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1. ÖVERSIKT AV OMNI II PROGRAMMER-SYSTEMET 

(MED OMNI SMART SOFTWARE) 

1.1 Beskrivning 

OMNI II Programmer-systemet (med OMNI Smart Software) används av läkaren för att 

avläsa och programmera OPTIMIZER Smart IPG och OPTIMIZER IVs IPG. 

Programmerarens programvara körs på en Lenovo bärbar dator med pekskärm, ansluten 

till en Programmer-gränssnittsbox. Kommunikationen mellan Programmer-gränssnittet 

och IPG sker via ett telemetrihuvud som placeras direkt över implantationsstället. 

Telemetrihuvudet kommunicerar med patientens implanterade IPG via magnetisk-

induktiv telemetri. För korrekt användning av både OPTIMIZER Smart IPG och 

OPTIMIZER IVs IPG är det avgörande att anvisningarna i denna handbok om 

användning av OMNI II Programmer-systemet (med OMNI Smart Software) helt förstås. 

 

Figur 1: OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) och telemetrihuvud 

Varning! OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) kan utsättas för störningar 

från andra elektriska produkter som används i närheten. I synnerhet bärbar och 

mobil RF-utrustning kan påverka programmerarens normala funktion.  

Om OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) inte fungerar så som 

förväntat måste man alltid tänka på möjligheten av sådana störningar. Annan 

utrustning, även om den uppfyller CISPR-gränserna avseende emission,  

kan också störa OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software). 
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1.2 Programmerarens funktioner 

Programmeraren kan utföra följande: 

• Läsa (avläsa) de aktuella inprogrammerade parametrarna i OPTIMIZER Smart IPG 

och OPTIMIZER IVs IPG 

• Ändra parametrarna i OPTIMIZER Smart IPG och OPTIMIZER IVs IPG 

• Läsa av EKG-signalerna från patienten och visa dem för analys 

• Hämta statistiska uppgifter som insamlats av OPTIMIZER Smart IPG och 

OPTIMIZER IVs IPG under driften 

• Loggföra OPTIMIZER Smart IPG- och OPTIMIZER IVs IPG-enhetens aktivitet 

• Spara standardprogram för framtida bruk 

• Programmera OPTIMIZER Smart IPG och OPTIMIZER IVs IPG med säkra 

parametervärden i akutsituationer 

Programmeraren kan dessutom utföra följande: 

• Kan fjärrstyras av en annan programmerare 

• Kan fjärrstyra en annan programmerare 

• Kan skicka och hämta loggfiler till/från en dedikerad fjärrserver 

1.3 Programmerarens komponenter 

OMNI II Programmer-systemet (med OMNI Smart Software) består av: 

• OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) 

o OMNI II Programmer-surfplatta med OMNI II och OMNI Smart Software 

installerade 

o OMNI II Programmer-gränssnittsbox 

o Kabel till OMNI II Programmer-gränssnittsbox 

o Ethernet-isolator med Ethernet nätverkskabel, av medicinsk kvalitet 

• OMNI II telemetrihuvud 

• Förlängningskabel till OMNI II telemetrihuvud 

• EKG-kabel för en avledning (3-lednings) 

• Nätadapter av medicinsk kvalitet 

• CE-märkt elsladd 

• Bluetooth-skrivare med nätadapter 

Varning! Användning av andra föremål än de som anges ovan eller på ett sätt som inte 

överensstämmer med dessa anvisningar kan medföra skador på OMNI II 

Programmer (med OMNI Smart Software). 
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1.4 Hopkoppling av programmerarens komponenter för användning 

• Anslut USB-änden på gränssnittsboxkabeln till USB-porten på sidan av 

surfplattan. Anslut den andra änden (försedd med ett kontaktdon av LEMO®-typ) 

till porten märkt USB på Programmer-gränssnittsboxens baksida.  

• Anslut OMNI II-telemetrihuvudets kabelkontakt till porten märkt WAND på 

Programmer-gränssnittsboxens baksida. 

Obs! Om så behövs kan förlängningskabeln till telemetrihuvudet användas för att 

utvidga telemetrihuvudets räckvidd. Anslut förlängningskabelns ena ände till 

telemetrihuvudkabelkontakten och den andra änden till porten märkt WAND 

på Programmer-gränssnittsboxens baksida. 

• Anslut EKG-kabeln (3-lednings, med kontaktdon av LGH-typ) till porten märkt 

ECG på Programmer-gränssnittsboxens baksida. 

Varning! Försök inte ansluta någon nätdriven enhet (som t.ex. en skrivare med 

kabelanslutning) till OMNI II Programmer. Detta kan medföra en elektrisk 

fara för patienten. 

 

Figur 2: OMNI II Programmer-gränssnittsbox 

1.5 Telemetrihuvud 

På telemetrihuvudet finns tre knappar: 

• Avläs 

• Programmera 

• Akutprogrammering med säker parameteruppsättning 

Telemetrihuvudet har också tre olika uppsättningar indikatorlampor: 

• Strömindikatorlampan, som sitter till vänster om strömsymbolen, lyser när  

telemetrihuvudet är påslaget. 

• Indikatorlamporna i form av ett stapeldiagram visar styrkan på telemetrisignalen 

mellan telemetrihuvudet och OPTIMIZER Smart IPG. 

• Indikatorlampan för akutprogrammering, som sitter ovanför akutprogrammerings-

knappen, blinkar några gånger efter att akutprogrammering har genomförts. 
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Figur 3: OMNI II telemetrihuvud 

1.6 Ladda batteriet i OMNI II Programmer-surfplattan 

Varning! Batteriet i OMNI II Programmer-surfplattan får endast laddas med hjälp av 

nätadaptern av medicinsk kvalitet som medföljer OMNI II Programmer-

systemet (med OMNI Smart Software). Försök inte ladda surfplattans batteri 

med hjälp av någon annan nätadapter. 

Obs! Elsladden som används med nätadaptern av medicinsk kvalitet måste vara  

CE-märkt. 

För att ladda batteriet i OMNI II Programmer-surfplattan: 

• Anslut likströms-utgångskontakten på nätadaptern av medicinsk kvalitet till 

strömingångskontakten på surfplattan (sitter längst ned till höger på surfplattan 

och består av ett gult uttag). 

• Anslut den ena änden av den CE-märkta elsladden till växelströmsingången på 

nätadaptern och anslut sedan den andra änden till ett eluttag av sjukhuskvalitet. 

Säkerställ att nätspänningen är inom intervallet 100–240 V växelström, 50/60 Hz, 

och att uttaget har en adekvat jordförbindelse. 

• När du laddar upp batteriet i OMNI II Programmer-surfplattan, låt det interna 

batteriet laddas under ett helt dygn innan du försöker använda OMNI II Programmer 

(med OMNI Smart Software) vid implantationen. Det rekommenderas att 

rutinmässigt ladda upp batteriet i surfplattan till OMNI II Programmer (med 

OMNI Smart Software) mellan användningstillfällena. 

1.7 Använda OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) 

Obs! OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) måste användas som en 

batteridriven enhet. Den ska endast anslutas till nätströmmen när surfplattans batteri 

behöver laddas upp. OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) kan inte läsa av 

eller programmera OPTIMIZER Smart IPG eller OPTIMIZER IVs IPG förrän surfplattan 

till OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) har kopplats bort från nätströmmen. 
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Surfplattan till OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) måste kopplas bort 

från nätströmmen före användning. Koppla bort likströms-utgångskontakten på nätadaptern 

av medicinsk kvalitet från strömingångskontakten på surfplattans baksida. 

Obs! Positionera OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) så att bortkoppling 

från nätströmmen inte hindras. 

1.8 Använda OMNI II Programmer-surfplattans pekskärm 

OMNI II Programmer-surfplattan är försedd med en pekskärm. Val på skärmen kan göras 

genom att man pekar på skärmen med fingret eller med den bifogade pennan. 

Försiktighet! Användning av vassa föremål eller vanlig skrivutrustning (kulspetspenna, 

blyertspenna) kan skada pekskärmen. 

1.9 Knappar och symboler på OMNI II Programmer-surfplattan 

OMNI II Programmer-surfplattan har tre knappar och tre upplysta indikatorsymboler 

som sitter nedanför pekplattan på vänster sida. De har följande funktioner (från vänster 

till höger). 

Knappar (övre raden, från vänster till höger): 

• Nätströmbrytare 

• Ändra användare (inaktiverad) 

• Skärmrotationsfunktion (inaktiverad) 

Upplysta indikatorsymboler (nedre raden, från vänster till höger): 

• Anger att WLAN/WIFI är aktivt 

• Anger att Bluetooth är aktivt (visas inte på alla surfplattemodeller) 

• Anger att hårddisken används 

 

Figur 4: Exempel på knappar och upplysta symboler på OMNI II Programmer-surfplattan 

1.10 Byta batteri i OMNI II Programmer-surfplattan 

OMNI II Programmer-surfplattan drivs av ett batteri som eventuellt måste bytas ut om 

det inte kan laddas upp ordentligt. Kontakta Impulse Dynamics representant om du 

behöver ett nytt batteri. 

Varning! Det är avgörande att det begagnade batteriet bortskaffas på korrekt sätt. 

Bortskaffa det begagnade batteriet enligt gällande miljökrav. 

Varning! Ett begagnat batteri får aldrig punkteras eller förbrännas. 
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1.11 Rutinmässig rengöring 

Varning! OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) och telemetrihuvudet 

får INTE steriliseras eftersom detta allvarligt skulle skada utrustningen. 

Varning! Sänk INTE ner någon del av OMNI II Programmer (med OMNI Smart 

Software) i vatten. Detta kan skada enheten. OMNI II Programmer (med 

OMNI Smart Software) är inte skyddad mot intrång av vatten eller fukt 

(kapslingsklass IPX0). 

Varning! Stäng alltid av OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) före 

rengöring. 

Det rekommenderas att efter varje användning använda en mjuk duk fuktad med en 

antimikrobiell rengöringslösning till att torka av det yttre höljet på programmeraren, 

EKG-kablarna och i synnerhet telemetrihuvudet. Lösningsmedel eller rengöringsdukar 

indränkta med kemiska rengöringsmedel får inte användas. 

1.12 Förvaring och hantering 

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) och telemetrihuvudet är konstruerade 

för att fungera normalt efter att de har exponerats (i förpackat tillstånd för transport) för 

följande extrema miljöförhållanden: (1) −20 till +70°C, (2) relativ luftfuktighet 10–100 % 

(med eller utan kondensation), (3) lufttryck 500–1060 hPa. 

Rekommenderade miljöförhållanden för normal användning: 1) 0–55 °C, 2) relativ 

luftfuktighet på 20–75 % och 3) lufttryck på 700–1060 hPa. 

Varning! OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) får inte användas ombord 

på flygplan utan kabinpersonalens godkännande. 

 

1.13 Ytterligare anmärkningar 

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) är försedd med en isolerad 

patientanslutning med defibrilleringsskydd. 

Kontakt mellan telemetrihuvudet och patientens hud bör i allmänhet undvikas på grund 

av risken för korskontaminering. 

OMNI II Programmer-gränssnittsboxen är utrustad med ett batteri för programmering 

i säkert läge. Detta batteri är inte avsett att bytas ut av användaren. Det får bara bytas 

ut av särskild servicepersonal från Impulse Dynamics. 

Obs! OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) innehåller inga delar som kan 

servas av användaren. Om den inte fungerar i enlighet med specifikationerna måste den 

bytas ut. 

Varning! OMNI II Programmer-gränssnittsboxen och telemetrihuvudet får INTE kastas 

i soporna. OMNI II Programmer-gränssnittsboxen innehåller både ett litium-

batteri och icke-RoHS-komponenter. Telemetrihuvudet innehåller icke-RoHS-

komponenter. Om OMNI II Programmer-gränssnittsboxen eller telemetrihuvudet 

måste bortskaffas ska dessa produkter bortskaffas på rätt sätt enligt gällande 

bestämmelser rörande bortskaffning av sådant material. 
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OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) är klassificerad som Klass II-utrustning 

när den är ansluten till nätströmmen, och som internt strömförsörjd medicinsk elektrisk 

utrustning när den bärbara datorns strömförsörjning inte är ansluten till nätströmmen. 

Telemetrihuvudet är klassificerat som en patientanvänd del typ BF och EKG-kanalen  

är klassificerad som en defibrilleringssäker patientanvänd del typ BF. 

2. PROGRAMAPPLIKATIONER I OMNI II PROGRAMMER-

SYSTEMET (MED OMNI SMART SOFTWARE)  

OMNI II Programmer-systemet (med OMNI Smart Software) innehåller programapplikationer 

som används för att läsa av och ändra parametrarna som styr OPTIMIZER Smart IPG och 

OPTIMIZER IVs IPG. 

2.1 Selektionsskärm 

När OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) slås på visas en selektionsskärm 

efter att startsekvensen är avslutad. Klicka på knappen för det önskade driftläget. 

 

Figur 5: Selektionsskärm för OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software)  

2.1.1 OMNI 

• Knapparna i OMNI-rutan är inaktiverade och kan inte användas med 

OPTIMIZER III-systemet.  

2.1.2 OMNI II 

Knapparna i OMNI II-rutan är avsedda för användning med OPTIMIZER IVs IPG. 

• Clinical Mode (kliniskt läge): För normal programmering av 

OPTIMIZER IVs IPG 

• Remote Mode (fjärrläge): För fjärrstyrning av en annan OMNI II 

Programmer med användning av OMNI II-programvaran (se avsnitt 3.20). 
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• Remote Listener (fjärravlyssning): För fjärrobservation av en annan 

OMNI II Programmer med användning av OMNI II-programvaran  

(se avsnitt 3.20). 

2.1.3 OMNI Smart 

Knapparna i OMNI Smart-rutan är avsedda för användning med  

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Clinical Mode (kliniskt läge): För normal programmering av 

OPTIMIZER Smart IPG 

• Remote Mode (fjärrläge): För fjärrstyrning av en annan OMNI II 

Programmer med användning av OMNI Smart-programvaran  

(se avsnitt 4.21). 

• Remote Listener (fjärravlyssning): För fjärrobservation av en annan 

OMNI II Programmer med användning av OMNI Smart-programvaran  

(se avsnitt 4.21). 

2.1.4 Diverse 

Knapparna som visas längst ned på selektionsskärmen är avsedda för diverse 

systemfunktioner. 

• System Admin (systemadministration): Denna funktion används för att göra 

specialinställningar i OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software). 

Den är endast avsedd att användas av Impulse Dynamics tekniska personal 

och krävs inte för normal klinisk användning. 

• Configuration (konfiguration): När knappen Configuration (konfiguration) 

väljs visas ett pop-up-fönster för ytterligare inställningar. 

o Set Bluetooth (konfigurera Bluethooth): Konfigurering av Bluetooth-

inställningar som krävs för anslutning till skrivare. 

o Network Configuration (nätverkskonfigurering): Konfigurering av 

nätverksinställningar (LAN och WLAN) som krävs för fjärrstyrning 

och fjärrläge för OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software). 

o Set Default Printer (välja standardskrivare): Används för att välja 

den standardskrivare som ska användas av OMNI II Programmer 

(med OMNI Smart Software). 

