (Statistici) se modifică
dinamic, prezentând numărul curent de apariții pentru fiecare tip de eveniment.
3.1.8

Status Bar (Bara de stare)

Evenimentul de comunicație curent (de exemplu: interogare, programare, gata)
este afișat pe ultima linie a ecranului împreună cu procentajul de încărcare
a bateriei laptopului și cu data și ora sistemului.

3.2

Vizualizare grafică

O vizualizare grafică este disponibilă în aplicația OMNI II Programmer pentru a afișa
unii dintre parametrii dispozitivului OPTIMIZER IVs într-un grafic ușor de înțeles.
Această fereastră afișează următoarele valori ale parametrilor:


Right Heart Sensing (Detectare partea dreaptă a inimii)
o Atrial Sensitivity (Sensibilitate atrială)
o Ventricular Sensitivity (Sensibilitate ventriculară)
o Atrial Refractory Period (PVARP) (Perioadă refractară atrială)
o Ventricular Refractory Period (Perioada refractară ventriculară)
o Short AV Limit (Limita AV scurt)
o Long AV Limit (Limita AV lung)



Local sense (Detectare locală)
o LS Sensitivity (Sensibilitate LS)
o LS Alert Window Start (Începere fereastră Alertă LS)
o LS Alert Window Width (Durată fereastră Alertă LS)
o Pre Atrial LS Refractory Period (Perioadă refractară LS pre-atrială)
o Post Atrial LS Refractory Period (Perioadă refractară LS post-atrială)
o Pre Ventricular LS Refractory Period (Perioadă refractară LS preventriculară)
o Post Ventricular LS Refractory Period (Perioadă refractară LS postventriculară)
o Post LS Refractory Period (Perioadă refractară post-LS)
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CCM™ Signal (Semnal CCM™)
o Number of pulses in CCM™ pulse train (Numărul de impulsuri din trenul
de impulsuri CCM™)
o Trigger-to-CCM™ signal delay (coupling interval) (Întârzierea declanșării
semnalului CCM™ (interval de cuplare))
o CCM™ signal initial amplitude (Amplitudinea inițială a semnalului CCM™)
o Phase duration of individual phases in each CCM™ pulse in CCM™ pulse
train (Durata de fază a fazelor individuale în fiecare impuls CCM™ din
trenul de impulsuri CCM™)

Această fereastră afișează, de asemenea, un marker în partea stângă sus
a afișajului, indicând poziția cursorului în msec. De asemenea, amplasează textul
„Modified” (Modificat) alături de marker atunci când un parametru a fost
modificat în această fereastră.
Convențiile pentru acest grafic sunt:


Evenimentele atriale, ventriculare și LS sunt afișate ca linii verticale sub axa
orizontală a graficului.



Pragurile de detectare sunt afișate ca dreptunghiuri mici sub evenimentele
detectate. Distanța față de axă este proporțională cu valorile acestora.



Perioadele refractare LS sunt afișate ca dreptunghiuri albastru deschis cu
lățimea corespunzătoare, cu o margine cu linie punctată.



Fereastra LS Alert (Alertă LS) este afișată ca un dreptunghi galben deschis cu
lățimea corespunzătoare, cu o margine cu linie punctată.



Trenul de impulsuri CCM™ este afișat ca o undă pătrată.



Faza de echilibrare este afișată ca o zonă verde.



Fereastra de zgomot este afișată ca o zonă roșu deschis.



Pentru evenimentele LS care se încadrează în afara graficului, ora de apariție
a acestora este indicată într-o zonă gri situată în partea stângă a graficului.

Vizualizarea grafică poate fi setată ca fiind Dynamic (Dinamică) sau Static
(Statică).
3.2.1

Dynamic View (Vizualizare dinamică)

În Dynamic View (Vizualizare dinamică), o perioadă a traseului ECG curent este
afișată alături de parametrii (grafici), care apar așa cum este descris mai sus,
împreună cu evenimentele Marker. Dynamic View (Vizualizare dinamică) este
disponibilă numai dacă Marker Mode (Mod Marker) este activat. În această
vizualizare nu este permisă nicio modificare a valorilor parametrilor. În cazul în
care se efectuează o încercare de modificare a valorii unui parametru, modul
grafic comută automat la Static View (Vizualizare statică).
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Figura 19: Vizualizarea grafică (Dinamică)
3.2.2

Static View (Vizualizare statică)

În Static View (Vizualizare statică), traseul ECG nu este afișat, sunt afișate numai
valorile parametrilor, care pot fi modificate. Pentru a modifica valoarea unui
parametru, glisați-l cu cursorul în interiorul graficului în poziția dorită (valoarea
numerică a parametrului este afișată în timp ce îl indicați sau îl mutați). Pentru
a avea acces la lista valorilor posibile pentru un parametru, selectați-l cu cursorul.

Figura 20: Vizualizarea grafică (Statică)
Efectuarea unui clic pe butonul stâng al mouse-ului tastaturii sau atingerea ecranului cu
stiloul cauzează mărirea graficului. Efectuarea unui clic pe butonul drept al mouse-ului
tastaturii sau atingerea ecranului cu butonul apăsat al stiloului cauzează micșorarea
graficului. O bară de derulare se afișează în partea de jos a graficului atunci când acesta
este mărit.
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În plus, poziția cursorului în raport cu evenimentul ventricular este indicată în partea
stângă sus a graficului.
Pentru valorile parametrilor din vizualizarea grafică este, de asemenea, utilizată convenția
de culori negru/albastru/roșu (programat, în așteptare, conflict).

3.3

Interogare
3.3.1

Comunicația cu dispozitivul implantat OPTIMIZER IVs IPG

Poziționați bagheta de programare peste locul implantului, la o distanță de cel
mult 3,5 cm (1,4 inchi) față de dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG implantat.
O lumină verde sau galbenă intermitentă a indicatorului de intensitate
a semnalului indică faptul că dispozitivul IPG se află în raza de comunicație
a baghetei de programare. O lumină roșie intermitentă indică faptul că distanța
este excesivă și comunicațiile pot fi dificile. Absența luminii înseamnă că bagheta
de programare și dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG sunt complet în afara razei de
comunicație sau că bateria dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG este complet
descărcată și, prin urmare, nu poate să comunice cu bagheta de programare.
3.3.2

Interogarea dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG

Pentru a citi valorile parametrilor dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG, efectuați
una dintre următoarele acțiuni:


Apăsați butonul Interrogate (Interogare) de pe bagheta de programare sau



Selectați pictograma Interrogate (Interogare) din fila File (Fișier) din
Menu Bar (Bara de meniuri) sau



Selectați butonul Interrogate (Interogare) din Programming Bar (Bara
de programare)

În cazul în care interogarea s-a efectuat cu succes, aplicația OMNI II Programmer
va afișa mesajul „Interrogation OK” (Interogare OK). Numărul de serie și
tensiunea bateriei dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG interogat se vor afișa în
fila de parametri A/V de pe ecranul programatorului.
Totuși, dacă bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de interogare poate eșua. În cazul în care apare
o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Interrogation
Error” (Eroare de interogare) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și
Cancel (Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și selectarea butonului Retry (Reîncercare) sau prin apăsarea
butonului Interrogate (Interogare), aflate pe bagheta de programare.
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3.4

Modificarea valorilor parametrilor

Parametrii dispozitivului OPTIMIZER IVs sunt organizați în șase categorii:


A/V: Afișează numărul de serie al dispozitivului IPG, tensiunea bateriei, modul
de operare, detectarea părții drepte a inimii și parametrii de sincronizare.



CCM™ Train (Tren CCM™): Parametrii care definesc semnalul CCM™.



CCM™ Inhibit (Inhibare CCM™): Parametrii care cauzează inhibarea terapiei
de modulare a contractilității cardiace.



LS: Parametrii de detectare și sincronizare pentru Local Sense (Detectare locală).



CCM™ Schedule (Program CCM™): Parametrii care controlează administrarea
programată a semnalelor CCM™.



Charger (Încărcător): Limitele parametrilor măsurate de încărcătorul
Mini Charger care, dacă sunt depășite, determină încărcătorul Mini Charger să
afișeze un cod numeric corespunzător limitei care a fost depășită.

Există o filă de programare în aplicația OMNI II Programmer pentru fiecare dintre aceste
grupuri. Valorile parametrilor pot fi vizualizate și modificate pe ecranele marcate de
aceste file.
Pentru a modifica valoarea unui parametru, efectuați pașii următori:


Selectați fila în care se afișează parametrul de modificat.



Selectați valoarea parametrului de modificat. Se va afișa o fereastră cu toate
valorile posibile ale acestuia.



Selectați noua valoare din listă. Această valoare va deveni noua valoare
a parametrului.



Casetele de selectare sunt utilizate pentru activarea/dezactivarea parametrilor.
Un simbol de tip bifă () indică faptul că opțiunea este selectată. Pentru
a modifica opțiunea, selectați caseta din partea stângă a numelui parametrului.

Atunci când setarea unei valori a parametrului nu este aplicabilă în contextul altor
parametri selectați, valoarea acestuia nu este afișată.
Rețineți că valorile parametrilor afișați pe ecranul programatorului nu sunt transferate
către dispozitivul IPG până la emiterea comenzii Program (Programare). Rețineți,
de asemenea, că nu este necesar să țineți bagheta de programare peste dispozitivul
OPTIMIZER IVs IPG în timp ce parametrii sunt modificați pe ecranul programatorului.
Odată ce parametrul modificat este gata să fie programat în dispozitiv, asigurați
amplasarea corectă a baghetei de programare peste locul implantului și emiteți comanda
Program (Programare).
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3.4.1

Convenția de culoare a parametrilor

Următoarea convenție de culori este utilizată pentru a reprezenta valorile și
conflictele programatorului:


Negru: pentru valorile curente ale parametrilor dispozitivului
OPTIMIZER IVs IPG; adică ultimele valori interogate/programate ale
parametrilor.



Albastru: pentru valorile permise modificate; adică valori ale parametrilor
care sunt diferite de valorile programate care, dacă sunt selectate, nu vor
avea ca rezultat un conflict de parametri.



Roșu: pentru valori nepermise modificate; adică valori ale parametrilor
care sunt diferite de valorile programate care, dacă sunt selectate, vor avea
ca rezultat un conflict de parametri.

În lista valorilor posibile pentru un anumit parametru este, de asemenea, utilizată
convenția de culori negru/albastru/roșu (programat, în așteptare, conflict). Astfel,
utilizatorul poate vedea toate cele trei tipuri de valori ale parametrilor afișate în
lista de opțiuni de parametri și poate ști în avans dacă alegerea unei anumite valori
a parametrului va avea, sau nu, ca rezultat un conflict de parametri.
3.4.2

Conflicte de parametri

Atunci când sunt selectate valori ale parametrilor care sunt incompatibile între ele,
apare un conflict de parametri. Conflictele tipice apar din încercarea de
a programa intervale de sincronizare care ar trebui să însumeze mai puțin decât alt
parametru programat. Aplicația OMNI II Programmer nu va permite programarea
dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG cu valori ale parametrilor care vor avea ca
rezultat un conflict de parametri.
Atunci când apare un conflict de parametri, valorile parametrilor care se află în
conflict sunt afișate în roșu. În plus, un mesaj de eroare este afișat în
Programming Bar (Bara de programare) pentru fiecare parametru aflat în conflict.
Mesajele de eroare de conflict de parametri includ:


Valorile parametrilor care sunt în conflict.



O explicație a motivului pentru care a apărut conflictul.



Numele filelor de programare în care apar parametrii în conflict.

Pentru a rezolva un conflict de parametri, trebuie selectate valori noi pentru
parametrii care cauzează conflictul. Vizualizarea parametrilor în conflict poate fi
realizată rapid prin următoarele acțiuni:


Selectați mesajul de eroare. Se afișează o listă a parametrilor în conflict.



Selectați un nume de parametru din această listă pentru a afișa un tabel cu
toate valorile posibile ale acestuia.



Selectați o nouă valoare „Blue” (Albastru) pentru parametru din lista
valorilor parametrilor.
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Parametrii aflați în conflict pot fi găsiți și direct în filele de programare, deoarece
aceste valori apar cu roșu. Căutați numele filelor asociate cu erorile în mesajul de
eroare afișat în Programming Bar (Bara de programare).
Vă rugăm să rețineți că este permis să selectați un parametru care cauzează un
conflict, cu condiția să fie modificată o valoare a unui alt parametru care rezolvă
conflictul.

3.5

Programare
3.5.1

Programarea dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG

Programarea dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG cu valorile modificate ale
parametrilor este permisă numai dacă nu apare niciun conflict de parametri.
Butonul Program (Programare) va indica dacă este permisă o valoare modificată
a parametrului în modul următor:


Dezactivat, dacă există un conflict de parametri.



Albastru intermitent, dacă valorile parametrilor au fost modificate și nu
există niciun conflict de parametri.

Pentru a programa valorile modificate ale parametrilor, urmați acești pași:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
OPTIMIZER IVs IPG.



Transmiteți valorile parametrilor aplicației OMNI II Programmer către
dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG utilizând comanda Program
(Programare). Pentru a emite această comandă, efectuați una dintre
următoarele opțiuni (aceste opțiuni vor fi activate numai dacă nu există
niciun conflict de parametri):
o Apăsați butonul Program (Programare) pe bagheta de programare sau
o Selectați pictograma Program (Programare) din fila File (Fișier) din
Menu Bar (Bara de meniuri) sau
o Selectați butonul Program (Programare) din Programming Bar
(Bara de programare)

În cazul în care programarea s-a efectuat cu succes, aplicația OMNI II
Programmer va afișa mesajul „Programming OK” (Programare OK).
Totuși, dacă bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de programare poate eșua. În cazul în care apare
o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Programming
Error” (Eroare de programare) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și
Cancel (Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și selectarea butonului Retry (Reîncercare) sau prin apăsarea
butonului Program (Programare), aflate pe bagheta de programare.
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Vă rugăm să rețineți că, după executarea unei comenzi Program (Programare),
valorile modificate ale parametrilor pe ecranul aplicației OMNI II Programmer
vor deveni de culoare neagră, indicând faptul că acestea sunt acum valorile
programate ale parametrilor dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG.
3.5.2

Funcțiile Cancel (Anulare) și Undo (Refacere)

Modificările aduse valorilor parametrilor pot fi resetate la valorile anterioare în
două moduri diferite. Metoda utilizată pentru resetarea parametrilor modificați
depinde de programarea sau nu a parametrilor modificați în dispozitivul
OPTIMIZER IVs IPG.
3.5.2.1 Cancel (Anulare)
În cazul în care valorile parametrilor au fost modificate, dar nu au fost
încă programate în dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG, comanda Cancel
(Anulare) va reseta valorile parametrilor la ultimul set interogat/
programat.
Puteți anula modificările prin:


Selectarea butonului Cancel (Anulare) pe Programming Bar
(Bara de programare). Acest buton este activat numai în cazul în
care a fost modificată o valoare a parametrului, sau



Selectarea pictogramei Cancel (Anulare) din fila File (Fișier) din
Menu Bar (Bara de meniuri).

Vă rugăm să rețineți că, după executarea unei comenzi Cancel (Anulare),
valorile parametrilor din ecranele aplicației OMNI II Programmer devin
de culoare neagră, deoarece acestea sunt aceleași cu valorile parametrilor
din dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG. Dacă nu a fost interogat niciun
dispozitiv și datele parametrilor au fost încărcate dintr-un fișier .tip,
valorile programatorului devin valorile stocate de standard (fișierul .tip).
3.5.2.2 Undo (Refacere)
Dacă dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG a fost reprogramat cu un nou set
de valori ale parametrilor, butonul Undo (Refacere) resetează valorile
parametrilor la setul anterior de valori programate.
Puteți reface cea mai recentă programare prin:


Selectarea butonului Undo (Refacere) pe Programming Bar
(Bara de programare). Acest buton este activat numai după
executarea unei comenzi Program (Programare), sau



Selectarea pictogramei Undo (Refacere) din fila File (Fișier) din
Menu Bar (Bara de meniuri)

În cazul în care operațiunea Undo (Refacere) s-a efectuat cu succes,
aplicația OMNI II Programmer va afișa mesajul „Programming OK”
(Programare OK).
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Totuși, dacă bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea Undo (Refacere) poate eșua. În cazul în care
apare o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul
„Programming Error” (Eroare de programare) împreună cu opțiunile
Retry (Reîncercare) și Cancel (Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea
baghetei de programare și prin selectarea butonului Retry (Reîncercare).

3.6

Utilizarea standardelor

Unele combinații standard de parametri sunt utile în anumite situații clinice. Programele
specifice pot fi stocate ca standarde (cunoscute, de asemenea, sub numele de presetări
efectuate de utilizator). Fișierele care conțin un standard au un format special pe care
aplicația OMNI II Programmer îl poate interpreta. Extensia de fișier utilizată pentru
acestea este „.tip”. Comenzile Open (Deschidere) și Save (Salvare) ale aplicației
OMNI II Programmer citesc și scriu date din și în fișierele .tip. Ca atare, aplicația
OMNI II Programmer poate fi utilizată și ca editor de standarde.
Această secțiune include informații despre utilizarea și stocarea configurațiilor valorilor
parametrilor.
3.6.1

Deschiderea unui fișier cu standard

Un fișier cu standard (.tip) poate fi încărcat prin:


Selectarea pictogramei Open standard… (Deschidere standard…) din fila
File (Fișier) din Menu Bar (Bara de meniuri).



Se va deschide o fereastră pop-up Open (OptimizerIVs) (Deschidere)
(OptimizerIVs) care conține numele și locațiile fișierelor cu standard care
pot fi încărcate. Alegeți un fișier cu standard și apoi faceți clic pe Open
(Deschidere).

Atunci când valorile parametrilor sunt încărcate dintr-un fișier cu standard,
acestea devin valorile curente ale programatorului. Acest lucru implică
următoarele:


Dacă un dispozitiv OPTIMIZER IVs IPG a fost interogat înainte de
deschiderea unui fișier cu standard, valorile standardului care sunt diferite
de valorile corespunzătoare ale parametrilor dispozitivului vor fi afișate în
albastru și numele fișierului .tip se afișează în Title Bar (Bara de titlu).



Dacă nu a fost interogat niciun dispozitiv, valorile standardului sunt
afișate în culoare neagră, iar numele fișierului cu standard se afișează în
Title Bar (Bara de titlu).

3.6.2

Salvarea unui fișier cu standard

Un set de valori ale parametrilor poate fi salvat într-un fișier cu standard (.tip) prin:


Selectarea pictogramei Save current standard… (Salvare standard
curent…) din fila File (Fișier) din Menu Bar (Bara de meniuri)



Se va afișa o fereastră pop-up Save (OptimizerIVs) (Salvare
(OptimizerIVs)). Introduceți numele fișierului cu standardul de salvat și
apoi faceți clic pe Save (Salvare).
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3.7

Încărcarea și exportarea informațiilor
3.7.1

Încărcarea fișierelor jurnal

Un fișier Log (Jurnal) poate fi încărcat prin:


Selectarea pictogramei Open log file… (Deschidere fișier jurnal…) din
fila Log (Jurnal) din Menu Bar (Bara de meniuri).



Se va deschide o fereastră pop-up Open (OptimizerIVs) (Deschidere
(OptimizerIVs)) care conține numele fișierelor Marker care pot fi
încărcate. Alegeți un fișier Marker și apoi faceți clic pe Open
(Deschidere).

Se va deschide o fereastră Marker și culoarea textului din fereastra Log (Jurnal)
va deveni albastră pentru a indica faptul că jurnalul nu corespunde dispozitivului
interogat.
3.7.2

Exportarea datelor

Valorile curente ale parametrilor, contoarele statistice și markerii barei Log
(Jurnal) se pot salva în fișiere text prin:


Selectarea pictogramei Export programs (Exportare programe) din fila
Log (Jurnal) din Menu Bar (Bara de meniuri) pentru a exporta valorile
parametrilor.



Selectarea pictogramei Export statistics (Exportare statistici) din fila Log
(Jurnal) din Menu Bar (Bara de meniuri) pentru a exporta statisticile
dispozitivului.



Selectarea pictogramei Export marker (Exportare markeri) din fila Log
(Jurnal) din Menu Bar (Bara de meniuri) pentru a exporta conținutul barei
Log (Jurnal).

În toate cazurile, se va afișa mai întâi o fereastră pop-up Open (OptimizerIVs)
(Deschidere (OptimizerIVs)) unde va trebui selectat numele fișierului Marker
asociat dispozitivului.
Apoi, se va afișa o fereastră pop-up Save (OptimizerIVs) (Salvare
(OptimizerIVs)) care va permite utilizatorului să introducă numele și, dacă
dorește, să creeze un folder nou pentru fișierul care urmează să fie exportat.

3.8

Jurnalul și înregistrarea ECG
3.8.1

Jurnal

Aplicația OMNI II Programmer păstrează un jurnal al tuturor interacțiunilor care
au loc între aceasta și un dispozitiv OPTIMIZER IVs IPG. Această înregistrare
poate fi utilizată ca referință pentru a oferi acces rapid la date specifice asociate
comunicațiilor. Bookmarks (Marcajele) pot fi, de asemenea, setate pentru a avea
acces rapid la evenimente și stări specifice care merită o atenție specială, de pe
traseul ECG al pacientului.

38

În continuare arătăm o descriere a caracteristicilor de bază ale jurnalului:


Jurnalul pentru un anumit dispozitiv OPTIMIZER IVs IPG este creat
atunci când dispozitivul este interogat pentru prima dată.



Fiecare eveniment de comunicație care are loc între aplicația OMNI II
Programmer și dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG se afișează în fereastra
Log (Jurnal), împreună cu data și ora fiecărei interacțiuni.



Mai multe informații privind un eveniment din jurnal pot fi obținute
făcând dublu clic pe eveniment în bara Log (Jurnal). Dacă există date
asociate evenimentului selectat, se întâmplă următoarele:
o Dacă este ales un eveniment Interrogation (Interogare) sau
Programming (Programare), valorile parametrilor afișate de aplicația
OMNI II Programmer reprezintă setul de valori prezente în momentul
în care a avut loc evenimentul selectat.
o Dacă este ales un eveniment care implică Statistics (Statistici)
(golire/încărcare/resetare), valorile barei Statistics (Statistici) sunt
setate la valorile prezente în momentul în care a avut loc evenimentul
selectat.



3.8.2

Pentru toate celelalte evenimente înregistrate (marcaje, începerea/
încheierea Marker Mode (Mod Marker) etc.), se afișează un mesaj care
indică faptul că evenimentul nu mai are date asociate de afișat.
Înregistrarea ECG

Înregistrarea ECG a pacientului poate fi realizată prin:


Selectarea pictogramei Start Recording (Începere înregistrare) din fila
Log (Jurnal) din Menu Bar (Bara de meniuri)

Aceeași procedură trebuie utilizată pentru oprirea înregistrării ECG.
Atunci când dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG este setat la Marker Mode
(Mod Marker), începe automat înregistrarea ECG. Atunci când Marker Mode
(Mod Marker) este dezactivat, se oprește înregistrarea ECG.
În ECG înregistrată, markerii sunt afișați în același mod ca în Marker Window
(Fereastra Marker). (Consultați Secțiunea 3.13 pentru mai multe informații despre
markeri.)
Segmentele ECG înregistrate sunt afișate în Marker Window (Fereastra Marker).

3.9

Programare în caz de urgență

Aplicația OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) poate programa dispozitivul
OPTIMIZER IVs IPG în modul de urgență (modul OOO, CCM OFF (CCM dezactivat))
chiar dacă programatorul este OFF (Dezactivat) (tableta PC este oprită sau nu
funcționează).
3.9.1

Programarea de urgență atunci când programatorul este OFF
(Dezactivat)

Notă: Chiar dacă programatorul este OFF (Dezactivat), bagheta de programare
trebuie totuși conectată la caseta de interfață OMNI II Programmer înainte de
utilizarea funcției Emergency Programming (Programare în caz de urgență).
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Programarea în caz de urgență poate fi realizată atunci când aplicația OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) este OFF (Dezactivată) prin amplasarea
baghetei de programare peste locul implantului și prin apăsarea butonului
Emergency Programming (Programare în caz de urgență) aflat pe bagheta de
programare. În cazul în care Emergency Programming (Programare în caz de
urgență) s-a efectuat cu succes, indicatorul luminos Emergency Programming
(Programare în caz de urgență) aflat pe bagheta de programare va lumina
intermitent timp de câteva secunde.
Avertisment: Atunci când funcția Emergency Programming (Programare în caz
de urgență) este utilizată împreună cu aplicația OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) în modul OFF
(Dezactivat), bagheta de programare utilizează o baterie cu litiu cu
durată de viață lungă în caseta de interfață OMNI II Programmer.
Încărcarea acestei baterii se consumă numai în cazul în care
interfața programatorului este deconectată de la tableta PC sau
dacă aplicația OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) se
află în modul OFF (Dezactivat) atunci când este efectuată funcția
Emergency Programming (Programare în caz de urgență). Deși
longevitatea medie estimată pentru bateria cu litiu din caseta de
interfață OMNI II Programmer este de 54 de luni, tensiunea
bateriei cu litiu din caseta de interfață OMNI II Programmer
trebuie verificată periodic pentru asigurarea faptului că bateria nu
este epuizată. Tensiunea acestei baterii poate fi citită prin
selectarea pictogramei Interface battery (Baterie interfață) din fila
Info (Informații) a aplicației OMNI II Programmer. În cazul în
care valoarea citită a tensiunii bateriei este mai mică de 2,5 V,
bateria din caseta de interfață OMNI II Programmer trebuie
înlocuită. În cazul în care este necesară înlocuirea bateriei,
contactați-l pe reprezentantul dumneavoastră Impulse Dynamics.
Această baterie nu este destinată înlocuirii de către operator.
Pentru a efectua orice altă operațiune, este necesar să PORNIȚI sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software).
3.9.2

Programarea de urgență atunci când programatorul este ON
(Activat)

Comanda Urgent Programming (Programare urgentă) poate fi utilizată pentru
a programa dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG cu un set de parametri de siguranță
(modul OOO, CCM OFF (CCM dezactivat)).
Comanda Urgent Programming (Programare urgentă) poate fi emisă prin
poziționarea baghetei de programare peste implant și prin efectuarea uneia dintre
următoarele acțiuni:


Selectarea pictogramei Urgent Programming (Programare urgentă) din
Programming Bar (Bara de programare) sau



Selectarea pictogramei Urgent Programming (Programare urgentă) din
fila Tools (Instrumente) din Menu Bar (Bara de meniuri) sau
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Apăsarea butonului F4 de pe tastatura tabletei PC sau



Apăsarea butonului Emergency Programming (Programare în caz de
urgență) pe bagheta de programare (consultați Secțiunea 1.5).

În cazul în care operațiunea Urgent Programming (Programare urgentă) s-a
efectuat cu succes, programatorul raportează „Urgent Programming OK”
(Programare urgentă OK).
Totuși, în cazul în care bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea Urgent Programming (Programare urgentă) poate eșua.
În cazul în care apare o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul
„Urgent Programming Error” (Eroare la programare urgentă) împreună cu
3 bipuri scurte de avertisment și cu opțiunile Retry (Reîncercare) și Cancel
(Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și selectarea butonului Retry (Reîncercare) sau prin apăsarea
butonului Emergency Programming (Programare în caz de urgență), aflate pe
bagheta de programare.
După o operațiune Urgent Programming (Programare urgentă) efectuată cu
succes, dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG este setat în modul Standby (Așteptare)
(OOO, CCM OFF (CCM dezactivat)).

3.10 Magnet Mode (Mod Magnet)
Poziționarea unui magnet de stimulator cardiac peste locul implantului dispozitivului
OPTIMIZER IVs IPG și menținerea acestuia în imediata apropiere a dispozitivului timp
de cel puțin două cicluri cardiace (2-3 secunde), setează dispozitivul OPTIMIZER IVs
IPG la starea Permanent Off (Dezactivat permanent).
Notă: Această caracteristică este utilă pentru oprirea administrării semnalului CCM™
atunci când nu este disponibilă aplicația OMNI II Programmer (cu OMNI Smart
Software) (de exemplu, atunci când trebuie efectuată o STAT ECG unui pacient într-o
unitate de primiri urgențe care nu este echipată cu un sistem OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software)).
În această stare, dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG nu administrează semnale CCM™,
deși detectează și clasifică evenimente cardiace. Această stare poate fi modificată numai
prin reprogramarea dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG utilizând aplicația OMNI II
Programmer sub supravegherea medicului.

3.11 Resetarea dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG
Dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG are mecanisme de protecție care mențin consecvența
internă a sistemului. Aceste mecanisme detectează apariția unei discrepanțe interne
(de exemplu, ceasurile care nu oscilează la frecvența preconizată).
În eventualitatea puțin probabilă că apare o defecțiune de acest tip, dispozitivul
OPTIMIZER IVs IPG va trece singur într-o stare sigură denumită modul „DOWN”
(Dezactivare). În modul „DOWN” (Dezactivare), dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG nu
administrează semnale CCM™ și, în unele cazuri, nici măcar nu detectează evenimente
cardiace. Această stare poate fi modificată numai prin resetarea dispozitivului
OPTIMIZER IVs IPG utilizând aplicația OMNI II Programmer sub supravegherea
medicului.
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Pentru resetarea dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG:


Poziționați bagheta de programare peste locul implantului dispozitivului
OPTIMIZER IVs IPG.



Emiteți comanda Reset (Resetare) către dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG prin
selectarea pictogramei Reset device (Resetare dispozitiv) din fila Tools
(Instrumente) din Menu Bar (Bara de meniuri).

În cazul în care dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG este resetat cu succes, programatorul
va afișa mesajul „Reset Device OK” (Resetare dispozitiv OK).
Totuși, dacă bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul implantului,
operațiunea de resetare poate eșua. În cazul în care apare o problemă în comunicație,
programatorul va afișa mesajul „Reset Device Error” (Eroare resetare dispozitiv)
împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și Cancel (Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și prin selectarea butonului Retry (Reîncercare).
IMPORTANT: În cazul în care o unitate se află în modul „DOWN” (Dezactivare),
vă rugăm să documentați evenimentul înainte de resetarea dispozitivului. După
înregistrarea cauzei revenirii afișate de aplicația OMNI II Programmer, contactați-l pe
reprezentantul dumneavoastră Impulse Dynamics. De asemenea, vă rugăm să furnizați
detalii privind modul programat în care s-a produs revenirea și despre orice condiții care
ar fi putut determina revenirea dispozitivului la modul „DOWN” (Dezactivare).

3.12 Inițierea administrării CCM™
3.12.1 Opțiunile pentru modul operațional
Starea operațională a dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG este setată de la
butonul Mode (Mod) din fila A/V. Selectarea butonului Mode (Mod) va cauza
afișarea meniului pop-up Mode A/V (Mod A/V).

Figura 21: Meniul pop-up Mode A/V (Mod A/V)
Opțiunile pentru modul operațional sunt:


Standby (OOO): Dispozitivul este pus în modul sigur, fără administrarea
semnalului CCM™.



