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                  VYSVETLENIE SYMBOLOV NA ŠTÍTKOCH 

SYMBOL POPIS 

 
Výrobca 

 
Dátum výroby 
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0344 = číslo oboznámeného 

orgánu pre smernicu 

AIMDD 

 

Pozrite si návod na použitie. 

 

Pozor, pozrite si sprievodnú 

dokumentáciu. 

 
Európsky zástupca 

 

Limity prepravnej teploty 

 
Číslo dielu 

 
Sériové číslo 

 

Nepoužívajte, ak je obal 

poškodený. 

 

Trieda II 

 

Aplikovaná časť typu BF 

 

Aplikovaná časť typu BF 

odolná voči defibrilácii 

 

Produkuje neionizujúce 

elektromagnetické žiarenie 

 
Indikátor napájania modulu 
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Indikátor sily signálu modulu 

 

Napájací vstup pre 
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(pripojenie nabíjačky) 

 

Sériový údajový vstupný/ 

výstupný (I/O) port 

(na použitie len pre technický 

personál spoločnosti 

Impulse Dynamics) 

 

Indikátor sily spojovacieho 

signálu IPG – nabíjačka 

 

Indikátor „volania lekára“ 
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1. PREHĽAD SYSTÉMU PROGRAMÁTORA OMNI II 

PROGRAMMER (SO SOFTVÉROM OMNI SMART 

SOFTWARE) 

1.1 Popis 

Systém programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

umožňuje lekárovi dopytovať a programovať pomôcky OPTIMIZER Smart IPG 

a OPTIMIZER IVs IPG. Softvér programátora beží na laptope značky Lenovo 

s dotykovou obrazovkou, ktorý je pripojený ku skrinke rozhrania programátora. 

Komunikácia medzi rozhraním programátora a generátorom IPG prebieha umiestnením 

programovacieho modulu priamo nad miesto implantácie. Programovací modul 

komunikuje s generátorom IPG implantovaným v pacientovi pomocou magnetickej 

indukčnej telemetrie. Porozumenie pokynom na obsluhu systému programátora OMNI II 

Programmer (so softvérom OMNI Smart Software), ktoré sú uvedené v tomto 

návode, je nevyhnutné pre správnu obsluhu pomôcok OPTIMIZER Smart IPG 

a OPTIMIZER IVs IPG. 

 

Obrázok 1: Programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

a programovací modul 
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Výstraha: Programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

môže podliehať rušeniu od iných aktívnych elektrických zariadení v okolí. 

Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné zariadenia sú obzvlášť náchylné 

k rušeniu normálnej prevádzky programátora. Ak programátor OMNI II 

Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) nefunguje podľa 

očakávania, takéto rušenie sa vždy musí zobrať do úvahy. Iné zariadenia, 

dokonca aj keď prekonávajú emisné limity CISPR, môžu tiež rušiť 

programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software). 

1.2 Funkcie programátora 

Programátor má tieto funkcie: 

 čítanie (dopytovanie) aktuálne naprogramovaných parametrov pomôcok 

OPTIMIZER Smart IPG a OPTIMIZER IVs IPG, 

 zmena parametrov pomôcok OPTIMIZER Smart IPG a OPTIMIZER IVs IPG. 

 čítanie signálov EKG od pacienta a ich zobrazenie na analýzu, 

 vyvolanie štatistických údajov zhromažďovaných pomôckami OPTIMIZER 

Smart IPG a OPTIMIZER IVs IPG počas prevádzky, 

 zaznamenávanie aktivity pomôcok OPTIMIZER Smart IPG a OPTIMIZER IVs 

IPG do denníka, 

 ukladanie štandardných programov na budúce použitie, 

 programovanie pomôcok OPTIMIZER Smart IPG a OPTIMIZER IVs IPG 

na bezpečné hodnoty parametrov v núdzových situáciách. 

Okrem toho má programátor aj tieto funkcie: 

 diaľkové ovládanie iným programátorom, 

 diaľkové ovládanie iného programátora, 

 nahrávanie súborov denníka na vzdialený vyhradený server a ich sťahovanie 

z neho. 

1.3 Súčasti programátora 

Programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

má tieto súčasti: 

 programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software), 

o tabletový počítač programátora OMNI II Programmer s nainštalovaným 

softvérom OMNI II a OMNI Smart Software, 

o skrinka rozhrania programátora OMNI II Programmer, 

o kábel skrinky rozhrania programátora OMNI II Programmer, 

o sieťový izolátor so sieťovým káblom s koncovkami na lekárske účely, 

 programovací modul programátora OMNI II Programmer, 

 predlžovací kábel programovacieho modulu programátora OMNI II Programmer, 

 jednozvodový (3-vodičový) kábel EKG, 
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 napájací zdroj na lekárske účely, 

 napájací kábel so značkou CE, 

 bluetooth tlačiareň so sieťovým adaptérom. 

Výstraha: Použitie iných súčastí ako tých, ktoré sú uvedené vyššie, alebo používanie 

príslušných súčastí v rozpore s týmito pokynmi môže spôsobiť poškodenie 

programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software). 

1.4 Prepojenie súčastí programátora pre prevádzku 

 Zapojte USB koniec kábla skrinky rozhrania do USB portu na boku tabletového 

počítača. Opačný koniec kábla (s konektorom typu LEMO®) zapojte do portu 

s označením USB na zadnom panele skrinky rozhrania programátora.  

 Zapojte konektor kábla programovacieho modulu programátora OMNI II 

Programmer do portu s označením WAND na zadnom panele skrinky rozhrania 

programátora. 

Poznámka: V prípade potreby je na predĺženie dosahu programovacieho modulu 

možné použiť predlžovací kábel modulu. Pripojte jeden koniec predlžovacieho 

kábla ku konektoru kábla programovacieho modulu a opačný koniec do portu 

s označením WAND na zadnom panele skrinky rozhrania programátora. 

 Zapojte kábel EKG (3-vodičový s konektorom typu LGH) do portu s označením 

ECG na zadnom panele skrinky rozhrania programátora. 

Výstraha: Nepokúšajte sa k programátoru OMNI II Programmer pripájať žiadne sieťovo 

napájané zariadenie (ako napr. tlačiareň s káblovým pripojením). Môže to 

ohroziť elektrickú bezpečnosť pacienta. 

 

Obrázok 2: Skrinka rozhrania programátora OMNI II Programmer 

1.5 Programovací modul 

Programovací modul má tri tlačidlá: 

 dopytovanie, 

 programovanie, 

 núdzové programovanie so súborom bezpečných parametrov. 
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Programovací modul tiež má tri rôzne zostavy svetelných indikátorov: 

 Svetelný indikátor napájania, ktorý sa nachádza naľavo od symbolu napájania, 

sa pri rozsvieti pri zapnutí programovacieho modulu. 

 Stĺpec svetelných indikátorov zobrazuje silu telemetrického signálu medzi 

programovacím modulom a generátorom OPTIMIZER Smart IPG. 

 Svetelný indikátor núdzového programovania, ktorý sa nachádza nad tlačidlom 

núdzového programovania, po úspešnom dokončení núdzového programovania 

niekoľkokrát blikne. 

 

Obrázok 3: Programovací modul programátora OMNI II Programmer 

1.6 Nabíjanie batérie tabletového počítača programátora OMNI II 

Programmer 

Výstraha: Batériu tabletového počítača programátora OMNI II Programmer nabíjajte 

len pomocou napájacieho zdroja na lekárske účely dodávaného so systémom 

programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software). 

Nepokúšajte sa dobíjať batériu tabletového počítača pomocou akéhokoľvek 

iného napájacieho zdroja. 

Poznámka: Napájací kábel používaný s napájacím zdrojom na lekárske účely musí mať 

značku CE. 

Postup nabíjania batérie tabletového počítača programátora OMNI II Programmer: 

 Zapojte výstupný konektor napájacieho zdroja na lekárske účely do vstupného 

napájacieho konektora tabletového počítača (nachádza sa v pravom dolnom rohu 

tabletového počítača a je identifikovaný žltou zásuvkou). 

 Zapojte jeden koniec napájacieho kábla so značkou CE do sieťového vstupného 

konektora napájacieho zdroja na lekárske účely, a potom zapojte opačný koniec 

do nemocničnej sieťovej zásuvky. Uistite sa, že sieťové napätie je v rozsahu 

100 až 240 VAC, 50/60 Hz a že príslušná zásuvka má riadne uzemnené 

pripojenie. 



 

5 

 Pri nabíjaní batérie tabletového počítača programátora OMNI II Programmer pred 

použitím programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) na mieste implantátu nechajte vnútornú batériu nabíjať celých 24 hodín. 

Odporúča sa, aby sa batéria tabletového počítača programátora OMNI II 

Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) medzi použitiami pravidelne 

dobíjala. 

1.7 Obsluha programátora OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software) 

Poznámka: Programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

sa musí používať ako zariadenie napájané z batérie. Do siete ho zapájajte len vtedy, 

keď je potrebné nabiť batériu tabletového počítača. Programátor OMNI II Programmer 

(so softvérom OMNI Smart Software) nebude schopný dopytovať ani programovať 

pomôcky OPTIMIZER Smart IPG a OPTIMIZER IVs IPG, kým sa tabletový 

počítač programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

neodpojí od siete. 

Tabletový počítač programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) sa musí pred používaním odpojiť od sieťovo napájaného napájacieho zdroja. 

Odpojte výstupný konektor napájacieho zdroja na lekárske účely od vstupného 

napájacieho konektora umiestneného na zadnej strane tabletového počítača. 

Poznámka: Programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

umiestnite tak, aby jeho odpojeniu od siete nič nebránilo. 

1.8 Používanie dotykovej obrazovky tabletového počítača programá-

tora OMNI II Programmer 

Tabletový počítač programátora OMNI II Programmer je vybavený dotykovou 

obrazovkou. Voľby na obrazovke je možné robiť dotykom na obrazovke pomocou prsta 

alebo priloženého stylusu. 

Upozornenie: Používanie ostrých predmetov alebo štandardných písacích potrieb 

(pero, ceruzka) môže dotykovú obrazovku poškodiť. 

1.9 Tlačidlá a symboly na tabletovom počítači programátora 

OMNI II Programmer 

Tabletový počítač programátora OMNI II Programmer má 3 tlačidlá a 3 symboly so 

svetelnými indikátormi umiestnené na ľavej strane pod dotykovým zariadením. Tieto 

tlačidlá a symboly majú tieto funkcie (zľava doprava): 

Tlačidlá (horný rad zľava doprava): 

 hlavný vypínač, 

 zmena používateľa (deaktivované), 

 funkcia otáčania obrazovky (deaktivované). 
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Symboly so svetelnými indikátormi (dolný rad zľava doprava): 

 Označuje, že sieť WLAN/WIFI je aktívna. 

 Označuje, že funkcia Bluetooth je aktívna (indikácia nie je na všetkých modeloch 

tabletového počítača). 

 Označuje prevádzku pevného disku. 

 

Obrázok 4: Príklad tlačidiel a symbolov na tabletovom počítači programátora  

OMNI II Programmer 

1.10 Výmena batérie tabletového počítača programátora OMNI II 

Programmer 

Tabletový počítač programátora OMNI II Programmer je napájaný z batérie, ktorú bude 

možno potrebné vymeniť, ak ju nebude možné riadne dobiť. Ak je potrebná náhradná 

batéria, kontaktujte svojho miestneho zástupcu spoločnosti Impulse Dynamics. 

Výstraha: Správna likvidácia použitej batérie je veľmi dôležitá. Použitú batériu 

zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia. 

Výstraha: Použitú batériu nikdy neprepichujte ani nespaľujte. 

1.11 Pravidelné čistenie 

Výstraha: NEPOKÚŠAJTE SA sterilizovať programátor OMNI II Programmer 

(so softvérom OMNI Smart Software) ani programovací modul, pretože 

akýkoľvek takýto pokus by mohol závažne poškodiť toto zariadenie. 

Výstraha: NEPONÁRAJTE žiadnu časť programátora OMNI II Programmer 

(so softvérom OMNI Smart Software) do vody. Môže to spôsobiť poškodenie 

pomôcky. Systém programátora OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software) nie je chránený proti vniknutiu vody alebo vlhkosti 

(stupeň ochrany proti vniknutiu IPX0). 

Výstraha: Programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

pred čistením vždy vypnite. 

Po každom použití sa odporúča utrieť vonkajšiu skrinku programátora, káble EKG 

a obzvlášť programovací modul mäkkou handričkou navlhčenou v germicídnom 

čistiacom roztoku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace obrúsky napustené chemickými 

čistiacimi prostriedkami. 
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1.12 Skladovanie a manipulácia 

Programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

a programovací modul sú navrhnuté tak, aby normálne fungovali po vystavení (počas 

balenia na prepravu) týmto extrémnym podmienkam prostredia: 1) –20 °C až +70 °C, 

2) relatívna vlhkosť 10 % až 100 % (s kondenzáciou alebo bez nej), 3) atmosférický tlak 

500 hPa až 1060 hPa. 

Odporúčané podmienky pre normálne používanie: 1) 0 °C až +55 °C, 2) relatívna vlhkosť 

20 % až 75 % a 3) atmosférický tlak 700 hPa až 1060 hPa. 

Výstraha: Programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

sa smie používať na palube lietadla len so súhlasom posádky. 

 

1.13 Ďalšie poznámky 

Programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) má izolovanú 

pacientsku prípojku s ochranou proti defibrilácii. 

Vo všeobecnosti sa treba vyhýbať kontaktu medzi programovacím modulom a pokožkou 

pacienta z dôvodu rizika krížovej kontaminácie. 

Skrinka rozhrania programátora OMNI II Programmer má batériu na záložné 

programovanie v bezpečnom režime. Výmenu tejto batérie nemá vykonávať operátor. 

Môže ju vymeniť len určený servisný personál spoločnosti Impulse Dynamics. 

Poznámka: Systém programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) neobsahuje žiadne súčasti, ktorých servis by mohol vykonať používateľ. 

Ak programátor nefunguje v súlade so svojimi špecifikáciami, musí sa vymeniť. 

Výstraha: NEVYHADZUJTE skrinku rozhrania programátora OMNI II Programmer 

ani programovací modul do bežného odpadu. Skrinka rozhrania programátora 

OMNI II Programmer obsahuje lítiovú batériu ako aj súčasti, ktoré nespĺňajú 

požiadavky smernice RoHS. Programovací modul obsahuje súčasti, ktoré 

nespĺňajú požiadavky smernice RoHS. Ak je nevyhnutná likvidácia skrinky 

rozhrania programátora OMNI II Programmer alebo programovacieho 

modulu, skrinku rozhrania programátora OMNI II Programmer alebo 

programovací modul riadne zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi, ktoré 

takúto likvidáciu upravujú. 

Programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

je klasifikovaný ako zariadenie triedy II, keď je pripojený k sieťovému napájaniu, a ako 

vnútorne napájané zariadenie ME, keď napájací zdroj laptopu nie je pripojený k sieti. 

Programovací modul je klasifikovaný ako aplikovaná časť typu BF a kanál EKG 

je klasifikovaný ako aplikovaná časť typu BF odolná voči defibrilácii. 
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2. SOFTVÉROVÉ APLIKÁCIE SYSTÉMU PROGRAMÁTORA 

OMNI II PROGRAMMER (SO SOFTVÉROM OMNI 

SMART SOFTWARE) 

Systém programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) obsahuje 

softvérové aplikácie, ktoré sa používajú na čítanie a zmenu parametrov riadiacich pomôcky 

OPTIMIZER Smart IPG a OPTIMIZER IVs IPG. 

2.1 Obrazovka výberu 

Keď zapnete programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software), 

po dokončení sekvencie spustenia sa objaví obrazovka výberu. Kliknite na príslušné 

tlačidlo, aby ste vykonali požadovanú operáciu. 

 

Obrázok 5: Obrazovka výberu programátora OMNI II Programmer  

(so softvérom OMNI Smart Software) 

2.1.1 OMNI 

 Tlačidlá, ktoré sa nachádzajú v poli OMNI, sú deaktivované a nemôžu sa 

používať so systémom OPTIMIZER III.  
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2.1.2 OMNI II 

Tlačidlá, ktoré sa nachádzajú v poli OMNI II, sú určené na používanie so 

systémom OPTIMIZER IVs IPG. 

 Clinical Mode (Klinický režim): Určený na bežné programovanie 

pomôcky OPTIMIZER IVs IPG. 

 Remote Mode (Vzdialený režim): Určený na diaľkové ovládanie iného 

programátora OMNI II Programmer pomocou softvéru OMNI II (pozri 

časť 3.20). 

 Remote Listener (Vzdialený prijímač): Určený na diaľkové sledovanie 

iného programátora OMNI II Programmer pomocou softvéru OMNI II 

(pozri časť 3.20). 

2.1.3 OMNI Smart 

Tlačidlá, ktoré sa nachádzajú v poli OMNI Smart, sú určené na používanie 

so systémom OPTIMIZER Smart IPG. 

 Clinical Mode (Klinický režim): Určený na bežné programovanie 

pomôcky OPTIMIZER Smart IPG. 

 Remote Mode (Vzdialený režim): Určený na diaľkové ovládanie iného 

programátora OMNI II Programmer pomocou softvéru OMNI Smart 

(pozri časť 4.21). 

 Remote Listener (Vzdialený prijímač): Určený na diaľkové sledovanie 

iného programátora OMNI II Programmer pomocou softvéru OMNI Smart 

(pozri časť 4.21). 

2.1.4 Rôzne funkcie 

Tlačidlá zobrazené v dolnej časti obrazovky výberu slúžia pre rôzne funkcie 

systému. 

 System Admin (Správca systému): Táto voľba umožňuje špeciálne 

nastavenia programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI 

Smart Software). Slúži len na používanie technickým personálom 

spoločnosti Impulse Dynamics a nie je potrebná pre bežné klinické 

používanie. 

 Configuration (Konfigurácia): Výberom tlačidla Configuration 

(Konfigurácia) otvoríte kontextové okno s ďalšími nastaveniami. 

o Set Bluetooth (Nastaviť Bluetooth): Slúži na nastavenia funkcie 

Bluetooth potrebnej na pripojenie tlačiarne. 

o Network Configuration (Konfigurácia siete): Slúži na nastavenia sietí 

(LAN a WLAN) potrebných na diaľkové ovládanie a vzdialený režim 

programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software). 

o Set Default Printer (Nastaviť predvolenú tlačiareň): Slúži na výber 

predvolenej tlačiarne, ktorá sa má používať s programátorom OMNI II 

Programmer (so softvérom OMNI Smart Software). 
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 Log File Manager (Správca súborov denníka): Táto voľba umožňuje 

špeciálne nastavenia programátora OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software). Slúži len na používanie technickým personálom 

spoločnosti Impulse Dynamics a nie je potrebná pre bežné klinické 

používanie. 

 Vypnutie: Výberom červeného tlačidla vypnutia na obrazovke 

výberu VYPNETE programátor OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software). 

2.2 Základná obsluha aplikácie OMNI II Programmer 

Po zvolení tlačidla Clinical Mode (Klinický režim) sa v poli OMNI II na obrazovke 

výberu zobrazí hlavná obrazovka aplikácie OMNI II Programmer. 

2.2.1 Komunikácia s generátorom OPTIMIZER IVs IPG 

Lekár môže získavať údaje z generátora OPTIMIZER IVs IPG pomocou 

programovacieho modulu, ktorý sa musí umiestniť nad miesto, kde má pacient 

implantát.  

Upozornenie: Programovací modul sa musí medzi použitiami dôkladne očistiť 

a v prípade potreby použiť prekrytý, aby sa zabránilo podráždeniu 

alebo kontaminácii pokožky pacienta. 

2.2.2 Dopytovanie a programovanie 

Generátor OPTIMIZER IVs IPG má súbor parametrov, ktoré riadia jeho 

prevádzku. Hodnoty týchto parametrov budú ďalej označované ako hodnoty 

(parametrov) pomôcky. 

Aplikácia OMNI II Programmer môže čítať tieto hodnoty pomôcky pomocou 

príkazu Interrogate (Dopytovať). Toto musí byť prvý úkon lekára na získanie 

prístupu k informáciám z generátora OPTIMIZER IVs IPG. Ak je dopytovanie 

úspešné, hodnoty pomôcky sa načítajú a zobrazia na obrazovke aplikácie 

OMNI II Programmer. Hodnoty zobrazované na obrazovke aplikácie OMNI II 

Programmer budú ďalej označované ako hodnoty (parametrov) programátora. 

Lekár tiež môže niektoré z týchto hodnôt zobraziť v grafickej forme. 

Lekár môže pomocou aplikácie OMNI II Programmer kontrolovať a meniť 

hodnoty programátora. Zmenené hodnoty programátora je potom možné odoslať 

do pomôcky OPTIMIZER IVs pomocou príkazu Program (Programovať). 

Upozorňujeme, že zmenené hodnoty parametrov zobrazené na obrazovke 

programátora sa NEODOŠLÚ do pomôcky IPG, kým sa nevykoná príkaz 

Program (Programovať). 

Ak nové hodnoty parametrov neprinesú požadovaný klinický účinok, je ich 

možné zrušiť pomocou príkazu Undo (Zrušiť zmenu). Týmto príkazom sa 

zresetujú parametre pomôcky na predtým naprogramované hodnoty. 
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Pomocou príkazu Urgent Programming (Urgentné programovanie) je možné 

generátor OPTIMIZER IVs IPG naprogramovať na štandardné bezpečné hodnoty 

parametrov (CCM OFF (Vypnuté CCM)). Ikona urgentného programovania sa 

nachádza na panele programovania a ekvivalentná ikona je aj pod kartou Tools 

(Nástroje) na panele s ponukami. Na programovacom module je tiež tlačidlo 

Emergency Programming (Núdzové programovanie). 

Užitočné kombinácie parametrov je možné uložiť ako standard (štandardné) 

súbory (niekedy sa tiež nazývajú „user presets“ (používateľské predvoľby)). 

Prípona štandardného súboru je „.tip“. Po vytvorení konkrétneho štandardu je 

tento štandard možné načítať pre pacientov, ktorí vyžadujú podobný súbor 

naprogramovaných hodnôt.  

Údaje sa zo súborov .tip čítajú a do nich zapisujú pomocou príkazov Open 

(Otvoriť) a Save (Uložiť) aplikácie OMNI II Programmer. Aplikácia OMNI II 

Programmer ako taká sa môže tiež používať ako editor štandardov  

(pozri časť 3.6). 

2.2.3 Nástroje monitorovania 

Systém programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) obsahuje programovacie rozhranie so zabudovaným elektrokardio-

grafickým kanálom. Pacientovo EKG sa zobrazuje v dolnej časti obrazovky 

aplikácie OMNI II Programmer. 

Výstraha: Zobrazené EKG má monitorovaciu kvalitu a nie diagnostickú kvalitu. 

Klinické diagnostické rozhodnutia nesmú byť založené na 

zobrazenom EKG. Obzvlášť treba dbať na to, že príslušný gradient 

grafu nie je typická hodnota 25 alebo 50 mm/s. 

Aplikáciu OMNI II Programmer je možné použiť na nastavenie pomôcky 

OPTIMIZER IVs do Marker Mode (Režim značiek). „Značky“ sú príznaky, 

ktoré predstavujú rôzne stavy pomôcky a udalosti detegované počas jej 

prevádzky. V tomto režime sa všetky udalosti detegované a vygenerované 

pomôckou OPTIMIZER IVs IPG zobrazia v okne EKG pacienta synchronizované 

so signálom EKG pacienta. 

 Aplikácia OMNI II Programmer vedie denník všetkých interakcií 

s generátorom OPTIMIZER IVs IPG. 

 Segmenty (označeného) EKG pacienta je možné zaznamenať a jednoducho 

ich otvoriť pomocou možností Log (Denník). 

 Generátor OPTIMIZER IVs IPG vedie záznam všetkých udalostí  

a stavov, ktoré sa vyskytli. Tieto záznamy je možné stiahnuť z pomôcky 

OPTIMIZER IVs do programátora OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software) a počet výskytov každej udalosti je možné zobraziť  

v okne Statistics (Štatistika) aplikácie OMNI II Programmer. 

 Aplikáciu OMNI II Programmer je možné používať na meranie impedancie 

zvodov LS a RV. 
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2.3 Základná obsluha aplikácie OMNI Smart Programmer 

Po zvolení tlačidla Clinical Mode (Klinický režim) v poli OMNI Smart na obrazovke 

výberu sa spustí aplikácia OMNI Smart Programmer, ktorá ponúka rôzne príkazy na 

komunikáciu, dopytovanie a programovanie generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

2.3.1 Komunikácia s generátorom OPTIMIZER Smart IPG 

Lekár môže získavať údaje z generátora OPTIMIZER Smart IPG pomocou 

programovacieho modulu, ktorý sa musí umiestniť nad miesto, kde má pacient 

implantát.  

Upozornenie: Programovací modul sa musí medzi použitiami dôkladne očistiť 

a v prípade potreby použiť prekrytý, aby sa zabránilo podráždeniu 

alebo kontaminácii pokožky pacienta. 

2.3.2 Dopytovanie a programovanie 

Generátor OPTIMIZER Smart IPG má súbor parametrov, ktoré riadia jeho 

prevádzku. Hodnoty týchto parametrov budú ďalej označované ako hodnoty 

(parametrov) pomôcky. 

Aplikácia OMNI Smart Programmer môže čítať tieto hodnoty pomôcky pomocou 

príkazu Interrogate (Dopytovať). Toto musí byť prvý úkon lekára na získanie 

prístupu k informáciám z generátora OPTIMIZER Smart IPG. Ak je dopytovanie 

úspešné, hodnoty pomôcky sa načítajú a zobrazia na obrazovke aplikácie 

OMNI Smart Programmer. Hodnoty zobrazované na obrazovke aplikácie 

OMNI Smart Programmer budú ďalej označované ako hodnoty parametrov. 

Lekár tiež môže niektoré z týchto hodnôt zobraziť v grafickej forme. 

Lekár môže pomocou aplikácie OMNI Smart Programmer kontrolovať a meniť 

hodnoty parametrov. Zmenené hodnoty parametrov je potom možné odoslať do 

pomôcky OPTIMIZER Smart IPG pomocou príkazu Program (Programovať). 

Upozorňujeme, že zmenené hodnoty parametrov zobrazené na obrazovke 

programátora sa NEODOŠLÚ do pomôcky IPG, kým sa nevykoná príkaz 

Program (Programovať). 

Ak nové hodnoty parametrov neprinesú požadovaný klinický účinok, je ich 

možné zrušiť pomocou príkazu Undo (Zrušiť zmenu). Týmto príkazom sa 

zresetujú parametre pomôcky na predtým naprogramované hodnoty. 

Pomocou príkazu Urgent (Urgentné) je možné generátor OPTIMIZER Smart IPG 

naprogramovať na štandardné bezpečné hodnoty parametrov (CCM OFF 

(Vypnuté CCM)). Príkaz Urgent (Urgentné) je možné iniciovať kliknutím na 

tlačidlo Urgent (Urgentné) na panele s nástrojmi alebo stlačením tlačidla 

Emergency (Núdzová situácia) na programovacom module. 

Užitočné kombinácie parametrov je možné uložiť ako standard (štandardné) 

súbory (niekedy sa tiež nazývajú „user presets“ (používateľské predvoľby)). 

Prípona štandardného súboru je „.tip“. Po vytvorení konkrétneho štandardu je 

tento štandard možné načítať pre pacientov, ktorí vyžadujú podobný súbor 

naprogramovaných hodnôt.  
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Pomocou príkazov Open (Otvoriť) a Save (Uložiť) aplikácie OMNI Smart 

Programmer sa údaje zo štandardných súborov .tip čítajú a zapisujú do nich. 

Aplikácia OMNI Smart Programmer ako taká sa môže tiež používať ako editor 

štandardov (pozri časť 4.5). 

2.3.3 Nástroje monitorovania 

Systém programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) obsahuje programovacie rozhranie so zabudovaným elektrokardio-

grafickým kanálom. Pacientovo EKG sa zobrazuje v hornej časti obrazovky 

aplikácie OMNI Smart Programmer. 

Výstraha: Zobrazené EKG má monitorovaciu kvalitu a nie diagnostickú kvalitu. 

Klinické diagnostické rozhodnutia nesmú byť založené na 

zobrazenom EKG. Obzvlášť treba dbať na to, že príslušný gradient 

grafu nie je typická hodnota 25 alebo 50 mm/s. 

Aplikáciu OMNI Smart Programmer je možné použiť na nastavenie pomôcky 

OPTIMIZER Smart IPG do Marker Mode (Režim značiek). „Značky“ 

sú príznaky, ktoré predstavujú rôzne stavy pomôcky a udalosti detegované počas 

jej prevádzky. V tomto režime sa všetky udalosti detegované a vygenerované 

pomôckou OPTIMIZER Smart IPG zobrazia v okne EKG synchronizované 

so signálom EKG pacienta. 

 Aplikácia OMNI Smart Programmer vedie denník všetkých interakcií 

s generátorom OPTIMIZER Smart IPG. 

 Segmenty (označeného) EKG pacienta je možné zaznamenať a potom 

ich jednoducho otvoriť pomocou tlačidla Browse (Prehľadávať) 

(pozri časť 4.1.10). 

 Generátor OPTIMIZER Smart IPG vedie záznam všetkých udalostí 

a stavov, ktoré sa vyskytli. Tieto záznamy je možné stiahnuť z pomôcky 

OPTIMIZER Smart IPG do programátora OMNI II Programmer 

(so softvérom OMNI Smart Software) a počet výskytov každej udalosti je 

možné zobraziť v okne Statistics (Štatistika) aplikácie OMNI Smart 

Programmer (pozri časť 4.15). 

 Aplikáciu OMNI Smart Programmer je možné používať na meranie 

impedancie zvodov LS a V (pozri časť 4.16). 

2.3.4 Zatvorenie aplikácie Programmer 

Kliknutím na „X“ v pravom hornom rohu obrazovky aplikácie OMNI Smart 

Programmer aplikáciu zatvoríte a vrátite programátor na obrazovku výberu. 
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3. SOFTVÉR OMNI II 

Softvér OMNI II je aplikácia, ktorá sa používa na čítanie a zmenu parametrov, ktoré riadia 

generátor OPTIMIZER IVs IPG. Táto časť opisuje rôzne funkcie softvéru OMNI II. 

3.1 Obrazovka aplikácie OMNI II Programmer 

Po spustení softvéru OMNI II sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie OMNI II 

Programmer, ktorá má tieto časti:  

 záhlavie okna, 

 panel s ponukami (so zobrazeným obsahom zvolenej karty), 

 karty parametrov, 

 panel programovania, 

 panel denníka, 

 okno EKG, 

 panel štatistiky, 

 stavový panel. 

 

Obrázok 6: Hlavná obrazovka aplikácie OMNI II Programmer 
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3.1.1 Záhlavie okna 

Záhlavie okna je zobrazené v úplne hornej časti okna. Identifikuje aktuálne 

spustený softvér a príslušný zdroj údajov, čo môže byť: 

 generátor OPTIMIZER IVs IPG; v takom prípade sú zobrazené sériové 

číslo pomôcky a dátum a čas posledného dopytovania, alebo 

 súbor obsahujúci nominálne hodnoty určitého modelu; v takom prípade je 

zobrazený jeho názov, alebo 

 súbor obsahujúci už použité a uložené hodnoty parametrov; v takom 

prípade je zobrazený jeho názov. 

3.1.2 Panel s ponukami 

Panel s ponukami je zobrazený pod záhlavím okna. Obsahuje príkazy aplikácie 

OMNI II Programmer zoskupené pod týmito kartami: 

 File (Súbor): obsahuje príkazy na čítanie a nastavenie parametrov 

generátora OPTIMIZER IVs IPG, príkazy na manipuláciu so súbormi 

a príkazy pre štandardné súbory. 

 Tools (Nástroje): obsahuje komunikačné príkazy používané 

na diagnostiku, programovanie, a tiež diagnostické nástroje LS. 

 View (Zobraziť): obsahuje príkazy na prepínanie zobrazení. 

 Communication (Komunikácia): obsahuje príkazy na vzdialenú obsluhu 

a monitorovanie. 

 Log (Denník): obsahuje nástroje na vytváranie, záznam, filtrovanie 

a exportovanie súborov denníka. 

 Info (Informácie): obsahuje príkazy na zobrazenie informácií o generátore 

OPTIMIZER IVs IPG a o verzii softvéru OMNI II ako aj informácie 

o batérii rozhrania a príkaz Help (Pomocník). 

Na zobrazenie zoznamu možností/príkazov pod každou kartou zvoľte 

príslušnú kartu.  

Ak chcete spustiť požadovanú možnosť/príkaz, zvoľte príslušnú ikonu.  

Ak má možnosť alebo príkaz názov nasledovaný bodkami, znamená to, že pri 

každom zvolení tejto možnosti alebo príkazu sa zobrazí dialógové okno. 

Keď sa v príslušnej ponuke zobrazí sivá ikona príkazu, znamená to, že daný 

príkaz nie je aktuálne k dispozícii. 

Obsah každej karty na panele s ponukami je uvedený v tabuľkách, ktoré začínajú 

na nasledujúcej strane. 
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3.1.2.1 Ponuka karty File (Súbor) 

 

Názov príkazu Popis 

Interrogate 

(Dopytovanie) 

Slúži na čítanie hodnôt parametrov generátora OPTIMIZER IVs IPG. 

Tieto hodnoty sa stanú hodnotami programátora aplikácie OMNI II 

Programmer. 

Program 

(Programovanie) 

Slúži na nastavenie hodnôt generátora OPTIMIZER IVs IPG podľa 

aktuálnych hodnôt programátora aplikácie OMNI II Programmer. Tento 

príkaz je k dispozícii len vtedy, keď neexistuje konflikt parametrov. 

Undo (Zrušiť 

zmenu) 

Ak bol generátor OPTIMIZER IVs IPG preprogramovaný novým 

súborom hodnôt parametrov, príkaz Undo (Zrušiť zmenu) zresetuje 

hodnoty generátora OPTIMIZER IVs IPG na predtým naprogramované 

hodnoty.  

Cancel (Zrušiť) Ak dôjde k zmene ľubovoľnej hodnoty programátora, možnosť Cancel 

(Zrušiť) sa stane dostupnou. Výber tohto príkazu zresetuje hodnoty 

programátora na posledné dopytované/naprogramované hodnoty. 

Ak nedošlo k dopytovaniu žiadnej pomôcky a údaje boli načítané zo 

súboru .tip, parametre programátora sa nastavia na hodnoty definované  

v súbore. 

Open device model 

(Otvoriť model 

pomôcky) 

Umožňuje používateľovi zvoliť model pomôcky na dopytovanie alebo 

programovanie. 

Open standard… 

(Otvoriť štandard...) 

Slúži na čítanie štandardného (.tip) súboru, ktorý obsahuje uložené 

hodnoty aplikácie OMNI II Programmer. Slúži na otvorenie okna, ktoré 

umožňuje používateľovi zvoliť názov a miesto uloženého štandardného 

(.tip) súboru. 

Save current 

standard… (Uložiť 

aktuálny štandard...) 

Slúži na zápis štandardného (.tip) súboru, ktorý obsahuje aktuálne 

hodnoty aplikácie OMNI II Programmer. Otvorí sa kontextové okno so 

žiadosťou o názov a miesto uloženia súboru .tip. 

Backup (Zálohovať) Slúži na uloženie údaje relácie na pamäťový kľúč USB. 

Restore (Obnoviť) Slúži na obnovenie údajov relácie z pamäťového kľúča USB. 

Print preview 

(Ukážka pred 

tlačou) 

Slúži na zobrazenie ukážky zoznamu aktuálnych hodnôt aplikácie  

OMNI II Programmer, ktoré sa majú vytlačiť. 

Print current 

standard… (Tlačiť 

aktuálny štandard...) 

Slúži na odoslanie aktuálnych hodnôt aplikácie OMNI II Programmer 

do predvolenej tlačiarne. 

Exit (Ukončiť) Slúži na zatvorenie aplikácie OMNI II Programmer. 
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3.1.2.2 Ponuka karty Tools (Nástroje) 

 

Názov príkazu Popis 

Stop CCM™ 

(Zastaviť CCM™) 

Slúži na naprogramovanie generátora OPTIMIZER IVs IPG na 

zastavenie poskytovania terapie srdcovou kontrakčnou moduláciou. 

Doctor session 

(Relácia lekára) 

Umožňuje lekárovi prechodný pokus o terapiu srdcovou kontrakčnou 

moduláciou bez ohľadu na naprogramovaný plán dodávania signálov 

CCM™. 

Marker Mode 

(Režim značiek) 

Slúži na nastavenie generátora OPTIMIZER IVs IPG do režimu značiek 

(to znamená, že pre každú snímanú a generovanú udalosť sa v okne EKG 

zobrazia označené udalosti). 

Statistics… 

(Štatistika...) 

Slúži na otvorenie okna Statistics (Štatistika). 

A sensing threshold 

(Prahová hodnota 

snímania A) 

Slúži na zobrazenie okna, cez ktoré môže používateľ získať a nastaviť 

prahové hodnoty snímania predsiene. 

V sensing threshold 

(Prahová hodnota 

snímania V) 

Slúži na zobrazenie okna, cez ktoré môže používateľ získať a nastaviť 

prahové hodnoty snímania komory. 

LS diagnostics… 

(Diagnostika LS...) 

Slúži na otvorenie okna Local Sense Diagnostics (Diagnostika lokálneho 

snímania). 

Impedance… 

(Impedancia...) 

Slúži na otvorenie okna Impedance (Impedancia), ktoré umožňuje 

používateľovi prikázať generátoru OPTIMIZER IVs IPG, aby meral 

impedancie zvodov RV a LS. 

Reset Device 

(Resetovanie 

pomôcky) 

Slúži na resetovanie pomôcky OPTIMIZER IVs. Tento príkaz sa má 

použiť len vtedy, keď aplikácia OMNI II Programmer hlási, 

že dopytovaný generátor OPTIMIZER IVs IPG je v režime „DOWN“ 

(Vypnutie) (bezpečný pohotovostný režim OOO, režim bez návratu 

k CCM™).  

Urgent 

Programming 

(Urgentné 

programovanie) 

Slúži na naprogramovanie generátora OPTIMIZER IVs IPG bezpečnými 

štandardnými hodnotami v prípade núdze (režim OOO, bez dodávania 

signálov CCM™). 
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Názov príkazu Popis 

Time… (Čas...) Slúži na zobrazenie nastavení aktuálneho času na hodinách reálneho času 

v generátore OPTIMIZER IVs IPG a tabletovom počítači OMNI II 

Programmer. Okno otvorené cez túto možnosť ponuky umožňuje 

nastavenie času príslušných zariadení. (Nastavenie času generátora 

OPTIMIZER IVs IPG používa mechanizmus plánovania dodávania 

signálov CCM™ na každodenné zapínanie a vypínanie dodávania 

signálov CCM™.)  

Set system time… 

(Nastaviť 

systémový čas...) 

Umožňuje používateľovi nastaviť systémový čas programátora OMNI II 

Programmer (so softvérom OMNI Smart Software). Je to podobné ako 

nastavenie času počítača. 

 

3.1.2.3 Ponuka karty View (Zobraziť) 

 

Názov príkazu Popis 

Toggle graph view 

(Prepnúť grafické 

zobrazenie) 

Slúži na prepínanie medzi možnosťami zobrazenia parametrov 

a statického/dynamického grafického zobrazenia v aplikácii OMNI II 

Programmer. Niektoré z hodnôt parametrov programátora sú zobrazené 

v grafickom režime. Pozri časť 3.1.2. 

Toggle dynamic 

view (Prepnúť 

dynamické 

zobrazenie) 

Slúži na prepínanie medzi možnosťami statického a dynamického 

grafického zobrazenia v aplikácii OMNI II Programmer. 

V možnosti Dynamic View (Dynamické zobrazenie) je EKG pre každý 

úder zobrazené v grafickom zobrazení spolu s označenými udalosťami. 

Toto zobrazenie je dostupné len vtedy, keď je zapnutý Marker Mode 

(Režim značiek). 

V možnosti Static View (Statické zobrazenie) sú v grafickom zobrazení 

zobrazené len hodnoty parametrov a je ich možné meniť potiahnutím 

a pustením. V tomto režime sa nezobrazujú žiadne označené udalosti. 

Marker detail 

(Detail značky) 

Slúži na zobrazenie rozšíreného okna Marker (Značka). 