• Log File Manager (loggfilhanteraren): Denna funktion används för att 

göra specialinställningar i OMNI II Programmer (med OMNI Smart 

Software). Den är endast avsedd att användas av Impulse Dynamics 

tekniska personal och krävs inte för normal klinisk användning. 

• Shutdown (avstängning): Den röda knappen Shutdown (avstängning) på 

selektionsskärmen används för att stänga av OMNI II Programmer (med 

OMNI Smart Software). 
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2.2 Grundläggande användning av OMNI II Programmer-

applikationen 

Efter att knappen Clinical Mode (kliniskt läge) har valts i OMNI II-rutan på selektions-

skärmen visas OMNI II Programmer-applikationens huvudskärm. 

2.2.1 Kommunikation med OPTIMIZER IVs IPG 

Läkaren kan erhålla data från OPTIMIZER IVs IPG med hjälp av telemetrihuvudet, 

som måste placeras över implantationsstället på patienten.  

Försiktighet! Telemetrihuvudet måste rengöras noga mellan användningstillfällena 

och vid behov draperas så att irritation eller kontamination  

av patientens hud förhindras. 

2.2.2 Avläsning och programmering 

OPTIMIZER IVs IPG har en uppsättning parametrar som styr dess drift. Dessa 

parametervärden kallas enhetsvärdena (parametervärden). 

OMNI II Programmer-applikationen kan läsa av enhetsvärdena med hjälp av 

kommandot Interrogate (avläs). Detta är den första åtgärden läkaren måste vidta 

för att komma åt information från OPTIMIZER IVs IPG. Om avläsningen fungerar 

läses enhetens värden in och visas på OMNI II Programmer-applikationsskärmen. 

Värdena som visas på OMNI II Programmer-applikationsskärmen kallas 

programmerarvärdena (parametervärden). 

Läkaren kan också se vissa av dessa värden i grafisk framställning. 

Läkaren kan granska och ändra programmerarvärdena med hjälp av OMNI II 

Programmer-applikationen. De ändrade programmerarvärdena kan sedan överföras 

till OPTIMIZER IVs-enheten med hjälp av kommandot Program (programmera). 

Observera att de ändrade parametervärdena som visas på programmerarens skärm 

INTE överförs till IPG förrän kommandot Program (programmera) ges. 

Om de nya parametervärdena inte ger önskad klinisk effekt kan de avbrytas med 

hjälp av kommandot Undo (ångra). Detta kommando återställer enhetsparametrarna 

till de tidigare inprogrammerade värdena. 

Kommandot Urgent Programming (akutprogrammering) programmerar 

OPTIMIZER IVs IPG med säkra standardparametervärden (CCM OFF [CCM 

avstängd]). En ikon för akutprogrammering finns i programmeringsfältet 

och motsvarande ikon finns även under fliken Tools (verktyg) på menyraden.  

Det finns också en knapp för akutprogrammering på telemetrihuvudet. 

Praktiska parameterkombinationer kan sparas som standardfiler (dessa kallas 

ibland också för ”användarförinställningar”). Filändelsen för en standardfil är 

”.tip”. Efter att en viss standard har skapats kan den läsas in för patienter som 

behöver en liknande uppsättning inprogrammerade värden.  

Kommandona Open (öppna) och Save (spara) i OMNI II Programmer-

applikationen används för att läsa och skriva data från och till .tip-filer. OMNI II 

Programmer-applikationen kan därmed också användas som en redigerings-

funktion för standarder (se avsnitt 3.6). 
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2.2.3 Övervakningsverktyg 

Programmeringsgränssnittet i OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) 

har en inbyggd EKG-kanal. Patientens EKG visas i den nedre delen av OMNI II 

Programmer-applikationsskärmen. 

Varning! Det visade ECG:t är av övervakningskvalitet och inte av diagnostisk 

kvalitet. Kliniska diagnostiska beslut ska inte fattas på grundval av det 

visade EKG:t. Det är framförallt viktigt att lägga märke till att  

EKG-registreringshastigheten inte är den typiska 25 eller 50 mm/s. 

OMNI II Programmer-applikationen kan användas till att ställa in OPTIMIZER 

IVs-enheten på Marker Mode (markörläge). ”Markörer” är flaggor som 

representerar enhetens olika tillstånd och händelser som detekteras under dess 

drift. I detta läge visas samtliga händelser som detekteras och genereras av 

OPTIMIZER IVs IPG i fönstret för patientens EKG, synkroniserade med 

patientens EKG-signal. 

• OMNI II Programmer-applikationen för en logg över alla interaktioner med 

OPTIMIZER IVs IPG. 

• Segment med (de markerade) patient-EKG kan registreras och kan enkelt 

hämtas fram med hjälp av loggfunktionerna. 

• OPTIMIZER IVs IPG för ett register över alla händelser och tillstånd som har 

förekommit. Dessa register kan hämtas från OPTIMIZER IVs-enheten till 

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software), och antalet förekomster 

av varje händelse kan ses i fönstret Statistics (statistik) i OMNI II Programmer-

applikationen. 

• OMNI II Programmer-applikationen kan användas till att mäta impedanserna  

i elektroderna LS (lokal sensing) och RV (höger kammare). 

2.3 Grundläggande användning av OMNI Smart Programmer-

applikationen 

Efter att knappen Clinical Mode (kliniskt läge) har valts i OMNI Smart-rutan 

på selektionsskärmen öppnas OMNI Smart Programmer-applikationen, som har ett 

flertal kommandon för kommunicering med och avläsning och programmering av 

OPTIMIZER Smart IPG. 

2.3.1 Kommunikation med OPTIMIZER Smart IPG 

Läkaren kan erhålla data från OPTIMIZER Smart IPG med hjälp av telemetri-

huvudet, som måste placeras över implantationsstället på patienten.  

Försiktighet! Telemetrihuvudet måste rengöras noga mellan användningstill-

fällena och vid behov draperas så att irritation eller kontamination 

av patientens hud förhindras. 

2.3.2 Avläsning och programmering 

OPTIMIZER Smart IPG har en uppsättning parametrar som styr dess drift.  

Dessa parametervärden kallas enhetsvärdena (parametervärden). 

OMNI Smart Programmer-applikationen kan läsa av enhetsvärdena med hjälp av 

kommandot Interrogate (avläs). Detta är den första åtgärden läkaren måste vidta 

för att komma åt information från OPTIMIZER Smart IPG. Om avläsningen  

 



 

11 

fungerar läses enhetens värden in och visas på OMNI Smart Programmer-

applikationsskärmen. Värdena som visas på OMNI Smart Programmer-

applikationsskärmen kallas parametervärdena. 

Läkaren kan också se vissa av dessa värden i grafisk framställning. 

Läkaren kan granska och ändra parametervärdena med hjälp av OMNI Smart 

Programmer-applikationen. De ändrade parametervärdena kan sedan överföras till 

OPTIMIZER Smart IPG med hjälp av kommandot Program (programmera). 

Observera att de ändrade parametervärdena som visas på programmerarens skärm 

INTE överförs till IPG förrän kommandot Program (programmera) ges. 

Om de nya parametervärdena inte ger önskad klinisk effekt kan de avbrytas med 

hjälp av kommandot Undo (ångra). Detta kommando återställer enhetsparametrarna 

till de tidigare inprogrammerade värdena. 

Kommandot Urgent (akutprogrammering) programmerar OPTIMIZER Smart IPG 

med säkra standardparametervärden (CCM OFF [CCM avstängd]). Kommandot 

Urgent (akutprogrammering) kan initieras genom att man klickar på knappen 

Urgent i verktygsfältet eller trycker på knappen för akutprogrammering  

på telemetrihuvudet. 

Praktiska parameterkombinationer kan sparas som standardfiler (dessa kallas 

ibland också för ”användarförinställningar”). Filändelsen för en standardfil är 

”.tip”. Efter att en viss standard har skapats kan den läsas in för patienter som 

behöver en liknande uppsättning inprogrammerade värden.  

Kommandona Open (öppna) och Save (spara) i OMNI Smart Programmer-

applikationen används för att läsa och skriva data från och till standard .tip-filer. 

OMNI Smart Programmer-applikationen kan därmed också användas som en 

redigeringsfunktion för standarder (se avsnitt 4.5). 

2.3.3 Övervakningsverktyg 

Programmeringsgränssnittet i OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) 

har en inbyggd EKG-kanal. Patientens EKG visas i den övre delen av OMNI 

Smart Programmer-applikationsskärmen. 

Varning! Det visade ECG:t är av övervakningskvalitet och inte av diagnostisk 

kvalitet. Kliniska diagnostiska beslut ska inte fattas på grundval av det 

visade EKG:t. Det är framförallt viktigt att lägga märke till att  

EKG-registreringshastigheten inte är den typiska 25 eller 50 mm/s. 

OMNI Smart Programmer-applikationen kan användas till att ställa in 

OPTIMIZER Smart IPG på Marker mode (markörläge). ”Markörer” är flaggor 

som representerar enhetens olika tillstånd och händelser som detekteras under 

dess drift. I detta läge visas samtliga händelser som detekteras och genereras  

av OPTIMIZER Smart IPG i EKG-fönstret synkroniserade med patientens  

EKG-signal. 

• OMNI Smart Programmer-applikationen för en logg över alla interaktioner 

med OPTIMIZER Smart IPG. 

• Segmenten med (de markerade) patient-EKG kan registreras och sedan 

enkelt visas med hjälp av knappen Browse (bläddra) (se avsnitt 4.1.10). 
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• OPTIMIZER Smart IPG för ett register över alla händelser och tillstånd 

som har förekommit. Dessa register kan hämtas från OPTIMIZER Smart IPG 

till OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software), och antalet 

förekomster av varje händelse kan ses i statistikfältet i OMNI Smart 

Programmer-applikationen (se avsnitt 4.15). 

• OMNI Smart Programmer-applikationen kan användas till att mäta 

impedanserna i elektroderna LS (lokal sensing) och V (kammare)  

(se avsnitt 4.16). 

2.3.4 Stänga Programmer-applikationen 

Klicka på ”X” i övre högra hörnet av OMNI Smart Programmer-applikationsskärmen 

för att stänga applikationen och återföra programmeraren till selektionsskärmen. 

3. OMNI II SOFTWARE 

OMNI II Software är en applikation som används för att läsa av och ändra parametrarna som styr 

OPTIMIZER IVs IPG. I detta avsnitt beskrivs de olika funktionerna i OMNI II Software. 

3.1 OMNI II Programmer-applikationsskärmen 

När OMNI II Software startas visar OMNI II Programmer-applikationen huvudskärmen 

som innehåller följande:  

• Namnlist 

• Menyrad (med innehållet i den valda fliken visat) 

• Parameterflikar 

• Programmeringsfält 

• Loggfält 

• EKG-fönster 

• Statistikfält 

• Statusfält 
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Figur 6: Huvudskärmen i OMNI II Programmer-applikationen 

3.1.1 Namnlist 

Namnlisten visas längst upp på skärmen. Här anges den programvara som för 

närvarande körs och datakällan, som kan vara antingen: 

• en OPTIMIZER IVs IPG, i vilket fall enhetens serienummer samt datum 

och klockslag för senaste avläsning visas, eller 

• en fil som innehåller de nominella värdena för en viss modell, i vilket fall 

dess namn visas, eller 

• en fil som innehåller en uppsättning parametervärden som redan är i bruk 

och sparad, i vilket fall dess namn visas. 

3.1.2 Menyrad 

Menyraden visas under namnlisten. Den innehåller kommandona för OMNI II 

Programmer-applikationen, grupperade under följande flikar: 

• File (arkiv): Innehåller kommandon för att läsa av och ställa in parametrarna 

i OPTIMIZER IVs IPG, kommandon för filmanipulering och kommandon 

för standardfilerna. 

• Tools (verktyg): Innehåller kommunikationskommandon som används för 

diagnostik och `programmering samt LS-diagnostikverktyg. 

• View (vy): Innehåller kommandon för att växla vyer. 

• Communication (kommunikation): Innehåller kommandon för fjärrdrift 

och övervakning. 
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• Log (logg): Innehåller verktyg för att upprätta, registrera, filtrera och 

exportera loggfiler. 

• Info: Innehåller kommandon för att visa information om OPTIMIZER IVs 

IPG och OMNI II Software-versionen, samt information om gränssnitts-

boxens batteri och kommandot Help (hjälp). 

Välj fliken för att visa listan med alternativ/kommandon under varje flik.  

För att initiera ett önskat alternativ/kommando, välj motsvarande ikon.  

Om ett alternativ eller kommando har ett namn som följs av punkter betyder detta 

att en dialogruta visas när detta alternativ eller kommando väljs. 

När en kommandoikon är gråtonad i menyn anger detta att kommandot inte 

är tillgängligt för närvarande. 

Innehållet i varje flik i menyraden visas i tabellerna som börjar på nästa sida. 

3.1.2.1 Menyfliken File (arkiv) 

 

Kommando Beskrivning 

Interrogate (avläs) Avläser parametervärdena i OPTIMIZER IVs IPG. Dessa värden blir till 

programmerarvärdena i OMNI II Programmer-applikationen. 

Program 

(programmera) 

Ställer in värdena i OPTIMIZER IVs IPG på de aktuella programmera-

rvärdena i OMNI II Programmer-applikationen. Detta kommando 

aktiveras endast om ingen parameterkonflikt uppstår. 

Undo (ångra) Om OPTIMIZER IVs IPG har omprogrammerats med en ny uppsättning 

parametervärden medför kommandot Undo (ångra) att OPTIMIZER IVs 

IPG-värdena återställs till de tidigare inprogrammerade värdena.  

Cancel (avbryt) Om något av programmerarvärdena ändras blir alternativet Cancel (avbryt) 

tillgängligt. När detta kommando väljs återställs programmerarvärdena 

till de senast avlästa/programmerade värdena. Om ingen enhet har avlästs 

och data har lästs in från en .tip-fil ställs programmerarparametrarna  

in på de värden som är definierade i filen. 

Open device 

model (öppna 

enhetsmodell) 

Används för att välja vilken enhetsmodell som ska avläsas eller 

programmeras. 

Open standard… 

(öppna standardfil) 

Läser av en standardfil (.tip-fil) med sparade OMNI II Programmer-

applikationsvärden. Öppnar ett fönster där användaren kan välja namn 

och plats för den sparade standardfilen (.tip). 

Save current 

standard…  

(spara nuvarande 

standardfil) 

Sparar en standardfil (.tip-fil) med de nuvarande OMNI II Programmer-

applikationsvärdena. Ett fönster öppnas som frågar efter namn och plats 

för standardfilen (.tip). 

Backup 

(säkerhetskopiera) 

Sparar sessionsdata på ett externt USB-minne. 
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Kommando Beskrivning 

Restore (återställ) Återställer sessionsdata från ett externt USB-minne. 

Print preview 

(förhandsgranska 

utskrift) 

Visar en förhandsgranskning av en lista över de aktuella OMNI II 

Programmer-applikationsvärdena som ska skrivas ut. 

Print current 

standard…  

(skriv ut nuvarande 

standardfil) 

Listan över de aktuella OMNI II Programmer-applikationsvärdena 

skickas till standardskrivaren. 

Exit (avsluta) Stänger OMNI II Programmer-applikationen. 