Active (ODO) (Activ (ODO)): Dispozitivul utilizează evenimente atriale,
ventriculare și Local Sense (Detectare locală) ca declanșatoare pentru
administrarea semnalului CCM™.
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Pentru programarea modului operațional în dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
OPTIMIZER IVs IPG.



Selectați modul operațional din meniul pop-up Mode A/V (Mod A/V)



Emiteți comanda Program (Programare) utilizând una dintre următoarele
opțiuni:
o Apăsați butonul Program (Programare) pe bagheta de programare sau
o Selectați pictograma Program (Programare) din fila File (Fișier) din
Menu Bar (Bara de meniuri) sau
o Selectați butonul Program (Programare) din Programming Bar
(Bara de programare)

În cazul în care programarea s-a efectuat cu succes, aplicația OMNI II
Programmer va afișa mesajul „Programming OK” (Programare OK).
Totuși, dacă bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de programare poate eșua. În cazul în care apare
o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Programming
Error” (Eroare de programare) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și
Cancel (Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și selectarea butonului Retry (Reîncercare) sau prin apăsarea
butonului Program (Programare), aflate pe bagheta de programare.
3.12.2 Opțiuni de administrare a semnalului CCM™
Administrarea semnalului CCM™ de către dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG
este setată de la butonul CCM OFF (CCM dezactivat) din fila CCM™ Train
(Tren CCM™).
Selectarea butonului CCM OFF (CCM Dezactivat) va cauza afișarea meniului
pop-up CCM Mode (Mod CCM).

Figura 22: Meniul pop-up CCM Mode (Mod CCM)
Opțiunile privind modul CCM sunt:


CCM OFF (CCM dezactivat)



Continuous (Continuu): Numai în scopuri de testare.

Avertisment: Dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG NU TREBUIE NICIODATĂ
lăsat în modul Continuous (Continuu).
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Timed (Temporizat): Semnalele CCM™ vor fi administrate conform
programării din fila CCM™ Schedule (Program CCM™).

Selectarea modului Continuous (Continuu), va cauza afișarea unei ferestre de
avertisment. Această fereastră se va afișa din nou de fiecare dată atunci când este
emisă o comandă de programare pentru a reaminti operatorului că modul
Continuous (Continuu) este numai în scop de testare. Utilizarea accidentală
extinsă a modului Continuous (Continuu) va face ca bateria dispozitivului
OPTIMIZER IVs IPG să se descarce prematur, necesitând sesiuni frecvente de
reîncărcare.

Figura 23: Avertisment privind administrarea CCM™ în mod Continuous (Continuu)
Pentru programarea modului CCM în dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
OPTIMIZER IVs IPG.



Selectați CCM Mode (Mod CCM) din meniul pop-up CCM Mode
(Mod CCM)



Emiteți comanda Program (Programare) utilizând una dintre următoarele
opțiuni:
o Apăsați butonul Program (Programare) pe bagheta de programare sau
o Selectați pictograma Program (Programare) din fila File (Fișier) din
Menu Bar (Bara de meniuri) sau
o Selectați butonul Program (Programare) din Programming Bar
(Bara de programare)

În cazul în care programarea s-a efectuat cu succes, aplicația OMNI II
Programmer va afișa mesajul „Programming OK” (Programare OK).
Totuși, dacă bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de programare poate eșua. În cazul în care apare
o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Programming
Error” (Eroare de programare) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și
Cancel (Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și selectarea butonului Retry (Reîncercare) sau prin apăsarea
butonului Program (Programare), aflate pe bagheta de programare.
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3.13 Evenimente Marker
Aplicația OMNI II Programmer poate fi utilizată pentru a seta dispozitivul OPTIMIZER
IVs IPG la Marker Mode (Mod Marker). Markerii sunt marcaje care reprezintă diferitele
stări ale dispozitivului și evenimentele detectate în timpul funcționării acestuia. În acest
mod, toate evenimentele detectate și generate de dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG sunt
afișate în fereastra ECG a pacientului sincronizată cu semnalul ECG al pacientului.
Markerii sunt utili pentru analizarea comportamentului dispozitivului IPG cu diferiți
parametri programați.
3.13.1 Activarea markerilor
Pentru a seta dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG la modul Marker:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
OPTIMIZER IVs IPG.
o Selectați pictograma Marker Mode (Mod Marker) din fila Tools
(Instrumente) din Menu Bar (Bara de meniuri) sau
o Selectați butonul Marker mode (Mod Marker) din Programming
Bar (Bara de programare)

În cazul în care programarea s-a efectuat cu succes, programatorul raportează
„Start marker mode” (Începere mod Marker). În ECG Window (Fereastra
ECG) a aplicației OMNI II Programmer se va afișa o bară și evenimentele Marker
vor fi afișate pe măsură ce apar.
Cu toate acestea, în cazul în care bagheta de programare nu este bine poziționată
peste locul implantului, setarea dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG la modul
Marker va eșua, iar programatorul va afișa mesajul „Marker mode error”
(Eroare la modul Marker) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și Cancel
(Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și prin selectarea butonului Retry (Reîncercare).
3.13.2 Dezactivarea markerilor
Modul Marker poate fi dezactivat prin:


Selectarea pictogramei Marker Mode (Mod Marker) din fila Tools
(Instrumente) din Menu Bar (Bara de meniuri) sau



Selectarea butonului Marker mode (Mod Marker) din Programming Bar
(Bara de programare) sau



Îndepărtarea baghetei de programare din zona implantului. În cazul în
care bagheta de programare nu poate comunica cu dispozitivul
OPTIMIZER IVs IPG, modul Marker se încheie automat.

În toate cazurile, programatorul raportează „Marker mode end OK” (Încheiere
mod Marker OK).
Ori de câte ori are loc o comandă de comunicație între dispozitivul OPTIMIZER
IVs și aplicația OMNI II Programmer (programare, citirea statisticilor, măsurarea
impedanțelor etc.), modul Marker se încheie automat și este restabilit la
finalizarea comunicării.
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3.13.3 Evenimente detectate
Evenimentele detectate sunt reprezentate de markeri cu linii colorate sub linia
de referință, markeri care utilizează următoarele convenții de culori:


Purpuriu: Eveniment de detectare atrială



Verde: Eveniment de detectare ventriculară



Negru: Eveniment Local Sense (Detectare locală)

3.13.4 Administrarea trenului CCM™
Administrarea semnalului CCM™ este reprezentată de un marker în formă
de dreptunghi albastru a cărui lățime este proporțională cu durata
semnalului CCM™.
3.13.5 Stări de inhibare a CCM™
Sunt afișate etichetele pentru următoarele evenimente:


PVC: Două evenimente adiacente de detectare ventriculară fără să fi
intervenit un eveniment de detectare atrială.



AT: Frecvența contracțiilor cardiace atriale peste limita frecvenței de
tahicardie atrială.



A Noise (Zgomot A): Zgomot detectat pe canalul de detectare atrial.



V Noise (Zgomot V): Zgomot detectat pe canalul de detectare ventricular.



Long AV (AV lung): Intervalul AV detectat este mai lung decât limita
„Long AV” (AV lung).



Short AV (AV scurt): Intervalul AV detectat este mai scurt decât limita
„Short AV” (AV scurt).

3.13.6 Starea administrării semnalului CCM™
Starea administrării semnalului CCM™ este indicată de etichete, precum și de
culoarea de fundal a ferestrei ECG, după cum urmează:


Inactive (Inactiv): această etichetă se afișează în partea stângă sus
a ferestrei ECG atât timp cât administrarea CCM™ nu se află în modul
Active (Activ). Culoarea de fundal a ferestrei ECG este albă în acest caz.



Active-On (Activ-Activat): această etichetă se afișează în partea stângă
sus a ferestrei ECG atât timp cât administrarea CCM™ se află în modul
Active (Activ) și On (Activat). Culoarea de fundal a ferestrei ECG este
verde în acest caz.



Active-Off (Activ-Dezactivat): această etichetă se afișează în partea
stângă sus a ferestrei ECG, atât timp cât administrarea CCM™ se află în
modul Active (Activ), dar în modul Off (Dezactivat). Culoarea de fundal
a ferestrei ECG este gri în acest caz.
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3.13.7 Fereastra Log Browser (Răsfoire jurnal)
Atunci când este selectată pictograma Log Browser (Răsfoire jurnal) din fila Log
(Jurnal), se afișează fereastra corespunzătoare intitulată fereastra Marker.

Figura 24: Fereastra Marker
Pentru dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG, fereastra Log Browser (Răsfoire
jurnal) este compusă din următoarele elemente:


Scală de timp care poate fi modificată cu opțiunile disponibile sau tastând
o valoare a scalei.



Buton Xdx care deschide o fereastră cu jurnalul indicilor Markerilor
conținând elemente de jurnal care pot fi utilizate în scopuri de navigare.



Afișaje etichetate cu markeri și ECG.



Indicatori de marcaje inserați și text asociat atunci când sunt selectați.



Bară de defilare orizontală pentru a permite răsfoirea în timp.



Bară de defilare verticală ori de câte ori semnalele nu se încadrează în
fereastra definită.



Buton Print (Tipărire).

Atunci când se face dublu clic pe un eveniment din fereastra cu jurnalul indicilor
Markerilor, ecranul ferestrei Marker afișează automat informațiile asociate
marcajului de timp al evenimentului. Apare un comportament analog atunci când
se selectează element de marcaj sau o comandă din fereastra jurnal sau indicatorul
asociat din ecran.
Distanța dintre două cursoare disponibile, unul principal pentru a fi fixat și altul
pentru a fi deplasat de-a lungul ferestrei, permite măsurători directe pentru mai
multe dimensiuni ca intervale de timp sau tensiune.

3.14 CCM™ Schedule (Program CCM™)
Atunci când dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG este programat să administreze terapie de
modulare a contractilității cardiace Timed (Temporizat), parametrii din fila CCM™
Schedule (Program CCM™) devin activi.
Jumătatea superioară a acestei file conține parametrii Start Time (Ora de începere) și
End Time (Ora de încheiere). Parametrii stabilesc în fiecare zi ora generală de începere
și de încheiere a administrării terapiei de modulare a contractilității cardiace. În mod
implicit, programul de terapie prin modulare a contractilității cardiace este setat pentru
a fi administrat zilnic pe o perioadă de 24 de ore. Programarea standard pentru acești
parametri este
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Start time

0h

0min (Ora de începere Ora 0 Minutul 0)



End Time

23h

59min (Ora de încheiere Ora 23 Minutul 59)

Jumătatea inferioară a acestei file conține parametrii On Time (Durata de activare) și Off
time (Durata de dezactivare). Parametrul On Time (Durata de activare) setează durata
pentru care dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG este programat să administreze terapie de
modulare a contractilității cardiace în intervalul de timp stabilit de Start time (Ora de
începere) și End time (Ora de încheiere). Parametrul Off Time (Durata de dezactivare)
setează durata pentru care dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG este programat să nu
administreze terapie de modulare a contractilității cardiace în intervalul de timp stabilit de
Start time (Ora de începere) și End time (Ora de încheiere).
În partea dreaptă a acestei file se află parametrul Scheduled (Programat). Parametrul
Scheduled (Programat) stabilește numărul total de ore pe zi în care dispozitivul
OPTIMIZER IVs IPG este programat să administreze terapie de modulare
a contractilității cardiace în intervalul de timp stabilit de Start time (Ora de începere) și
End time (Ora de încheiere). Acest parametru este calculat în funcție de setările pentru
On Time (Durata de activare) și Off time (Durata de dezactivare).
Notă: Atunci când parametrul Scheduled (Programat) este setat la o valoare specifică,
aplicația OMNI II Programmer calculează și setează automat duratele exacte pentru
parametrii On Time (Durata de activare) și Off time (Durata de dezactivare), utilizând
parametrii impliciți pentru Start Time (Ora de începere) și End Time (Ora de încheiere).
De exemplu, în cazul în care rata de administrare a terapiei de modulare a contractilității
cardiace este setată la 7 ore pe zi administrată pe parcursul a 24 de ore, aceasta stabilește
următorii parametri standard de programare:


Start Time

0h

0min (Ora de începere Ora 0 Minutul 0)



End Time

23h

59min (Ora de încheiere Ora 23 Minutul 59)



On Time

1h

0min (Durata de activare 1 oră 0 minute)



Off Time

2h

25min (Durata de dezactivare 2 ore 25 minute)



Scheduled

7h (Programat 7 ore)

3.15 Statistici
Dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG acumulează o înregistrare statistică a evenimentelor și
stărilor care apar pe măsură ce funcționează. Această înregistrare poate fi încărcată în
aplicația OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) și se afișează în fereastra
Statistics (Statistici) a aplicației OMNI II Programmer, indicând numărul de apariții
pentru fiecare tip de eveniment.
Evenimentele luate în considerare sunt următoarele:


Atrial (Atriale): numărul de evenimente atriale detectate.



Ventricular (Ventriculare): numărul de evenimente ventriculare dreapta
detectate.



A Noise (Zgomot A): de câte ori a fost detectat Atrial Noise (Zgomot atrial).



V Noise (Zgomot V): de câte ori a fost detectat Ventricular Noise (Zgomot
ventricular).
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Short AV (AV scurt): de câte ori a fost detectată o stare Short AV (AV scurt).



Long AV (AV lung): de câte ori a fost detectată o stare Long AV (AV lung).



PVC: de câte ori a fost detectată PVC.



AT: de câte ori frecvența contracțiilor cardiace atriale instantanee a depășit limita
frecvenței de tahicardie atrială.



Trains Delivered (Trenuri administrate): numărul de semnale CCM™
administrate.



LS Inhibit (Inhibare LS): numărul de inhibări ale administrării semnalului
CCM™ din cauza evenimentelor Local Sense (Detectare locală) detectate în afara
ferestrei LS Alert (Alertă LS).



LS Absence (Absență LS): numărul de inhibări ale administrării semnalului
CCM™ din cauza nedetectării evenimentelor Local Sense (Detectare locală).



LS in Alert (LS în alertă): numărul evenimentelor Local Sense (Detectare locală)
din fereastra LS Alert (Alertă LS).
3.15.1 Încărcarea statisticilor
Pentru a obține statisticile de la dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
OPTIMIZER IVs IPG.



Selectați pictograma Statistics (Statistici) din fila Tools (Instrumente) din
Menu Bar (Bara de meniuri).



Atunci când se afișează fereastra Statistics (Statistici), selectați butonul
Read (Citire).

Figura 25: Fereastra Statistics (Statistici)
În cazul în care încărcarea s-a efectuat cu succes, programatorul va afișa mesajul
„Read Statistics OK” (Citire statistici OK).
Totuși, dacă bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de transfer de date poate eșua. În cazul în care apare
o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Read Statistics
Error” (Eroare la citirea statisticilor) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare)
și Cancel (Anulare).
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Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și prin selectarea butonului Retry (Reîncercare).
Atunci când dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG se află în Marker Mode (Mod
Marker) și în intervalul de comunicație al baghetei OMNI II Programmer,
conținutul contoarelor Statistics (Statistici) se modifică dinamic, arătând numărul
curent de apariții pentru fiecare tip de eveniment.
3.15.1.1 Filele ferestrei Statistics (Statistici)


On – General (Activat - General)
o Events (Evenimente)


Atrial: numărul de evenimente atriale detectate în timpul
administrării programate a CCM™



Ventricular: numărul de evenimente ventriculare detectate
în timpul administrării programate a CCM™



LS in Alert (LS în alertă): numărul de evenimente Local
Sense (Detectare locală) detectate în timpul
administrării programate a CCM™

o Periods (Perioade)


Normal: numărul de perioade normale
administrării programate a CCM™



Inhibited (Inhibat): numărul de perioade inhibate în timpul
administrării programate a CCM™



Post-Inhibited (Post-inhibat): numărul de perioade postinhibate în timpul administrării programate a CCM™

în

timpul

o Trains Delivered (Trenuri administrate)





During Onset (În timpul debutului): numărul de trenuri
CCM™ administrate în timpul debutului administrării
programate a CCM™



Total: numărul total de trenuri CCM™ administrate în
timpul administrării programate a CCM™

On – Inhibition (Activat - Inhibare)
o Causes (Cauze)


AT: numărul de contracții cardiace în cazul tahicardiei
atriale detectate în timpul administrării programate a
CCM™



PVC: numărul de contracții ventriculare premature
detectate în timpul administrării programate a CCM™



Long AV (AV lung): de câte ori a fost detectată starea
Long AV (AV lung) în timpul administrării programate
a CCM™
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Short AV (AV scurt): de câte ori a fost detectată starea
Short AV (AV scurt) în timpul administrării programate
a CCM™



LS: numărul de evenimente Local Sense (Detectare locală)
detectate în afara ferestrei LS Alert (Alertă LS) timpul
administrării programate a CCM™



LS Absence (Absență LS): numărul de evenimente Local
Sense (Detectare locală) care nu au fost detectate în
timpul administrării programate a CCM™

o Noise Episodes (Episoade de zgomot)


A Noise (Zgomot A): de câte ori a fost detectat zgomot
atrial în timpul administrării programate a CCM™



V Noise (Zgomot V): de câte ori a fost detectat zgomot
ventricular în timpul administrării programate
a CCM™



Off – General (Dezactivat - General): Afișează aceeași listă de
contoare statistice, conform detalierii din On – General (Activat General) (exceptând Trains Delivered (Trenuri administrate)).
Statistici pentru momentul în care dispozitivul OPTIMIZER IVs
IPG este programat să nu administreze terapie de modulare
a contractilității cardiace



Off – Inhibition (Dezactivat - Inhibare): Afișează aceeași listă de
contoare statistice, conform detalierii din On – Inhibition
(Activat - Inhibare). Statistici pentru momentul în care dispozitivul
OPTIMIZER IVs IPG este programat să nu administreze terapie de
modulare a contractilității cardiace



Last Session (Ultima sesiune): Statistici pentru Last Delivery V
(Ultima administrare V), Last Delivery Trains (Ultima administrate
trenuri), Percentage (Procentaj) și Battery Discharge Episodes
(Episoade descărcare baterie).

3.15.1.2 Butoane pentru fereastra Statistics (Statistici)


Read (Citire): Citește statistici de la dispozitivul IPG.



Reset (Resetare): Resetează statisticile din dispozitivul IPG.



Graphic (Grafic): Afișează histograma statisticilor din fila activă consultați Figura 26.



Print (Tipărire): Tipărește statisticile.



Close (Închidere): Închide fereastra Statistics (Statistici).
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Figura 26: Histograma statisticilor
3.15.2 Resetarea contoarelor dispozitivului
Pentru resetarea la zero a contoarelor Statistics (Statistici) ale dispozitivului
OPTIMIZER IVs IPG:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
OPTIMIZER IVs IPG.



Selectați pictograma Statistics (Statistici) din fila Tools (Instrumente) din
Menu Bar (Bara de meniuri).



Când se afișează fereastra Statistics (Statistici), selectați butonul Reset
(Resetare).

Pe măsură ce această operațiune resetează contoarele interne ale dispozitivului,
se va afișa un mesaj pop-up de confirmare.


În cazul în care solicitarea de resetare este confirmată, se efectuează
operațiunea de resetare.

În cazul în care contoarele statistice sunt resetate cu succes, programatorul
raportează „Reset statistics OK” (Resetare statistici OK).
Totuși, dacă bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de resetare poate eșua. În cazul în care apare o problemă
în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Reset Statistics Error” (Eroare
la resetarea statisticilor) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și Cancel
(Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și prin selectarea butonului Retry (Reîncercare).
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3.16 Măsurarea impedanțelor derivațiilor
Impedanța derivațiilor LS și RV poate fi măsurată de dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG
și poate fi afișată de aplicația OMNI II Programmer. Prin canalul selectat, un semnal
CCM™ este administrat de către dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG pentru măsurarea
impedanței derivațiilor. Pentru măsurarea impedanței este utilizat un tren de impulsuri cu
următorii parametri:


Număr de impulsuri: 1



Amplitudine: 5,0



Durata fazei: 0,5 ms

Impedanța canalului selectat poate fi măsurată de dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG în
intervalul de la 50 până la 2000 până la o precizie de 20% sau 10, oricare dintre
acestea este mai mare.
Avertisment: Măsurătorile impedanței derivației peste 1000 sunt foarte imprecise și
trebuie interpretate doar ca o indicație a continuității electrice prin
derivație.
În timpul măsurării impedanței, toți parametrii programați rămân aceiași, cu excepția
celor descriși mai sus, care sunt modificați în mod tranzitoriu. Cu toate acestea,
măsurarea impedanței nu poate fi efectuată dacă nu are loc un eveniment de declanșare
sau dacă apare un eveniment de inhibare, pentru valorile parametrilor programate în
dispozitiv.
Pentru măsurarea impedanțelor derivațiilor:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
OPTIMIZER IVs IPG.



Verificați dacă parametrul CCM™ Train Delivery (Administrare tren CCM™)
este setat la Timed (Temporizat) sau Continuous (Continuu).



Selectați pictograma Impedance (Impedanță) din fila Tools (Instrumente) din
Menu Bar (Bara de meniuri).



Atunci când se afișează fereastra Impedance (Impedanță), selectați butonul LS sau
butonul RV pentru a măsura impedanța derivației dorite.

Avertisment: După efectuarea măsurării impedanței derivației, operatorul trebuie să
efectueze o interogare pentru a verifica dacă valorile programate sunt
setate conform intenției.
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Figura 27: Fereastra Impedance (Impedanță)

3.17 Setarea ceasurilor pentru OPTIMIZER IV IPG și OMNI II
Ora din zi este menținută de un ceas intern în cadrul dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG
și este utilizată de mecanismul de programare a administrării terapiei de modulare
a contractilității cardiace pentru a porni și pentru a opri semnalul CCM™ în conformitate
cu parametrii programați ai CCM™.
Există trei butoane care sunt utilizate pentru a gestiona funcțiile ceasului intern:


Get time (Obținere
a dispozitivului IPG



Set time (Setare oră): Buton pentru setarea manuală a orei dispozitivului IPG



Set with PC time (Setare cu ora PC-ului): Buton pentru sincronizarea orei
dispozitivului IPG cu ora PC-ului

oră):

Buton

pentru

interogarea

orei

curente

3.17.1 Citirea orei dispozitivului OPTIMIZER IVs
Ceasul în timp real al dispozitivului OPTIMIZER IVs este foarte precis. Cu toate
acestea, după luni succesive și ani succesivi, ora curentă a dispozitivului IPG își
poate pierde sincronizarea cu ora locală curentă. Pentru a citi ora curentă
a dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
OPTIMIZER IVs IPG.



Selectați pictograma Time… (Oră…) din fila Tools (Instrumente) din
Menu Bar (Bara de meniuri)



Atunci când se afișează fereastra Time (Oră), selectați butonul Get Time
(Obținere oră).

Atenție: Asigurați-vă că selectați butonul corect
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Figura 28: Fereastra Time (Oră)
În cazul în care operațiunea Interrogation (Interogare) s-a efectuat cu succes, ora
curentă din dispozitiv va fi afișată la „Device current time” (Oră curentă
dispozitiv) în fereastra Time (Oră).
În cazul în care bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de interogare poate eșua. În cazul în care apare
o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Get Time Error”
(Eroare la obținerea orei) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și Cancel
(Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și prin selectarea butonului Retry (Reîncercare).
3.17.2 Setarea ceasului în timp real al dispozitivului OPTIMIZER IVs
Puteți seta ceasul în timp real al dispozitivului OPTIMIZER IVs, fie manual,
fie utilizând ceasul computerului. În ambele cazuri:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
OPTIMIZER IVs IPG.



Selectați pictograma Time… (Oră…) din fila Tools (Instrumente) din
Menu Bar (Bara de meniuri).

Pentru a seta manual ora curentă a dispozitivului OPTIMIZER IVs:


Selectați ora nouă în caseta Device current time (Oră curentă dispozitiv).
Butonul Set Time (Setare oră) va începe să lumineze intermitent, indicând
faptul că ora curentă a dispozitivului este diferită față de cea afișată
pe ecran.



Selectați butonul Set Time (Setare oră).

Atenție: Asigurați-vă că selectați butonul corect.
În cazul în care modificarea orei s-a efectuat cu succes, programatorul va afișa
mesajul „Set Time OK” (Setare oră OK).
În cazul în care bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de interogare poate eșua. În cazul în care apare
o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Set Time Error”
(Eroare la setarea orei) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și Cancel
(Anulare).
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Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și prin selectarea butonului Retry (Reîncercare).
Pentru a seta ora curentă a dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG la ora
computerului:


Selectați butonul Set with PC Time (Setare cu ora PC-ului).

Atenție: Asigurați-vă că selectați butonul corect.
În cazul în care modificarea orei s-a efectuat cu succes, programatorul va afișa
mesajul „Set Time OK” (Setare oră OK).
În cazul în care bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de interogare poate eșua. În cazul în care apare
o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Set Time Error”
(Eroare la setarea orei) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și Cancel
(Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și prin selectarea butonului Retry (Reîncercare).
3.17.3 Setarea ceasului sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI Smart
Software)
Pentru setarea orei sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software):


Selectați pictograma Set system time… (Setare oră sistem…) din fila
Tools (Instrumente) din Menu Bar (Bara de meniuri).



Se va afișa o fereastră Set system time (Setare oră sistem) care arată un
calendar și, de asemenea, ora curentă a sistemului OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software). Data curentă a sistemului este evidențiată.

Figura 29: Fereastra Set system time (Setare oră sistem)
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Utilizând cursorul, selectați o dată nouă, dacă este necesar. Pentru a ajusta
ora, selectați ora, minutul sau secundele și apoi modificați valoarea
utilizând săgețile în sus sau în jos din partea dreaptă a afișajului orei.



Atunci când ați terminat, selectați OK.



Puteți anula operațiunea prin selectarea butonului Cancel (Anulare).

3.18 Mesaje de eroare ale dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG emise
de încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger
3.18.1 Procentajul țintă minim pentru administrarea CCM™
Dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG păstrează o înregistrare a evenimentelor
și stărilor care au avut loc în ultima perioadă activă a administrării programate
a CCM™. Această înregistrare poate fi utilizată pentru calcularea procentajului de
semnale CCM™ administrate comparativ cu numărul de evenimente ventriculare
dreapta detectate în timpul perioadei.
Procentajul țintă minim pentru parametrul de administrare a CCM™ este raportul
minim preconizat de administrare a trenului CCM™.
Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger poate fi programat pentru a afișa un
Numerical Code (Cod numeric) ori de câte ori rata de administrare a terapiei de
modulare a contractilității cardiace este mai mică decât procentajul țintă minim
programat (codul numeric 4 - consultați Secțiunea 7.6.5).
Pentru activarea alarmei cu codul numeric 4 în încărcătorul OPTIMIZER
Mini Charger:


Găsiți Minimum Target % for CCM™ Delivery (% țintă minim pentru
administrarea CCM™) din fila Charger (Încărcător) din Menu Bar (Bara
de meniuri).



Activați această funcție prin setarea simbolului de tip bifă () în caseta de
selectare de lângă Enable (Activare).

Se va afișa valoarea programată în mod curent pentru acest parametru.
Pentru a vedea/modifica valoarea curentă a procentajului țintă minim pentru
administrarea CCM™, efectuați următoarele:


Verificați dacă este activat parametrul Minimum Target % for CCM™
Delivery (% țintă minim pentru administrarea CCM™).



Dacă este necesar, selectați o nouă valoare pentru Minimum Target %
for CCM™ Delivery (% țintă minim pentru administrarea CCM™).



Programați noua valoare a parametrului pentru dispozitivul OPTIMIZER
IVs IPG.
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3.18.2 Maximum Lead Displacement (Migrare maximă a derivației)
Posibila deteriorare sau migrare a unei derivații ventriculare poate fi identificată
printr-o modificare a impedanței derivației comparativ cu valorile măsurate
anterior.
Măsurătoarea impedanței derivațiilor RV și LS efectuată fie prin aplicația
OMNI II Programmer, fie prin încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger, este
stocată în dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG.
Măsurătoarea impedanței derivațiilor RV și LS efectuată prin încărcătorul
OPTIMIZER Mini Charger este efectuată automat la începutul fiecărei proceduri
de încărcare. Cea mai recentă valoare a impedanței măsurate pentru fiecare
derivație este apoi comparată cu valorile anterioare ale impedanței stocate pentru
fiecare derivație.
Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger poate fi programat pentru a afișa un
Numerical Code (Cod numeric) ori de câte ori frecvența contracțiilor cardiace în
terapia de modulare a contractilității cardiace depășește diferența maximă tolerată
pentru cea mai recentă impedanță stocată a derivației (codul numeric 1 - consultați
Secțiunea 7.6.2).
Pentru activarea alarmei cu codul numeric 1 în încărcătorul OPTIMIZER
Mini Charger:


Găsiți Maximum lead displacement (Migrare maximă a derivației) din fila
Charger (Încărcător) din Menu Bar (Bara de meniuri).



Activați această funcție prin setarea simbolului de tip bifă () în caseta de
selectare de lângă Enable (Activare).

Se va afișa valoarea programată în mod curent pentru acest parametru.
Pentru a vedea/modifica valoarea curentă a procentajului țintă minim pentru
administrarea CCM™, efectuați următoarele:


Verificați dacă este activat parametrul Maximum lead displacement
(Migrare maximă a derivației).



Dacă este necesar, selectați o nouă valoare pentru parametrul Maximum lead
displacement (Migrare maximă a derivației).



Programați
noua
valoare
OPTIMIZER IVs IPG.

a

parametrului

pentru

dispozitivul

3.19 Diagnosticarea Local Sense (LS) (Detectare locală)
Trenurile CCM™ sunt administrate în sincronism cu evenimentele ventriculare intrinseci
detectate prin canalul Local Sense (Detectare locală) prin intermediul derivației LS.
Aplicația OMNI II Programmer are un instrument LS Diagnostic (Diagnosticare LS)
care poate fi utilizat pentru a selecta parametrii de funcționare corespunzători pentru
canalul LS. Această secțiune descrie instrumentul LS Diagnostic (Diagnosticare LS).
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Pentru a deschide instrumentul LS Diagnostic (Diagnosticare LS) selectați:


pictograma LS Diagnostics (Diagnosticare LS) din LS parameter tab (fila
Parametru LS) pe ecranul programatorului sau



pictograma LS Diagnostics (Diagnosticare LS) din fila Tools (Instrumente) din
Menu Bar (Bara de meniuri)

Se va afișa fereastra Local Sense Diagnostic (Diagnosticare detectare locală). Parametrii
asociați cu Local Sensing (Detectare locală) se afișează în panoul din partea dreaptă al
acestei ferestre:


LS Sensitivity („Sensibilitate”) (Sensibilitate LS)



Pre Right-Ventricular Refractory („Pre V Ref”) (Perioadă refractară
pre-ventriculară dreapta) - aplicată canalului LS



Post Right-Ventricular Refractory („Post V Ref”) (Perioadă refractară
post-ventriculară dreapta) - aplicată canalului LS



LS Alert Window Start („Începere alertă”) (Începere fereastră LS Alert
(Alertă LS))



LS Alert Window Width („Durată alertă”) (Durată fereastră LS Alert
(Alertă LS))



Post LS Refractory („Post LS Ref”) (Perioadă refractară post-LS)

Atunci când se execută diagnosticarea LS, dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG este setat la
un mod special în care semnalele LS sunt prelevate la fiecare 2 ms pe parcursul unui
interval de 200 ms centrat la evenimentul ventricular dreapta. Aceste semnale sunt
trimise aplicației OMNI II Programmer pentru a fi afișate în fereastra Local Sense
Diagnostic (Diagnosticare detectare locală) ca histograme.
Scanările Local Sense (Detectare locală) pot fi efectuate manual sau automat:


Utilizați butonul Manual pentru a obține o histogramă LS pentru sensibilitatea
specifică LS selectată prin intermediul parametrului LS Sensitivity
(Sensibilitate LS). Butonul Clear (Golire) poate fi utilizat pentru a goli graficul.