 

3.1.2.4 Ponuka karty Communication (Komunikácia) 

 

Názov príkazu Popis 

Connect (Pripojiť) Slúži na otvorenie okna OMNI II Programmer Client, ktoré 

používateľovi umožňuje iniciovať reláciu vzdialenej obsluhy. 

Send message… 

(Odoslať správu...) 

Slúži na otvorenie okna rýchlych správ, ktoré používateľovi umožňuje 

výmenu rýchlych správ so vzdialeným párom. 

Master (Nadradený 

režim) 

Slúži na prepnutie aplikácie OMNI II Programmer do nadradeného 

režimu, ktorý používateľovi umožňuje ovládať príslušné zariadenie. 
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Názov príkazu Popis 

Slave (Podriadený 

režim) 

Slúži na prepnutie aplikácie OMNI II Programmer do podriadeného 

režimu a umožňuje vzdialenému používateľovi ovládať lokálny 

programátor. 

Show Client 

Window (Zobraziť 

okno klienta) 

Slúži na zobrazenie okna OMNI II Programmer Client (ak bola 

iniciovaná relácia vzdialenej obsluhy). 

 

3.1.2.5 Ponuka karty Log (Denník)  

 

Názov príkazu Popis 

Log browser 

(Prehliadač denníka) 

Slúži na otvorenie okna Marker (Značka) na zobrazenie. 

Open log file… 

(Otvoriť súbor 

denníka...) 

Slúži na otvorenie okna, ktoré umožňuje používateľovi výber zo 

zoznamu uložených súborov značiek. 

Compare 

programs… 

(Porovnať 

programy...) 

Slúži na otvorenie okna, v ktorom sú zobrazené zistené rozdiely 

parametrov medzi starou hodnotou a aktuálnou hodnotou. 

Log filter… (Filter 

denníka...) 

Slúži na otvorenie okna, v ktorom používateľ môže filtrovať denník 

podľa požadovaných zaznamenaných udalostí relácií. 

Add log bookmark 

(Pridať záložku 

denníka) 

Slúži na pridanie záložky do denníka počas záznamu na anotáciu 

požadovanej udalosti. 

Start Recording 

(Spustiť záznam) 

Slúži na spustenie záznamu EKG pacienta. 

Export programs 

(Exportovať 

programy) 

Slúži na zápis textového súboru, ktorý obsahuje hodnoty aktuálnych 

parametrov. 

Export statistics 

(Exportovať 

štatistiku) 

Slúži na zápis textového súboru, ktorý obsahuje hodnoty štatistických 

počítadiel. 

Export marker 

(Exportovať značku) 

Slúži na zápis textového súboru, ktorý obsahuje hodnoty značiek. 

Upload/Download 

log (Nahrať/stiahnuť 

denník) 

Slúži na otvorenie okna, ktoré používateľovi umožňuje prenos súborov 

denníkov medzi programátorom OMNI II Programmer a vzdialeným 

serverom. 
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3.1.2.6 Ponuka karty Info (Informácie) 

 

Názov príkazu Popis 

IPG Version 

(Verzia IPG) 

Slúži na zobrazenie verzie firmvéru dopytovaného generátora IPG. 

Interface battery 

(Batéria rozhrania) 

Prečíta napätie lítiovej batérie v skrinke rozhrania programátora OMNI II 

Programmer. 

Interface version 

(Verzia rozhrania) 

Slúži na zobrazenie verzie firmvéru skrinky rozhrania programátora 

OMNI II Programmer. 

Help… 

(Pomocník...) 

Slúži na otvorenie okna pomocníka. 

About… 

(Informácie 

o zariadení...) 

Slúži na zobrazenie informácií o verzii softvéru OMNI II. 

 

3.1.3 Karty parametrov 

Súbory parametrov generátora OPTIMIZER IVs IPG sú zobrazené na šiestich 

obrazovkách parametrov umiestnených pod šiestimi kartami. Každá z týchto 

obrazoviek slúži na zobrazenie iného súboru hodnôt parametrov zoskupených do 

týchto kariet: 

 A/V: slúži na zobrazenie sériového čísla a napätia batérie dopytovanej 

pomôcky, prevádzkového režimu ako aj parametrov snímania a časovania 

predsieňovej a komorovej časti srdca. 

 CCM™ Train (Sekvencia CCM™): obsahuje parametre, ktoré definujú 

príslušný signál CCM™. 

 CCM™ Inhibit (Potlačenie CCM™): obsahuje parametre 

na konfiguráciu mechanizmu potlačenia CCM™. 

 LS: obsahuje parametre pre mechanizmus lokálneho snímania. 

 CCM™ Schedule (Plán CCM™): obsahuje parametre na konfiguráciu 

dodávania signálov CCM™. 

 Charger (Nabíjačka): obsahuje parametre týkajúce sa alarmov, ktoré majú 

byť hlásené do nabíjačky. 

Dostupné úkony sú: 

 Interrogate (Dopytovať) (t.j. čítať aktuálne hodnoty parametrov pomôcky), 

 zmena hodnôt parametrov pomocou dostupných funkcií úpravy,  

 Program (Programovať) (t.j. odoslať súbor kompatibilných hodnôt 

parametrov do pomôcky). 
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Obrázok 7: Karta parametra A/V 

 

Obrázok 8: Karta parametra CCM™ Train (Sekvencia CCM™) 

 

Obrázok 9: Karta parametra CCM™ Inhibit (Potlačenie CCM™) 
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Obrázok 10: Karta parametra LS 

 

Obrázok 11: Karta parametra CCM™ Schedule (Plán CCM™) 

 

Obrázok 12: Karta parametra Charger (Nabíjačka) 
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Hodnoty parametrov sa zobrazujú rôznymi spôsobmi: 

 Na aktiváciu/deaktiváciu parametrov (ako napr. CCM™ Channels 

(Kanály CCM™)) sa používajú začiarkavacie políčka a symbol  

znamená, že príslušná možnosť je zvolená. Na zmenu príslušnej možnosti 

zvoľte políčko naľavo od daného názvu parametra. 

 V prípade parametrov, ktoré majú súbor možných hodnôt, sa príslušná 

hodnota parametra zobrazuje v poli. Ak chcete zmeniť hodnotu 

(programátora) takýchto parametrov, zvoľte príslušnú hodnotu v poli 

a objaví sa okno so všetkými možnými hodnotami pre zvolený parameter. 

Na zmenu hodnoty daného parametra zvoľte novú hodnotu v zozname. 

Okrem toho majú okná zoznamov hodnôt v ľavom hornom rohu 

„pripináčik“. Ak zvolíte tento pripináčik, príslušné okno zostane otvorené 

(inak sa okno po výbere hodnoty automaticky zatvorí). Okno zoznamu 

hodnôt s aktivovaným pripináčikom zatvoríte výberom políčka X 

v pravom hornom rohu. 

Niektoré parametre priamo závisia na iných (ako napr. pomery a periódy). 

V takýchto prípadoch zmena hodnoty parametra automaticky spôsobí zmenu 

hodnoty parametrov, ktoré od neho priamo závisia. 

Existujú aj parametre, pre ktoré sú hodnoty platné len vtedy, keď sú aktivované 

niektoré iné parametre alebo keď majú určité hodnoty (napríklad keď je generátor 

OPTIMIZER IVs IPG v prevádzkovom režime Standby (Pohotovostný) (OOO), 

nie sú platné žiadne parametre). Keď nastavenie určitého parametra v kontexte 

ostatných parametrov nedáva zmysel, jeho hodnota sa nezobrazí.  

Keď sa zvolí hodnota parametra, ktorá nie je kompatibilná s ostatnými hodnotami 

parametrov, dôjde ku konfliktu parametrov. V takejto situácii sa na panele 

programovania zobrazí chybové hlásenie (pozri časť 3.1.4 pre viac informácií). 

Kým trvá konflikt parametrov, aplikácia OMNI II Programmer nepovolí 

programovanie generátora OPTIMIZER IVs IPG na nové hodnoty parametrov. 

Zaistí sa tak, že do generátora OPTIMIZER IVs IPG je možné stiahnuť len 

kompatibilné konfigurácie parametrov. Na vyriešenie príslušného konfliktu 

sa musia zvoliť nové hodnoty pre parametre v konflikte.  

Pripomíname, že hodnoty parametrov zobrazené na obrazovke sú hodnoty 

programátora, ktoré sa môžu líšiť od aktuálnych hodnôt pomôcky.  

Pozri časť 3.4.1 pre informácie o použitej farebnej konvencii. 
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3.1.4 Panel programovania 

Panel programovania sa nachádza napravo od kariet parametrov. Obsahuje 

sedem tlačidiel, z ktorých niektoré sa zhodujú s príkazmi ponuky: 

 

Obrázok 13: Panel programovania 

Panel programovania má dva účely: 

1. Poskytuje rýchly prístup ku kľúčovým príkazom aplikácie OMNI II 

Programmer cez panel programovania s týmito tlačidlami: 

a. Interrogate (Dopytovať): Slúži na získanie aktuálnych hodnôt 

parametrov implantovanej pomôcky. 

b. Program (Programovať): Slúži na odoslanie kompatibilného  

súboru hodnôt parametrov do aktívnej pomôcky. Toto tlačidlo bliká 

namodro vždy, keď dôjde k zmene hodnoty programátora a nie je 

prítomný konflikt parametrov. Znamená to, že hodnoty pomôcky 

OPTIMIZER IVs sú odlišné od hodnôt programátora. Ak je prítomný 

konflikt parametrov, toto tlačidlo je deaktivované, kým sa nevyrieši 

príslušný konflikt. 

c. Cancel (Zrušiť)/Undo (Zrušiť zmenu): V závislosti od kontextu slúži 

na zrušenie ešte neodoslaných zmien alebo na obnovu 

predchádzajúcich hodnôt pred ostatným programovacím úkonom. 

d. CCM™ On (Zapnúť CCM™): (zobrazuje sa, keď je CCM vypnuté) 

Slúži na aktiváciu dodávania signálov CCM™ naprogramovaním 

parametra CCM Mode (Režim CCM) na Timed (Časované). 

e. CCM™ is On (CCM™ je zapnuté): Zobrazuje sa, keď je dodávanie 

signálov CCM™ zapnuté. 

f. Stop CCM™ (Zastaviť CCM™): (zobrazuje sa, keď je CCM zapnuté) 

Slúži na deaktiváciu dodávania signálov CCM™ naprogramovaním 

parametra CCM Mode (Režim CCM) na CCM OFF (Vypnuté CCM). 

g. CCM™ is Off (CCM™ je vypnuté): Zobrazuje sa, keď je dodávanie 

signálov CCM™ vypnuté. 

h. Urgent programming (Urgentné programovanie): Slúži na 

naprogramovanie generátora OPTIMIZER IVs IPG súborom 

bezpečných parametrov (režim OOO, CCM OFF (Vypnuté CCM)). 

i. Marker Mode (Režim značiek): Slúži na prepínanie medzi spustením 

a ukončením režimu značiek. 
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2. Okno pod uvedenými tlačidlami slúži na zobrazovanie hlásení o konflikte 

parametrov. Tieto hlásenia oznamujú, ktoré hodnoty parametrov sú 

v konflikte, prečo sú príslušné parametre v konflikte a názov príslušnej 

karty parametrov, pod ktorou sa parametre v konflikte nachádzajú. 

Keď zvolíte chybové hlásenie, objaví sa zoznam parametrov, ktoré sú 

v konflikte. Keď zvolíte parameter v tomto zozname, otvorí sa kontextové 

okno so všetkými jeho možnými hodnotami, ktoré umožňuje priamu 

zmenu hodnoty parametra v konflikte. Pozri časť 3.4.2 pre spôsoby 

riešenia konfliktov parametrov. 

 

Obrázok 14: Príklad hlásenia o konflikte parametrov 

3.1.5 Panel denníka 

Špeciálny súbor v aplikácii OMNI II Programmer obsahuje záznam (denník) 

všetkých interakcií medzi generátorom OPTIMIZER IVs IPG a aplikáciou  

OMNI II Programmer vrátane dátumu a času výskytu týchto interakcií. 

 

Obrázok 15: Panel denníka 

Ak chcete získať viac informácií o udalosti v denníku, dvakrát kliknite na 

príslušnú udalosť na panele denníka. Ak sú so zvolenou udalosťou spojené údaje, 

udejú sa tieto možnosti: 

 Ak dôjde k výberu udalosti Interrogation (Dopytovanie) alebo 

Programming (Programovanie), hodnoty parametrov zobrazené 

aplikáciou OMNI II Programmer sú súborom hodnôt prítomných 

v okamihu výskytu zvolenej udalosti. 

 Ak dôjde k výberu udalosti zahŕňajúcej výraz Statistics (Štatistika) 

(vymazanie/načítanie/resetovanie), hodnoty na panele štatistiky sa 

nastavia na hodnoty prítomné v okamihu výskytu zvolenej udalosti. 

 Pre všetky ostatné zaznamenané udalosti (záložky, začiatok/koniec režimu 

značiek atď.) sa objaví hlásenie s informáciou, že daná udalosť nemá 

žiadne súvisiace údaje na zobrazenie. 
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3.1.6 Okno EKG 

Toto okno je zobrazené v dolnej časti obrazovky. V tomto okne sa posúva EKG 

pacienta v reálnom čase.  

Keď je pomôcka OPTIMIZER IVs v Marker Mode (Režim značiek), 

na príslušnom EKG sa zobrazujú značky pre rôzne udalosti a stavy, ktoré sa môžu 

vyskytnúť. 

 

Obrázok 16: Okno EKG v režime značiek 

Príslušná krivka a farebné referencie sú zobrazené v malom okne. 

 

Obrázok 17: Okno referencií 

Označené udalosti sa zobrazujú týmto spôsobom: 

 Snímané udalosti, pod základnou úrovňou, sú označené značkami 

v podobe farebných čiar, ktoré používajú tieto farebné konvencie: 

o Purpurová: Snímaná udalosť predsiene 

o Zelená: Snímaná udalosť komory  

o Čierna: Udalosť lokálneho snímania 

Tieto farebné referencie sa zobrazujú v okne EKG na obrazovke aplikácie 

OMNI II Programmer. 

 Dodávanie signálov CCM™ je označené značkou v tvare modrého 

obdĺžnika nad základnou úrovňou, ktorého dĺžka predstavuje trvanie 

signálu CCM™. 

Okrem toho sa zobrazujú označenia, ktoré oznamujú, kedy sa vyskytujú 

tieto stavy: 

 PVC: dve po sebe idúce snímané udalosti komory bez intervenujúcej 

snímanej udalosti predsiene, 

 AT: predsieňová frekvencia nad limitom frekvencie predsieňovej 

tachykardie, 

 VT: komorová frekvencia nad limitom frekvencie komorovej tachykardie, 
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 A Noise (Šum A): šum detegovaný kanálom snímania predsiene, 

 V Noise (Šum V): šum detegovaný kanálom snímania komory, 

 Long AV (Dlhé AV): snímaný interval AV prekračuje limit „Long AV“ 

(Dlhé AV), 

 Short AV (Krátke AV): snímaný interval AV je kratší ako limit „Short 

AV“ (Krátke AV). 

Výstraha: Zobrazené EKG sa nesmie používať na klinickú diagnostiku. 

Rozhodnutia lekárov musia byť založené len na nezávislom zariadení 

na meranie EKG. 

 Stav dodávania signálov CCM™ je označený značkami a farbou pozadia 

okna EKG, a to takto:  

o Inactive (Neaktívne): toto označenie je zobrazené v ľavom hornom 

rohu okna EKG, kým je dodávanie CCM™ neaktívne. Farba pozadia 

okna EKG je v tomto prípade biela.  

o Active-On (Aktívne-zapnuté): toto označenie je zobrazené v ľavom 

hornom rohu okna EKG, kým je dodávanie CCM™ aktívne 

a zapnuté. Farba pozadia okna EKG je v tomto prípade zelená. 

o Active-Off (Aktívne-vypnuté): toto označenie je zobrazené v ľavom 

hornom rohu okna EKG, kým je dodávanie CCM™ aktívne, 

ale vypnuté. Farba pozadia okna EKG je v tomto prípade sivá. 

3.1.7 Panel štatistiky 

Generátor OPTIMIZER IVs IPG zhromažďuje štatistický záznam udalostí 

a stavov, ku ktorým došlo počas jeho fungovania. Tento záznam sa objavuje na 

panele štatistiky s uvedením počtu výskytov každého typu udalosti. Udalosti, 

ktoré sa berú do úvahy, sú tieto: 

 

Obrázok 18: Panel štatistiky 

 

 

 

 

 



 

28 

 Intervals (Intervaly) 

o Period (Perióda): Interval R-R v milisekundách. 

o AV: Interval AV v milisekundách. 

 A/V 

o A: počet snímaných predsieňových udalostí. 

o V: počet snímaných udalostí pravej komory. 

 CCM™ 

o Train (Sekvencia): počet dodaných signálov CCM™. 

o LS Inhibit (Potlačenie LS): počet potlačení dodávania signálov 

CCM™ z dôvodu detekcie udalostí lokálneho snímania mimo okna 

upozornenia LS. 

o LS Alert (Upozornenie LS): počet úderov, pri ktorých došlo 

k udalostiam lokálneho snímania v rámci okna upozornenia LS. 

o Not LS Alert (Nie upozornenie LS): počet úderov, pri ktorých 

došlo k udalostiam lokálneho snímania, ale nie v rámci okna 

upozornenia LS. 

 CCM™ Inhibit (Potlačenie CCM™) 

o A Noise (Šum A): počet detekcií predsieňového šumu. 

o V Noise (Šum V): počet detekcií komorového šumu. 

o PVC: počet detekcií predčasnej komorovej kontrakcie. 

o Short AV (Krátke AV): počet detekcií stavu krátkeho AV. 

o Long AV (Dlhé AV): počet detekcií stavu dlhého AV. 

o AT: počet prekročení limitu frekvencie predsieňovej tachykardie 

okamžitou predsieňovou frekvenciou. 

o VT: počet prekročení limitu frekvencie komorovej tachykardie 

okamžitou komorovou frekvenciou. 

Keď je pomôcka OPTIMIZER v Marker Mode (Režim značiek) 

a v komunikačnom dosahu programátora OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software), obsah počítadiel na panele štatistiky sa dynamicky mení 

a ukazuje aktuálny počet výskytov každého typu udalosti.  

3.1.8 Stavový panel 

Aktuálna udalosť komunikácie (napríklad Interrogation (Dopytovanie), 

Programming (Programovanie), Ready (Pripravené)) sa zobrazuje na poslednom 

riadku obrazovky spolu s percentom nabitia batérie laptopu a systémovým 

dátumom a časom. 
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3.2 Grafické zobrazenie 

Grafické zobrazenie je v aplikácii OMNI II Programmer k dispozícii na zobrazenie 

niektorých parametrov pomôcky OPTIMIZER IVs v jednoduchom grafe. 

Toto okno slúži na zobrazenie hodnôt týchto parametrov: 

 Right Heart Sensing (Snímanie pravej časti srdca), 

o Atrial Sensitivity (Citlivosť predsiene), 

o Ventricular Sensitivity (Citlivosť komory), 

o Atrial Refractory Period (Predsieňová refrakčná perióda – PVARP), 

o Ventricular Refractory Period (Komorová refrakčná perióda) 

o Short AV Limit (Limit krátkeho AV), 

o Long AV Limit (Limit dlhého AV), 

 Local Sense (Lokálne snímanie), 

o LS Sensitivity (Citlivosť LS) 

o LS Alert Window Start (Začiatok okna upozornenia LS) 

o LS Alert Window Width (Šírka okna upozornenia LS) 

o Pre Atrial LS Refractory Period (Refrakčná perióda LS pred predsieňovou 

udalosťou), 

o Post Atrial LS Refractory Period (Refrakčná perióda LS po predsieňovej 

udalosti), 

o Pre Ventricular LS Refractory Period (Refrakčná perióda LS pred 

komorovou udalosťou), 

o Post Ventricular LS Refractory Period (Refrakčná perióda LS po 

komorovej udalosti), 

o Post LS Refractory Period (Refrakčná perióda po LS), 

 CCM™ Signal (Signál CCM™), 

o počet impulzov na sekvenciu impulzov CCM™, 

o oneskorenie spúšťač-signál CCM™ (interval spojenia), 

o úvodná amplitúda signálu CCM™, 

o trvanie fázy individuálnych fáz v každom impulze CCM™ v sekvencii 

impulzov CCM™. 

V tomto okne sa tiež zobrazuje značka v ľavom hornom rohu zobrazenia, ktorá 

označuje polohu kurzora v ms. Rovnako sa v ňom objaví text „Modified“ 

(Zmenené) vedľa príslušnej značky, keď došlo k zmene parametra v tomto okne. 
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Konvencie pre tento graf sú tieto: 

 Udalosti predsiene, komory a LS sa zobrazujú ako vertikálne čiary pod 

horizontálnou osou grafu. 

 Prahové hodnoty snímania sa zobrazujú ako malé obdĺžniky pod snímanými 

udalosťami. Vzdialenosť od osi je úmerná ich hodnote.  

 Refrakčné periódy LS sa zobrazujú ako svetlomodré obdĺžniky s príslušnou 

šírkou s okrajom s bodkovanou čiarou. 

 Okno upozornenia LS sa zobrazuje ako svetložltý obdĺžnik s príslušnou šírkou 

s okrajom s bodkovanou čiarou. 

 Sekvencia impulzov CCM™ sa zobrazuje ako hranatá vlna. 

 Vyvažovacia fáza sa zobrazuje ako zelená zóna. 

 Okno šumu sa zobrazuje ako svetločervená zóna. 

 Čas výskytu udalostí LS spadajúcich mimo graf je uvedený v sivej zóne na 

ľavej strane grafu. 

Grafické zobrazenie je možné nastaviť na Dynamic (Dynamické) alebo Static 

(Statické). 

3.2.1 Dynamické zobrazenie 

V Dynamic View (Dynamické zobrazenie) je jedna perióda aktuálneho EKG 

zobrazená vedľa (grafických) parametrov zobrazených podľa vyššie uvedeného 

popisu spolu s označenými udalosťami. Dynamic View (Dynamické zobrazenie) 

je dostupné len vtedy, keď je zapnutý Marker Mode (Režim značiek). V tomto 

zobrazení nie je dovolená žiadna zmena hodnôt parametrov. Pri pokuse o zmenu 

hodnoty parametra sa režim grafu automaticky prepne na Static View (Statické 

zobrazenie). 

 

Obrázok 19: Grafické zobrazenie (dynamické) 
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3.2.2 Statické zobrazenie 

V Static View (Statické zobrazenie) sa nezobrazuje EKG – zobrazené sú len 

hodnoty parametrov, ktoré je možné meniť. Ak chcete zmeniť hodnotu parametra, 

potiahnite ju kurzorom do vnútra grafu do požadovanej polohy (číselná hodnota 

parametra sa zobrazí, keď naň ukážete kurzorom alebo keď ho presuniete). 

Ak chcete otvoriť zoznam možných hodnôt pre parameter, zvoľte ho kurzorom. 

 

Obrázok 20: Grafické zobrazenie (statické) 

Kliknutie ľavým tlačidlom klávesnicovej myši alebo dotyk stylusom na obrazovku 

spôsobí zväčšenie grafu. Kliknutie pravým tlačidlom klávesnicovej myši alebo dotyk na 

obrazovku stylusom so stlačeným tlačidlom spôsobí zmenšenie grafu. Keď je graf 

zväčšený, v jeho dolnej časti sa objaví posúvač. 

Okrem toho je poloha kurzora vzhľadom na komorovú udalosť uvedená v ľavom hornom 

rohu grafu.  

Pre hodnoty parametrov v grafickom zobrazení sa tiež používa farebná konvencia 

čierna/modrá/červená (naprogramované, čakajúce, konflikt). 

3.3 Dopytovanie 

3.3.1 Komunikácia s implantovaným generátorom OPTIMIZER IVs IPG 

Umiestnite programovací modul nad miesto implantácie do vzdialenosti nie viac 

ako 3,5 cm od implantovaného generátora OPTIMIZER IVs IPG. Blikajúce 

zelené alebo žlté svetlo na indikátore sily signálu znamená, že generátor IPG je  

v rámci komunikačného rozsahu programovacieho modulu. Blikajúce červené 

svetlo znamená, že vzdialenosť je príliš veľká a komunikácia môže byť náročná. 

Žiadne svetlo znamená, že programovací modul a generátor OPTIMIZER IVs 

IPG sú úplne mimo komunikačného rozsahu alebo že batéria generátora 

OPTIMIZER IVs IPG je úplne vybitá, kvôli čomu nie je generátor schopný 

komunikovať s programovacím modulom. 
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3.3.2 Dopytovanie generátora OPTIMIZER IVs IPG 

Na čítanie hodnôt parametrov generátora OPTIMIZER IVs IPG vykonajte jeden 

z týchto krokov: 

 Stlačte tlačidlo Interrogate (Dopytovať) na programovacom 

module alebo 

 Zvoľte ikonu Interrogate (Dopytovať) pod kartou File (Súbor) na panele 

s ponukami, alebo 

 Zvoľte tlačidlo Interrogate (Dopytovať) na panele programovania 

Ak je dopytovanie úspešné, v aplikácii OMNI II Programmer sa zobrazí hlásenie 

„Interrogation OK“ (Dopytovanie v poriadku). Sériové číslo a napätie batérie 

dopytovaného generátora OPTIMIZER IVs IPG sa objaví pod kartou parametrov 

A/V na obrazovke programátora.  

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, dopytovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania komunikácie 

sa na obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Interrogation Error“ (Chyba 

dopytovania) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel (Zrušiť).  

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať zmenou umiestnenia 

programovacieho modulu a výberom tlačidla Retry (Znova) alebo stlačením 

tlačidla Interrogate (Dopytovanie) na programovacom module. 

3.4 Zmena hodnôt parametrov 

Parametre pomôcky OPTIMIZER IVs sú zoskupené do šiestich kategórií: 

 A/V:  Slúži na zobrazenie sériového čísla generátora IPG, napätia batérie, 

prevádzkového režimu, snímania pravej časti srdca a parametrov časovania. 

 CCM™ Train (Sekvencia CCM™): Parametre, ktoré definujú signál CCM™.  

 CCM™ Inhibit (Potlačenie CCM™): Parametre, ktoré spôsobujú potlačenie 

terapie srdcovou kontrakčnou moduláciou. 

 LS: Parametre snímania a časovania pre lokálne snímanie.  

 CCM™ Schedule (Plán CCM™): Parametre, ktoré riadia plánované dodávanie 

signálov CCM™. 

 Charger (Nabíjačka): Limity parametrov merané nabíjačkou Mini Charger, 

pri ktorých prekročení sa na nabíjačke Mini Charger zobrazí číselný kód 

zodpovedajúci limitu, ktorý bol prekročený. 

Pre každú túto skupinu je v aplikácii OMNI II Programmer k dispozícii karta 

programovania. Hodnoty parametrov je možné zobraziť a zmeniť na obrazovkách, 

na ktorých sa tieto karty nachádzajú. 

Ak chcete zmeniť hodnotu parametra, postupujte takto: 

 Zvoľte kartu parametra, ktorý chcete zmeniť. 

 Zvoľte hodnotu parametra, ktorú chcete zmeniť. Objaví sa okno so všetkými 

možnými hodnotami pre daný parameter. 
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 Vyberte novú hodnotu z príslušného zoznamu. Táto hodnota bude novou 

hodnotou daného parametra. 

 Začiarkavacie políčka sa používajú na aktiváciu/deaktiváciu parametrov. Symbol 

začiarknutia () znamená, že daná možnosť je zvolená. Na zmenu príslušnej 

možnosti zvoľte políčko naľavo od daného názvu parametra. 

Ak nastavenie určitej hodnoty parametra nie je použiteľné v kontexte ostatných 

zvolených parametrov, táto hodnota sa nezobrazí. 

Upozorňujeme, že hodnoty parametrov zobrazené na obrazovke programátora sa 

neodošlú do pomôcky IPG, kým sa nevydá príkaz Program (Programovať). Ďalej 

upozorňujeme, že počas zmeny parametrov na obrazovke programátora nie je nutné držať 

programovací modul nad generátorom OPTIMIZER IVs IPG. Keď je zmenený parameter 

pripravený na naprogramovanie do pomôcky, správne umiestnite programovací modul 

nad miesto implantácie a vydajte príkaz Program (Programovať). 

3.4.1 Farebná konvencia parametrov 

Na označenie hodnôt programátora a konfliktov sa používa táto farebná 

konvencia: 

 Čierna: pre aktuálne hodnoty parametrov generátora OPTIMIZER IVs 

IPG; t.j. posledné dopytované/naprogramované hodnoty parametrov.  

 Modrá: pre zmenené povolené hodnoty; t.j. hodnoty parametrov odlišné 

od naprogramovaných hodnôt, ktoré keď sa zvolia, nebudú mať za 

následok konflikt parametrov. 

 Červená: pre zmenené nepovolené hodnoty; t.j. hodnoty parametrov 

odlišné od naprogramovaných hodnôt, ktoré keď sa zvolia, budú mať 

za následok konflikt parametrov. 

Farebná konvencia čierna/modrá/červená (naprogramované, čakajúce, konflikt) sa 

tiež používa v zozname možných hodnôt pre konkrétny parameter. Takto môže 

používateľ vidieť všetky tri typy hodnôt parametrov zobrazené v zozname 

výberov pre parameter a dopredu vedieť, či výber konkrétnej hodnoty parametra 

bude alebo nebude mať za následok konflikt parametrov.  

3.4.2 Konflikty parametrov 

Keď sa zvolia hodnoty parametrov, ktoré nie sú vzájomne kompatibilné, dôjde  

ku konfliktu parametrov. Typické konflikty vznikajú pri pokusoch 

o naprogramovanie intervalov časovania, ktorých súčet je menší ako iný 

naprogramovaný parameter. Aplikácia OMNI II Programmer nepovolí 

naprogramovanie generátora OPTIMIZER IVs IPG hodnotami parametrov, ktoré 

budú mať za následok konflikt parametrov. 

Keď dôjde ku konfliktu parametrov, hodnoty parametrov v konflikte sa zobrazia 

červenou farbou. Okrem toho sa na panele programovania zobrazí chybové 

hlásenie pre každý parameter v konflikte.  
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Chybové hlásenie konfliktu parametrov obsahuje tieto informácie: 

 ktoré hodnoty parametrov sú v konflikte, 

 vysvetlenie príčiny vzniku príslušného konfliktu, 

 názvy kariet programovania, v ktorých sa nachádzajú parametre 

v konflikte. 

Na vyriešenie konfliktu parametrov sa musia zvoliť nové hodnoty pre parametre, 

ktoré spôsobujú príslušný konflikt. Parametre v konflikte je možné veľmi rýchlo 

zobraziť týmto spôsobom: 

 Zvoľte príslušné chybové hlásenie. Objaví sa zoznam parametrov 

v konflikte. 

 Zvoľte názov parametra v tomto zozname na zobrazenie tabuľky všetkých 

jeho možných hodnôt. 

 Zvoľte novú „modrú“ hodnotu pre príslušný parameter zo zoznamu 

hodnôt parametra. 

Parametre v konflikte je tiež možné nájsť priamo pod kartami programovania, 

keďže príslušné hodnoty sú zobrazené červenou farbou. Vyhľadajte názvy kariet 

súvisiacich s danou chybou v chybovom hlásení zobrazenom na panele 

programovania. 

Upozorňujeme, že je dovolené zvoliť parameter, ktorý spôsobuje konflikt, pod 

podmienkou, že sa zmení iná hodnota parametra, ktorá daný konflikt vyrieši. 

3.5 Programovanie 

3.5.1 Programovanie generátora OPTIMIZER IVs IPG 

Programovanie generátora OPTIMIZER IVs IPG je povolené len vtedy, 

keď nespôsobí žiadny konflikt parametrov. 

Tlačidlo Program (Programovať) bude indikovať, či je zmenená hodnota 

parametra povolená, a to takto: 

 Tlačidlo bude deaktivované, ak je prítomný konflikt parametrov. 

 Tlačidlo bude blikať namodro, keď došlo k zmene hodnôt parametrov 

a nie je prítomný konflikt parametrov. 
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Ak chcete naprogramovať zmenené hodnoty parametrov, postupujte takto: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad generátor OPTIMIZER IVs IPG. 

 Odošlite hodnoty parametrov aplikácie OMNI II Programmer do 

generátora OPTIMIZER IVs IPG pomocou príkazu Program 

(Programovať). Na vydanie tohto príkazu vykonajte jeden z týchto krokov 

(príslušné možnosti budú aktivované len vtedy, keď nie je prítomný 

konflikt parametrov): 

o Stlačte tlačidlo Program (Programovať) na programovacom 

module alebo 

o Zvoľte ikonu Program (Programovať) pod kartou File (Súbor) 

na panele s ponukami, alebo 

o Zvoľte tlačidlo Program (Programovať) na panele programovania 

Ak je programovanie úspešné, v aplikácii OMNI II Programmer sa zobrazí 

hlásenie „Programming OK“ (Programovanie v poriadku). 

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, programovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania 

komunikácie sa na obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Programming 

Error“ (Chyba programovania) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel 

(Zrušiť). 

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať zmenou umiestnenia 

programovacieho modulu a výberom tlačidla Retry (Znova) alebo stlačením 

tlačidla Program (Programovanie) na programovacom module. 

Upozorňujeme, že po vykonaní príkazu Program (Programovať) sa zmenené 

hodnoty parametrov na obrazovke aplikácie OMNI II Programmer zmenia na 

čierne, čo bude znamenať, že sú teraz naprogramovanými hodnotami parametrov 

generátora OPTIMIZER IVs IPG. 

3.5.2 Funkcie Cancel (Zrušiť) a Undo (Zrušiť zmenu) 

Zmeny hodnôt parametrov je možné resetovať na predchádzajúce hodnoty dvomi 

rôznymi spôsobmi. Metóda použitá na resetovanie zmenených parametrov závisí 

od toho, či zmenené parametre boli alebo neboli naprogramované do generátora 

OPTIMIZER IVs IPG. 

3.5.2.1 Cancel (Zrušiť) 

Ak došlo k zmene ľubovoľných hodnôt parametrov, ktoré ešte neboli 

naprogramované do generátora OPTIMIZER IVs IPG, príkaz Cancel 

(Zrušiť) vykoná reset príslušných hodnôt parametrov na ostatný súbor 

dopytovaných/naprogramovaných hodnôt. 
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Zmeny môžete zrušiť takto: 

 Zvoľte tlačidlo Cancel (Zrušiť) na panele programovania. 

Toto tlačidlo je aktivované len vtedy, keď došlo k zmene hodnoty 

parametra; alebo 

 Zvoľte ikonu Cancel (Zrušiť) pod kartou File (Súbor) na panele 

s ponukami. 

Upozorňujeme, že po vykonaní príkazu Cancel (Zrušiť) sa príslušné 

hodnoty parametrov na obrazovkách aplikácie OMNI II Programmer 

zmenia na čierne, keďže sú rovnaké ako hodnoty parametrov v generátore 

OPTIMIZER IVs IPG. Ak nedošlo k dopytovaniu žiadnej pomôcky 

a údaje parametrov boli načítané zo súboru .tip, hodnoty programátora 

sa stanú hodnotami uloženými v štandarde (súbore .tip). 

3.5.2.2 Undo (Zrušiť zmenu) 

Ak bol generátor OPTIMIZER IVs IPG preprogramovaný novým 

súborom hodnôt parametrov, príkaz Undo (Zrušiť zmenu) vykoná reset 

príslušných hodnôt parametrov na predchádzajúci súbor 

naprogramovaných hodnôt. 

Posledné vykonané programovanie môžete zrušiť takto: 

 Zvoľte tlačidlo Undo (Zrušiť zmenu) na panele programovania. 

Toto tlačidlo je aktivované len po vykonaní príkazu Program 

(Programovať); alebo  

 Zvoľte ikonu Undo (Zrušiť zmenu) pod kartou File (Súbor) na 

panele s ponukami. 

Ak je príkaz Undo (Zrušiť zmenu) úspešný, v aplikácii OMNI II 

Programmer sa zobrazí hlásenie „Programming OK“ (Programovanie 

v poriadku). 

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, príkaz Undo (Zrušiť zmenu) môže byť neúspešný. V prípade 

zlyhania komunikácie sa na obrazovke programátora zobrazí hlásenie 

„Programming Error“ (Chyba programovania) spolu s možnosťami 

Retry (Znova) a Cancel (Zrušiť). 

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať premiestnením programo-

vacieho modulu a výberom tlačidla Retry (Znova). 

3.6 Používanie štandardov 

Niektoré štandardné kombinácie parametrov sú užitočné v určitých klinických situáciách. 

Špecifické programy je možné uložiť ako štandardy (tiež známe ako používateľské 

predvoľby). Súbory obsahujúce štandard majú špeciálny formát, ktorý dokáže 

interpretovať len aplikácia OMNI II Programmer. Prípona týchto súborov je „.tip“. Údaje 

sa zo súborov .tip čítajú a do nich zapisujú pomocou príkazov Open (Otvoriť) a Save 

(Uložiť) aplikácie OMNI II Programmer. Aplikácia OMNI II Programmer ako taká sa 

môže tiež používať ako editor štandardov. 

Táto časť obsahuje informácie o používaní a ukladaní konfigurácií hodnôt parametrov. 
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3.6.1 Otvorenie štandardného súboru 

Štandardný (.tip) súbor je možné načítať takto: 

 Zvoľte ikonu Open standard… (Otvoriť štandard...) pod kartou File 

(Súbor) na panele s ponukami. 

 Otvorí sa kontextové okno Open (Optimizer IVs) (Otvoriť  

(Optimizer IVs)), ktoré obsahuje názvy a umiestnenia štandardných 

súborov, ktoré je možné načítať. Zvoľte štandardný súbor, a potom 

kliknite na Open (Otvoriť). 

Keď sa hodnoty parametrov načítajú zo štandardu, tieto hodnoty sa stanú 

aktuálnymi hodnotami programátora. Z tohto vyplýva, že: 

 Ak bol generátor OPTIMIZER IVs IPG dopytovaný pred otvorením 

štandardného súboru, hodnoty príslušného štandardu, ktoré sú odlišné od 

príslušných hodnôt parametrov pomôcky, sa zobrazia modrou farbou 

a názov príslušného súboru .tip sa objaví v záhlaví okna. 

 Ak nedošlo k dopytovaniu pomôcky, hodnoty štandardu sa zobrazia 

čiernou farbou a názov príslušného štandardu sa objaví v záhlaví okna. 

3.6.2 Uloženie štandardného súboru 

Súbor hodnôt parametrov je možné uložiť do štandardného (.tip) súboru: 

 Zvoľte ikonu Save current standard… (Uložiť aktuálny štandard...) pod 

kartou File (Súbor) na panele s ponukami.  

 Otvorí sa kontextové okno Save (OptimizerIVs) (Uložiť (OptimizerIVs)). 

Zadajte názov štandardu, ktorý sa má uložiť, a potom kliknite na Save 

(Uložiť). 

3.7 Načítanie a exportovanie informácií 

3.7.1 Načítanie súborov denníka 

Súbor Log (Denník) je možné načítať takto: 

 Zvoľte ikonu Open log file… (Otvoriť súbor denníka...) pod kartou File 

(Súbor) na panele s ponukami. 

 Otvorí sa kontextové okno Open (OptimizerIVs) (Otvoriť 

(OptimizerIVs)), ktoré obsahuje názvy súborov značiek, ktoré je možné 

načítať. Zvoľte súbor značiek, a potom kliknite na Open (Otvoriť).  

Otvorí sa okno značiek a farba textu v okne denníka sa zmení na modrú, 

čo znamená, že príslušný denník nezodpovedá dopytovanej pomôcke. 
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3.7.2 Exportovanie údajov 

Aktuálne hodnoty parametrov, štatistické počítadlá a značky panela denníka je 

možné uložiť do textových súborov takto: 

 Zvoľte ikonu Export programs (Exportovať programy) pod kartou Log 

(Denník) na panele s ponukami na exportovanie hodnôt parametrov. 

 Zvoľte ikonu Export statistics (Exportovať štatistiku) pod kartou Log 

(Denník) na panele s ponukami na exportovanie štatistiky pomôcky. 

 Zvoľte ikonu Export marker (Exportovať značku) pod kartou Log 

(Denník) na panele s ponukami na exportovanie obsahu panela denníka. 