3.1.2.2 Menyfliken Tools (verktyg) 

 

Kommando Beskrivning 

Stop CCM™ 

(stoppa CCM™) 

Programmerar OPTIMIZER IVs IPG så att den slutar leverera behandling 

för modulering av hjärtkontraktilitet. 

Doctor session 

(läkarsession) 

Används av läkaren för att tillfälligt pröva behandlingen för modulering 

av hjärtkontraktilitet, oavsett hur schemat för CCM™-leverans är 

programmerat. 

Marker Mode 

(markörläge) 

Försätter OPTIMIZER IVs IPG i markörläge (dvs. markörhändelser 

visas i EKG-fönstret för varje sensad och genererad händelse). 

Statistics… 

(statistik) 

Öppnar statistikfönstret. 

A sensing 

threshold (förmaks-

sensingtröskel) 

Visar ett fönster där användaren kan se och ställa in förmakssensing-

trösklarna. 

V sensing  

threshold (kammar-

sensingtröskel) 

Visar ett fönster där användaren kan se och ställa in kammarsensing-

trösklarna. 

LS diagnostics… 

(LS-diagnostik) 

Öppnar fönstret för diagnostik av lokalt sensade händelser. 

Impedance… 

(impedans) 

Öppnar impedansfönstret där användaren kan beordra OPTIMIZER IVs 

IPG att mäta impedansen i elektroderna för RV (höger kammare) och LS 

(lokal sensing). 

Reset Device 

(återställ enhet) 

Återställer OPTIMIZER IVs-enheten. Detta kommando ska användas 

endast om OMNI II Programmer-applikationen rapporterar att 

OPTIMIZER IVs IPG som avläses är i läget ”DOWN” (nedstängd) 

(säker OOO, läge där CCM™ ej levereras).  
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Kommando Beskrivning 

Urgent 

Programming 

(akutprogrammering) 

Programmerar OPTIMIZER IVs IPG med säkra standardvärden vid  

en akutsituation (OOO, ingen CCM™-signalleverans). 

Time… (tid) Visar realtidsklockornas aktuella tidsinställningar i OPTIMIZER IVs 

IPG och OMNI II Programmer-surfplattan. I fönstret som öppnas med 

detta menyalternativ kan man ställa klockorna i enheterna. (Tidsinställ-

ningen i OPTIMIZER IVs IPG används av schemaläggningsmekanismen 

för CCM™-signalleveransen, för daglig påslagning och avstängning  

av CCM™-signalleveransen).  

Set system time… 

(ställ in systemtiden) 

Används för att ställa in systemtiden i OMNI II Programmer (med 

OMNI Smart Software). Detta är analogt med att ställa datorklockan. 

3.1.2.3 Menyfliken View (vy) 

 

Kommando Beskrivning 

Toggle graph view 

(växla grafisk vy) 

Växlar mellan Parameter-vy och Static/Dynamic Graph View (statisk/ 

dynamisk grafisk vy) i OMNI II Programmer-applikationen. Vissa av 

programmerarens parametervärden visas i grafiskt format. Se avsnitt 3.1.2. 

Toggle dynamic 

view (växla 

dynamisk vy) 

Växlar mellan Static och Dynamic Graph View (statisk och dynamisk 

grafisk vy) i OMNI II Programmer-applikationen. 

I Dynamic View (dynamisk vy) visas EKG:t för varje slag i Graphic 

View (grafisk vy) tillsammans med Marker Events (markörhändelser). 

Denna vy är tillgänglig endast om Marker Mode (markörläge) är aktiverat. 

I Static View (statisk vy) visas endast parametervärdena i grafisk vy,  

och kan ändras genom att man drar och släpper. Inga markörhändelser 

visas i detta läge. 

Marker detail 

(markördetaljer) 

Öppnar ett expanderat markörfönster. 

 

3.1.2.4 Menyfliken Communication (kommunikation) 

 

Kommando Beskrivning 

Connect (anslut) Öppnar fönstret OMNI II Programmer Client (klient) i vilket användaren 

kan initiera en fjärrsession. 

Send message… 

(skicka meddelande) 

Öppnar fönstret Chat message (chattmeddelande) i vilket användaren kan 

chatta med den fjärrkopplade enheten. 

Master (överordnat) Försätter OMNI II Programmer-applikationen i masterläge, vilket tillåter 

användaren att styra enheten. 
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Kommando Beskrivning 

Slave (slav) Försätter OMNI II Programmer-applikationen i slavläget vilket låter 

fjärranvändaren styra den lokala programmeraren. 

Show Client 

Window (visa 

klientfönster) 

Visar fönstret OMNI II Programmer Client (klient) (om en fjärrsession 

har initierats). 

3.1.2.5 Menyfliken Log (logg)  

 

Kommando Beskrivning 

Log browser 

(loggläsare) 

Öppnar Marker window (markörfönstret) för granskning. 

Open log file… 

(öppna loggfil) 

Öppnar ett fönster där användaren kan välja fil i en lista med sparade 

markörfiler. 

Compare 

programs…  

(jämför program) 

Öppnar ett fönster som visar skillnaden mellan det gamla (Old) och det 

aktuella (Current) parametervärdet. 

Log filter… 

(loggfilter) 

Öppnar ett fönster där användaren kan filtrera en logg efter önskade 

registrerade sessionshändelser. 

Add log bookmark 

(lägga till 

loggbokmärke) 

Lägger till ett bokmärke i loggen medan den registrerar för att göra  

en kommentar till en önskad händelse. 

Start Recording 

(starta registrering) 

Startar registrering av patientens EKG. 

Export programs 

(exportera program) 

Skriver en textfil som innehåller de aktuella parametervärdena. 

Export statistics 

(exportera statistik) 

Skriver en textfil som innehåller statistikräknarvärdena. 

Export marker 

(exportera markörer) 

Skriver en textfil som innehåller markörvärdena. 

Upload/Download 

log (skicka/hämta 

logg) 

Öppnar ett fönster där användaren kan överföra loggfiler mellan  

OMNI II Programmer och fjärrservern. 
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3.1.2.6 Menyfliken Info (information) 

 

Kommando Beskrivning 

IPG Version Visar versionen för den fasta programvaran i den avlästa IPG:n. 

Interface battery 

(gränssnittsboxens 

batteri) 

Läser av batterispänningen i litiumbatteriet i OMNI II Programmer-

gränssnittsboxen. 

Interface version 

(gränssnittsboxens 

version) 

Visar versionen för den fasta programvaran i OMNI II Programmer-

gränssnittsboxen. 

Help… (hjälp) Öppnar hjälpfönstret. 

About… (om) Visar information om OMNI II Software-versionen. 

3.1.3 Parameterflikar 

OPTIMIZER IVs IPG-enhetens parameteruppsättningar visas på sex parameter-

skärmar som finns under sex flikar. Var och en av dessa skärmar visar en separat 

uppsättning parametervärden, grupperade under följande flikar: 

• A/V: Visar serienumret och batterispänningen för den avlästa enheten, 

driftläget samt förmaks- och kammarsensings- och timingparametrar. 

• CCM™ Train (CCM™-pulståg): Innehåller parametrarna som definierar 

CCM™-signalen. 

• CCM™ Inhibit (CCM™-inhibering): Innehåller parametrarna som 

konfigurerar CCM™-inhiberingsmekanismen. 

• LS: Innehåller parametrarna för den lokala sensing-mekanismen. 

• CCM™ Schedule (CCM™-schema): Innehåller parametrarna som 

konfigurerar schemat för CCM™-signalleverans. 

• Charger (laddare): Innehåller parametrar relaterade till de larm som ska 

rapporteras till laddaren. 

De tillgängliga åtgärderna är: 

• Avläsa (dvs. avläsa enhetsparametrarnas aktuella värden) 

• Ändra parametervärdena med hjälp av de tillgängliga redigerings-

funktionerna  

• Programmera (dvs. sända en uppsättning kompatibla parametervärden  

till enheten) 
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Figur 7: Parameterfliken A/V 

 

Figur 8: Parameterfliken CCM™ Train (CCM™-pulståg) 

 

Figur 9: Parameterfliken CCM™ Inhibit (CCM™-inhibering) 
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Figur 10: Parameterfliken LS (lokal sensing) 

 

Figur 11: Parameterfliken CCM™ Schedule (CCM™-schema) 

 

Figur 12: Parameterfliken Charger (laddare) 
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Parametervärdena visas på två olika sätt: 

• För parametrar som aktiveras/inaktiveras (som t.ex. CCM™ Channels 

[CCM™-kanaler]) används kryssrutor, och symbolen  anger att 

alternativet är valt. För att ändra alternativ, markera rutan till vänster om 

parameternamnet. 

• För parametrar som har en uppsättning möjliga värden visas parameter-

värdet i en ruta. För att ändra (programmerar-)värdet för sådana parametrar 

väljer man värdet i rutan varvid ett fönster med samtliga möjliga värden för 

den valda parametern visas. För att ändra parametervärdet, välj det nya 

värdet i listan. Fönstren med värdelistor har dessutom ett ”häftstift” i det 

övre vänstra hörnet. Om man markerar häftstiftet hålls fönstret öppet 

(annars stängs fönstret automatiskt efter att ett värde har valts). Välj X-rutan 

i det övre högra hörnet för att stänga ett värdelistfönster som har häftstiftet 

markerat. 

Vissa parametrar är direkt beroende av andra (som frekvenser och perioder).  

I dessa fall medför en ändring av en parameter automatiskt att parametrarna som 

är direkt beroende av denna parameter också ändras. 

Det finns också parametrar för vilka värden endast är giltiga när vissa andra 

parametrar är aktiverade eller har vissa värden (till exempel är inga parametrar 

giltiga om driftläget för OPTIMIZER IVs IPG är Standby (OOO) [vänteläge]). 

När inställningen av en parameter är meningslös i sammanhang med andra 

parametrar visas inte dess värde.  

När ett parametervärde väljs som är inkompatibelt med andra parametervärden 

uppstår en parameterkonflikt. När sådana situationer uppstår visas ett 

felmeddelande i programmeringsfältet (se avsnitt 3.1.4 för ytterligare information). 

Så länge en parameterkonflikt föreligger tillåter inte OMNI II Programmer-

applikationen att OPTIMIZER IVs IPG programmeras med nya parametervärden. 

Detta säkerställer att endast kompatibla parameterkonfigurationer kan sändas till 

OPTIMIZER IVs IPG. För att lösa konflikten måste nya värden väljas för 

parametrarna som är i konflikt.  

Kom ihåg att parametervärdena som visas på skärmen är programmerarvärdena, 

vilka kan skilja sig från de aktuella värdena i enheten. För information om den 

färgkonvention som används, se avsnitt 3.4.1. 

3.1.4 Programmeringsfält 

Programmeringsfältet sitter till höger om parameterflikarna. Det innehåller sju 

knappar; några av dessa motsvarar menykommandon: 

 

Figur 13: Programmeringsfält 
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Programmeringsfältet fyller två funktioner: 

1. Ger snabb åtkomst till OMNI II Programmer-applikationens viktiga 

kommandon via ett programmeringsfält med följande knappar: 

a. Interrogate (avläs): Används för att erhålla den implanterade enhetens 

faktiska parametervärden. 

b. Program (programmera): Används för att sända en kompatibel 

uppsättning parametervärden till den aktiva enheten. Knappen blinkar 

blått när ett programmerarvärde har ändrats och ingen parameterkonflikt 

föreligger. Detta anger att värdena i OPTIMIZER IVs-enheten skiljer 

sig från programmerarvärdena. Vid en parameterkonflikt är denna 

knapp inaktiverad tills konflikten är löst. 

c. Cancel/Undo (avbryt/ångra): Beroende på sammanhanget: Avbryter 

ändringar som ännu inte översänts eller återställer de tidigare värdena 

som ändrats under den senaste programmeringsåtgärden. 

d. CCM™ On (CCM™ på): (visas när CCM är OFF [avstängd]) 

Aktiverar CCM™-signalleveransen genom att programmera parametern 

CCM Mode (CCM-läge) till Timed (tidsinställd). 

e. CCM™ is On (CCM™ är på): Visas när CCM™-signalleveransen  

är ON (på). 

f. Stop CCM™ (stoppa CCM™): (visas när CCM™ är ON [på]) 

Inaktiverar CCM™-signalleveransen genom att programmera 

parametern CCM Mode (CCM-läge) till CCM OFF (CCM avstängd). 

g. CCM™ is Off (CCM™ är avstängd): Visas när CCM™-signal-

leveransen är OFF (avstängd). 

h. Urgent programming (akutprogrammering): Programmerar 

OPTIMIZER IVs IPG med en säker parameteruppsättning (OOO-läge, 

CCM OFF [CCM avstängd]). 

i. Marker Mode (markörläge): Används för att växla mellan på- och 

avslagning av markörläget. 

2. Fönstret under knapparna visar meddelanden om parameterkonflikter. 

Dessa meddelanden anger vilka parametervärden som är i konflikt, varför 

parametrarna är i konflikt och namnet på parameterfliken där parametrarna 

i konflikt visas. När ett felmeddelande väljs visas en lista med parametrarna 

som är i konflikt. När en parameter i denna lista väljs öppnas ett fönster 

med samtliga möjliga värden för parametern ifråga, där värdet på 

parametern som är i konflikt kan ändras direkt. Se avsnitt 3.4.2 för 

information om olika sätt att lösa parameterkonflikter. 

 

Figur 14: Exempel på meddelande om parameterkonflikt 
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3.1.5 Loggfält 

En särskild fil i OMNI II Programmer-applikationen innehåller ett register (log) 

över samtliga interaktioner mellan OPTIMIZER IVs IPG och OMNI II Programmer-

applikationen, inklusive datum och klockslag för dessa interaktioner. 

 

Figur 15: Loggfält 

Mer information om en händelse i loggen kan erhållas genom att man 

dubbelklickar på händelsen i loggfältet. Om det finns data associerade med den 

valda händelsen sker följande: 

• Om en händelse av typen Interrogation (avläsning) eller Programming 

(programmering) väljs visar OMNI II Programmer-applikationen den 

uppsättning parametervärden som förelåg när den valda händelsen 

inträffade. 

• Om en händelse som innefattar Statistics (statistik) (rensa/läsa in/återställa) 

väljs visar statistikfältet de värden som förelåg när den valda händelsen 

inträffade. 

• För alla andra registrerade händelser (bokmärken, start/slut på markörläge 

osv.) visas ett meddelande som anger att det inte finns några fler associerade 

data att visa för händelsen. 

3.1.6 EKG-fönster 

Detta fönster visas längst ned på skärmen. Här visas patientens EKG i realtid.  

När OPTIMIZER IVs-enheten är i läget Marker Mode (markörläge) visas markörer 

utmed EKG:t för de olika händelser och tillstånd som kan förekomma. 

 

Figur 16: EKG-fönstret i Marker Mode (markörläge) 
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Referenser till registreringen och de använda färgerna visas i en liten ruta. 

 

Figur 17: Referensruta 

Markörhändelserna visas på följande sätt: 

• Sensade händelser, nedanför baslinjen, representeras av linjemarkörer som 

är färglagda enligt följande färgkonventioner: 

o Magenta: Sensad förmakshändelse 

o Grön: Sensad kammarhändelse  

o Svart: Lokalt sensad händelse 

Dessa färgreferenser visas i EKG-fönstret på OMNI II Programmer-

applikationsskärmen. 