Butonul Automatic (Automat) este utilizat pentru a porni un proces care scanează
valorile LS Sensitivity (Sensibilitate LS). În acest mod, aplicația OMNI II
Programmer colectează automat date la un număr de sensibilități LS diferite.
Modul automat își limitează căutarea la histogramele pentru sensibilități LS care
produc evenimente LS, dar care evită detectarea excesivă a zgomotului. Pentru
a face acest lucru, sunt necesari doi parametri:
o Noise Threshold (Prag de zgomot) - dacă numărul de intervale în care este
detectat un semnal LS este mai mare decât această valoare, sensibilitatea LS
corespunzătoare va fi considerată prea mare și o nouă histogramă va fi
colectată utilizând o sensibilitate mai mică (adică un prag de detectare
mai mare).
o Sense Threshold (Prag de detectare) - dacă numărul de intervale în care este
detectat un semnal LS este mai mic decât această valoare, sensibilitatea LS
corespunzătoare va fi considerată prea mică și o nouă histogramă va fi
colectată utilizând o sensibilitate mai mare (adică un prag de detectare
mai mic).
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Atunci când procesul automat este finalizat, toate histogramele colectate se afișează în
fereastra Local Sense Diagnostic (Diagnosticare detectare locală). Operatorul poate
selecta apoi cel mai potrivit prag de detectare.
Sensibilitatea utilizată pentru a acumula date de detectare pentru o histogramă este
parametrul LS Sensitivity (Sensibilitate LS) care se afișează în partea dreaptă a ferestrei.
Parametrul Times (De câte ori) indică numărul de cicluri în care se va efectua această
eșantionare pentru realizarea histogramei.
Prin achiziționarea acestor eșantioane pentru diferite valori ale sensibilității LS,
se demonstrează în mod clar sincronizarea evenimentului LS în raport cu evenimentul
ventricular dreapta. Rezultatele diagnosticării LS trebuie interpretate după cum urmează:


Barele de culoare albastră din histogramă indică faptul că semnalul LS a fost
detectat mai mult decât numărul de ori indicat de parametrul Events per Bar
(Evenimente per bară).

Notă: Pentru valori mai mici ale pragului de detectare LS (sensibilitate mai mare), pot fi
detectate alte semnale decât LS. De exemplu, utilizând Figura 35, o valoare
corespunzătoare pentru parametrul LS Sensitivity (Sensibilitate LS) ar fi 1,7 mV.

Figura 30: Fereastra Local Sense Diagnostic (Diagnosticare detectare locală)
după o scanare automată
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După localizarea semnalului LS, perioadele refractare LS și fereastra Alert (Alertă) pot fi
setate în grafic (prin glisare și fixare, în același mod ca și în fereastra Graph View
(Vizualizare grafică)) sau prin modificarea valorilor afișate în partea dreaptă a ferestrei
LS Diagnostic (Diagnosticare LS).
Pentru a ieși din fereastra LS Diagnostic (Diagnosticare LS):


Selectați butonul Select (Selectare). Această comandă setează valorile
parametrilor LS ale aplicației OMNI II Programmer la cele din această fereastră
(vă rugăm să rețineți că această operațiune modifică numai valorile
programatorului. Parametrii selectați trebuie să fie programați în dispozitivul
OPTIMIZER IVs IPG utilizând comanda Program (Programare)) sau



Selectați butonul Cancel (Anulare). Această comandă resetează parametrii
aplicației OMNI II Programmer la ultimele valori interogate/programate.

3.20 Operarea de la distanță
Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) permite monitorizarea și
controlul de la distanță al dispozitivului prin intermediul internetului. După conectare,
operarea este identică cu operarea (locală) normală, cu excepția faptului că unele comenzi
pot fi dezactivate în funcție de modul operațional.
Pentru inițierea unei sesiuni de operare de la distanță, sistemul OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software) trebuie să fie conectat la internet. Sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) acceptă rețele fără fir și conexiuni prin cablu
Ethernet. În cazul în care se efectuează o conectare la o rețea Ethernet prin cablu, cablul
de rețea trebuie să fie conectat la sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart
Software) prin intermediul unui izolator Ethernet de uz medical care este atașat la fiecare
programator.
Notă: Ca în cazul oricărui alt dispozitiv conectat la internet, ocazional pot apărea
probleme tehnice care împiedică funcționarea caracteristicii de operare de la distanță și,
astfel, nu permit efectuarea unei urmăriri a implantului prin operare de la distanță.
În astfel de cazuri, trebuie să fie programată o urmărire în persoană cu un reprezentant al
companiei.
Avertisment: Conectarea sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software)
la o rețea care include alte echipamente ar putea avea ca rezultat riscuri
neidentificate anterior pentru pacienți, operatori sau terțe părți. În astfel de
cazuri, organizația responsabilă trebuie să identifice, să analizeze,
să evalueze și să controleze aceste riscuri. În plus, modificările ulterioare
ale cuplajului rețelei/datelor ar putea introduce noi riscuri și ar putea
necesita analize suplimentare. Modificările aduse cuplajului rețelei/datelor
includ:


modificări în configurația cuplajului rețelei/datelor



conectarea unor articole suplimentare la cuplajul rețelei/datelor



deconectarea articolelor de la cuplajul rețelei/datelor



actualizarea echipamentelor conectate la cuplajul rețelei/datelor



actualizarea echipamentelor conectate la cuplajul rețelei/datelor
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3.20.1 Conectarea sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI Smart
Software) la o rețea Ethernet prin cablu
Notă: Conectarea tabletei PC OMNI II Programmer la o rețea de internet prin
cablu trebuie efectuată numai prin intermediul izolatorului Ethernet de uz
medical.
În cazul în care se dorește utilizarea modului de operare de la distanță și
conexiunea la internet se efectuează prin rețea prin cablu, sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) trebuie să fie conectat la o rețea Ethernet
10/100 standard prin portul Ethernet RJ-45 neutilizat de pe izolatorul Ethernet de
uz medical atașat la partea inferioară a tabletei PC a programatorului.
3.20.2 Conectarea sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI Smart
Software) la o rețea fără fir
În cazul în care se dorește utilizarea modului de operare de la distanță și
conexiunea la internet se efectuează prin rețea fără fir, sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) trebuie mai întâi să fie configurat pentru
conectarea la o rețea fără fir.
3.20.2.1 Configurarea rețelei fără fir OMNI II
În ecranul de selectare, faceți clic pe butonul „Configuration”
(Configurare). Se va afișa fereastra Configuration Dialog (Dialog de
configurare).

Figura 31: Fereastra Configuration Dialog (Dialog de configurare)
Faceți clic pe butonul „Network Configuration” (Configurare rețea) pentru
a configura conexiunea cu serverul sau pentru a modifica setările de rețea.
Se va afișa fereastra Network Configuration (Configurare rețea).
Notă: În cazul în care nu se afișează rețele fără fir, faceți clic pe butonul
„Refresh” (Reîmprospătare) pentru a vizualiza rețelele fără fir disponibile
în raza de acțiune a sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI Smart
Software).
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Figura 32: Fereastra Network Configuration (Configurare rețea)
Fereastra Network Configuration (Configurare rețea) afișează următoarele
informații:


Rețele fără fir: o listă a rețelelor fără fir acceptate disponibile
cu următoarele informații:
o Numele rețelei.
o Procentajul intensității semnalului.
o Starea conexiunii („Connected” (Conectat) se va afișa lângă
procentajul intensității semnalului în cazul în care sistemul
OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) este conectat
la rețeaua respectivă).



Stare: starea conexiunii. Un cerc roșu cu mesajul „The system is
connected to the internet but cannot reach the server IP address
(40.114.12.242).” (Sistemul este conectat la internet, dar nu poate
accesa adresa IP a serverului (40.114.12.242)) va fi afișat în cazul
în care sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software)
este conectat la internet, în timp ce un cerc roșu cu mesajul
„The system is not connected to any network.” (Sistemul nu este
conectat la nicio rețea.) indică faptul că o problemă împiedică
programatorul să se conecteze la internet.

Figura 33: Indicatoare de stare a rețelei OMNI II
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3.20.2.2 Comenzi de configurare a OMNI II într-o rețea fără fir
Fereastra Network Configuration (Configurare rețea) OMNI II oferă
următoarele butoane de comandă:


Connect (Conectare): efectuează conectarea la rețeaua fără fir
selectată. Se va afișa o casetă de dialog pentru parolă în care
trebuie să introduceți cheia de rețea (solicitați cheia de la
administratorul de rețea).



Disconnect (Deconectare): efectuează deconectarea de la rețeaua
fără fir selectată.



Refresh (Reîmprospătare): reîmprospătează starea conexiunii.



Read configuration (Citire configurație): citește setările de
configurare a rețelei de pe o unitate USB. Unitatea USB trebuie
furnizată de către administratorul dumneavoastră de rețea sau de
către Impulse Dynamics.



Wired connection settings … (Setări conexiune prin cablu …):
Se va afișa o fereastră de dialog TCP/IP Settings (Setări TCP/IP)
în care trebuie să introduceți setările TCP/IP (întrebați
administratorul de rețea).



Show MAC Addresses (Afișare adrese MAC): Se va afișa
o fereastră de dialog pentru adresele MAC ale adaptoarelor de
rețea, care detaliază adresa MAC a fiecărui adaptor de rețea
instalat pe tableta PC OMNI II Programmer.



Close (Închidere): închide fereastra.

3.20.3 Moduri operaționale OMNI II Software
3.20.3.1 Moduri de pornire OMNI II
OMNI II Software poate fi deschis în unul dintre următoarele moduri:


Clinical Mode (Mod clinic)
o pentru operațiunile locale într-un cadru clinic




Tableta PC OMNI II Programmer trebuie să fie conectată la
caseta de interfață OMNI II Programmer utilizând cablul
pentru caseta de interfață.

Remote Mode (Mod de la distanță)
o pentru operarea de la distanță a unei aplicații OMNI II
Programmer într-un cadru clinic


Tableta PC OMNI II Programmer nu necesită o interfață
atașată. Aceasta poate totuși monitoriza sau controla
dispozitivul de la distanță prin intermediul internetului
(programator de la distanță, departe de pacient).
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Remote Listener Mode (Mod Dispozitiv de ascultare de la distanță)
o pentru monitorizarea de la distanță a unei aplicații OMNI II
Programmer într-un cadru clinic


Un caz particular al Remote Mode (Mod de la distanță) în
care aplicația OMNI II Programmer nu poate să controleze
dispozitivul (numai operațiunile de monitorizare sunt
permise).

Pentru a deschide modul de pornire dorit, selectați butonul corespunzător
pe ecranul Selection (Selectare) al sistemului OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software). După selectarea modului programatorului,
acesta nu poate fi modificat până la închiderea aplicației modului și până
la afișarea din nou a ecranului de selectare efectuată de sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software).
Următoarele reguli se aplică diferitelor moduri de pornire:


Un programator în Clinical Mode (Mod clinic) se poate conecta la
un programator în Remote Mode (Mod de la distanță) și la mai
multe programatoare în Remote Listener Mode (Mod Dispozitiv de
ascultare de la distanță), dar nu la un alt programator în Clinical
Mode (Mod clinic).



Un programator în Remote Mode (Mod de la distanță) se poate
conecta la un singur programator în Clinical Mode (Mod clinic).
Următorul mesaj va fi afișat atunci când este selectat butonul
„OMNI II - Remote Mode” (OMNI II - Mod de la distanță):

„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.” (Acest sistem OMNI II
Programmer nu poate fi utilizat pentru interogarea sau programarea
dispozitivelor locale OPTIMIZER IVs IPG în timp ce este conectat ca
programator de la distanță. Sesiunea de programare de la distanță
trebuie încheiată și acest sistem OMNI II Programmer trebuie
repornit înainte de utilizarea acestui programator pentru interogarea
sau programarea unui dispozitiv OPTIMIZER IVs IPG prin
intermediul acestei baghete de programare.)


Un programator în Remote Listener Mode (Mod Dispozitiv de
ascultare de la distanță) se poate conecta la un singur programator
în Clinical Mode (Mod clinic).



Toate programatoarele conectate la un programator în Clinical
Mode (Mod clinic) (De la distanță și Dispozitiv de ascultare de la
distanță) pot primi mesaje în chat și informații de monitorizare
(markeri, valori de programare, citiri de statistici etc.)
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Numai programatorul în Clinical Mode (Mod clinic) sau Remote
Mode (Mod de la distanță) poate trimite mesaje în chat.



Numai programatorul în Master Mode (Mod coordonator)
(consultați Secțiunea 3.20.3.2) poate să inițieze operațiuni de
comunicație cu dispozitivul (interogare, programare etc.).
Programatorul în Master Mode (Mod coordonator) poate fi un
programator în Remote Mode (Mod de la distanță) sau în Clinical
Mode (Mod clinic).

3.20.3.2 Modurile Master Mode/Slave Mode (Mod coordonator/Mod
subordonat) OMNI II
OMNI II Software deschis în Remote Mode (Mod de la distanță) sau
Clinical Mode (Mod clinic) poate comuta la Master Mode (Mod
coordonator) sau Slave Mode (Mod subordonat) în timpul sesiunii de la
distanță. Aplicația OMNI II Programmer poate fi comutată între Master
Mode (Mod coordonator) și Slave Mode (Mod subordonat) numai atunci
când programatorul se află în Clinical Mode (Mod clinic).
Atunci când aplicația OMNI II Programmer se află în Master Mod (Mod
coordonator) (Remote Mode (Mod de la distanța) sau Clinical Mode (Mod
clinic)), are control total asupra dispozitivului OPTIMIZER IVs IPG, în
timp ce atunci când aplicația OMNI II Programmer se află în Slave Mode
(Mod subordonat), comenzile care interacționează cu dispozitivul
OPTIMIZER IVs IPG au fost dezactivate (interogare, programare, inițiere
Marker Mode (Mod Marker), citire statistici etc.)
3.20.4 Fereastra OMNI
Programmer)

II

Programmer

Client

(Client

OMNI

II

Notă: Pentru conectarea aplicației OMNI II Programmer la serverul de la distanță
OMNI, sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) trebuie mai
întâi să fie conectat la internet. Consultați Secțiunea 3.20.1 și Secțiunea 3.20.2
privind modalitățile de conectare a sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software) la internet.
Fereastra OMNI II Programmer Client (Client OMNI II Programmer) este
utilizată pentru conectarea la serverul Client. Pentru a deschide fereastra OMNI II
Programmer Client (Client OMNI II Programmer), selectați pictograma Connect
(Conectare) din fila Communication (Comunicație) din Menu Bar (Bara de
meniuri).
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Figura 34: Fereastra OMNI II Programmer Client (Client OMNI II Programmer)
3.20.4.1 Conectarea OMNI II la serverul de la distanță
Atunci când se afișează fereastra OMNI II Programmer Client (Client
OMNI II Programmer), introduceți următoarele informații:
Notă: Pentru utilizarea funcției de operare de la distanță a aplicației
OMNI II Programmer, un utilizator trebuie să primească un nume unic de
utilizator și o parolă unică de la Impulse Dynamics. Un Client Name
(Nume de client) corespunzător trebuie, de asemenea, să fie înregistrat la
Impulse Dynamics.
Notă: Atunci când vă conectați la serverul de la distanță pentru prima
dată, ștergeți User, Password și Client Name (numele de utilizator, parola
și numele de client) existente și introduceți User, Password și Client Name
(numele de utilizator, parola și numele de client) care v-au fost atribuite de
către Impulse Dynamics.


User (Utilizator): un nume de utilizator compatibil cu modul de
pornire curent al programatorului. În cazul în care numele de
utilizator nu este înregistrat în server pentru operare în modul de
pornire curent (Clinical (Clinic), Remote (De la distanță) sau
Remote Listener (Dispozitiv de ascultare de la distanță)),
conexiunea va fi respinsă.



Password (Parolă): o parolă corespunzătoare numelui de utilizator
stocat pe server.



Client name (Nume de client): un nume (diferit de numele de
utilizator) care identifică în mod unic aplicația OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software). Acest câmp nu este
verificat de server, dar este important pentru identificarea
programatorului Client atunci când vă conectați la acesta de la
distanță sau atunci când trimiteți un mesaj în chat (numele de client
se afișează în fereastra de mesaje în chat).
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Server IP/Port (IP/Port server): Adresa IP a serverului. (Aceasta
este setată de Impulse Dynamics la adresa IP curentă atunci când
este expediat sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart
Software), dar poate fi modificat după ce primiți programatorul.
Atunci când se produce această modificare, veți primi o notificare
de la Impulse Dynamics și veți primi informații cu privire la noua
adresă IP care va fi utilizată pentru conectarea la serverul de la
distanță OMNI.)

După introducerea tuturor informațiilor de mai sus, apăsați Enter
(Introducere) sau faceți clic pe butonul Connect (Conectare). Starea
conexiunii se va afișa în spațiul alb din partea inferioară a ferestrei (Status
(Stare)). În cazul în care conexiunea s-a efectuat cu succes, fereastra
OMNI II Programmer Client (Client OMNI II Programmer) va dispărea
(sesiunea de la distanță a început). În cazul în care se produce o eroare
(parolă incorectă sau probleme de conectivitate, de exemplu), fereastra
OMNI II Programmer Client (Client OMNI II Programmer) va rămâne
deschisă și mesajul de eroare corespunzător se va afișa în spațiul Status
(Stare), solicitând utilizatorului să încerce din nou conectarea.
O conexiune de la distanță poate fi solicitată de la un sistem OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) în Remote Mode (Mod de la
distanță):


Un inginer clinic de la centrul de urmărire de la distanță (sau din
orice altă locație, atât timp cât inginerul clinic are acces la internet
și conexiune telefonică de încredere) care are un sistem OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) de la distanță conectat la
internet poate iniția împerecherea cu sistemul Client OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) la clinica solicitantă.



În cazul în care conectivitatea la internet este întreruptă în timpul
sesiunii de la distanță, aplicația locală (Slave (Subordonat)) OMNI
II Programmer va afișa un ecran de avertisment, iar administrarea
CCM™ de către dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG urmărită va fi
comutată la „OFF” (Dezactivat). Aplicația locală (Slave
(Subordonat)) OMNI II Programmer va reveni automat la Master
Mode (Mod coordonator) după 5 încercări consecutive nereușite de
reaccesare pentru orice comandă de comunicație.



Aplicația locală (Slave (Subordonat)) OMNI II Programmer va
reveni, de asemenea, la Master Mode (Mod coordonator) după
apăsarea butonului „Urgent Programming” (Programare urgentă)
de pe bagheta OMNI II Programmer.

3.20.4.2 Afișarea ferestrei OMNI II Programmer Client (Client
OMNI II Programmer)
Pentru afișarea ferestrei OMNI II Programmer Client (Client OMNI II
Programmer) după conectarea programatorului la serverul de la distanță,
selectați pictograma Show Client Window (Afișare fereastră Client) din
fila Communication (Comunicație) din Menu Bar (Bara de meniuri).
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3.20.5 Începerea unei sesiuni de la distanță cu sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software)
Pentru a începe o sesiune de la distanță OMNI II, clinicianul trebuie să apeleze
mai întâi prin telefon Centrul de urmărire de la distanță pentru a solicita o sesiune
de urmărire de la distanță. Apoi clinicianul trebuie să-și conecteze sistemul
OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) la internet printr-o conexiune
Ethernet sau de rețea fără fir.
Pentru a începe o sesiune de la distanță, efectuați următorii pași:


Porniți programatorul clinic în Clinical Mode (Mod clinic)
o Selectați pictograma Connect (Conectare) din fila Communication
(Comunicație) din Menu Bar (Bara de meniuri).
o Atunci când se afișează fereastra OMNI II Client (Client OMNI II),
introduceți numele de utilizator, parola și numele de client în spațiile
corespunzătoare și apoi selectați Connect (Conectare).

După ce a fost stabilită o conexiune cu serverul Client, „Operation Mode” (Mod
operațional) este afișat în Programming Bar (Bara de programare) împreună
cu modul curent de operare, „C/Master” (C/Coordonator).


Porniți programatorul de la distanță în Remote Mode (Mod de la distanță)
o Selectați pictograma Connect (Conectare) din fila Communication
(Comunicație) din Menu Bar (Bara de meniuri).
o Atunci când se afișează fereastra OMNI II Client (Client OMNI II),
introduceți numele de utilizator, parola și numele de client în spațiile
corespunzătoare și apoi selectați Connect (Conectare).
o Atunci când se afișează fereastra pop-up Select Local Programmer
(Selectare programator local), selectați sistemul OMNI II Programmer
dorit, apoi selectați OK.

După ce a fost stabilită o conexiune cu serverul Client, „Operation Mode” (Mod
operațional) este afișat în Programming Bar (Bara de programare) împreună cu
modul curent de operare, „R/Slave” (R/Subordonat).
Comutarea de la Master Mode (Mod coordonator) la Slave Mode (Mod
subordonat) este controlată de programatorul clinic.
Pentru punerea programatorului clinic în Slave Mode (Mod subordonat) și
a programatorului de la distanță în Master Mode (Mod coordonator), efectuați
pașii următori:


Selectați pictograma Slave (Subordonat) din fila Communication
(Comunicație) din Menu Bar (Bara de meniuri) de pe programatorul
clinic
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Următorul mesaj se va afișa atunci când aplicația OMNI II Programmer aflată în
Clinical Mode (Mod clinic) urmează să fie setată la Slave Mode
(Mod subordonat):
„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.”
(Programarea de la distanță a dispozitivului OPTIMIZER Mini IPG
necesită prezența unui medic clinician și observarea constantă
a pacientului. Bagheta de programare TREBUIE să fie ținută de medicul
clinician peste locul implantului în orice moment în timpul unei sesiuni de
programare de la distanță. În plus, clinicianul și operatorul de la distanță
TREBUIE să se afle în legătură telefonică permanentă pe parcursul
întregii sesiuni de programare la distanță.)


Selectați OK pentru a continua.

„Operation Mode” (Mod operațional) din Programming Bar (Bara de
programare) a programatorului clinic va comuta la C/Slave (C/Subordonat).
Între timp, „Operation Mode” (Mod operațional) din Programming Bar (Bara de
programare) a programatorului de la distanță va comuta la R/Master
(R/Coordonator).
3.20.6 Încheierea unei sesiuni de la distanță OMNI II
O sesiune de la distanță OMNI II poate fi încheiată fie de la programatorul clinic,
fie de la programatorul de la distanță.
Pentru a încheia o sesiune de la distanță OMNI II:


Selectați din nou pictograma Connect (Conectare) din fila
Communication (Comunicație) din Menu Bar (Bara de meniuri) după
inițierea unei sesiuni.

3.20.7 Mesaj în chat OMNI II
Pentru a trimite un mesaj în chat, deschideți fereastra Chat message (Mesaj în
chat) prin selectarea pictogramei Send message… (Trimitere mesaj…) din fila
Communication (Comunicație) din Menu Bar (Bara de meniuri). Atunci când se
afișează fereastra Chat message (Mesaj în chat), scrieți mesajul în spațiul alb și
apăsați pe Enter (Introducere) sau faceți clic pe butonul Send (Trimitere). Orice
mesaj trimis și primit anterior se va afișa în fereastra Chat message (Mesaj în
chat) deasupra spațiului alb în care este introdus mesajul.
În cazul în care primiți un mesaj în chat în timp ce fereastra Chat message (Mesaj
în chat) este închisă, fereastra pop-up se va afișa automat.
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Figura 35: Fereastra Chat message (Mesaj în chat)
3.20.8 Încărcarea/descărcarea jurnalului OMNI II
Aplicația OMNI II Programmer permite încărcarea și descărcarea fișierelor jurnal
în și de la serverul de la distanță OMNI.
3.20.8.1 Fereastra OMNI II Programmer Upload/Download Log
(Încărcare/descărcare jurnal OMNI II Programmer)
Fereastra Upload/Download Log (Încărcare/descărcare jurnal) vă permite
să trimiteți fișiere jurnal către server, să primiți fișiere jurnal de la server,
să reîmprospătați fișierele jurnal de la server și să modificați setările de
rețea. Pentru a deschide fereastra de încărcare/descărcare a jurnalului
aplicației OMNI II Programmer, selectați pictograma Upload/Download
log (Încărcare/descărcare jurnal) din fila Log (Jurnal) din Menu Bar (Bara
de meniuri).

Figura 36: Fereastra de încărcare/descărcare a jurnalului OMNI II Programmer
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3.20.8.2 Reîmprospătarea dispozitivului local OMNI II
Pentru a afișa fișierele jurnal locale stocate în sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software), faceți clic pe butonul Refresh
Local (Reîmprospătare dispozitiv local).
3.20.8.3 Reîmprospătarea serverului OMNI II
Pentru a afișa fișierele jurnal stocate pe server, sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) trebuie mai întâi conectat la
internet. Consultați Secțiunea 3.20.1 și Secțiunea 3.20.2 privind
modalitățile de conectare a sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software) la internet. Utilizatorul trebuie să introducă următoarele
informații:


User (Utilizator): un nume de utilizator compatibil cu modul de
pornire curent al programatorului. În cazul în care numele de
utilizator nu este înregistrat pe server, conectarea va fi respinsă.



Password (Parolă): o parolă corespunzătoare numelui de utilizator
stocat pe server.



Server IP/Port (IP/Port server): Adresa IP a serverului. (Aceasta
este setată de Impulse Dynamics la adresa IP curentă atunci când
este expediat sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart
Software), dar poate fi modificat după ce primiți programatorul.
Atunci când se produce această modificare, veți primi o notificare
de la Impulse Dynamics și veți primi informații cu privire la noua
adresă IP care va fi utilizată pentru conectarea la serverul de la
distanță OMNI.)

Faceți clic pe butonul Refresh Server (Reîmprospătare server). În cazul în
care conexiunea s-a efectuat cu succes, lista de fișiere de la server va fi
actualizată. În cazul în care apare o eroare, mesajul de eroare se va afișa în
spațiul Status (Stare), solicitând utilizatorului să încerce din nou
conectarea.
3.20.8.4 Încărcarea fișierelor jurnal OMNI II
Pentru a trimite fișiere jurnal către server, trebuie să fiți conectat la
internet și să furnizați aceleași informații ca mai sus.
Această operațiune trebuie efectuată numai atunci când OMNI II Software
rulează în Clinical Mode (Mod clinic).
3.20.8.5 Descărcarea fișierelor jurnal OMNI II
Pentru a primi fișiere jurnal de la server, trebuie să fiți conectat la internet
și să furnizați aceleași informații ca mai sus.
Această operațiune trebuie efectuată numai atunci când OMNI II Software
rulează în Remote Mode (Mod de la distanță).
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4.

OMNI SMART SOFTWARE

OMNI Smart Software este o aplicație care este utilizată pentru citirea și modificarea
parametrilor care controlează dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG. Această secțiune descrie
diferitele caracteristici ale OMNI Smart Software.

Ecranul aplicației OMNI Smart Programmer

4.1

La pornirea OMNI Smart Software, aplicația OMNI Smart Programmer afișează ecranul
principal, care include următoarele:


Title Bar (Bara de titlu)



Fereastra ECG



View Bar (Bara de vizualizare)



ECG Statistics Bar (Bara de statistici ECG)



Tool Bar (Bara de instrumente)



Device Bar (Bara dispozitivului)



Bara Log (Jurnal)



Programming Bar (Bara de programare)



Parameter Conflict Bar (Bara de conflict de parametri)



Task Bar (Bara de activități)



Status Bar (Bara de stare)

Figura 37: Ecranul principal al aplicației OMNI Smart Programmer
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4.1.1

Title Bar (Bara de titlu)

Title Bar (Bara de titlu) este afișată în partea de sus a ferestrei. Aceasta identifică
software-ul care rulează în acel moment și sursa datelor, care poate fi:


Un dispozitiv OPTIMIZER Smart IPG, caz în care sunt afișate numărul de
serie al dispozitivului și data și ora ultimei interogări sau



Un fișier care conține valorile nominale ale unui anumit model, caz în care
este afișat numele acestuia sau



Un fișier care conține un set de valori ale parametrilor deja utilizate și
salvate, caz în care este afișat numele acestuia.

4.1.2

Fereastra ECG

Această fereastră este afișată în partea de sus a ecranului. Aceasta derulează în
timp real înregistrarea ECG a pacientului. Atunci când dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG se află în Marker Mode (Mod Marker), markerii sunt afișați pe traseul
ECG pentru diferitele evenimente și condiții care pot apărea.

Figura 38: Fereastra ECG în Marker Mode (Mod Marker) este afișat modul Active ODO-LS-CCM
Explicații legate de traseu și de culori sunt afișate în ECG Reference Bar
(Bara de referințe ECG).

Figura 39: Bara de referințe ECG
4.1.3

View Bar (Bara de vizualizare)

View Bar (Bara de vizualizare) conține butoanele pentru următoarele comenzi:
 Marker view (Vizualizare Marker): afișează fereastra ECG în
vizualizarea Marker


Graph view (Vizualizare grafică): afișează fereastra ECG în vizualizarea
grafică



LS Wizard (Expert LS): afișează fereastra ECG în vizualizarea Expert LS
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Figura 40: View Bar (Bara de vizualizare)
4.1.3.1 Vizualizarea Marker
În Marker view (Vizualizare Marker), evenimentele Marker sunt afișate
după cum urmează:


Evenimentele detectate, sub linia de referință, sunt reprezentate de
markeri cu linii colorate care utilizează următoarele convenții
de culori:
o Purpuriu: Eveniment de detectare atrială
o Verde: Eveniment de detectare ventriculară
o Negru: Eveniment Local Sense (Detectare locală)

Aceste referințe de culoare sunt afișate în fereastra ECG a ecranului
aplicației OMNI Smart Programmer.


Administrarea semnalului CCM™ este reprezentată de un marker
în formă de dreptunghi albastru deasupra liniei de referință, marker
a cărui lungime reprezintă durata semnalului CCM™.