Vo všetkých prípadoch sa najprv otvorí kontextové okno Open (Optimizer IVs) 

(Otvoriť (Optimizer IVs)), kde sa musí zvoliť názov súboru značiek súvisiaci 

s príslušnou pomôckou. 

Potom sa otvorí okno Save (Optimizer IVs) (Uložiť (Optimizer IVs)), ktoré 

umožní používateľovi zadať príslušný názov a, v prípade potreby, vytvoriť nový 

priečinok pre súbor, ktorý sa má exportovať. 

3.8 Denník a záznam EKG 

3.8.1 Denník 

Aplikácia OMNI II Programmer vedie denník všetkých svojich interakcií 

s generátorom OPTIMIZER IVs IPG. Tento záznam je možné používať ako 

register na rýchly prístup k špecifickým údajom spojeným s komunikáciami. 

Rovnako je možné nastaviť záložky na získanie rýchleho prístupu k špecifickým 

udalostiam a stavom, ktorým treba v EKG pacienta venovať špeciálnu pozornosť. 

Nižšie je uvedený popis základných funkcií denníka: 

 Denník pre konkrétny generátor OPTIMIZER IVs IPG sa vytvorí pri 

prvom dopytovaní tejto pomôcky. 

 Každá komunikačná udalosť, ktorá sa udeje medzi aplikáciou OMNI II 

Programmer a generátorom OPTIMIZER IVs IPG, sa objaví v okne 

denníka spolu s dátumom a časom každej interakcie. 

 Ak chcete získať viac informácií o udalosti v denníku, dvakrát kliknite na 

príslušnú udalosť na panele denníka. Ak sú so zvolenou udalosťou spojené 

údaje, udejú sa tieto možnosti: 

o Ak dôjde k výberu udalosti Interrogation (Dopytovanie) alebo 

Programming (Programovanie), hodnoty parametrov zobrazené 

aplikáciou OMNI II Programmer sú súborom hodnôt prítomných 

v okamihu výskytu zvolenej udalosti. 

o Ak dôjde k výberu udalosti zahŕňajúcej výraz Statistics (Štatistika) 

(vymazanie/načítanie/resetovanie), hodnoty na panele štatistiky 

sa nastavia na hodnoty prítomné v okamihu výskytu zvolenej udalosti. 

 Pre všetky ostatné zaznamenané udalosti (záložky, začiatok/koniec režimu 

značiek atď.) sa objaví hlásenie s informáciou, že daná udalosť nemá 

žiadne súvisiace údaje na zobrazenie. 
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3.8.2 Záznam EKG 

EKG pacienta je možné zaznamenať takto: 

 Zvoľte ikonu Start Recording (Spustiť záznam) pod kartou Log (Denník) 

na panele s ponukami. 

Zastavenie záznamu EKG sa musí vykonať tým istým postupom. 

Keď je generátor OPTIMIZER IVs IPG nastavený na Marker Mode (Režim 

značiek), EKG sa začne zaznamenávať automaticky. Keď sa Marker Mode 

(Režim značiek) zastaví, zastaví sa aj záznam EKG. 

V zázname EKG sa značky zobrazujú rovnako ako v okne Marker (Značka). 

(Pozri časť 3.13 pre viac informácií o značkách.) 

Segmenty zaznamenaného ECG sú zobrazené v okne Marker (Značka). 

3.9 Núdzové programovanie 

Programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) môže 

naprogramovať generátor OPTIMIZER IVs IPG do núdzového režimu (režim OOO, 

CCM OFF (Vypnuté CCM)), aj keď je programátor vypnutý (buď je tabletový počítač 

vypnutý, alebo nefunguje). 

3.9.1 Núdzové programovanie, keď je programátor vypnutý 

Poznámka: Aj keď je programátor vypnutý, programovací modul musí byť pred 

použitím funkcie núdzového programovania aj tak zapojený do skrinky rozhrania 

programátora OMNI II Programmer. 

Núdzové programovanie pri vypnutom programátore OMNI II Programmer  

(so softvérom OMNI Smart Software) je možné dosiahnuť umiestnením 

programovacieho modulu nad miesto implantácie a stlačením tlačidla núdzového 

programovania na programovacom module. Ak je núdzové programovanie 

úspešné, svetelný indikátor núdzového programovania na programovacom 

module na niekoľko sekúnd zabliká. 

Výstraha: Keď sa funkcia núdzového programovania používa s vypnutým 

programátorom OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software), programovací modul používa lítiovú batériu s dlhou 

životnosťou v skrinke rozhrania programátora OMNI II Programmer. 

Nabitie tejto batérie sa spotrebúva len vtedy, keď je rozhranie 

programátora odpojené od tabletového počítača alebo keď je 

programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) vypnutý pri vykonávaní núdzového programovania. Aj keď 

je odhadovaná priemerná životnosť lítiovej batérie v skrinke rozhrania 

programátora OMNI II Programmer 54 mesiacov, napätie lítiovej 

batérie v skrinke rozhrania programátora OMNI II Programmer je 

nutné pravidelne kontrolovať, aby ste sa uistili, že batéria nie je 

vybitá. Hodnotu napätia tejto batérie je možné odčítať výberom ikony 

Interface battery (Batéria rozhrania) pod kartou Info (Informácie) 

v aplikácii OMNI II Programmer. Ak je napätie tejto batérie nižšie  
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ako 2,5 V, batéria v skrinke rozhrania programátora OMNI II 

Programmer sa musí vymeniť. V prípade potreby výmeny batérie 

kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Impulse Dynamics. Výmenu 

tejto batérie nemá vykonávať operátor. 

Na vykonanie akejkoľvek inej operácie je nutné zapnúť systém programátora 

OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software). 

3.9.2 Núdzové programovanie, keď je programátor zapnutý 

Pomocou príkazu Urgent Programming (Urgentné programovanie) je možné 

generátor OPTIMIZER IVs IPG naprogramovať súborom bezpečných parametrov 

(režim OOO, CCM OFF (Vypnuté CCM)). 

Príkaz Urgent Programming (Urgentné programovanie) je možné vydať 

umiestnením programovacieho modulu nad implantát a vykonaním jedného 

z týchto krokov: 

 Zvoľte ikonu Urgent Programming (Urgentné programovanie) na panele 

programovania, alebo 

 Zvoľte ikonu Urgent programming (Urgentné programovanie) pod 

kartou Tools (Nástroje) na panele s ponukami, alebo 

 Stlačte tlačidlo F4 na klávesnici tabletového počítača, alebo 

 Stlačte tlačidlo núdzového programovania na programovacom module 

(pozri časť 1.5). 

Ak je operácia urgentného programovania úspešná, na programátore sa zobrazí 

hlásenie „Urgent Programming OK“ (Urgentné programovanie v poriadku). 

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, operácia urgentného programovania môže byť neúspešná. 

V prípade zlyhania komunikácie sa na obrazovke programátora zobrazí hlásenie 

„Urgent Programming Error“ (Chyba urgentného programovania) spolu 

s 3 krátkymi výstražnými pípnutiami a možnosťami Retry (Znova) a Cancel 

(Zrušiť). 

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať zmenou umiestnenia 

programovacieho modulu a výberom tlačidla Retry (Znova) alebo stlačením 

tlačidla núdzového programovania na programovacom module. 

Po úspešnej operácii urgentného programovania sa generátor OPTIMIZER IVs 

IPG nastaví do režimu Standby (Pohotovostný) (OOO, CCM OFF 

(Vypnuté CCM)).  

3.10 Režim magnetu 

Ak umiestníte magnet stimulátora nad miesto implantácie generátora  

OPTIMIZER IVs IPG a podržíte ho v tesnej blízkosti tejto pomôcky aspoň na dva 

srdcové cykly (2 – 3 sekundy), uvediete generátor OPTIMIZER IVs IPG do stavu 

Permanent Off (Trvale vypnuté). 
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Poznámka: Táto funkcia je užitočná na vypnutie dodávania signálov CCM™, keď nie je 

k dispozícii programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

(napríklad, keď je nutné vykonať STAT EKG u pacienta na urgentnom príjme, ktorý nie 

je vybavený programátorom OMNI II Programmer so softvérom OMNI Smart Software). 

Generátor OPTIMIZER IVs IPG v tomto stave nedodáva signály CCM™, aj keď sníma 

a klasifikuje srdcové udalosti. Tento stav je možné zmeniť len preprogramovaním 

generátora OPTIMIZER IVs IPG pomocou aplikácie OMNI II Programmer pod 

dohľadom lekára. 

3.11 Resetovanie generátora OPTIMIZER IVs IPG 

Generátor OPTIMIZER IVs IPG má ochranné mechanizmy, ktoré udržiavajú vnútornú 

konzistenciu tohto systému. Tieto mechanizmy detegujú výskyty vnútorných 

nezrovnalostí (napr. hodiny neoscilujú s očakávanou frekvenciou). 

Ak dôjde k tomuto nepravdepodobnému typu poruchy, generátor OPTIMIZER IVs IPG 

sa prepne do bezpečného stavu s označením režim „DOWN“ (Vypnutie). V režime 

„DOWN“ (Vypnutie) generátor OPTIMIZER IVs IPG nedodáva signály CCM™  

a v niektorých prípadoch ani nesníma srdcové udalosti. Tento stav je možné zmeniť len 

resetovaním generátora OPTIMIZER IVs IPG pomocou aplikácie OMNI II Programmer 

pod dohľadom lekára. 

Resetovanie generátora OPTIMIZER IVs IPG: 

 Umiestnite programovací modul nad miesto implantácie pomôcky OPTIMIZER 

IVs IPG. 

 Vydajte generátoru OPTIMIZER IVs IPG príkaz Reset (Resetovať) výberom 

ikony Reset device (Resetovanie pomôcky) pod kartou Tools (Nástroje) na 

panele s ponukami. 

Ak je resetovanie generátora OPTIMIZER IVs IPG úspešné, na obrazovke programátora 

sa zobrazí hlásenie „Reset Device OK“ (Resetovanie pomôcky v poriadku).  

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom implantácie, 

resetovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania komunikácie sa na obrazovke 

programátora zobrazí hlásenie „Reset Device Error“ (Chyba resetovania pomôcky) 

spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel (Zrušiť). 

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať premiestnením programovacieho modulu 

a výberom tlačidla Retry (Znova). 

DÔLEŽITÉ: Ak sa prístroj nachádza v režime „DOWN“ (Vypnutie), pred jeho 

resetovaním túto udalosť zdokumentujte. Po zaznamenaní príčiny príslušnej zmeny stavu 

zobrazenej v aplikácii OMNI II Programmer kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti 

Impulse Dynamics. Uveďte aj informácie o naprogramovanom režime, v ktorom došlo 

k príslušnej zmene stavu, a akékoľvek podmienky, ktoré mohli spôsobiť prepnutie 

pomôcky do režimu „DOWN“ (Vypnutie). 
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3.12 Spustenie dodávania signálov CCM™ 

3.12.1 Možnosti prevádzkových režimov 

Prevádzkový stav generátora OPTIMIZER IVs IPG sa nastavuje pomocou tlačidla 

Mode (Režim) pod kartou A/V. Keď zvolíte tlačidlo Mode (Režim), zobrazí sa 

kontextová ponuka Mode, A/V (Režim, A/V). 

 

Obrázok 21: Kontextová ponuka Mode, A/V (Režim, A/V) 

Možnosti prevádzkových režimov sú: 

 Pohotovostný režim Standby (OOO): Pomôcka sa prepne do 

bezpečného režimu bez dodávania signálov CCM™. 

 Active (Aktívny) (ODO): Pomôcka používa udalosti z predsiene, komory 

a lokálneho snímania ako spúšťače dodávania signálov CCM™. 

Programovanie prevádzkového režimu do generátora OPTIMIZER IVs IPG: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad generátor OPTIMIZER IVs IPG. 

 Vyberte príslušný prevádzkový režim z kontextovej ponuky Mode, A/V 

(Režim, A/V). 

 Vydajte príkaz Program (Programovať) vykonaním jedného z týchto 

krokov: 

o Stlačte tlačidlo Program (Programovať) na programovacom 

module alebo 

o Zvoľte ikonu Program (Programovať) pod kartou File (Súbor) na 

panele s ponukami, alebo 

o Zvoľte tlačidlo Program (Programovať) na panele programovania 

Ak je programovanie úspešné, v aplikácii OMNI II Programmer sa zobrazí 

hlásenie „Programming OK“ (Programovanie v poriadku). 

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, programovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania 

komunikácie sa na obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Programming 

Error“ (Chyba programovania) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel 

(Zrušiť). 

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať zmenou umiestnenia 

programovacieho modulu a výberom tlačidla Retry (Znova) alebo stlačením 

tlačidla Program (Programovanie) na programovacom module. 
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3.12.2 Možnosti dodávania signálov CCM™ 

Dodávanie signálov CCM™ generátorom OPTIMIZER IVs IPG sa nastavuje 

pomocou tlačidla CCM OFF (Vypnuté CCM) pod kartou CCM™ Train 

(Sekvencia CCM™). 

Keď zvolíte tlačidlo CCM OFF (Vypnuté CCM), zobrazí sa kontextová ponuka 

CCM Mode (Režim CCM). 

 

Obrázok 22: Kontextová ponuka CCM Mode (Režim CCM) 

Možnosti režimov CCM sú: 

 CCM OFF (Vypnuté CCM) 

 Continuous (Nepretržité): Len na testovacie účely. 

Výstraha: Generátor OPTIMIZER IVs IPG NESMIE BYŤ NIKDY 

PONECHANÝ v režime Continuous (Nepretržité). 

 Timed (Časované): Signály CCM™ budú dodávané podľa plánu na karte 

CCM™ Schedule (Plán CCM™). 

Výber režimu Continuous (Nepretržité) spôsobí zobrazenie okna s výstrahou. 

Toto okno sa bude znova zobrazovať pri každom vydaní príkazu programo- 

vania na pripomenutie operátorovi, že režim Continuous (Nepretržité)  

je určený len na testovacie účely. Neúmyselné predĺžené používanie režimu  

Continuous (Nepretržité) spôsobí skrátenie životnosti batérie generátora 

OPTIMIZER IVs IPG, ktoré si bude vyžadovať časté dobíjania. 

 

Obrázok 23: Výstraha o nepretržitom dodávaní CCM™ 
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Programovanie režimu CCM do generátora OPTIMIZER IVs IPG: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad generátor OPTIMIZER IVs IPG. 

 Vyberte príslušný režim CCM z kontextovej ponuky CCM Mode 

(Režim CCM). 

 Vydajte príkaz Program (Programovať) vykonaním jedného z týchto 

krokov: 

o Stlačte tlačidlo Program (Programovať) na programovacom 

module alebo 

o Zvoľte ikonu Program (Programovať) pod kartou File (Súbor) na 

panele s ponukami, alebo 

o Zvoľte tlačidlo Program (Programovať) na panele programovania 

Ak je programovanie úspešné, v aplikácii OMNI II Programmer sa zobrazí 

hlásenie „Programming OK“ (Programovanie v poriadku). 

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, programovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania 

komunikácie sa na obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Programming 

Error“ (Chyba programovania) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel 

(Zrušiť). 

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať zmenou umiestnenia 

programovacieho modulu a výberom tlačidla Retry (Znova) alebo stlačením 

tlačidla Program (Programovanie) na programovacom module. 

3.13 Udalosti značiek 

Aplikáciu OMNI II Programmer je možné použiť na nastavenie generátora  

OPTIMIZER IVs IPG do Marker Mode (Režim značiek). Značky sú príznaky, ktoré 

predstavujú rôzne stavy pomôcky a udalosti detegované počas jej prevádzky. V tomto 

režime sa všetky udalosti detegované a vygenerované pomôckou OPTIMIZER IVs IPG 

zobrazia v okne EKG pacienta synchronizované so signálom EKG pacienta. Značky 

slúžia na analýzu správania generátora IPG s rôznymi naprogramovanými parametrami. 

3.13.1 Zapnutie značiek 

Nastavenie generátora OPTIMIZER IVs IPG do režimu značiek: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad generátor OPTIMIZER IVs IPG. 

o Zvoľte ikonu Marker Mode (Režim značiek) pod kartou Tools 

(Nástroje) na panele s ponukami, alebo 

o Zvoľte tlačidlo Marker Mode (Režim značiek) na panele 

programovania. 

Ak je programovanie úspešné, na obrazovke programátora sa zobrazí hlásenie 

„Start marker mode“ (Spustiť režim značiek). V ECG Window (Okno EKG) 

aplikácie OMNI II Programmer sa zobrazí panel, na ktorom sa budú zobrazovať 

udalosti značiek podľa ich výskytu. 
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Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, nastavenie generátora OPTIMIZER IVs IPG do režimu značiek môže 

byť neúspešné a na obrazovke programátora sa zobrazí hlásenie „Marker mode 

error“ (Chyba režimu značiek) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel 

(Zrušiť).  

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať premiestnením programovacieho 

modulu a výberom tlačidla Retry (Znova). 

3.13.2 Vypnutie značiek 

Režim značiek je možné vypnúť takto: 

 Zvoľte ikonu Marker Mode (Režim značiek) pod kartou Tools (Nástroje) 

na panele s ponukami, alebo 

 Zvoľte tlačidlo Marker mode (Režim značiek) na panele 

programovania, alebo 

 Odstráňte programovací modul z oblasti implantácie. Ak programovací 

modul nemôže komunikovať s generátorom OPTIMIZER IVs IPG, režim 

značiek sa automaticky zruší. 

Vo všetkých prípadoch sa na obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Marker 

mode end OK“ (Ukončenie režimu značiek v poriadku). 

Kedykoľvek dôjde k príkazu komunikácie medzi pomôckou OPTIMIZER IVs 

a aplikáciou OMNI II Programmer (programovanie, čítanie štatistiky, meranie 

impedancií atď.), režim značiek sa automaticky ukončí a opäť sa aktivuje 

po dokončení príslušnej komunikácie. 

3.13.3 Snímané udalosti 

Snímané udalosti sú označené značkami v podobe farebných čiar pod základnou 

úrovňou, ktoré používajú tieto farebné konvencie: 

 Purpurová: Snímaná udalosť predsiene 

 Zelená: Snímaná udalosť komory 

 Čierna: Udalosť lokálneho snímania 

3.13.4 Dodanie sekvencie CCM™ 

Dodávanie signálov CCM™ je označené značkou v tvare modrého obdĺžnika, 

ktorého šírka je úmerná trvaniu signálu CCM™. 

3.13.5 Podmienky potlačenia CCM™ 

Zobrazujú sa označenia pre tieto udalosti: 

 PVC: dve susediace snímané udalosti komory bez intervenujúcej snímanej 

udalosti predsiene. 

 AT: predsieňová frekvencia nad limitom frekvencie predsieňovej 

tachykardie.  

 A Noise (Šum A): šum detegovaný kanálom snímania predsiene. 

 V Noise (Šum V): šum detegovaný kanálom snímania komory. 
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 Long AV (Dlhé AV): snímaný interval AV prekračuje limit „Long AV“ 

(Dlhé AV). 

 Short AV (Krátke AV): snímaný interval AV je kratší ako limit „Short 

AV“ (Krátke AV). 

3.13.6 Stav dodávania signálov CCM™ 

Stav dodávania signálov CCM™ je označený značkami a farbou pozadia okna 

EKG, a to takto: 

 Inactive (Neaktívne): toto označenie je zobrazené v ľavom hornom rohu 

okna EKG, kým je dodávanie CCM™ neaktívne. Farba pozadia okna 

EKG je v tomto prípade biela. 

 Active-On (Aktívne-zapnuté): toto označenie je zobrazené v ľavom 

hornom rohu okna EKG, kým je dodávanie CCM™ aktívne a zapnuté. 

Farba pozadia okna EKG je v tomto prípade zelená. 

 Active-Off (Aktívne-vypnuté): toto označenie je zobrazené v ľavom 

hornom rohu okna EKG, kým je dodávanie CCM™ aktívne, ale vypnuté. 

Farba pozadia okna EKG je v tomto prípade sivá. 

3.13.7 Okno prehliadača denníka 

Pri výbere ikony Log Browser (Prehliadač denníka) pod kartou Log (Denník) 

sa zobrazí príslušné okno s názvom Marker Window (Okno značiek). 

 

Obrázok 24: Okno značiek 

V prípade generátora OPTIMIZER IVs IPG sa okno prehliadača denníka skladá 

z týchto prvkov: 

 Časová mierka, ktorú je možné meniť pomocou dostupných možností 

alebo zadaním hodnoty mierky. 

 Tlačidlo Idx na otvorenie okna denníka registra značiek obsahujúceho 

položky denníka, ktoré je možné použiť na účely navigácie. 

 Zobrazenie značiek a označeného EKG. 

 Vložené indikátory záložiek a súvisiaci text, ak došlo k príslušnému 

výberu. 

 Horizontálny posúvač na umožnenie prehľadávania v čase. 

 Vertikálny posúvač, keď sa signály nezmestia do definovaného okna. 

 Tlačidlo Print (Tlačiť). 
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Keď dvakrát kliknete na udalosť v okne denníka registra značiek, na obrazovke 

s oknom značiek sa automaticky zobrazia informácie spojené s časovou značkou 

danej udalosti. K podobnému správaniu dôjde pri výbere položky záložky alebo 

príkazu v okne denníka, alebo súvisiaceho indikátora na obrazovke. 

Vzdialenosť medzi dvomi dostupnými kurzormi – jedným hlavným, ktorý je 

pevný, a druhým, ktorý sa posúva v okne – umožňuje priame merania viacerých 

rozmerov ako časových intervalov alebo napätia. 

3.14 Plán CCM™ 

Keď je generátor OPTIMIZER IVs IPG naprogramovaný na poskytovanie terapie 

srdcovou kontrakčnou moduláciou v režime Timed (Časované), príslušné parametre na 

karte CCM™ Schedule (Plán CCM™) sa aktivujú. 

Horná polovica tejto karty obsahuje parametre Start Time (Počiatočný čas) a End Time 

(Koncový čas). Tieto parametre slúžia na nastavenie všeobecného počiatočného 

a koncového času poskytovania terapie srdcovou kontrakčnou moduláciou počas každého 

dňa. Plán terapie srdcovou kontrakčnou moduláciou je predvolene nastavený 

na distribúciu počas 24-hodinovej periódy každý deň. Štandardné programovanie pre 

tieto parametre je takéto: 

 Start time (Počiatočný čas):  0 h  0 min 

 End time (Koncový čas):  23 h 59 min 

Dolná polovica tejto karty obsahuje parametre On Time (Čas zapnutia) a Off Time 

(Čas vypnutia). Pomocou parametra On Time (Čas zapnutia) sa nastavuje dĺžka 

plánovaného času, kedy generátor OPTIMIZER IVs IPG poskytuje terapiu srdcovou 

kontrakčnou moduláciou v časovom rámci nastavenom parametrami Start time 

(Počiatočný čas) a End time (Koncový čas). Pomocou parametra Off Time (Čas 

vypnutia) sa nastavuje dĺžka plánovaného času, kedy generátor OPTIMIZER IVs IPG 

neposkytuje terapiu srdcovou kontrakčnou moduláciou v časovom rámci nastavenom 

parametrami Start time (Počiatočný čas) a End time (Koncový čas). 

Na pravej strane tejto karty je parameter Scheduled (Naplánované). Pomocou parametra 

Scheduled (Naplánované) sa nastavuje celkový naplánovaný počet hodín denne, kedy 

generátor OPTIMIZER IVs IPG poskytuje terapiu srdcovou kontrakčnou moduláciou  

v časovom rámci nastavenom parametrami Start time (Počiatočný čas) a End time 

(Koncový čas). Tento parameter sa vypočíta podľa nastavení pre parametre On Time 

(Čas zapnutia) a Off time (Čas vypnutia). 

Poznámka: Keď sa parameter Scheduled (Naplánované) nastaví na špecifickú hodnotu, 

aplikácia OMNI II Programmer automaticky vypočíta a nastaví presné časy pre 

parametre On Time (Čas zapnutia) a Off time (Čas vypnutia) pomocou predvolených 

parametrov Start Time (Počiatočný čas) a End Time (Koncový čas). 
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Ak je napríklad frekvencia terapie srdcovou kontrakčnou moduláciou nastavená na 7 h 

denne distribuovaných počas 24 h, nastaví tieto štandardné parametre plánovania: 

 Počiatočný čas: 0 h  0 min 

 Koncový čas:  23 h 59 min 

 Čas zapnutia:  1 h  0 min 

 Čas vypnutia:  2 h  25 min 

 Naplánované:  7 h 

3.15 Štatistika 

Generátor OPTIMIZER IVs IPG zhromažďuje štatistický záznam udalostí a stavov, 

ku ktorým došlo počas jeho fungovania. Tento záznam je možné načítať do programátora 

OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) a zobrazí sa v okne 

Statistics (Štatistika) aplikácie OMNI II Programmer s uvedením počtu výskytov každého 

typu udalosti.  

Udalosti, ktoré sa berú do úvahy, sú tieto: 

 Atrial (Predsieňové): počet snímaných predsieňových udalostí. 

 Ventricular (Komorové): počet snímaných udalostí pravej komory. 

 A Noise (Šum A): počet detekcií predsieňového šumu. 

 V Noise (Šum V): počet detekcií komorového šumu. 

 Short AV (Krátke AV): počet detekcií stavu krátkeho AV. 

 Long AV (Dlhé AV): počet detekcií stavu dlhého AV. 

 PVC: počet detekcií PVC. 

 AT: počet prekročení limitu frekvencie predsieňovej tachykardie okamžitou 

predsieňovou frekvenciou. 

 Trains Delivered (Dodané sekvencie): počet dodaných signálov CCM™. 

 LS Inhibit (Potlačenie LS): počet potlačení dodávania signálov CCM™ z dôvodu 

detekcie udalostí lokálneho snímania mimo okna upozornenia LS. 

 LS Absence (Absencia LS): počet potlačení dodávania signálov CCM™ 

z dôvodu, že udalosti lokálneho snímania neboli detegované. 

 LS in Alert (LS v okne upozornenia): počet udalostí lokálneho snímania v rámci 

okna upozornenia LS. 

3.15.1 Načítanie štatistiky 

Získanie štatistiky z generátora OPTIMIZER IVs IPG: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad generátor OPTIMIZER IVs IPG.  

 Zvoľte ikonu Statistics (Štatistika) pod kartou Tools (Nástroje) na panele 

s ponukami. 

 Keď sa objaví okno Statistics (Štatistika), zvoľte tlačidlo Read (Čítať). 
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Obrázok 25: Okno Statistics (Štatistika) 

Ak je načítanie úspešné, na obrazovke programátora sa zobrazí hlásenie „Read 

Statistics OK“ (Čítanie štatistiky v poriadku). 

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, prenos údajov môže byť neúspešný. V prípade zlyhania komunikácie 

sa na obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Read Statistics Error“ (Chyba 

čítania štatistiky) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel (Zrušiť). 

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať premiestnením programovacieho 

modulu a výberom tlačidla Retry (Znova). 

Keď je generátor OPTIMIZER IVs IPG v Marker Mode (Režim značiek) 

a v komunikačnom dosahu programovacieho modulu programátora OMNI II 

Programmer, obsah počítadiel štatistiky sa dynamicky mení a ukazuje aktuálny 

počet výskytov každého typu udalosti.  

3.15.1.1 Karty okna štatistiky 

 On – General (Zapnuté – všeobecné) 

o Events (Udalosti) 

 Atrial (Predsieňové): počet predsieňových udalostí 

snímaných počas plánovaného dodávania CCM™ 

 Ventricular (Komorové): počet komorových udalostí 

snímaných počas plánovaného dodávania CCM™ 

 LS in Alert (LS v okne upozornenia): počet udalostí 

lokálneho snímania snímaných počas plánovaného 

dodávania CCM™ 

o Periods (Periódy) 

 Normal (Normálne): počet normálnych periód počas 

plánovaného dodávania CCM™ 

 Inhibited (Potlačené): počet potlačených periód počas 

plánovaného dodávania CCM™ 

 Post-Inhibited (Po potlačení): počet periód po potlačení 

počas plánovaného dodávania CCM™ 
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o Trains Delivered (Dodané sekvencie) 

 During Onset (Počas nástupu): počet sekvencií CCM™ 

dodaných počas nástupu plánovaného 

dodávania CCM™ 

 Total (Celkom): celkový počet sekvencií CCM™ 

dodaných počas plánovaného dodávania CCM™ 

 On – Inhibition (Zapnuté – potlačenie) 

o Causes (Príčiny) 

 AT: počet úderov predsieňovej tachykardie detegovaných 

počas plánovaného dodávania CCM™ 

 PVC: počet PVC detegovaných počas plánovaného 

dodávania CCM™ 

 Long AV (Dlhé AV): počet detekcií stavu dlhého AV 

počas plánovaného dodávania CCM™ 

 Short AV (Krátke AV): počet detekcií stavu krátkeho AV 

počas plánovaného dodávania CCM™ 

 LS: počet udalostí lokálneho snímania mimo okna 

upozornenia LS počas plánovaného dodávania CCM™ 

 LS Absence (Absencia LS): počet udalostí lokálneho 

snímania nedetegovaných počas plánovaného 

dodávania CCM™ 

o Noise Episodes (Epizódy šumu) 

 A Noise (Šum A): počet detekcií predsieňového šumu 

počas plánovaného dodávania CCM™ 

 V Noise (Šum V): počet detekcií komorového šumu počas 

plánovaného dodávania CCM™ 

 Off – General (Vypnuté – všeobecné): Zobrazí sa ten istý zoznam 

štatistických počítadiel, ako je uvedené v časti On – General 

(Zapnuté – všeobecné) (s výnimkou Trains Delivered (Dodané 

sekvencie)). Štatistika pre čas, kedy je generátor OPTIMIZER IVs 

IPG naplánovaný na neposkytovanie terapie srdcovou kontrakčnou 

moduláciou. 

 Off – Inhibition (Vypnuté – potlačenie): Zobrazí sa ten istý 

zoznam štatistických počítadiel, ako je uvedené v časti On – 

Inhibition (Zapnuté – potlačenie). Štatistika pre čas, kedy je 

generátor OPTIMIZER IVs IPG naplánovaný na neposkytovanie 

terapie srdcovou kontrakčnou moduláciou. 

 Last Session (Posledná relácia): Štatistika pre udalosti Last 

Delivery V (Posledné dodané V), Last Delivery Trains (Posledné 

dodané sekvencie), Percentage (Percento) a Battery Discharge 

Episodes (Epizódy vybitia batérie). 
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3.15.1.2 Tlačidlá okna štatistiky 

 Read (Čítať): Slúži na čítanie štatistiky z generátora IPG. 

 Reset (Resetovať): Slúži na resetovanie štatistiky v generátore IPG. 

 Graphic (Grafické zobrazenie): Slúži na zobrazenie histogramu 

štatistiky z aktívnej karty – pozri obrázok 26. 

 Print (Tlačiť): Slúži na vytlačenie štatistiky. 

 Close (Zatvoriť): Slúži na zatvorenie okna štatistiky. 

 

Obrázok 26: Histogram štatistiky 

3.15.2 Resetovanie počítadiel pomôcky 

Vynulovanie štatistických počítadiel generátora OPTIMIZER IVs IPG: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad generátor OPTIMIZER IVs IPG. 

 Zvoľte ikonu Statistics (Štatistika) pod kartou Tools (Nástroje) na panele 

s ponukami. 

 Keď sa objaví okno Statistics (Štatistika), zvoľte tlačidlo Reset 

(Resetovať). 

Keďže táto operácia vynuluje vnútorné počítadlá pomôcky, objaví sa hlásenie 

s potvrdením.  

 Ak potvrdíte žiadosť o resetovanie, operácia resetovania sa vykoná. 

Ak je resetovanie štatistických počítadiel úspešné, na obrazovke programátora sa 

zobrazí hlásenie „Reset statistics OK“ (Resetovanie štatistiky v poriadku).  
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Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, resetovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania komunikácie sa 

na obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Reset Statistics Error“ (Chyba 

resetovania štatistiky) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel (Zrušiť). 

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať premiestnením programovacieho 

modulu a výberom tlačidla Retry (Znova). 

3.16 Meranie impedancií zvodov 

Pomocou generátora OPTIMIZER IVs IPG je možné merať impedanciu zvodov LS a RV 

a zobraziť ju v aplikácii OMNI II Programmer. Na zmeranie impedancie príslušného 

zvodu dodá generátor OPTIMIZER IVs IPG signál CCM™ cez zvolený kanál. 

Na meranie impedancie sa používa sekvencia impulzov s týmito parametrami: 

 Number of Pulses (Počet impulzov): 1 

 Amplitude (Amplitúda): 5,0 

 Phase Duration (Trvanie fázy): 0,5 ms 

Impedanciu zvoleného kanálu je možné merať generátorom OPTIMIZER IVs IPG 

v rámci rozsahu 50  až 2000  s presnosťou do 20 % alebo 10 , čokoľvek je väčšie. 

Výstraha: Merania impedancie zvodov nad 1000  sú veľmi nepresné a musia 

sa interpretovať len ako indikácia elektrickej kontinuity cez príslušný zvod. 

Počas merania impedancie zostávajú všetky naprogramované parametre rovnaké 

s výnimkou parametrov uvedených vyššie, ktoré sa menia prechodne. Meranie 

impedancie však nie je možné vykonať, ak nedôjde k spúšťacej udalosti alebo dôjde 

k udalosti potlačenia pre hodnoty parametrov naprogramovaných v pomôcke. 

Meranie impedancie zvodov: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací modul 

nad generátor OPTIMIZER IVs IPG. 

 Uistite sa, že parameter CCM™ Train Delivery (Dodanie sekvencie CCM™) 

je nastavený na Timed (Časované) alebo Continuous (Nepretržité). 

 Zvoľte ikonu Impedance (Impedancia) pod kartou Tools (Nástroje) na panele 

s ponukami. 

 Keď sa objaví okno Impedance (Impedancia), zvoľte tlačidlo LS alebo RV 

na zmeranie impedancie požadovaného zvodu. 

Výstraha: Po vykonaní merania impedancie by mal operátor vykonať dopytovanie, 

aby sa uistil, že naprogramované hodnoty sú nastavené podľa plánu. 
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Obrázok 27: Okno Impedance (Impedancia) 

3.17 Nastavenie hodín pre OPTIMIZER IVs IPG a OMNI II 

Denný čas udržiavajú vnútorné hodiny v generátore OPTIMIZER IVs IPG. Tento čas 

používa mechanizmus plánovania poskytovania terapie srdcovou kontrakčnou 

moduláciou na zapínanie a vypínanie signálu CCM™ v súlade s naprogramovanými 

parametrami CCM™ Schedule (Plán CCM™). 

Na správu funkcií vnútorných hodín sú k dispozícii tri tlačidlá: 

 Get time (Získať čas): Slúži na dopytovanie aktuálneho času generátora IPG. 

 Set time (Nastaviť čas): Slúži na manuálne nastavenie času generátora IPG. 

 Set with PC time (Nastaviť s časom počítača): Slúži na synchronizovanie času 

generátora IPG s časom počítača.  

3.17.1 Čítanie času pomôcky OPTIMIZER IVs 

Hodiny reálneho času pomôcky OPTIMIZER IVs sú veľmi presné. Napriek tomu 

môže počas postupných mesiacov a rokov aktuálny čas pomôcky stratiť 

synchrónnosť s aktuálnym miestnym časom. Ak chcete čítať aktuálny čas 

pomôcky generátora OPTIMIZER IVs IPG: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad generátor OPTIMIZER IVs IPG. 

 Zvoľte ikonu Time… (Čas...) pod kartou Tools (Nástroje) na panele 

s ponukami.  

 Keď sa objaví okno Time (Čas), zvoľte tlačidlo Get Time (Získať čas). 

Upozornenie: Uistite sa, že vyberáte správne tlačidlo. 
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Obrázok 28: Okno Time (Čas) 

Ak je dopytovanie úspešné, aktuálny čas pomôcky sa zobrazí pod „Device current 

time“ (Aktuálny čas pomôcky) v okne Time (Čas).  

Ak programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom implantácie, 

dopytovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania komunikácie sa na 

obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Get Time Error“ (Chyba získania 

času) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel (Zrušiť).  

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať premiestnením programovacieho 

modulu a výberom tlačidla Retry (Znova). 

3.17.2 Nastavenie hodín reálneho času pomôcky OPTIMIZER IVs 

Hodiny reálneho času pomôcky OPTIMIZER IVs môžete nastaviť buď manuálne, 

alebo pomocou hodín počítača. V oboch prípadoch: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad generátor OPTIMIZER IVs IPG. 

 Zvoľte ikonu Time… (Čas...) pod kartou Tools (Nástroje) na panele 

s ponukami. 

Manuálne nastavenie aktuálneho času pomôcky OPTIMIZER IVs: 

 Zvoľte nový čas v poli Device current time (Aktuálny čas pomôcky). 

Tlačidlo Set Time (Nastaviť čas) začne blikať, čo znamená, že aktuálny 

čas pomôcky sa líši od času zobrazeného na obrazovke. 

 Zvoľte tlačidlo Set Time (Nastaviť čas). 

Upozornenie: Uistite sa, že vyberáte správne tlačidlo. 

Ak je zmena času úspešná, na obrazovke programátora sa zobrazí hlásenie 

„Set Time OK“ (Nastavenie času v poriadku).  

Ak programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom implantácie, 

dopytovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania komunikácie sa na 

obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Set Time Error“ (Chyba nastavenia 

času) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel (Zrušiť).  

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať premiestnením programovacieho 

modulu a výberom tlačidla Retry (Znova). 
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Nastavenie aktuálneho času generátora OPTIMIZER IVs IPG podľa času 

počítača: 

 Zvoľte tlačidlo Set with PC Time (Nastaviť s časom počítača). 

Upozornenie: Uistite sa, že vyberáte správne tlačidlo. 

Ak je zmena času úspešná, na obrazovke programátora sa zobrazí hlásenie „Set 

Time OK“ (Nastavenie času v poriadku).  

Ak programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom implantácie, 

dopytovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania komunikácie sa na 

obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Set Time Error“ (Chyba nastavenia 

času) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel (Zrušiť).  

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať premiestnením programovacieho 

modulu a výberom tlačidla Retry (Znova). 

3.17.3 Nastavenie hodín programátora OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software) 

Nastavenie systémového času programátora OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software): 

 Zvoľte ikonu Set system time… (Nastaviť systémový čas...) pod kartou 

Tools (Nástroje) na panele s ponukami. 

 Objaví sa okno Set system time (Nastaviť systémový čas), ktoré obsahuje 

kalendár a tiež aktuálny čas programátora OMNI II Programmer 

(so softvérom OMNI Smart Software). Aktuálny systémový dátum 

je zvýraznený. 

 

Obrázok 29: Okno Set system time (Nastaviť systémový čas) 
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 V prípade potreby kurzorom zvoľte nový dátum. Ak chcete upraviť 

príslušný čas, zvoľte hodiny, minúty alebo sekundy, a potom zmeňte 

príslušnú hodnotu pomocou tlačidiel so šípkami nahor alebo nadol 

napravo od zobrazenia času. 

 Keď je nastavenie dokončené, zvoľte tlačidlo OK. 

 Operáciu môžete zrušiť výberom tlačidla Cancel (Zrušiť). 

3.18 Chybové hlásenia generátora OPTIMIZER IVs IPG odosielané 

nabíjačkou OPTIMIZER Mini Charger  

3.18.1 Minimálne cieľové percento pre dodanie CCM™ 

Generátor OPTIMIZER IVs IPG vedie záznam udalostí a stavov, ku ktorým došlo 

počas poslednej aktívnej periódy plánovaného dodávania CCM™. Tento záznam 

je možné použiť na výpočet percenta dodaných signálov CCM™ v porovnaní 

s počtom udalostí pravej komory snímaných počas danej periódy. 

Parameter minimálneho cieľového percenta pre dodanie CCM™ je 

predpokladaný minimálny pomer dodania sekvencie CCM™.  

Nabíjačku OPTIMIZER Mini Charger je možné naprogramovať, aby zobrazila 

číselný kód vždy, keď pomer terapie srdcovou kontrakčnou moduláciou 

nedosiahne naprogramované minimálne cieľové percento (číselný kód 4 – pozri 

časť 7.6.5). 