• CCM™-signalleveransen representeras av en markör i form av en blå 

rektangel ovanför baslinjen, vars längd representerar CCM™-signalens 

duration. 

Dessutom visas annoteringar för att ange förekomst av följande händelser: 

• PVC (VES): Två på varandra följande sensade kammarhändelser utan 

någon mellanliggande sensad förmakshändelse 

• AT (SVT): Förmaksfrekvens som överstiger gränsen för förmakstakykardi 

• VT: Kammarfrekvens som överstiger gränsen för ventrikeltakykardi 

• A Noise (förmaksstörningar): Störningar/brus detekterat i förmaks-

sensingkanalen 

• V Noise (kammarstörningar): Störningar/brus detekterat i kammar-

sensingkanalen 

• Long AV (långt AV-intervall): Det sensade AV-intervallet överskrider 

gränsen för ”Long AV” 

• Short AV (kort AV-intervall): Det sensade AV-intervallet är kortare 

än gränsen för ”Short AV” 

Varning! Det visade EKG:t ska inte användas för att fatta kliniska beslut. 

Medicinska beslut ska endast baseras på en oberoende EKG-registrering 

utförd med annan utrustning. 

• CCM™-signalleveranstillståndet anges av annoteringar samt av 

bakgrundsfärgen i EKG-fönstret, enligt följande:  

o Inactive (inaktiv): Denna annotering uppträder längst upp till vänster 

i EKG-fönstret så länge CCM™-leveransen inte är aktiv. I denna 

situation är bakgrundsfärgen i EKG-fönstret vit.  
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o Active-On (aktiv-på): Denna annotering uppträder längst upp till 

vänster i EKG-fönstret så länge CCM™-leveransen är aktiv och 

påslagen. I denna situation är bakgrundsfärgen i EKG-fönstret grön. 

o Active-Off (aktiv-avstängd): Denna annotering uppträder längst upp 

till vänster i EKG-fönstret så länge CCM™-leveransen är aktiv men 

avstängd. I denna situation är bakgrundsfärgen i EKG-fönstret grå. 

3.1.7 Statistikfält 

OPTIMIZER IVs för ett statistiskt register över händelser och tillstånd som inträffar 

under dess drift. Detta register visas i statistikfältet och visar antalet förekomster 

av varje händelsetyp. Följande händelsetyper visas: 

 

Figur 18: Statistikfält 

• Intervals (Intervaller) 

o Period: R-R-intervall i millisekunder. 

o AV: AV-intervall i millisekunder. 

• A / V 

o A: Antalet sensade förmakshändelser. 

o V: Antalet sensade kammarhändelser. 

• CCM™ 

o Train (pulståg): Antalet levererade CCM™-signaler. 

o LS Inhibit (LS-inhibering): Antalet inhiberingar av CCM™-signal-

leverans orsakade av lokalt sensade händelser detekterade utanför  

LS-varningsfönstret. 

o LS Alert (innanför LS-varningsfönstret): Antalet slag i vilka lokalt 

sensade händelser inträffade innanför LS-varningsfönstret. 

o Not LS Alert (utanför LS-varningsfönstret): Antalet slag i vilka lokalt 

sensade händelser inträffade, men utanför LS-varningsfönstret. 



 

26 

• CCM™ Inhibit (CCM™-inhibering) 

o A Noise (förmaksstörningar): Antalet gånger förmaksstörningar/-brus 

detekterats. 

o V Noise (kammarstörningar): Antalet gånger kammarstörningar/-brus 

detekterats. 

o PVC (VES): Antalet gånger ett ventrikulärt extraslag detekterats. 

o Short AV (kort AV-intervall): Antalet gånger ett tillstånd med kort 

AV-intervall detekterats. 

o Long AV (långt AV-intervall): Antalet gånger ett tillstånd med långt 

AV-intervall detekterats. 

o AT (SVT): Antalet gånger den momentana förmaksfrekvensen överskridit 

gränsen för förmakstakykardi. 

o VT: Antalet gånger den momentana kammarfrekvensen överskridit 

gränsen för ventrikeltakykardi. 

När OPTIMIZER IVs-enheten är i Marker Mode (markörläge) och inom räckvidd 

för kommunikation med OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) 

uppdateras statistikräknarna dynamiskt och visar det aktuella antalet förekomster 

av varje händelsetyp.  

3.1.8 Statusfält 

Den aktuella kommunikationshändelsen (till exempel: Avläsning, programmering, 

redo) visas på skärmens sista rad tillsammans med den bärbara datorns 

procentuella batteriladdning och datum och klockslag i systemet. 

3.2 Grafisk vy 

En grafisk vy finns tillgänglig i OMNI II Programmer-applikationen för visning av vissa 

av OPTIMIZER IVs-enhetens parametrar i ett lättförståeligt diagram. 

I detta fönster visar följande parametervärden: 

• Right Heart Sensing (högerkammarsensing) 

o Atrial Sensitivity (förmakssensitivitet) 

o Ventricular Sensitivity (kammarsensitivitet) 

o Atrial Refractory Period (PVARP) (förmaksrefraktärperiod) 

o Ventricle Refractory Period (refraktärperiod i kammaren) 

o Short AV Limit (gräns för kort AV-intervall) 

o Long AV Limit (gräns för långt AV-intervall) 

• Local Sense (lokal sensing) 

o LS Sensitivity (LS-sensitivitet) 

o LS Alert Window Start (LS-varningsfönstrets start) 

o LS Alert Window Width (LS-varningsfönstrets bredd) 

o Pre Atrial LS Refractory Period (pre-förmaks-LS-refraktärperiod) 
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o Post Atrial LS Refractory Period (post-förmaks-LS-refraktärperiod) 

o Pre Ventricular LS Refractory Period (pre-kammar-LS-refraktärperiod) 

o Post Ventricular LS Refractory Period (post-kammar-LS-refraktärperiod) 

o Post LS Refractory Period (post-LS-refraktärperiod) 

• CCM™ Signal (CCM™-signal) 

o Antal pulser i CCM™-pulståget 

o Fördröjning mellan triggning och CCM™-signal (kopplingsintervall) 

o CCM™-signalens initiala amplitud 

o Fasduration för individuella faser i varje CCM™-puls i CCM™-pulståget 

I detta fönster visas också en markör längst upp till vänster på skärmen, som anger 

markörens position i ms. Texten ”Modified” (ändrad) visas också tillsammans med 

markören när en parameter har ändrats i detta fönster. 

Konventionerna för detta diagram är: 

• Förmaks-, kammar- och LS-händelser visas som vertikala linjer under 

diagrammets horisontella axel. 

• Sensingtrösklar visas som små rektanglar under de sensade händelserna. 

Avståndet till axeln är proportionellt mot deras värden.  

• LS-refraktärperioder visas som ljusblå rektanglar av motsvarande bredd med 

en streckad kant. 

• LS-varningsfönstret visas som en ljusgul rektangel av motsvarande bredd med 

en streckad kant. 

• CCM™-pulståget visas som en fyrkantsvåg. 

• Utjämningsfasen visas som en grön zon. 

• Störningsfönstret visas som en rosa zon. 

• Tiden för uppträdande av LS-händelser som hamnar utanför diagrammet 

anges i en grå zon till vänster om diagrammet. 

Den grafiska vyn kan ställas in på Dynamic (dynamisk) eller Static (statisk). 

3.2.1 Dynamic View (dynamisk vy) 

I Dynamic View (dynamisk vy) visas en period av det aktuella EKG:t 

tillsammans med de (grafiska) parametrarna enligt beskrivningen ovan samt 

markörhändelser. Dynamic View (dynamisk vy) är tillgänglig endast om Marker 

Mode (markörläge) är aktiverat. Ingen modifiering av parametervärden är tillåten 

i denna vy. Vid försök att ändra ett parametervärde växlar det grafiska läget 

automatiskt till Static View (statisk vy). 
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Figur 19: Grafisk vy (dynamisk) 

3.2.2 Static View (statisk vy) 

I Static View (statisk vy) visas inte EKG:t; endast parametervärdena visas och 

kan ändras. För att ändra ett parametervärde, dra det med markören inuti 

diagrammet till önskad position (det numeriska värdet för parametern visas när 

man pekar på eller flyttar den). För att få tillgång till listan över möjliga värden 

för en parameter, markera den med markören. 

 

Figur 20: Grafisk vy (statisk) 

Vänsterklicka med tangentbordets musknapp eller peka på skärmen med pennan för att 

zooma in på diagrammet. Högerklicka med tangentbordets musknapp eller peka på 

skärmen med pennknappen intryckt för att zooma ut ur diagrammet. En rullningslist visas 

längst ned i diagrammet när man zoomar in. 

Dessutom anges markörens position i förhållande till kammarhändelsen längst upp till 

vänster i diagrammet.  
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Konventionen med svart/blå/röd färg (programmerad, väntande, konflikt) används också 

för parametervärdena i den grafiska vyn. 

3.3 Avläsning 

3.3.1 Kommunikation med den implanterade OPTIMIZER IVs IPG 

Placera telemetrihuvudet över implantationsstället på högst 3,5 cm (1,4 tum) 

avstånd från den implanterade OPTIMIZER IVs IPG. Om indikatorn för 

signalstyrka blinkar grönt eller gult anger detta att IPG är inom räckvidd för 

kommunikation med telemetrihuvudet. Om den blinkar rött anger detta att 

avståndet är för stort och att kommunikation kan vara försvårad. Om ingen lampa 

alls blinkar betyder detta att telemetrihuvudet och OPTIMIZER IVs IPG är helt 

utom räckvidd för kommunikation eller att batteriet i OPTIMIZER IVs IPG är 

helt urladdat och att enheten därför inte kan kommunicera med telemetrihuvudet. 

3.3.2 Avläsning av OPTIMIZER IVs IPG 

För att läsa av parametervärdena i OPTIMIZER IVs IPG, gör något av följande: 

• Tryck på knappen Avläs på telemetrihuvudet, eller 

• Välj ikonen Interrogate (avläs) under fliken File (arkiv) på menyraden, eller 

• Välj knappen Interrogate (avläs) i programmeringsfältet. 

Om avläsningen lyckas visar OMNI II Programmer-applikationen meddelandet 

”Interrogation OK” (avläsning OK). Serienumret och batterispänningen hos  

den OPTIMIZER IVs IPG som avläses visas under parameterfliken A/V på 

programmerarens skärm.  

Avläsningen kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat 

korrekt över implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren 

meddelandet ”Interrogation Error” (avläsningsfel) tillsammans med alternativen 

Retry (försök igen) och Cancel (avbryt).  

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry, eller tryck på knappen Avläs på telemetrihuvudet. 

3.4 Ändra parametervärden 

OPTIMIZER IVs-enhetens parametrar är organiserade under sex kategorier: 

• A/V:  Visning av IPG-enhetens serienummer, batterispänning, driftläge, 

högerkammarsensing samt parametrar för timing. 

• CCM™ Train (CCM™-pulståg): Parametrar som definierar CCM™-signalen.  

• CCM™ Inhibit (CCM™-inhibering): Parametrar som orsakar inhibering av 

behandlingen för modulering av hjärtkontraktilitet. 

• LS: Sensing- och timing-parametrar för lokal sensing.  

• CCM™ Schedule (CCM™-schemaläggning): Parametrar som styr den schemalagda 

leveransen av CCM™-signaler. 

• Charger (laddare): Parametergränser uppmätta av Mini Charger som, om de 

överskrids, får Mini Charger att visa en sifferkod som motsvarar den gräns som 

har överskridits. 

Karin
Sticky Note
On the Programmer Wand (telemetrihuvudet), the button is identified with an symbol (which is explained in the Description section 1-5). In this instance, to follow format in source, please change "avläsningsknappen" to:knappen (bold)Avläs(bold),Same format in Section 4.2.2, on p. 95.

RDI
Sticky Note
LINGUIST:  Global: Please confirm if it is correct to leave this "knappen" and other similar in regular format. See page 95 of the pdf file for similar instance.

Almu
Rectángulo
LINGUIST: (GLOBAL) Inconsistency on whether "Interrogate button" is translated or left as EN (Translation). If something needs to be changed, please check globally. 

Karin
Sticky Note
"knappen" and "ikonen" should be left i regular format. 

RDI
Sticky Note
If so, there 3 instances we have marked for you to verify if changes are still needed. Please check.
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OMNI II Programmer-applikationen har en programmeringsflik för var och en av dessa 

grupper. Parametervärdena kan visas och ändras på skärmarna för dessa flikar. 

Utför följande steg för att ändra ett parametervärde: 

• Välj fliken där parametern som ska ändras visas. 

• Välj det parametervärde som ska ändras. Ett fönster med alla dess möjliga  

värden visas. 

• Välj det nya värdet från listan. Detta värde blir det nya parametervärdet. 

• Kryssrutor används för att aktivera/inaktivera parametrar. En förbockning () 

anger att alternativet är valt. För att ändra alternativ, markera rutan till vänster om 

parameternamnet. 

Om inställningen av en parameter inte kan tillämpas på grund av andra sammanhängande 

parametrar som är valda visas inte dess värde. 

Observera att parametervärdena som visas på programmerarens skärm inte överförs till 

IPG förrän kommandot Program (programmera) ges. Observera också att det inte är 

nödvändigt att hålla telemetrihuvudet över OPTIMIZER IVs IPG medan parametrarna 

ändras på programmerarens skärm. När den ändrade parametern är klar att programmeras 

in i enheten, säkerställ att telemetrihuvudet är placerat korrekt över implantationsstället 

och ge kommandot Program (programmera). 

3.4.1 Färgkonvention för parametrar 

Följande färgkonvention används för att representera programmerarvärden och 

konflikter: 

• Svart: Används för de aktuella parametervärdena i OPTIMIZER IVs IPG; 

dvs. de senast avlästa/programmerade parametervärdena.  

• Blått: Används för ändrade tillåtna värden; dvs. parametervärden som 

skiljer sig från de inprogrammerade värdena och, om de väljs, inte 

resulterar i en parameterkonflikt. 

• Rött: Används för ändrade otillåtna värden; dvs. parametervärden som 

skiljer sig från de inprogrammerade värdena och, om de väljs, ger upphov 

till en parameterkonflikt. 

Konventionen med svart/blå/röd färg (programmerad, väntande, konflikt) används 

också i listan över möjliga värden för en viss parameter. På detta sätt kan användaren 

se alla tre typerna av parametervärden i listan över parameterval och få veta i förväg 

huruvida val av ett visst parametervärde resulterar i en parameterkonflikt.  

3.4.2 Parameterkonflikter 

När parametervärden som är inkompatibla med varandra väljs uppstår en 

parameterkonflikt. Konflikter uppstår t.ex. ofta när man försöker programmera 

tidsintervaller som skulle uppgå till mindre än en annan inprogrammerad 

parameter. OMNI II Programmer-applikationen tillåter inte att OPTIMIZER IVs 

IPG programmeras med parametervärden som resulterar i en parameterkonflikt. 