În plus, sunt afișate etichete care indică momentul în care apar
următoarele stări:


PVC: două evenimente succesive de detectare ventriculară fără
să fi intervenit un eveniment de detectare atrială



AT: frecvența contracțiilor cardiace atriale peste limita frecvenței
de tahicardie atrială



VT: frecvența contracțiilor cardiace ventriculare peste limita
frecvenței de tahicardie ventriculară



A Noise (Zgomot A): zgomot detectat pe canalul de detectare atrial



V Noise (Zgomot V): zgomot detectat pe canalul de detectare
ventricular



Long AV (AV lung): intervalul AV detectat este mai lung decât
limita „Long AV” (AV lung)



Short AV (AV scurt): intervalul AV detectat este mai scurt decât
limita „Short AV” (AV scurt)

Avertisment: Traseul ECG afișat nu trebuie utilizat pentru luarea deciziilor
clinice. Deciziile medicale trebuie să se bazeze numai pe un
dispozitiv independent de măsurare a ECG.
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Starea administrării semnalului CCM™ este indicată de etichete,
precum și de culoarea de fundal a ferestrei ECG, după cum
urmează:
o Inactive (Inactiv): această etichetă se afișează în partea stângă
sus a ferestrei ECG atât timp cât administrarea CCM™ nu se
află în modul Active (Activ). Culoarea de fundal a ferestrei
ECG este albă în acest caz.
o Active-On (Activ-Activat): această etichetă se afișează în
partea stângă sus a ferestrei ECG, atât timp cât administrarea
CCM™ se află în modul Active (Activ) și în modul On
(Activat). Culoarea de fundal a ferestrei ECG este verde în
acest caz.
o Active-Off (Activ-Dezactivat): această etichetă se afișează în
partea stângă sus a ferestrei ECG, atât timp cât administrarea
CCM™ se află în modul Active (Activ), dar în modul Off
(Dezactivat). Culoarea de fundal a ferestrei ECG este gri în
acest caz.

4.1.3.2 Vizualizarea grafică
O vizualizare grafică este disponibilă în aplicația OMNI Smart
Programmer pentru a afișa unii dintre parametrii dispozitivului
OPTIMIZER Smart IPG într-un grafic ușor de înțeles.
Această fereastră afișează următoarele valori ale parametrilor:


Right Heart Sensing (Detectare partea dreaptă a inimii)
o Atrial Sensitivity (Sensibilitate atrială)
o Ventricular Sensitivity (Sensibilitate ventriculară)
o Atrial Refractory Period (PVARP) (Perioadă refractară atrială)
o Ventricular Refractory Period (Perioada refractară ventriculară)
o Short AV Limit (Limita AV scurt)
o Long AV Limit (Limita AV lung)



Local sense (Detectare locală)
o LS Sensitivity (Sensibilitate LS)
o LS Alert Window Start (Începere fereastră Alertă LS)
o LS Alert Window Width (Durată fereastră Alertă LS)
o Pre Atrial LS Refractory Period (Perioadă refractară LS
pre-atrială)
o Post Atrial LS Refractory Period (Perioadă refractară LS
post-atrială)
o Pre Ventricular LS Refractory Period (Perioadă refractară LS
pre-ventriculară)
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o Post Ventricular LS Refractory Period (Perioadă refractară LS
post-ventriculară)
o Post LS Refractory Period (Perioadă refractară post-LS)


CCM™ Signal (Semnal CCM™)
o Number of pulses in CCM™ pulse train (Numărul de impulsuri
din trenul de impulsuri CCM™)
o Trigger-to-CCM™ signal delay (coupling interval) (Întârzierea
declanșării semnalului CCM™ (interval de cuplare))
o CCM™ signal initial amplitude (Amplitudinea inițială
a semnalului CCM™)
o Phase duration of individual phases in each CCM™ pulse in
CCM™ pulse train (Durata de fază a fazelor individuale în
fiecare impuls CCM™ din trenul de impulsuri CCM™)

Această fereastră afișează, de asemenea, un marker în partea stângă sus
a afișajului, indicând poziția cursorului în msec. De asemenea, amplasează
textul „Modified” (Modificat) alături de marker atunci când un parametru
a fost modificat în această fereastră.
Convențiile pentru acest grafic sunt:


Evenimentele atriale, ventriculare și LS sunt afișate ca linii
verticale sub axa orizontală a graficului.



Pragurile de detectare sunt afișate ca dreptunghiuri mici sub
evenimentele detectate. Distanța față de axă este proporțională cu
valorile acestora.



Perioadele refractare LS sunt afișate ca dreptunghiuri albastru
deschis cu lățimea corespunzătoare, cu o margine cu linie punctată.



Fereastra LS Alert (Alertă LS) este afișată ca un dreptunghi galben
deschis cu lățimea corespunzătoare, cu o margine cu linie punctată.



Trenul de impulsuri CCM™ este afișat ca o undă pătrată.



Faza de echilibrare este afișată ca o zonă verde.



Fereastra de zgomot este afișată ca o zonă roșu deschis.



Pentru evenimentele LS care se încadrează în afara graficului,
ora de apariție a acestora este indicată într-o zonă gri situată în
partea stângă a graficului.
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4.1.3.2.1 Dynamic View (Vizualizare dinamică)
În Dynamic View (Vizualizare dinamică), o perioadă a traseului
ECG curent este afișată alături de parametrii (grafici), care apar așa
cum este descris mai sus, împreună cu evenimentele Marker.
Dynamic View (Vizualizare dinamică) este disponibilă numai dacă
Marker Mode (Mod Marker) este activat. În această vizualizare nu
este permisă nicio modificare a valorilor parametrilor. În cazul în
care se efectuează o încercare de modificare a valorii unui
parametru, modul grafic comută automat la Static View
(Vizualizare statică).

Figura 41: Vizualizarea grafică (Dinamică)
4.1.3.2.2 Static View (Vizualizare statică)
În Static View (Vizualizare statică), traseul ECG nu este afișat,
sunt afișate numai valorile parametrilor, care pot fi modificate.
Pentru a modifica valoarea unui parametru, glisați-l cu cursorul
în interiorul graficului în poziția dorită (valoarea numerică
a parametrului este afișată în timp ce îl indicați sau îl mutați).
Pentru a avea acces la lista valorilor posibile pentru un parametru,
selectați-l cu cursorul.

Figura 42: Vizualizarea grafică (Statică)
Efectuarea unui clic pe butonul stâng al mouse-ului tastaturii sau
atingerea ecranului cu stiloul cauzează mărirea graficului.
Efectuarea unui clic pe butonul drept al mouse-ului tastaturii sau
atingerea ecranului cu butonul apăsat al stiloului cauzează
micșorarea graficului. O bară de derulare se afișează în partea de
jos a graficului atunci când acesta este mărit.
În plus, poziția cursorului în raport cu evenimentul ventricular este
indicată în partea stângă sus a graficului.
Pentru valorile parametrilor din vizualizarea grafică este,
de asemenea, utilizată convenția de culori negru/albastru/roșu
(programat, în așteptare, conflict).
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4.1.3.3 Expertul LS
În LS Wizard (Expert LS), traseul ECG nu este afișat, sunt afișate numai
valorile parametrilor LS, care pot fi modificate. Pentru a modifica valoarea
unui parametru, glisați-l cu cursorul în interiorul graficului în poziția
dorită (valoarea numerică a parametrului este afișată în timp ce îl indicați
sau îl mutați). Pentru a avea acces la lista valorilor posibile pentru un
parametru, selectați-l cu cursorul.
4.1.4

ECG Statistics Bar (Bara de statistici ECG)

ECG Statistics Bar (Bara de statistici ECG) afișează următoarele valori:


Perioadă: Frecvența contracțiilor cardiace în contracții cardiace pe
minut (bpm)



AV Delay (Întârziere AV): Intervalul AV în milisecunde



V-LS Delay (Întârziere V-LS): Intervalul V-L în milisecunde



CCM™: Starea modului CCM



CCM™ Train (Tren CCM™): Modul de administrare a CCM



CCM™ Delivery (Administrare CCM™): Starea administrării CCM

Figura 43: ECG Statistics Bar (Bara de statistici ECG)
Atunci când dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG se află în Marker Mode (Mod
Marker) și în raza de comunicație a baghetei OMNI II Programmer, intervalele
Period (Perioadă), AV Delay (Întârziere AV) și V-LS Delay (Întârziere V-LS) se
modifică dinamic, arătând citirea curentă pentru fiecare valoare.
4.1.5

Bara principală de instrumente

Main Tool Bar (Bara principală de instrumente) este afișată sub ECG Window
(Fereastra ECG). Aceasta conține butoanele următoarelor comenzi ale aplicației
OMNI Smart Programmer (ori de câte ori există o alternativă de comandă rapidă
pentru o comandă, aceasta este notată lângă numele comenzii între paranteze):


Interrogate (Ctrl+I) (Interogare (Ctrl+I)): Citește valorile curente ale
parametrilor dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG. Aceste valori devin
valorile parametrilor aplicației OMNI Smart Programmer.



Program (Ctrl+P) (Programare (Ctrl+P)): Setează valorile parametrilor
dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG la valorile curente ale parametrilor
aplicației OMNI Smart Programmer. Această comandă este activată numai
dacă nu apare niciun conflict de parametri.
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Cancel (Esc) (Anulare (Esc)): Atunci când se modifică orice valoare de
parametru a programatorului, comanda Cancel (Anulare) devine
disponibilă. Selectarea acestei comenzi va reseta valorile parametrilor la
ultimele valori interogate/programate. Dacă nu a fost interogat niciun
dispozitiv și datele au fost încărcate dintr-un fișier .tip, parametrii
programatorului sunt setați la valorile definite în fișier.



Undo (Ctrl+U) (Refacere (Ctrl+U)): Dacă dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG a fost reprogramat cu un nou set de valori ale parametrilor,
această comandă resetează dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG la setul de
valori programate anterior.



Restore (Restaurare): Dacă dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG a fost
reprogramat la un mod nou, această comandă restaurează dispozitivul
OPTIMIZER Smart IPG la valorile primei interogări a sesiunii.



Reset (Resetare): Resetează dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG. Această
comandă trebuie utilizată numai dacă aplicația OMNI Smart Programmer
raportează că dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG care este interogat
se află în modul „DOWN” (Dezactivare) [Standby (Așteptare) (OOO),
fără modul de revenire CCM].



Marker (Ctrl+M): Setează dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG la
Marker Mode (Mod Marker), adică evenimentele Marker sunt afișate în
fereastra ECG pentru fiecare eveniment detectat și generat.



Open (Ctrl+O) (Deschidere (Ctrl+O)): Citește un fișier cu standard (.tip)
care conține valorile salvate ale parametrilor stocate pe tableta PC
a programatorului. Deschide o fereastră care permite utilizatorului să
aleagă numele și locația fișierului cu standard salvat (.tip). Citește datele
dispozitivului dintr-un fișier .tip.



Save (Salvare): Scrie un fișier cu standard (.tip) care conține valorile
curente ale parametrilor pe tableta PC a programatorului. Se afișează
o fereastră pop-up care solicită numele și locația fișierului cu
standard (.tip).



Time (Ora): Deschide fereastra Time (Ora) care afișează setările pentru
ora curentă ale ceasurilor în timp real din dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG și tableta PC OMNI II Programmer. Această fereastră permite,
de asemenea, setarea orei dispozitivului IPG la ora tabletei PC. (Setarea
orei dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG este utilizată de mecanismul
de planificare a administrării semnalului CCM™ pentru a activa și pentru
a dezactiva administrarea zilnică a semnalului CCM™).



Print Preview (Previzualizare înaintea tipăririi): Deschide fereastra Print
Preview (Previzualizare înaintea tipăririi) care conține următoarele
butoane care pot fi selectate pentru previzualizarea funcțiilor de tipărire
asociate acestora:
o Print Parameters (Parametrii pentru tipărire): Este previzualizată lista
valorilor curente ale aplicației OMNI Smart Programmer care urmează
să fie tipărite.
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o Print Statistics (Statistici pentru tipărire): Este previzualizată lista
statisticilor curente care urmează să fie tipărite.
o Print Follow Up (Urmărire pentru tipărire): Este previzualizată lista
măsurătorilor curente de urmărire care urmează să fie tipărite.
o Print Screen (Captură de ecran): Un instantaneu al ecranului curent
este creat ca fișier bmp.


Print (Tipărire): Deschide fereastra Print (Tipărire) care conține
următoarele butoane care pot fi selectate pentru tipărire:
o Print Parameters (Parametrii pentru tipărire): Lista valorilor curente
ale aplicației OMNI Smart Programmer este trimisă către imprimanta
implicită.
o Print Statistics (Statistici pentru tipărire): Lista statisticilor curente
este trimisă către imprimanta implicită.
o Print Follow Up (Urmărire pentru tipărire): Lista măsurătorilor
curente de urmărire este trimisă către imprimanta implicită.
o Print Screen (Captură de ecran): Un instantaneu al ecranului curent
este creat ca fișier bmp.



About (Despre):
Smart Software.



Start/Stop (Începere/Oprire): Activează administrarea semnalului CCM™
(dacă CCM este OFF (Dezactivat)) sau dezactivează administrarea
semnalului CCM™ (dacă CCM este ON (Activat)).



Urgent (F4) (Urgent (F4)): Programează dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG cu valori standard de siguranță în caz de urgență [modul
Standby (Așteptare) (OOO), CCM OFF (CCM dezactivat)].

Afișează

informații

despre

versiunea

OMNI

Figura 44: Tool Bar (Bara de instrumente)
Notă: Atunci când un buton de comandă se afișează în gri pe Tool Bar (Bara de
instrumente), acest lucru indică faptul că respectiva comandă nu este disponibilă în acel
moment.
4.1.6

Device Bar (Bara dispozitivului)

Device Bar (Bara dispozitivului) afișează modelul dispozitivului, numărul de
serie, starea curentă a terapiei de modulare a contractilității cardiace și nivelul
curent al bateriei dispozitivului interogat.

Figura 45: Device Bar (Bara dispozitivului)
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4.1.7

Bara Log (Jurnal)

Un fișier special din OMNI Smart Software conține o înregistrare (jurnal)
a tuturor interacțiunilor dintre dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG și aplicația
OMNI Smart Programmer, inclusiv data și ora când au avut loc aceste
interacțiuni.

Figura 46: Bara Log (Jurnal)
Mai multe informații privind un eveniment din jurnal pot fi obținute făcând dublu
clic pe eveniment în bara Log (Jurnal). Dacă există date asociate evenimentului
selectat, se întâmplă următoarele:


Dacă este ales un eveniment Interrogation (Interogare) sau un eveniment
Programming (Programare), valorile parametrilor afișate de aplicația
OMNI Smart Programmer reprezintă setul de valori prezente în momentul
în care a avut loc evenimentul selectat.



Pentru toate celelalte evenimente înregistrate (Bookmarks (Marcaje),
începerea/încheierea Marker Mode (Mod Marker) etc.), se afișează un
mesaj care indică faptul că evenimentul nu mai are date asociate de afișat.

4.1.8

Programming Bar (Bara de programare)

Programming Bar (Bara de programare) oferă acces rapid la comenzile esențiale
ale aplicației OMNI Smart Programmer cu următoarele butoane:


Interrogate (Interogare): Pentru obținerea valorilor parametrilor efectivi
ai dispozitivului implantat.



Program (Programare): Pentru transmiterea unui set compatibil de valori
ale parametrilor către dispozitivul IPG. Acest buton luminează intermitent
în albastru ori de câte ori a fost modificată valoarea unui parametru și nu
există niciun conflict de parametri. Acest lucru indică faptul că valorile
programate ale parametrilor dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG sunt
diferite de valorile afișate ale parametrilor. Dacă există un conflict de
parametri, acest buton este dezactivat până la rezolvarea conflictului.



Cancel/Undo (Anulare/Refacere): În funcție de context - anulează
modificările care nu au fost transmise încă sau restaurează valorile ultimei
acțiuni de programare.



Stop/Start (Oprire/Începere): În funcție de context - dezactivează
administrarea semnalului CCM™ prin programarea parametrului CCM
Mode (Mod CCM) la CCM OFF (CCM dezactivat) sau activează
administrarea semnalului CCM™ prin programarea parametrului CCM
Mode (Mod CCM) la CCM ON (CCM activat).
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Figura 47: Programming Bar (Bara de programare)
4.1.9

Parameter Conflict Bar (Bara de conflict de parametri)

În bara de sub Programming Bar (Bara de programare), sunt afișate mesajele de
conflict de parametri. Aceste mesaje indică ce valori ale parametrilor sunt în
conflict, de ce sunt parametrii în conflict și numele filei de parametri în care apar
parametrii în conflict. Făcând clic pe un mesaj de eroare, se afișează o listă
a parametrilor care sunt în conflict. Prin selectarea unui parametru din această
listă, se afișează o fereastră pop-up cu toate valorile sale posibile, permițând
modificarea directă a valorii parametrului aflat în conflict. Consultați
Secțiunea 4.3.2 pentru modalități prin care se pot rezolva conflictele de parametri.

Figura 48: Exemplu de mesaj de conflict de parametri în bara de conflict de parametri
4.1.10 Bara de activități
Task Bar (Bara de activități) este afișată lângă
Programming Bar (Bara de programare). Diferitele
comenzi ale aplicației OMNI Smart Programmer sunt
grupate pe următoarele butoane:


Follow Up (Urmărire)



Parameters (Parametri)



Statistics (Statistici)



Log Files (Fișiere jurnal)



Remote (De la distanță)

Figura 49: Task Bar (Bara de activități)
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4.1.10.1 Follow Up (Urmărire)
Bara Follow Up (Urmărire) conține următoarele file, fiecare cu propriul
panou:


Current Status (Stare
a dispozitivului IPG.



Sensing (Detectare): conține butoanele pragurilor de detectare
atrială, ventriculară și LS, care permit utilizatorului să măsoare
pragurile de detectare atrială și ventriculară.



AV Setup (Configurare AV): conține butonul Propose AV
(Propunere AV) care permite utilizatorului să stabilească cele mai
bune valori de setare pentru fereastra AV.



LS Setup (Configurare LS): conține butoanele LS Scan
(Scanare LS) și Propose AV (Propunere AV) care permit
utilizatorului să stabilească cele mai bune valori de setare pentru
fereastra LS.



Impedance (Impedanță): conține butoanele de impedanță V și
LS care permit utilizatorului să măsoare impedanțele derivațiilor V
și LS.



Crosstalk Test (Test de interferență): conține butonul Crosstalk
Start (Începere interferență) care permite utilizatorului să efectueze
teste de interacțiune între dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG
și un dispozitiv concomitent implantat.

curentă):

afișează

Figura 50: Fila Current Status (Stare curentă)
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starea

curentă

Figura 51: Fila Sensing (Detectare)

Figura 52: Fila AV Setup (Configurare AV)

Figura 53: Fila LS Setup (Configurare LS)

Figura 54: Fila Impedance (Impedanță)
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Figura 55: Fila Crosstalk Test (Test de interferență)
4.1.10.2 Parameters (Parametri)
Parameters Bar (Bara de parametri) conține următoarele file, fiecare cu
propriul panou:


Overview (Prezentare generală): conține cei mai importanți
parametrii găsiți în filele A/V, LS și CCM™ Train & Schedule
(Tren și program CCM™).



A/V: afișează modul operațional, precum și parametrii de detectare
și de sincronizare cardiacă atrială și ventriculară.



LS (Detectare locală): conține parametrii pentru mecanismul Local
Sense (Detectare locală).



CCM™ Train & Schedule (Tren și program CCM™): conține
parametrii care definesc semnalul CCM™ și parametrii pentru
configurarea programului de administrare a semnalului CCM™.



Alarms (Alarme): conține parametrii asociați cu alarmele care
trebuie raportate către încărcător.



Settings (Setări): conține butoane pentru următoarele comenzi:
o Set system time… (Setare oră sistem…): Permite utilizatorului
să seteze ora sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software). Acest lucru este similar cu setarea orei
PC-ului.
o IPG Version (Versiune dispozitiv IPG): Afișează versiunea
firmware a dispozitivului IPG interogat.
o Interface battery (Baterie interfață): Citește tensiunea bateriei
cu litiu din caseta de interfață a OMNI II Programmer.
o Interface version (Versiune interfață): Afișează versiunea
firmware a casetei de interfață a OMNI II Programmer.
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Figura 56: Fila Overview (Prezentare generală)

Figura 57: Fila A/V

Figura 58: Fila LS

Figura 59: CCM™ Train & Schedule (Tren și program CCM™)
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Figura 60: Fila Alarms (Alarme)

Figura 61: Fila Settings (Setări)
Valorile parametrilor sunt afișate în două moduri diferite:


Pentru activarea/dezactivarea parametrilor (cum ar fi CCM™
Channels (Canale CCM™)), se utilizează casete de selectare,
iar un simbol  indică faptul că opțiunea este selectată. Pentru
a modifica opțiunea, selectați caseta din stânga numelui
parametrului.



Pentru parametrii care au un set de valori posibile, valoarea
parametrului este afișată într-o casetă. Pentru a modifica valoarea
acestor parametri (programator), selectați valoarea din casetă și se
va afișa o fereastră cu toate valorile posibile pentru parametrul
selectat. Pentru a modifica valoarea parametrului, selectați noua
valoare din listă. În plus, ferestrele listei de valori au o „piuneză”
în colțul din stânga sus. Selectarea acestei „piuneze” menține
fereastra deschisă (în caz contrar, fereastra se va închide automat
după selectarea unei valori). Selectarea casetei X din colțul din
dreapta sus închide o fereastră a listei de valori care are „piuneza”
activată.

Unii parametri depind în mod direct de alții (cum ar fi frecvențele și
perioadele). În astfel de cazuri, modificarea valorii unui parametru va
modifica automat valoarea parametrilor care depind în mod direct de
acesta.
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Există, de asemenea, parametri pentru care valorile sunt valide numai
atunci când alți parametri sunt activați sau au anumite valori [de exemplu,
dacă modul operațional al dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG este
setat la Standby (OOO) (Așteptare), nu există parametri valizi]. Atunci
când setarea unui parametru nu are sens în contextul altor parametri,
valoarea acestuia nu este afișată.
Atunci când este selectată o valoare a parametrului care este incompatibilă
cu alte valori ale parametrilor, apare un conflict de parametri. Atunci când
apar astfel de situații, un mesaj de eroare se afișează în Parameter
Conflict Bar (Bara de conflict de parametri) (consultați Secțiunea 4.1.9
pentru mai multe informații). Atât timp cât există un conflict de parametri,
aplicația OMNI Smart Programmer nu va permite programarea
dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG cu noi valori ale parametrilor. În
acest fel se asigură faptul că numai configurațiile de parametri compatibile
pot fi descărcate pe dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG. Pentru a rezolva
conflictul, trebuie selectate noi valori pentru parametrii aflați în conflict.
Vă reamintim că valorile parametrilor afișate pe ecran sunt valorile
programatorului, care pot fi diferite de valorile curente ale dispozitivului.
Pentru informații privind convenția de culori utilizată, consultați
Secțiunea 4.3.1.
4.1.10.3 Statistici
Bara Statistics (Statistici) conține următoarele file, fiecare cu propriul
panou:


On - General (Activat - General): afișează numărul de
evenimente, perioade și trenuri detectate în timpul administrării
programate a CCM™.



On - Inhibition (Activat - Inhibare): afișează numărul de
evenimente detectate care au inhibat CCM™ în timpul
administrării programate a CCM™.



Off - General (Dezactivat - General): afișează numărul de
evenimente și perioade detectate atunci când CCM™ nu este
programat pentru administrare.



Off - Inhibition (Dezactivat - Inhibare): afișează numărul de
evenimente detectate care ar fi inhibat CCM™ atunci când CCM™
nu este programat pentru administrare.



Last Session (Ultima sesiune): afișează numărul de evenimente
ventriculare și trenuri administrate în timpul ultimei sesiuni
programate de administrare a CCM™, procentajul de CCM™
administrat în timpul ultimei sesiuni programate de administrare
a CCM™ și numărul episoadelor de descărcare a bateriei.

Panoul fiecărei file poate fi vizualizat în Numeric Mode (Mod numeric)
sau în Graph Mode (Mod grafic)
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Figura 62: Fila Statistics On - General (Statistici Activat - General) (Vizualizare numerică)

Figura 63: Statistics On - General (Statistici Activat - General) (Vizualizare grafică)
4.1.10.4 Log Files (Fișiere jurnal)
Atunci când este selectat butonul Log Files (Fișiere jurnal), comenzile de
programare din Main Tool Bar (Bara principală de instrumente) sunt
modificate în următoarele comenzi Log File (Fișier jurnal):


Browse (Răsfoire): deschide fereastra Marker pentru vizualizare.



Open Log (Deschidere jurnal): deschide o fereastră care permite
utilizatorului să aleagă din lista fișierelor Marker salvate.



Recording (Înregistrare): începe înregistrarea traseului ECG al
pacientului.



Export Prog (Exportare programator): scrie un fișier text care
conține valorile parametrilor curenți.



Export Stats (Exportare statistici): scrie un fișier text care conține
valorile contoarelor statistice.



Export Marker (Exportare Marker): scrie un fișier text care
conține valorile markerilor.
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Up/Down (Sus/Jos): deschide o fereastră care permite
utilizatorului să transfere fișiere jurnal între aplicația OMNI Smart
Programmer și serverul de la distanță.



Compare (Comparare): deschide o fereastră care afișează
diferențele constatate între valorile vechi și valorile curente ale
parametrilor.

Figura 64: Tool Bar (Bara de instrumente) cu comenzile Log File (Fișier jurnal)
4.1.10.5 Remote (De la distanță)
Atunci când este selectat butonul Remote (De la distanță), comenzile de
programare din Main Log Bar (Bara principală jurnal) sunt modificate în
următoarele comenzi Remote (De la distanță):


Connect (Conectare): deschide fereastra OMNI II Programmer
Client (Client OMNI II Programmer) care permite utilizatorului să
inițieze o sesiune de la distanță.



Send Msg (Trimitere mesaj): deschide fereastra Chat message
(Mesaj în chat), care permite utilizatorului să schimbe mesaje în
chat cu perechea de la distanță.



Master:(Coordonator): pune aplicația locală OMNI Smart
Programmer în Master Mode (Mod coordonator), care permite
utilizatorului să controleze programatorul.



Slave (Subordonat): pune aplicația locală OMNI Smart
Programmer în Slave Mode (Mod subordonat) și permite
utilizatorului de la distanță să controleze programatorul local.



Client (Client): afișează fereastra OMNI II Programmer Client
(Client OMNI II Programmer) (dacă a fost inițiată o sesiune de la
distanță).

Figura 65: Tool Bar (Bara de instrumente) cu comenzi de la distanță
4.1.11 Status Bar (Bara de stare)
Evenimentul de comunicație curent (de exemplu: interogare, programare, gata)
este afișat pe ultima linie a ecranului împreună cu procentajul de încărcare
a bateriei laptopului și cu data și ora sistemului.
Figura 66: Status Bar (Bara de stare)
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4.2

Interogare
4.2.1

Comunicația cu dispozitivul implantat OPTIMIZER Smart IPG

Poziționați bagheta de programare peste locul implantului, la o distanță de cel
mult 3,5 cm (1,4 inchi) de dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG implantat.
O lumină verde sau galbenă intermitentă a indicatorului de intensitate
a semnalului indică faptul că dispozitivul IPG se află în raza de comunicație
a baghetei de programare. O lumină roșie intermitentă indică faptul că distanța
este excesivă și comunicațiile pot fi dificile. Dacă indicatorul luminos este stins,
acest lucru înseamnă că bagheta de programare și dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG sunt complet în afara razei de comunicație sau că bateria dispozitivului
OPTIMIZER Smart IPG este complet descărcată și, prin urmare, nu poate să
comunice cu bagheta de programare.
4.2.2

Interogarea dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG

Pentru citirea valorilor parametrilor dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
locul implantului dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.



Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
o Apăsați butonul Interrogate (Interogare) de pe bagheta de
programare sau
o Selectați butonul Interrogate (Interogare) din Tool Bar (Bara de
instrumente) sau
o Selectați butonul Interrogate (Interogare) din Programming Bar
(Bara de programare) sau
o Apăsați comanda rapidă de la tastatură <Ctrl+I>

În cazul în care interogarea s-a efectuat cu succes, aplicația OMNI Smart
Programmer va afișa mesajul „Interrogation OK” (Interogare OK). Modelul
dispozitivului, numărul de serie, starea curentă a terapiei de modulație
a contractilității cardiace și nivelul curent al bateriei dispozitivului OPTIMIZER
Smart IPG în curs de interogare se vor afișa pe Device Bar (Bara dispozitivului)
a ecranului programatorului.
Totuși, dacă bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de interogare poate eșua. În cazul în care apare
o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Interrogation
Error” (Eroare de interogare) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și
Cancel (Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și selectarea butonului Retry (Reîncercare) sau prin apăsarea
butonului Interrogate (Interogare) aflate pe bagheta de programare.
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4.3

Modificarea valorilor parametrilor

Valorile parametrilor se găsesc în barele Parameters (Parametri) și Follow Up (Urmărire)
și pot fi vizualizate și modificate prin selectarea uneia dintre filele de pe aceste bare și
apoi prin alegerea unuia dintre parametrii de pe panou.
Pentru modificarea valorii unui parametru:


Selectați fila în care se afișează parametrul de modificat.



Selectați valoarea parametrului de modificat. Se va afișa o fereastră cu toate
valorile posibile ale acestuia.



Selectați noua valoare din listă. Această valoare va deveni noua valoare
a parametrului.



Casetele de selectare sunt utilizate pentru activarea/dezactivarea parametrilor.
Un simbol de tip bifă () indică faptul că opțiunea este selectată. Pentru
a modifica opțiunea, selectați caseta din partea stângă a numelui parametrului.

Atunci când setarea unei valori a parametrului nu este aplicabilă în contextul altor
parametri selectați, valoarea acestuia nu este afișată.
Notă: Valorile parametrilor modificați afișați pe ecranul programatorului nu sunt
transferate către dispozitivul IPG până la efectuarea comenzii Program (Programare).
Notă: Nu este necesar să țineți bagheta de programare peste dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG în timp ce parametrii sunt modificați pe ecranul programatorului. Odată ce
parametrul modificat este gata pentru a fi programat în dispozitiv, asigurați amplasarea
corectă a baghetei de programare peste locul implantului și emiteți apoi comanda
Program (Programare).
4.3.1

Convenția de culoare a parametrilor

Următoarea convenție de culori este utilizată pentru a reprezenta valorile
parametrilor programatorului și conflictele de parametri ai programatorului:


Negru: pentru valorile curente ale parametrilor dispozitivului
OPTIMIZER Smart IPG; adică ultimele valori interogate/programate ale
parametrilor.



Albastru: pentru valorile permise modificate; adică valori ale parametrilor
care sunt diferite de valorile programate care, dacă sunt selectate, nu vor
avea ca rezultat un conflict de parametri.



Roșu: pentru valori nepermise modificate; adică valori ale parametrilor
care sunt diferite de valorile programate care, dacă sunt selectate, vor avea
ca rezultat un conflict de parametri.