Aktivácia alarmu číselného kódu 4 v nabíjačke OPTIMIZER Mini Charger: 

 Nájdite parameter Minimum Target % for CCM™ Delivery 

(Minimálne cieľové % pre dodanie CCM™) pod kartou Charger 

(Nabíjačka) na panele s ponukami. 

 Aktivujte túto funkciu začiarknutím () políčka vedľa možnosti Enable 

(Aktivovať).  

Zobrazí sa aktuálne naprogramovaná hodnota pre tento parameter. 

Ak chcete zobraziť/zmeniť hodnotu minimálneho cieľového percenta pre dodanie 

CCM™, postupujte takto: 

 Uistite sa, že parameter Minimum Target % for CCM™ Delivery 

(Minimálne cieľové % pre dodanie CCM™) je aktivovaný. 

 V prípade potreby vyberte novú hodnotu pre parameter Minimum Target 

% for CCM™ Delivery (Minimálne cieľové % pre dodanie CCM™). 

 Naprogramujte novú hodnotu parametra do generátora  

OPTIMIZER IVs IPG. 

3.18.2 Maximálne posunutie zvodu 

Možné poškodenie alebo posunutie komorového zvodu je možné identifikovať 

zmenou impedancie daného zvodu v porovnaní s predtým nameranými 

hodnotami.  

Merania impedancie zvodov RV a LS buď aplikáciou OMNI II Programmer, 

alebo nabíjačkou OPTIMIZER Mini Charger sa ukladajú do generátora 

OPTIMIZER IVs IPG. 
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Nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger meria impedanciu zvodov RV a LS 

automaticky na začiatku každého nabíjania. Posledná nameraná hodnota 

impedancie pre každý zvod sa potom porovná s predtým uloženými hodnotami 

impedancie pre každý zvod.  

Nabíjačku OPTIMIZER Mini Charger je možné naprogramovať, aby zobrazila 

číselný kód vždy, keď impedancia zvodu prekročí maximálny tolerovaný rozdiel 

s ostatnou uloženou impedanciou zvodu (číselný kód 1 – pozri časť 7.6.2). 

Aktivácia alarmu číselného kódu 1 v nabíjačke OPTIMIZER Mini Charger: 

 Nájdite funkciu Maximum lead displacement (Maximálne posunutie 

zvodu) pod kartou Charger (Nabíjačka) na panele s ponukami. 

 Aktivujte túto funkciu začiarknutím () políčka vedľa možnosti Enable 

(Aktivovať).  

Zobrazí sa aktuálne naprogramovaná hodnota pre tento parameter.  

Ak chcete zobraziť/zmeniť aktuálnu hodnotu minimálneho cieľového percenta pre 

dodanie CCM™, postupujte takto: 

 Uistite sa, že parameter Maximum lead displacement (Maximálne posunutie 

zvodu) je aktivovaný. 

 V prípade potreby zvoľte novú hodnotu pre Maximum lead displacement 

(Maximálne posunutie zvodu). 

 Naprogramujte novú hodnotu parametra do generátora OPTIMIZER IVs IPG. 

3.19 Diagnostika lokálneho snímania (LS) 

Sekvencie CCM™ sa dodávajú synchrónne s vlastnými komorovými udalosťami 

detegovanými kanálom lokálneho snímania cez zvod LS. Aplikácia OMNI II 

Programmer obsahuje nástroj LS Diagnostics (Diagnostika LS), ktorý sa môže použiť 

na výber vhodných prevádzkových parametrov pre kanál LS. Táto časť opisuje nástroj 

LS diagnostics (Diagnostika LS). 

Otvorenie nástroja diagnostiky LS:  

 Zvoľte ikonu LS Diagnostics (Diagnostika LS) pod kartou parametra LS na 

obrazovke programátora alebo 

 Zvoľte ikonu LS Diagnostics (Diagnostika LS) pod kartou Tools (Nástroje) 

na panele s ponukami. 

Objaví sa okno Local Sense Diagnostic (Diagnostika lokálneho snímania). Na pravej 

table tohto okna sa objavia parametre súvisiace s lokálnym snímaním: 

 Citlivosť LS („Sensitivity“) 

 Refrakčná perióda pred udalosťou pravej komory („Pre V Ref“) – použitá na 

kanál LS 

 Refrakčná perióda po udalosti pravej komory („Post V Ref“) – použitá na 

kanál LS 
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 Začiatok okna upozornenia LS („Alert Start“) 

 Šírka okna upozornenia LS („Alert Width“) 

 Refrakčná perióda po LS („Post LS Ref“) 

Po spustení diagnostiky LS sa generátor OPTIMIZER IVs IPG nastaví do špeciálneho 

režimu, v ktorom sa signály LS vzorkujú každé 2 ms naprieč 200 ms intervalom so 

stredobodom v udalosti pravej komory. Tieto signály sa odošlú do aplikácie OMNI II 

Programmer na zobrazenie v okne Local Sense Diagnostic (Diagnostika lokálneho 

snímania) v podobe histogramov. 

Lokálne snímanie je možné vykonať buď manuálne, alebo automaticky: 

 Pomocou tlačidla Manual (Manuálne) získate histogram LS pre špecifickú 

citlivosť LS zvolenú v parametri LS Sensitivity (Citlivosť LS). Pomocou tlačidla 

Clear (Vymazať) môžete vymazať príslušný graf. 

 Tlačidlo Automatic (Automaticky) sa používa na spustenie procesu skenovania 

cez hodnoty citlivosti LS. Aplikácia OMNI II Programmer v tomto režime 

automaticky zhromaždí údaje viacerých rôznych citlivostí LS. Automatický režim 

obmedzuje svoje vyhľadávanie na histogramy pre citlivosti LS, ktoré poskytujú 

udalosti LS, ale ktoré sa vyhýbajú nadmernému snímaniu šumu. Na to sú potrebné 

dva parametre: 

o Noise Threshold (Prahová hodnota šumu) – ak je počet intervalov so 

snímaním signálu LS väčší ako táto hodnota, príslušná citlivosť LS sa bude 

považovať za príliš vysokú a získa sa nový histogram s použitím nižšej 

citlivosti (t.j. s vyššou prahovou hodnotou snímania). 

o Sense Threshold (Prahová hodnota snímania) – ak je počet intervalov so 

snímaním signálu LS menší ako táto hodnota, príslušná citlivosť LS sa bude 

považovať za príliš nízku a získa sa nový histogram s použitím vyššej 

citlivosti (t.j. s nižšou prahovou hodnotou snímania). 

Po dokončení automatického procesu sa všetky získané histogramy objavia v okne Local 

Sense Diagnostic (Diagnostika lokálneho snímania). Operátor môže potom zvoliť 

najvhodnejšiu prahovú hodnotu snímania. 

Citlivosť použitá na zhromaždenie údajov snímania pre jeden histogram je parameter LS 

Sensitivity (Citlivosť LS), ktorý sa zobrazuje v pravej časti okna. Parameter Times 

(Cykly) označuje počet cyklov tohto vzorkovania na zhromaždenie príslušného 

histogramu.  

Získaním týchto vzoriek pre rôzne hodnoty citlivosti LS sa jasne demonštruje časovanie 

udalosti LS vzhľadom na udalosť pravej komory. Výsledky diagnostiky LS treba 

interpretovať takto: 

 Modré stĺpce v histograme znamenajú, že príslušný signál LS bol snímaný 

viackrát ako hodnota počtu uvedená v parametri Events per Bar (Udalosti 

na stĺpec). 

Poznámka: V prípade nižších nastavení prahovej hodnoty snímania LS (vyššia citlivosť) 

môže dôjsť k detekcii iných signálov ako LS. Napríklad, podľa obrázka 35 by vhodná 

hodnota pre parameter citlivosti LS bola 1,7 mV. 
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Obrázok 30: Okno Local Sense Diagnostic (Diagnostika lokálneho snímania) 

po automatickom skene 

Po lokalizácii signálu LS je možné nastaviť refrakčné periódy LS a okno upozornenia 

buď v príslušnom grafe (potiahnutím a pustením, rovnakým spôsobom ako v okne 

grafického zobrazenia), alebo zmenou hodnôt zobrazených na pravej strane okna 

diagnostiky LS.  

Ukončenie okna diagnostiky LS: 

 Zvoľte tlačidlo Select (Vybrať). Tento príkaz slúži na nastavenie hodnôt 

parametrov LS v aplikácii OMNI II Programmer na hodnoty v tomto okne 

(upozorňujeme, že táto operácia zmení len hodnoty programátora). Zvolené 

parametre sa musia naprogramovať do generátora OPTIMIZER IVs IPG 

pomocou príkazu Program (Programovať) alebo 

 Zvoľte tlačidlo Cancel (Zrušiť). Tento príkaz slúži na resetovanie parametrov 

aplikácie OMNI II Programmer na posledné dopytované/naprogramované 

hodnoty. 

3.20 Vzdialená obsluha 

Programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) umožňuje 

vzdialené monitorovanie a ovládanie pomôcky cez internet. Po pripojení je obsluha 

identická s normálnou (lokálnou) obsluhou s tým rozdielom, že niektoré príkazy môžu 

byť deaktivované v závislosti od prevádzkového režimu. 

Na spustenie relácie vzdialenej obsluhy musí byť programátor OMNI II Programmer 

(so softvérom OMNI Smart Software) pripojený k internetu. Programátor OMNI II 

Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) podporuje bezdrôtové siete 

a pripojenia pomocou sieťových káblov. V prípade pripojenia ku káblovej Ethernetovej 

sieti musí byť príslušný sieťový kábel pripojený k programátoru OMNI II Programmer 

(so softvérom OMNI Smart Software) cez sieťový izolátor na lekárske účely, ktorý je 

pripojený ku každému programátoru. 
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Poznámka: Ako v prípade akéhokoľvek iného zariadenia pripojeného k internetu, 

aj v tomto prípade môže občas dôjsť k technickým problémom, ktoré zabránia vzdialenej 

obsluhe a ktoré tak nedovolia vykonanie kontroly implantátu cez vzdialenú obsluhu. 

V takýchto prípadoch je nutné naplánovať osobnú kontrolu zástupcom spoločnosti. 

Výstraha: Pripojenie programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) k sieti, ku ktorej sú pripojené iné zariadenia, môže viesť k predtým 

neidentifikovaným rizikám pre pacientov, operátorov alebo tretie strany. 

Zodpovedná organizácia musí v takýchto prípadoch tieto riziká identifikovať, 

analyzovať, vyhodnotiť a kontrolovať. Okrem toho by mohli následné zmeny 

sieťového/dátového spojenia priniesť nové riziká a vyžadovať dodatočnú 

analýzu. Medzi zmeny sieťového/dátového spojenia patria: 

 Zmeny konfigurácie sieťového/dátového spojenia 

 Pripojenie ďalších položiek k sieťovému/dátovému spojeniu 

 Odpojenie položiek od sieťového/dátového spojenia 

 Aktualizácia zariadenia pripojeného k sieťovému/dátovému spojeniu 

 Inovácia zariadenia pripojeného k sieťovému/dátovému spojeniu 

3.20.1 Pripojenie programátora OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software) ku káblovej Ethernetovej sieti 

Poznámka: Pripojenie tabletového počítača programátora OMNI II 

Programmer ku káblovej internetovej sieti sa musí vykonať len cez sieťový 

izolátor na lekárske účely. 

V prípade potreby režimu vzdialenej obsluhy a pripojenia k internetu cez káblovú 

sieť sa musí programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) pripojiť ku štandardnej sieti 10/100 Ethernet cez nepoužívaný sieťový 

port RJ-45 na sieťovom izolátore na lekárske účely pripojenom k dolnej časti 

tabletového počítača programátora. 

3.20.2 Pripojenie programátora OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software) k bezdrôtovej sieti 

V prípade potreby režimu vzdialenej obsluhy a pripojenia k internetu 

cez bezdrôtovú sieť sa musí programátor OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software) najprv konfigurovať na pripojenie k bezdrôtovej sieti. 

3.20.2.1 Konfigurácia bezdrôtovej siete OMNI II 

Na obrazovke výberu kliknite na tlačidlo „Configuration“ (Konfigurácia). 

Objaví sa okno Configuration Dialog (Dialógové okno konfigurácie). 
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Obrázok 31: Okno Configuration Dialog (Dialógové okno konfigurácie) 

Kliknite na tlačidlo „Network Configuration“ (Konfigurácia siete) na 

nastavenie spojenia so serverom alebo zmenu nastavení siete. Objaví sa 

okno Network configuration (Konfigurácia siete). 

Poznámka: Ak sa neobjavia žiadne bezdrôtové siete, kliknite na 

tlačidlo „Refresh“ (Obnoviť) na zobrazenie dostupných bezdrôtových sietí 

v dosahu programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software). 

 

Obrázok 32: Okno Network configuration (Konfigurácia siete) 
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Okno Network configuration (Konfigurácia siete) slúži na zobrazenie 

týchto informácií: 

 Wireless networks (Bezdrôtové siete): zoznam dostupných 

podporovaných bezdrôtových sietí s týmito informáciami: 

o názov siete, 

o percento sily signálu, 

o stav pripojenia (ak je programátor OMNI II Programmer 

(so softvérom OMNI Smart Software) pripojený k danej sieti, 

vedľa príslušného percenta sily signálu sa objaví text 

„Connected“ (Pripojené)). 

 Status (Stav): stav príslušného pripojenia. Ak je programátor 

OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

pripojený k internetu, zobrazí sa červený kruh s hlásením 

„The system is connected to the internet but cannot reach the 

server IP address (40.114.12.242).“ (Systém je pripojený 

k internetu, ale nemôže dosiahnuť IP adresu servera 

(40.114.12.242).). Červený kruh s hlásením „The system is not 

connected to any network.“ (Systém nie je pripojený k žiadnej 

sieti.) znamená, že určitý problém bráni pripojeniu programátora 

k internetu. 

 

 

Obrázok 33: Indikátory stavu siete OMNI II 
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3.20.2.2 Príkazy konfigurácie bezdrôtovej siete OMNI II 

Okno Network configuration (Konfigurácia siete) OMNI II obsahuje tieto 

tlačidlá príkazov: 

 Connect (Pripojiť): slúži na pripojenie k zvolenej bezdrôtovej 

sieti. Objaví sa dialógové okno hesla, do ktorého musíte zadať kód 

siete (požiadajte správcu siete o príslušný kód). 

 Disconnect (Odpojiť): slúži na odpojenie od zvolenej bezdrôtovej 

siete. 

 Refresh (Obnoviť): slúži na obnovu stavu pripojenia. 

 Read configuration (Čítať konfiguráciu): slúži na čítanie 

konfiguračných nastavení z jednotky USB. Príslušnú jednotku 

USB vám musí poskytnúť váš správca siete alebo spoločnosť 

Impulse Dynamics. 

 Wired connection settings … (Nastavenia káblového 

pripojenia...): Objaví sa dialógové okno TCP/IP Settings 

(Nastavenia TCP/IP), do ktorého musíte zadať nastavenia TCP/IP 

(obráťte sa na správcu siete). 

 Show MAC Addresses (Zobraziť adresy MAC): Objaví sa 

dialógové okno adries MAC sieťových adaptérov s podrobnými 

údajmi adresy MAC každého sieťového adaptéra nainštalovaného 

v tabletovom počítači OMNI II Programmer. 

 Close (Zatvoriť): slúži na zatvorenie okna. 

3.20.3 Prevádzkové režimy softvéru OMNI II 

3.20.3.1 Režimy spustenia OMNI II 

Softvér OMNI II je možné spustiť v jednom z týchto režimov: 

 Clinical Mode (Klinický režim) 

o Slúži na lokálnu obsluhu v klinickom prostredí. 

 Tabletový počítač OMNI II Programmer musí byť 

pripojený ku skrinke rozhrania programátora OMNI II 

Programmer pomocou kábla skrinky rozhrania. 

 Remote Mode (Vzdialený režim) 

o Slúži na vzdialenú obsluhu aplikácie OMNI II Programmer 

v klinickom prostredí. 

 Tabletový počítač OMNI II Programmer nevyžaduje 

pripojené rozhranie. Naďalej môže monitorovať a ovládať 

pomôcku cez internet (vzdialený programátor, ďaleko od 

pacienta).  
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 Režim Remote Listener (Vzdialený prijímač) 

o Slúži na vzdialené monitorovanie aplikácie OMNI II 

Programmer v klinickom prostredí. 

 Ide o špecifický variant vzdialeného režimu, v ktorom 

aplikácia OMNI II Programmer nemôže ovládať pomôcku 

(povolené sú len operácie monitorovania). 

Požadovaný režim spustenia otvoríte výberom príslušného tlačidla na 

obrazovke výberu programátora OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software). Príslušný režim programátora nie je možné po 

jeho výbere zmeniť, kým sa nezatvorí aplikácia tohto režimu a kým sa na 

programátore OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

opäť nezobrazí obrazovka výberu. 

Pre jednotlivé režimy spustenia platia tieto pravidlá: 

 Programátor v klinickom režime sa môže pripojiť k jednému 

programátoru vo vzdialenom režime a viacerým programátorom 

v režime vzdialeného prijímača, ale nie k inému programátoru 

v klinickom režime.  

 Programátor vo vzdialenom režime sa môže pripojiť len k jednému 

programátoru v klinickom režime. Pri výbere tlačidla Remote 

Mode (Vzdialený režim) v časti OMNI II sa zobrazí toto hlásenie: 

„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.“ (Tento programátor OMNI II 

Programmer sa nemôže používať na dopytovanie ani programovanie 

generátorov OPTIMIZER IVs IPG, kým je prihlásený ako vzdialený 

programátor. Predtým, ako bude možné použiť tento programátor na 

dopytovanie alebo programovanie generátora OPTIMIZER IVs IPG cez 

programovací modul tohto programátora, sa musí ukončiť relácia 

vzdialeného programovania a tento programátor OMNI II Programmer  

sa musí reštartovať.) 

 Programátor v režime vzdialeného prijímača sa môže pripojiť len 

k jednému programátoru v klinickom režime. 

 Všetky programátory pripojené k programátoru v klinickom 

režime (vzdialený režim a vzdialený prijímač) môžu prijímať 

rýchle správy a informácie monitorovania (značky, programovacie 

hodnoty, hodnoty štatistiky atď.). 
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 Len programátory v klinickom alebo vzdialenom režime môžu 

odosielať rýchle správy. 

 Len programátor v nadradenom režime (pozri časť 3.20.3.2) je 

schopný iniciovať komunikáciu s pomôckou (dopytovanie, 

programovanie atď.). Programátor v nadradenom režime môže byť 

programátor buď vo vzdialenom, alebo v klinickom režime. 

3.20.3.2 Nadradený/podriadený režim softvéru OMNI II 

Softvér OMNI II otvorený vo vzdialenom alebo klinickom režime sa 

počas relácie vzdialenej obsluhy môže stať nadradeným alebo 

podriadeným. Aplikáciu OMNI II Programmer je možné prepínať medzi 

režimami Master (Nadradený) a Slave (Podriadený) len vtedy, keď je 

programátor v klinickom režime. 

Keď je aplikácia OMNI II Programmer v nadradenom režime (vzdialený 

alebo klinický), má úplnú kontrolu nad generátorom OPTIMIZER IVs 

IPG, no keď je aplikácia OMNI II Programmer v podriadenom 

režime, príkazy interagujúce s generátorom OPTIMIZER IVs IPG sú 

deaktivované (dopytovanie, programovanie, spustenie režimu značiek, 

čítanie štatistiky atď.). 

3.20.4 Okno klienta programátora OMNI II Programmer 

Poznámka: Ak chcete aplikáciu OMNI II Programmer pripojiť k vzdialenému 

serveru OMNI, programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) je nutné najprv pripojiť k internetu. Pozri časti 3.20.1 a 3.20.2 pre 

spôsoby pripojenia programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI 

Smart Software) k internetu. 

Okno klienta programátora sa používa na prihlásenie do siete klient-server. 

Na otvorenie okna OMNI II Programmer Client (Klient programátora OMNI II 

Programmer) zvoľte ikonu Connect (Pripojiť) pod kartou Communication 

(Komunikácia) na panele s ponukami. 

 

Obrázok 34: Okno klienta programátora OMNI II Programmer 
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3.20.4.1 Pripojenie OMNI II k vzdialenému serveru 

Keď sa zobrazí okno klienta programátora OMNI II Programmer, zadajte 

tieto informácie: 

Poznámka: Na používanie funkcie vzdialenej obsluhy aplikácie OMNI II 

Programmer musí používateľ od spoločnosti Impulse Dynamics dostať 

jedinečné meno používateľa a heslo. Spoločnosť Impulse Dynamics 

vyžaduje aj povinnú registráciu vhodného názvu klienta. 

Poznámka: Pri prvom pripojení k vzdialenému serveru odstráňte 

existujúce údaje v poliach používateľa, hesla a názvu klienta a zadajte do 

nich údaje používateľa, heslo a názov klienta, ktoré vám priradila 

spoločnosť Impulse Dynamics. 

 User (Používateľ): meno používateľa kompatibilné s aktuálnym 

režimom spustenia programátora. Ak príslušné meno používateľa 

nie je registrované na serveri na prácu v aktuálnom režime 

spustenia (klinický, vzdialený, vzdialený prijímač), pripojenie 

bude odmietnuté. 

 Password (Heslo): heslo zodpovedajúce menu používateľa, ktoré 

je uložené na serveri.  

 Client name (Názov klienta): názov (iný ako meno používateľa), 

ktorý jedinečným spôsobom identifikuje príslušný programátor 

OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software). 

Server toto pole nekontroluje, ale je dôležité na identifikáciu 

klientského programátora pri vzdialenom pripojení k nemu alebo 

pri odoslaní rýchlej správy (názov klienta sa objaví v okne 

rýchlych správ).  

 Server IP/Port (IP/port servera): IP adresa servera. (Toto pole 

nastaví spoločnosť Impulse Dynamics na aktuálnu IP adresu  

pri dodaní programátora OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software), no po prijatí programátora sa toto 

nastavenie môže zmeniť. Ak k tejto zmene dôjde, spoločnosť 

Impulse Dynamics vám to oznámi a poskytne vám informácie  

o novej IP adrese, ktorá sa má používať na pripojenie  

k vzdialenému serveru OMNI.) 

Po zadaní všetkých vyššie uvedených informácií stlačte kláves Enter alebo 

kliknite na tlačidlo Connect (Pripojiť). Stav príslušného pripojenia 

sa zobrazí v prázdnom poli v dolnej časti okna (Status (Stav)). 

Ak je pripojenie úspešné, okno klienta programátora OMNI II 

Programmer zmizne (spustí sa relácia vzdialenej obsluhy). Ak sa vyskytne 

chyba (napr. nesprávne heslo alebo problémy s pripojením), okno klienta 

programátora OMNI II Programmer zostane otvorené a v poli Status 

(Stav) sa objaví príslušné hlásenie s výzvou, aby sa používateľ znova 

pokúsil o pripojenie. 
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Potom je možné požiadať o vzdialené prepojenie z programátora OMNI II 

Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) v Remote mode 

(Vzdialený režim): 

 Klinický technik vo vzdialenom kontrolnom stredisku (alebo na 

ľubovoľnom inom mieste, pokiaľ klinický technik má spoľahlivý 

prístup na internet a telefonické pripojenie), ktorý má vzdialený 

programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) pripojený k internetu, môže iniciovať párovanie 

s klinickým programátorom OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software) na žiadajúcej klinike. 

 Ak počas relácie vzdialenej obsluhy dôjde k prerušeniu pripojenia 

na internet, miestna (podriadená) aplikácia OMNI II Programmer 

zobrazí obrazovku s výstrahou a kontrolované dodávanie CCM™ 

generátorom OPTIMIZER IVs IPG sa vypne. Miestna 

(podriadená) aplikácia OMNI II Programmer sa automaticky vráti 

do nadradeného režimu po 5 po sebe idúcich neúspešných 

opätovných pokusoch o akýkoľvek komunikačný príkaz. 

 Miestna (podriadená) aplikácia OMNI II Programmer sa tiež  

vráti do nadradeného režimu po stlačení tlačidla urgentného 

programovania na programovacom module programátora OMNI II 

Programmer. 

3.20.4.2 Zobrazenie okna klienta programátora OMNI II 

Programmer 

Ak chcete zobraziť okno OMNI II Programmer Client (Klient 

programátora OMNI II Programmer) po prihlásení príslušného 

programátora na vzdialený server, zvoľte ikonu Show Client Window 

(Zobraziť okno klienta) pod kartou Communication (Komunikácia) 

na panele s ponukami. 

3.20.5 Spustenie relácie vzdialenej obsluhy s programátorom OMNI II 

Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

Na spustenie relácie vzdialenej obsluhy OMNI II musí najprv lekár na príslušnej 

klinike zavolať do vzdialeného kontrolného strediska a telefonicky požiadať  

o reláciu vzdialenej kontroly. Potom príslušný lekár musí pripojiť svoj 

programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software)  

k internetu cez sieťové alebo bezdrôtové pripojenie. 

Ak chcete spustiť reláciu vzdialenej obsluhy, postupujte takto: 

 Spustite klinický programátor v Clinical Mode (Klinický režim). 

o Zvoľte ikonu Connect (Pripojiť) pod kartou Communication 

(Komunikácia) na panele s ponukami. 

o Keď sa objaví okno klienta OMNI II, zadajte meno používateľa, heslo 

a názov klienta do príslušných polí a zvoľte možnosť Connect 

(Pripojiť). 
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Po vytvorení pripojenia so sieťou klient-server sa na panele programovania objaví 

text „Operation Mode“ (Prevádzkový režim) spolu s aktuálnym režimom 

prevádzky „C/Master“. 

 Spustite vzdialený programátor v Remote Mode (Vzdialený režim). 

o Zvoľte ikonu Connect (Pripojiť) pod kartou Communication 

(Komunikácia) na panele s ponukami. 

o Keď sa objaví okno klienta OMNI II, zadajte meno používateľa, heslo 

a názov klienta do príslušných polí a zvoľte možnosť Connect 

(Pripojiť). 

o Keď sa objaví kontextové okno Select Local Programmer (Vybrať 

miestny programátor), zvoľte požadovaný programátor OMNI II 

Programmer a zvoľte možnosť OK. 

Po vytvorení pripojenia so sieťou klient-server sa na panele programovania objaví 

text „Operation Mode“ (Prevádzkový režim) spolu s aktuálnym režimom 

prevádzky „R/Slave“. 

Prepínanie z režimu Master (Nadradený režim) na Slave (Podriadený režim) riadi 

klinický programátor. 

Ak chcete uviesť klinický programátor do režimu Slave (Podriadený režim) 

a vzdialený programátor do režimu Master (Nadradený režim), postupujte takto: 

 Zvoľte ikonu Slave (Podriadený režim) pod kartou Communication 

(Komunikácia) na panele s ponukami. 

Keď sa má aplikácia OMNI II Programmer v klinickom režime nastaviť 

do podriadeného režimu, zobrazí sa toto hlásenie: 

„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.“ 

(Vzdialené programovanie generátora OPTIMIZER Smart IPG vyžaduje 

prítomnosť lekára a jeho nepretržité pozorovanie pacienta. Počas relácie 

vzdialeného programovania lekár MUSÍ držať programovací modul celý čas 

nad miestom implantácie. Okrem toho MUSIA byť príslušný lekár 

a vzdialený operátor počas celej relácie vzdialeného programovania 

v nepretržitom telefonickom kontakte.) 

 Ak chcete pokračovať, zvoľte možnosť OK. 

„Operation Mode“ (Prevádzkový režim) na panele programovania klinického 

programátora sa zmení na C/Slave. 

Medzitým sa „Operation Mode“ (Prevádzkový režim) na panele programovania 

vzdialeného programátora sa zmení na R/Master. 
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3.20.6 Ukončenie relácie vzdialenej obsluhy OMNI II 

Reláciu vzdialenej obsluhy OMNI II je možné ukončiť buď pomocou klinického, 

alebo vzdialeného programátora. 

Ukončenie relácie vzdialenej obsluhy OMNI II: 

 Po spustení relácie opäť zvoľte ikonu Connect (Pripojiť) pod kartou 

Communication (Komunikácia) na panele s ponukami. 

3.20.7 Rýchle správy OMNI II 

Ak chcete odoslať rýchlu správu, otvorte okno Chat message (Rýchla správa) 

výberom ikony Send message… (Odoslať správu...) pod kartou Communication 

(Komunikácia) na panele s ponukami. Keď sa objaví okno Chat message 

(Rýchla správa), napíšte príslušnú správu do prázdneho poľa a stlačte kláves 

Enter alebo kliknite na tlačidlo Send (Odoslať). Akékoľvek predtým odoslané 

a prijaté správy sa objavia v okne rýchlych správ nad prázdnym poľom, do 

ktorého sa píše správa.  

Ak prijmete rýchlu správu, keď je okno rýchlych správ zatvorené, toto okno 

sa automaticky zobrazí. 

 

Obrázok 35: Okno Chat message (Rýchla správa) 

3.20.8 Nahratie/stiahnutie denníka OMNI II 

Aplikácia OMNI II Programmer umožňuje nahrávanie súborov denníka na 

vzdialený server OMNI a ich sťahovanie z neho.  

3.20.8.1 Okno nahratia/stiahnutia denníka OMNI II 

Okno Log Upload/Download (Nahrať/stiahnuť denník) vám umožňuje 

odosielať súbory denníka na server, prijímať súbory denníka zo servera, 

obnovovať súbory denníka na serveri a meniť nastavenia siete. 

Na otvorenie okna Log Upload/Download (Nahrať/stiahnuť denník) 

aplikácie OMNI II Programmer zvoľte ikonu Upload/Download log 

(Nahrať/stiahnuť denník) pod kartou Log (Denník) na panele 

s ponukami. 
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Obrázok 36: Okno OMNI II Programmer Log Upload/Download (Nahratie/stiahnutie 

denníka programátora OMNI II Programmer) 

3.20.8.2 Obnovenie miestnych súborov OMNI II 

Ak chcete zobraziť miestne súbory denníka uložené v programátore 

OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software), kliknite na 

tlačidlo Refresh Local (Obnoviť miestne). 

3.20.8.3 Obnovenie súborov na serveri OMNI II 

Ak chcete zobraziť súbory denníka uložené na serveri, programátor  

OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) je nutné 

najprv pripojiť k internetu. Pozri časti 3.20.1 a 3.20.2 pre spôsoby 

pripojenia programátora OMNI II Programmer (so softvérom  

OMNI Smart Software) k internetu. Používateľ musí zadať tieto 

informácie: 

 User (Používateľ): meno používateľa kompatibilné s aktuálnym 

režimom spustenia programátora. Ak príslušné meno používateľa 

nie je registrované na serveri, pripojenie bude odmietnuté. 

 Password (Heslo): heslo zodpovedajúce menu používateľa, ktoré 

je uložené na serveri. 
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 Server IP/Port (IP/port servera): IP adresa servera. (Toto pole 

nastaví spoločnosť Impulse Dynamics na aktuálnu IP adresu pri 

dodaní programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI 

Smart Software), no po prijatí programátora sa toto nastavenie 

môže zmeniť. Ak k tejto zmene dôjde, spoločnosť 

Impulse Dynamics vám to oznámi a poskytne vám informácie 

o novej IP adrese, ktorá sa má používať na pripojenie 

k vzdialenému serveru OMNI.) 

Kliknite na tlačidlo Refresh Server (Obnoviť na serveri). Ak je pripojenie 

úspešné, zoznam Server files (Súbory na serveri) sa aktualizuje. Ak sa 

vyskytne chyba, v poli Status (Stav) sa zobrazí chybové hlásenie s výzvou, 

aby sa používateľ znova pokúsil o pripojenie. 

3.20.8.4 Nahratie súborov denníka OMNI II 

Ak chcete odoslať súbory denníka na server, musíte mať pripojenie na 

internet a zadať vyššie uvedené informácie. 

Túto operáciu je možné vykonať len vtedy, keď je softvér OMNI II 

spustený v klinickom režime. 

3.20.8.5 Stiahnutie súborov denníka OMNI II 

Ak chcete prijať súbory denníka zo servera, musíte mať pripojenie na 

internet a zadať vyššie uvedené informácie. 

Túto operáciu je možné vykonať len vtedy, keď je softvér OMNI II 

spustený vo vzdialenom režime. 

4. SOFTVÉR OMNI SMART SOFTWARE 

Softvér OMNI Smart Software je aplikácia, ktorá sa používa na čítanie a zmenu parametrov 

riadiacich generátor OPTIMIZER Smart IPG. Táto časť opisuje rôzne funkcie softvéru 

OMNI Smart Software. 

4.1 Obrazovka aplikácie OMNI Smart Programmer 

Po spustení softvéru OMNI Smart Software sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie 

OMNI Smart Programmer, ktorá má tieto časti: 

 záhlavie okna, 

 okno EKG, 

 panel zobrazenia, 

 panel štatistiky EKG, 

 panel s nástrojmi, 

 panel pomôcky, 

 panel denníka, 

 panel programovania, 
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 panel konfliktov parametrov, 

 panel úloh, 

 stavový panel. 

 

Obrázok 37: Hlavná obrazovka aplikácie OMNI Smart Programmer 

4.1.1 Záhlavie okna 

Záhlavie okna je zobrazené v úplne hornej časti okna. Identifikuje aktuálne 

spustený softvér a príslušný zdroj údajov, čo môže byť: 

 generátor OPTIMIZER Smart IPG; v takom prípade sú zobrazené sériové 

číslo pomôcky a dátum a čas posledného dopytovania, alebo 

 súbor obsahujúci nominálne hodnoty určitého modelu; v takom prípade 

je zobrazený jeho názov, alebo 

 súbor obsahujúci už použité a uložené hodnoty parametrov; v takom 

prípade je zobrazený jeho názov. 

4.1.2 Okno EKG 

Toto okno je zobrazené v hornej časti obrazovky. V tomto okne sa posúva EKG 

pacienta v reálnom čase. Keď je pomôcka OPTIMIZER Smart IPG v Marker 

Mode (Režim značiek), na príslušnom EKG sa zobrazujú značky pre rôzne 

udalosti a stavy, ktoré sa môžu vyskytnúť. 
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Obrázok 38: Okno EKG v režime značiek – zobrazený aktívny režim ODO-LS-CCM 

 

Príslušná krivka a farebné referencie sú zobrazené na Referenčnom 

panele EKG. 

 

Obrázok 39: Referenčný panel EKG 

4.1.3 Panel zobrazenia 

Panel zobrazenia obsahuje tlačidlá pre tieto príkazy: 

 Marker view (Zobrazenie značiek): slúži na zobrazenie okna EKG 

v zobrazení značiek. 

 Graph view (Zobrazenie grafu): slúži na zobrazenie okna EKG 

v zobrazení grafu. 

 LS Wizard (Sprievodca LS): slúži na zobrazenie okna EKG v zobrazení 

sprievodcu LS. 

 

Obrázok 40: Panel zobrazenia 

4.1.3.1 Zobrazenie značiek 

V Marker view (Zobrazenie značiek) sa označené udalosti zobrazujú 

týmto spôsobom: 

 Snímané udalosti, pod základnou úrovňou, sú označené značkami 

v podobe farebných čiar, ktoré používajú tieto farebné konvencie: 

o Purpurová: Snímaná udalosť predsiene 

o Zelená: Snímaná udalosť komory  

o Čierna: Udalosť lokálneho snímania 



 

74 

Tieto farebné referencie sa zobrazujú v okne EKG na obrazovke aplikácie 

OMNI Smart Programmer. 

 Dodávanie signálov CCM™ je označené značkou v tvare modrého 

obdĺžnika nad základnou úrovňou, ktorého dĺžka predstavuje 

trvanie signálu CCM™. 

Okrem toho sa zobrazujú označenia, ktoré oznamujú, kedy sa vyskytujú 

tieto stavy: 

 PVC: dve po sebe idúce snímané udalosti komory bez 

intervenujúcej snímanej udalosti predsiene, 

 AT: predsieňová frekvencia nad limitom frekvencie predsieňovej 

tachykardie, 

 VT: komorová frekvencia nad limitom frekvencie komorovej 

tachykardie, 

 A Noise (Šum A): šum detegovaný kanálom snímania predsiene, 

 V Noise (Šum V): šum detegovaný kanálom snímania komory, 

 Long AV (Dlhé AV): snímaný interval AV prekračuje limit 

„Long AV“ (Dlhé AV), 

 Short AV (Krátke AV): snímaný interval AV je kratší ako limit 

„Short AV“ (Krátke AV). 

Výstraha: Zobrazené EKG sa nesmie používať na klinickú diagnostiku. 

Rozhodnutia lekárov musia byť založené len na nezávislom zariadení 

na meranie EKG. 

 Stav dodávania signálov CCM™ je označený značkami a farbou 

pozadia okna EKG, a to takto: 

o Inactive (Neaktívne): toto označenie je zobrazené v ľavom 

hornom rohu okna EKG, kým je dodávanie CCM™ neaktívne. 

Farba pozadia okna EKG je v tomto prípade biela. 

o Active-On (Aktívne-zapnuté): toto označenie je zobrazené 

v ľavom hornom rohu okna EKG, kým je dodávanie CCM™ 

aktívne a zapnuté. Farba pozadia okna EKG je v tomto 

prípade zelená. 

o Active-Off (Aktívne-vypnuté): toto označenie je zobrazené 

v ľavom hornom rohu okna EKG, kým je dodávanie CCM™ 

aktívne, ale vypnuté. Farba pozadia okna EKG je v tomto 

prípade sivá. 
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4.1.3.2 Zobrazenie grafu 

Grafické zobrazenie je v aplikácii OMNI Smart Programmer k dispozícii 

na zobrazenie niektorých parametrov pomôcky OPTIMIZER Smart IPG 

v jednoduchom grafe. 

Toto okno slúži na zobrazenie hodnôt týchto parametrov: 

 Right Heart Sensing (Snímanie pravej časti srdca), 

o Atrial Sensitivity (Citlivosť predsiene), 

o Ventricular Sensitivity (Citlivosť komory), 

o Atrial Refractory Period (Predsieňová refrakčná perióda – 

PVARP), 

o Ventricular Refractory Period (Komorová refrakčná perióda) 

o Short AV Limit (Limit krátkeho AV), 

o Long AV Limit (Limit dlhého AV), 

 Local Sense (Lokálne snímanie), 

o LS Sensitivity (Citlivosť LS), 

o LS Alert Window Start (Začiatok okna upozornenia LS), 

o LS Alert Window Width (Šírka okna upozornenia LS), 

o Pre Atrial LS Refractory Period (Refrakčná perióda LS pred 

predsieňovou udalosťou), 

o Post Atrial LS Refractory Period (Refrakčná perióda LS 

po predsieňovej udalosti), 

o Pre Ventricular LS Refractory Period (Refrakčná perióda LS 

pred komorovou udalosťou), 

o Post Ventricular LS Refractory Period (Refrakčná perióda LS 

po komorovej udalosti), 

o Post LS Refractory Period (Refrakčná perióda po LS), 

 CCM™ Signal (Signál CCM™), 

o počet impulzov na sekvenciu impulzov CCM™, 

o oneskorenie spúšťač-signál CCM™ (interval spojenia), 

o úvodná amplitúda signálu CCM™, 

o trvanie fázy individuálnych fáz v každom impulze CCM™ 

v sekvencii impulzov CCM™. 

V tomto okne sa tiež zobrazuje značka v ľavom hornom rohu zobrazenia, 

ktorá označuje polohu kurzora v ms. Rovnako sa v ňom objaví text 

„Modified“ (Zmenené) vedľa príslušnej značky, keď došlo k zmene 

parametra v tomto okne. 
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Konvencie pre tento graf sú tieto: 

 Udalosti predsiene, komory a LS sa zobrazujú ako vertikálne čiary 

pod horizontálnou osou grafu. 

 Prahové hodnoty snímania sa zobrazujú ako malé obdĺžniky pod 

snímanými udalosťami. Vzdialenosť od osi je úmerná ich hodnote.  

 Refrakčné periódy LS sa zobrazujú ako svetlomodré obdĺžniky 

s príslušnou šírkou s okrajom s bodkovanou čiarou. 

 Okno upozornenia LS sa zobrazuje ako svetložltý obdĺžnik 

s príslušnou šírkou s okrajom s bodkovanou čiarou. 

 Sekvencia impulzov CCM™ sa zobrazuje ako hranatá vlna. 

 Vyvažovacia fáza sa zobrazuje ako zelená zóna. 