När en parameterkonflikt uppstår visas parametervärdena som är i konflikt i röd 

färg. Dessutom visas ett felmeddelande i programmeringsfältet för varje parameter 

som är i konflikt.  



 

31 

Felmeddelanden för parameterkonflikter innehåller följande information: 

• Vilka parametervärden som är i konflikt. 

• En förklaring till varför konflikten har uppstått. 

• Namnet på de parameterflikar där parametrarna som är i konflikt återfinns. 

För att lösa en parameterkonflikt måste nya värden väljas för parametrarna som 

orsakar konflikten. Parametrarna som är i konflikt kan snabbt visas på följande sätt: 

• Välj felmeddelandet. En lista med parametrarna som är i konflikt visas. 

• Välj ett parameternamn på denna lista för att visa en tabell med alla 

parameterns möjliga värden. 

• Välj ett nytt ”blått” värde för parametern från listan med parametervärdena. 

Parametrar som är i konflikt kan också ses direkt under programmeringsflikarna, 

eftersom dessa värden visas i rött. Se efter namnen på de flikar som är relaterade 

till felet i felmeddelandet som visas i programmeringsfältet. 

Observera att det är tillåtet att välja en parameter som orsakar en konflikt förutsatt 

att ett annat parametervärde ändras så att konflikten löses. 

3.5 Programmering 

3.5.1 Programmering av OPTIMIZER IVs IPG 

Programmering av OPTIMIZER IVs IPG med de ändrade parametervärdena 

tillåts endast om inga parameterkonflikter uppstår. 

Knappen Program (programmera) anger om ett ändrat parametervärde är tillåtet, 

på följande sätt: 

• Är inaktiverad om en parameterkonflikt föreligger, eller 

• blinkar blått om ett parametervärde har ändrats och ingen parameterkonflikt 

föreligger. 

Utför följande steg för att programmera de ändrade parametervärdena: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över  

OPTIMIZER IVs IPG. 

• Överför OMNI II Programmer-applikationens parametervärden till 

OPTIMIZER IVs IPG med hjälp av kommandot Program (programmera). 

För att utfärda detta kommando, utför en av följande åtgärder (dessa 

åtgärder är aktiva endast om ingen parameterkonflikt föreligger): 

o Tryck på knappen Programmera på telemetrihuvudet, eller 

o Välj ikonen Program (programmera) under fliken File (arkiv) på 

menyraden, eller 

o Välj knappen Program (programmera) i programmeringsfältet. 

Om programmeringen lyckas visar OMNI II Programmer-applikationen 

meddelandet ”Programming OK” (programmering OK). 
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Programmeringen kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat 

korrekt över implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren 

meddelandet ”Programming Error” (programmeringsfel) tillsammans med 

alternativen Retry (försök igen) och Cancel (avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry, eller tryck på knappen Programmera på telemetrihuvudet. 

Lägg märke till att efter att kommandot Program (programmera) har utförts blir 

de ändrade parametervärdena på OMNI II Programmer-applikationsskärmen 

svarta, vilket anger att dessa nu är de inprogrammerade parametervärdena 

i OPTIMIZER IVs IPG. 

3.5.2 Funktionerna Cancel (avbryt) och Undo (ångra) 

Ändringar av parametervärdena kan återställas till de föregående värdena på två olika 

sätt. Metoden som används för att återställa de ändrade parametrarna beror på 

huruvida de ändrade parametrarna har programmerats in i OPTIMIZER IVs IPG. 

3.5.2.1 Cancel (avbryt) 

Om några parametervärden har ändrats men ännu inte programmerats  

in i OPTIMIZER IVs IPG, medför kommandot Cancel (avbryt) att 

parametervärdena återställs till de senast avlästa/programmerade värdena. 

Ändringarna kan avbrytas på följande sätt: 

• Välj knappen Cancel (avbryt) i programmeringsfältet. Denna 

knapp är aktiverad endast om ett parametervärde har ändrats. 

• Välj ikonen Cancel (avbryt) under fliken File (arkiv) på menyraden. 

Lägg märke till att efter att kommandot Cancel (avbryt) har utförts blir 

parametervärdena på OMNI II Programmer-applikationsskärmen svarta, 

eftersom de är desamma som parametervärdena i OPTIMIZER IVs IPG. 

Om ingen enhet har avlästs och parameterdata har lästs in från en .tip-fil 

blir programmerarvärdena de värden som lagras i standardfilen (.tip-filen). 

3.5.2.2 Undo (ångra) 

Om OPTIMIZER IVs IPG har omprogrammerats med en ny uppsättning 

parametervärden medför kommandot Undo (ångra) att parametervärdena 

återställs till den tidigare uppsättningen inprogrammerade värden. 

Den senaste programmeringen kan ångras på följande sätt: 

• Välj knappen Undo (ångra) i programmeringsfältet. Denna 

knapp är aktiverad endast efter att ett Program-kommando 

(programmera) har utfärdats.  

• Välj ikonen Undo (ångra) under fliken File (arkiv) på menyraden. 

Om åtgärden Undo (ångra) lyckas visar OMNI II Programmer-

applikationen meddelandet ”Programming OK” (programmering OK). 
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Åtgärden Undo (ångra) kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte  

är positionerat korrekt över implantationsstället. Vid kommunikationsfel 

visar programmeraren meddelandet ”Programming Error” (program-

meringsfel) tillsammans med alternativen Retry (försök igen) och Cancel 

(avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och 

välj knappen Retry. 

3.6 Använda standarder 

Vissa standardparameterkombinationer är praktiska i vissa kliniska situationer. Specifika 

program kan sparas som standardfiler (kallas också för ”användarförinställningar”). 

Filer som innehåller en standard har ett särskilt format som OMNI II Programmer-

applikationen kan tolka. Filändelsen för sådana filer är ”.tip”. Kommandona Open (öppna) 

och Save (spara) i OMNI II Programmer-applikationen används för att läsa och skriva 

data från och till .tip-filer. OMNI II Programmer-applikationen kan därmed också 

användas som en redigeringsfunktion för standarder. 

Detta avsnitt innehåller information om användning och lagring av konfigurationer av 

parametervärden. 

3.6.1 Öppna en standardfil 

En standardfil (.tip-fil) kan läsas in på följande sätt: 

• Välj ikonen Open standard… (öppna standardfil) under fliken File 

(arkiv) på menyraden. 

• Fönstret Open (Optimizer IVs) (öppna [Optimizer IVs]) visas med namn 

och platser för de standardfiler som kan läsas in. Välj en standardfil och 

klicka på Open (öppna). 

När parametervärden läses in från en standardfil blir dessa värden de aktuella 

programmerarvärdena. Detta innebär att: 

• Om en OPTIMIZER IVs IPG har avlästs innan en standardfil öppnas visas 

de standardvärden som skiljer sig från motsvarande parametervärden 

i enheten i blått, och namnet på .tip-filen visas i namnlisten. 

• Om ingen enhet har avlästs visas standardvärdena i svart och namnet 

på standardfilen visas i namnlisten. 

3.6.2 Spara en standardfil 

En uppsättning parametervärden kan sparas i en standardfil (.tip-fil) på följande sätt: 

• Välj ikonen Save current standard… (spara aktuell standard) under 

fliken File (arkiv) på menyraden.  

• Fönstret Save (OptimizerIVs) (spara [Optimizer IVs])visas. Ange filnamnet 

på standarden som ska sparas och klicka på Save (spara). 
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3.7 Läsa in och exportera information 

3.7.1 Läsa in loggfiler 

En loggfil kan läsas in på följande sätt: 

• Välj ikonen Open log file… (öppna loggfil) under fliken File (arkiv) på 

menyraden. 

• Fönstret Open (Optimizer IVs) (öppna [Optimizer IVs]) visas med 

namnen på de markörfiler som kan läsas in. Välj en markörfil och klicka 

på Open (öppna).   

Ett markörfönster öppnas och textfärgen i loggfönstret blir blå för att ange att 

loggen inte motsvarar den avlästa enheten. 

3.7.2 Exportera data 

Aktuella parametervärden, statistikräknare och loggfältmarkörer kan sparas  

i textfiler på följande sätt: 

• Välj ikonen Export programs (exportera program) under fliken Log (logg) 

på menyraden för att exportera parametervärdena. 

• Välj ikonen Export statistics (exportera stastistik) under fliken Log (logg) 

på menyraden för att exportera parametervärdena. 

• Välj ikonen Export marker (exportera markör) under fliken Log (logg) 

på menyraden för att exportera innehållet i loggfältet. 

I samtliga fall visas först fönstret Open (Optimizer IVs) (öppna [Optimizer IVs]) 

där namnet på den markörfil som är associerad med enheten måste väljas. 

Därefter visas fönstret Save (Optimizer IVs) (spara [Optimizer IVs]),  

där användaren kan ange namnet och, om så önskas, upprätta en ny mapp för filen 

som ska exporteras. 

3.8 Logg och EKG-registrering 

3.8.1 Logg 

OMNI II Programmer-applikationen för en logg över alla interaktioner mellan 

applikationen och en OPTIMIZER IVs IPG. Detta register kan användas som ett 

index för att ge snabb åtkomst till specifika data associerade med kommuni-

kationerna. Bokmärken kan också sättas in för snabb åtkomst till specifika 

händelser och tillstånd i patientens EKG som motiverar särskild uppmärksamhet. 

Följande är en beskrivning av de grundläggande loggfunktionerna: 

• Loggen för en viss OPTIMIZER IVs IPG upprättas när enheten avläses 

för första gången. 

• Varje kommunikationshändelse mellan OMNI II Programmer-applikationen 

och OPTIMIZER IVs IPG visas i loggfönstret tillsammans med datum och 

klockslag för varje interaktion. 
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• Mer information om en händelse i loggen kan erhållas genom att man 

dubbelklickar på händelsen i loggfältet. Om det finns data associerade 

med den valda händelsen sker följande: 

o Om en händelse av typen Interrogation (avläsning) eller Programming 

(programmering) väljs visar OMNI II Programmer-applikationen den 

uppsättning parametervärden som förelåg när den valda händelsen 

inträffade. 

o Om en händelse som innefattar Statistics (statistik) (rensa/läsa 

in/återställa) väljs visar statistikfältet de värden som förelåg när den 

valda händelsen inträffade. 

• För alla andra registrerade händelser (bokmärken, start/slut på markörläge 

osv.) visas ett meddelande som anger att det inte finns några fler associerade 

data att visa för händelsen. 

3.8.2 EKG-registrering 

Patientens EKG kan registreras på följande sätt: 

• Välj ikonen Start Recording (starta registrering) under fliken Log (logg) 

på menyraden. 

Samma procedur måste användas för att stoppa EKG-registreringen. 

När OPTIMIZER IVs IPG är inställd på Marker Mode (markörläge) startar  

EKG-registreringen automatiskt. När Marker Mode (markörläget) stoppas, 

stoppas även EKG-registreringen. 

Markörer visas på samma sätt i det registrerade EKG:t som i fönstret Marker 

(markörer). (Se avsnitt 3.13 för ytterligare information om markörer.) 

De registrerade EKG-segmenten visas i fönstret Marker (markörer). 

3.9 Akutprogrammering 

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) kan programmera in ett akutläge 

(OOO-läge, CCM OFF [CCM avstängd]) i OPTIMIZER IVs IPG, även om programmeraren 

är avstängd (surfplattan är antingen avstängd eller fungerar inte). 

3.9.1 Akutprogrammering när programmeraren är AVSTÄNGD 

Obs! Även om programmeraren är AVSTÄNGD måste telemetrihuvudet fortfarande 

vara anslutet till OMNI II Programmer-gränssnittsboxen innan man använder 

akutprogrammeringsfunktionen. 

Akutprogrammering när OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) är 

AVSTÄNGD kan utföras genom att man placerar telemetrihuvudet över implan-

tationsstället och trycker på knappen Akutprogrammering på telemetrihuvudet. 

Om akutprogrammeringen lyckas blinkar indikatorlamporna för akutprogrammering 

på telemetrihuvudet under några sekunder. 

Varning! När akutprogrammeringsfunktionen används med OMNI II Programmer 

(med OMNI Smart Software) AVSTÄNGD använder telemetrihuvudet 

ett litiumbatteri med lång livslängd i OMNI II Programmer-

gränssnittsboxen. Laddningen i detta batteri förbrukas endast om 

Programmer-gränssnittsboxen är bortkopplad från surfplattan eller om 
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OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) är AVSTÄNGD 

när akutprogrammeringen utförs. Även om den uppskattade 

genomsnittliga livslängden för litiumbatteriet i OMNI II Programmer-

gränssnittsboxen är 54 månader ska spänningen i litiumbatteriet  

i OMNI II Programmer-gränssnittsboxen kontrolleras regelbundet för 

att säkerställa att batteriet inte är urladdat. För att kontrollera 

spänningen i detta batteri, välj ikonen Interface battery (gränssnitts-

batteri) under fliken Info (information) i OMNI II Programmer-

applikationen. Om batterispänningen är lägre än 2,5 V måste batteriet  

i OMNI II Programmer-gränssnittsboxen bytas ut. Kontakta närmaste 

representant för Impulse Dynamics om batteriet behöver bytas ut. 

Detta batteri är inte avsett att bytas ut av användaren. 

För att utföra någon annan åtgärd måste OMNI II Programmer (med OMNI Smart 

Software) slås PÅ. 

3.9.2 Akutprogrammering när programmeraren är PÅ 

Kommandot Urgent Programming (akutprogrammering) kan användas för att 

programmera OPTIMIZER IVs IPG med en säker parameteruppsättning (OOO-läge, 

CCM OFF [CCM avstängd]). 

För att utfärda kommandot Urgent Programming (akutprogrammering), placera 

telemetrihuvudet över implantatet och gör något av följande: 

• Välj knappen Urgent Programming (akutprogrammering) i program-

meringsfältet, eller 

• välj ikonen Urgent Programming (akutprogrammering) under fliken 

Tools (verktyg) på menyraden, eller 

• tryck på F4-tangenten på surfplattans tangentbord, eller 

• tryck på knappen Akutprogrammering på telemetrihuvudet (se avsnitt 1.5). 

Om akutprogrammeringen lyckas, rapporterar programmeraren ”Urgent 

Programming OK” (akutprogrammering OK). 

Akutprogrammeringen kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte är 

positionerat korrekt över implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar 

programmeraren meddelandet ”Urgent Programming Error” (akutprogram-

meringsfel) tillsammans med 3 korta pipsignaler och alternativen Retry (försök 

igen) och Cancel (avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry, eller tryck på knappen Akutprogrammering på telemetrihuvudet. 

Efter en lyckad akutprogrammering är OPTIMIZER IVs IPG försatt i Standby 

(vänteläge) (OOO-läge, CCM OFF [CCM avstängd]).  

3.10 Magnet Mode (magnetläge) 

OPTIMIZER IVs IPG kan försättas i tillståndet Permanent Off (permanent inaktiverad) 

genom att man placerar en pacemakermagnet över det ställe där OPTIMIZER IVs IPG  

är implanterad och håller den nära enheten under minst två hjärtcykler (2–3 sekunder). 
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Obs! Denna funktion kan användas för att stänga av CCM™-signalleveransen när en 

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) inte finns tillgänglig (till exempel 

om ett akut EKG måste registreras på en patient på en akutmottagning som inte har en 

OMNI II Programmer med OMNI Smart Software). 