În lista valorilor posibile pentru un anumit parametru este, de asemenea, utilizată
convenția de culori negru/albastru/roșu (programat, în așteptare, conflict). Astfel,
utilizatorul poate vedea toate cele trei tipuri de valori ale parametrilor afișate în
lista de opțiuni de parametri și poate ști în avans dacă alegerea unei anumite valori
a parametrului va avea, sau nu, ca rezultat un conflict de parametri.
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4.3.2

Conflicte de parametri

Atunci când sunt selectate valori ale parametrilor care sunt incompatibile între ele,
apare un conflict de parametri. Conflictele tipice apar din încercarea de
a programa intervale de sincronizare care ar trebui să însumeze mai puțin decât alt
parametru programat. Aplicația OMNI Smart Programmer nu va permite
programarea dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG cu valori ale parametrilor
care vor avea ca rezultat un conflict de parametri.
Atunci când apare un conflict de parametri, valorile parametrilor care se află în
conflict sunt afișate în roșu. În plus, un mesaj de eroare este afișat în
Programming Bar (Bara de programare) pentru fiecare parametru aflat în conflict.
Mesajele de eroare de conflict de parametri includ:


Valorile parametrilor care sunt în conflict



O explicație a motivului pentru care a apărut conflictul

Pentru a rezolva un conflict de parametri, trebuie selectate valori noi pentru
parametrii care cauzează conflictul. Vizualizarea parametrilor în conflict poate fi
realizată rapid prin următoarele acțiuni:


Selectați mesajul de eroare. Se afișează o listă a parametrilor în conflict.



Selectați un nume de parametru din această listă pentru a afișa un tabel cu
toate valorile posibile ale acestuia.



Selectați o nouă valoare „Blue” (Albastru) pentru parametru din lista
valorilor parametrilor.

Parametrii aflați în conflict pot fi găsiți și direct sub barele Follow Up (Urmărire)
sau Parameters (Parametri), deoarece aceste valori apar în roșu. Căutați numele
filelor asociate cu conflictul în mesajul de conflict de parametri afișat în
Parameter Conflict Bar (Bara de conflict de parametri).
Vă rugăm să rețineți că este permis să selectați un parametru care cauzează un
conflict, cu condiția să fie modificată o valoare a unui alt parametru care rezolvă
conflictul.

4.4

Programare
4.4.1

Programarea dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG

Programarea dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG cu valorile modificate ale
parametrilor este permisă numai dacă nu apare niciun conflict de parametri.
Butonul Program (Programare) va indica dacă este permisă o valoare modificată
a parametrului în modul următor:


Dezactivat, dacă există un conflict de parametri,



Albastru intermitent, dacă valorile parametrilor au fost modificate și nu
există niciun conflict de parametri.
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Pentru a programa valorile modificate ale parametrilor:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
locul implantului dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.



Efectuați una dintre următoarele acțiuni (aceste acțiuni vor fi activate
numai dacă nu există niciun conflict de parametri):
o Apăsați butonul Program (Programare) pe bagheta de programare sau
o Selectați butonul Program (Programare) din Tool Bar (Bara de
instrumente) sau
o Selectați butonul Program (Programare) din Programming Bar
(Bara de programare),
o Apăsați comanda rapidă de la tastatură <Ctrl+P>

În cazul în care programarea s-a efectuat cu succes, aplicația OMNI Smart
Programmer va afișa mesajul „Programming OK” (Programare OK).
Totuși, dacă bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de programare poate eșua. În cazul în care apare
o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Programming
Error” (Eroare de programare) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și
Cancel (Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și selectarea butonului Retry (Reîncercare) sau prin apăsarea
butonului Program (Programare), aflate pe bagheta de programare.
Vă rugăm să rețineți că, după executarea unei comenzi Program (Programare),
valorile modificate ale parametrilor pe ecranul aplicației OMNI Smart
Programmer vor deveni de culoare neagră, indicând faptul că acum acestea sunt
valorile programate ale parametrilor dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.
4.4.2

Funcțiile Cancel (Anulare) și Undo (Refacere)

Modificările aduse valorilor parametrilor pot fi resetate la valorile anterioare în două
moduri diferite. Metoda utilizată pentru resetarea parametrilor modificați depinde de
programarea sau nu a parametrilor modificați în dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG.
4.4.2.1 Cancel (Anulare)
În cazul în care valorile parametrilor au fost modificate, dar nu au fost încă
programate în dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG, comanda Cancel
(Anulare) va reseta valorile parametrilor la ultimul set
interogat/programat.
Pentru anularea modificărilor, efectuați una dintre următoarele acțiuni:


Selectați butonul Cancel (Anulare) din Programming Bar
(Bara de programare). Acest buton este activat numai în cazul în
care a fost modificată o valoare a parametrului, sau



Selectați butonul Cancel (Anulare) din Tool Bar (Bara de
instrumente) sau



Apăsați comanda rapidă de la tastatură <Esc>
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Vă rugăm să rețineți că, după executarea unei comenzi Cancel (Anulare),
valorile parametrilor din ecranele aplicației OMNI Smart Programmer
devin de culoare neagră, deoarece acestea sunt aceleași cu valorile
parametrilor din dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG. Dacă nu a fost
interogat niciun dispozitiv și datele parametrilor au fost încărcate dintr-un
fișier .tip, valorile afișate ale parametrilor sunt valorile stocate în standard
(fișierul .tip).
4.4.2.2 Undo (Refacere)
Dacă dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG a fost reprogramat cu un nou
set de valori ale parametrilor, butonul Undo (Refacere) resetează valorile
parametrilor la setul anterior de valori programate.
Pentru refacerea celei mai recente programări, efectuați una dintre
următoarele acțiuni:


Selectați butonul Undo (Refacere) din Programming Bar (Bara
de programare). Acest buton este activat numai după executarea
unei comenzi Program (Programare), sau



Selectați butonul Undo (Refacere) din Tool Bar (Bara de
instrumente). Acest buton este activat numai după executarea unei
comenzi Program (Programare), sau



Apăsați comanda rapidă de la tastatură <Ctrl+U>

În cazul în care operațiunea Undo (Refacere) s-a efectuat cu succes,
aplicația OMNI Smart Programmer va afișa mesajul „Programming OK”
(Programare OK).
Totuși, dacă bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea Undo (Refacere) poate eșua. În cazul în care
apare o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul
„Programming Error” (Eroare de programare) împreună cu opțiunile
Retry (Reîncercare) și Cancel (Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea
baghetei de programare și prin selectarea butonului Retry (Reîncercare).

4.5

Utilizarea standardelor

Unele combinații standard de parametri sunt utile în anumite situații clinice. Programele
specifice pot fi stocate ca standarde (cunoscute, de asemenea, sub numele de presetări
efectuate de utilizator). Fișierele care conțin un standard au un format special pe care
aplicația OMNI Smart Programmer îl poate interpreta. Extensia de fișier utilizată pentru
acestea este „.tip”. Comenzile Open (Deschidere) și Save (Salvare) ale aplicației OMNI
Smart Programmer citesc și scriu date din și în fișierele .tip. Ca atare, aplicația OMNI
Smart Programmer poate fi utilizată și ca editor de standarde.
Această secțiune include informații despre utilizarea și stocarea configurațiilor valorilor
parametrilor.
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4.5.1

Deschiderea unui fișier cu standard

Pentru a deschide un fișier cu standard (.tip), efectuați una dintre următoarele
acțiuni:


Selectați butonul
instrumente) sau



Apăsați comanda rapidă de la tastatură <Ctrl+O>



Se va deschide o fereastră pop-up Open (Deschidere) care conține numele
și locațiile fișierelor cu standard care pot fi încărcate. Alegeți un fișier cu
standard și apoi faceți clic pe Open (Deschidere).

Open

(Deschidere)

din

Tool

Bar

(Bara

de

Atunci când valorile parametrilor sunt încărcate dintr-un fișier cu standard,
acestea devin valorile curente ale parametrilor afișate de către programator. Acest
lucru implică următoarele:


Dacă un dispozitiv OPTIMIZER Smart IPG a fost interogat înainte de
deschiderea unui fișier cu standard, valorile standardului care sunt diferite
de valorile corespunzătoare ale parametrilor dispozitivului vor fi afișate
în albastru și numele fișierului cu standard se afișează în Title Bar
(Bara de titlu).



Dacă nu a fost interogat niciun dispozitiv, valorile standardului sunt
afișate în culoare neagră, iar numele fișierului cu standard se afișează în
Title Bar (Bara de titlu).

4.5.2

Salvarea unui fișier cu standard

Pentru salvarea unei valori de parametru setată într-un fișier cu standard (.tip):

4.6



Selectați butonul Save (Salvare) din Tool Bar (Bara de instrumente)



Se va afișa o fereastră pop-up Save As (Salvare ca). Introduceți numele
fișierului cu standardul de salvat și apoi faceți clic pe Save (Salvare).

Încărcarea și exportarea informațiilor
4.6.1

Încărcarea fișierelor jurnal

Pentru încărcarea unui fișier jurnal:


Selectați butonul Log Files (Fișiere jurnal) din Task Bar (Bara de
activități)



Selectați butonul Open Log (Deschidere jurnal) din Tool Bar (Bara de
instrumente)



Se va deschide o fereastră pop-up Open (Deschidere) care conține numele
fișierelor Marker care pot fi încărcate. Alegeți un fișier Marker și apoi
faceți clic pe Open (Deschidere).

Se va deschide o fereastră Marker și culoarea textului din fereastra Log (Jurnal)
va deveni albastră pentru a indica faptul că jurnalul nu corespunde dispozitivului
interogat.
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4.6.2

Exportarea datelor

Pentru salvarea valorilor curente ale parametrilor, contoarelor statistice și
markerilor barei jurnal ca fișiere text:


Selectați butonul Log Files (Fișiere jurnal) din Task Bar (Bara de
activități)



Selectați butonul Export Prog (Exportare programator) din Tool Bar
(Bara de instrumente) pentru a exporta valorile parametrilor.



Selectați butonul Export Stats (Exportare statistici) din Tool Bar
(Bara de instrumente) pentru a exporta statisticile dispozitivului.



Selectați butonul Export Marker (Exportare Marker) din Tool Bar
(Bara de instrumente) pentru a exporta conținutul barei jurnal.

În toate cazurile, se va fișa mai întâi o fereastră pop-up Open (Deschidere) în care
va trebui selectat numele fișierului Marker asociat dispozitivului.
Apoi, se va afișa o fereastră Save (Salvare) care va permite utilizatorului să
introducă numele și, dacă dorește, să creeze un folder nou pentru fișierul care
urmează să fie exportat.

4.7

Jurnalul și înregistrarea ECG
4.7.1

Jurnal

Aplicația OMNI Smart Programmer păstrează un jurnal al tuturor interacțiunilor
care au loc între aceasta și un dispozitiv OPTIMIZER Smart IPG. Această
înregistrare poate fi utilizată ca referință pentru a oferi acces rapid la date
specifice asociate comunicațiilor. Bookmarks (Marcajele) pot fi, de asemenea,
setate pentru a avea acces rapid la evenimente și stări specifice care merită
o atenție specială, de pe traseul ECG al pacientului.
În continuare arătăm o descriere a caracteristicilor de bază ale jurnalului:


Fișierul jurnal pentru un anumit dispozitiv OPTIMIZER Smart IPG este
creat atunci când dispozitivul este interogat pentru prima dată.



Fiecare eveniment de comunicație care are loc între aplicația OMNI
Smart Programmer și dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG se afișează
în fereastra Log Bar (Bara jurnal), împreună cu data și ora fiecărei
interacțiuni.



Mai multe informații privind un eveniment din jurnal pot fi obținute
făcând dublu clic pe eveniment în bara Log (Jurnal). Dacă există date
asociate evenimentului selectat, se întâmplă următoarele:
o Dacă este ales un eveniment Interrogation (Interogare) sau un
eveniment Programming (Programare), valorile parametrilor afișate
de aplicația OMNI Smart Programmer reprezintă setul de valori
prezente în momentul în care a avut loc evenimentul selectat.
o Dacă este ales un eveniment care implică Statistics (Statistici)
(golire/încărcare/resetare), valorile barei Statistics (Statistici) sunt
setate la valorile prezente în momentul în care a avut loc evenimentul
selectat.
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4.7.2

Pentru toate celelalte evenimente înregistrate (începutul/încheierea Marker
Mode (Mod Marker) etc.), se afișează un mesaj care indică faptul că
evenimentul nu mai are date asociate de afișat.
Înregistrarea ECG

Pentru înregistrarea traseului ECG al unui pacient:


Selectați butonul Log Files (Fișiere jurnal) din Task Bar (Bara de
activități)



Selectați butonul Recording (Înregistrare) din Tool Bar (Bara de
instrumente)

Aceeași procedură trebuie utilizată pentru oprirea înregistrării ECG.
Atunci când dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG este setat la Marker Mode
(Mod Marker), începe automat înregistrarea ECG. Atunci când Marker Mode
(Mod Marker) este dezactivat, se oprește înregistrarea ECG.
În ECG înregistrată, markerii sunt afișați în același mod ca în Marker Window
(Fereastra Marker). (Consultați Secțiunea 4.12 pentru mai multe informații despre
markeri.)
Segmentele ECG înregistrate sunt afișate în Marker Window (Fereastra Marker).

4.8

Programare în caz de urgență

În caz de urgență, sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) poate
programa dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG cu un set de parametri de siguranță
[modul Standby (Așteptare) (OOO), CCM OFF (CCM dezactivat)]. Această programare
în caz de urgență poate fi efectuată chiar dacă programatorul este OFF (Dezactivat)
(tableta PC este oprită sau nu funcționează).
4.8.1

Programarea de urgență atunci când programatorul este OFF
(Dezactivat)

Notă: Chiar dacă programatorul este OFF (Dezactivat), bagheta de programare
trebuie totuși conectată la caseta de interfață OMNI II Programmer înainte de
utilizarea funcției Emergency Programming (Programare în caz de urgență).
Pentru a programa dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG cu un set de parametri de
siguranță atunci când sistemul OMNI Smart Programmer este OFF (Dezactivat):


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
locul implantului dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.



Apăsați butonul Emergency Programming (Programare în caz de
urgență) pe bagheta de programare.

În cazul în care Emergency Programming (Programare în caz de urgență) s-a
efectuat cu succes, indicatorul luminos Emergency Programming (Programare în
caz de urgență) aflat pe bagheta de programare va lumina intermitent timp de
câteva secunde.
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Avertisment: Atunci când funcția Emergency Programming (Programare în caz
de urgență) este utilizată împreună cu aplicația OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) în modul OFF
(Dezactivat), bagheta de programare utilizează o baterie cu litiu cu
durată de viață lungă în caseta de interfață OMNI II Programmer.
Încărcarea acestei baterii se consumă numai în cazul în care
interfața programatorului este deconectată de la tableta PC sau
dacă aplicația OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software)
se află în modul OFF (Dezactivat) atunci când este efectuată
funcția Emergency Programming (Programare în caz de urgență).
Deși longevitatea medie estimată pentru bateria cu litiu din caseta
de interfață OMNI II Programmer este de 54 de luni, tensiunea
bateriei cu litiu din caseta de interfață OMNI II Programmer
trebuie verificată periodic pentru asigurarea faptului că bateria nu
este epuizată. Tensiunea acestei baterii poate fi citită prin
selectarea butonului Interface battery (Baterie interfață) din fila
Settings (Setări) din Parameters Bar (Bara de parametri)
a ecranului aplicației OMNI Smart Programmer. În cazul în care
valoarea citită a tensiunii bateriei este mai mică de 2,5 V, bateria
din caseta de interfață OMNI II Programmer trebuie înlocuită.
În cazul în care este necesară înlocuirea bateriei, contactați-l pe
reprezentantul dumneavoastră Impulse Dynamics. Această baterie
nu este destinată înlocuirii de către operator.
Pentru a efectua orice altă operațiune, este necesar să PORNIȚI sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software).
4.8.2

Programarea de urgență atunci când programatorul este ON
(Activat)

Comanda Urgent Programming (Programare urgentă) poate fi utilizată pentru
a programa dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG cu un set de parametri de
siguranță [modul Standby (Așteptare) (OOO), CCM OFF (CCM dezactivat)].
Pentru programarea dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG cu un set de parametri
de siguranță:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
locul implantului dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.



Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
o Apăsați butonul Emergency Programming (Programare în caz de
urgență) pe bagheta de programare sau
o Selectați butonul Urgent (Urgent) din Tool Bar (Bara de
instrumente) sau
o Apăsați butonul F4 de pe tastatura tabletei PC,

În cazul în care operațiunea Urgent Programming (Programare urgentă) s-a
efectuat cu succes, programatorul raportează „Urgent Programming OK”
(Programare urgentă OK).
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Totuși, în cazul în care bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea Urgent Programming (Programare urgentă) poate eșua.
În cazul în care apare o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul
„Urgent Programming Error” (Eroare la programare urgentă) împreună cu
3 bipuri scurte de avertisment și cu opțiunile Retry (Reîncercare) și Cancel
(Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și selectarea butonului Retry (Reîncercare) sau prin apăsarea
butonului Emergency Programming (Programare în caz de urgență), aflate pe
bagheta de programare.
După o operațiune Urgent Programming (Programare urgentă) finalizată cu
succes, dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG este setat în modul Standby (OOO),
CCM OFF (CCM dezactivat).

4.9

Magnet Mode (Mod Magnet)

Amplasarea unui magnet de stimulator cardiac peste locul implantului dispozitivului
OPTIMIZER Smart IPG și menținerea acestuia în imediata apropiere a dispozitivului
timp de cel puțin două cicluri cardiace (2-3 secunde), setează dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG la starea Permanent Off (Dezactivat permanent). Această stare Permanent
Off (Dezactivat permanent) este menținută chiar și după ce magnetul este îndepărtat de la
locul implantării.
În această stare, dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG nu administrează semnale CCM™,
deși detectează și clasifică evenimente cardiace. Această stare Permanent Off
(Dezactivat permanent) poate fi modificată numai prin reprogramarea dispozitivului
OPTIMIZER Smart IPG cu ajutorul aplicației OMNI Smart Programmer sub
supravegherea medicului.
Notă: Această caracteristică este utilă pentru oprirea administrării semnalului CCM™
atunci când nu este disponibilă aplicația OMNI II Programmer (cu OMNI Smart
Software) (de exemplu, atunci când trebuie efectuată o STAT ECG unui pacient într-o
unitate de primiri urgențe care nu este echipată cu un sistem OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software)).

4.10 Resetarea dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG
Dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG are mecanisme de protecție care mențin
consecvența internă a sistemului. Aceste mecanisme detectează apariția unei discrepanțe
interne (de exemplu, ceasurile care nu oscilează la frecvența preconizată).
În eventualitatea puțin probabilă că apare o defecțiune de acest tip, dispozitivul
OPTIMIZER Smart IPG va trece singur într-o stare sigură denumită modul „DOWN”
(Dezactivare). În modul „DOWN” (Dezactivare), dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG
nu administrează semnale CCM™ și, în unele cazuri, nici măcar nu detectează
evenimente cardiace. Această stare poate fi modificată numai prin resetarea dispozitivului
OPTIMIZER Smart IPG utilizând aplicația OMNI Smart Programmer sub supravegherea
medicului.
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Pentru resetarea dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste locul
implantului dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.



Selectați butonul Reset (Resetare) din Tool Bar (Bara de instrumente).

În cazul în care dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG este resetat cu succes,
programatorul va afișa mesajul „Reset Device OK” (Resetare dispozitiv OK).
Totuși, dacă bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul implantului,
operațiunea de resetare poate eșua. În cazul în care apare o problemă în comunicație,
programatorul va afișa mesajul „Reset Device Error” (Eroare resetare dispozitiv)
împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și Cancel (Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și prin selectarea butonului Retry (Reîncercare).
IMPORTANT: În cazul în care o unitate se află în modul „DOWN” (Dezactivare),
vă rugăm să documentați evenimentul înainte de resetarea dispozitivului. După
înregistrarea cauzei revenirii afișate de aplicația OMNI Smart Programmer, contactați-l
pe reprezentantul dumneavoastră Impulse Dynamics. De asemenea, vă rugăm să furnizați
detalii privind modul programat în care s-a produs revenirea și despre orice condiții care
ar fi putut determina revenirea dispozitivului la modul „DOWN” (Dezactivare).

4.11 Inițierea administrării CCM™
4.11.1 Opțiunile pentru modul operațional
Starea operațională a dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG este setată prin
parametrul Mode (Mod) din Device Bar (Bara dispozitivului). Selectarea
parametrului Mode (Mod) va cauza afișarea meniului pop-up Mode (Mod).

Figura 67: Meniul pop-up Mode (Mod)
Opțiunile pentru modul operațional sunt:


Standby (OOO): Dispozitivul este pus în modul sigur, fără administrarea
semnalului CCM™.



Active ODO-LS-CCM: Dispozitivul utilizează evenimente atriale,
ventriculare și Local Sense (Detectare locală) ca declanșatoare pentru
administrarea semnalului CCM™.



Active OVO-LS-CCM: Dispozitivul utilizează numai evenimente
ventriculare și Local Sense (Detectare locală) pentru declanșarea
administrării semnalului CCM™.
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Pentru programarea modului operațional în dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
locul implantului dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.



Selectați parametrul Mode (Mod) din Device Bar (Bara dispozitivului).



Selectați modul operațional din meniul pop-up Mode (Mod).



Efectuați una dintre următoarele acțiuni pentru a emite comanda Program
(Programare):
o Apăsați butonul Program (Programare) pe bagheta de programare sau
o Selectați butonul Program (Programare) din Tool Bar (Bara de
instrumente) sau
o Selectați butonul Program (Programare) din Programming Bar
(Bara de programare)

În cazul în care programarea s-a efectuat cu succes, aplicația OMNI Smart
Programmer va afișa mesajul „Programming OK” (Programare OK).
Totuși, dacă bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de programare poate eșua. În cazul în care apare
o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Programming
Error” (Eroare de programare) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și
Cancel (Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și selectarea butonului Retry (Reîncercare) sau prin apăsarea
butonului Program (Programare), aflate pe bagheta de programare.
4.11.2 Opțiuni de administrare a semnalului CCM™
Administrarea semnalului CCM™ de către dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG
este setată de parametrul CCM Mode (Mod CCM) din Device Bar (Bara
dispozitivului).
Selectarea parametrului CCM Mode (Mod CCM) va cauza afișarea meniului
pop-up CCM Mode (Mod CCM).

Figura 68: Meniul pop-up CCM Mode (Mod CCM)
Opțiunile privind modul CCM sunt:


CCM OFF (CCM dezactivat)



Continuous (Continuu): Numai în scopuri de testare.

Avertisment: Dispozitivul OPTIMIZER Smart
NICIODATĂ lăsat în modul Continuous (Continuu).
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Timed (Temporizat): Semnalele CCM™ vor fi administrate conform
programării din fila CCM™ Schedule (Program CCM™).

Selectarea modului Continuous (Continuu), va cauza afișarea unei ferestre de
avertisment. Această fereastră se va afișa din nou de fiecare dată atunci când este
emisă o comandă de programare pentru a reaminti operatorului că dispozitivul
OPTIMIZER Smart IPG se află încă în modul Continuous (Continuu). Utilizarea
accidentală extinsă a modului Continuous (Continuu) va face ca bateria
dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG să se descarce prematur, necesitând
sesiuni frecvente de reîncărcare.

Figura 69: Avertisment privind administrarea CCM™ în mod Continuous (Continuu)
Pentru programarea CCM Mode (Mod CCM) în dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
locul implantului dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.



Selectați parametrul CCM Mode (Mod CCM) din Device Bar
(Bara dispozitivului).



Selectați modul CCM din meniul pop-up CCM Mode (Mod CCM).



Efectuați una dintre următoarele acțiuni pentru a emite comanda Program
(Programare):
o Apăsați butonul Program (Programare) pe bagheta de programare sau
o Selectați butonul Program (Programare) din Tool Bar (Bara de
instrumente) sau
o Selectați butonul Program (Programare) din Programming Bar
(Bara de programare).

În cazul în care programarea s-a efectuat cu succes, aplicația OMNI Smart
Programmer va afișa mesajul „Programming OK” (Programare OK).
Totuși, dacă bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de programare poate eșua. În cazul în care apare
o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Programming
Error” (Eroare de programare) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și
Cancel (Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și selectarea butonului Retry (Reîncercare) sau prin apăsarea
butonului Program (Programare), aflate pe bagheta de programare.
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4.12 Evenimente Marker
Aplicația OMNI Smart Programmer poate fi utilizată pentru a seta dispozitivul
OPTIMIZER Smart IPG în Marker Mode (Mod Marker). Markerii sunt marcaje care
reprezintă diferitele stări ale dispozitivului și evenimentele detectate în timpul
funcționării acestuia. În acest mod, toate evenimentele detectate și generate de
dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG sunt afișate în fereastra ECG sincronizată cu
semnalul ECG al pacientului. Markerii sunt utili pentru analizarea comportamentului
dispozitivului IPG cu diferiți parametri programați.
4.12.1 Activarea markerilor
Pentru a seta dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG la modul Marker:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
locul implantului dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.



Selectați butonul Marker (Marker) din Tool Bar (Bara de instrumente).

În cazul în care programarea s-a efectuat cu succes, programatorul raportează
„Start marker mode” (Începere mod Marker). În ECG Window (Fereastra
ECG) a aplicației OMNI Smart Programmer, se va afișa o bară și evenimentele
Marker vor fi afișate pe măsură ce apar.
Cu toate acestea, în cazul în care bagheta de programare nu este bine poziționată
peste locul implantului, setarea dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG la modul
Marker va eșua, iar programatorul va afișa mesajul „Marker mode error”
(Eroare la modul Marker) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și Cancel
(Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și prin selectarea butonului Retry (Reîncercare).
4.12.2 Dezactivarea markerilor
Pentru dezactivarea Marker Mode (Mod Marker):


Selectați butonul
instrumente) sau



Îndepărtați bagheta de programare din zona implantului. În cazul în care
bagheta de programare nu poate comunica cu dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG, modul Marker se încheie automat.

Marker

(Marker)

din

Tool

Bar

(Bara

de

În toate cazurile, programatorul raportează „Marker mode end OK” (Încheiere
mod Marker OK).
Ori de câte ori are loc o comandă de comunicație între dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG și aplicația OMNI Smart Programmer (programare, citirea statisticilor,
măsurarea impedanțelor etc.), modul Marker se încheie automat și este restabilit
la finalizarea comunicării.
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4.12.3 Evenimente detectate
Evenimentele detectate sunt reprezentate de markeri cu linii colorate sub linia
de referință, markeri care utilizează următoarele convenții de culori:


Purpuriu: Eveniment de detectare atrială



Verde: Eveniment de detectare ventriculară



Negru: Eveniment Local Sense (Detectare locală)

4.12.4 Administrarea trenului CCM™
Administrarea semnalului CCM™ este reprezentată de un marker în formă
de dreptunghi albastru a cărui lățime este proporțională cu durata
semnalului CCM™.
4.12.5 Stări de inhibare a CCM™
Sunt afișate etichetele pentru următoarele evenimente:


PVC: două evenimente adiacente de detectare ventriculară fără să fi
intervenit un eveniment de detectare atrială. (Numai modul Active
ODO-LS-CCM)



AT: Frecvența contracțiilor cardiace atriale peste limita frecvenței de
tahicardie atrială. (Numai modul Active ODO-LS-CCM)



VT: Frecvența contracțiilor cardiace ventriculare peste limita frecvenței de
tahicardie ventriculară. (Numai modul Active OVO-LS-CCM)



A Noise (Zgomot A): Zgomot detectat pe canalul de detectare atrial.
(Numai modul Active ODO-LS-CCM)



V Noise (Zgomot V): Zgomot detectat pe canalul de detectare ventricular.



Long AV (AV lung): Intervalul AV detectat este mai lung decât limita
„Long AV” (AV lung). (Numai modul Active ODO-LS-CCM)



Short AV (AV scurt): Intervalul AV detectat este mai scurt decât limita
„Short AV” (AV scurt). (Numai modul Active ODO-LS-CCM)

4.12.6 Starea administrării semnalului CCM™
Starea administrării semnalului CCM™ este indicată de etichete, precum și de
culoarea de fundal a ferestrei ECG, după cum urmează:


Inactive (Inactiv): această etichetă se afișează în fereastra ECG atunci
când pentru prima dată administrarea CCM™ nu se află în modul Active
(Activ). Culoarea de fundal a ferestrei ECG este albă în acest caz.



Active-On (Activ - Activat): această etichetă se afișează în fereastra ECG
atunci când pentru prima dată administrarea CCM™ devine Active
(Activ) și On (Activat). Culoarea de fundal a ferestrei ECG este verde în
acest caz.



Active-Off (Activ - Dezactivat): această etichetă se afișează în fereastra
ECG atunci când pentru prima dată administrarea CCM™ devine Active
(Activ) dar Off (Dezactivat). Culoarea de fundal a ferestrei ECG este gri
în acest caz.
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4.12.7 Fereastra Log Browser (Răsfoire jurnal)
Atunci când este selectat butonul Log Files (Fișiere jurnal) din Task Bar (Bara
de activități) și apoi este selectat butonul Browse (Răsfoire) din Tool Bar (Bara
de instrumente), se afișează fereastra corespunzătoare intitulată Marker Window
(Fereastra Marker).

Figura 70: Fereastra Marker
Pentru dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG, fereastra Log Browser (Răsfoire
jurnal) este compusă din următoarele elemente:


Scală de timp care poate fi modificată cu opțiunile disponibile sau tastând
o valoare a scalei.



Buton Idx care deschide o fereastră cu jurnalul indicilor Markerilor
conținând elemente de jurnal care pot fi utilizate în scopuri de navigare.



Afișaje etichetate cu markeri și ECG.



Bară de defilare orizontală pentru a permite răsfoirea în timp.



Bară de defilare verticală ori de câte ori semnalele nu se încadrează în
fereastra definită.



Buton Print (Tipărire).

Atunci când se face dublu clic pe un eveniment din fereastra cu jurnalul indicilor
Markerilor, ecranul ferestrei Marker afișează automat informațiile asociate
marcajului de timp al evenimentului. Apare un comportament analog atunci când
se selectează o comandă în fereastra jurnal sau indicatorul asociat din ecran.
Distanța dintre două cursoare disponibile, unul principal pentru a fi fixat și altul
pentru a fi deplasat de-a lungul ferestrei, permite măsurători directe pentru mai
multe dimensiuni ca intervale de timp sau tensiune.