 Okno šumu sa zobrazuje ako svetločervená zóna. 

 Čas výskytu udalostí LS spadajúcich mimo graf je uvedený v sivej 

zóne na ľavej strane grafu. 

4.1.3.2.1 Dynamické zobrazenie 

V Dynamic View (Dynamické zobrazenie) je jedna perióda 

aktuálneho EKG zobrazená vedľa (grafických) parametrov 

zobrazených podľa vyššie uvedeného popisu spolu s označenými 

udalosťami. Dynamic View (Dynamické zobrazenie) je dostupné 

len vtedy, keď je zapnutý Marker Mode (Režim značiek). V tomto 

zobrazení nie je dovolená žiadna zmena hodnôt parametrov. 

Pri pokuse o zmenu hodnoty parametra sa režim grafu automaticky 

prepne na Static View (Statické zobrazenie). 

 

Obrázok 41: Grafické zobrazenie (dynamické) 

4.1.3.2.2 Statické zobrazenie 

V Static View (Statické zobrazenie) sa nezobrazuje EKG – 

zobrazené sú len hodnoty parametrov, ktoré je možné meniť. 

Ak chcete zmeniť hodnotu parametra, potiahnite ju kurzorom 

do vnútra grafu do požadovanej polohy (číselná hodnota parametra 

sa zobrazí, keď naň ukážete kurzorom alebo keď ho presuniete). 

Ak chcete otvoriť zoznam možných hodnôt pre parameter, zvoľte 

ho kurzorom. 
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Obrázok 42: Grafické zobrazenie (statické) 

Kliknutie ľavým tlačidlom klávesnicovej myši alebo dotyk 

stylusom na obrazovku spôsobí zväčšenie grafu. Kliknutie pravým 

tlačidlom klávesnicovej myši alebo dotyk na obrazovku stylusom 

so stlačeným tlačidlom spôsobí zmenšenie grafu. Keď je graf 

zväčšený, v jeho dolnej časti sa objaví posúvač. 

Okrem toho je poloha kurzora vzhľadom na komorovú udalosť 

uvedená v ľavom hornom rohu grafu.  

Pre hodnoty parametrov v grafickom zobrazení sa tiež používa 

farebná konvencia čierna/modrá/červená (naprogramované, 

čakajúce, konflikt). 

4.1.3.3 Sprievodca LS 

V LS Wizard (Sprievodca LS) sa nezobrazuje EKG – zobrazené sú len 

hodnoty parametrov LS, ktoré je možné meniť. Ak chcete zmeniť hodnotu 

parametra, potiahnite ju kurzorom do vnútra grafu do požadovanej polohy 

(číselná hodnota parametra sa zobrazí, keď naň ukážete kurzorom alebo 

keď ho presuniete). Ak chcete otvoriť zoznam možných hodnôt pre 

parameter, zvoľte ho kurzorom. 

4.1.4 Panel štatistiky EKG 

Panel štatistiky EKG slúži na zobrazenie týchto hodnôt: 

 Period (Perióda): Srdcová frekvencia v úderoch za minútu (bpm) 

 AV Delay (Oneskorenie AV): Interval AV v milisekundách 

 V-LS Delay (Oneskorenie V-LS): Interval V-LS v milisekundách 

 CCM™: Stav režimu CCM 

 CCM™ Train (Sekvencia CCM™): Režim dodávania CCM 

 CCM™ Delivery (Dodávanie CCM™): Stav dodávania CCM 
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Obrázok 43: Panel štatistiky EKG 

Keď je generátor OPTIMIZER Smart IPG v Marker Mode (Režim značiek) 

a v komunikačnom dosahu programovacieho modulu programátora OMNI II 

Programmer, počítadlá intervalov periódy, oneskorenia AV a oneskorenie V-LS 

sa dynamicky menia a ukazujú aktuálne odčítanie pre každú hodnotu. 

4.1.5 Hlavný panel s nástrojmi 

Hlavný panel s nástrojmi je zobrazený pod oknom EKG. Obsahuje tlačidlá týchto 

príkazov aplikácie OMNI Smart Programmer (keď pre príkaz existuje klávesová 

skratka, je uvedená vedľa názvu príkazu v zátvorkách): 

 Interrogate (Dopytovať) (Ctrl+I): Slúži na čítanie aktuálnych hodnôt 

parametrov generátora OPTIMIZER Smart IPG. Tieto hodnoty sa stanú 

hodnotami parametrov aplikácie OMNI Smart Programmer. 

 Program (Programovať) (Ctrl+P): Slúži na nastavenie hodnôt 

parametrov generátora OPTIMIZER Smart IPG podľa aktuálnych hodnôt 

parametrov aplikácie OMNI Smart Programmer. Tento príkaz je  

k dispozícii len vtedy, keď neexistuje konflikt parametrov. 

 Cancel (Zrušiť) (Esc): Keď dôjde k zmene ľubovoľnej hodnoty 

parametra, príkaz Cancel (Zrušiť) sa stane dostupným. Výber tohto 

príkazu zresetuje hodnoty parametrov na posledné 

dopytované/naprogramované hodnoty. Ak nedošlo k dopytovaniu žiadnej 

pomôcky a údaje boli načítané zo súboru .tip, parametre programátora sa 

nastavia na hodnoty definované v súbore. 

 Undo (Zrušiť zmenu) (Ctrl+U): Ak bol generátor OPTIMIZER 

Smart IPG preprogramovaný novým súborom hodnôt parametrov, tento 

príkaz zresetuje hodnoty generátora OPTIMIZER Smart IPG na predtým 

naprogramovaný súbor hodnôt. 

 Restore (Obnoviť): Ak bol generátor OPTIMIZER Smart IPG 

preprogramovaný na nový režim, tento príkaz zresetuje generátor 

OPTIMIZER Smart IPG na hodnoty prvého dopytovania relácie. 

 Reset (Resetovať): Slúži na resetovanie generátora OPTIMIZER 

Smart IPG. Tento príkaz sa má použiť len vtedy, keď aplikácia 

OMNI Smart Programmer hlási, že dopytovaný generátor OPTIMIZER 

Smart IPG je v režime „DOWN“ (Vypnutie) [Standby (Pohotovostný) 

(OOO), režim bez návratu k CCM]. 
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 Marker (Režim značiek) (Ctrl+M): Slúži na nastavenie generátora 

OPTIMIZER Smart IPG do režimu značiek (to znamená, že pre každú 

snímanú a generovanú udalosť sa v okne EKG zobrazia označené 

udalosti). 

 Open (Otvoriť) (Ctrl+O): Slúži na čítanie štandardného (.tip) súboru, 

ktorý obsahuje uložené hodnoty parametrov archivované v tabletovom 

počítači programátora. Slúži na otvorenie okna, ktoré umožňuje 

používateľovi zvoliť názov a miesto uloženého štandardného (.tip) súboru. 

Slúži na čítanie údajov zo súboru .tip. 

 Save (Uložiť): Slúži na zápis štandardného (.tip) súboru, ktorý obsahuje 

aktuálne hodnoty parametrov, do tabletového počítača programátora. 

Otvorí sa kontextové okno so žiadosťou o názov a miesto uloženia 

štandardného súboru (.tip). 

 Time (Čas): Slúži na otvorenie okna Time (Čas), ktoré zobrazuje 

nastavenia aktuálneho času hodín reálneho času v generátore OPTIMIZER 

Smart IPG a tabletovom počítači OMNI II Programmer. Toto okno  

tiež umožňuje nastavenie času generátora IPG podľa času počítača. 

(Nastavenie času generátora OPTIMIZER Smart IPG používa 

mechanizmus plánovania dodávania signálov CCM™ na každodenné 

zapínanie a vypínanie dodávania signálov CCM™.) 

 Print Preview (Ukážka pred tlačou): Slúži na otvorenie okna Print 

Preview (Ukážka pred tlačou) obsahujúceho tieto tlačidlá, ktoré je možné 

zvoliť na ukážku ich príslušných funkcií tlače: 

o Print Parameters (Tlačiť parametre): Slúži na zobrazenie ukážky 

zoznamu aktuálnych hodnôt aplikácie OMNI Smart Programmer, ktoré 

sa majú vytlačiť. 

o Print Statistics (Tlačiť štatistiku): Slúži na zobrazenie ukážky 

zoznamu aktuálnej štatistiky, ktorá sa má vytlačiť. 

o Print Follow Up (Tlačiť kontrolu): Slúži na zobrazenie ukážky 

zoznamu aktuálnych kontrolných meraní, ktoré sa majú vytlačiť. 

o Print Screen (Tlačiť obrazovku): Slúži na vytvorenie súboru snímky 

aktuálnej obrazovky vo formáte .bmp. 

 Print (Tlačiť): Slúži na otvorenie okna Print (Tlačiť), ktoré obsahuje tieto 

tlačidlá, ktoré je možné zvoliť na tlač: 

o Print Parameters (Tlačiť parametre): Slúži na odoslanie zoznamu 

aktuálnych hodnôt aplikácie OMNI Smart Programmer do predvolenej 

tlačiarne. 

o Print Statistics (Tlačiť štatistiku): Slúži na odoslanie zoznamu 

aktuálnej štatistiky do predvolenej tlačiarne. 

o Print Follow Up (Tlačiť kontrolu): Slúži na odoslanie zoznamu 

aktuálnych kontrolných meraní do predvolenej tlačiarne. 

o Print Screen (Tlačiť obrazovku): Slúži na vytvorenie súboru snímky 

aktuálnej obrazovky vo formáte .bmp. 
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 About (Informácie o zariadení): Slúži na zobrazenie informácií o verzii 

softvéru OMNI Smart Software. 

 Start/Stop (Spustiť/Zastaviť): Slúži na aktiváciu dodávania signálov 

CCM™ (ak je CCM vypnuté) alebo na deaktiváciu dodávania signálov 

CCM™ (ak je CCM zapnuté). 

 Urgent (Urgentné programovanie) (F4): Slúži na naprogramovanie 

generátora OPTIMIZER Smart IPG bezpečnými štandardnými hodnotami 

v prípade núdze [režim Standby (Pohotovostný) (OOO), CCM OFF 

(Vypnuté CCM)]. 

 

Obrázok 44: Panel s nástrojmi 

Poznámka: Keď sa na panele s nástrojmi zobrazí sivé tlačidlo príkazu, znamená to, 

že daný príkaz nie je aktuálne k dispozícii. 

4.1.6 Panel pomôcky 

Panel pomôcky slúži na zobrazenie modelu pomôcky, sériového čísla, aktuálneho 

stavu terapie srdcovou kontrakčnou moduláciou a aktuálneho stavu nabitia batérie 

dopytovanej pomôcky. 

 

Obrázok 45: Panel pomôcky 

4.1.7 Panel denníka 

Špeciálny súbor v softvéri OMNI Smart Software obsahuje záznam (denník) 

všetkých interakcií medzi generátorom OPTIMIZER Smart IPG a aplikáciou 

OMNI Smart Programmer vrátane dátumu a času výskytu týchto interakcií. 

 

Obrázok 46: Panel denníka 
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Ak chcete získať viac informácií o udalosti v denníku, dvakrát kliknite na 

príslušnú udalosť na panele denníka. Ak sú so zvolenou udalosťou spojené údaje, 

udejú sa tieto možnosti: 

 Ak dôjde k výberu udalosti Interrogation (Dopytovanie) alebo 

Programming (Programovanie), hodnoty parametrov zobrazené 

aplikáciou OMNI Smart Programmer sú súborom hodnôt prítomných 

v okamihu výskytu zvolenej udalosti. 

 Pre všetky ostatné zaznamenané udalosti (záložky, začiatok/koniec režimu 

značiek atď.) sa objaví hlásenie s informáciou, že daná udalosť nemá 

žiadne súvisiace údaje na zobrazenie. 

4.1.8 Panel programovania 

Panel programovania poskytuje rýchly prístup k hlavným príkazom aplikácie 

OMNI Smart Programmer pomocou týchto tlačidiel: 

 Interrogate (Dopytovať): Slúži na získanie aktuálnych hodnôt parametrov 

implantovanej pomôcky. 

 Program (Programovať): Slúži na odoslanie kompatibilného súboru 

hodnôt parametrov do generátora IPG. Toto tlačidlo bliká namodro vždy, 

keď dôjde k zmene hodnoty parametra a nie je prítomný konflikt 

parametrov. Znamená to, že naprogramované hodnoty parametrov 

generátora OPTIMIZER Smart IPG sú odlišné od zobrazených hodnôt 

parametrov. Ak je prítomný konflikt parametrov, toto tlačidlo je 

deaktivované, kým sa nevyrieši príslušný konflikt. 

 Cancel (Zrušiť)/Undo (Zrušiť zmenu): V závislosti od kontextu slúži na 

zrušenie ešte neodoslaných zmien alebo na obnovu hodnôt pred ostatným 

programovacím úkonom. 

 Stop (Zastaviť)/Start (Spustiť): V závislosti od kontextu slúži na 

deaktiváciu dodávania signálov CCM™ naprogramovaním parametra 

CCM Mode (Režim CCM) na CCM OFF (Vypnuté CCM) alebo na 

aktiváciu dodávania signálov CCM™ naprogramovaním parametra CCM 

Mode (Režim CCM) na CCM ON (Zapnuté CCM). 

 

Obrázok 47: Panel programovania 
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4.1.9 Panel konfliktov parametrov 

Na panele pod panelom programovania sa zobrazujú hlásenia o konfliktoch 

parametrov. Tieto hlásenia oznamujú, ktoré hodnoty parametrov sú v konflikte, 

prečo sú príslušné parametre v konflikte a názov príslušnej karty parametrov, 

pod ktorou sa parametre v konflikte nachádzajú. Keď kliknete na chybové 

hlásenie, objaví sa zoznam parametrov, ktoré sú v konflikte. Keď zvolíte 

parameter v tomto zozname, otvorí sa kontextové okno so všetkými jeho 

možnými hodnotami, ktoré umožňuje priamu zmenu hodnoty parametra 

v konflikte. Pozri časť 4.3.2 pre spôsoby riešenia konfliktov parametrov. 

 

Obrázok 48: Príklad hlásenia o konflikte parametrov na panele konfliktov parametrov 

 

 

 

4.1.10 Panel úloh 

Panel úloh je zobrazený vedľa panela programovania. 

Rôzne príkazy aplikácie OMNI Smart Programmer sú 

zoskupené pod týmito tlačidlami: 

 Follow Up (Kontrola) 

 Parameters (Parametre) 

 Štatistika 

 Log Files (Súbory denníka) 

 Remote (Vzdialená obsluha) 

 

                                                                                                                         

Obrázok 49: Panel úloh 

4.1.10.1 Follow Up (Kontrola) 

Panel Follow Up (Kontrola) obsahuje tieto karty s ich vlastnými panelmi: 

 Current Status (Aktuálny stav): slúži na zobrazenie aktuálneho 

stavu generátora IPG. 

 Sensing (Snímanie): obsahuje tlačidlá prahových hodnôt snímania 

predsiene, komory a LS, čo používateľovi umožňuje merať 

prahové hodnoty snímania predsiene a komory. 
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 AV Setup (Nastavenie AV): obsahuje tlačidlo Propose AV 

(Navrhnúť AV), ktoré používateľovi umožňuje určiť najlepšie 

hodnoty nastavenia okna AV. 

 LS Setup (Nastavenie LS): obsahuje tlačidlá LS Scan (Sken LS) 

a Propose AV (Navrhnúť AV), ktoré používateľovi umožňujú 

určiť najlepšie hodnoty nastavenia okna LS. 

 Impedance (Impedancia): obsahuje tlačidlá impedancie V a LS, 

ktoré používateľovi umožňujú merať impedancie zvodov V a LS. 

 Crosstalk Test (Test presluchu): obsahuje tlačidlo Crosstalk Start 

(Spustiť presluch), ktoré používateľovi umožňuje vykonať 

testovanie interakcie medzi generátorom OPTIMIZER Smart IPG 

a súbežnou implantovanou pomôckou. 

 

Obrázok 50: Karta Current Status (Aktuálny stav) 

 

Obrázok 51: Karta Sensing (Snímanie) 
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Obrázok 52: Karta AV Setup (Nastavenie AV) 

 

Obrázok 53: Karta LS Setup (Nastavenie LS) 

 

Obrázok 54: Karta Impedance (Impedancia) 

 

Obrázok 55: Karta Crosstalk Test (Test presluchu) 
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4.1.10.2 Parameters (Parametre) 

Panel Parameters (Parametre) obsahuje tieto karty s ich vlastnými 

panelmi: 

 Overview (Prehľad): obsahuje najdôležitejšie z parametrov, ktoré 

sa nachádzajú pod kartami A/V, LS a CCM™ Train & Schedule 

(Sekvencia a plán CCM™). 

 A/V: slúži na zobrazenie prevádzkového režimu ako aj parametrov 

snímania a časovania predsieňovej a komorovej časti srdca. 

 LS: obsahuje parametre pre mechanizmus lokálneho snímania. 

 CCM™ Train & Schedule (Sekvencia a plán CCM™): 

obsahuje parametre, ktoré definujú signál CCM™ a parametre 

na konfiguráciu plánu dodávania signálov CCM™. 

 Alarms (Alarmy): obsahuje parametre týkajúce sa alarmov, ktoré 

majú byť hlásené do nabíjačky. 

 Settings (Nastavenia): obsahuje tlačidlá pre tieto príkazy: 

o Set system time… (Nastaviť systémový čas...): Umožňuje 

používateľovi nastaviť systémový čas programátora OMNI II 

Programmer (so softvérom OMNI Smart Software). Je to 

podobné ako nastavenie času počítača. 

o IPG Version (Verzia IPG): Slúži na zobrazenie verzie 

firmvéru dopytovaného generátora IPG. 

o Interface battery (Batéria rozhrania): Prečíta napätie lítiovej 

batérie v skrinke rozhrania programátora OMNI II 

Programmer. 

o Interface version (Verzia rozhrania): Slúži na zobrazenie 

verzie firmvéru skrinky rozhrania programátora OMNI II 

Programmer. 

 

Obrázok 56: Karta Overview (Prehľad) 
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Obrázok 57: Karta A/V 

 

Obrázok 58: Karta LS 

 

Obrázok 59: Karta CCM™ Train & Schedule (Sekvencia a plán CCM™) 

 

Obrázok 60: Karta Alarms (Alarmy) 
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Obrázok 61: Karta Settings (Nastavenia) 

Hodnoty parametrov sa zobrazujú rôznymi spôsobmi: 

 Na aktiváciu/deaktiváciu parametrov (ako napr. CCM™ Channels 

(Kanály CCM™)) sa používajú začiarkavacie políčka a symbol  

znamená, že príslušná možnosť je zvolená. Na zmenu príslušnej 

možnosti zvoľte políčko naľavo od daného názvu parametra. 

 V prípade parametrov, ktoré majú súbor možných hodnôt, 

sa príslušná hodnota parametra zobrazuje v poli. Ak chcete zmeniť 

hodnotu (programátora) takýchto parametrov, zvoľte príslušnú 

hodnotu v poli a objaví sa okno so všetkými možnými hodnotami 

pre zvolený parameter. Na zmenu hodnoty daného parametra 

zvoľte novú hodnotu v zozname. Okrem toho majú okná 

zoznamov hodnôt v ľavom hornom rohu „pripináčik“. Ak zvolíte 

tento pripináčik, príslušné okno zostane otvorené (inak sa okno po 

výbere hodnoty automaticky zatvorí). Okno zoznamu hodnôt 

s aktivovaným pripináčikom zatvoríte výberom políčka X 

v pravom hornom rohu. 

Niektoré parametre priamo závisia na iných (ako napr. pomery a periódy). 

V takýchto prípadoch zmena hodnoty parametra automaticky spôsobí 

zmenu hodnoty parametrov, ktoré od neho priamo závisia. 

Existujú aj parametre, pre ktoré sú hodnoty platné len vtedy, keď sú 

aktivované niektoré iné parametre alebo keď majú určité hodnoty 

(napríklad keď je generátor OPTIMIZER Smart IPG nastavený na 

prevádzkový režim Standby (Pohotovostný) (OOO), nie sú platné žiadne 

parametre). Keď nastavenie určitého parametra v kontexte ostatných 

parametrov nedáva zmysel, jeho hodnota sa nezobrazí.  

Keď sa zvolí hodnota parametra, ktorá nie je kompatibilná s ostatnými 

hodnotami parametrov, dôjde ku konfliktu parametrov. V takejto situácii 

sa na panele konfliktov parametrov zobrazí chybové hlásenie (pozri časť 

4.1.9 pre viac informácií). Kým trvá konflikt parametrov, aplikácia OMNI 

Smart Programmer nepovolí programovanie generátora OPTIMIZER 

Smart IPG na nové hodnoty parametrov. Toto zaisťuje, že do generátora 

OPTIMIZER Smart IPG je možné stiahnuť len kompatibilné konfigurácie 

parametrov. Na vyriešenie príslušného konfliktu sa musia zvoliť nové 

hodnoty pre parametre v konflikte.  
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Pripomíname, že hodnoty parametrov zobrazené na obrazovke sú hodnoty 

programátora, ktoré sa môžu líšiť od aktuálnych hodnôt pomôcky. Pozri 

časť 4.3.1 pre informácie o použitej farebnej konvencii. 

4.1.10.3 Štatistika 

Panel Statistics (Štatistika) obsahuje tieto karty s ich vlastnými panelmi: 

 On - General (Zapnuté – všeobecné): slúži na zobrazenie počtu 

snímaných udalostí, periód a sekvencií počas plánovaného 

dodávania CCM™. 

 On - Inhibition (Zapnuté – potlačenie): slúži na zobrazenie počtu 

snímaných udalostí, ktoré potlačili CCM™ počas plánovaného 

dodávania CCM™. 

 Off - General (Vypnuté – všeobecné): slúži na zobrazenie počtu 

snímaných udalostí a periód, keď nie je naplánované dodávanie 

CCM™. 

 Off - Inhibition (Vypnuté – potlačenie): slúži na zobrazenie počtu 

snímaných udalostí, ktoré by potlačili CCM™, keď nie je 

naplánované dodávanie CCM™. 

 Last Session (Posledná relácia): slúži na zobrazenie počtu 

komorových udalostí a sekvencií dodaných počas poslednej 

naplánovanej relácie dodávania CCM™, percenta CCM™ 

dodaných počas poslednej naplánovanej relácie dodávania CCM™ 

a počtu epizód vybitia batérie. 

Panel každej karty je možné zobraziť v režime Numeric (Číselný) alebo 

Graph (Graf). 

 

Obrázok 62: Karta štatistiky On - General (Zapnuté – všeobecné) (číselné zobrazenie) 
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Obrázok 63: Karta štatistiky On - General (Zapnuté – všeobecné) (zobrazenie grafu) 

4.1.10.4 Log Files (Súbory denníka) 

Pri výbere tlačidla Log Files (Súbory denníka) sa príkazy programovania 

na hlavnom panele s nástrojmi zmenia na tieto príkazy pre 

súbory denníka: 

 Browse (Prehľadávať): slúži na otvorenie okna Marker (Značka) 

na zobrazenie. 

 Open Log (Otvoriť denník): slúži na otvorenie okna, ktoré 

používateľovi umožňuje vybrať zo zoznamu uložených súborov 

značiek. 

 Recording (Záznam): slúži na spustenie záznamu EKG pacienta. 

 Export Prog (Exportovať program): slúži na zápis textového 

súboru, ktorý obsahuje hodnoty aktuálnych parametrov. 

 Export Stats (Exportovať štatistiku): slúži na zápis textového 

súboru, ktorý obsahuje hodnoty štatistických počítadiel. 

 Export Marker (Exportovať značku): slúži na zápis textového 

súboru, ktorý obsahuje hodnoty značiek. 

 Up/Down (Nahor/nadol): slúži na otvorenie okna, ktoré 

používateľovi umožňuje prenos súborov denníka medzi aplikáciou 

OMNI Smart Programmer a vzdialeným serverom. 

 Compare (Porovnať): slúži na otvorenie okna, v ktorom sú 

zobrazené zistené rozdiely parametrov medzi starými hodnotami 

a aktuálnymi hodnotami. 

 

Obrázok 64: Panel s nástrojmi s príkazmi pre súbory denníka 
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4.1.10.5 Remote (Vzdialená obsluha) 

Pri výbere tlačidla Remote (Vzdialená obsluha) sa príkazy programovania 

na hlavnom panele s nástrojmi zmenia na tieto príkazy pre vzdialenú 

obsluhu: 

 Connect (Pripojiť): slúži na otvorenie okna OMNI II Programmer 

Client, ktoré používateľovi umožňuje iniciovať reláciu vzdialenej 

obsluhy. 

 Send Msg (Odoslať správu): slúži na otvorenie okna rýchlych 

správ, ktoré používateľovi umožňuje výmenu rýchlych správ so 

vzdialeným párom. 

 Master (Nadradený režim): slúži na prepnutie aplikácie OMNI 

Smart Programmer do nadradeného režimu, ktorý používateľovi 

umožňuje ovládať programátor. 

 Slave (Podriadený režim): slúži na prepnutie aplikácie OMNI 

Smart Programmer do podriadeného režimu a umožňuje 

vzdialenému používateľovi ovládať miestny programátor. 

 Client (Klient): slúži na zobrazenie okna OMNI II Programmer 

Client (ak bola iniciovaná relácia vzdialenej obsluhy). 

 

Obrázok 65: Panel s nástrojmi s príkazmi pre vzdialenú obsluhu 

 

4.1.11 Stavový panel 

Aktuálna udalosť komunikácie (napríklad Interrogation (Dopytovanie), 

Programming (Programovanie), Ready (Pripravené)) sa zobrazuje na poslednom 

riadku obrazovky spolu s percentom nabitia batérie laptopu a systémovým 

dátumom a časom. 

 

Obrázok 66: Stavový panel 

4.2 Dopytovanie 

4.2.1 Komunikácia s implantovaným generátorom OPTIMIZER Smart IPG 

Umiestnite programovací modul nad miesto implantácie do vzdialenosti nie viac 

ako 3,5 cm od implantovaného generátora OPTIMIZER Smart IPG. Blikajúce 

zelené alebo žlté svetlo na indikátore sily signálu znamená, že generátor IPG je 

v rámci komunikačného rozsahu programovacieho modulu. Blikajúce červené 

svetlo znamená, že vzdialenosť je príliš veľká a komunikácia môže byť náročná. 

Žiadne svetlo znamená, že programovací modul a generátor OPTIMIZER Smart 

IPG sú úplne mimo komunikačného rozsahu alebo že batéria generátora 

OPTIMIZER Smart IPG je úplne vybitá, kvôli čomu nie je generátor schopný 

komunikovať s programovacím modulom. 
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4.2.2 Dopytovanie generátora OPTIMIZER Smart IPG 

Čítanie hodnôt parametrov generátora OPTIMIZER Smart IPG: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad miesto implantácie generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

 Vykonajte jeden z týchto krokov: 

o Stlačte tlačidlo Interrogate (Dopytovať) na programovacom 

module alebo 

o Zvoľte tlačidlo Interrogate (Dopytovať) na panele s nástrojmi, alebo 

o Zvoľte tlačidlo Interrogate (Dopytovať) na panele 

programovania, alebo 

o Stlačte klávesovú skratku <Ctrl+I>. 

Ak je dopytovanie úspešné, v aplikácii OMNI Smart Programmer sa zobrazí 

hlásenie „Interrogation OK“ (Dopytovanie v poriadku). Model pomôcky, 

sériové číslo, aktuálny stav terapie srdcovou kontrakčnou moduláciou a aktuálny 

stav nabitia batérie dopytovaného generátora OPTIMIZER Smart IPG sa objavia 

na panele pomôcky na obrazovke programátora. 

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, dopytovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania komunikácie 

sa na obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Interrogation Error“ (Chyba 

dopytovania) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel (Zrušiť). 

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať zmenou umiestnenia 

programovacieho modulu a výberom tlačidla Retry (Znova) alebo stlačením 

tlačidla Interrogate (Dopytovanie) na programovacom module. 

4.3 Zmena hodnôt parametrov 

Hodnoty parametrov sa nachádzajú na paneloch Parameters (Parametre) a Follow Up 

(Kontrola) a je ich možné zobraziť a meniť výberom jednej z kariet na týchto paneloch 

a následne výberom jedného z parametrov na príslušnom panele. 

Zmena hodnoty parametra: 

 Zvoľte kartu parametra, ktorý chcete zmeniť. 

 Zvoľte hodnotu parametra, ktorú chcete zmeniť. Objaví sa okno so všetkými 

možnými hodnotami pre daný parameter. 

 Vyberte novú hodnotu z príslušného zoznamu. Táto hodnota bude novou 

hodnotou daného parametra. 

 Začiarkavacie políčka sa používajú na aktiváciu/deaktiváciu parametrov. Symbol 

začiarknutia () znamená, že daná možnosť je zvolená. Na zmenu príslušnej 

možnosti zvoľte políčko naľavo od daného názvu parametra. 

Ak nastavenie určitej hodnoty parametra nie je použiteľné v kontexte ostatných 

zvolených parametrov, táto hodnota sa nezobrazí. 

Poznámka: Hodnoty parametrov zobrazené na obrazovke programátora sa neodošlú 

do pomôcky IPG, kým sa nevydá príkaz Program (Programovať). 
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Poznámka: Počas zmeny parametrov na obrazovke programátora nie je nutné držať 

programovací modul nad generátorom OPTIMIZER Smart IPG. Keď je zmenený 

parameter pripravený na naprogramovanie do pomôcky, správne umiestnite 

programovací modul nad miesto implantácie, a potom vydajte príkaz Program 

(Programovať). 

4.3.1 Farebná konvencia parametrov 

Na označenie hodnôt parametrov programátora a konfliktov sa používa táto 

farebná konvencia: 

 Čierna: pre aktuálne hodnoty parametrov generátora OPTIMIZER Smart 

IPG; t.j. posledné dopytované/naprogramované hodnoty parametrov. 

 Modrá: pre zmenené povolené hodnoty; t.j. hodnoty parametrov odlišné 

od naprogramovaných hodnôt, ktoré keď sa zvolia, nebudú mať 

za následok konflikt parametrov. 

 Červená: pre zmenené nepovolené hodnoty; t.j. hodnoty parametrov 

odlišné od naprogramovaných hodnôt, ktoré keď sa zvolia, budú mať 

za následok konflikt parametrov. 

Farebná konvencia čierna/modrá/červená (naprogramované, čakajúce, konflikt) 

sa tiež používa v zozname možných hodnôt pre konkrétny parameter. Takto môže 

používateľ vidieť všetky tri typy hodnôt parametrov zobrazené v zozname 

výberov pre parameter a dopredu vedieť, či výber konkrétnej hodnoty parametra 

bude alebo nebude mať za následok konflikt parametrov. 

4.3.2 Konflikty parametrov 

Keď sa zvolia hodnoty parametrov, ktoré nie sú vzájomne kompatibilné, dôjde ku 

konfliktu parametrov. Typické konflikty vznikajú pri pokusoch 

o naprogramovanie intervalov časovania, ktorých súčet je menší ako iný 

naprogramovaný parameter. Aplikácia OMNI Smart Programmer nepovolí 

naprogramovanie generátora OPTIMIZER Smart IPG hodnotami parametrov, 

ktoré budú mať za následok konflikt parametrov. 

Keď dôjde ku konfliktu parametrov, hodnoty parametrov v konflikte sa zobrazia 

červenou farbou. Okrem toho sa na panele programovania zobrazí chybové 

hlásenie pre každý parameter v konflikte.  

Chybové hlásenie konfliktu parametrov obsahuje tieto informácie: 

 Ktoré hodnoty parametrov sú v konflikte. 

 Vysvetlenie príčiny vzniku príslušného konfliktu. 
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Na vyriešenie konfliktu parametrov sa musia zvoliť nové hodnoty pre parametre, 

ktoré spôsobujú príslušný konflikt. Parametre v konflikte je možné veľmi rýchlo 

zobraziť týmto spôsobom: 

 Zvoľte príslušné chybové hlásenie. Objaví sa zoznam parametrov 

v konflikte. 

 Zvoľte názov parametra v tomto zozname na zobrazenie tabuľky všetkých 

jeho možných hodnôt. 

 Zvoľte novú „modrú“ hodnotu pre príslušný parameter zo zoznamu 

hodnôt parametra. 

Parametre v konflikte je tiež možné nájsť priamo pod panelmi Follow Up 

(Kontrola) alebo Parameters (Parametre), keďže príslušné hodnoty sú zobrazené 

červenou farbou. Vyhľadajte názvy kariet súvisiacich s daným konfliktom 

v hlásení o konflikte parametrov zobrazenom na panele konfliktov parametrov. 

Upozorňujeme, že je dovolené zvoliť parameter, ktorý spôsobuje konflikt, pod 

podmienkou, že sa zmení iná hodnota parametra, ktorá daný konflikt vyrieši. 

4.4 Programovanie 

4.4.1 Programovanie generátora OPTIMIZER Smart IPG 

Programovanie generátora OPTIMIZER Smart IPG je povolené len vtedy, 

keď nespôsobí žiadny konflikt parametrov. 

Tlačidlo Program (Programovať) bude indikovať, či je zmenená hodnota 

parametra povolená, a to takto: 

 Tlačidlo bude deaktivované, ak je prítomný konflikt parametrov. 

 Tlačidlo bude blikať namodro, keď došlo k zmene hodnôt parametrov 

a nie je prítomný konflikt parametrov. 

Programovanie zmenených hodnôt parametrov: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad miesto implantácie generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

 Vykonajte jeden z týchto krokov (príslušné možnosti budú aktivované len 

vtedy, keď nie je prítomný konflikt parametrov): 

o Stlačte tlačidlo Program (Programovať) na programovacom 

module alebo 

o Zvoľte tlačidlo Program (Programovať) na panele s nástrojmi, alebo 

o Zvoľte tlačidlo Program (Programovať) na panele programovania,  

o Stlačte klávesovú skratku <Ctrl+P>. 

Ak je programovanie úspešné, v aplikácii OMNI Smart Programmer sa zobrazí 

hlásenie „Programming OK“ (Programovanie v poriadku). 



 

94 

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, programovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania 

komunikácie sa na obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Programming 

Error“ (Chyba programovania) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel 

(Zrušiť). 

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať zmenou umiestnenia 

programovacieho modulu a výberom tlačidla Retry (Znova) alebo stlačením 

tlačidla Program (Programovanie) na programovacom module. 

Upozorňujeme, že po vykonaní príkazu Program (Programovať) sa zmenené 

hodnoty parametrov na obrazovke aplikácie OMNI Smart Programmer zmenia na 

čierne, čo bude znamenať, že sú teraz naprogramovanými hodnotami parametrov 

generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

4.4.2 Funkcie Cancel (Zrušiť) a Undo (Zrušiť zmenu) 

Zmeny hodnôt parametrov je možné resetovať na predchádzajúce hodnoty dvomi 

rôznymi spôsobmi. Metóda použitá na resetovanie zmenených parametrov závisí od 

toho, či zmenené parametre boli alebo neboli naprogramované do generátora 

OPTIMIZER Smart IPG. 

4.4.2.1 Cancel (Zrušiť) 

Ak došlo k zmene ľubovoľných hodnôt parametrov, ktoré ešte neboli 

naprogramované do generátora OPTIMIZER Smart IPG, príkaz Cancel 

(Zrušiť) vykoná reset príslušných hodnôt parametrov na ostatný súbor 

dopytovaných/naprogramovaných hodnôt. 

Ak chcete zrušiť zmeny, vykonajte jeden z týchto krokov: 

 Zvoľte tlačidlo Cancel (Zrušiť) na panele programovania. Toto 

tlačidlo je aktivované len vtedy, keď došlo k zmene hodnoty 

parametra; alebo 

 Zvoľte tlačidlo Cancel (Zrušiť) na panele s nástrojmi, alebo 

 Stlačte klávesovú skratku <Esc>. 

Upozorňujeme, že po vykonaní príkazu Cancel (Zrušiť) sa príslušné 

hodnoty parametrov na obrazovkách aplikácie OMNI Smart Programmer 

zmenia na čierne, keďže sú rovnaké ako hodnoty parametrov v generátore 

OPTIMIZER Smart IPG. Ak nedošlo k dopytovaniu žiadnej pomôcky 

a údaje parametrov boli načítané zo súboru .tip, zobrazené hodnoty 

parametrov sú hodnoty uložené v štandarde (súbore .tip). 

4.4.2.2 Undo (Zrušiť zmenu) 

Ak bol generátor OPTIMIZER Smart IPG preprogramovaný novým 

súborom hodnôt parametrov, príkaz Undo (Zrušiť zmenu) vykoná reset 

príslušných hodnôt parametrov na predchádzajúci súbor 

naprogramovaných hodnôt. 
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Ak chcete zrušiť posledné programovanie, vykonajte jeden z týchto 

krokov: 

 Zvoľte tlačidlo Undo (Zrušiť zmenu) na panele programovania. 

Toto tlačidlo je aktivované len po vykonaní príkazu Program 

(Programovať); alebo  

 Zvoľte tlačidlo Undo (Zrušiť zmenu) na panele s nástrojmi. 

Toto tlačidlo je aktivované len po vykonaní príkazu Program 

(Programovať); alebo 

 Stlačte klávesovú skratku <Ctrl+U>. 

Ak je príkaz Undo (Zrušiť zmenu) úspešný, v aplikácii OMNI Smart 

Programmer sa zobrazí hlásenie „Programming OK“ (Programovanie 

v poriadku). 

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, príkaz Undo (Zrušiť zmenu) môže byť neúspešný. V prípade 

zlyhania komunikácie sa na obrazovke programátora zobrazí hlásenie 

„Programming Error“ (Chyba programovania) spolu s možnosťami 

Retry (Znova) a Cancel (Zrušiť). 

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať premiestnením programo-

vacieho modulu a výberom tlačidla Retry (Znova). 

4.5 Používanie štandardov 

Niektoré štandardné kombinácie parametrov sú užitočné v určitých klinických situáciách. 

Špecifické programy je možné uložiť ako štandardy (tiež známe ako používateľské 

predvoľby). Súbory obsahujúce štandard majú špeciálny formát, ktorý dokáže 

interpretovať len aplikácia OMNI Smart Programmer. Prípona týchto súborov je „.tip“. 

Údaje sa zo súborov .tip čítajú a do nich zapisujú pomocou príkazov Open (Otvoriť)  

a Save (Uložiť) aplikácie OMNI Smart Programmer. Aplikácia OMNI Smart 

Programmer ako taká sa môže tiež používať ako editor štandardov. 

Táto časť obsahuje informácie o používaní a ukladaní konfigurácií hodnôt parametrov. 

4.5.1 Otvorenie štandardného súboru 

Ak chcete otvoriť štandardný (.tip) súbor, vykonajte jeden z týchto krokov: 

 zvoľte tlačidlo Open (Otvoriť) na panele s nástrojmi alebo 

 stlačte klávesovú skratku <Ctrl+O>. 

 Otvorí sa kontextové okno Open (Otvoriť) obsahujúce názvy 

a umiestnenia štandardných súborov, ktoré je možné načítať. Zvoľte 

štandardný súbor, a potom kliknite na Open (Otvoriť). 
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Keď sa hodnoty parametrov načítajú zo štandardu, tieto hodnoty sa stanú 

aktuálnymi hodnotami parametrov zobrazenými na obrazovke programátora. 

Z tohto vyplýva, že: 

 Ak bol generátor OPTIMIZER Smart IPG dopytovaný pred otvorením 

štandardného súboru, hodnoty príslušného štandardu, ktoré sú odlišné od 

príslušných hodnôt parametrov pomôcky, sa zobrazia modrou farbou 

a názov príslušného súboru .tip sa objaví v záhlaví okna. 

 Ak nedošlo k dopytovaniu pomôcky, hodnoty štandardu sa zobrazia 

čiernou farbou a názov príslušného štandardu sa objaví v záhlaví okna. 

4.5.2 Uloženie štandardného súboru 

Uloženie súboru hodnôt parametrov do štandardného (.tip) súboru: 

 Zvoľte tlačidlo Save (Uložiť) na panele s nástrojmi. 

 Otvorí sa kontextové okno Save As (Uložiť ako). Zadajte názov 

štandardu, ktorý sa má uložiť, a potom kliknite na Save (Uložiť). 

4.6 Načítanie a exportovanie informácií 

4.6.1 Načítanie súborov denníka 

Načítanie súboru denníka: 

 Zvoľte tlačidlo Log Files (Súbory denníka) na panele úloh. 