I detta tillstånd levererar OPTIMIZER IVs IPG inga CCM™-signaler, men sensar och 

klassificerar hjärthändelser. Detta tillstånd kan endast ändras genom att OPTIMIZER IVs 

IPG omprogrammeras med OMNI II Programmer-applikationen under överinseende  

av läkare. 

3.11 Återställa OPTIMIZER IVs IPG 

OPTIMIZER IVs IPG är försedd med skyddsmekanismer som upprätthåller systemets 

interna stabilitet. Dessa mekanismer upptäcker när en intern avvikelse inträffar (till 

exempel klockor som inte oscillerar med den förväntade frekvensen). 

I den osannolika händelse att ett fel av denna typ inträffar försätter OPTIMIZER IVs IPG 

sig själv i ett säkert tillstånd som kallas ”DOWN”-läge (nedstängt läge). I ”DOWN”-läget 

levererar OPTIMIZER IVs IPG inga CCM™-signaler och sensar i vissa fall inte heller 

några hjärthändelser. Detta tillstånd kan endast ändras genom att OPTIMIZER IVs IPG 

återställs med hjälp av OMNI II Programmer-applikationen under överinseende av läkare. 

För att återställa OPTIMIZER IVs IPG: 

• Placera telemetrihuvudet över implantationsstället för OPTIMIZER IVs IPG. 

• Utfärda kommandot Reset (återställ) till OPTIMIZER IVs IPG genom att välja 

ikonen Reset device (återställ enhet) under fliken Tools (verktyg) på menyraden. 

Om återställningen av OPTIMIZER IVs IPG lyckas visar programmeraren meddelandet 

”Reset Device OK” (återställning av enheten OK).  

Återställningen kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat korrekt 

över implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren meddelandet 

”Reset Device Error” (fel vid återställning av enhet) tillsammans med alternativen  

Retry (försök igen) och Cancel (avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj knappen 

Retry. 

VIKTIGT! Om det upptäcks att en enhet är i ”DOWN”-läge (avstängt läge) ber vi  

att händelsen dokumenteras innan enheten återställs. Kontakta representanten för  

Impulse Dynamics efter att orsaken till det avstängda läget som visas av OMNI II 

Programmer-applikationen har antecknats. Lämna också detaljerad information om det 

programmerade läget under vilket avstängningen inträffade och om alla tillstånd som kan 

fått enheten att försätta sig i ”DOWN”-läget (nedstängt läge). 
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3.12 Initiera CCM™-leverans 

3.12.1 Alternativa driftlägen 

OPTIMIZER IVs IPG-enhetens drifttillstånd ställs in via knappen Mode (läge) 

under fliken A/V. När knappen Mode (läge) väljs visas popup-menyn Mode A/V 

(läge A/V). 

 

Figur 21: Popup-menyn för läget A/V 

De driftlägen som kan väljas är: 

• Standby (OOO) (vänteläge): Enheten är försatt i säkert läge där inga 

CCM™-signaler levereras. 

• Active (ODO) (aktivt): Enheten använder förmaks-, kammar- och lokala 

sensinghändelser för att trigga CCM™-signalleverans. 

För att programmera in ett driftläge i OPTIMIZER IVs IPG: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över  

OPTIMIZER IVs IPG. 

• Välj driftläget i popup-menyn Mode A/V (läge A/V). 

• Utfärda kommandot Program (programmera) via något av följande 

alternativ: 

o Tryck på knappen Programmera på telemetrihuvudet, eller 

o Välj ikonen Program (programmera) under fliken File (arkiv)  

på menyraden, eller 

o Välj knappen Program (programmera) i programmeringsfältet. 

Om programmeringen lyckas visar OMNI II Programmer-applikationen 

meddelandet ”Programming OK” (programmering OK). 

Programmeringen kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat 

korrekt över implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren 

meddelandet ”Programming Error” (programmeringsfel) tillsammans med 

alternativen Retry (försök igen) och Cancel (avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry, eller tryck på knappen Programmera på telemetrihuvudet. 
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3.12.2 Alternativ för leverans av CCM™-signaler  

CCM™-signalleveransen från OPTIMIZER IVs IPG ställs in via knappen  

CCM OFF (CCM avstängd) under fliken CCM™ Train (CCM™-pulståg). 

När knappen CCM OFF (CCM avstängd) väljs visas popup-menyn  

CCM Mode (CCM-läge). 

 

Figur 22: Popup-menyn för CCM-läge 

Alternativen för CCM Mode (CCM-läge) är: 

• CCM OFF (CCM avstängd) 

• Continuous (kontinuerlig): Endast för testningsändamål. 

Varning! OPTIMIZER IVs IPG FÅR ALDRIG lämnas kvar i läget Continuous 

(kontinuerlig). 

• Timed (tidsinställd): CCM™-signalerna levereras enligt det schema som 

ställts in under fliken CCM™ Schedule (CCM™-schemaläggning). 

Om Continuous (kontinuerlig) väljs visas en varningsruta. Det här fönstret visas 

på nytt varje gång ett programmeringskommando utfärdas för att påminna operatören 

om att läget Continuous (kontinuerlig) endast är avsett för testningsändamål. 

Oavsiktlig, långvarig användning av läget Continuous (kontinuerlig) medför att 

batteriet i OPTIMIZER IVs IPG laddas ur i förtid, vilket kräver frekventa 

laddningssessioner. 

 

Figur 23: Varning angående kontinuerlig CCM™-leverans 
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För att programmera in CCM-läget i OPTIMIZER IVs IPG: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över  

OPTIMIZER IVs IPG. 

• Välj CCM Mode (CCM-läge) i popup-menyn CCM Mode. 

• Utfärda kommandot Program (programmera) via något av följande 

alternativ: 

o Tryck på knappen Programmera på telemetrihuvudet, eller 

o Välj ikonen Program (programmera) under fliken File (arkiv)  

på menyraden, eller 

o Välj knappen Program (programmera) i programmeringsfältet. 

Om programmeringen lyckas visar OMNI II Programmer-applikationen meddelandet 

”Programming OK” (programmering OK). 

Programmeringen kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat 

korrekt över implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren 

meddelandet ”Programming Error” (programmeringsfel) tillsammans med 

alternativen Retry (försök igen) och Cancel (avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry, eller tryck på knappen Programmera på telemetrihuvudet. 

3.13 Markörhändelser 

OMNI II Programmer-applikationen kan användas till att ställa in OPTIMIZER IVs IPG 

på Marker Mode (markörläge). Markörer är flaggor som representerar enhetens olika 

tillstånd och händelser som detekteras under dess drift. I detta läge visas samtliga 

händelser som detekteras och genereras av OPTIMIZER IVs IPG i fönstret för patientens 

EKG, synkroniserade med patientens EKG-signal. Markörerna kan användas för att 

analysera IPG-enhetens beteende vid olika programmerade parametrar. 

3.13.1 Slå på markörer 

Ställa in OPTIMIZER IVs IPG på markörläge: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över  

OPTIMIZER IVs IPG. 

o Välj ikonen Marker Mode (markörläge) under fliken Tools (verktyg) 

på menyraden, eller 

o välj knappen Marker Mode (markörläge) i programmeringsfältet. 

Om programmeringen lyckas rapporterar programmeraren ”Start marker mode” 

(markörläge startat). I EKG-fönstret i OMNI II Programmer-applikationen visas 

ett fält och markörhändelserna visas efterhand som de uppträder. 

Inställning av OPTIMIZER IVs IPG på Marker mode (markörläge) kan dock 

misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat korrekt över implan-

tationsstället. I så fall visar programmeraren meddelandet ”Marker mode error” 

(markörlägesfel) tillsammans med alternativen Retry (försök igen) och  

Cancel (avbryt).  
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För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry. 

3.13.2 Stänga av markörer 

Markörläget kan stängas av på följande sätt: 

• Välj ikonen Marker Mode (markörläge) under fliken Tools (verktyg) på 

menyraden, eller 

• välj knappen Marker Mode (markörläge) i programmeringsfältet, eller  

• ta bort telemetrihuvudet från implantationsstället. Om telemetrihuvudet 

inte kan kommunicera med OPTIMIZER IVs IPG avslutas markörläget 

automatiskt. 

I alla dessa fall rapporterar programmeraren ”Marker mode end OK” 

(markörläget avslutat OK). 

Närhelst ett kommando för kommunikation mellan OPTIMIZER IVs-enheten och 

OMNI II Programmer-applikationen utfärdas (programmering, läsning av 

statistik, mätning av impedanser osv.) avslutas markörläget automatiskt och 

återställs sedan när kommunikationen har avslutats. 

3.13.3 Sensade händelser 

Sensade händelser representeras av linjemarkörer nedanför baslinjen som är 

färglagda enligt följande färgkonventioner: 

• Magenta: Sensad förmakshändelse 

• Grön: Sensad kammarhändelse 

• Svart: Lokalt sensad händelse 

3.13.4 Leverans av CCM™-pulståg 

CCM™-signalleveransen representeras av en markör i form av en blå rektangel 

vars bredd är proportionell mot CCM™-signalens duration. 

3.13.5 Tillstånd för CCM™-inhibering 

Annoteringar för följande händelser visas: 

• PVC (VES): Två intilliggande sensade kammarhändelser utan någon 

mellanliggande sensad förmakshändelse. 

• AT (SVT): Förmaksfrekvens som överstiger gränsen för förmakstakykardi. 

• A Noise (förmaksstörningar): Störningar/brus detekterat i förmaks-

sensingkanalen. 

• V Noise (kammarstörningar): Störningar/brus detekterat i kammar-

sensingkanalen. 

• Long AV (långt AV-intervall): Det sensade AV-intervallet överskrider 

gränsen för ”Long AV”. 

• Short AV (kort AV-intervall): Det sensade AV-intervallet är kortare än 

gränsen för ”Short AV”. 
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3.13.6 CCM™-signalleveranstillstånd 

CCM™-signalleveranstillståndet anges av annoteringar samt av bakgrundsfärgen 

i EKG-fönstret, enligt följande: 

• Inactive (inaktiv): Denna annotering uppträder längst upp till vänster 

i EKG-fönstret så länge CCM™-leveransen inte är aktiv. I denna 

situation är bakgrundsfärgen i EKG-fönstret vit. 

• Active-On (aktiv-på): Denna annotering uppträder längst upp till vänster  

i EKG-fönstret så länge CCM™-leveransen aktiv och påslagen. I denna 

situation är bakgrundsfärgen i EKG-fönstret grön. 

• Active-Off (aktiv-avstängd): Denna annotering uppträder längst upp till 

vänster i EKG-fönstret så länge CCM™-leveransen aktiv men avstängd.  

I denna situation är bakgrundsfärgen i EKG-fönstret grå. 

3.13.7 Loggläsarfönstret 

När ikonen Log browser (loggläsare) under fliken Log (logg) väljs visas 

motsvarande fönster med titeln Marker Window (markörfönster). 

 

Figur 24: Marker Window (markörfönster) 

Loggläsarfönstret för OPTIMIZER IVs IPG består av följande delar: 

• En tidsskala som kan ändras med hjälp av tillgängliga alternativ eller 

genom att man skriver in ett skalvärde. 

• Idx-knapp som öppnar ett markörindexloggfönster som innehåller 

loggobjekt som kan användas för navigering. 

• Annoterad markör- och EKG-display. 

• Insatta bokmärken och tillhörande text när detta är valt. 

• Horisontell rullningslist för att möjliggöra bläddring längs tidsaxeln. 

• Vertikal rullningslist när signalerna inte får plats i det definierade fönstret. 

• Utskriftsknapp. 

När man dubbelklickar på en händelse i markörindexloggfönstret visar skärmen 

Marker Window (markörfönster) automatiskt den information som är associerad 

med händelsens tidsstämpel. Detta sker också när man väljer ett bokmärke eller 

ett kommando i loggfönstret eller tillhörande indikator på skärmen. 

Avståndet mellan två tillgängliga markörer, en primär som ska fixeras och en 

ytterligare som ska flyttas utmed fönstret, möjliggör direkta mätningar av ett 

flertal dimensioner, såsom tidsintervall eller spänning. 
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3.14 CCM™ Schedule (CCM™-schemaläggning) 

När OPTIMIZER IVs IPG programmeras för att leverera Timed (tidsinställd) behandling 

för modulering av hjärtkontraktilitet aktiveras parametrarna i fliken CCM™ Schedule 

(CCM™-schemaläggning). 

Den övre halvan av denna flik innehåller parametrarna Start time (starttid) och End time 

(sluttid). Dessa parametrar används för att ställa in den allmänna start- och sluttiden för 

behandlingen för modulering av hjärtkontraktilitet varje dag. Som standard ställs 

behandlingsschemat för modulering av hjärtkontraktilitet in så att behandlingen 

distribueras över 24 timmar varje dag. Standardprogrammering för dessa parametrar är: 

• Start time (starttid): 0 h 0 min 

• End time (sluttid): 23 h 59 min 

Den nedre halvan av denna flik innehåller parametrarna On time (påslagen-tid) och Off 

Time (frånslagen-tid). Parametern On time (påslagen-tid) används för att ställa in hur 

länge OPTIMIZER IVs IPG ska leverera behandling för modulering av hjärtkontraktilitet 

inom den tidsram som ställts in med Start time (starttid) och End time (sluttid). 

Parametern Off time (frånslagen-tid) används för att ställa in hur länge OPTIMIZER IVs 

IPG inte ska leverera behandling för modulering av hjärtkontraktilitet inom den tidsram 

som ställts in med Start time (starttid) och End time (sluttid). 

På höger sida i denna flik finns parametern Scheduled (schemalagd tid). Parametern 

Scheduled (schemalagd tid) används för att ställa in det sammanlagda antalet timmar  

per dag som OPTIMIZER IVs IPG ska leverera behandling för modulering av 

hjärtkontraktilitet inom den tidsram som ställts in med Start time (starttid) och End time 

(sluttid). Denna parameter beräknas på grundval av inställningarna för On time 

(påslagen-tid) och Off Time (frånslagen-tid). 

Obs! När parametern Scheduled (schemalagd tid) är inställd på ett visst värde beräknar 

OMNI II Programmer-applikationen och ställer in de exakta tiderna för parametrarna  

On Time (påslagen-tid) och Off Time (frånslagen-tid) automatiskt, med användning  

av standardparametrarna för Start time (starttid) och End Time (sluttid). 

Om behandlingsfrekvensen för modulering av hjärtkontraktilitet till exempel ställs in på  

7 timmar per dag, att distribueras över 24 timmar, så ställs följande standardschema-

parametrar in. 

• Start Time (starttid): 0 h  0 min 

• End Time (sluttid): 23 h  59 min 

• On Time (påslagen-tid): 1 h  0 min 

• Off Time (frånslagen-tid): 2 h  25 min 

• Scheduled (schemalagd tid): 7 h 
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3.15 Statistik 

OPTIMIZER IVs för ett statistiskt register över händelser och tillstånd som inträffar 

under dess drift. Detta register kan läsas in i OMNI II Programmer (med OMNI Smart 

Software) och visas i fönstret Statistics (statistik) i OMNI II Programmer-applikationen, 

och anger antalet förekomster av varje händelsetyp.  