4.13 CCM™ Schedule (Program CCM™)
Atunci când dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG este programat să administreze terapie
de modulare a contractilității cardiace Timed (Temporizat), parametrii CCM Schedule
(Program CCM) devin activi.
Pentru accesarea parametrilor CCM™ Schedule (Program CCM™):


Selectați butonul Parameters (Parametri) din Task Bar (Bara de activități)



Selectați fila CCM Train & Schedule (Tren și program CCM) din bara
Parameters (Parametri).
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Jumătatea din mijloc sus a acestei file conține parametrii Start Time (Ora de începere) și
End Time (Ora de încheiere). Parametrii stabilesc în fiecare zi ora generală de începere
și de încheiere a administrării terapiei de modulare a contractilității cardiace. În mod
implicit, programul de terapie prin modulare a contractilității cardiace este setat pentru
a fi administrat zilnic pe o perioadă de 24 de ore. Programarea standard pentru acești
parametri este:


Start time

0h

0 m (Ora de începere Ora 0 Minutul 0)



End Time

23 h

59 m (Ora de încheiere Ora 23 Minutul 59)

Jumătatea din dreapta sus a acestei file conține parametrii On Time (Durata de activare)
și Off time (Durata de dezactivare). Parametrul On Time (Durata de activare) setează
durata pentru care dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG este programat să administreze
terapie de modulare a contractilității cardiace în intervalul de timp stabilit de Start time
(Ora de începere) și End time (Ora de încheiere). Parametrul Off Time (Durata de
dezactivare) setează durata pentru care dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG este
programat să nu administreze terapie de modulare a contractilității cardiace în intervalul
de timp stabilit de Start time (Ora de începere) și End time (Ora de încheiere).
În jumătatea din stânga sus a acestei file se află parametrul Scheduled (Programat).
Parametrul Scheduled (Programat) stabilește numărul total de ore pe zi în care
dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG este programat să administreze terapie de modulare
a contractilității cardiace în intervalul de timp stabilit de Start time (Ora de începere) și
End time (Ora de încheiere). Acest parametru este calculat în funcție de setările pentru
On Time (Durata de activare) și Off time (Durata de dezactivare).
Notă: Atunci când parametrul Scheduled (Programat) este setat la o valoare specifică,
aplicația OMNI Smart Programmer calculează și setează automat duratele exacte pentru
parametrii On Time (Durata de activare) și Off time (Durata de dezactivare), utilizând
parametrii impliciți pentru Start Time (Ora de începere) și End Time (Ora de încheiere).
De exemplu, în cazul în care rata de administrare a terapiei de modulare a contractilității
cardiace este setată la 7 ore pe zi distribuită pe parcursul a 24 de ore, aceasta stabilește
următorii parametri standard de programare:


Start Time

0h

0 m (Ora de începere Ora 0 Minutul 0)



End Time

23 h

59 m (Ora de încheiere Ora 23 Minutul 59)



On Time

1h

0 m (Durata de activare 1 oră 0 minute)



Off Time

2h

25 m (Durata de dezactivare 2 ore 25 minute)



Scheduled

7 h (Programat 7 ore)

4.14 Active OVO-LS-CCM Mode (Mod Active OVO-LS-CCM)
4.14.1 Parametrii dezactivați în modul Active OVO-LS-CCM
Atunci când dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG este setat la modul Active
OVO-LS-CCM, dispozitivul nu mai necesită detectarea unui eveniment atrial
pentru a administra terapie de modulare a contractilității cardiace. Astfel,
parametrii asociați cu detectarea cardiacă atrială și cu evenimentele atriale sunt
dezactivați.
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Figura 71: Fila Sensing (Detectare) în modul Active OVO-LS-CCM

Figura 72: Fila A/V Setup (Configurare A/V) în modul Active OVO-LS-CCM

Figura 73: Fila Overview (Prezentare generală) în modul Active OVO-LS-CCM

Figura 74: Fila A/V în modul Active OVO-LS-CCM
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4.14.2 Modificări aduse parametrilor în modul Active OVO-LS-CCM
În continuare prezentăm o listă de parametri care sunt modificați atunci când
dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG este setat la modul Active OVO-LS-CCM:


Afișarea marcajelor PVC, AT, Long AV (AV lung) și Short AV
(AV scurt) în Marker Mode (Mod Marker) este dezactivată



CCM Inhibit (Inhibare CCM) pe PVC este dezactivată



CCM Inhibit (Inhibare CCM) pe Long AV (AV lung) este dezactivată



CCM Inhibit (Inhibare CCM) pe Short AV (AV scurt) este dezactivată



CCM Inhibit (Inhibare CCM) pe Atrial Tachycardia (Tahicardie atrială)
este dezactivată



CCM Inhibit (Inhibare CCM) pe Ventricular Tachycardia (Tahicardie
ventriculară) este activată, cu un interval programabil, dar la un maxim
de 110 bpm



Sensibilitatea minimă a ventriculului (V) drept este limitată la 1,0 mV



Întârzierea maximă a CCM™ este limitată la 45 ms



Sensibilitatea minimă a LS este limitată la 1,0 mV



Durata maximă a ferestrei LS Alert (Alertă LS) este limitată la 30 ms

4.14.3 Evenimente Marker în modul Active OVO-LS-CCM
Cu dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG setat la Active OVO-LS-CCM în Marker
Mode (Mod Marker), evenimentele atriale sunt ignorate. Ca atare, markerii
evenimentelor atriale nu sunt afișați în fereastra ECG.

Figura 75: Fereastra ECG în Marker Mode (Mod Marker) - este afișat
modul Active OVO-LS-CCM

4.15 Statistici
Dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG acumulează o înregistrare statistică a evenimentelor
și stărilor care apar pe măsură ce funcționează. Această înregistrare poate fi încărcată în
aplicația OMNI Smart Programmer și se afișează în fereastra Statistics (Statistici)
a aplicației OMNI Smart Programmer, indicând numărul de apariții pentru fiecare tip de
eveniment.
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Evenimentele luate în considerare sunt următoarele:


Atrial (Atriale): numărul de evenimente atriale detectate.



Ventricular (Ventriculare): numărul de evenimente ventriculare dreapta
detectate.



A Noise (Zgomot A): de câte ori a fost detectat Atrial Noise (Zgomot atrial).



V Noise (Zgomot V): de câte ori a fost detectat Ventricular Noise (Zgomot
ventricular).



Short AV (AV scurt): de câte ori a fost detectată o stare Short AV (AV scurt).



Long AV (AV lung): de câte ori a fost detectată o stare Long AV (AV lung).



PVC: de câte ori a fost detectată PVC.



AT: de câte ori frecvența contracțiilor cardiace atriale instantanee a depășit limita
frecvenței de tahicardie atrială.



VT: de câte ori frecvența contracțiilor cardiace ventriculare instantanee a depășit
limita frecvenței de tahicardie ventriculară.



Trains Delivered (Trenuri administrate): numărul de semnale CCM™
administrate.



LS Inhibit (Inhibare LS): numărul de inhibări ale administrării semnalului
CCM™ din cauza evenimentelor Local Sense (Detectare locală) detectate în afara
ferestrei LS Alert (Alertă LS).



LS Absence (Absență LS): numărul de inhibări ale administrării semnalului
CCM™ din cauza nedetectării evenimentelor Local Sense (Detectare locală).



LS in Alert (LS în alertă): numărul evenimentelor Local Sense (Detectare locală)
din fereastra LS Alert (Alertă LS).
4.15.1 Încărcarea statisticilor
Pentru a obține statisticile de la dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
locul implantului dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.



Selectați butonul Statistics (Statistici) pe Task Bar (Bara de activități).



Selectați butonul Read (Citire) în partea de jos a barei Statistics
(Statistici).

În cazul în care încărcarea s-a efectuat cu succes, programatorul va afișa mesajul
„Read Statistics OK” (Citire statistici OK).
Totuși, dacă bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de transfer de date poate eșua. În cazul în care apare
o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Read Statistics
Error” (Eroare la citirea statisticilor) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare)
și Cancel (Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și prin selectarea butonului Retry (Reîncercare).
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Atunci când dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG se află în Marker Mode
(Mod Marker) și în raza de comunicație a baghetei OMNI II Programmer,
conținutul contoarelor Statistics (Statistici) se modifică dinamic, arătând numărul
curent de apariții pentru fiecare tip de eveniment.
4.15.1.1 Filele Statistics (Statistici)


On – General (Activat - General)


Events (Evenimente)
o Atrial: numărul de evenimente atriale detectate în
timpul administrării programate a CCM™
o Ventricular: numărul de evenimente ventriculare
detectate în timpul administrării programate
a CCM™
o LS in Alert (LS în alertă): numărul de evenimente
Local Sense (Detectare locală) detectate în timpul
administrării programate a CCM™



Periods (Perioade)
o Normal: numărul de perioade normale în timpul
administrării programate a CCM™
o Inhibited (Inhibat): numărul de perioade inhibate în
timpul administrării programate a CCM™
o Post-Inhibited (Post-inhibat): numărul de perioade
post-inhibate în timpul administrării programate
a CCM™



Trains Delivered (Trenuri administrate)
o During Onset (În timpul debutului): numărul de
trenuri CCM™ administrate în timpul debutului
administrării programate a CCM™
o Total: numărul total de trenuri CCM™ administrate
în timpul administrării programate a CCM™



On – Inhibition (Activat - Inhibare)


Causes (Cauze)
o AT: numărul de contracții cardiace în cazul
tahicardiei atriale detectate în timpul administrării
programate a CCM™
o PVC: numărul de contracții ventriculare premature
detectate în timpul administrării programate
a CCM™
o Long AV (AV lung): de câte ori a fost detectată
starea Long AV (AV lung) în timpul administrării
programate a CCM™
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o Short AV (AV scurt): de câte ori a fost detectată
starea Short AV (AV scurt) în timpul administrării
programate a CCM™
o LS: numărul de evenimente Local Sense (Detectare
locală) detectate în afara ferestrei LS Alert
(Alertă LS) timpul administrării programate
a CCM™
o LS Absence (Absență LS): numărul de evenimente
Local Sense (Detectare locală) care nu au fost
detectate în timpul administrării programate
a CCM™
o VT: numărul de contracții cardiace în cazul
tahicardiei ventriculare detectate în timpul
administrării programate a CCM™


Noise Episodes (Episoade de zgomot)
o A Noise (Zgomot A): de câte ori a fost detectat
zgomot atrial în timpul administrării programate
a CCM™
o V Noise (Zgomot V): de câte ori a fost detectat
zgomot ventricular în timpul administrării
programate a CCM™



Off – General (Dezactivat - General): Afișează aceeași listă de
contoare statistice, conform detalierii din On – General (Activat General) (exceptând Trains Delivered (Trenuri administrate)).
Statistici pentru perioada în care dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG este programat să nu administreze terapie de modulare
a contractilității cardiace



Off – Inhibition (Dezactivat - Inhibare): Afișează aceeași listă
de contoare statistice, conform detalierii din On – Inhibition
(Activat - Inhibare). Statistici pentru perioada în care dispozitivul
OPTIMIZER Smart IPG este programat să nu administreze terapie
de modulare a contractilității cardiace



Last Session (Ultima sesiune): Statistici pentru Last Delivery V
(Ultima administrare V), Last Delivery Trains (Ultima administrate
trenuri), Percentage (Procentaj) și Battery Discharge Episodes
(Episoade descărcare baterie).

4.15.1.2 Butoanele Statistics (Statistici)


Read (Citire): Citește statistici de la dispozitivul IPG.



Reset (Resetare): Resetează statisticile stocate în dispozitivul IPG.



Numeric (Numeric): Afișează un tabel cu statisticile numerice din
fila activă.



Graphic (Grafic): Afișează o histogramă a statisticilor din fila
activă.
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4.15.2 Resetarea contoarelor dispozitivului
Pentru resetarea la zero a contoarelor Statistics (Statistici) ale dispozitivului
OPTIMIZER Smart IPG:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
locul implantului dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.



Selectați butonul Statistics (Statistici) pe Task Bar (Bara de activități).



Selectați butonul Reset (Resetare) în partea de jos a barei Statistics
(Statistici).

Pe măsură ce această operațiune resetează contoarele interne ale dispozitivului,
se va afișa un mesaj pop-up de confirmare. În cazul în care solicitarea de resetare
este confirmată, se efectuează operațiunea de resetare.
În cazul în care contoarele statistice sunt resetate cu succes, programatorul
raportează „Reset statistics OK” (Resetare statistici OK).
Totuși, dacă bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de resetare poate eșua. În cazul în care apare o problemă
în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Reset Statistics Error” (Eroare
la resetarea statisticilor) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și Cancel
(Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și prin selectarea butonului Retry (Reîncercare).

4.16 Măsurarea impedanțelor derivațiilor
Impedanța derivațiilor LS și V poate fi măsurată de dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG
și poate fi afișată de aplicația OMNI Smart Programmer. Un semnal CCM™ este
administrat prin canalul selectat de dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG pentru
măsurarea impedanței derivațiilor. Pentru măsurarea impedanței este utilizat un tren de
impulsuri cu următorii parametri:


Număr de impulsuri: 1



Amplitudine: 5,0



Durata fazei: 0,5 ms

Impedanța canalului selectat poate fi măsurată de dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG în
intervalul de la 50 până la 2000 cu o precizie de până la 20% sau 10, oricare dintre
acestea este mai mare.
Avertisment: Măsurătorile impedanței derivației peste 1000 sunt foarte imprecise și
trebuie interpretate doar ca o indicație a continuității electrice prin
derivație.
În timpul măsurării impedanței, toți parametrii programați rămân aceiași, cu excepția
celor descriși mai sus, care sunt modificați în mod tranzitoriu. Cu toate acestea,
măsurarea impedanței nu poate fi efectuată dacă nu are loc un eveniment de declanșare
sau dacă apare un eveniment de inhibare, pentru valorile parametrilor programate în
dispozitiv.
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Pentru măsurarea impedanțelor derivațiilor:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste locul
implantului dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.



Verificați dacă parametrul CCM™ Train Delivery (Administrare tren CCM™)
este setat la Timed (Temporizat) sau Continuous (Continuu).



Selectați butonul Follow Up (Urmărire) pe Task Bar (Bara de activități).



Selectați fila Impedance (Impedanță) pe bara Follow Up (Urmărire).



Selectați butonul V sau butonul LS pentru a măsura impedanța derivației dorite.

Avertisment: După efectuarea măsurării impedanței derivației, operatorul trebuie să
efectueze o interogare pentru a verifica dacă valorile programate sunt
setate conform intenției.

4.17 Setarea Clocks On (Ceasuri activate) pentru dispozitivul
OPTIMIZER Smart IPG și aplicația OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software)
Ora din zi este menținută de un ceas intern în cadrul dispozitivului OPTIMIZER Smart
IPG și este utilizată de mecanismul de programare a administrării terapiei de modulare a
contractilității cardiace pentru a porni și pentru a opri semnalul CCM™ în conformitate
cu parametrii programați ai CCM™.
Există trei butoane care sunt utilizate pentru a gestiona funcțiile ceasului intern:


Get time (Obținere oră): Buton pentru citirea orei curente a dispozitivului IPG.



Set time (Setare oră): Buton pentru setarea manuală a orei dispozitivului IPG.



Set with PC time (Setare cu ora PC-ului): Buton pentru sincronizarea orei
dispozitivului IPG cu ora PC-ului.
4.17.1 Citirea orei dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG
Ceasul în timp real al dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG este foarte precis.
Cu toate acestea, după luni succesive și ani succesivi, ora curentă a dispozitivului
IPG își poate pierde sincronizarea cu ora locală curentă. Pentru a citi ora curentă
a dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
locul implantului dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.



Selectați butonul Time (Ora) din Tool Bar (Bara de instrumente).



Atunci când se afișează fereastra Time (Oră), selectați butonul Get Time
(Obținere oră).

Atenție: Asigurați-vă că selectați butonul corect.
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Figura 76: Fereastra Time (Oră)
În cazul în care operațiunea Interrogation (Interogare) s-a efectuat cu succes,
ora curentă din dispozitiv va fi afișată la „Device current time” (Oră curentă
dispozitiv) în fereastra Time (Oră).
În cazul în care bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de interogare poate eșua. În cazul în care apare
o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Get Time Error”
(Eroare la obținerea orei) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și Cancel
(Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și prin selectarea butonului Retry (Reîncercare).
4.17.2 Setarea ceasului în timp real al dispozitivului OPTIMIZER
Smart IPG
Puteți seta ceasul în timp real al dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG,
fie manual, fie utilizând ceasul computerului. În ambele cazuri:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
locul implantului dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.



Selectați butonul Time (Ora) din Tool Bar (Bara de instrumente).



Atunci când se afișează fereastra Time (Oră), selectați butonul Get Time
(Obținere oră).

Pentru a seta manual ora curentă a dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG:


Selectați ora nouă în caseta Device current time (Oră curentă dispozitiv).
Butonul Set Time (Setare oră) va începe să lumineze intermitent, indicând
faptul că ora curentă a dispozitivului este diferită față de cea afișată
pe ecran.



Selectați butonul Set Time (Setare oră).

Atenție: Asigurați-vă că selectați butonul corect.
În cazul în care modificarea orei s-a efectuat cu succes, programatorul va afișa
mesajul „Set Time OK” (Setare oră OK).
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În cazul în care bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de interogare poate eșua. În cazul în care apare
o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Set Time Error”
(Eroare la setarea orei) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și Cancel
(Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și prin selectarea butonului Retry (Reîncercare).
Pentru a seta ora curentă a dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG la ora
computerului:


Poziționați (sau înlocuiți, dacă este necesar) bagheta de programare peste
locul implantului dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.



Selectați butonul Time (Ora) din Tool Bar (Bara de instrumente).



Atunci când se afișează fereastra Time (Oră), selectați butonul Set with
PC time (Setare cu ora PC-ului).

Atenție: Asigurați-vă că selectați butonul corect.
În cazul în care modificarea orei s-a efectuat cu succes, programatorul va afișa
mesajul „Set Time OK” (Setare oră OK).
În cazul în care bagheta de programare nu este bine poziționată peste locul
implantului, operațiunea de interogare poate eșua. În cazul în care apare
o problemă în comunicație, programatorul va afișa mesajul „Set Time Error”
(Eroare la setarea orei) împreună cu opțiunile Retry (Reîncercare) și Cancel
(Anulare).
Opțiunea Retry (Reîncercare) poate fi efectuată prin repoziționarea baghetei de
programare și prin selectarea butonului Retry (Reîncercare).
4.17.3 Setarea ceasului sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software)
Pentru setarea orei sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software):


Selectați butonul Parameters (Parametri) pe Task Bar (Bara de
activități).



Selectați fila Settings (Setări) pe bara Parameters (Parametri).



Selectați butonul Set system time… (Setare oră sistem…) pe panoul
Settings (Setări).



Se va afișa o fereastră Set system time (Setare oră sistem) care arată un
calendar și ora curentă a sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software). Data curentă a sistemului este evidențiată.

117

Figura 77: Fereastra Set system time (Setare oră sistem)


Utilizând cursorul, selectați o dată nouă, dacă este necesar. Pentru a ajusta
ora, selectați ora, minutul sau secundele și apoi modificați valoarea
utilizând săgețile în sus sau în jos din partea dreaptă a afișajului orei.



Atunci când ați terminat, selectați OK sau anulați operațiunea selectând
Cancel (Anulare).

4.18 Alarme ale dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG raportate
către încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger
4.18.1 Procentajul țintă minim pentru administrarea CCM™
Dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG păstrează o înregistrare a evenimentelor și
condițiilor care au avut loc în ultima perioadă activă a administrării programate
a CCM™. Această înregistrare poate fi utilizată pentru calcularea procentajului de
semnale CCM™ administrate comparativ cu numărul de evenimente ventriculare
dreapta detectate în timpul perioadei.
Procentajul țintă minim pentru parametrul de administrare a CCM™ este raportul
minim preconizat de administrare a trenului CCM™.
Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger poate fi programat pentru a afișa un
Numerical Code (Cod numeric) ori de câte ori rata de administrare a terapiei de
modulare a contractilității cardiace este mai mică decât procentajul țintă minim
programat (codul numeric 4 - consultați Secțiunea 7.6.5).
Pentru activarea alarmei cu codul numeric 4 în încărcătorul OPTIMIZER
Mini Charger:


Selectați butonul Parameters (Parametri) pe Task Bar (Bara de
activități).



Selectați fila Alarms (Alarme) din bara Parameters (Parametri).
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Găsiți Minimum Target % for CCM Delivery (% țintă minim pentru
administrarea CCM) pe panoul Alarms (Alarme).



Activați această funcție prin setarea simbolului de tip bifă () în caseta de
selectare de lângă Enable (Activare).

Se va afișa valoarea programată în mod curent pentru acest parametru.
Pentru a modifica valoarea curentă a Minimum Target % for CCM Delivery
(% țintă minim pentru administrarea CCM), efectuați următoarele:


Selectați valoarea curentă pentru Minimum Target % for CCM
Delivery (% țintă minim pentru administrarea CCM).



Atunci când apare fereastra Min Target for CCM Deliv. (%) (Țintă
minimă % pentru administrarea CCM), selectați o nouă valoare
a parametrului.



Programați noua valoare a parametrului pentru dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG.

4.18.2 Maximum Lead Displacement (Migrare maximă a derivației)
Posibila deteriorare sau migrare a unei derivații ventriculare poate fi identificată
printr-o modificare a impedanței derivației comparativ cu valorile măsurate
anterior.
Măsurătoarea impedanței derivațiilor V și LS efectuată fie prin aplicația OMNI
Smart Programmer, fie prin încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger, este stocată
în dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG.
Măsurătoarea impedanței derivațiilor V și LS efectuată prin încărcătorul
OPTIMIZER Mini Charger este efectuată automat la începutul fiecărei proceduri
de încărcare. Cea mai recentă valoare a impedanței măsurate pentru fiecare
derivație este apoi comparată cu valorile anterioare ale impedanței stocate pentru
fiecare derivație.
Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger poate fi programat pentru a afișa un
Numerical Code (Cod numeric) ori de câte ori frecvența contracțiilor cardiace în
terapia de modulare a contractilității cardiace depășește diferența maximă tolerată
pentru cea mai recentă impedanță stocată a derivației (codul numeric 1 - consultați
Secțiunea 7.6.2).
Pentru activarea alarmei cu codul numeric 1 în încărcătorul OPTIMIZER
Mini Charger:


Selectați butonul Parameters (Parametri) pe Task Bar (Bara de
activități).



Selectați fila Alarms (Alarme) din bara Parameters (Parametri).



Găsiți Maximum Lead Displacement (Migrarea maximă a derivației) pe
panoul Alarms (Alarme).



Activați această funcție prin setarea simbolului de tip bifă () în caseta de
selectare de lângă Enable (Activare).
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Se va afișa valoarea programată în mod curent pentru acest parametru.
Pentru a modifica valoarea curentă pentru Maximum Lead Displacement
(Migrarea maximă a derivației), efectuați următoarele:


Selectați valoarea curentă pentru Maximum Lead Displacement
(Migrarea maximă a derivației).



Atunci când se afișează fereastra Max Lead Displac… (Migrarea maximă
a deriv…), selectați o nouă valoare a parametrului.



Programați noua valoare a parametrului pentru dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG.

4.19 Scanarea Local Sense (LS) (Detectare locală)
Aplicația OMNI Smart Programmer are un instrument LS Scan (Scanare LS) care poate
fi utilizat pentru a selecta parametrii de funcționare corespunzători pentru canalul LS.
Pentru a deschide instrumentul LS Scan (Scanare LS):


Selectați butonul Follow Up (Urmărire) pe Task Bar (Bara de activități).



Selectați fila LS Setup (Configurare LS) pe bara Follow Up (Urmărire).



Selectați butonul LS Scan (Scanare LS) pe panoul LS Setup (Configurare LS).

Se va afișa ecranul Local Sense Scan (Scanare detectare locală). Vizualizarea grafică este
afișată în partea de sus a ecranului și parametrul Sensitivity (Sensibilitate) asociat
cu Local Sensing (Detectare locală) se afișează în panoul din partea dreaptă a ecranului.

Figura 78: Ecranul LS Scan (Scanare LS)
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Atunci când se execută scanarea LS, dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG este setat la un
mod special în care semnalele LS sunt eșantionate la fiecare 2 ms pe parcursul unui
interval de 200 ms centrat la evenimentul ventricular dreapta. Aceste semnale sunt
trimise aplicației OMNI Smart Programmer pentru a fi afișate în fereastra Local Sense
Scan (Scanare detectare locală) ca histograme.
Scanările Local Sense (Detectare locală) pot fi efectuate manual sau automat:


Utilizați butonul Manual (Manual) pentru a obține o histogramă LS pentru
o anumită sensibilitate LS selectată prin parametrul Sensitivity (Sensibilitate).



Utilizați butonul Automatic (Automat) pentru a porni un proces care scanează
diferite valori LS Sensitivity (Sensibilitate LS).

Atunci când scanările automate sunt finalizate, toate histogramele colectate se afișează în
fereastra Local Sense Scan (Scanare detectare locală). Operatorul poate selecta apoi cel
mai potrivit prag de detectare.
Sensibilitatea utilizată pentru a acumula date de detectare pentru o histogramă este
parametrul LS Sensitivity (Sensibilitate LS) care se afișează în partea dreaptă a ferestrei.
Prin achiziționarea acestor eșantioane pentru diferite valori ale sensibilității LS,
se demonstrează în mod clar sincronizarea evenimentului LS în raport cu evenimentul
ventricular dreapta. Rezultatele scanării LS trebuie interpretate după cum urmează:


Barele de culoare albastră din histogramă indică faptul că semnalul LS a fost
detectat mai mult decât numărul de ori indicat de parametrul Events per Bar
(Evenimente per bară).

Notă: Pentru valori mai mici ale pragului de detectare LS (sensibilitate mai mare), pot fi
detectate alte semnale decât LS. De exemplu, utilizând Figura 50, o valoare
corespunzătoare pentru parametrul LS Sensitivity (Sensibilitate LS) ar fi 1,7 mV.

Figura 79: Ecranul Local Sense Scan (Scanare detectare locală) după scanarea automată
Pentru a utiliza rezultatele scanării LS:


Bifați caseta de selectare de lângă valorile de sensibilitate dorite.



Selectați butonul Go to LS Setup (Accesare configurare LS).
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După revenirea aplicației la panoul LS Setup (Configurare LS), bifați caseta de
selectare de sub coloana LS 1 a casetei Measurement (Măsurare).



Selectați butonul Propose LS (Propunere LS). Această comandă modifică
parametrii LS ai aplicației OMNI Smart Programmer la setările optime pe baza
sensibilității LS selectate.

Notă: Această operațiune modifică numai valorile parametrilor programatorului.
Parametrii selectați trebuie încă să fie programați în dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG
utilizând comanda Program (Programare).


Observați ecranul LS Wizard (Expert LS). Acesta afișează parametrii LS sub
formă de grafic. Markerii maro reprezintă perioadele refractare pre- și post-V,
markerii galbeni reprezintă Alert Start (Începere alertă) și Alert Width (Durată
alertă), iar markerii albaștri reprezintă intervalul perioadei refractare post-LS.



În cazul în care parametrii LS propuși sunt acceptabili, emiteți comanda Program
(Programare) pentru a programa noii parametri LS în dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG.

În cazul în care parametrii LS propuși nu sunt doriți, selectați butonul Cancel (Anulare).
Această comandă resetează parametrii LS ai aplicației OMNI Smart Programmer la
ultimele valori interogate/programate.
Dacă este necesar, comanda LS Scan (Scanare LS) poate fi utilizată din nou pentru
scanarea și selectarea unei alte valori LS Sensitivity (Sensibilitate LS).

Figura 80: Ecranul LS Setup (Configurare LS) după selectarea butonului
Propose LS (Propunere LS)
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4.20 Crosstalk Test (Test de interferență)
Aplicația OMNI Smart Programmer are un instrument Crosstalk Test (Test de
interferență) care poate fi utilizat ori de câte ori se efectuează testarea interacțiunii
dispozitiv/dispozitiv (consultați Anexa III) între dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG și
un dispozitiv concomitent implantat.
Pentru a începe Crosstalk Test (Test de interferență):


Selectați butonul Follow Up (Urmărire) pe Task Bar (Bara de activități).



Selectați fila Crosstalk Test (Test de interferență) pe bara Follow Up (Urmărire).

Notă: Citiți instrucțiunile din partea stângă a panoului Crosstalk Test (Test de
interferență) de sub antetul „Attention!” (Atenție!) înainte de efectuarea testului.


Selectați butonul Crosstalk Start (Începere Test de interferență) pe panoul
Crosstalk Test (Test de interferență).

Parametrul CCM delay to LS (Întârziere CCM la LS) va fi setat temporar la o valoare de
test implicită de 85 ms, iar parametrul V Refractory (Perioadă refractară V) va fi
temporar setat la o valoare de test implicită de 336 ms.
Pentru a opri Crosstalk Test (Test de interferență):


Selectați butonul Crosstalk Undo (Refacere Test de interferență) pe panoul
Crosstalk Test (Test de interferență).

Parametrii CCM delay to LS (Întârziere CCM la LS) și V Refractory (Perioadă
refractară V) vor fi readuși la valorile cronice pre-test ale acestora.

4.21 Operarea de la distanță
Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) permite monitorizarea și
controlul de la distanță al dispozitivului prin intermediul internetului. După conectare,
operarea este identică cu operarea (locală) normală, cu excepția faptului că unele comenzi
pot fi dezactivate în funcție de modul operațional.
Pentru inițierea unei sesiuni de operare de la distanță, sistemul OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software) trebuie să fie conectat la internet. Sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) acceptă rețele fără fir și conexiuni prin cablu
Ethernet. În cazul în care se efectuează o conectare la o rețea Ethernet prin cablu, cablul
de rețea trebuie să fie conectat la tableta PC OMNI II Programmer prin intermediul unui
izolator Ethernet de uz medical care este atașat la fiecare programator.
Notă: Ca în cazul oricărui alt dispozitiv conectat la internet, ocazional pot apărea
probleme tehnice care împiedică funcționarea caracteristicii de operare de la distanță și,
astfel, nu permit efectuarea unei urmăriri a implantului prin operare de la distanță.
În astfel de cazuri, trebuie să fie programată o urmărire în persoană cu un reprezentant al
companiei.
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Avertisment: Conectarea sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software)
la o rețea care include alte echipamente ar putea avea ca rezultat riscuri
neidentificate anterior pentru pacienți, operatori sau terțe părți. În astfel de
cazuri, organizația responsabilă trebuie să identifice, să analizeze,
să evalueze și să controleze aceste riscuri. În plus, modificările ulterioare
ale cuplajului rețelei/datelor ar putea introduce noi riscuri și ar putea
necesita analize suplimentare. Modificările aduse cuplajului rețelei/datelor
includ:


modificări în configurația cuplajului rețelei/datelor



conectarea unor articole suplimentare la cuplajul rețelei/datelor



deconectarea articolelor de la cuplajul rețelei/datelor



actualizarea echipamentelor conectate la cuplajul rețelei/datelor



actualizarea echipamentelor conectate la cuplajul rețelei/datelor

4.21.1 Conectarea sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI Smart
Software) la o rețea Ethernet prin cablu
Notă: Conectarea tabletei PC OMNI II Programmer la o rețea de internet prin
cablu trebuie efectuată numai prin intermediul unui izolator Ethernet de uz
medical.
În cazul în care se dorește utilizarea modului de operare de la distanță și
conexiunea la internet se efectuează prin rețea prin cablu, sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) trebuie să fie conectat la o rețea Ethernet
10/100 standard prin portul Ethernet RJ-45 neutilizat de pe izolatorul Ethernet de
uz medical atașat la partea inferioară a tabletei PC OMNI II Programmer.
4.21.2 Conectarea sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI Smart
Software) la o rețea fără fir
În cazul în care se dorește utilizarea modului de operare de la distanță și
conexiunea la internet se efectuează prin rețea fără fir, sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) trebuie mai întâi să fie configurat pentru
conectarea la o rețea fără fir.
4.21.2.1 Configurarea rețelei fără fir OMNI II
În ecranul de selectare, faceți clic pe butonul „Configuration”
(Configurare). Se va afișa fereastra Configuration Dialog (Dialog de
configurare).
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Figura 81: Fereastra Configuration Dialog (Dialog de configurare)
Faceți clic pe butonul „Network Configuration” (Configurare rețea) pentru
a configura conexiunea cu serverul sau pentru a modifica setările de rețea.
Se va afișa fereastra Network Configuration (Configurare rețea).
Notă: În cazul în care nu se afișează rețele fără fir, faceți clic pe butonul
„Refresh” (Reîmprospătare) pentru a vizualiza rețelele fără fir disponibile
în raza de acțiune a sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI Smart
Software).