 Zvoľte tlačidlo Open Log (Otvoriť denník) na panele s nástrojmi. 

 Otvorí sa kontextové okno Open (Otvoriť), ktoré obsahuje názvy súborov 

značiek, ktoré je možné načítať. Zvoľte súbor značiek, a potom kliknite 

na Open (Otvoriť). 

Otvorí sa okno značiek a farba textu v okne denníka sa zmení na modrú, 

čo znamená, že príslušný denník nezodpovedá dopytovanej pomôcke. 

4.6.2 Exportovanie údajov 

Uloženie aktuálnych hodnôt parametrov, štatistických počítadiel a značiek panela 

denníka ako textových súborov: 

 Zvoľte tlačidlo Log Files (Súbory denníka) na panele úloh. 

 Zvoľte tlačidlo Export Prog (Exportovať program) na panele s nástrojmi 

na exportovanie hodnôt parametrov. 

 Zvoľte tlačidlo Export Stats (Exportovať štatistiku) na panele 

s nástrojmi na exportovanie štatistiky pomôcky. 

 Zvoľte tlačidlo Export marker (Exportovať značku) na panele 

s nástrojmi na exportovanie obsahu panela denníka. 

Vo všetkých prípadoch sa najprv otvorí kontextové okno Open (Otvoriť), kde sa 

musí zvoliť názov súboru značiek súvisiaci s príslušnou pomôckou. 

Potom sa otvorí okno Save (Uložiť), ktoré umožní používateľovi zadať príslušný 

názov a, v prípade potreby, vytvoriť nový priečinok pre súbor, ktorý sa má 

exportovať. 
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4.7 Denník a záznam EKG 

4.7.1 Denník 

Aplikácia OMNI Smart Programmer vedie denník všetkých svojich interakcií  

s generátorom OPTIMIZER Smart IPG. Tento záznam je možné používať ako 

register na rýchly prístup k špecifickým údajom spojeným s komunikáciami. 

Rovnako je možné nastaviť záložky na získanie rýchleho prístupu k špecifickým 

udalostiam a stavom, ktorým treba v EKG pacienta venovať špeciálnu pozornosť. 

Nižšie je uvedený popis základných funkcií denníka: 

 Denník pre konkrétny generátor OPTIMIZER Smart IPG sa vytvorí pri 

prvom dopytovaní tejto pomôcky. 

 Každá komunikačná udalosť, ktorá sa udeje medzi aplikáciou  

OMNI Smart Programmer a generátorom OPTIMIZER Smart IPG,  

sa objaví v okne Log Bar (Panel denníka) spolu s dátumom a časom 

každej interakcie. 

 Ak chcete získať viac informácií o udalosti v denníku, dvakrát kliknite na 

príslušnú udalosť na panele denníka. Ak sú so zvolenou udalosťou spojené 

údaje, udejú sa tieto možnosti: 

o Ak dôjde k výberu udalosti Interrogation (Dopytovanie) alebo 

Programming (Programovanie), hodnoty parametrov zobrazené 

aplikáciou OMNI Smart Programmer sú súborom hodnôt prítomných  

v okamihu výskytu zvolenej udalosti. 

o Ak dôjde k výberu udalosti zahŕňajúcej výraz Statistics (Štatistika) 

(vymazanie/načítanie/resetovanie), hodnoty na panele štatistiky sa 

nastavia na hodnoty prítomné v okamihu výskytu zvolenej udalosti. 

 Pre všetky ostatné zaznamenané udalosti (začiatok/koniec režimu značiek 

atď.) sa objaví hlásenie s informáciou, že daná udalosť nemá žiadne 

súvisiace údaje na zobrazenie. 

4.7.2 Záznam EKG 

Slúži na záznam EKG pacienta: 

 Zvoľte tlačidlo Log Files (Súbory denníka) na panele úloh. 

 Zvoľte tlačidlo Recording (Záznam) na panele s nástrojmi. 

Zastavenie záznamu EKG sa musí vykonať tým istým postupom. 

Keď je generátor OPTIMIZER Smart IPG nastavený na Marker Mode (Režim 

značiek), EKG sa začne zaznamenávať automaticky. Keď sa Marker Mode 

(Režim značiek) zastaví, zastaví sa aj záznam EKG. 

V zázname EKG sa značky zobrazujú rovnako ako v okne Marker (Značka). 

(Pozri časť 4.12 pre viac informácií o značkách.) 

Segmenty zaznamenaného ECG sú zobrazené v okne Marker (Značka). 
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4.8 Núdzové programovanie 

V prípade núdze môže programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) naprogramovať generátor OPTIMIZER Smart IPG súborom bezpečných 

parametrov [režim Standby (Pohotovostný) (OOO), CCM OFF (Vypnuté CCM)].  

Toto núdzové programovanie je možné vykonať, aj keď je programátor vypnutý  

(buď je tabletový počítač vypnutý, alebo nefunguje). 

4.8.1 Núdzové programovanie, keď je programátor vypnutý 

Poznámka: Aj keď je programátor vypnutý, programovací modul musí byť pred 

použitím funkcie núdzového programovania aj tak zapojený do skrinky rozhrania 

programátora OMNI II Programmer. 

Naprogramovanie generátora OPTIMIZER Smart IPG súborom bezpečných 

parametrov, keď je programátor OMNI Smart Programmer vypnutý: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad miesto implantácie generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

 Stlačte tlačidlo núdzového programovania na programovacom module. 

Ak je núdzové programovanie úspešné, svetelný indikátor núdzového 

programovania na programovacom module na niekoľko sekúnd zabliká. 

Výstraha: Keď sa funkcia núdzového programovania používa s vypnutým 

programátorom OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software), programovací modul používa lítiovú batériu s dlhou 

životnosťou v skrinke rozhrania programátora OMNI II Programmer. 

Nabitie tejto batérie sa spotrebúva len vtedy, keď je rozhranie 

programátora odpojené od tabletového počítača alebo keď je 

programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) vypnutý pri vykonávaní núdzového programovania. Aj keď 

je odhadovaná priemerná životnosť lítiovej batérie v skrinke rozhrania 

programátora OMNI II Programmer 54 mesiacov, napätie lítiovej 

batérie v skrinke rozhrania programátora OMNI II Programmer je 

nutné pravidelne kontrolovať, aby ste sa uistili, že batéria nie je 

vybitá. Hodnotu napätia tejto batérie je možné odčítať výberom ikony 

Interface battery (Batéria rozhrania) pod kartou Settings 

(Nastavenia) na panele Parameters (Parametre) na obrazovke aplikácie 

OMNI Smart Programmer. Ak je napätie tejto batérie nižšie ako 

2,5 V, batéria v skrinke rozhrania programátora OMNI II Programmer 

sa musí vymeniť. V prípade potreby výmeny batérie kontaktujte 

svojho zástupcu spoločnosti Impulse Dynamics. Výmenu tejto batérie 

nemá vykonávať operátor. 

Na vykonanie akejkoľvek inej operácie je nutné zapnúť systém programátora 

OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software). 

4.8.2 Núdzové programovanie, keď je programátor zapnutý 

Pomocou príkazu Urgent Programming (Urgentné programovanie) je možné 

generátor OPTIMIZER Smart IPG naprogramovať súborom bezpečných 

parametrov [režim Standby (Pohotovostný) (OOO), CCM OFF (Vypnuté CCM)]. 
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Naprogramovanie generátora OPTIMIZER Smart IPG súborom bezpečných 

parametrov: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad miesto implantácie generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

 Vykonajte jeden z týchto krokov: 

o Stlačte tlačidlo núdzového programovania na programovacom 

module alebo 

o Zvoľte tlačidlo Urgent (Urgentné) na panele s nástrojmi, alebo 

o Stlačte tlačidlo F4 na klávesnici tabletového počítača.  

Ak je operácia urgentného programovania úspešná, na programátore sa zobrazí 

hlásenie „Urgent Programming OK“ (Urgentné programovanie v poriadku). 

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, operácia urgentného programovania môže byť neúspešná. 

V prípade zlyhania komunikácie sa na obrazovke programátora zobrazí hlásenie 

„Urgent Programming Error“ (Chyba urgentného programovania) spolu 

s 3 krátkymi výstražnými pípnutiami a možnosťami Retry (Znova) a Cancel 

(Zrušiť). 

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať zmenou umiestnenia 

programovacieho modulu a výberom tlačidla Retry (Znova) alebo stlačením 

tlačidla núdzového programovania na programovacom module. 

Po úspešnej operácii urgentného programovania sa generátor OPTIMIZER 

Smart IPG nastaví do režimu Standby (Pohotovostný) (OOO), CCM OFF 

(Vypnuté CCM). 

4.9 Režim magnetu 

Ak umiestníte magnet stimulátora nad miesto implantácie generátora OPTIMIZER 

Smart IPG a podržíte ho v tesnej blízkosti tejto pomôcky aspoň na dva srdcové cykly  

(2 – 3 sekundy), uvediete generátor OPTIMIZER Smart IPG do stavu Permanent Off 

(Trvale vypnuté). Tento stav Permanent Off (Trvale vypnuté) zostane aktívny aj po 

odstránení magnetu z miesta implantácie. 

Generátor OPTIMIZER Smart IPG v tomto stave nedodáva signály CCM™, aj keď 

sníma a klasifikuje srdcové udalosti. Tento stav Permanent Off (Trvale vypnuté) 

je možné zmeniť len preprogramovaním generátora OPTIMIZER Smart IPG pomocou 

aplikácie OMNI Smart Programmer pod dohľadom lekára. 

Poznámka: Táto funkcia je užitočná na vypnutie dodávania signálov CCM™, keď nie je 

k dispozícii programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

(napríklad, keď je nutné vykonať STAT EKG u pacienta na urgentnom príjme, ktorý nie 

je vybavený programátorom OMNI II Programmer so softvérom OMNI Smart Software). 

4.10 Resetovanie generátora OPTIMIZER Smart IPG 

Generátor OPTIMIZER Smart IPG má ochranné mechanizmy, ktoré udržiavajú vnútornú 

konzistenciu tohto systému. Tieto mechanizmy detegujú výskyty vnútorných 

nezrovnalostí (napr. hodiny neoscilujú s očakávanou frekvenciou). 
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Ak dôjde k tomuto nepravdepodobnému typu poruchy, generátor OPTIMIZER  

Smart IPG sa prepne do bezpečného stavu s označením režim „DOWN“ (Vypnutie).  

V režime „DOWN“ (Vypnutie) generátor OPTIMIZER Smart IPG nedodáva  

signály CCM™ a v niektorých prípadoch ani nesníma srdcové udalosti. Tento stav je 

možné zmeniť len resetovaním generátora OPTIMIZER Smart IPG pomocou aplikácie 

OMNI Smart Programmer pod dohľadom lekára. 

Resetovanie generátora OPTIMIZER Smart IPG: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací modul 

nad miesto implantácie generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

 Zvoľte tlačidlo Reset (Resetovať) na panele s nástrojmi. 

Ak je resetovanie generátora OPTIMIZER Smart IPG úspešné, na obrazovke 

programátora sa zobrazí hlásenie „Reset Device OK“ (Resetovanie pomôcky 

v poriadku).  

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom implantácie, 

resetovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania komunikácie sa na obrazovke 

programátora zobrazí hlásenie „Reset Device Error“ (Chyba resetovania pomôcky) 

spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel (Zrušiť). 

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať premiestnením programovacieho modulu 

a výberom tlačidla Retry (Znova). 

DÔLEŽITÉ: Ak sa prístroj nachádza v režime „DOWN“ (Vypnutie), pred jeho 

resetovaním túto udalosť zdokumentujte. Po zaznamenaní príčiny príslušnej zmeny stavu 

zobrazenej v aplikácii OMNI Smart Programmer kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti 

Impulse Dynamics. Uveďte aj informácie o naprogramovanom režime, v ktorom došlo  

k príslušnej zmene stavu, a akékoľvek podmienky, ktoré mohli spôsobiť prepnutie 

pomôcky do režimu „DOWN“ (Vypnutie). 

4.11 Spustenie dodávania signálov CCM™ 

4.11.1 Možnosti prevádzkových režimov 

Prevádzkový stav generátora OPTIMIZER Smart IPG sa nastavuje pomocou 

tlačidla Mode (Režim) na panele pomôcky. Keď zvolíte parameter Mode 

(Režim), zobrazí sa kontextová ponuka Mode (Režim). 

 

Obrázok 67: Kontextová ponuka Mode (Režim) 
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Možnosti prevádzkových režimov sú: 

 Pohotovostný režim Standby (OOO): Pomôcka sa prepne do 

bezpečného režimu bez dodávania signálov CCM™. 

 Aktívny režim ODO-LS-CCM: Pomôcka používa udalosti z predsiene, 

komory a lokálneho snímania ako spúšťače dodávania signálov CCM™. 

 Aktívny režim OVO-LS-CCM: Pomôcka používa len udalosti z komory 

a lokálneho snímania ako spúšťače dodávania signálov CCM™. 

Programovanie prevádzkového režimu do generátora OPTIMIZER Smart IPG: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad miesto implantácie generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

 Zvoľte parameter Mode (Režim) na panele pomôcky. 

 Vyberte príslušný prevádzkový režim z kontextovej ponuky Mode 

(Režim). 

 Vydajte príkaz Program (Programovať) vykonaním jedného z týchto 

krokov: 

o Stlačte tlačidlo Program (Programovať) na programovacom 

module alebo 

o Zvoľte tlačidlo Program (Programovať) na panele s nástrojmi, alebo 

o Zvoľte tlačidlo Program (Programovať) na panele programovania 

Ak je programovanie úspešné, v aplikácii OMNI Smart Programmer sa zobrazí 

hlásenie „Programming OK“ (Programovanie v poriadku). 

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, programovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania 

komunikácie sa na obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Programming 

Error“ (Chyba programovania) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel 

(Zrušiť). 

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať zmenou umiestnenia 

programovacieho modulu a výberom tlačidla Retry (Znova) alebo stlačením 

tlačidla Program (Programovanie) na programovacom module. 

4.11.2 Možnosti dodávania signálov CCM™ 

Dodávanie signálov CCM™ generátorom OPTIMIZER Smart IPG sa nastavuje 

pomocou parametra CCM Mode (Režim CCM) na panele pomôcky. 

Keď zvolíte parameter CCM Mode (Režim CCM), zobrazí sa kontextová ponuka 

CCM Mode (Režim CCM). 

 

Obrázok 68: Kontextová ponuka CCM Mode (Režim CCM) 
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Možnosti režimov CCM sú: 

 CCM OFF (Vypnuté CCM) 

 Continuous (Nepretržité): Len na testovacie účely. 

Výstraha: Generátor OPTIMIZER Smart IPG NESMIE BYŤ NIKDY 

PONECHANÝ v režime Continuous (Nepretržité). 

 Timed (Časované): Signály CCM™ budú dodávané podľa plánu na karte 

CCM™ Schedule (Plán CCM™). 

Výber režimu Continuous (Nepretržité) spôsobí zobrazenie okna s výstrahou. 

Toto okno sa bude znova zobrazovať pri každom vydaní príkazu programovania 

na pripomenutie operátorovi, že generátor OPTIMIZER Smart IPG je stále 

nastavený v režime Continuous (Nepretržité). Neúmyselné predĺžené používanie 

režimu Continuous (Nepretržité) spôsobí skrátenie životnosti batérie generátora 

OPTIMIZER Smart IPG, ktoré si bude vyžadovať časté dobíjania. 

 

Obrázok 69: Výstraha o nepretržitom dodávaní CCM™ 

Programovanie režimu CCM do generátora OPTIMIZER Smart IPG: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad miesto implantácie generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

 Zvoľte parameter CCM Mode (Režim CCM) na panele pomôcky. 

 Vyberte príslušný režim CCM z kontextovej ponuky CCM Mode 

(Režim CCM). 

 Vydajte príkaz Program (Programovať) vykonaním jedného z týchto 

krokov: 

o Stlačte tlačidlo Program (Programovať) na programovacom module 

alebo 

o Zvoľte tlačidlo Program (Programovať) na panele s nástrojmi, alebo 

o Zvoľte tlačidlo Program (Programovať) na panele programovania. 

Ak je programovanie úspešné, v aplikácii OMNI Smart Programmer sa zobrazí 

hlásenie „Programming OK“ (Programovanie v poriadku). 

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, programovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania 

komunikácie sa na obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Programming 

Error“ (Chyba programovania) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel 

(Zrušiť). 



 

103 

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať zmenou umiestnenia 

programovacieho modulu a výberom tlačidla Retry (Znova) alebo stlačením 

tlačidla Program (Programovanie) na programovacom module. 

4.12 Udalosti značiek 

Aplikáciu OMNI Smart Programmer je možné použiť na nastavenie pomôcky 

OPTIMIZER Smart IPG do Marker Mode (Režim značiek). Značky sú príznaky, ktoré 

predstavujú rôzne stavy pomôcky a udalosti detegované počas jej prevádzky. V tomto 

režime sa všetky udalosti detegované a vygenerované pomôckou OPTIMIZER Smart IPG 

zobrazia v okne EKG synchronizované so signálom EKG pacienta. Značky slúžia na 

analýzu správania generátora IPG s rôznymi naprogramovanými parametrami. 

4.12.1 Zapnutie značiek 

Nastavenie generátora OPTIMIZER Smart IPG do režimu značiek: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad miesto implantácie generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

 Zvoľte tlačidlo Marker (Značka) na panele s nástrojmi. 

Ak je programovanie úspešné, na obrazovke programátora sa zobrazí hlásenie 

„Start marker mode“ (Spustiť režim značiek). V ECG Window (Okno EKG) 

aplikácie OMNI Smart Programmer sa zobrazí panel, na ktorom sa budú 

zobrazovať udalosti značiek podľa ich výskytu. 

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, nastavenie generátora OPTIMIZER Smart IPG do režimu značiek 

môže byť neúspešné a na obrazovke programátora sa zobrazí hlásenie „Marker 

mode error“ (Chyba režimu značiek) spolu s možnosťami Retry (Znova) 

a Cancel (Zrušiť).  

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať premiestnením programovacieho 

modulu a výberom tlačidla Retry (Znova). 

4.12.2 Vypnutie značiek 

Vypnutie režimu značiek: 

 Zvoľte tlačidlo Marker (Značka) na panele s nástrojmi alebo 

 Odstráňte programovací modul z oblasti implantácie. Ak programovací 

modul nemôže komunikovať s generátorom OPTIMIZER Smart IPG, režim 

značiek sa automaticky zruší. 

Vo všetkých prípadoch sa na obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Marker 

mode end OK“ (Ukončenie režimu značiek v poriadku). 

Kedykoľvek dôjde k príkazu komunikácie medzi pomôckou OPTIMIZER  

Smart IPG aplikáciou OMNI Smart Programmer (programovanie, čítanie 

štatistiky, meranie impedancií atď.), režim značiek sa automaticky ukončí a opäť 

sa aktivuje po dokončení príslušnej komunikácie. 
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4.12.3 Snímané udalosti 

Snímané udalosti sú označené značkami v podobe farebných čiar pod základnou 

úrovňou, ktoré používajú tieto farebné konvencie: 

 Purpurová: Snímaná udalosť predsiene 

 Zelená: Snímaná udalosť komory 

 Čierna: Udalosť lokálneho snímania 

4.12.4 Dodanie sekvencie CCM™ 

Dodávanie signálov CCM™ je označené značkou v tvare modrého obdĺžnika, 

ktorého šírka je úmerná trvaniu signálu CCM™. 

4.12.5 Podmienky potlačenia CCM™ 

Zobrazujú sa označenia pre tieto udalosti: 

 PVC: dve susediace snímané udalosti komory bez intervenujúcej snímanej 

udalosti predsiene. (Len aktívny režim ODO-LS-CCM) 

 AT: predsieňová frekvencia nad limitom frekvencie predsieňovej 

tachykardie. (Len aktívny režim ODO-LS-CCM) 

 VT: komorová frekvencia nad limitom frekvencie komorovej tachykardie. 

(Len aktívny režim OVO-LS-CCM) 

 A Noise (Šum A): šum detegovaný kanálom snímania predsiene. (Len 

aktívny režim ODO-LS-CCM) 

 V Noise (Šum V): šum detegovaný kanálom snímania komory. 

 Long AV (Dlhé AV): snímaný interval AV prekračuje limit „Long AV“ 

(Dlhé AV). (Len aktívny režim ODO-LS-CCM) 

 Short AV (Krátke AV): snímaný interval AV je kratší ako limit „Short 

AV“ (Krátke AV). (Len aktívny režim ODO-LS-CCM) 

4.12.6 Stav dodávania signálov CCM™ 

Stav dodávania signálov CCM™ je označený značkami a farbou pozadia okna 

EKG, a to takto: 

 Inactive (Neaktívne): toto označenie je zobrazené v okne EKG, keď je 

dodávanie CCM™ po prvý raz neaktívne. Farba pozadia okna EKG je  

v tomto prípade biela. 

 Active-On (Aktívne-zapnuté): toto označenie je zobrazené v okne EKG, 

keď je dodávanie CCM™ po prvý raz aktívne a zapnuté. Farba pozadia 

okna EKG je v tomto prípade zelená. 

 Active-Off (Aktívne-vypnuté): toto označenie je zobrazené v okne EKG, 

keď je dodávanie CCM™ po prvý raz aktívne, ale vypnuté. Farba 

pozadia okna EKG je v tomto prípade sivá. 
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4.12.7 Okno prehliadača denníka 

Keď zvolíte tlačidlo Log Files (Súbory denníka) na panele úloh a potom zvolíte 

tlačidlo Browse (Prehľadávať) na panele úloh, zobrazí sa príslušné okno 

s názvom Marker Window (Okno značiek). 

 

Obrázok 70: Okno značiek 

V prípade generátora OPTIMIZER Smart IPG sa okno prehliadača denníka skladá 

z týchto prvkov: 

 Časová mierka, ktorú je možné meniť pomocou dostupných možností 

alebo zadaním hodnoty mierky. 

 Tlačidlo Idx na otvorenie okna denníka registra značiek obsahujúceho 

položky denníka, ktoré je možné použiť na účely navigácie. 

 Zobrazenie značiek a označeného EKG. 

 Horizontálny posúvač na umožnenie prehľadávania v čase. 

 Vertikálny posúvač, keď sa signály nezmestia do definovaného okna. 

 Tlačidlo Print (Tlačiť). 

Keď dvakrát kliknete na udalosť v okne denníka registra značiek, na obrazovke 

s oknom značiek sa automaticky zobrazia informácie spojené s časovou značkou 

danej udalosti. K podobnému správaniu dôjde pri výbere príkazu v okne denníka 

alebo súvisiaceho indikátora na obrazovke. 

Vzdialenosť medzi dvomi dostupnými kurzormi – jedným hlavným, ktorý 

je pevný, a druhým, ktorý sa posúva v okne – umožňuje priame merania 

viacerých rozmerov ako časových intervalov alebo napätia. 

4.13 Plán CCM™ 

Keď je generátor OPTIMIZER Smart IPG naprogramovaný na poskytovanie terapie 

srdcovou kontrakčnou moduláciou v režime Timed (Časované), príslušné parametre 

plánu CCM sa aktivujú. 

Prístup k parametrom CCM™ Schedule (Plán CCM™): 

 Zvoľte tlačidlo Parameters (Parametre) na panele úloh. 

 Zvoľte kartu CCM Train & Schedule (Sekvencia a plán CCM) na panele 

Parameters (Parametre). 
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Stredná horná polovica tejto karty obsahuje parametre Start Time (Počiatočný čas) a 

End Time (Koncový čas). Tieto parametre slúžia na nastavenie všeobecného 

počiatočného a koncového času poskytovania terapie srdcovou kontrakčnou moduláciou 

počas každého dňa. Plán terapie srdcovou kontrakčnou moduláciou je predvolene 

nastavený na distribúciu počas 24-hodinovej periódy každý deň. Štandardné 

programovanie pre tieto parametre je takéto: 

 Start time (Počiatočný čas):  0 h  0 m 

 End time (Koncový čas):  23 h 59 m 

Pravá horná polovica tejto karty obsahuje parametre On Time (Čas zapnutia) a Off Time 

(Čas vypnutia). Pomocou parametra On Time (Čas zapnutia) sa nastavuje dĺžka 

plánovaného času, kedy generátor OPTIMIZER Smart IPG poskytuje terapiu srdcovou 

kontrakčnou moduláciou v časovom rámci nastavenom parametrami Start time 

(Počiatočný čas) a End time (Koncový čas). Pomocou parametra Off Time (Čas 

vypnutia) sa nastavuje dĺžka plánovaného času, kedy generátor OPTIMIZER Smart IPG 

neposkytuje terapiu srdcovou kontrakčnou moduláciou v časovom rámci nastavenom 

parametrami Start time (Počiatočný čas) a End time (Koncový čas). 

Na ľavej hornej polovici tejto karty je parameter Scheduled (Naplánované). Pomocou 

parametra Scheduled (Naplánované) sa nastavuje celkový naplánovaný počet hodín 

denne, kedy generátor OPTIMIZER Smart IPG poskytuje terapiu srdcovou kontrakčnou 

moduláciou v časovom rámci nastavenom parametrami Start time (Počiatočný čas) 

a End time (Koncový čas). Tento parameter sa vypočíta podľa nastavení pre parametre 

On Time (Čas zapnutia) a Off time (Čas vypnutia). 

Poznámka: Keď sa parameter Scheduled (Naplánované) nastaví na špecifickú hodnotu, 

aplikácia OMNI Smart Programmer automaticky vypočíta a nastaví presné časy pre 

parametre On Time (Čas zapnutia) a Off time (Čas vypnutia) pomocou predvolených 

parametrov Start Time (Počiatočný čas) a End Time (Koncový čas). 

Ak je, napríklad, frekvencia terapie srdcovou kontrakčnou moduláciou nastavená na  

7 hodín denne distribuovaných počas 24 hodín, nastaví tieto štandardné parametre 

plánovania: 

 Počiatočný čas: 0 h  0 m 

 Koncový čas:  23 h 59 m 

 Čas zapnutia:  1 h  0 m 

 Čas vypnutia:  2 h  25 m 

 Naplánované:  7 h 

4.14 Aktívny režim OVO-LS-CCM 

4.14.1 Deaktivované parametre v aktívnom režime OVO-LS-CCM 

Keď je generátor OPTIMIZER Smart IPG nastavený do aktívneho režimu OVO-

LS-CCM, pomôcka už nevyžaduje detekciu predsieňovej udalosti na poskytnutie 

terapie srdcovou kontrakčnou moduláciou. Preto sú parametre spojené so 

snímaním predsieňovej časti srdca a predsieňových udalostí deaktivované. 
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Obrázok 71: Karta Sensing (Snímanie) v aktívnom režime OVO-LS-CCM 

 
Obrázok 72: Karta A/V Setup (Nastavenie A/V) v aktívnom režime OVO-LS-CCM 

 
Obrázok 73: Karta Overview (Prehľad) v aktívnom režime OVO-LS-CCM 

 
Obrázok 74: Karta A/V v aktívnom režime OVO-LS-CCM 
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4.14.2 Zmeny parametrov v aktívnom režime OVO-LS-CCM 

Nižšie je uvedený zoznam parametrov, ktoré sa zmenia, keď sa generátor 

OPTIMIZER Smart IPG nastaví do aktívneho režimu OVO-LS-CCM: 

 Zobrazenie príznakov PVC, AT, Long AV (Dlhé AV) a Short AV (Krátke 

AV) v režime značiek je deaktivované. 

 CCM Inhibit (Potlačenie CCM) na PVC je deaktivované. 

 CCM Inhibit (Potlačenie CCM) na Long AV (Dlhé AV) je deaktivované. 

 CCM Inhibit (Potlačenie CCM) na Short AV (Krátke AV) je 

deaktivované. 

 CCM Inhibit (Potlačenie CCM) na Atrial Tachycardia (Predsieňová 

tachykardia) je deaktivované. 

 CCM Inhibit (Potlačenie CCM) na Ventricular Tachycardia 

(Komorová tachykardia) je aktivované s programovateľným rozsahom, 

no s maximálnou hodnotou 110 bpm. 

 Minimálna citlivosť pravej komory (V) je obmedzená na 1,0 mV. 

 Maximálne oneskorenie CCM™ je obmedzené na 45 ms. 

 Minimálna citlivosť LS je obmedzená na 1,0 mV. 

 Maximálna hodnota LS Alert Window Width (Šírka okna upozornenia 

LS) je obmedzená na 30 ms. 

4.14.3 Udalosti značiek v aktívnom režime OVO-LS-CCM 

Keď je generátor OPTIMIZER Smart IPG nastavený do aktívneho režimu OVO-

LS-CCM v Marker Mode (Režim značiek), predsieňové udalosti sú ignorované. 

Značky predsieňových udalostí ako takých sa nezobrazujú v okne EKG. 

 

Obrázok 75: Okno EKG v režime značiek – zobrazený aktívny režim OVO-LS-CCM 

4.15 Štatistika 

Generátor OPTIMIZER Smart IPG zhromažďuje štatistický záznam udalostí a stavov, 

ku ktorým došlo počas jeho fungovania. Tento záznam je možné načítať do programátora 

OMNI Smart Programmer a zobrazí sa v okne Statistics (Štatistika) aplikácie 

OMNI Smart Programmer s uvedením počtu výskytov každého typu udalosti.  
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Udalosti, ktoré sa berú do úvahy, sú tieto: 

 Atrial (Predsieňové): počet snímaných predsieňových udalostí. 

 Ventricular (Komorové): počet snímaných udalostí pravej komory. 

 A Noise (Šum A): počet detekcií predsieňového šumu. 

 V Noise (Šum V): počet detekcií komorového šumu. 

 Short AV (Krátke AV): počet detekcií stavu krátkeho AV. 

 Long AV (Dlhé AV): počet detekcií stavu dlhého AV. 

 PVC: počet detekcií PVC. 

 AT: počet prekročení limitu frekvencie predsieňovej tachykardie okamžitou 

predsieňovou frekvenciou. 

 VT: počet prekročení limitu frekvencie komorovej tachykardie okamžitou 

komorovou frekvenciou. 

 Trains Delivered (Dodané sekvencie): počet dodaných signálov CCM™. 

 LS Inhibit (Potlačenie LS): počet potlačení dodávania signálov CCM™ z dôvodu 

detekcie udalostí lokálneho snímania mimo okna upozornenia LS. 

 LS Absence (Absencia LS): počet potlačení dodávania signálov CCM™ 

z dôvodu, že udalosti lokálneho snímania neboli detegované. 

 LS in Alert (LS v okne upozornenia): počet udalostí lokálneho snímania v rámci 

okna upozornenia LS. 

4.15.1 Načítanie štatistiky 

Získanie štatistiky z generátora OPTIMIZER Smart IPG: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad miesto implantácie generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

 Zvoľte tlačidlo Statistics (Štatistika) na panele úloh. 

 Zvoľte tlačidlo Read (Čítať) v dolnej časti panela Statistics (Štatistika). 

Ak je načítanie úspešné, na obrazovke programátora sa zobrazí hlásenie „Read 

Statistics OK“ (Čítanie štatistiky v poriadku). 

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, prenos údajov môže byť neúspešný. V prípade zlyhania komunikácie 

sa na obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Read Statistics Error“ (Chyba 

čítania štatistiky) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel (Zrušiť). 

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať premiestnením programovacieho 

modulu a výberom tlačidla Retry (Znova). 

Keď je generátor OPTIMIZER Smart IPG v Marker Mode (Režim značiek) 

a v komunikačnom dosahu programovacieho modulu programátora OMNI II 

Programmer, obsah počítadiel štatistiky sa dynamicky mení a ukazuje aktuálny 

počet výskytov každého typu udalosti.  
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4.15.1.1 Karty štatistiky 

 On – General (Zapnuté – všeobecné) 

 Events (Udalosti) 

o Atrial (Predsieňové): počet predsieňových udalostí 

snímaných počas plánovaného dodávania CCM™ 

o Ventricular (Komorové): počet komorových 

udalostí snímaných počas plánovaného dodávania 

CCM™ 

o LS in Alert (LS v okne upozornenia): počet 

udalostí lokálneho snímania snímaných počas 

plánovaného dodávania CCM™ 

 Periods (Periódy) 

o Normal (Normálne): počet normálnych periód 

počas plánovaného dodávania CCM™ 

o Inhibited (Potlačené): počet potlačených periód 

počas plánovaného dodávania CCM™ 

o Post-Inhibited (Po potlačení): počet periód po 

potlačení počas plánovaného dodávania CCM™ 

 Trains Delivered (Dodané sekvencie) 

o During Onset (Počas nástupu): počet sekvencií 

CCM™ dodaných počas nástupu plánovaného 

dodávania CCM™ 

o Total (Celkom): celkový počet sekvencií CCM™ 

dodaných počas plánovaného dodávania CCM™ 

 On – Inhibition (Zapnuté – potlačenie) 

 Causes (Príčiny) 

o AT: počet úderov predsieňovej tachykardie 

detegovaných počas plánovaného dodávania 

CCM™ 

o PVC: počet PVC detegovaných počas plánovaného 

dodávania CCM™ 

o Long AV (Dlhé AV): počet detekcií stavu dlhého 

AV počas plánovaného dodávania CCM™ 

o Short AV (Krátke AV): počet detekcií stavu 

krátkeho AV počas plánovaného dodávania CCM™ 

o LS: počet udalostí lokálneho snímania mimo okna 

upozornenia LS počas plánovaného dodávania 

CCM™ 
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o LS Absence (Absencia LS): počet udalostí 

lokálneho snímania nedetegovaných počas 

plánovaného dodávania CCM™ 

o VT: počet úderov komorovej tachykardie 

detegovaných počas plánovaného dodávania 

CCM™ 

 Noise Episodes (Epizódy šumu) 

o  A Noise (Šum A): počet detekcií predsieňového 

šumu počas plánovaného dodávania CCM™ 

o V Noise (Šum V): počet detekcií komorového šumu 

počas plánovaného dodávania CCM™ 

 Off – General (Vypnuté – všeobecné): Zobrazí sa ten istý zoznam 

štatistických počítadiel, ako je uvedené v časti On – General 

(Zapnuté – všeobecné) (s výnimkou Trains Delivered (Dodané 

sekvencie)). Štatistika pre čas, kedy je generátor OPTIMIZER 

Smart IPG naplánovaný na neposkytovanie terapie srdcovou 

kontrakčnou moduláciou. 

 Off – Inhibition (Vypnuté – potlačenie): Zobrazí sa ten istý 

zoznam štatistických počítadiel, ako je uvedené v časti On – 

Inhibition (Zapnuté – potlačenie). Štatistika pre čas, kedy je 

generátor OPTIMIZER Smart IPG naplánovaný na neposkytovanie 

terapie srdcovou kontrakčnou moduláciou. 

 Last Session (Posledná relácia): Štatistika pre udalosti Last 

Delivery V (Posledné dodané V), Last Delivery Trains (Posledné 

dodané sekvencie), Percentage (Percento) a Battery Discharge 

Episodes (Epizódy vybitia batérie). 

4.15.1.2 Tlačidlá štatistiky 

 Read (Čítať): Slúži na čítanie štatistiky z generátora IPG. 

 Reset (Resetovať): Slúži na resetovanie štatistiky uloženej 

v generátore IPG. 

 Numeric (Číselné): Slúži na zobrazenie tabuľky číselnej štatistiky 

z aktívnej karty. 

 Graphic (Grafické zobrazenie): Slúži na zobrazenie histogramu 

štatistiky z aktívnej karty. 

4.15.2 Resetovanie počítadiel pomôcky 

Vynulovanie štatistických počítadiel generátora OPTIMIZER Smart IPG: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad miesto implantácie generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

 Zvoľte tlačidlo Statistics (Štatistika) na panele úloh. 

 Zvoľte tlačidlo Reset (Resetovať) v dolnej časti panela Statistics 

(Štatistika). 



 

112 

Keďže táto operácia vynuluje vnútorné počítadlá pomôcky, objaví sa hlásenie  

s potvrdením. Ak potvrdíte žiadosť o resetovanie, operácia resetovania sa vykoná. 

Ak je resetovanie štatistických počítadiel úspešné, na obrazovke programátora sa 

zobrazí hlásenie „Reset statistics OK“ (Resetovanie štatistiky v poriadku). 

Ak však programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom 

implantácie, resetovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania komunikácie sa 

na obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Reset Statistics Error“ (Chyba 

resetovania štatistiky) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel (Zrušiť). 

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať premiestnením programovacieho 

modulu a výberom tlačidla Retry (Znova). 

4.16 Meranie impedancií zvodov 

Pomocou generátora OPTIMIZER Smart IPG je možné merať impedanciu zvodov LS 

a V a zobraziť ju v aplikácii OMNI Smart Programmer. Na zmeranie impedancie 

príslušného zvodu dodá generátor OPTIMIZER Smart IPG signál CCM™ cez zvolený 

kanál. Na meranie impedancie sa používa sekvencia impulzov s týmito parametrami: 

 Number of Pulses (Počet impulzov): 1 

 Amplitude (Amplitúda): 5,0 

 Phase Duration (Trvanie fázy): 0,5 ms 

Impedanciu zvoleného kanálu je možné merať generátorom OPTIMIZER Smart IPG 

v rámci rozsahu 50  až 2000  s presnosťou do 20 % alebo 10 , čokoľvek je väčšie. 

Výstraha: Merania impedancie zvodov nad 1000  sú veľmi nepresné a musia sa 

interpretovať len ako indikácia elektrickej kontinuity cez príslušný zvod. 

Počas merania impedancie zostávajú všetky naprogramované parametre rovnaké 

s výnimkou parametrov uvedených vyššie, ktoré sa menia prechodne. Meranie 

impedancie však nie je možné vykonať, ak nedôjde k spúšťacej udalosti alebo dôjde 

k udalosti potlačenia pre hodnoty parametrov naprogramovaných v pomôcke. 

Meranie impedancie zvodov: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací modul 

nad miesto implantácie generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

 Uistite sa, že parameter CCM™ Train Delivery (Dodanie sekvencie CCM™) 

je nastavený na Timed (Časované) alebo Continuous (Nepretržité). 

 Zvoľte tlačidlo Follow Up (Kontrola) na panele úloh. 

 Zvoľte kartu Impedance (Impedancia) na panele Follow Up (Kontrola). 

 Zvoľte tlačidlo V alebo LS na zmeranie impedancie požadovaného zvodu. 

Výstraha: Po vykonaní merania impedancie by mal operátor vykonať dopytovanie, ab sa 

uistil, že naprogramované hodnoty sú nastavené podľa plánu. 
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4.17 Nastavenie hodín generátora OPTIMIZER Smart IPG 

a programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI 

Smart Software) 

Denný čas udržiavajú vnútorné hodiny v generátore OPTIMIZER Smart IPG. Tento čas 

používa mechanizmus plánovania poskytovania terapie srdcovou kontrakčnou 

moduláciou na zapínanie a vypínanie signálu CCM™ v súlade s naprogramovanými 

parametrami CCM™ Schedule (Plán CCM™). 

Na správu funkcií vnútorných hodín sú k dispozícii tri tlačidlá: 

 Get time (Získať čas): Slúži na čítanie aktuálneho času generátora IPG. 

 Set time (Nastaviť čas): Slúži na manuálne nastavenie času generátora IPG. 

 Set with PC time (Nastaviť s časom počítača): Slúži na synchronizovanie času 

generátora IPG s časom počítača. 

4.17.1 Čítanie času generátora OPTIMIZER Smart IPG 

Hodiny reálneho času generátora OPTIMIZER Smart IPG sú veľmi presné. 

Napriek tomu môže počas postupných mesiacov a rokov aktuálny čas pomôcky 

stratiť synchrónnosť s aktuálnym miestnym časom. Ak chcete čítať aktuálny čas 

pomôcky generátora OPTIMIZER Smart IPG: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad miesto implantácie generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

 Zvoľte tlačidlo Time (Čas) na panele s nástrojmi. 

 Keď sa objaví okno Time (Čas), zvoľte tlačidlo Get Time (Získať čas). 

Upozornenie: Uistite sa, že vyberáte správne tlačidlo. 

 

Obrázok 76: Okno Time (Čas) 

Ak je dopytovanie úspešné, aktuálny čas pomôcky sa zobrazí pod „Device current 

time“ (Aktuálny čas pomôcky) v okne Time (Čas).  