Följande händelsetyper visas: 

• Atrial (förmak): Antalet sensade förmakshändelser. 

• Ventricular (kammare): Antalet sensade händelser i höger kammare. 

• A Noise (förmaksstörningar): Antalet gånger förmaksstörningar/-brus detekterats. 

• V Noise (kammarstörningar): Antalet gånger kammarstörningar/-brus detekterats. 

• Short AV (kort AV-intervall): Antalet gånger ett tillstånd med kort AV-intervall 

detekterats. 

• Long AV (långt AV-intervall): antalet gånger ett tillstånd med långt AV-intervall 

detekterats. 

• PVC (VES): Antalet gånger ett VES detekterats. 

• AT (SVT): Antalet gånger den momentana förmaksfrekvensen överskridit gränsen 

för förmakstakykardi. 

• Trains Delivered (levererade pulståg): Antalet levererade CCM™-signaler. 

• LS Inhibit (LS-inhibering): Antalet inhiberingar av CCM™-signalleverans 

orsakade av lokalt sensade händelser detekterade utanför LS-varningsfönstret. 

• LS Absence (frånvaro av LS): Antalet inhiberingar av CCM™-signalleverans 

orsakade av att lokalt sensade händelser inte detekterades. 

• LS in Alert (innanför LS-varningsfönstret): Antalet lokalt sensade händelser som 

inträffat innanför LS-varningsfönstret. 

3.15.1 Läsa in statistik 

För att hämta statistiken från OPTIMIZER IVs IPG: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över  

OPTIMIZER IVs IPG.  

• Välj ikonen Statistics (statistik) under fliken Tools (verktyg) på menyraden. 

• När statistikfönstret visas, välj knappen Read (läs). 
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Figur 25: Fönstret Statistics (statistik) 

Om inläsningen lyckas visar programmeraren meddelandet ”Read Statistics OK” 

(statistikläsning OK). 

Dataöverföringen kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat 

korrekt över implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren 

meddelandet ”Read Statistics Error” (fel vid statistikläsning) tillsammans med 

alternativen Retry (försök igen) och Cancel (avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry. 

När OPTIMIZER IVs IPG är i Marker Mode (markörläge) och inom räckvidd 

för kommunikation med OMNI II telemetrihuvudet uppdateras statistikräknarna 

dynamiskt och visar det aktuella antalet förekomster av varje händelsetyp.  

3.15.1.1 Flikar i statistikfönstret 

• On – General (på – generellt) 

o Events (händelser) 

▪ Atrial (förmak): Antalet sensade förmakshändelser under 

schemalagd CCM™-leverans 

▪ Ventricular (kammare): Antalet sensade kammarhändelser 

under schemalagd CCM™-leverans 

▪ LS in Alert (innanför LS-varningsfönstret): Antalet lokalt 

sensade händelser under schemalagd CCM™-leverans 

o Periods (perioder) 

▪ Normal: Antalet normala perioder under schemalagd 

CCM™-leverans 

▪ Inhibited (inhiberad): Antalet inhiberade perioder under 

schemalagd CCM™-leverans 

▪ Post-Inhibited (post-inhiberad): Antalet post-inhiberade 

perioder under schemalagd CCM™-leverans 
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o Trains delivered (levererade pulståg) 

▪ During Onset (vid starten): Antalet levererade CCM™-

pulståg vid starten av schemalagd CCM™-leverans 

▪ Total (totalt): Totalt antal levererade CCM™-pulståg under 

schemalagd CCM™-leverans 

• On – Inhibition (på – inhibering) 

o Orsaker 

▪ AT (SVT): Antalet slag i supraventrikulära takykardier som 

detekterats under schemalagd CCM™-leverans 

▪ PVC (VES): Antalet VES som detekterats under schemalagd 

CCM™-leverans 

▪ Long AV (långt AV-intervall): Antalet gånger ett tillstånd 

med långt AV-intervall detekterats under schemalagd 

CCM™-leverans 

▪ Short AV (kort AV-intervall): Antalet gånger ett tillstånd 

med kort AV-intervall detekterats under schemalagd 

CCM™-leverans 

▪ LS: Antalet lokalt sensade händelser utanför LS-varnings-

fönstret under schemalagd CCM™-leverans 

▪ LS Absence (frånvaro av LS): Antalet lokalt sensade 

händelser som inte detekterats under schemalagd 

CCM™-leverans 

o Noise Episodes (episoder av störningar/brus) 

▪  A Noise (förmaksstörningar): Antalet gånger förmaks-

störningar/-brus detekterats under schemalagd  

CCM™-leverans 

▪ V Noise (kammarstörningar): Antalet gånger kammar-

störningar/-brus detekterats under schemalagd  

CCM™-leverans 

• Off – General (av – generellt): Visar samma lista över statistikräknare 

som den som beskrivs under On – General (på – generellt) (utom 

vad gäller Trains Delivered [levererade pulståg]). Statistik för när 

OPTIMIZER IVs IPG är schemalagd för att inte leverera behandling 

för modulering av hjärtkontraktilitet. 

• Off – Inhibition (av – inhibering): Visar samma lista över statistik-

räknare som den som beskrivs under On – Inhibition (på – 

inhibering). Statistik för när OPTIMIZER IVs IPG är schemalagd 

för att inte leverera behandling för modulering av hjärtkontraktilitet. 

• Last Session (senaste session): Statistik för Last Delivery V 

(senaste leverans V), Last Delivery Trains (senaste leverans av 

pulståg), Percentage (procent) samt Battery Discharge Episodes 

(batteriurladdningsepisoder). 
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3.15.1.2 Knappar i statistikfönstret 

• Read (läs): Läser statistiken från IPG. 

• Reset (återställ): Återställer statistiken från IPG. 

• Graphic (diagram): Visar histogram med statistik från den aktiva 

fliken – se figur 26. 

• Print (utskrift): Skriver ut statistiken. 

• Close (stäng): Stänger statistikfönstret. 

 

Figur 26: Statistikhistogram 

3.15.2 Återställa enhetens räknare 

För att nollställa statistikräknarna i OPTIMIZER IVs IPG: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över  

OPTIMIZER IVs IPG. 

• Välj ikonen Statistics (statistik) under fliken Tools (verktyg) på menyraden. 

• När statistikfönstret visas, välj knappen Reset (återställ). 

Eftersom denna åtgärd återställer enhetens interna räknare visas ett meddelande 

som begär bekräftelse av åtgärden.   

• Om begäran om återställning bekräftas utförs återställningen. 

Om återställningen av statistikräknarna lyckas rapporterar programmeraren 

”Reset statistics OK” (återställning av statistikräknare OK).  

Återställningen kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat 

korrekt över implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren 

meddelandet ”Reset Statistics Error” (fel vid återställning av statistikräknare) 

tillsammans med alternativen Retry (försök igen) och Cancel (avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry. 
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3.16 Mäta elektrodimpedanser 

Impedanserna i elektroderna LS (lokal sensing) och RV (höger kammare) kan mätas av 

OPTIMIZER IVs IPG och visas av OMNI II Programmer-applikation. En CCM™-signal 

levereras av OPTIMIZER IVs IPG genom den valda kanalen för mätning av 

elektrodimpedansen. Ett pulståg med följande parametrar används för impedansmätning: 

• Number of Pulses (antal pulser): 1 

• Amplitude (amplitud): 5,0 

• Phase Duration (fasduration): 0,5 ms 

OPTIMIZER IVs IPG kan mäta impedansen i den valda kanalen inom området  

50–2000  med en precision på 20 % eller 10 , beroende på vilket som är störst. 

Varning! Elektrodimpedansvärden på över 1000  är mycket inexakta och får endast 

ses som en indikation på elektrisk kontinuitet genom elektroden. 

Under impedansmätningen förblir alla programmerade parametrar oförändrade, med 

undantag av de som beskrivs ovan som ändras transitoriskt. Impedansmätning kan dock 

inte utföras om en triggerhändelse inte inträffar, eller om en inhiberande händelse 

inträffar, för de parametervärden som är inprogrammerade i enheten. 

För att mäta elektrodimpedanserna: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över OPTIMIZER IVs IPG. 

• Bekräfta att parametern CCM™ Train Delivery (leverans av CCM™-pulståg)  

är inställd på Timed (tidsinställd) eller Continuous (kontinuerlig). 

• Välj ikonen Impedance (impedans) under fliken Tools (verktyg) på menyraden. 

• När impedansfönstret visas, välj knappen LS (lokal sensing) eller RV (höger 

kammare) för att mäta önskad elektrodimpedans. 

Varning! Efter att mätningen av elektrodimpedansen är genomförd bör operatören utföra 

en avläsning för att bekräfta att de inprogrammerade värdena är inställda 

som avsett. 

 

Figur 27: Fönstret Impedance (impedans) 
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3.17 Ställa klockan i OPTIMIZER IVs IPG och i OMNI II 

Tid på dagen mäts av en intern klocka i OPTIMIZER IVs IPG, och används av 

schemaläggningsmekanismen för behandling för modulering av hjärtkontraktilitet för att 

slå på och stänga av CCM™-signalen enligt de inprogrammerade schemaläggnings-

parametrarna för CCM™. 

Tre knappar används till att hantera de interna klockfunktionerna: 

• Get time (avläs tiden): Knapp för att avläsa den aktuella IPG-tiden 

• Set time (ställ in tiden): Knapp för att ställa in IPG-tiden manuellt 

• Set with PC time (synkronisera med datortiden): Knapp för att synkronisera  

IPG-tiden med datortiden  

3.17.1 Avläsa tiden i OPTIMIZER IVs 

Realtidsklockan i OPTIMIZER IVs-enheten är mycket exakt. Trots detta kan 

synkroniseringen mellan den aktuella tiden i IPG-enheten och den aktuella lokala 

tiden så småningom (månader och år) gå förlorad. För att avläsa den aktuella tiden 

i OPTIMIZER IVs IPG-enheten: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över  

OPTIMIZER IVs IPG. 

• Välj ikonen Time… (tid) under fliken Tools (verktyg) på menyraden.  

• När fönstret Time (tid) visas, välj knappen Get Time (avläs tiden). 

Försiktighet! Se noga till att du väljer rätt knapp! 

 

Figur 28: Fönstret Time (tid) 

Om avläsningen lyckas visas enhetens aktuella tid under ”Device current time” 

(enhetens aktuella tid) i tidsfönstret.  

Avläsningen kan misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat korrekt över 

implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren meddelandet 

”Get Time Error” (fel vid tidsavläsning) tillsammans med alternativen Retry 

(försök igen) och Cancel (avbryt).  

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry. 
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3.17.2 Ställa realtidsklockan i OPTIMIZER IVs-enheten 

Realtidsklockan i OPTIMIZER IVs-enheten kan ställas antingen manuellt eller 

med hjälp av datorns klocka. I båda fallen: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över  

OPTIMIZER IVs IPG. 

• Välj ikonen Time… (tid) under fliken Tools (verktyg) på menyraden. 

För att ställa in den aktuella tiden i OPTIMIZER IVs-enheten manuellt: 

• Välj den nya tiden i rutan Device current time (enhetens aktuella tid). 

Knappen Set Time (ställ in tiden) börjar blinka för att ange att enhetens 

aktuella tid skiljer sig från den som visas på skärmen. 

• Välj knappen Set Time (ställ in tiden). 

Försiktighet! Se noga till att du väljer rätt knapp! 

Om tidsinställningen lyckas visar programmeraren meddelandet ”Set Time OK” 

(tidsinställning utförd OK).  

Avläsningen kan misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat korrekt över 

implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren meddelandet 

”Set Time Error” (fel vid tidsinställning) tillsammans med alternativen  

Retry (försök igen) och Cancel (avbryt).  

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry. 

För att ställa in den aktuella tiden i OPTIMIZER IVs-enheten på samma tid som 

datortiden: 

• Välj knappen Set with PC Time (synkronisera med datortiden). 

Försiktighet! Se noga till att du väljer rätt knapp! 

Om tidsinställningen lyckas visar programmeraren meddelandet ”Set Time OK” 

(tidsinställning utförd OK).  

Avläsningen kan misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat korrekt över 

implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren meddelandet 

”Set Time Error” (fel vid tidsinställning) tillsammans med alternativen  

Retry (försök igen) och Cancel (avbryt).  

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry. 

3.17.3 Ställa klockan i OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) 

För att ställa in systemtiden i OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software): 

• Välj ikonen Set system time… (ställ in systemtiden) under fliken Tools 

(verktyg) på menyraden. 

• Fönstret Set system time (ställ in systemtiden) visas med en kalender och 

den aktuella tiden i OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software). 

Det aktuella datumet i systemet är markerat. 
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Figur 29: Fönstret Set system time (ställ in systemtiden) 

• Välj ett nytt datum med markören, om så behövs. För att ändra tiden, välj 

timme, minut eller sekunder och ändra sedan värdet med upp- eller 

nedpilarna till höger om tidsdisplayen. 

• Välj OK när du är klar. 

• Du kan avbryta åtgärden genom att trycka på Cancel (avbryt). 

3.18 Felmeddelanden från OPTIMIZER IVs IPG levererade av 

OPTIMIZER Mini Charger  

3.18.1 Minimum Target Percentage for CCM™ Delivery (minimimålprocent 

för CCM™-leverans) 

OPTIMIZER IVs IPG för ett register över händelser och tillstånd som förekommit 

under den senaste aktiva perioden av den schemalagda CCM™-leveransen. 

Detta register kan användas för att beräkna det procentuella antalet levererade 

CCM™-signaler jämfört med antalet sensade högerkammarhändelser under 

perioden. 

Minimimålprocenten för CCM™-leveransparametern är det förväntade lägsta 

CCM™-pulstågsleveransförhållandet.  

OPTIMIZER Mini Charger kan programmeras till att visa en numerisk kod  

när behandlingsgraden för hjärtkontraktilitetsmodulering faller under den 

inprogrammerade minimimålprocenten (sifferkod 4 – se avsnitt 7.6.5). 

För att aktivera sifferkod 4-larmet i OPTIMIZER Mini Charger: 

• Finn parametern Minimum Target % for CCM™ Delivery (minimimål-

procent för CCM™-leverans) under fliken Charger (laddare) på menyraden. 

• Aktivera denna funktion genom att sätta en bock () i kryssrutan intill 

Enable (aktivera).  
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Det värde som för närvarande är inprogrammerat för denna parameter visas. 

För att se/ändra det nuvarande värdet för minimimålprocent för CCM™-leverans, 

gör följande: 

• Bekräfta att parametern Minimum Target % for CCM™ Delivery 

(minimimålprocent för CCM™-leverans) är aktiverad. 

• Välj vid behov ett nytt värde för Minimum Target % for CCM™ Delivery 

(minimimålprocent för CCM™-leverans). 

• Programmera in det nya parametervärdet i OPTIMIZER IVs IPG. 

3.18.2 Maximal elektroddislokation 

Möjlig skada på eller dislokation av en kammarelektrod skulle kunna upptäckas 

via en förändring av elektrodimpedansen jämfört med tidigare uppmätta värden.  