Figura 82: Fereastra Network Configuration (Configurare rețea)
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Fereastra Network Configuration (Configurare rețea) afișează următoarele
informații:


Rețele fără fir: o listă a rețelelor fără fir acceptate disponibile cu
următoarele informații:
o Numele rețelei.
o Procentajul intensității semnalului.
o Starea conexiunii („Connected” (Conectat) se va afișa lângă
procentajul intensității semnalului în cazul în care sistemul
OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) este conectat
la rețeaua respectivă).



Stare: starea conexiunii. Un cerc roșu cu mesajul „The system is
connected to the internet but cannot reach the server IP address
(40.114.12.242).” (Sistemul este conectat la internet, dar nu poate
accesa adresa IP a serverului (40.114.12.242)) va fi afișat în cazul
în care sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software)
este conectat la internet, în timp ce un cerc roșu cu mesajul
„The system is not connected to any network.” (Sistemul nu este
conectat la nicio rețea.) indică faptul că o problemă împiedică
programatorul să se conecteze la internet.

Figura 83: Indicatoare de stare a rețelei OMNI II
4.21.2.2 Comenzi de configurare a OMNI II într-o rețea fără fir
Fereastra Network Configuration (Configurare rețea) OMNI Smart oferă
următoarele butoane de comandă:


Connect (Conectare): efectuează conectarea la rețeaua fără fir
selectată. Se va afișa o casetă de dialog pentru parolă în care
trebuie să introduceți cheia de rețea (solicitați cheia de la
administratorul de rețea).



Disconnect (Deconectare): efectuează deconectarea de la rețeaua
fără fir selectată.



Refresh (Reîmprospătare): reîmprospătează starea conexiunii.



Read configuration (Citire configurație): citește setările de
configurare a rețelei de pe o unitate USB. Unitatea USB trebuie
furnizată de către administratorul dumneavoastră de rețea sau de
către Impulse Dynamics.
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Wired connection settings … (Setări conexiune prin cablu …):
Se va afișa o fereastră de dialog TCP/IP Settings (Setări TCP/IP)
în care trebuie să introduceți setările TCP/IP (întrebați
administratorul de rețea).



Show MAC Addresses (Afișare adrese MAC): Se va afișa
o fereastră de dialog pentru adresele MAC ale adaptoarelor de
rețea, care detaliază adresa MAC a fiecărui adaptor de rețea
instalat pe tableta PC OMNI II Programmer.



Close (Închidere): închide fereastra.

4.21.3 Moduri operaționale OMNI Smart Software
4.21.3.1 Moduri de pornire OMNI Smart
OMNI Smart Software poate fi deschis în unul dintre următoarele moduri:


Clinical Mode (Mod clinic): pentru operațiunile locale într-un
cadru clinic
o Tableta PC OMNI II Programmer trebuie să fie conectată la
caseta de interfață OMNI II Programmer utilizând cablul
pentru caseta de interfață.



Remote Mode (Mod de la distanță): pentru operarea de la distanță
a unei aplicații OMNI Smart Programmer într-un cadru clinic
o Tableta PC OMNI II Programmer nu necesită o interfață
atașată. Aceasta poate totuși monitoriza sau controla
dispozitivul de la distanță prin intermediul internetului
(programator de la distanță, departe de pacient).



Remote Listener Mode (Mod Dispozitiv de ascultare de la
distanță): pentru monitorizarea de la distanță a unei aplicații OMNI
Smart Programmer într-un cadru clinic
o Un caz particular al Remote Mode (Mod de la distanță) în care
aplicația OMNI Smart Programmer nu poate să controleze
dispozitivul (numai operațiunile de monitorizare sunt permise).

Pentru a deschide modul de pornire dorit, selectați butonul corespunzător
pe ecranul Selection (Selectare) al sistemului OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software). După selectarea modului programatorului,
acesta nu poate fi modificat până la închiderea aplicației modului și până
la afișarea din nou a ecranului de selectare efectuată de sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software).
Următoarele reguli se aplică diferitelor moduri de pornire:


Un programator în Clinical Mode (Mod clinic) se poate conecta la
un programator în Remote Mode (Mod de la distanță) și la mai
multe programatoare în Remote Listener Mode (Mod Dispozitiv de
ascultare de la distanță), dar nu la un alt programator în Clinical
Mode (Mod clinic).
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Un programator în Remote Mode (Mod de la distanță) se poate
conecta la un singur programator în Clinical Mode (Mod clinic).
Următorul mesaj va fi afișat atunci când este selectat butonul
„OMNI Smart - Remote Mode” (OMNI Smart - Mod de la
distanță):

„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.” (Acest sistem OMNI II
Programmer nu poate fi utilizat pentru interogarea sau programarea
dispozitivelor locale OPTIMIZER Mini IPG în timp ce este conectat
ca programator de la distanță. Sesiunea de programare de la distanță
trebuie încheiată și acest sistem OMNI II Programmer trebuie
repornit înainte de utilizarea acestui programator pentru interogarea
sau programarea unui dispozitiv OPTIMIZER Mini IPG prin
intermediul acestei baghete de programare.)


Un programator în Remote Listener Mode (Mod Dispozitiv de
ascultare de la distanță) se poate conecta la un singur programator
în Clinical Mode (Mod clinic).



Toate programatoarele conectate la un programator în Clinical
Mode (Mod clinic) (De la distanță și Dispozitiv de ascultare de la
distanță) pot primi mesaje în chat și informații de monitorizare
(markeri, valori de programare, citiri de statistici etc.)



Numai programatorul în Clinical Mode (Mod clinic) sau Remote
Mode (Mod de la distanță) poate trimite mesaje în chat.



Numai programatorul în Master Mode (Mod coordonator)
(consultați Secțiunea 4.21.5) poate să inițieze operațiuni de
comunicație cu dispozitivul (interogare, programare etc.).
Programatorul în Master Mode (Mod coordonator) poate fi un
programator în a programmer in Remote Mode or Clinical Mode
(Mod clinic).

4.21.3.2 Master Mode/Slave Mode
subordonat) OMNI Smart

(Mod

coordonator/Mod

Aplicația OMNI Smart Programmer deschisă în Remote Mode (Mod de la
distanță) sau Clinical Mode (Mod clinic) poate comuta la Master Mode
(Mod coordonator) sau Slave Mode (Mod subordonat) în timpul sesiunii
de la distanță. Aplicația OMNI Smart Programmer poate fi comutată între
Master Mode (Mod coordonator) și Slave Mode (Mod subordonat) numai
atunci când programatorul se află în Clinical Mode (Mod clinic).
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Atunci când aplicația OMNI Smart Programmer se află în Master Mod
(Mod coordonator) (Remote Mode (Mod de la distanța) sau Clinical Mode
(Mod clinic)), are control total asupra dispozitivului OPTIMIZER
Smart IPG, în timp ce atunci când aplicația OMNI II Programmer se află
în Slave Mode (Mod subordonat), comenzile care interacționează cu
dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG au fost dezactivate (interogare,
programare, inițiere Marker Mode (Mod Marker), citire statistici etc.)
4.21.4 Fereastra OMNI
Programmer)

II

Programmer

Client

(Client

OMNI

II

Notă: Pentru conectarea aplicației OMNI Smart Programmer la serverul de la
distanță OMNI, aplicația OMNI Smart Programmer trebuie mai întâi să fie
conectată la internet. Consultați Secțiunea 4.21.1 și Secțiunea 4.21.2 privind
modalitățile de conectare a sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software) la internet.
Fereastra Omni II Programmer Client (Client OMNI II Programmer) este utilizată
pentru conectarea la serverul Client.
Pentru a deschide fereastra OMNI II Programmer Client (Client OMNI II
Programmer):


Selectați butonul Remote (De la distanță) din Task Bar (Bara de
activități)



Selectați butonul Connect (Conectare) din Tool Bar (Bara de
instrumente).

Figura 84: Fereastra OMNI II Programmer Client (Client OMNI II Programmer)
4.21.4.1 Conectarea sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software) la serverul de la distanță
Atunci când se afișează fereastra OMNI II Programmer Client (Client
OMNI II Programmer), introduceți următoarele informații:
Notă: Pentru utilizarea funcției de operare de la distanță a aplicației
OMNI Smart Programmer, un utilizator trebuie să primească un nume
unic de utilizator și o parolă unică de la Impulse Dynamics. Un Client
Name (Nume de client) corespunzător trebuie, de asemenea, să fie
înregistrat la Impulse Dynamics.
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Notă: Atunci când vă conectați la serverul de la distanță pentru prima
dată, ștergeți User, Password și Client Name (numele de utilizator, parola
și numele de client) existente și introduceți User, Password și Client Name
(numele de utilizator, parola și numele de client) care v-au fost atribuite de
către Impulse Dynamics.


User (Utilizator): un nume de utilizator compatibil cu modul de
pornire curent al programatorului. În cazul în care numele de
utilizator nu este înregistrat în server pentru operare în modul de
pornire curent (Clinical (Clinic), Remote (De la distanță) sau
Remote Listener (Dispozitiv de ascultare de la distanță)),
conexiunea va fi respinsă.



Password (Parolă): o parolă corespunzătoare numelui de utilizator
stocat pe server.



Client name (Nume de client): un nume (diferit de numele de
utilizator) care identifică în mod unic aplicația OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software). Acest câmp nu este
verificat de server, dar este important pentru identificarea
programatorului Client atunci când vă conectați la acesta de la
distanță sau atunci când trimiteți un mesaj în chat (numele de client
se afișează în fereastra de mesaje în chat).



Server IP/Port (IP/Port server): Adresa IP a serverului. (Aceasta
este setată de Impulse Dynamics la adresa IP curentă atunci când
este expediat sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart
Software), dar poate fi modificat după ce primiți programatorul.
Atunci când se produce această modificare, veți primi o notificare
de la Impulse Dynamics și veți primi informații cu privire la noua
adresă IP care va fi utilizată pentru conectarea la serverul de la
distanță OMNI.)

După introducerea tuturor informațiilor de mai sus, apăsați Enter
(Introducere) sau faceți clic pe butonul Connect (Conectare). Starea
conexiunii se va afișa în spațiul alb din partea inferioară a ferestrei (Status
(Stare)). În cazul în care conexiunea s-a efectuat cu succes, fereastra
OMNI II Programmer Client (Client OMNI II Programmer) va dispărea
(sesiunea de la distanță a început). În cazul în care se produce o eroare
(parolă incorectă sau probleme de conectivitate, de exemplu), fereastra
OMNI II Programmer Client (Client OMNI II Programmer) va rămâne
deschisă și mesajul de eroare corespunzător se va afișa în spațiul Status
(Stare), solicitând utilizatorului să încerce din nou conectarea.
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O conexiune de la distanță poate fi solicitată de la un sistem OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) în Remote Mode (Mod de la
distanță):


Un inginer clinic de la centrul de urmărire de la distanță (sau din
orice altă locație, atât timp cât inginerul clinic are acces la internet
și conexiune telefonică de încredere) care are un sistem OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) de la distanță conectat la
internet poate iniția împerecherea cu sistemul Client OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) la clinica solicitantă.



În cazul în care conexiunea la internet este întreruptă în timpul
sesiunii de la distanță, aplicația locală (Slave (Subordonat))
OMNI Smart Programmer va afișa un ecran de avertisment,
iar administrarea CCM™ de către dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG urmărit va fi comutată la „OFF” (Dezactivat). Aplicația
locală (Slave (Subordonat)) OMNI Smart Programmer va reveni
automat la Master Mode (Mod coordonator) după 5 încercări
consecutive nereușite de reaccesare pentru orice comandă de
comunicație.



Aplicația locală (Slave (Subordonat)) OMNI Smart Programmer va
reveni, de asemenea, la Master Mode (Mod coordonator) după
apăsarea butonului „Urgent Programming” (Programare urgentă)
de pe bagheta OMNI II Programmer.

4.21.4.2 Afișarea ferestrei OMNI II Programmer Client (Client
OMNI II Programmer)
Pentru afișarea ferestrei OMNI II Programmer Client (Client OMNI II
Programmer) după conectarea programatorului la serverul de la distanță:


Selectați butonul Remote (De la distanță) din Task Bar (Bara de
activități).



Selectați butonul Client (Client) din Tool Bar (Bara de
instrumente).

4.21.5 Începerea unei sesiuni de la distanță cu aplicația OMNI Smart
Programmer
Pentru a începe o sesiune de la distanță cu aplicația OMNI Smart Programmer,
clinicianul de la clinică trebuie să apeleze mai întâi prin telefon Centrul de
urmărire de la distanță pentru a solicita o sesiune de urmărire de la distanță. Apoi
clinicianul trebuie să-și conecteze sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software) la internet printr-o conexiune Ethernet sau de rețea fără fir.
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Pentru a începe o sesiune de la distanță:


Porniți programatorul clinic în Clinical Mode (Mod clinic)
o Selectați butonul Remote (De la distanță) din Task Bar (Bara de
activități).
o Selectați butonul Connect (Conectare) din Tool Bar (Bara de
instrumente).
o Atunci când se afișează fereastra OMNI II Client (Client OMNI II),
introduceți numele de utilizator, parola și numele de client în spațiile
corespunzătoare și apoi selectați Connect (Conectare).

După stabilirea unei conexiuni cu serverul Client, se afișează în Log Bar
(Bara de jurnal) mesajul „Network event (Master mode)” (Eveniment rețea
(Mod Master)).


Porniți programatorul de la distanță în Remote Mode (Mod de la distanță)
o Selectați butonul Remote (De la distanță) din Task Bar (Bara de
activități).
o Selectați butonul Connect (Conectare) din Tool Bar (Bara de
instrumente).
o Atunci când se afișează fereastra OMNI II Client (Client OMNI II),
introduceți numele de utilizator, parola și numele de client în spațiile
corespunzătoare și apoi selectați Connect (Conectare).
o Atunci când se afișează fereastra pop-up Select Local Programmer
(Selectare programator local), selectați sistemul OMNI Smart
Programmer dorit, apoi selectați OK.

După stabilirea unei conexiuni cu serverul Client, se afișează în Log Bar
(Bara jurnal) a programatorului de la distanță mesajul „Network event
(Connected to Clinical programmer)” (Eveniment rețea (Conectat la
programator clinic)).
Între timp, mesajul „Network event (Remote pair connected)” (Eveniment rețea
(Pereche de la distanță conectată)) este afișat în Log Bar (Bara jurnal)
a programatorului clinic.
Comutarea de la Master Mode (Mod coordonator)
(Mod subordonat) este controlată de programatorul clinic.

la

Slave

Mode

Pentru punerea programatorului clinic în Slave Mode (Mod subordonat) și
a programatorului de la distanță în Master Mode (Mod coordonator), efectuați
pașii următori:


Selectați butonul Slave (Subordonat) din Tool Bar (Bara de instrumente)
pe programatorul clinic.
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Următorul mesaj se va afișa atunci când Master Mode (Mod coordonator) al
aplicației clinice OMNI Smart Programmer este pe cale să fie setat în Slave Mode
(Mod subordonat):
„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.”
(Programarea de la distanță a dispozitivului OPTIMIZER Mini IPG
necesită prezența unui medic clinician și observarea constantă
a pacientului. Bagheta de programare TREBUIE să fie ținută de medicul
clinician peste locul implantului în orice moment în timpul unei sesiuni de
programare de la distanță. În plus, clinicianul și operatorul de la distanță
TREBUIE să se afle în legătură telefonică permanentă pe parcursul
întregii sesiuni de programare la distanță.)


Selectați OK pentru a continua.

În cazul în care comutarea de la Master Mode (Mod coordonator) la Slave Mode
(Mod subordonat) s-a efectuat cu succes, următoarele mesaje se vor afișa în Log
Bar (Bara jurnal) a programatoarelor respective:


Programator clinic - „Network event (Slave mode)” (Eveniment rețea
(Mod subordonat))



Programator de la distanță - „Network event (Master mode)”
(Eveniment rețea (Mod coordonator))

4.21.6 Încheierea sesiunii
Smart Programmer

de

la

distanță

a

aplicației

OMNI

O sesiune de la distanță a aplicației OMNI Smart Programmer poate fi încheiată
fie de la programatorul clinic, fie de la programatorul de la distanță.
Pentru a încheia o sesiune de la distanță a aplicației OMNI Smart Programmer:


Selectați din nou butonul Connect (Conectare) din Tool Bar (Bara de
instrumente) după inițierea unei sesiuni.

4.21.7 Trimiterea unui mesaj
Smart Programmer

în

chat

utilizând

aplicația

OMNI

Pentru a trimite un mesaj în chat, deschideți fereastra Chat message (Mesaj în
chat) prin selectarea butonului Send Msg (Trimitere mesaj) din Tool Bar (Bara
de meniuri). Atunci când se afișează fereastra Chat message (Mesaj în chat),
scrieți mesajul în spațiul alb și apăsați pe Enter (Introducere) sau faceți clic pe
butonul Send (Trimitere). Orice mesaj trimis și primit anterior se va afișa în
fereastra Chat message (Mesaj în chat) deasupra spațiului alb în care este introdus
mesajul.
În cazul în care primiți un mesaj în chat în timp ce fereastra Chat message (Mesaj
în chat) este închisă, fereastra pop-up se va afișa automat.
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Figura 85: Fereastra Chat message (Mesaj în chat)
4.21.8 Încărcarea/descărcarea jurnalului OMNI II
Aplicația OMNI Smart Programmer permite încărcarea și descărcarea fișierelor
jurnal către și de la serverul de la distanță OMNI.
4.21.8.1 Fereastra OMNI II Programmer Upload/Download Log
(Încărcare/descărcare jurnal OMNI II Programmer)
Fereastra Upload/Download Log (Încărcare/descărcare jurnal) vă permite
să trimiteți fișiere jurnal către server, să primiți fișiere jurnal de la server,
să reîmprospătați fișierele jurnal de la server și să modificați setările de
rețea. Pentru a deschide fereastra Omni II Programmer Upload/Download
Log (Încărcare/descărcare jurnal OMNI II Programmer):


selectați butonul Log Files (Fișiere jurnal) din Task Bar (Bara de
activități)



selectați butonul Up/Down (Sus/Jos) din Tool Bar (Bara de
instrumente).
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Figura 86: Fereastra de încărcare/descărcare a jurnalului Omni II Programmer
4.21.8.2 Reîmprospătarea dispozitivului local OMNI II
Pentru a afișa fișierele jurnal locale stocate în sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software), faceți clic pe butonul Refresh
Local (Reîmprospătare dispozitiv local).
4.21.8.3 Reîmprospătarea serverului OMNI II
Pentru a afișa fișierele jurnal stocate pe server, sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) trebuie mai întâi conectat la
internet. Consultați Secțiunea 4.21.1 și Secțiunea 4.21.2 privind
modalitățile de conectare a sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software) la internet. Utilizatorul trebuie să introducă următoarele
informații:


User (Utilizator): un nume de utilizator compatibil cu modul de
pornire curent al programatorului. În cazul în care numele de
utilizator nu este înregistrat pe server, conectarea va fi respinsă.



Password (Parolă): o parolă corespunzătoare numelui de utilizator
stocat pe server.
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Server IP/Port (IP/Port server): Adresa IP a serverului. (Aceasta
este setată de Impulse Dynamics la adresa IP curentă atunci când
este expediat sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart
Software), dar poate fi modificat după ce primiți programatorul.
Atunci când se produce această modificare, veți primi o notificare
de la Impulse Dynamics și veți primi informații cu privire la noua
adresă IP care va fi utilizată pentru conectarea la serverul de la
distanță OMNI.)

Faceți clic pe butonul Refresh Server (Reîmprospătare server). În cazul în
care conexiunea s-a efectuat cu succes, lista de fișiere de la server va fi
actualizată. În cazul în care apare o eroare, mesajul de eroare se va afișa în
spațiul Status (Stare), solicitând utilizatorului să încerce din nou
conectarea.
4.21.8.4 Încărcarea fișierelor jurnal OMNI II
Pentru a trimite fișiere jurnal către server, trebuie să fiți conectat la
internet și să furnizați aceleași informații ca mai sus.
Această operațiune trebuie efectuată numai atunci când OMNI
Smart Software rulează în Clinical Mode (Mod clinic).
4.21.8.5 Descărcarea fișierelor jurnal OMNI II
Pentru a primi fișiere jurnal de la server, trebuie să fiți conectat la internet
și să furnizați aceleași informații ca mai sus.
Această operațiune trebuie efectuată numai atunci când OMNI
Smart Software rulează în Remote Mode (Mod de la distanță).

5.

IMPRIMANTA BLUETOOTH
5.1

Descriere

Imprimanta Bluetooth Zebra (accesoriu opțional) este alcătuită din următoarele
componente:


Imprimanta Zebra (cu baterie reîncărcabilă instalată)



Rola de hârtie pentru imprimantă



Adaptorul de curent alternativ

Încărcarea imprimantei

5.2

Este posibil să fie necesară încărcarea imprimantei Zebra înainte de utilizare.
Pentru a încărca bateria din imprimanta Zebra:
Notă: Imprimanta trebuie încărcată (conectată la sursa sa de alimentare de încărcare
conectată la rețea) numai atunci când se află în afara mediului pacientului.


Deschideți capacul portului din partea dreaptă a imprimantei și conectați
conectorul de ieșire de c.c. al adaptorului de c.a. la conectorul de intrare de
alimentare al imprimantei.



Conectați adaptorul de c.a. al imprimantei la rețeaua de alimentare pentru a începe
încărcarea bateriei interne a imprimantei.
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Atunci când bateria imprimantei se încarcă, indicatorul luminos din partea de sus
a imprimantei (în stânga butonului de alimentare) va lumina în culoarea
chihlimbarului. Atunci când bateria imprimantei este complet încărcată,
indicatorul luminos va deveni verde.



Atunci când încărcarea bateriei imprimantei a fost finalizată, deconectați
conectorul de ieșire de c.c. al adaptorului de c.a. de la conectorul de intrare de
alimentare al imprimantei.

5.3

Setarea Bluetooth

Notă: Pașii pentru împerecherea unei imprimante Bluetooth Zebra de schimb se aplică
numai pentru imprimantele Bluetooth model MZ 320. Acești pași nu se aplică modelelor
de imprimante Bluetooth Zebra iMZ320.
Împerecherea imprimantei Bluetooth Zebra furnizată împreună cu sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) s-a efectuat deja înainte de expediere. Totuși,
dacă o imprimantă Bluetooth Zebra de schimb trebuie să fie împerecheată cu sistemul
OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software), efectuați pașii următori:


Apăsați butonul Power (Alimentare) din partea de sus a imprimantei Zebra pentru
a porni imprimanta.



În ecranul de selectare, faceți clic pe butonul Configuration (Configurare). Se va
afișa fereastra Configuration Dialog (Dialog de configurare).



Apoi faceți clic pe butonul Set Bluetooth (Setare Bluetooth). Se va afișa fereastra
Bluetooth Settings (Setări Bluetooth).

Figura 87: Fereastra Bluetooth Settings (Setări Bluetooth)


Faceți clic pe butonul Discover (Descoperire) pentru a căuta dispozitive
Bluetooth.



În cazul în care se afișează „Zebra Printer (Authenticated)” (Imprimantă Zebra
(Autentificat)), selectați și apoi faceți clic pe butonul Delete (Ștergere).



Faceți clic din nou pe butonul Discover (Descoperire) pentru a căuta dispozitive
Bluetooth.



Selectați „Zebra Printer” (Imprimantă Zebra) din lista dispozitivelor Bluetooth
descoperite și apoi faceți clic pe butonul Pair (Împerechere).
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Atunci când se afișează fereastra Bluetooth Authentication Code (Cod de
autentificare Bluetooth), introduceți codul de împerechere „0000”, apoi faceți clic
pe OK.



Atunci când se afișează fereastra pop-up Set Bluetooth (Setare Bluetooth) care
afirmă că „The pairing operation was done correctly” (Operațiunea de
împerechere a fost efectuată corect), faceți clic pe OK.



Faceți clic pe X pentru a închide fereastra Bluetooth Settings (Setări Bluetooth).

5.4

Setarea imprimantei implicite

Pentru setarea imprimantei implicite pentru sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software):
 În ecranul de selectare, faceți clic pe butonul Configuration (Configurare). Se va
afișa fereastra Configuration Dialog (Dialog de configurare).


Faceți clic pe butonul Set Default Printer (Setare imprimantă implicită). Se va
afișa fereastra Set Printer (Setare imprimantă).

Figura 88: Fereastra Set Printer (Setare imprimantă)


Selectați imprimanta ZDesigner și apoi faceți clic pe butonul Set Default (Setare
valoare implicită).



Faceți clic pe X pentru a închide fereastra Set Printer (Setare imprimantă).



Faceți clic pe X pentru a închide fereastra Configuration Dialog (Dialog de
configurare).

MANAGER DE FIȘIERE JURNAL

6.

Log File Manager (Manager de fișiere jurnal) permite utilizatorului să copieze și să șteargă
fișiere jurnal stocate în sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software).
Pentru copierea și ștergerea fișierelor jurnal stocate:


În ecranul de selectare, faceți clic pe butonul Log File Manager (Manager de fișiere
jurnal). Se va afișa fereastra Insert Password (Introducere parolă).
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Figura 89: Fereastra Log File Manager (Manager de fișiere jurnal)


Introduceți parola MountLaurel.



Faceți clic pe butonul Open (Deschidere). Se va afișa fereastra Log File Manager 2.0
(Manager de fișiere jurnal 2.0).

Figura 90: Fereastra Log File Manager 2.0 (Manager de fișiere jurnal 2.0)


Pentru ștergerea fișierelor:
o Bifați caseta de selectare din partea stângă a numelui fișierului pentru fiecare fișier
de șters.
o Faceți clic pe butonul Delete (Ștergere).
o Atunci când se afișează fereastra Warning (Avertisment), faceți clic pe Yes (Da)
pentru a confirma ștergerea fișierului.
o Faceți clic pe X pentru a închide fereastra Log File Manager 2.0 (Manager de fișiere
jurnal 2.0).



Pentru copierea fișierelor:
o Bifați caseta de selectare din partea stângă a numelui fișierului pentru fiecare fișier
de copiat.
o Introduceți o unitate flash USB în portul USB al sistemului OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software).
o Faceți clic pe butonul Copy (Copiere).
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o Așteptați să se afișeze fereastra pop-up Information (Informații), afirmând Copy
completed (Copiere finalizată), apoi faceți clic pe OK.
o Faceți clic pe X pentru a închide fereastra Log File Manager 2.0 (Manager de fișiere
jurnal 2.0).

7.

ÎNCĂRCĂTORUL OPTIMIZER MINI CHARGER
7.1

Descriere

Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger este un încărcător alimentat de o baterie
reîncărcabilă. Sistemul include o baghetă de încărcare atașată permanent. Încărcătorul
OPTIMIZER Mini Charger este furnizat cu un adaptor de c.a. (încărcător de baterie
Mascot sau Cell Con; Intrare: 100–240 V c.a., 50-60 Hz, 0,3 A; Ieșire: 8,4 V, 1,3 A)
pentru reîncărcarea bateriei interne. Încărcătorul este un dispozitiv de clasa I, tip BF,
clasificat ca echipament obișnuit potrivit pentru funcționare continuă, cu încărcare de
scurtă durată, în mediul pacientului. Încărcătorul este conceput pentru a permite
reîncărcarea doar cu o interacțiune minimă cu pacientul.
Avertisment: Nerespectarea instrucțiunii de reîncărcare a dispozitivului OPTIMIZER
Smart IPG după cum este necesar poate cauza oprirea acestuia atunci când
bateria este descărcată, suspendând administrarea terapiei de modulare
a contractilității cardiace.

Figura 91: Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger cu adaptor de curent alternativ
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7.1.1

Componentele sistemului OPTIMIZER Mini Charger

Sistemul OPTIMIZER Mini Charger este alcătuit din următoarele componente:


Încărcător OPTIMIZER Mini Charger (cu baghetă de încărcare atașată) utilizat pentru încărcarea dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.



Adaptor de curent alternativ - utilizat pentru încărcarea bateriei interne
a încărcătorului OPTIMIZER Mini Charger și pentru izolarea acestuia de
la rețea.



Geantă de transport - utilizată pentru transportul încărcătorului
OPTIMIZER Mini Charger.



Centură pentru pacient - (accesoriu opțional) utilizată pentru a ține
încărcătorul în buzunarul acestuia în timpul încărcării dispozitivului
OPTIMIZER Smart IPG. (Producător: Spider Black Widow Holster).

Caracteristicile încărcătorului

7.2

În cele ce urmează sunt explicate caracteristicile încărcătorului OPTIMIZER Mini
Charger.