Ak programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom implantácie, 

dopytovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania komunikácie sa na 

obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Get Time Error“ (Chyba získania 

času) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel (Zrušiť). 
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Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať premiestnením programovacieho 

modulu a výberom tlačidla Retry (Znova). 

4.17.2 Nastavenie hodín reálneho času generátora OPTIMIZER Smart IPG 

Hodiny reálneho času generátora OPTIMIZER Smart IPG môžete nastaviť buď 

manuálne, alebo pomocou hodín počítača. V oboch prípadoch: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad miesto implantácie generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

 Zvoľte tlačidlo Time (Čas) na panele s nástrojmi. 

 Keď sa objaví okno Time (Čas), zvoľte tlačidlo Get Time (Získať čas). 

Manuálne nastavenie aktuálneho času generátora OPTIMIZER Smart IPG: 

 Zvoľte nový čas v poli Device current time (Aktuálny čas pomôcky). 

Tlačidlo Set Time (Nastaviť čas) začne blikať, čo znamená, že aktuálny 

čas pomôcky sa líši od času zobrazeného na obrazovke. 

 Zvoľte tlačidlo Set Time (Nastaviť čas). 

Upozornenie: Uistite sa, že vyberáte správne tlačidlo. 

Ak je zmena času úspešná, na obrazovke programátora sa zobrazí hlásenie 

„Set Time OK“ (Nastavenie času v poriadku).  

Ak programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom implantácie, 

dopytovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania komunikácie sa na 

obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Set Time Error“ (Chyba nastavenia 

času) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel (Zrušiť).  

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať premiestnením programovacieho 

modulu a výberom tlačidla Retry (Znova). 

Nastavenie aktuálneho času generátora OPTIMIZER Smart IPG podľa času 

počítača: 

 Umiestnite (alebo v prípade potreby opätovne umiestnite) programovací 

modul nad miesto implantácie generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

 Zvoľte tlačidlo Time (Čas) na panele s nástrojmi. 

 Keď sa objaví okno Time (Čas), zvoľte tlačidlo Set with PC Time 

(Nastaviť s časom počítača). 

Upozornenie: Uistite sa, že vyberáte správne tlačidlo. 

Ak je zmena času úspešná, na obrazovke programátora sa zobrazí hlásenie „Set 

Time OK“ (Nastavenie času v poriadku).  

Ak programovací modul nie je správne umiestnený nad miestom implantácie, 

dopytovanie môže byť neúspešné. V prípade zlyhania komunikácie sa na 

obrazovke programátora zobrazí hlásenie „Set Time Error“ (Chyba nastavenia 

času) spolu s možnosťami Retry (Znova) a Cancel (Zrušiť).  

Možnosť Retry (Znova) je možné vykonať premiestnením programovacieho 

modulu a výberom tlačidla Retry (Znova). 
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4.17.3 Nastavenie hodín programátora OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software) 

Nastavenie systémového času programátora OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software): 

 Zvoľte tlačidlo Parameters (Parametre) na panele úloh. 

 Zvoľte kartu Settings (Nastavenia) na panele Parameters (Parametre). 

 Zvoľte tlačidlo Set system time… (Nastaviť systémový čas...) na panele 

Settings (Nastavenia). 

 Objaví sa okno Set system time (Nastaviť systémový čas), ktoré obsahuje 

kalendár a aktuálny čas programátora OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software). Aktuálny systémový dátum je zvýraznený. 

 

Obrázok 77: Okno Set system time (Nastaviť systémový čas) 

 V prípade potreby kurzorom zvoľte nový dátum. Ak chcete upraviť 

príslušný čas, zvoľte hodiny, minúty alebo sekundy, a potom zmeňte 

príslušnú hodnotu pomocou tlačidiel so šípkami nahor alebo nadol 

napravo od zobrazenia času. 

 Keď je nastavenie dokončené, zvoľte tlačidlo OK, alebo zrušte operáciu 

výberom možnosti Cancel (Zrušiť). 

4.18 Alarmy generátora OPTIMIZER Smart IPG hlásené do 

nabíjačky OPTIMIZER Mini Charger 

4.18.1 Minimálne cieľové percento pre dodanie CCM™ 

Generátor OPTIMIZER Smart IPG vedie záznam udalostí a stavov, ku ktorým 

došlo počas poslednej aktívnej periódy plánovaného dodávania CCM™. Tento 

záznam je možné použiť na výpočet percenta dodaných signálov CCM™ 

v porovnaní s počtom udalostí pravej komory snímaných počas danej periódy. 

Parameter minimálneho cieľového percenta pre dodanie CCM™ je 

predpokladaný minimálny pomer dodania sekvencie CCM™.  
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Nabíjačku OPTIMIZER Mini Charger je možné naprogramovať, aby zobrazila 

číselný kód vždy, keď pomer terapie srdcovou kontrakčnou moduláciou 

nedosiahne naprogramované minimálne cieľové percento (číselný kód 4 – pozri 

časť 7.6.5). 

Aktivácia alarmu číselného kódu 4 v nabíjačke OPTIMIZER Mini Charger: 

 Zvoľte tlačidlo Parameters (Parametre) na panele úloh. 

 Zvoľte kartu Alarms (Alarmy) na panele Parameters (Parametre). 

 Nájdite parameter Minimum Target % for CCM Delivery (Minimálne 

cieľové % pre dodanie CCM) na panele Alarms (Alarmy). 

 Aktivujte túto funkciu začiarknutím () políčka vedľa možnosti Enable 

(Aktivovať). 

Zobrazí sa aktuálne naprogramovaná hodnota pre tento parameter. 

Ak chcete zmeniť aktuálnu hodnotu minimálneho cieľového % pre dodanie CCM, 

postupujte takto: 

 Vyberte aktuálnu hodnotu pre parameter Minimum Target % for CCM 

Delivery (Minimálne cieľové % pre dodanie CCM). 

 Keď sa objaví okno Min Target for CCM Deliv. (%) (Minimálny cieľ 

pre dod. CCM (%)), zvoľte novú hodnotu parametra. 

 Naprogramujte novú hodnotu parametra do generátora OPTIMIZER 

Smart IPG. 

4.18.2 Maximálne posunutie zvodu 

Možné poškodenie alebo posunutie komorového zvodu je možné identifikovať 

zmenou impedancie daného zvodu v porovnaní s predtým nameranými 

hodnotami.  

Merania impedancie zvodov V a LS buď aplikáciou OMNI Smart Programmer, 

alebo nabíjačkou OPTIMIZER Mini Charger sa ukladajú do generátora 

OPTIMIZER Smart IPG. 

Nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger meria impedanciu zvodov V a LS 

automaticky na začiatku každého nabíjania. Posledná nameraná hodnota 

impedancie pre každý zvod sa potom porovná s predtým uloženými hodnotami 

impedancie pre každý zvod.  

Nabíjačku OPTIMIZER Mini Charger je možné naprogramovať, aby zobrazila 

číselný kód vždy, keď impedancia zvodu prekročí maximálny tolerovaný rozdiel 

s ostatnou uloženou impedanciou zvodu (číselný kód 1 – pozri časť 7.6.2). 
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Aktivácia alarmu číselného kódu 1 v nabíjačke OPTIMIZER Mini Charger: 

 Zvoľte tlačidlo Parameters (Parametre) na panele úloh. 

 Zvoľte kartu Alarms (Alarmy) na panele Parameters (Parametre). 

 Nájdite parameter Maximum Lead Displacement (Maximálne posunutie 

zvodu) na panele Alarms (Alarmy). 

 Aktivujte túto funkciu začiarknutím () políčka vedľa možnosti Enable 

(Aktivovať).  

Zobrazí sa aktuálne naprogramovaná hodnota pre tento parameter.  

Ak chcete zmeniť aktuálnu hodnotu maximálneho posunutia zvodu, 

postupujte takto: 

 Zvoľte aktuálnu hodnotu pre Maximum Lead Displacement (Maximálne 

posunutie zvodu). 

 Keď sa objaví okno Max Lead Displac… (Max. pos. zvodu), zvoľte novú 

hodnotu parametra. 

 Naprogramujte novú hodnotu parametra do generátora OPTIMIZER 

Smart IPG. 

4.19 Sken lokálneho snímania (LS) 

Aplikácia OMNI Smart Programmer obsahuje nástroj LS Scan (Sken LS), ktorý sa môže 

použiť na výber vhodných prevádzkových parametrov pre kanál LS. 

Otvorenie nástroja skenu LS: 

 Zvoľte tlačidlo Follow Up (Kontrola) na panele úloh. 

 Zvoľte kartu LS Setup (Nastavenie LS) na panele Follow Up (Kontrola). 

 Zvoľte tlačidlo LS Scan (Sken LS) na panele LS Setup (Nastavenie LS). 

Objaví sa obrazovka skenu lokálneho snímania. Grafické zobrazenie je v hornej časti 

obrazovky a parameter Sensitivity (Citlivosť) súvisiaci s lokálnym snímaním 

je zobrazený na pravej table obrazovky. 
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Obrázok 78: Obrazovka skenu LS 

Po spustení skenu LS sa generátor OPTIMIZER Smart IPG nastaví do špeciálneho 

režimu, v ktorom sa signály LS vzorkujú každé 2 ms naprieč 200 ms intervalom so 

stredobodom v udalosti pravej komory. Tieto signály sa odošlú do aplikácie OMNI Smart 

Programmer na zobrazenie v okne skenu lokálneho snímania v podobe histogramov. 

Lokálne snímanie je možné vykonať buď manuálne, alebo automaticky: 

 Pomocou tlačidla Manual (Manuálne) získate histogram LS pre špecifickú 

citlivosť LS zvolenú v parametri Sensitivity (Citlivosť). 

 Tlačidlo Automatic (Automaticky) sa používa na spustenie procesu skenovania 

cez rôzne hodnoty citlivosti LS. 

Po dokončení automatických skenov sa všetky získané histogramy objavia v okne skenu 

lokálneho snímania. Operátor môže potom zvoliť najvhodnejšiu prahovú hodnotu 

snímania. 

Citlivosť použitá na zhromaždenie údajov snímania pre jeden histogram je parameter 

LS Sensitivity (Citlivosť LS), ktorý sa zobrazuje v pravej časti okna.  

Získaním týchto vzoriek pre rôzne hodnoty citlivosti LS sa jasne demonštruje 

časovanie udalosti LS vzhľadom na udalosť pravej komory. Výsledky skenu LS treba 

interpretovať takto: 

 Modré stĺpce v histograme znamenajú, že príslušný signál LS bol 

snímaný viackrát ako hodnota počtu uvedená v parametri Events per Bar 

(Udalosti na stĺpec). 

Poznámka: V prípade nižších nastavení prahovej hodnoty snímania LS (vyššia citlivosť) 

môže dôjsť k detekcii iných signálov ako LS. Napríklad, podľa obrázka 50 by vhodná 

hodnota pre parameter citlivosti LS bola 1,7 mV. 
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Obrázok 79: Okno skenu lokálneho snímania po automatickom skene 

Použitie výsledkov skenu LS: 

 Začiarknite políčko vedľa požadovaných hodnôt citlivosti. 

 Zvoľte tlačidlo Go to LS Setup (Prejsť na nastavenie LS). 

 Keď sa aplikácia vráti na panel LS Setup (Nastavenie LS), začiarknite políčko 

pod stĺpcom LS 1 poľa Measurement (Meranie). 

 Zvoľte tlačidlo Propose LS (Navrhnúť LS). Tento príkaz zmení parametre 

LS aplikácie OMNI Smart Programmer na optimálne nastavenia na základe 

zvolenej citlivosti LS. 

Poznámka: Táto operácia zmení len hodnoty parametrov programátora. Zvolené 

parametre sa musia ešte naprogramovať do generátora OPTIMIZER Smart IPG pomocou 

príkazu Program (Programovať). 

 Sledujte obrazovku sprievodcu LS. Ukazuje parametre LS v grafickej forme. 

Hnedé značky predstavujú refrakčné periódy pred a po komorovej udalosti,  

žlté značky predstavujú začiatok upozornenia a šírku upozornenia a modré značky 

predstavujú interval refrakčnej periódy po LS. 

 Ak sú navrhnuté parametre LS prijateľné, vydajte príkaz Program (Programovať) 

na naprogramovanie nových parametrov LS do generátora OPTIMIZER 

Smart IPG. 

Ak navrhnuté parametre LS nevyhovujú, zvoľte tlačidlo Cancel (Zrušiť). Tento príkaz 

slúži na resetovanie parametrov LS aplikácie OMNI Smart Programmer na posledné 

dopytované/naprogramované hodnoty. 

V prípade potreby môžete opäť použiť príkaz LS Scan (Sken LS) na vykonanie skenu 

a zvoľte inú hodnotu citlivosti LS. 
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Obrázok 80: Obrazovka nastavenia LS po výbere tlačidla Propose LS (Navrhnúť LS) 

4.20 Test presluchu 

Aplikácia OMNI Smart Programmer obsahuje nástroj Crosstalk Test (Test presluchu), 

ktorý je možné použiť vždy, keď sa vykonáva test interakcie pomôcka/pomôcka (pozri 

Príloha III) medzi generátorom OPTIMIZER Smart IPG a súbežnou implantovanou 

pomôckou. 

Spustenie testu presluchu: 

 Zvoľte tlačidlo Follow Up (Kontrola) na panele úloh. 

 Zvoľte kartu Crosstalk Test (Test presluchu) na panele Follow Up (Kontrola). 

Poznámka: Pred vykonaním tohto testu si prečítajte príslušné pokyny na ľavej strane 

panela Crosstalk Test (Test presluchu) pod nadpisom „Attention!“ (Pozor!). 

 Zvoľte tlačidlo Crosstalk Start (Spustiť test presluchu) na panele Crosstalk Test 

(Test presluchu). 

Parameter CCM delay to LS (Oneskorenie CCM do LS) sa dočasne nastaví na 

predvolenú testovaciu hodnotu 85 ms a parameter V Refractory (Refrakčná perióda V) 

sa dočasne nastaví na predvolenú testovaciu hodnotu 336 ms. 

Zastavenie testu presluchu: 

 Zvoľte tlačidlo Crosstalk Undo (Zrušiť test presluchu) na panele Crosstalk Test 

(Test presluchu). 

Parametre CCM delay to LS (Oneskorenie CCM do LS) a V Refractory (Refrakčná 

perióda V) sa vrátia na svoje dlhodobé hodnoty pred testom. 
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4.21 Vzdialená obsluha 

Programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) umožňuje 

vzdialené monitorovanie a ovládanie pomôcky cez internet. Po pripojení je obsluha 

identická s normálnou (lokálnou) obsluhou s tým rozdielom, že niektoré príkazy môžu 

byť deaktivované v závislosti od prevádzkového režimu. 

Na spustenie relácie vzdialenej obsluhy musí byť programátor OMNI II Programmer (so 

softvérom OMNI Smart Software) pripojený k internetu. Programátor OMNI II 

Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) podporuje bezdrôtové siete 

a pripojenia pomocou sieťových káblov. V prípade pripojenia ku káblovej Ethernetovej 

sieti musí byť príslušný sieťový kábel pripojený k tabletovému počítaču programátora 

OMNI II Programmer cez sieťový izolátor na lekárske účely, ktorý je pripojený ku 

každému programátoru. 

Poznámka: Ako v prípade akéhokoľvek iného zariadenia pripojeného k internetu, 

aj v tomto prípade môže občas dôjsť k technickým problémom, ktoré zabránia vzdialenej 

obsluhe a ktoré tak nedovolia vykonanie kontroly implantátu cez vzdialenú obsluhu. 

V takýchto prípadoch je nutné naplánovať osobnú kontrolu zástupcom spoločnosti. 

Výstraha: Pripojenie programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) k sieti, ku ktorej sú pripojené iné zariadenia, môže viesť k predtým 

neidentifikovaným rizikám pre pacientov, operátorov alebo tretie strany. 

Zodpovedná organizácia musí v takýchto prípadoch tieto riziká identifikovať, 

analyzovať, vyhodnotiť a kontrolovať. Okrem toho by mohli následné zmeny 

sieťového/dátového spojenia priniesť nové riziká a vyžadovať dodatočnú 

analýzu. Medzi zmeny sieťového/dátového spojenia patria: 

 Zmeny konfigurácie sieťového/dátového spojenia 

 Pripojenie ďalších položiek k sieťovému/dátovému spojeniu 

 Odpojenie položiek od sieťového/dátového spojenia 

 Aktualizácia zariadenia pripojeného k sieťovému/dátovému spojeniu 

 Inovácia zariadenia pripojeného k sieťovému/dátovému spojeniu 

4.21.1 Pripojenie programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI 

Smart Software) ku káblovej Ethernetovej sieti 

Poznámka: Pripojenie tabletového počítača programátora OMNI II Programmer 

ku káblovej internetovej sieti sa musí vykonať len cez sieťový izolátor na 

lekárske účely. 

V prípade potreby režimu vzdialenej obsluhy a pripojenia k internetu cez káblovú 

sieť sa musí programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) pripojiť ku štandardnej sieti 10/100 Ethernet cez nepoužívaný sieťový 

port RJ-45 na sieťovom izolátore na lekárske účely pripojenom k dolnej časti 

tabletového počítača programátora OMNI II Programmer. 

4.21.2 Pripojenie programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI 

Smart Software) k bezdrôtovej sieti 

V prípade potreby režimu vzdialenej obsluhy a pripojenia k internetu cez 

bezdrôtovú sieť sa musí programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI 

Smart Software) najprv konfigurovať na pripojenie k bezdrôtovej sieti. 
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4.21.2.1 Konfigurácia bezdrôtovej siete OMNI II  

Na obrazovke výberu kliknite na tlačidlo „Configuration“ (Konfigurácia). 

Objaví sa okno Configuration Dialog (Dialógové okno konfigurácie). 

 

Obrázok 81: Okno Configuration Dialog (Dialógové okno konfigurácie) 

Kliknite na tlačidlo „Network Configuration“ (Konfigurácia siete) na 

nastavenie spojenia so serverom alebo zmenu nastavení siete. Objaví sa 

okno Network configuration (Konfigurácia siete). 

Poznámka: Ak sa neobjavia žiadne bezdrôtové siete, kliknite na tlačidlo 

„Refresh“ (Obnoviť) na zobrazenie dostupných bezdrôtových sietí 

v dosahu programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI 

Smart Software). 

 

Obrázok 82: Okno Network configuration (Konfigurácia siete) 
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Okno Network configuration (Konfigurácia siete) slúži na zobrazenie 

týchto informácií: 

 Wireless networks (Bezdrôtové siete): zoznam dostupných 

podporovaných bezdrôtových sietí s týmito informáciami: 

o názov siete, 

o percento sily signálu, 

o stav pripojenia (ak je programátor OMNI II Programmer 

(so softvérom OMNI Smart Software) pripojený k danej sieti, 

vedľa príslušného percenta sily signálu sa objaví text 

„Connected“ (Pripojené)). 

 Status (Stav): stav príslušného pripojenia. Ak je programátor 

OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

pripojený k internetu, zobrazí sa červený kruh s hlásením 

„The system is connected to the internet but cannot reach the 

server IP address (40.114.12.242).“ (Systém je pripojený 

k internetu, ale nemôže dosiahnuť IP adresu servera 

(40.114.12.242).). Červený kruh s hlásením „The system is not 

connected to any network.“ (Systém nie je pripojený k žiadnej 

sieti.) znamená, že určitý problém bráni pripojeniu programátora 

k internetu. 

 

 

Obrázok 83: indikátory stavu siete OMNI II 

4.21.2.2 Príkazy konfigurácie bezdrôtovej siete OMNI II 

Okno Network configuration (Konfigurácia siete) OMNI Smart obsahuje 

tieto tlačidlá príkazov: 

 Connect (Pripojiť): slúži na pripojenie k zvolenej bezdrôtovej 

sieti. Objaví sa dialógové okno hesla, do ktorého musíte zadať kód 

siete (požiadajte správcu siete o príslušný kód). 

 Disconnect (Odpojiť): slúži na odpojenie od zvolenej 

bezdrôtovej siete. 

 Refresh (Obnoviť): slúži na obnovu stavu pripojenia. 

 Read configuration (Čítať konfiguráciu): slúži na čítanie 

konfiguračných nastavení z jednotky USB. Príslušnú jednotku 

USB vám musí poskytnúť váš správca siete alebo spoločnosť 

Impulse Dynamics. 
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 Wired connection settings… (Nastavenia káblového 

pripojenia...): Objaví sa dialógové okno TCP/IP Settings 

(Nastavenia TCP/IP), do ktorého musíte zadať nastavenia TCP/IP 

(obráťte sa na správcu siete). 

 Show MAC Addresses (Zobraziť adresy MAC): Objaví sa 

dialógové okno adries MAC sieťových adaptérov s podrobnými 

údajmi adresy MAC každého sieťového adaptéra nainštalovaného 

v tabletovom počítači OMNI II Programmer. 

 Close (Zatvoriť): slúži na zatvorenie okna. 

4.21.3 Prevádzkové režimy softvéru OMNI Smart Software 

4.21.3.1 Režimy spustenia softvéru OMNI Smart Software 

Softvér OMNI Smart Software je možné spustiť v jednom z týchto 

režimov: 

 Clinical Mode (Klinický režim): slúži na lokálnu obsluhu 

v klinickom prostredí. 

o Tabletový počítač OMNI II Programmer musí byť pripojený 

ku skrinke rozhrania programátora OMNI II Programmer 

pomocou kábla skrinky rozhrania. 

 Remote Mode (Vzdialený režim): slúži na vzdialenú obsluhu 

aplikácie OMNI Smart Programmer v klinickom prostredí. 

o Tabletový počítač OMNI II Programmer nevyžaduje pripojené 

rozhranie. Naďalej môže monitorovať a ovládať pomôcku cez 

internet (vzdialený programátor, ďaleko od pacienta).  

 Remote Listener (Vzdialený prijímač): slúži na vzdialené 

monitorovanie aplikácie OMNI Smart Programmer v klinickom 

prostredí. 

o Ide o špecifický variant vzdialeného režimu, v ktorom 

aplikácia OMNI Smart Programmer nemôže ovládať pomôcku 

(povolené sú len operácie monitorovania). 

Požadovaný režim spustenia otvoríte výberom príslušného tlačidla na 

obrazovke výberu programátora OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software). Príslušný režim programátora nie je možné po 

jeho výbere zmeniť, kým sa nezatvorí aplikácia tohto režimu a kým sa na 

programátore OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

opäť nezobrazí obrazovka výberu. 

Pre jednotlivé režimy spustenia platia tieto pravidlá: 

 Programátor v klinickom režime sa môže pripojiť k jednému 

programátoru vo vzdialenom režime a viacerým programátorom 

v režime vzdialeného prijímača, ale nie k inému programátoru 

v klinickom režime.  
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 Programátor vo vzdialenom režime sa môže pripojiť len k jednému 

programátoru v klinickom režime. Pri výbere tlačidla Remote 

Mode (Vzdialený režim) v časti OMNI Smart sa zobrazí toto 

hlásenie: 

„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.“ (Tento programátor 

OMNI II Programmer sa nemôže používať na dopytovanie ani 

programovanie generátorov OPTIMIZER Mini IPG, kým je prihlásený 

ako vzdialený programátor. Predtým, ako bude možné použiť tento 

programátor na dopytovanie alebo programovanie generátora 

OPTIMIZER Mini IPG cez programovací modul tohto programátora,  

sa musí ukončiť relácia vzdialeného programovania a tento programátor 

OMNI II Programmer sa musí reštartovať.) 

 Programátor v režime vzdialeného prijímača sa môže pripojiť len 

k jednému programátoru v klinickom režime. 

 Všetky programátory pripojené k programátoru v klinickom 

režime (vzdialený režim a vzdialený prijímač) môžu prijímať 

rýchle správy a informácie monitorovania (značky, programovacie 

hodnoty, hodnoty štatistiky atď.). 

 Len programátory v klinickom alebo vzdialenom režime môžu 

odosielať rýchle správy. 

 Len programátor v nadradenom režime (pozri časť 4.21.5) je 

schopný iniciovať komunikáciu s pomôckou (dopytovanie, 

programovanie atď.). Programátor v nadradenom režime môže byť 

programátor buď vo vzdialenom, alebo v klinickom režime. 

4.21.3.2 Nadradený/podriadený režim softvéru OMNI Smart 

Software 

Aplikácia OMNI Smart Programmer otvorená vo vzdialenom alebo 

klinickom režime sa počas relácie vzdialenej obsluhy môže stať 

nadradenou alebo podriadenou. Aplikáciu OMNI Smart Programmer je 

možné prepínať medzi režimami Master (Nadradený) a Slave 

(Podriadený) len vtedy, keď je programátor v klinickom režime. 

Keď je aplikácia OMNI Smart Programmer v nadradenom režime 

(vzdialený alebo klinický), má úplnú kontrolu nad generátorom 

OPTIMIZER Smart IPG, no keď je aplikácia OMNI Smart Programmer 

v podriadenom režime, príkazy interagujúce s generátorom OPTIMIZER 

Smart IPG sú deaktivované (dopytovanie, programovanie, spustenie 

režimu značiek, čítanie štatistiky atď.). 
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4.21.4 Okno klienta programátora OMNI II Programmer 

Poznámka: Ak chcete aplikáciu OMNI Smart Programmer pripojiť 

k vzdialenému serveru OMNI, aplikáciu OMNI Smart Programmer je nutné 

najprv pripojiť k internetu. Pozri časti 4.21.1 a 4.21.2 pre spôsoby pripojenia 

programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) 

k internetu. 

Okno klienta programátora Omni II Programmer sa používa na prihlásenie 

do siete klient-server. 

Otvorenie okna klienta programátora OMNI II Programmer: 

 Zvoľte tlačidlo Remote (Vzdialená obsluha) na panele úloh. 

 Zvoľte tlačidlo Connect (Pripojiť) na panele s nástrojmi. 

 

Obrázok 84: Okno klienta programátora OMNI II Programmer 

4.21.4.1 Pripojenie programátora OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software) k vzdialenému serveru 

Keď sa zobrazí okno klienta programátora OMNI II Programmer, zadajte 

tieto informácie: 

Poznámka: Na používanie funkcie vzdialenej obsluhy aplikácie OMNI 

Smart Programmer musí používateľ od spoločnosti Impulse Dynamics 

dostať jedinečné meno používateľa a heslo. Spoločnosť 

Impulse Dynamics vyžaduje aj povinnú registráciu vhodného  

názvu klienta. 

Poznámka: Pri prvom pripojení k vzdialenému serveru odstráňte 

existujúce údaje v poliach používateľa, hesla a názvu klienta a zadajte do 

nich údaje používateľa, heslo a názov klienta, ktoré vám priradila 

spoločnosť Impulse Dynamics. 

 User (Používateľ): meno používateľa kompatibilné s aktuálnym 

režimom spustenia programátora. Ak príslušné meno používateľa 

nie je registrované na serveri na prácu v aktuálnom režime 

spustenia (klinický, vzdialený, vzdialený prijímač), pripojenie 

bude odmietnuté. 

 Password (Heslo): heslo zodpovedajúce menu používateľa, ktoré 

je uložené na serveri.  
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 Client name (Názov klienta): názov (iný ako meno používateľa), 

ktorý jedinečným spôsobom identifikuje príslušný programátor 

OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software). 

Server toto pole nekontroluje, ale je dôležité na identifikáciu 

klientského programátora pri vzdialenom pripojení k nemu alebo 

pri odoslaní rýchlej správy (názov klienta sa objaví v okne 

rýchlych správ).  

 Server IP/Port (IP/port servera): IP adresa servera. (Toto pole 

nastaví spoločnosť Impulse Dynamics na aktuálnu IP adresu pri 

dodaní programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI 

Smart Software), no po prijatí programátora sa toto nastavenie 

môže zmeniť. Ak k tejto zmene dôjde, spoločnosť 

Impulse Dynamics vám to oznámi a poskytne vám informácie 

o novej IP adrese, ktorá sa má používať na pripojenie 

k vzdialenému serveru OMNI.) 

Po zadaní všetkých vyššie uvedených informácií stlačte kláves Enter alebo 

kliknite na tlačidlo Connect (Pripojiť). Stav príslušného pripojenia 

sa zobrazí v prázdnom poli v dolnej časti okna (Status (Stav)). 

Ak je pripojenie úspešné, okno klienta programátora OMNI II 

Programmer zmizne (spustí sa relácia vzdialenej obsluhy). Ak sa vyskytne 

chyba (napr. nesprávne heslo alebo problémy s pripojením), okno klienta 

programátora OMNI II Programmer zostane otvorené a v poli Status 

(Stav) sa objaví príslušné hlásenie s výzvou, aby sa používateľ znova 

pokúsil o pripojenie. 

Potom je možné požiadať o vzdialené prepojenie z programátora OMNI II 

Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) v Remote mode 

(Vzdialený režim): 

 Klinický technik vo vzdialenom kontrolnom stredisku (alebo na 

ľubovoľnom inom mieste, pokiaľ klinický technik má spoľahlivý 

prístup na internet a telefonické pripojenie), ktorý má vzdialený 

programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) pripojený k internetu, môže iniciovať párovanie 

s klinickým programátorom OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software) na žiadajúcej klinike. 

 Ak počas relácie vzdialenej obsluhy dôjde k prerušeniu pripojenia 

na internet, miestna (podriadená) aplikácia OMNI Smart 

Programmer zobrazí obrazovku s výstrahou a kontrolované 

dodávanie CCM™ generátorom OPTIMIZER Smart IPG sa vypne. 

Miestna (podriadená) aplikácia OMNI Smart Programmer sa 

automaticky vráti do nadradeného režimu po 5 po sebe idúcich 

neúspešných opätovných pokusoch o akýkoľvek komunikačný 

príkaz. 

 Miestna (podriadená) aplikácia OMNI Smart Programmer sa tiež 

vráti do nadradeného režimu po stlačení tlačidla urgentného 

programovania na programovacom module programátora OMNI II 

Programmer. 
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4.21.4.2 Zobrazenie okna klienta programátora OMNI II 

Programmer 

Zobrazenie okna OMNI II Programmer Client (Klient programátora 

OMNI II Programmer) po prihlásení programátora na vzdialený server: 

 Zvoľte tlačidlo Remote (Vzdialená obsluha) na panele úloh. 

 Zvoľte tlačidlo Client (Klient) na panele s nástrojmi. 

4.21.5 Spustenie relácie vzdialenej obsluhy s aplikáciou OMNI Smart 

Programmer 

Na spustenie relácie vzdialenej obsluhy s aplikáciou OMNI Smart Programmer 

musí najprv lekár na príslušnej klinike zavolať do vzdialeného kontrolného 

strediska a telefonicky požiadať o reláciu vzdialenej kontroly. Potom príslušný 

lekár musí pripojiť svoj programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI 

Smart Software) k internetu cez sieťové alebo bezdrôtové pripojenie. 

Spustenie relácie vzdialenej obsluhy: 

 Spustite klinický programátor v Clinical Mode (Klinický režim). 

o Zvoľte tlačidlo Remote (Vzdialená obsluha) na panele úloh. 

o Zvoľte tlačidlo Connect (Pripojiť) na panele s nástrojmi. 

o Keď sa objaví okno klienta OMNI II, zadajte meno používateľa, heslo 

a názov klienta do príslušných polí a zvoľte možnosť Connect 

(Pripojiť). 

Po vytvorení pripojenia so sieťou klient-server sa v okne Log Bar (Panel denníka) 

zobrazí hlásenie „Network event (Master mode)“ (Udalosť siete (nadradený 

režim)). 

 Spustite vzdialený programátor v Remote Mode (Vzdialený režim). 

o Zvoľte tlačidlo Remote (Vzdialená obsluha) na panele úloh. 

o Zvoľte tlačidlo Connect (Pripojiť) na panele s nástrojmi. 

o Keď sa objaví okno klienta OMNI II, zadajte meno používateľa, heslo 

a názov klienta do príslušných polí a zvoľte možnosť Connect 

(Pripojiť). 

o Keď sa objaví kontextové okno Select Local Programmer (Vybrať 

miestny programátor), zvoľte požadovaný programátor OMNI Smart 

Programmer a zvoľte možnosť OK. 

Po vytvorení pripojenia so sieťou klient-server sa v okne Log Bar (Panel denníka) 

vzdialeného programátora zobrazí hlásenie „Network event (Connected to 

Clinical Programmer)“ (Udalosť siete (pripojené ku klinickému programátoru)). 

Medzitým sa v okne Log Bar (Panel denníka) klinického programátora zobrazí 

hlásenie „Network event (Remote pair connected)“ (Udalosť siete (Vzdialený 

pár pripojený)). 

Prepínanie z režimu Master (Nadradený režim) na Slave (Podriadený režim) riadi 

klinický programátor. 
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Ak chcete uviesť klinický programátor do režimu Slave (Podriadený režim)  

a vzdialený programátor do režimu Master (Nadradený režim), postupujte takto: 

 Zvoľte tlačidlo Slave (Podriadený režim) na panele s nástrojmi 

klinického programátora. 

Keď sa má nadradený režim aplikácie OMNI Smart Programmer nastaviť do 

podriadeného režimu, zobrazí sa toto hlásenie: 

„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.“ 

(Vzdialené programovanie generátora OPTIMIZER Mini IPG vyžaduje 

prítomnosť lekára a jeho nepretržité pozorovanie pacienta. Počas relácie 

vzdialeného programovania lekár MUSÍ držať programovací modul celý čas 

nad miestom implantácie. Okrem toho MUSIA byť príslušný lekár 

a vzdialený operátor počas celej relácie vzdialeného programovania 

v nepretržitom telefonickom kontakte.) 

 Ak chcete pokračovať, zvoľte možnosť OK. 

Ak je prepnutie z nadradeného na podriadený režim úspešné, v okne Log Bar 

(Panel denníka) príslušných programátorov sa zobrazia tieto hlásenia: 

 Klinický programátor – „Network event (Slave mode)“ (Udalosť siete 

(podriadený režim)) 

 Vzdialený programátor – „Network event (Master mode)“ (Udalosť 

siete (nadradený režim)) 

4.21.6 Ukončenie relácie vzdialenej obsluhy aplikácie OMNI Smart 

Programmer 

Reláciu vzdialenej obsluhy aplikácie OMNI Smart Programmer je možné ukončiť 

buď pomocou klinického, alebo vzdialeného programátora. 

Ukončenie relácie vzdialenej obsluhy aplikácie OMNI Smart Programmer: 

 Po spustení relácie opäť zvoľte tlačidlo Connect (Pripojiť) na panele  

s nástrojmi. 

4.21.7 Odoslanie rýchlej správy pomocou aplikácie OMNI Smart 

Programmer 

Ak chcete odoslať rýchlu správu, otvorte okno Chat message (Rýchla správa) 

výberom tlačidla Send Msg (Odoslať spr.) na panele s nástrojmi. Keď sa objaví 

okno Chat message (Rýchla správa), napíšte príslušnú správu do prázdneho poľa 

a stlačte kláves Enter alebo kliknite na tlačidlo Send (Odoslať). Akékoľvek 

predtým odoslané a prijaté správy sa objavia v okne rýchlych správ nad prázdnym 

poľom, do ktorého sa píše správa.  

Ak prijmete rýchlu správu, keď je okno rýchlych správ zatvorené, toto okno 

sa automaticky zobrazí. 
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Obrázok 85: okno Chat message (Rýchla správa) 

4.21.8 Nahratie/stiahnutie denníka OMNI II 

Aplikácia OMNI Smart Programmer umožňuje nahrávanie súborov denníka na 

vzdialený server OMNI a ich sťahovanie z neho.  

4.21.8.1 Okno nahratia/stiahnutia denníka OMNI II 

Okno Log Upload/Download (Nahrať/stiahnuť denník) vám umožňuje 

odosielať súbory denníka na server, prijímať súbory denníka zo servera, 

obnovovať súbory denníka na serveri a meniť nastavenia siete. Otvorenie 

okna OMNI II Programmer Log Upload/Download (Nahratie/stiahnutie 

denníka programátora OMNI II Programmer):  

 Zvoľte tlačidlo Log Files (Súbory denníka) na panele úloh. 

 Zvoľte tlačidlo Up/Down (Nahor/nadol) na panele s nástrojmi. 

 

Obrázok 86: Okno OMNI II Programmer Log Upload/Download (Nahratie/stiahnutie 

denníka programátora OMNI II Programmer) 
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4.21.8.2 Obnovenie miestnych súborov OMNI II 

Ak chcete zobraziť miestne súbory denníka uložené v programátore 

OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software), kliknite na 

tlačidlo Refresh Local (Obnoviť miestne). 

4.21.8.3 Obnovenie súborov na serveri OMNI II 

Ak chcete zobraziť súbory denníka uložené na serveri, programátor  

OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) je nutné 

najprv pripojiť k internetu. Pozri časti 4.21.1 a 4.21.2 pre spôsoby 

pripojenia programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI 

Smart Software) k internetu. Používateľ musí zadať tieto informácie: 

 User (Používateľ): meno používateľa kompatibilné s aktuálnym 

režimom spustenia programátora. Ak príslušné meno používateľa 

nie je registrované na serveri, pripojenie bude odmietnuté. 

 Password (Heslo): heslo zodpovedajúce menu používateľa, ktoré 

je uložené na serveri. 

 Server IP/Port (IP/port servera): IP adresa servera. (Toto pole 

nastaví spoločnosť Impulse Dynamics na aktuálnu IP adresu pri 

dodaní programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI 

Smart Software), no po prijatí programátora sa toto nastavenie 

môže zmeniť. Ak k tejto zmene dôjde, spoločnosť  

Impulse Dynamics vám to oznámi a poskytne vám informácie  

o novej IP adrese, ktorá sa má používať na pripojenie  

k vzdialenému serveru OMNI.) 

Kliknite na tlačidlo Refresh Server (Obnoviť na serveri). Ak je pripojenie 

úspešné, zoznam Server files (Súbory na serveri) sa aktualizuje. Ak sa 

vyskytne chyba, v poli Status (Stav) sa zobrazí chybové hlásenie s výzvou, 

aby sa používateľ znova pokúsil o pripojenie. 

4.21.8.4 Nahratie súborov denníka OMNI II 

Ak chcete odoslať súbory denníka na server, musíte mať pripojenie 

na internet a zadať vyššie uvedené informácie. 

Túto operáciu je možné vykonať len vtedy, keď je softvér OMNI Smart 

Software spustený v klinickom režime. 

4.21.8.5 Stiahnutie súborov denníka OMNI II 

Ak chcete prijať súbory denníka zo servera, musíte mať pripojenie na 

internet a zadať vyššie uvedené informácie. 

Túto operáciu je možné vykonať len vtedy, keď je softvér OMNI Smart 

Software spustený vo vzdialenom režime. 
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5. TLAČIAREŇ S FUNKCIOU BLUETOOTH 

5.1 Popis 

Tlačiareň Zebra s funkciou Bluetooth (voliteľné príslušenstvo) pozostáva z týchto 

súčastí: 

 tlačiareň Zebra (s nainštalovanou dobíjateľnou batériou), 

 rolka papiera do tlačiarne, 

 sieťový adaptér. 

5.2 Nabíjanie tlačiarne 

Tlačiareň Zebra bude možno potrebné pred použitím nabiť. 

Nabíjanie batérie v tlačiarni Zebra: 

Poznámka: Tlačiareň sa má nabíjať (pripojiť k jej sieťovému napájaciemu zdroju) 

len mimo pacientskeho prostredia. 

 Otvorte kryt portu na pravej strane tlačiarne a pripojte výstupný konektor 

sieťového adaptéra do vstupného konektora napájania na tlačiarni. 

 Zapojte sieťový adaptér tlačiarne do siete na spustenie nabíjania vnútornej batérie 

tlačiarne. 

 Keď sa batéria tlačiarne nabíja, svetelný indikátor na vrchu tlačiarne (naľavo od 

hlavného vypínača) bude svietiť nažlto. Keď je batéria tlačiarne úplne nabitá, 

farba tohto svetelného indikátora sa zmení na zelenú. 

 Po dokončení nabíjania batérie tlačiarne odpojte výstupný konektor sieťového 

adaptéra od vstupného konektora napájania na tlačiarni. 