Indicator de putere a semnalului de cuplare a încărcătorului IPG: Afișaj
grafic cu bare care ilustrează conexiunea dintre încărcător și dispozitivul
OPTIMIZER Smart IPG



Indicator „Call Doctor” (Apelați medicul): Afișaj cu LED cu 7 segmente pentru
coduri numerice



Indicator de stare a bateriei încărcătorului: Afișaj grafic cu bare care ilustrează
starea de încărcare a bateriei încărcătorului OPTIMIZER Mini Charger



Buton Start (Pornire): Buton Start (Pornire) pentru încărcătorul OPTIMIZER
Mini Charger



Indicator de stare a bateriei dispozitivului IPG: Afișaj grafic cu bare care
ilustrează starea curentă de încărcare a bateriei dispozitivului OPTIMIZER
Smart IPG
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Figura 92: Caracteristicile încărcătorului OPTIMIZER Mini Charger

7.3

Metoda de încărcare: Transfer de energie transcutanat

Transferul inductiv de energie este singura metodă practicabilă pentru reîncărcarea
transcutanată. Transferul inductiv de energie se bazează pe un câmp electromagnetic
oscilant generat de o bobină primară. Câmpurile magnetice pot penetra țesuturile umane
aproape fără nicio atenuare. Prin urmare, energia câmpului electromagnetic poate fi
preluată de o bobină secundară care este conectată la circuitele electronice ale implantului
și poate fi convertită la loc în energie electrică.
Curentul de încărcare al încărcătorului OPTIMIZER Mini Charger este fixat la 90 mA.
Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger funcționează în intervalul de frecvență
410 kHz - 490 kHz.
Notă: Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger poate face obiectul unor interferențe de la
alte dispozitive electrice operate în vecinătate. În special echipamentele de radiofrecvență
portabile și mobile prezintă o probabilitate mai mare de a afecta funcționarea normală
a încărcătorului. În cazul în care încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger nu funcționează
conform așteptărilor, o astfel de interferență trebuie luată întotdeauna în considerare.
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Utilizarea încărcătorului

7.4

Bateria dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG este încărcată de încărcătorul
OPTIMIZER Mini Charger, care a fost conceput pentru a controla procesul de încărcare
cu precizie, astfel încât să fie asigurate funcționarea corectă a dispozitivului IPG și
siguranța pacientului. În continuare se descrie funcționarea încărcătorului OPTIMIZER
Mini Charger:
Avertisment: Nu încercați să conectați niciun echipament la portul I/O al încărcătorului
OPTIMIZER Mini Charger. Acest port este destinat exclusiv utilizării de
către personalul din fabrică sau de către personalul de service.


Conectați conectorul de ieșire în curent continuu al adaptorului de curent
alternativ la conectorul de alimentare cu energie situat în partea stângă-sus
a încărcătorului și apoi conectați adaptorul de curent alternativ la rețea pentru
a începe încărcarea bateriei interne a încărcătorului.

Notă: Înainte de fiecare utilizare, inspectați adaptorul de curent alternativ pentru
depistarea eventualelor deteriorări. Contactați-vă reprezentantul Impulse Dynamics dacă
se impune înlocuirea adaptorului de curent alternativ.
Avertisment: Pentru a încărca bateria din încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger
utilizați numai adaptorul de curent alternativ furnizat împreună cu
încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger.
Atenție: Nu atingeți contactele de curent continuu ale adaptorului de curent alternativ.
Cu toate acestea, nu există niciun risc semnificativ dacă, în mod involuntar,
atingeți contactele.


Atunci când toate cele 4 bare ale indicatorului de stare a bateriei
încărcătorului sunt iluminate continuu, bateria încărcătorului OPTIMIZER
Mini Charger este complet încărcată.



Deconectați adaptorul de curent alternativ de la încărcătorul OPTIMIZER
Mini Charger. Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger poate fi utilizat acum
pentru încărcarea dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.

Notă: Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger nu poate fi utilizat pentru încărcarea
dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG până când adaptorul de c.a. nu este deconectat de
la încărcător.


Poziționați bagheta de încărcare peste locul implantului dispozitivului
OPTIMIZER Smart. Cablul baghetei de încărcare poate fi înfășurat în jurul
gâtului pacientului, cu bagheta de încărcare întinsă pe piept, peste hainele
pacientului.

Notă: Încărcătorul nu trebuie să fie utilizat în apropierea altor echipamente electronice.
Dacă nu se poate menține suficientă separare spațială, încărcătorul trebuie monitorizat
pentru a verifica funcționarea normală.


Începeți procesul de încărcare apăsând butonul Start (Pornire) și ținându-l apăsat
timp de aproximativ 3-4 secunde.
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Deplasați încet bagheta de încărcare peste locul implantului în timp ce observați
indicatorul de putere a semnalului de cuplare a încărcătorului IPG pentru
o indicație a faptului că dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG și bagheta de
încărcare comunică. Repoziționați bagheta de încărcare până când se iluminează
cel mai mare număr de bare pe indicatorul de putere a semnalului de cuplare
a încărcătorului IPG.



După stabilirea legăturii între bagheta de încărcare și dispozitivul OPTIMIZER
Smart IPG, încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger va începe procesul de
încărcare.

Notă: Poziționarea necorespunzătoare sau migrarea baghetei de încărcare este indicată de
puterea mică a semnalului corespunzător pe indicatorul de putere a semnalului de
cuplare a încărcătorului IPG de pe încărcător și de un semnal sonor care sună
aproximativ o dată pe secundă.
Notă: Încărcătorul va întrerupe automat procesul de încărcare dacă bagheta de încărcare
nu este repoziționată pe locul implantului dispozitivului OPTIMIZER Smart. Atunci când
se întâmplă acest lucru, trebuie inițiat un nou proces de încărcare apăsând din nou
butonul Start (Pornire).


Indicatorul de stare a bateriei dispozitivului IPG descrie starea de încărcare
a dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG.

Notă: Încercați să reîncărcați complet dispozitivul în timpul sesiunii de încărcare.
În cazul în care dispozitivul nu poate fi încărcat complet într-o singură sesiune, repetați
procesul de încărcare, dacă este necesar în etape zilnice, până când dispozitivul este
complet încărcat.
Notă: Încărcarea dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG poate dura mai mult de o oră
dacă bateria este aproape descărcată. Pacientul trebuie să se afle într-o poziție
confortabilă în timpul reîncărcării dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG, asigurând
poziționarea corespunzătoare a baghetei peste dispozitivul IPG implantat. Acest lucru
poate fi realizat prin înfășurarea cablului baghetei în jurul gâtului pacientului, astfel încât
bagheta să se sprijine pe locul implantului. Se recomandă ca pacientul să rămână în
poziție staționară în timpul procesului de încărcare.


Atunci când bateria dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG este complet
încărcată, se va auzi un semnal sonor lung și toate cele 4 bare ale indicatorului
de stare a bateriei dispozitivului IPG vor fi iluminate. Procesul de încărcare se
va încheia apoi automat și încărcătorul se va opri.



Pentru întreruperea sau suspendarea procesului de încărcare a dispozitivului
OPTIMIZER Smart IPG, pacientul poate îndepărta bagheta de încărcare
a încărcătorului OPTIMIZER Mini Charger de la locul implantului, cauzând
întreruperea procesului de încărcare. Ca alternativă, încărcătorul poate fi oprit
apăsând din nou butonul Start (Pornire).
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Frecvența sesiunilor de încărcare

7.5

Performanța optimă a bateriei reîncărcabile din dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG este
asigurată numai dacă bateria este complet reîncărcată săptămânal. Ziua sau ora alese
pentru încărcarea dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG nu sunt importante, dar se
recomandă ca pacientul să nu lase să treacă mai mult de o săptămână între sesiunile de
încărcare.
În cazul în care nivelul de încărcare al bateriei dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG
scade sub un anumit prag, administrarea terapiei este suspendată automat. În cazul în care
se produce acest lucru, bateria dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG va trebui să fie
reîncărcată înainte de a relua administrarea terapiei. După finalizarea sesiunii de
încărcare, dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG va relua automat administrarea terapiei
cu parametrii programați anterior.

7.6

Coduri numerice

Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger a fost conceput pentru a furniza pacientului
anumite date și avertismente corespunzătoare situației. În cazul în care încărcătorul
detectează o situație care necesită acțiune, o cifră de cod se va afișa pe indicatorul „Call
Doctor” (Apelați medicul). Următorul tabel oferă o descriere a fiecărui cod numeric:
Cod
numeric

Descriere
Dispozitiv IPG dezactivat (consultați Secțiunea 7.6.1)
Impedanță derivație modificată în mod evident
(consultați Secțiunea 7.6.2)

0
1

Terapie suspendată (consultați Secțiunea 7.6.3)
Nu este programată administrarea terapiei de modulare
a contractilității cardiace (consultați Secțiunea 7.6.4)
Rată scăzută de administrare a terapiei de modulare
a contractilității cardiace (consultați Secțiunea 7.6.5)
Temperatură inițială ridicată a dispozitivului IPG
(consultați Secțiunea 7.6.6)
Defecțiune
internă
la
încărcător
(consultați
Secțiunea 7.6.7)
Implantul nu este un dispozitiv OPTIMIZER IVs sau
OPTIMIZER Smart IPG (consultați Secțiunea 7.6.8)
Problemă legată de bateria descărcată complet
(consultați Secțiunea 7.6.9)

2
3
4
5
6
7
8
7.6.1

Procesul de
încărcare va
fi întrerupt?
DA (consultați
Notele 1, 2)
NU
NU
NU
NU
DA (consultați
Notele 1, 2)
DA (consultați
Nota 1)
DA (consultați
Nota 1)
DA (consultați
Nota 1)

Codul numeric 0

Atunci când este afișat codul numeric 0, acest lucru înseamnă că dispozitivul
OPTIMIZER Smart IPG a fost dezactivat și a fost amplasat în modul „DOWN”
(Dezactivare). Dacă acest cod numeric este afișat de încărcător, contactați-l pe
reprezentantul dumneavoastră Impulse Dynamics.

145

7.6.2

Codul numeric 1

Atunci când este afișat codul numeric 1, acest lucru înseamnă că dispozitivul
OPTIMIZER Smart IPG a detectat o modificare semnificativă a impedanței în una
sau în ambele derivații ventriculare. Dacă acest cod numeric este afișat de
încărcător, contactați-l pe reprezentantul dumneavoastră Impulse Dynamics.
7.6.3

Codul numeric 2

Atunci când este afișat codul numeric 2, acest lucru înseamnă că terapia de
modulare a contractilității cardiace din dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG a fost
suspendată. Dacă acest cod numeric este afișat de încărcător, contactați-l pe
reprezentantul dumneavoastră Impulse Dynamics.
7.6.4

Codul numeric 3

Atunci când este afișat codul numeric 3, acest lucru înseamnă că terapia de
modulare a contractilității cardiace nu a fost programată. Dacă acest cod numeric
este afișat de încărcător, contactați-l pe reprezentantul dumneavoastră Impulse
Dynamics.
7.6.5

Codul numeric 4

Atunci când este afișat codul numeric 4, acest lucru înseamnă că dispozitivul
OPTIMIZER Smart IPG a detectat faptul că nivelul terapiei de modulare
a contractilității cardiace administrată este mai mic decât parametrul nivelului de
alarmă programat în dispozitivul implantat. Dacă acest cod numeric este afișat de
încărcător, contactați-l pe reprezentantul dumneavoastră Impulse Dynamics.
7.6.6

Codul numeric 5

Atunci când este afișat codul numeric 5, acest lucru înseamnă că temperatura
dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG la începutul unei sesiuni de încărcare este
mai mare de 39 °C. Acest cod numeric poate fi afișat și în cazul în care
temperatura dispozitivului OPTIMIZER Smart IPG în timpul încărcării crește cu
mai mult de 3 °C timp de peste 10 minute. Dacă acest cod numeric este afișat în
mod repetat de încărcător în decurs de câteva zile, contactați-l pe reprezentantul
dumneavoastră Impulse Dynamics.
7.6.7

Codul numeric 6

Atunci când este afișat codul numeric 6, acest lucru înseamnă că încărcătorul
OPTIMIZER Mini Charger a detectat o defecțiune a încărcătorului ca atare. Dacă
acest cod numeric este afișat de încărcător, contactați-l pe reprezentantul
dumneavoastră Impulse Dynamics.
7.6.8

Codul numeric 7

Atunci când este afișat codul numeric 7, acest lucru înseamnă că încărcătorul
OPTIMIZER Mini Charger a stabilit că se încearcă să fie utilizat pe un dispozitiv
nerecunoscut. Dacă acest cod numeric este afișat de încărcător, vă rugăm să
verificați dacă bagheta de încărcare este amplasată peste dispozitivul
OPTIMIZER Smart IPG implantat. Dacă acest cod este încă afișat după
amplasarea baghetei de încărcare peste dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG
implantat, contactați-l pe reprezentantul dumneavoastră Impulse Dynamics.
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7.6.9

Codul numeric 8

Atunci când este afișat codul numeric 8, acest lucru înseamnă că încărcătorul
OPTIMIZER Mini Charger a detectat că, chiar și după ce a încercat încărcarea
unei baterii descărcate complet din dispozitivul OPTIMIZER Smart IPG, nivelul
de încărcare a bateriei rămâne scăzut. Dacă acest cod numeric este afișat de
încărcător, contactați-l pe reprezentantul dumneavoastră Impulse Dynamics.
Nota 1: Ori de câte ori se afișează codul numeric 0 sau codurile numerice 5-8,
încărcătorul încheie automat procesul de încărcare.
Nota 2: Atunci când se afișează codul numeric 0 sau codul numeric 5,
încărcătorul poate fi setat la o stare specială pentru a efectua o sesiune de
încărcare. Cu toate acestea, această opțiune este accesibilă numai tehnicienilor de
service Impulse Dynamics.

7.7

Curățarea

Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger trebuie curățat numai cu șervețele dezinfectante,
după cum este necesar.
Avertisment: NU scufundați în apă nicio componentă a încărcătorului OPTIMIZER
Mini Charger. În caz contrar se poate produce deteriorarea unității.
Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger are protecție limitată împotriva
pătrunderii apei sau a umidității (grad de protecție la infiltrare IP22).
Avertisment: NU sterilizați nicio componentă a încărcătorului OPTIMIZER
Mini Charger deoarece orice astfel de încercare ar putea deteriora grav
echipamentul.

7.8

Întreținerea

Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger nu conține nicio componentă care să poată fi
reparată de către utilizator. Dacă încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger nu este
funcțional, contactați-l pe reprezentantul dumneavoastră Impulse Dynamics pentru
a obține un încărcător de schimb.
Avertisment: Nu sunt permise nici un fel de modificări ale acestui echipament.
Se preconizează că bateria din încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger va avea o durată
de viață utilă de 5 ani. Dacă încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger nu poate încărca
complet un dispozitiv OPTIMIZER Smart IPG sau un dispozitiv OPTIMIZER IVs IPG
după ce bateria încărcătorului a fost complet încărcată, contactați-l pe reprezentantul
dumneavoastră Impulse Dynamics pentru a obține un încărcător de schimb.

7.9

Depozitare și manipulare

Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger este proiectat să funcționeze normal după ce
a fost expus (în timp ce este ambalat pentru transport) la următoarele condiții extreme de
mediu: (1) -20 °C până la +60°C, (2) umiditate relativă 10% până la 100% (cu sau fără
condens), (3) presiune atmosferică 500 hPa până la 1060 hPa.
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Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger nu ar trebui să fie expus la temperaturi excesiv
de mari sau excesiv de mici. Pacienții trebuie instruiți să nu lase dispozitivele în
autovehiculele acestora sau în aer liber pentru perioade lungi de timp. Componentele
electronice sensibile se pot deteriora în condiții de temperaturi extreme, în special în
condiții de căldură ridicată. Pentru o funcționare corectă, încărcătorul nu trebuie utilizat
dacă temperatura ambiantă este peste 27 °C. În plus, condițiile recomandate pentru
utilizare sunt umiditatea relativă între 20% și 75% și presiunea atmosferică între 700 hPa
și 1060 hPa.
Avertisment: Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger nu trebuie utilizat la bordul unui
avion și, înainte de a fi utilizat pe o navă, trebuie întrebat echipajul în
acest sens.

7.10 Eliminare
În cazul în care pacientul nu mai are nevoie de încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger și
acesta este returnat, vă rugăm să îl anunțați pe reprezentantul dumneavoastră Impulse
Dynamics pentru returnarea acestuia.
Avertisment: NU aruncați încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger la coșul de gunoi.
Încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger conține baterii cu litiu, precum și
componente non-RoHS. În cazul în care este necesară eliminarea
încărcătorului OPTIMIZER Mini Charger, aruncați încărcătorul
OPTIMIZER Mini Charger în mod corespunzător în conformitate cu
reglementările locale care reglementează eliminarea unor astfel de
materiale.
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ANEXA I
Informații privind interferența electromagnetică (Tabelul 1 din 5):
ÎNDRUMĂRI ȘI DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI - IMUNITATEA ELECTROMAGNETICĂ
Sistemul OPTIMIZER Smart (OMNI II Programmer cu OMNI Smart Software și încărcătorul OPTIMIZER
Mini Charger) este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic conform cu specificațiile de mai jos. Clientul
sau utilizatorul sistemului OPTIMIZER Smart trebuie să se asigure că este utilizat într-un astfel de mediu.
(Notă: Nu se aplică pentru OMNI II Programmer cu OMNI Smart Software.)
Test de imunitate
Descărcare electrostatică
conform definiției din

Nivel de testare
IEC 60601

Nivel de conformitate

Mediul electromagnetic îndrumări

±6 kV la contact

±6 kV la contact

±8 kV în aer

±8 kV în aer

Podeaua trebuie să fie din lemn,
din beton sau plăci ceramice. Dacă
podeaua este acoperită cu materiale
sintetice, umiditatea relativă trebuie
să fie de 30% sau mai mare.

± 2 kV pentru alimentarea
cu energie electrică de
la rețea

± 0,5 kV pentru linia
de alimentare cu energie
electrică de la rețea

± 1 kV pentru liniile
de intrare/ieșire

± 1 kV pentru liniile
de intrare/ieșire

±1 kV în modul diferențial

±1 kV în modul diferențial

±2 kV în modul comun

±2 kV în modul comun

‹5% UT (cădere de ›95%
a UT) timp de ½ ciclu

cădere de 100% a UT timp
de ½ ciclu

40% UT (cădere de 60%
a UT) timp de 5 cicluri

cădere de 60% a UT timp
de 5 cicluri

70% UT (cădere de 30%
a UT) timp de 25 cicluri

cădere de 30% a UT timp
de 30 cicluri

‹5% UT (cădere de ›95%
a UT) timp de 5 s

cădere de 100% a UT timp
de 5 s

3 A/m

30 A/m

IEC 61000-4-2

Semnale tranzitorii
electrice rapide/rafale
de semnale electrice
conform definiției din
IEC 61000-4-4

Creșteri bruște de
tensiune conform
definiției din

Energia electrică de la rețeaua de
alimentare trebuie să fie cea a unui
mediu spitalicesc tipic. Nu utilizați
motoare sau alte echipamente electrice
zgomotoase pe același circuit de rețea
cu sistemul OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software) sau
cu încărcătorul OPTIMIZER
Mini Charger.
Calitatea energiei de la rețeaua de
alimentare trebuie să fie cea a unui
mediu spitalicesc sau comercial tipic.

IEC 61000-4-5
Căderi de tensiune,
scurte întreruperi și
variații de tensiune
pe liniile de alimentare
de intrare conform
definiției din
IEC 61000-4-11

Câmpuri magnetice
la frecvența liniei de
alimentare cu energie
electrică (50/60 Hz)
conform definiției din
IEC 61000-4-8
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Calitatea energiei de la rețeaua de
alimentare trebuie să fie cea a unui
mediu spitalicesc sau comercial tipic.
Notă: Dacă utilizatorul sistemului
OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software) sau încărcătorului
OPTIMIZER Mini Charger are
nevoie de funcționarea neîntreruptă
a acestora în timpul întreruperilor de
la rețeaua de alimentare cu energie
electrică, se recomandă alimentarea
sistemului OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software) sau
a încărcătorului OPTIMIZER
Mini Charger de la o sursă de
alimentare neîntreruptibilă sau
de la o baterie.
Câmpurile magnetice la frecvența
liniei de alimentare cu energie
electrică (50/60 Hz) trebuie să fie
la nivelurile preconizate pentru un
mediu spitalicesc sau comercial tipic.

Informații privind interferența electromagnetică (Tabelul 2 din 5):
ÎNDRUMĂRI ȘI DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI - IMUNITATEA ELECTROMAGNETICĂ
A SISTEMULUI OMNI II PROGRAMMER (CU OMNI SMART SOFTWARE)
Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic
conform cu specificațiile de mai jos. Clientul sau utilizatorul sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software) trebuie să se asigure că este utilizat într-un astfel de mediu.
Test de imunitate
Descărcare
electrostatică (ESD)
conform definiției din
IEC 61000-4-2

Nivel de testare
IEC 60601

Nivel de conformitate

Aplicare indirectă:
± 2 kV, ± 4 kV, și ± 6 kV;

Aplicare indirectă:
± 2 kV, ± 4 kV, și ± 6 kV;

descărcare la contact:
± 2 kV, ± 4 kV, și ± 6 kV;

descărcare la contact:
± 2 kV, ± 4 kV, și ± 6 kV;

descărcare în aer:
± 2 kV, ± 4 kV și ± 8 kV

descărcare în aer:
± 2 kV, ± 4 kV și ± 8 kV
Notă: Degradarea admisibilă
sau pierderea funcției sau
a performanței care necesită
o resetare a sistemului sau
intervenția operatorului
atunci când semnalul de
interferență este eliminat,
dar fără reprogramarea
necorespunzătoare
a dispozitivului IPG.

Semnale tranzitorii
electrice rapide/rafale
de semnale electrice
conform definiției din

±1 kV pentru liniile
de intrare și ieșire
(Ethernet)

Notă: Degradarea admisibilă
sau pierderea funcției sau
a performanței care necesită
o resetare a sistemului sau
intervenția operatorului
atunci când semnalul de
interferență este eliminat,
dar fără reprogramarea
necorespunzătoare a
dispozitivului IPG.

IEC 61000-4-4

Câmpuri magnetice
la frecvența liniei de
alimentare cu energie
electrică (50/60 Hz)
conform definiției din

±1 kV pentru liniile de
intrare și ieșire

3 A/m

30 A/m

IEC 61000-4-8
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Mediul electromagnetic îndrumări
Podeaua trebuie să fie din lemn,
din beton sau plăci ceramice. Dacă
podeaua este acoperită cu materiale
sintetice, umiditatea relativă trebuie
să fie de 30% sau mai mare.
Este posibil ca operatorul să fie
nevoit să reseteze sistemul dacă
comunicația dintre caseta de
interfață a OMNI II și tableta PC
este întreruptă.

Rutarea rețelei Ethernet trebuie să
fie cea a unui mediu spitalicesc
tipic. Nu utilizați motoare sau alte
echipamente electrice zgomotoase
în apropierea liniei Ethernet.

Câmpurile magnetice la frecvența
liniei de alimentare cu energie
electrică (50/60 Hz) trebuie să fie
la nivelurile preconizate pentru
un mediu spitalicesc sau
comercial tipic.

Informații privind interferența electromagnetică (Tabelul 3 din 5):
ÎNDRUMĂRI ȘI DECLARAȚIA PRODUCĂTORULUI - IMUNITATEA ELECTROMAGNETICĂ (133)
Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) și încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger sunt
destinate utilizării într-un mediu electromagnetic conform specificațiilor de mai jos. Clientul sau utilizatorul
sistemului OPTIMIZER Smart trebuie să se asigure că echipamentele sunt utilizate într-un astfel de mediu.
Test de imunitate

Nivel de testare
IEC 60601

Nivel de
conformitate

Mediul electromagnetic - îndrumări
Echipamentele de comunicații RF portabile și
mobile nu trebuie utilizate mai aproape de nicio
componentă sau derivație din sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) sau din
încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger decât
distanța de separare recomandată calculată din
ecuația pentru frecvența emițătorului respectiv.

RF condusă conform
definiției din
IEC 61000-4-6

RF radiată conform
definiției din

3 Veff
De la 150 kHz
la 80 MHz

3V

Distanța de separare recomandată
__
d = 1,17 √ P

3 V/m
80 MHz – 2,5 GHz

3 V/m

__
d = 0,35 √ P de la 80 MHz până la 800 MHz1
__
d = 0,70 √ P de la 800 MHz până la 2,5 MHz

IEC 61000-4-3

„P” se referă la puterea nominală maximă
de ieșire a emițătorului în wați (W) conform
producătorului emițătorului. „d” este distanța
de separare recomandată în metri (m).
Intensitățile câmpurilor de la emițătoarele RF
fixe, așa cum sunt determinate de un studiu al
locației din punct de vedere electromagnetica,
trebuie să fie mai mici decât nivelul de
conformitate din fiecare interval de frecvență.b
Se pot produce interferențe în apropierea
echipamentelor marcate cu următorul simbol:

Nota 1: La 80 MHz și 800 MHz, se aplică intervalul de frecvențe mai mari.
Nota 2: Este posibil ca aceste îndrumări să nu se aplice la toate setările. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția
și reflexia cauzate de clădiri, obiecte și oameni.
Intensitățile câmpului provenite din emițătoare fixe, cum ar fi stații de bază pentru telefoanele radio (celulare/fără fir)
și difuzare prin radiotelefonie mobilă, radio amator, radio AM și FM și difuzare TV, nu pot fi teoretic prezise cu precizie.
Studiul locației din punct de vedere electromagnetic trebuie luat în considerare pentru evaluarea mediului electromagnetic
generat de emițătoarele RF fixe. În cazul în care intensitatea câmpului măsurat în locația în care este utilizat sistemul OMNI II
Programmer (cu OMNI Smart Software) depășește nivelul de conformitate RF de mai sus, sistemul OMNI II Programmer
(cu OMNI Smart Software) trebuie să fie monitorizat pentru a asigura funcționarea normală. În cazul în care se observă
o funcționare anormală, pot fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi relocarea sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software).
a

b

Pentru frecvențe în intervalul de la 150 kHz până la 80 MHZ, intensitatea câmpului trebuie să fie mai mică de 3 V/m.
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Informații privind interferența electromagnetică (Tabelul 4 din 5):
Distanțe de separare recomandate între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și sistemul
OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) sau încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger
Atât sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) cât și încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger
trebuie să fie utilizate într-un mediu electromagnetic cu zgomot de RF radiată limitat. Clientul sau utilizatorul
sistemului OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) sau încărcătorului OPTIMIZER Mini Charger poate
ajuta la prevenirea interferențelor electromagnetice prin menținerea distanței minime recomandate mai jos între
echipamentele de comunicații RF portabile și mobile (emițătoare) și sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI
Smart Software) sau încărcătorul OPTIMIZER Mini Charger, distanță care este determinată de puterea de ieșire
maximă a echipamentelor de comunicații.
Puterea nominală de ieșire
maximă a emițătorului
(W)

Distanța de separare defalcată în funcție de frecvența emițătorului
(m)
De la 150 kHz
la 80 MHz1
__
d = 1,17 √ P

De la 80 MHz
la 800 MHz1
__
d = 0,35 √ P

De la 800 MHz
la 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

Pentru emițătoarele cu o putere nominală de ieșire maximă nemenționată mai sus, distanța d de separare recomandată în metri
(m) poate fi estimată prin utilizarea ecuației aplicabile frecvenței emițătorului, unde P este puterea nominală de ieșire maximă
a emițătorului în wați (W) specificată de producătorul emițătorului.
Nota 1: La 80 MHz și 800 MHz, se aplică intervalul de frecvențe mai mari.
Nota 2: Este posibil ca aceste îndrumări să nu se aplice la toate setările. Propagarea electromagnetică este afectată de absorbția
și reflexia cauzate de clădiri, obiecte și oameni.

Informații privind interferența electromagnetică (Tabelul 5 din 5):
Conformitatea cu Directiva privind echipamentele radio (RED) (2014/53/UE)
Sistemul OMNI II Programmer (cu OMNI Smart Software) se conformează cerințelor Directivei privind
echipamentele radio (RED) (2014/53/UE).
Cerințe de conformitate

Standard aplicabil
ETSI EN 302 195 v2.1.1
(2016-06)
EN 60601-1-21

Câmp H radiat (condiții normale și extreme)
Emisii false (radiate), (emițător)
Gama de frecvență a modulației (condiții normale și extreme)
Radiație falsă (receptor)

1Conformitatea

se referă la EN 60601-1-2, și nu la cele două standarde armonizate (ETSI EN 301 489-1 și ETSI EN 301 489-31).
Acest lucru se datorează faptului că nu toate secțiunile standardelor ETSI sunt aplicabile și că secțiunile care sunt aplicabile
sunt acoperite de testarea efectuată în EN 60601-1-2 care utilizează metode de testare echivalente și criterii de performanță
care sunt la fel de restrictive sau chiar mai restrictive decât cele din ETSI EN 301 489-1 și ETSI EN 301 489-31.
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ANEXA II
Comunicații/telemetrie
Între dispozitivul OPTIMIZER Mini IPG și sistemul OMNI II Programmer:


De la dispozitivul OPTIMIZER Mini IPG la sistemul OMNI II Programmer:
o PPM: „0” = 180 µs, „1” = 270 µs
o LC de 14,5 kHz excitat prin impuls
o 1 ciclu per impuls până la atenuare la 10%
o Energie investită per impuls 0,36 µJ → 5,14 mWvârf per impuls; 1,8 mWmedie



De la sistemul OMNI II Programmer la dispozitivul OPTIMIZER Mini IPG:
o AM: „0” = fără purtătoare, „1” = purtătoare pentru 305 µs
o Frecvența purtătoarei de 23 kHz
o Alimentare: 0,56 Wvârf; 0,27 Wmedie

ANEXA III
Procedura de testare pentru interacțiunea dispozitiv/dispozitiv:
Pacienții cu un dispozitiv concomitent (de exemplu, ICD, stimulator cardiac) necesită
teste suplimentare la sfârșitul procedurii de implantare pentru a asigura funcționarea
corespunzătoare atât a dispozitivului OPTIMIZER Mini IPG (adică dispozitivul
OPTIMIZER Smart IPG sau dispozitivul OPTIMIZER IVs IPG), cât și a dispozitivului
concomitent. Pașii procedurii de testare necesare sunt următorii:
1. Programați dispozitivul ICD astfel încât să nu administreze terapie antitahicardică
în timpul acestui test.
2. Activați terapia de modulare a contractilității cardiace și programați ferestrele de
detectare ale dispozitivului OPTIMIZER Mini IPG pentru a administra în mod
constant terapie de modulare a contractilității cardiace în prezența dispozitivului
concomitent.
3. Extindeți valoarea CCM™ Train Delay (Întârziere tren CCM™) în mod repetat
și observați electrogramele intracardiace în timp real (ICD-EGM) pentru
a determina valoarea maximă CCM™ Train Delay (Întârziere tren CCM™)
permisă înainte ca dispozitivul ICD să înceapă să detecteze în mod
necorespunzător impulsurile terapiei de modulare a contractilității cardiace ca
unde R.
4. Documentați valoarea maximă CCM™ Train Delay (Întârziere tren CCM™).
5. Reprogramați valoarea CCM™ Train Delay (Întârziere tren CCM™) la valoarea
anterioară testului.
6. Documentați reprogramarea valorii CCM™ Train Delay (Întârziere tren CCM™)
cu o imprimare a parametrilor de setare a dispozitivului IPG.
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7. Reprogramați dispozitivul ICD astfel încât să poată administra terapie
antitahicardică.
8. Documentați reactivarea terapiei antitahicardice cu o imprimare a parametrilor
de setare a dispozitivului ICD.
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