5.3 Nastavenie funkcie Bluetooth 

Poznámka: Príslušné kroky párovania náhradnej tlačiarne Zebra s funkciou Bluetooth sa 

týkajú len tlačiarní Zebra s funkciou Bluetooth, model MZ 320. Netýkajú sa tlačiarní 

Zebra s funkciou Bluetooth, model iMZ320. 

Párovanie dodanej tlačiarne Zebra s funkciou Bluetooth s programátorom OMNI II 

Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) bolo vykonané ešte pred zaslaním. 

Ak sa však s programátorom OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) musí spárovať náhradná tlačiareň Zebra s funkciou Bluetooth, postupujte takto: 

 Stlačte hlavný vypínač na vrchu tlačiarne Zebra, aby ste zapli tlačiareň. 

 Na obrazovke výberu kliknite na tlačidlo Configuration (Konfigurácia). Objaví 

sa okno Configuration Dialog (Dialógové okno konfigurácie). 

 Potom kliknite na tlačidlo Set Bluetooth (Nastaviť Bluetooth). Objaví sa okno 

Bluetooth Settings (Nastavenia Bluetooth). 
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Obrázok 87: Okno Bluetooth Settings (Nastavenia Bluetooth) 

 Kliknite na tlačidlo Discover (Vyhľadať) na vyhľadanie zariadení s aktívnou 

funkciou Bluetooth. 

 Ak sa v zozname objaví text „Zebra Printer (Authenticated)“, zvoľte ho a potom 

kliknite na tlačidlo Delete (Odstrániť). 

 Opäť kliknite na tlačidlo Discover (Vyhľadať) na vyhľadanie zariadení s aktívnou 

funkciou Bluetooth. 

 Zvoľte zariadenie „Zebra Printer“ v zozname vyhľadaných zariadení Bluetooth 

a potom kliknite na tlačidlo Pair (Spárovať). 

 Keď sa objaví kontextové okno Bluetooth Authentication Code (Overovací kód 

Bluetooth), zadajte párovací kód „0000“ a potom kliknite na možnosť OK. 

 Keď sa objaví kontextové okno Set Bluetooth (Nastaviť Bluetooth) s hlásením 

„The pairing operation was done correctly“ (Operácia párovania sa vykonala 

správne), kliknite na možnosť OK. 

 Kliknutím na X zatvorte okno Bluetooth Settings (Nastavenia Bluetooth). 

5.4 Nastavenie predvolenej tlačiarne 

Nastavenie predvolenej tlačiarne pre programátor OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software): 

 Na obrazovke výberu kliknite na tlačidlo Configuration (Konfigurácia). Objaví 

sa okno Configuration Dialog (Dialógové okno konfigurácie). 

 Kliknite na tlačidlo Set Default Printer (Nastaviť predvolenú tlačiareň). Objaví 

sa okno Set Printer (Nastaviť tlačiareň). 

 

Obrázok 88: Okno Set Printer (Nastaviť tlačiareň) 
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 Zvoľte tlačiareň ZDesigner a potom kliknite na tlačidlo Set Default (Nastaviť 

predvolené). 

 Kliknutím na X zatvorte okno Set Printer (Nastaviť tlačiareň). 

 Kliknutím na X zatvorte okno Configuration Dialog (Dialógové okno 

konfigurácie). 

6. SPRÁVCA SÚBOROV DENNÍKA 

Správca súborov denníka umožňuje používateľovi kopírovať a odstraňovať súbory denníka 

uložené v programátore OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software). 

Kopírovanie a odstránenie uložených súborov denníka: 

 Na obrazovke výberu kliknite na tlačidlo Log File Manager (Správca súborov denníka). 

Objaví sa okno Insert Password (Zadať heslo). 

 

Obrázok 89: Okno Insert Password (Zadať heslo) 

 Zadajte heslo MountLaurel. 

 Kliknite na tlačidlo Open (Otvoriť). Objaví sa okno Log File Manager 2.0 (Správca 

súborov denníka 2.0). 

 

Obrázok 90: Okno Log File Manager 2.0 (Správca súborov denníka 2.0) 
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 Odstránenie súborov: 

o Začiarknite políčko naľavo od názvu každého súboru, ktorý chcete odstrániť. 

o Kliknite na tlačidlo Delete (Odstrániť). 

o Keď sa objaví okno s výstrahou, kliknite na možnosť Yes (Áno) na potvrdenie 

odstránenia súborov. 

o Kliknutím na X zatvorte okno Log File Manager 2.0 (Správca súborov denníka 2.0). 

 Kopírovanie súborov: 

o Začiarknite políčko naľavo od názvu každého súboru, ktorý chcete kopírovať. 

o Do USB portu na programátore OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) zasuňte pamäťový kľúč USB. 

o Kliknite na tlačidlo Copy (Kopírovať). 

o Počkajte na zobrazenie informačného kontextového okna s hlásením 

Copy completed (Kopírovanie dokončené) a potom kliknite na možnosť OK. 

o Kliknutím na X zatvorte okno Log File Manager 2.0 (Správca súborov denníka 2.0). 

7. NABÍJAČKA OPTIMIZER MINI CHARGER 

7.1 Popis 

Nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger je nabíjačka napájaná dobíjateľnou batériou. 

Príslušný systém obsahuje trvalo pripojený nabíjací modul. Nabíjačka OPTIMIZER Mini 

Charger sa dodáva so sieťovým adaptérom (nabíjačka batérie Mascot alebo Cell-Con; 

vstup: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz, 0,3 A; výstup: 8,4 V; 1,3 A) na dobíjanie 

zabudovanej batérie. Nabíjačka je zariadenie triedy I, typu BF, klasifikované ako 

štandardné zariadenie vhodné na nepretržitú prevádzku s krátkodobým zaťažením 

v pacientskom prostredí. Nabíjačka je navrhnutá na povolenie dobíjania s len minimálnou 

interakciou s pacientom. 

Výstraha: Nedobíjanie generátora OPTIMIZER Smart IPG podľa pokynov môže 

spôsobiť jeho vypnutie z dôvodu vybitia batérie, a tak prerušenie terapie 

srdcovou kontrakčnou moduláciou. 
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Obrázok 91: Nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger so sieťovým adaptérom 

7.1.1 Súčasti systému nabíjačky 

Systém OPTIMIZER Mini Charger pozostáva z týchto súčastí: 

 Nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger (s pripojenou nabíjacou časťou) – 

používa sa na nabíjanie generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

 Sieťový adaptér – používa sa na nabíjanie zabudovanej batérie nabíjačky 

OPTIMIZER Mini Charger a jej izolovanie od siete. 

 Prenosné puzdro – používa sa na prenos nabíjačky OPTIMIZER 

Mini Charger. 

 Pacientsky opasok – (voliteľné príslušenstvo) používa sa na upevnenie 

nabíjačky v jej vrecku počas nabíjania generátora OPTIMIZER  

Smart IPG. (Výrobca: Spider Black Widow Holster) 

7.2 Funkcie nabíjačky 

Nižšie je uvedené vysvetlenie funkcií nabíjačky OPTIMIZER Mini Charger. 

 Indikátor sily spojovacieho signálu IPG – nabíjačka: Zobrazenie vo forme 

stĺpcového grafu, ktoré zobrazuje spojenie medzi nabíjačkou a generátorom 

OPTIMIZER Smart IPG 

 Indikátor „volania lekára“: 7-dielny LED indikátor pre číselné kódy 

 Indikátor stavu nabitia batérie nabíjačky: Zobrazenie vo forme stĺpcového 

grafu, ktoré zobrazuje stav nabitia batérie nabíjačky OPTIMIZER Mini Charger 
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 Tlačidlo spustenia: Tlačidlo spustenia pre nabíjačku OPTIMIZER Mini Charger 

 Indikátor stavu nabitia batérie generátora IPG: Zobrazenie vo forme 

stĺpcového grafu, ktoré zobrazuje aktuálny stav nabitia batérie generátora 

OPTIMIZER Smart IPG 

 

 

Obrázok 92: Funkcie nabíjačky OPTIMIZER Mini Charger 

7.3 Metóda nabíjania: prenos energie cez kožu 

Jedinou použiteľnou metódou dobíjania cez kožu je indukčný prenos energie. Indukčný 

prenos energie je založený na oscilujúcom elektromagnetickom poli generovanom 

primárnou cievkou. Magnetické polia dokážu preniknúť ľudským tkanivom s takmer 

nulovým zoslabením. Preto môže príslušnú energiu poľa zachytiť sekundárna cievka, 

ktorá je pripojená k elektronickej sústave obvodov implantátu, a vykonať jej spätnú 

konverziu na elektrickú energiu. 

Nabíjací prúd nabíjačky OPTIMIZER Mini Charger má pevnú hodnotu 90 mA. 

Nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger funguje v kmitočtovom rozsahu 410 kHz – 

490 kHz. 

Poznámka: Nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger podlieha rušeniu z iných elektrických 

zariadení prevádzkovaných v blízkom okolí. Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné 

zariadenia sú obzvlášť náchylné k rušeniu normálnej prevádzky nabíjačky. Ak nabíjačka 

OPTIMIZER Mini Charger nefunguje podľa očakávania, takéto rušenie sa vždy musí 

zobrať do úvahy. 
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7.4 Obsluha nabíjačky 

Batéria generátora OPTIMIZER Smart IPG sa nabíja pomocou nabíjačky OPTIMIZER 

Mini Charger, ktorá bola navrhnutá na presné riadenie procesu nabíjania, aby bola 

zaistená správna prevádzka generátora IPG a bezpečnosť pacientov. Nižšie je uvedený 

popis obsluhy nabíjačky OPTIMIZER Mini Charger: 

Výstraha: K vstupnému/výstupnému portu (I/O) nabíjačky OPTIMIZER Mini Charger 

sa nepokúšajte pripojiť žiadne zariadenia. Tento port slúži výlučne na 

používanie výrobným alebo servisným personálom. 

 Zapojte výstupný konektor sieťového adaptéra pre jednosmerný prúd do 

vstupného napájacieho konektora v ľavej hornej časti nabíjačky, a potom zapojte 

sieťový adaptér do sieťovej zásuvky, aby sa začalo nabíjanie zabudovanej batérie 

nabíjačky. 

Poznámka: Pred každým použitím skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu sieťového 

adaptéra. Ak je potrebná výmena sieťového adaptéra, kontaktujte svojho zástupcu 

spoločnosti Impulse Dynamics. 

Výstraha: Sieťový adaptér dodaný s nabíjačkou OPTIMIZER Mini Charger používajte 

len na nabíjanie batérie v nabíjačke OPTIMIZER Mini Charger. 

Upozornenie: Nedotýkajte sa sieťových kontaktov sieťového adaptéra. Ak však dôjde 

k neúmyselnému kontaktu, nepredstavuje to žiadne významné riziko. 

 Keď všetky 4 stĺpce indikátora stavu nabitia batérie nabíjačky nepretržite 

svietia, batéria nabíjačky OPTIMIZER Mini Charger je úplne nabitá. 

 Odpojte sieťový adaptér od nabíjačky OPTIMIZER Mini Charger. Nabíjačku 

OPTIMIZER Mini Charger je teraz možné použiť na nabitie generátora 

OPTIMIZER Smart IPG. 

Poznámka: Nabíjačku OPTIMIZER Mini Charger nie je možné použiť na nabitie 

generátora OPTIMIZER Smart IPG, kým sa od nabíjačky neodpojí sieťový adaptér. 

 Umiestnite nabíjací modul nad miesto implantácie pomôcky OPTIMIZER Smart. 

Kábel nabíjacieho modulu je možné zavesiť na krk pacienta a nechať nabíjací 

modul ležať na hrudníku nad oblečením pacienta. 

Poznámka: Nabíjačka sa nesmie používať v blízkosti iných elektronických zariadení. 

Ak nie je možné zachovať dostatočný odstup, nabíjačku treba sledovať, aby bola zaistená 

jej normálna funkcia. 

 Spustite nabíjanie stlačením tlačidla spustenia a jeho podržaním na približne  

3 – 4 sekundy. 

 Pomaly presúvajte nabíjací modul nad miestom implantácie a súčasne sledujte 

indikátor sily spojovacieho signálu IPG-nabíjačka na potvrdenie komunikácie 

medzi generátorom OPTIMIZER Smart IPG a nabíjacím modulom. Premiestňujte 

nabíjací modul, kým na indikátore sily spojovacieho signálu IPG-nabíjačka 

nesvieti najviac stĺpcov. 

 Keď sa vytvorí spojenie medzi nabíjacou časťou a generátorom OPTIMIZER 

Smart IPG, nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger začne nabíjať. 
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Poznámka: Nesprávne umiestnenie alebo posunutie nabíjacieho modulu sa prejaví 

príslušnou nízkou silou signálu na indikátore sily spojovacieho signálu IPG-nabíjačka 

na nabíjačke a zvukovým signálom, ktorý zaznie približne raz za sekundu. 

Poznámka: ,Ak sa nabíjací modul nepremiestni na miesto implantácie pomôcky 

OPTIMIZER Smart, nabíjačka automaticky preruší nabíjanie. Keď k tomu dôjde, je nutné 

spustiť nový proces nabíjania opätovným stlačením tlačidla spustenia. 

 Indikátor stavu nabitia batérie generátora IPG ukazuje stav nabíjania 

generátora OPTIMIZER Smart IPG. 

Poznámka: Snažte sa počas príslušného procesu nabíjania pomôcku úplne nabiť. Ak nie 

je možné úplne nabiť pomôcku počas jedného procesu, nabíjanie opakujte, v prípade 

potreby každý deň, kým nebude pomôcka úplne nabitá. 

Poznámka: Ak došlo k značnému vybitiu batérie, nabíjanie generátora OPTIMIZER 

Smart IPG môže trvať viac ako jednu hodinu. Pacient by mal byť počas dobíjania 

generátora OPTIMIZER Smart IPG v pohodlnej polohe, aby sa zaistilo správne 

umiestnenie modulu nad implantovaným generátorom IPG. Je to možné dosiahnuť 

zavesením kábla modulu na krk pacienta, aby modul spočíval nad miestom implantácie. 

Odporúča sa, aby pacient počas nabíjania zotrval nehybný v jednej polohe. 

 Keď je batéria generátora OPTIMIZER Smart IPG úplne nabitá, zaznie dlhý 

zvukový signál a rozsvietia sa všetky 4 stĺpce indikátora stavu nabitia batérie 

generátora IPG. Nabíjanie sa potom automaticky ukončí a nabíjačka sa vypne. 

 Na zrušenie alebo prerušenie nabíjania generátora OPTIMIZER Smart IPG môže 

pacient odstrániť nabíjací modul nabíjačky OPTIMIZER Mini Charger z miesta 

implantácie, čo spôsobí prerušenie procesu nabíjania. Alternatívne je možné 

nabíjačku vypnúť opätovným stlačením tlačidla spustenia. 

7.5 Frekvencia nabíjania 

Optimálny výkon dobíjateľnej batérie v generátore OPTIMIZER Smart IPG je možné 

zaistiť len vtedy, keď sa každý týždeň batéria úplne dobije. Nie je dôležité, ktorý deň 

alebo čas sa zvolí na nabitie generátora OPTIMIZER Smart IPG, ale odporúča sa,  

aby pacient medzi jednotlivými procesmi nabíjania nenechal uplynúť viac ako  

jeden týždeň. 

Ak úroveň nabitia batérie generátora OPTIMIZER Smart IPG klesne pod určitú hraničnú 

hodnotu, automaticky sa preruší poskytovanie terapie. Ak k tomu dôjde, batériu 

generátora OPTIMIZER Smart IPG bude najprv nutné dobiť a až potom pomôcka obnoví 

poskytovanie terapie. Po dokončení procesu nabíjania generátor OPTIMIZER Smart IPG 

automaticky obnoví poskytovanie terapie s predtým naprogramovanými parametrami. 

7.6 Číselné kódy 

Nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger bola navrhnutá tak, aby poskytovala pacientovi 

určité údaje a výstrahy podľa situácie. Ak nabíjačka zaznamená situáciu, ktorá vyžaduje 

príslušné opatrenie, na indikátore „volania lekára“ sa objaví číselný kód. Nasledujúca 

tabuľka obsahuje popis každého číselného kódu: 
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Číselný 

kód 
Popis 

Dôjde  

k prerušeniu 

nabíjania? 

0 IPG deaktivovaný (pozri časť 7.6.1) 

ÁNO (pozri 

poznámku 1, 2) 

1 Významne zmenená impedancia zvodu (pozri časť 7.6.2) NIE 

2 Prerušená terapia (pozri časť 7.6.3) NIE 

3 

Nie je naprogramované poskytovanie terapie srdcovou 

kontrakčnou moduláciou (pozri časť 7.6.4) NIE 

4 

Nízka frekvencia terapie srdcovou kontrakčnou 

moduláciou (pozri časť 7.6.5) NIE 

5 Vysoká úvodná teplota IPG (pozri časť 7.6.6) 

ÁNO (pozri 

poznámku 1, 2) 

6 Vnútorná chyba nabíjačky (pozri časť 7.6.7) 

ÁNO (pozri 

poznámku 1) 

7 

Implantát nie je generátor OPTIMIZER IVs alebo 

OPTIMIZER Smart IPG (pozri časť 7.6.8) 

ÁNO (pozri 

poznámku 1) 

8 

Problém súvisiaci s veľmi vybitou batériou (pozri  

časť 7.6.9) 

ÁNO (pozri 

poznámku 1) 

7.6.1 Číselný kód 0 

Keď sa zobrazí číselný kód 0, znamená to, že generátor OPTIMIZER Smart IPG 

bol deaktivovaný a uvedený do režimu Down (Vypnutie). Ak sa na nabíjačke 

zobrazí tento číselný kód, kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti  

Impulse Dynamics. 

7.6.2 Číselný kód 1 

Keď sa zobrazí číselný kód 1, znamená to, že generátor OPTIMIZER Smart IPG 

zaznamenal významnú zmenu impedancie jedného alebo oboch komorových 

zvodov. Ak sa na nabíjačke zobrazí tento číselný kód, kontaktujte svojho zástupcu 

spoločnosti Impulse Dynamics. 

7.6.3 Číselný kód 2 

Keď sa zobrazí číselný kód 2, znamená to, že došlo k prerušeniu terapie srdcovou 

kontrakčnou moduláciou v generátore OPTIMIZER Smart IPG. Ak sa na 

nabíjačke zobrazí tento číselný kód, kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti 

Impulse Dynamics. 

7.6.4 Číselný kód 3 

Keď sa zobrazí číselný kód 3, znamená to, že nedošlo k naprogramovaniu terapie 

srdcovou kontrakčnou moduláciou. Ak sa na nabíjačke zobrazí tento číselný kód, 

kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Impulse Dynamics. 

 

 

 



 

141 

7.6.5 Číselný kód 4 

Keď sa zobrazí číselný kód 4, znamená to, že generátor OPTIMIZER Smart IPG 

zistil, že množstvo dodanej terapie srdcovou kontrakčnou moduláciou je pod 

parametrom úrovne alarmu naprogramovaným v implantovanej pomôcke. Ak sa 

na nabíjačke zobrazí tento číselný kód, kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti 

Impulse Dynamics. 

7.6.6 Číselný kód 5 

Keď sa zobrazí číselný kód 5, znamená to, že teplota generátora OPTIMIZER 

Smart IPG na začiatku procesu nabíjania je vyššia ako 39 °C. Tento číselný kód 

sa môže zobraziť aj vtedy, keď sa teplota generátora OPTIMIZER Smart IPG 

počas nabíjania zvýši o viac ako 3° v priebehu 10 minút. Ak sa na nabíjačke tento 

číselný kód opakovane zobrazuje v priebehu niekoľkých dní, kontaktujte svojho 

zástupcu spoločnosti Impulse Dynamics. 

7.6.7 Číselný kód 6 

Keď sa zobrazí číselný kód 6, znamená to, že nabíjačka OPTIMIZER 

Mini Charger zaznamenala chybu v sebe samej. Ak sa na nabíjačke zobrazí tento 

číselný kód, kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Impulse Dynamics. 

7.6.8 Číselný kód 7 

Keď sa zobrazí číselný kód 7, znamená to, že nabíjačka OPTIMIZER 

Mini Charger zistila pokus o jej použitie na nerozpoznanej pomôcke. Ak sa na 

nabíjačke zobrazí tento číselný kód, overte, či je nabíjací modul umiestnený nad 

implantovaným generátorom OPTIMIZER Smart IPG. Ak je tento kód zobrazený 

aj po umiestnení nabíjacieho modulu nad implantovaný generátor OPTIMIZER 

Smart IPG, kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Impulse Dynamics. 

7.6.9 Číselný kód 8 

Keď sa zobrazí číselný kód 8, znamená to, že nabíjačka OPTIMIZER 

Mini Charger zistila, že aj po pokuse o nabitie hlboko vybitej batérie v generátore 

OPTIMIZER Smart IPG je úroveň nabitia tejto batérie stále nízka. Ak sa na 

nabíjačke zobrazí tento číselný kód, kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti 

Impulse Dynamics. 

Poznámka 1: Vždy, keď sa zobrazí číselný kód 0 alebo kódy 5 – 8, nabíjačka 

automaticky ukončí proces nabíjania. 

Poznámka 2: Keď sa zobrazí číselný kód 0 alebo 5, nabíjačku je možné nastaviť 

do špeciálneho stavu na vykonanie nabíjania. Táto možnosť je však k dispozícii 

len pre servisných technikov spoločnosti Impulse Dynamics. 
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7.7 Čistenie 

Nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger sa má čistiť len pomocou dezinfekčných obrúskov 

podľa potreby. 

Výstraha: NEPONÁRAJTE žiadnu časť nabíjačky OPTIMIZER Mini Charger do 

vody. Môže to spôsobiť poškodenie pomôcky. Nabíjačka OPTIMIZER Mini 

Charger má obmedzenú ochranu proti vniknutiu vody alebo vlhkosti (stupeň 

ochrany proti vniknutiu IP22). 

Výstraha: NESTERILIZUJTE žiadnu časť nabíjačky OPTIMIZER Mini Charger, 

pretože akýkoľvek pokus o sterilizáciu môže závažne poškodiť zariadenie. 

7.8 Údržba 

Nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger neobsahuje žiadne súčasti, ktorých servis by 

mohol vykonať používateľ. Ak nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger nefunguje, 

kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Impulse Dynamics a požiadajte o náhradnú 

nabíjačku. 

Výstraha: Toto zariadenie je zakázané akokoľvek upravovať. 

Predpokladaná životnosť batérie v nabíjačke OPTIMIZER Mini Charger je 5 rokov. 

Ak vaša nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger nie je schopná po úplnom nabití batérie 

nabíjačky úplne nabiť generátor OPTIMIZER Smart IPG alebo OPTIMIZER IVs IPG, 

kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Impulse Dynamics a požiadajte o náhradnú 

nabíjačku. 

7.9 Skladovanie a manipulácia 

Nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger je navrhnutá tak, aby fungovala normálne po jej 

vystavení (v zabalenom stave na prepravu) týmto extrémnym podmienkam prostredia:  

1) –20 °C až +60 °C, 2) relatívna vlhkosť 10 % až 100 % (s kondenzáciou alebo bez nej), 

3) atmosférický tlak 500 hPa až 1060 hPa. 

Nabíjačku OPTIMIZER Mini Charger nevystavujte nadmernému teplu ani chladu. 

Pacientov je nutné inštruovať, aby nenechávali tieto zariadenia vo svojom aute ani vonku 

na dlhší čas. Citlivá elektronika sa môže pri vystavení teplotným extrémom poškodiť, 

obzvlášť pri vystavení vysokému teplu. Na zaistenie správnej funkčnosti nepoužívajte 

nabíjačku, ak je okolitá teplota vyššia ako 27 °C. Okrem toho, odporúčané podmienky 

používania sú relatívna vlhkosť 20 % – 75 % a atmosférický tlak 700 hPa – 1060 hPa. 

Výstraha: Nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger sa nesmie používať na palube lietadla 

a pred použitím na lodi je nutné to konzultovať s posádkou. 

7.10 Likvidácia 

Ak pacient už nepotrebuje nabíjačku OPTIMIZER Mini Charger a vráti ju, oboznámte 

svojho zástupcu spoločnosti Impulse Dynamics o jej vrátení. 

Výstraha: Nabíjačku OPTIMIZER Mini Charger NEVYHADZUJTE do bežného 

odpadu. Nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger obsahuje lítiové batérie ako aj 

súčasti, ktoré nespĺňajú požiadavky smernice RoHS. Ak je nutná likvidácia 

nabíjačky OPTIMIZER Mini Charger, zlikvidujte ju náležitým spôsobom 

v súlade s miestnymi predpismi, ktoré upravujú likvidáciu takéhoto materiálu. 
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PRÍLOHA I 

Informácie o elektromagnetickom rušení (Tabuľka 1 z 5): 

USMERNENIE A VYHLÁSENIE VÝROBCU – ELEKTROMAGNETICKÁ ODOLNOSŤ 

Systém OPTIMIZER Smart System (programátor OMNI II Programmer so softvérom OMNI Smart Software 

a nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger) je určený na používanie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom 

prostredí. Zákazník, resp. používateľ musí zabezpečiť, aby sa systém OPTIMIZER Smart System používal 

v takomto prostredí. (Poznámka: netýka sa programátora OMNI II Programmer so softvérom OMNI Smart 

Software.) 

Test odolnosti Úroveň testu 

IEC 60601 

Úroveň zhody Elektromagnetické prostredie – 

usmernenie 

Elektrostatický výboj 

podľa definície v norme  

IEC 61000-4-2 

±6 kV kontakt 

±8 kV vzduch 

±6 kV kontakt 

±8 kV vzduch 

Podlahy by mali byť z dreva,  

betónu alebo keramických dlaždíc.  

Ak sú podlahy pokryté syntetickým 

materiálom, relatívna vlhkosť by mala 

byť aspoň 30 % alebo vyššia.  

Rýchle elektrické 

prechodové javy/ 

skupiny impulzov podľa 

definície v norme 

IEC 61000-4-4 

±2 kV pre napájací zdroj 

 

±1 kV pre vstupné/ 

výstupné vedenia 

±0,5 kV pre napájacie 

vedenie 

±1 kV pre vstupné/ 

výstupné vedenia 

Kvalita sieťového napájania by mala 

zodpovedať typickému nemocničnému 

prostrediu. Nepoužívajte motory ani iné 

rušivé elektrické zariadenia v tom istom 

sieťovom obvode ako programátor 

OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software) alebo nabíjačku 

OPTIMIZER Mini Charger. 

Rázové impulzy podľa 

definície v norme  

IEC 61000-4-5 

±1 kV diferenciálny 

režim 

±2 kV bežný režim 

±1 kV diferenciálny 

režim 

±2 kV bežný režim 

Kvalita sieťového napájania by mala 

zodpovedať typickému komerčnému 

alebo nemocničnému prostrediu. 

Krátkodobé poklesy, 

krátke prerušenia 

a kolísanie napätia na 

vstupoch sieťového 

napájania podľa 

definície v norme  

IEC 61000-4-11 

< 5 % UT (> 95 % pokles 

v UT) pre ½ cyklu 

40 % UT (60 % pokles 

v UT) pre 5 cyklov 

70 % UT (30 % pokles 

v UT) pre 25 cyklov 

< 5 % UT (> 95 % pokles 

v UT) pre 5 s  

100 % pokles v UT  

pre ½ cyklu  

60 % pokles v UT  

pre 5 cyklov  

30 % pokles v UT  

pre 30 cyklov  

100 % pokles v UT  

pre 5 s 

Kvalita sieťového napájania by mala 

zodpovedať typickému komerčnému 

alebo nemocničnému prostrediu. 

Poznámka: Ak používateľ programátora 

OMNI II Programmer (so softvérom 

OMNI Smart Software) vyžaduje súvislú 

prevádzku počas prerušení sieťového 

napájania, odporúča sa napájanie 

programátora OMNI II Programmer (so 

softvérom OMNI Smart Software) alebo 

nabíjačky OPTIMIZER Mini Charger zo 

záložného zdroja alebo batérie.  

Magnetické pole 

sieťovej frekvencie 

(50/60 Hz) podľa 

definície v norme 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m Magnetické polia sieťovej frekvencie 

(50/60 Hz) majú byť na úrovniach 

charakteristických pre typické miesto v 

typickom komerčnom alebo 

nemocničnom prostredí. 
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Informácie o elektromagnetickom rušení (Tabuľka 2 z 5): 

USMERNENIE A VYHLÁSENIE VÝROBCU – ELEKTROMAGNETICKÁ ODOLNOSŤ 

PROGRAMÁTORA OMNI II PROGRAMMER (SO SOFTVÉROM OMNI SMART SOFTWARE) 

Programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) je určený na používanie v nižšie 

špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník, resp. používateľ musí zabezpečiť, aby sa programátor 

OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) používal v takomto prostredí.  

Test odolnosti  Úroveň testu 

IEC 60601 

Úroveň zhody Elektromagnetické prostredie – 

usmernenie 

Elektrostatický výboj 

(ESD) podľa definície 

v norme 

IEC 61000-4-2 

Nepriama aplikácia:  

±2 kV, ±4 kV  

a ±6 kV; 

Kontaktný výboj:  

±2 kV, ±4 kV  

a ±6 kV; 

Vzduchový výboj:  

±2 kV, ±4 kV a ±8 kV 

Nepriama aplikácia: 

 ±2 kV, ±4 kV  

a ±6 kV; 

Kontaktný výboj:  

±2 kV, ±4 kV  

a ±6 kV; 

Vzduchový výboj: 

 ±2 kV, ±4 kV a ±8 kV 

Poznámka: Prípustné 

zhoršenie alebo strata 

funkcie alebo výkonu 

vyžadujúca resetovanie 

systému alebo zásah 

operátora, keď sa odstráni 

rušivý signál, ale nie 

nevhodné preprogramovanie 

generátora IPG. 

Podlahy by mali byť z dreva,  

betónu alebo keramických dlaždíc.  

Ak sú podlahy pokryté syntetickým 

materiálom, relatívna vlhkosť by mala 

byť aspoň 30 % alebo vyššia. 

Operátor bude možno musieť resetovať 

systém, ak dôjde k prerušeniu komuni-

kácie medzi skrinkou rozhrania  

OMNI II a tabletovým počítačom. 

Rýchle elektrické 

prechodové javy/ 

skupiny impulzov 

podľa definície 

v norme 

IEC 61000-4-4 

±1 kV pre vstupné 

a výstupné vedenia 

(Ethernet) 

±1 kV pre vstupné  

a výstupné vedenia 

 

Poznámka: Prípustné 

zhoršenie alebo strata 

funkcie alebo výkonu 

vyžadujúca resetovanie 

systému alebo zásah 

operátora, keď sa odstráni 

rušivý signál, ale nie 

nevhodné preprogramovanie 

generátora IPG. 

Kvalita smerovania Ethernetovej siete 

by mala zodpovedať typickému 

nemocničnému prostrediu. 

Nepoužívajte motory ani iné rušivé 

elektrické zariadenia v blízkosti 

Ethernetového vedenia. 

Magnetické pole 

sieťovej frekvencie 

(50/60 Hz) podľa 

definície v norme 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m Magnetické polia sieťovej frekvencie 

(50/60 Hz) majú byť na úrovniach 

charakteristických pre typické miesto 

v typickom komerčnom alebo 

nemocničnom prostredí. 
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Informácie o elektromagnetickom rušení (Tabuľka 3 z 5): 

USMERNENIE A VYHLÁSENIE VÝROBCU – ELEKTROMAGNETICKÁ ODOLNOSŤ (133) 

Programátor OMNI II Programmer so softvérom OMNI Smart Software a nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger 

sú určené na používanie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník, resp. používateľ musí 

zabezpečiť, aby sa systém OPTIMIZER Smart System používal v takomto prostredí.  

Test odolnosti 
Úroveň testu 

IEC 60601 
Úroveň zhody 

Elektromagnetické prostredie – 

usmernenie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VF elektromagnetické pole 

šírené vedením podľa 

definície v norme  

IEC 61000-4-6 

 

Vyžarované VF 

elektromagnetické pole 

podľa definície v norme 

IEC 61000-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Veff 

150 kHz až 80 MHz 

 

 

 

 

3 V/m 

80 MHz až 2,5 GHz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 V 

 

 

 

 

 

3 V/m 

Prenosné a mobilné VF komunikačné 

zariadenia sa nesmú používať v menšej 

vzdialenosti od akejkoľvek súčasti 

programátora OMNI II Programmer 

(so softvérom OMNI Smart Software) 

alebo nabíjačky OPTIMIZER Mini Charger, 

vrátane káblov, než je odporúčaná  

odstupová vzdialenosť vypočítaná  

z rovnice platnej pre frekvenciu vysielača. 

Odporúčaná odstupová vzdialenosť 

                __ 

d = 1,17 √ P 

 

 

 

 

                __ 

d = 0,35 √ P      80 MHz až 800 MHz1 

                __ 

d = 0,70 √ P      800 MHz až 2,5 GHz 

„P“ je maximálny menovitý výstupný 

výkon vysielača vo wattoch (W) podľa 

výrobcu vysielača. „d“ je odporúčaná 

odstupová vzdialenosť v metroch (m). 

Intenzity polí z pevných VF vysielačov, 

ako boli zistené elektromagnetickým 

premeraním pracoviskaa, by mali byť 

v každom kmitočtovom rozsahu nižšie 

ako úroveň zhody.b 

Rušenie sa môže vyskytnúť v blízkosti 

zariadenia označeného týmto symbolom: 

 

Poznámka 1: Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší kmitočtový rozsah. 

Poznámka 2: Tieto pravidlá nemusia platiť vo všetkých situáciách. Elektromagnetický prenos je ovplyvnený pohlcovaním 

a odrazom od konštrukcií, objektov a ľudí. 

a Intenzity polí z pevných vysielačov, ako sú napr. základné stanice pre rádiotelefóny (mobilné/bezdrôtové) a vysielačky, 

amatérske rádio, rozhlasové vysielanie na vlnách AM a FM a televízne vysielanie, nemožno teoreticky presne predpovedať. 

Na určenie elektromagnetického prostredia z dôvodu pevných VF vysielačov by sa malo zvážiť elektromagnetické premeranie 

pracoviska. Ak nameraná intenzita poľa v mieste používania programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart 

Software) prekračuje príslušnú vyššie uvedenú VF úroveň zhody, programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI 

Smart Software) treba pozorovať a overiť jeho normálnu prevádzku. Pri spozorovaní neobvyklého správania môžu byť 

potrebné ďalšie opatrenia, ako premiestnenie programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software).  

b V rámci kmitočtového rozsahu 150 kHz až 80 MHz by mali byť intenzity polí nižšie ako 3 V/m.  
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Informácie o elektromagnetickom rušení (Tabuľka 4 z 5): 

Odporúčané odstupové vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými VF komunikačnými zariadeniami 

a programátorom OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) alebo nabíjačkou 

OPTIMIZER Mini Charger 

Programátor OMNI II Programmer so softvérom OMNI Smart Software a nabíjačka OPTIMIZER Mini Charger 

sú určené na používanie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sú obmedzené vyžarované VF rušenia. 

Zákazník, resp. používateľ programátora OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) alebo 

nabíjačky OPTIMIZER Mini Charger môže prispieť k zníženiu výskytu elektromagnetického rušenia 

dodržiavaním minimálnej vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými VF komunikačnými zariadeniami 

(vysielačmi) a programátorom OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) alebo nabíjačkou 

OPTIMIZER Mini Charger, ako je odporúčané nižšie, podľa maximálneho výstupného výkonu komunikačného 

zariadenia. 

 

Maximálny menovitý 

výstupný výkon vysielača 

(W) 

Odstupová vzdialenosť podľa frekvencie vysielača 

(m) 

150 kHz až 80 MHz1 

                             __ 

 d = 1,17 √ P 

80 MHz až 800 MHz1 

                             __ 

 d = 0,35 √ P 

800 MHz až 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 

V prípade vysielačov, ktorých maximálny menovitý výstupný výkon nie je uvedený vyššie, sa odporúčaná odstupová 

vzdialenosť d v metroch (m) dá určiť použitím rovnice platnej pre frekvenciu vysielača, kde P je maximálny menovitý 

výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielača.  

Poznámka 1: Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší kmitočtový rozsah. 

Poznámka 2: Tieto pravidlá nemusia platiť vo všetkých situáciách. Elektromagnetický prenos je ovplyvnený pohlcovaním 

a odrazom od konštrukcií, objektov a ľudí.  

Informácie o elektromagnetickom rušení (Tabuľka 5 z 5): 

Zhoda so Smernicou o rádiových zariadeniach (2014/53/EÚ) 

Programátor OMNI II Programmer (so softvérom OMNI Smart Software) vyhovuje Smernici o rádiových 

zariadeniach (2014/53/EÚ). 

Použiteľná norma Požiadavky zhody 

ETSI EN 302 195 v2.1.1 

(2016-06) 

EN 60601-1-21 

Vyžarované pole H (normálne a extrémne podmienky) 

Rušivé emisie (vyžarované), (vysielač)  

Kmitočtový rozsah modulácie (normálne a extrémne podmienky) 

Rušivé vyžarovanie (prijímač) 

1 Zhoda je vyhlásená skôr s normou EN 60601-1-2 ako s dvomi harmonizovanými normami (ETSI EN 301 489-1  

a ETSI EN 301 489-31). Je to z dôvodu skutočnosti, že nie všetky časti noriem ETSI sú použiteľné, a tie, ktoré sú použiteľné, 

sú pokryté testovaním vykonaným v norme EN 60601-1-2, ktoré používa ekvivalentné testovacie metódy a kritériá výkonu, 

ktoré sú rovnako reštriktívne alebo ešte reštriktívnejšie ako v normách ETSI EN 301 489-1 a ETSI EN 301 489-31. 
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PRÍLOHA II 

Komunikácie/telemetria 

Medzi generátorom OPTIMIZER Mini IPG a programátorom OMNI II Programmer: 

 Generátor OPTIMIZER Mini IPG do programátora OMNI II Programmer: 

o PPM: „0“ = 180 µs, „1“ = 270 µs 

o 14,5 kHz LC excitácia impulzom 

o 1 cyklus na impulz do stlmenia na 10 %  

o Energia investovaná na impulz 0,36 µJ → 5,14 mWvrchol na impulz; 

1,8 mWpriemer 

 Programátor OMNI II Programmer do generátora OPTIMIZER Mini IPG: 

o AM: „0“ = bez nosiča, „1“ = nosič na 305 µs  

o 23 kHz frekvencia nosiča 

o Výkon: 0,56 Wvrchol; 0,27 Wpriemer 

PRÍLOHA III 

Testovací postup pre interakciu pomôcka/pomôcka: 

Pacienti s ďalšou implantovanou pomôckou (napr. ICD, stimulátor) vyžadujú na konci 

implantácie dodatočné testovanie na zaistenie správnej funkcie generátora OPTIMIZER 

Mini IPG (t.j. OPTIMIZER Smart IPG alebo OPTIMIZER IVs IPG) ako aj ďalšej 

pomôcky. Kroky požadovaného testovacieho postupu sú tieto: 

1. Naprogramujte ICD tak, aby počas tohto testu neposkytoval antitachykardiálnu 

terapiu. 

2. Aktivujte terapiu srdcovou kontrakčnou moduláciou a naprogramujte okná 

snímania generátora OPTIMIZER Smart IPG na nepretržité poskytovanie terapie 

srdcovou kontrakčnou moduláciou v prítomnosti príslušnej ďalšej pomôcky.  

3. Opakovane predlžujte CCM™ Train Delay (Oneskorenie sekvencie CCM™) 

a sledujte intrakardiálne elektrogramy (ICD-EGM) v reálnom čase na stanovenie 

maximálnej prípustnej hodnoty oneskorenia sekvencie CCM™ predtým, ako ICD 

začne nesprávne snímať impulzy terapie srdcovou kontrakčnou moduláciou 

ako R kmity.  

4. Zdokumentujte maximálnu hodnotu oneskorenia sekvencie CCM™. 

5. Preprogramujte oneskorenie sekvencie CCM™ na hodnotu pred testom. 

6. Zdokumentujte preprogramovanie oneskorenia sekvencie CCM™ založením 

výtlačku parametrov nastavenia generátora IPG. 

7. Preprogramujte ICD tak, aby bol opäť schopný poskytovať antitachy- 

kardiálnu terapiu. 

8. Zdokumentujte opätovnú aktiváciu antitachykardiálnej terapie založením výtlačku 

parametrov nastavenia ICD. 
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