Mätningar av impedansen i RV- (höger kammare) och LS-elektroderna utförda av 

antingen OMNI II Programmer-applikationen eller OPTIMIZER Mini Charger 

finns lagrade i OPTIMIZER IVs IPG. 

Mätningar av impedansen i RV- (höger kammare) och LS-elektroderna utförs 

automatiskt av OPTIMIZER Mini Charger vid starten av varje laddningsprocedur. 

Det senaste uppmätta impedansvärdet för varje elektrod jämförs sedan med 

tidigare lagrade impedansvärden för varje elektrod.  

OPTIMIZER Mini Charger kan programmeras till att visa en sifferkod när 

elektrodimpedansen överskrider den maximalt tolererade differensen vid jämförelse 

med den senast uppmätta elektrodimpedansen (sifferkod 1 – se avsnitt 7.6.2). 

För att aktivera sifferkod 1-larmet i OPTIMIZER Mini Charger: 

• Finn parametern Maximum lead displacement (maximal elektroddislokation) 

under fliken Charger (laddare) på menyraden. 

• Aktivera denna funktion genom att sätta en bock () i kryssrutan intill 

Enable (aktivera).  

Det värde som för närvarande är inprogrammerat för denna parameter visas.  

För att se/ändra det nuvarande värdet för minimimålprocent för CCM™-leverans, 

gör följande: 

• Bekräfta att parametern Maximum lead displacement (maximal elektrod-

dislokation) är aktiverad. 

• Välj om nödvändigt ett nytt värde för Maximum lead displacement 

(maximal elektroddislokation). 

• Programmera in det nya parametervärdet i OPTIMIZER IVs IPG. 
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3.19 Diagnostik av lokal sensing (LS) 

CCM™-pulstågen levereras synkroniserade med de kammarhändelser som detekteras av 

kanalen för lokal sensing via LS-elektroden. OMNI II Programmer-applikationen är 

försedd med ett verktyg, LS Diagnostic (LS-diagnostik), som kan användas till att välja 

lämpliga driftparametrar för LS-kanalen. Verktyget LS Diagnostic (LS-diagnostik) beskrivs 

i detta avsnitt. 

För att öppna verktyget LS Diagnostic (LS-diagnostik), välj:  

• Ikonen LS Diagnostic (LS-diagnostik) i fliken LS parameter på programmerarens 

skärm, eller 

• ikonen LS Diagnostic (LS-diagnostik) under fliken Tools (verktyg) på menyraden. 

Fönstret Local Sense Diagnostic (diagnostik av lokal sensing) visas. Parametrar relaterade 

till lokal sensing visas till höger i fönstret: 

• LS Sensitivity (”Sensitivity”) (LS-sensitivitet) 

• Pre Right-Ventricular Refractory (”Pre V Ref”) (refraktärperiod pre-

högerkammarhändelse) – applicerad på LS-kanalen 

• Post Right-Ventricular Refractory (”Post V Ref”) (refraktärperiod post-

högerkammarhändelse) – applicerad på LS-kanalen 

• LS Alert Window Start (”Alert Start”) (LS-varningsfönstrets start) 

• LS Alert Window Width (”Alert Width”) (LS-varningsfönstrets bredd) 

• Post LS Refractory (”Post LS Ref”) (post-LS-refraktärperiod) 

När LS-diagnostiken körs är OPTIMIZER IVs IPG inställd på ett specialläge i vilket  

LS-signalerna samplas varje 2 ms under ett intervall på 200 ms centrerat omkring 

högerkammarhändelsen. Dessa signaler sänds till OMNI II Programmer-applikationen för 

visning i form av histogram i fönstret Local Sense Diagnostic (diagnostik av lokal sensing). 

Skanningar av lokal sensing kan utföras antingen manuellt eller automatiskt: 

• Använd knappen Manual (manuell) för att få fram ett LS-histogram för  

den specifika LS-sensitivitet som valts via parametern LS Sensitivity  

(LS-sensitivitet). Knappen Clear (rensa) kan användas till att rensa diagrammet. 

• Knappen Automatic (automatisk) används för att starta en procedur som skannar 

igenom LS-sensitivitetsvärdena. I detta läge samlar OMNI II Programmer-

applikationen automatiskt in data vid ett antal olika LS-sensitiviteter. I det 

automatiska läget begränsas sökningen till histogram för LS-sensitiviteter som 

producerar LS-händelser, men som undviker överdriven sensing av störningar/brus. 

För att göra detta behövs det två parametrar: 

o Noise Threshold (störningströskel) – Om antalet intervaller där en LS-signal 

sensas är större än detta värde anses motsvarande LS-sensitivitet vara för hög 

och ett nytt histogram sammanställs med användning av en lägre sensitivitet 

(dvs. en högre sensingtröskel). 
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o Sense Threshold (sensingtröskel) – Om antalet intervaller där en LS-signal 

sensas är lägre än detta värde anses motsvarande LS-sensitivitet vara för låg 

och ett nytt histogram sammanställs med användning av en högre sensitivitet 

(dvs. en lägre sensingtröskel). 

När den automatiska proceduren är klar visas alla sammanställda histogram i fönstret 

Local Sense Diagnostic (diagnostik av lokal sensing). Operatören kan sedan välja den 

lämpligaste sensingtröskeln. 

Den sensitivitet som används för att samla in sensingdata för ett histogram är parametern 

LS Sensitivity (LS-sensitivitet) som visas till höger i fönstret. Parametern Times (gånger) 

anger hur många gånger som denna sampling utförs för att sammanställa histogrammet.  

Genom att erhålla dessa samplingar för olika LS-sensitivitetsvärden visas tydligt den 

tidsmässiga relationen mellan LS-händelsen och högerkammarhändelsen. LS-diagnostik-

resultaten bör tolkas på följande sätt: 

• Blå staplar i histogrammet anger att LS-signalen sensades oftare än det antal 

gånger som anges av parametern Events per Bar (händelser per stapel). 

Obs! Vid lägre värden på LS-sensingtröskeln (högre känslighet) kan eventuellt andra 

signaler än LS-signalen detekteras. I figur 30 skulle till exempel ett lämpligt värde för 

LS-sensitivitetsparametern vara 1,7 mV. 

 

Figur 30: Fönstret Local Sense Diagnostic  

(diagnostik av lokal sensing) efter en automatisk skanning 
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När LS-signalen har lokaliserats kan LS-refraktärperioden och varningsfönstret ställas in, 

antingen i diagrammet (genom att dra och släppa, på samma sätt som i grafisk  

vy-fönstret) eller genom att man ändrar värdena som visas till höger i fönstret för 

diagnostik av lokal sensing.  

För att lämna fönstret för diagnostik av lokal sensing: 

• Välj knappen Select (välj). Detta kommando ställer in LS-parametervärdena  

i OMNI II Programmer-applikationen på värdena i detta fönster (observera att 

denna åtgärd endast ändrar programmerarvärdena. De valda parametrarna måste 

programmeras in i OPTIMIZER IVs IPG med användning av kommandot 

Program [programmera]), eller 

• Välj knappen Cancel (avbryt). Detta kommando återställer parametrarna i OMNI II 

Programmer-applikationen till de senast avlästa/programmerade värdena. 

3.20 Fjärrdrift 

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) tillåter fjärrövervakning och -

styrning av enheten via internet. Efter anslutning är användningen identisk med normal 

(lokal) användning förutom att vissa kommandon eventuellt är inaktiverade, beroende  

på driftläget. 

För att kunna initiera en session för fjärrdrift måste OMNI II Programmer (med OMNI 

Smart Software) vara ansluten till internet. OMNI II Programmer (med OMNI Smart 

Software) stöder trådlösa nätverk och Ethernet-kabelanslutningar. Vid anslutning till ett 

trådbundet Ethernet-nätverk måste nätverkskabeln anslutas till OMNI II Programmer 

(med OMNI Smart Software) via den Ethernet-isolator av medicinsk kvalitet som är ansluten 

till varje programmerare. 

Obs! Som med alla andra enheter som ansluts till internet kan tekniska problem ibland 

förekomma som förhindrar användning av fjärrfunktionen och därmed även fjärruppfölj-

ningen av implantatet. I sådana fall måste ett personligt besök för uppföljning med  

en företagsrepresentant bokas in. 

Varning! Anslutning av OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) till ett 

nätverk som innehåller annan utrustning kan leda till tidigare oidentifierade 

risker för patienter, operatörer eller tredje parter. I sådana fall ska den 

ansvariga organisationen identifiera, analysera, utvärdera och kontrollera 

dessa risker. Dessutom kan efterföljande ändringar av nätverket/dataupp-

kopplingen innebära nya risker och kräva ytterligare analys. Ändringar  

av nätverket/datauppkopplingen inkluderar: 

• ändringar i nätverkets/datauppkopplingens konfiguration 

• anslutning av ytterligare enheter till nätverket/datauppkopplingen 

• bortkoppling av enheter från nätverket/datauppkopplingen 

• uppdatering av utrustning som är ansluten till nätverket/dataupp-

kopplingen 

• uppgradering av utrustning som är ansluten till nätverket/dataupp-

kopplingen 
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3.20.1 Ansluta OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) till ett 

trådbundet Ethernet-nätverk 

Obs! Anslutningen av OMNI II Programmer-surfplattan till ett trådbundet 

internetnätverk får endast ske via Ethernet-isolatorn av medicinsk kvalitet. 

Om fjärrdrift önskas och anslutningen till internet sker via ett trådbundet nätverk 

måste OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) anslutas till ett 

standard 10/100 Ethernet-nätverk via den lediga RJ-45 Ethernet-porten på 

Ethernet-isolatorn av medicinsk kvalitet som är ansluten till programmerar-

surfplattans undersida. 

3.20.2 Ansluta OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) till ett 

trådlöst nätverk 

Om fjärrdrift önskas och anslutningen till internet sker via ett trådlöst nätverk 

måste OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) först konfigureras för 

anslutning till ett trådlöst nätverk. 

3.20.2.1 Konfigurering av OMNI II för trådlöst nätverk 

Klicka på knappen Configuration (konfigurering) på selektionsskärmen. 

Fönstret Configuration Dialog (dialogruta för konfigurering) visas. 

 

Figur 31: Fönstret Configuration Dialog (dialogruta för konfigurering) 

Klicka på knappen Network Configuration (nätverkskonfigurering) för att 

ställa in serveranslutningen eller ändra nätverksinställningar. Fönstret 

Network Configuration (nätverkskonfigurering) visas. 

Obs! Om inga trådlösa nätverk visas, klicka på knappen Refresh 

(uppdatera) för att se tillgängliga trådlösa nätverk inom räckvidd för 

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software). 
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Figur 32: Fönstret Network Configuration (nätverkskonfigurering) 

Fönstret Network Configuration (nätverkskonfigurering) visar följande 

information: 

• Wireless networks (trådlösa nätverk): en lista över tillgängliga 

trådlösa nätverk som stöds, med följande information: 

o Nätverkets namn 

o Signalstyrkan i procent 

o Anslutningsstatus (Connected [ansluten] visas bredvid 

signalstyrkan i procent om OMNI II Programmer [med  

OMNI Smart Software] är ansluten till det nätverket). 

• Status: Anslutningens status En röd cirkel med meddelandet  

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

server IP address (40.114.12.242).” (Systemet är anslutet till 

internet men kan inte nå serverns IP-adress (40.114.12.242).) visas 

om OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) är 

ansluten till internet, medan en röd cirkel med meddelandet ”The 

system is not connected to any network.” (Systemet är inte anslutet 

till något nätverk.) anger att något problem hindrar programmeraren 

från att ansluta till internet. 

 

 

Figur 33: Nätverksstatusindikatorer för OMNI II 
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3.20.2.2 Kommandon för konfigurering av OMNI II för trådlöst 

nätverk 

Fönstret Network Configuration (nätverkskonfigurering) i OMNI II har 

följande kommandoknappar: 

• Connect (anslut): Anslut till det valda trådlösa nätverket.  

En dialogruta för lösenord visas där du måste ange nätverksnyckeln 

(be nätverksadministratören om nyckeln). 

• Disconnect (koppla bort): Koppla bort enheten från det valda 

trådlösa nätverket. 

• Refresh (uppdatera): uppdatera anslutningsstatus. 

• Read configuration (läs konfiguration): Läs nätverkskonfigura-

tionsinställningar från en USB-enhet. USB-enheten måste 

tillhandahållas av nätverksadministratören eller Impulse Dynamics. 

• Wired connection settings … (inställningar för trådbunden 

anslutning): En dialogruta för TCP/IP-inställningar visas där du måste 

ange TCP/IP-inställningarna (fråga nätverksadministratören). 

• Show MAC Addresses (visa MAC-adresser): En dialogruta med 

MAC-adresser till nätverksadaptrar visas, med MAC-adressen för 

varje nätverksadapter som är installerad i OMNI II Programmer-

surfplattan. 

• Close (stäng): stänger fönstret. 

3.20.3 Driftlägen för OMNI II Software 

3.20.3.1 Startlägen för OMNI II 

OMNI-II-programvaran kan öppnas i något av följande lägen: 

• Clinical Mode (kliniskt läge) 

o för lokal drift i klinisk miljö 

▪ OMNI II Programmer-surfplattan måste vara ansluten  

till OMNI II Programmer-gränssnittsboxen med hjälp av 

gränssnittskabeln. 

• Remote Mode (fjärrläge) 

o för fjärrdrift av OMNI II Programmer-applikationen i en 

klinisk miljö 

▪ OMNI II Programmer-surfplattan behöver inte något anslutet 

gränssnitt. Den kan ändå fjärrövervaka eller -styra enheten 

via internet (fjärrprogrammerare, långt ifrån patienten).  
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• Remote Listener Mode (fjärravlyssningsläge) 

o för fjärrövervakning av en OMNI II Programmer-applikationen 

i en klinisk miljö 

▪ Ett specialfall av Remote Mode (fjärrläge), där OMNI II 

Programmer-applikationen inte kan styra enheten (endast 

övervakningsfunktioner är tillåtna). 

För att öppna önskat startläge, välj lämplig knapp på selektionsskärmen  

i OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software). När detta program-

merarläge har valts kan det inte ändras förrän läget har stängts och selektions-

skärmen åter visas av OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software). 

Följande regler gäller för de olika startlägena: 

• En programmerare i Clinical Mode (kliniskt läge) kan ansluta till 

en programmerare i Remote Mode (fjärrläge) och flera program-

merare i Remote Listener Mode (fjärravlyssningsläge), men inte 

till en annan Programmerare i Clinical Mode.  

• En programmerare i Remote Mode (fjärrläge) kan endast ansluta till 

en programmerare i Clinical Mode (kliniskt läge). Följande 

meddelande visas när knappen OMNI II – Remote Mode (OMNI II – 

fjärrläge) väljs: 

”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.” (Denna OMNI II Programmer kan 

inte användas för att avläsa eller programmera lokala OPTIMIZER IVs 

IPG medan den är inloggad som en fjärrprogrammerare. 

Fjärrprogrammeringssessionen måste avslutas och denna OMNI II 

Programmer startas om innan denna programmerare används för att avläsa 

eller programmera en OPTIMIZER IVs IPG via denna programmerares 

telemetrihuvud.) 

• En programmerare i Remote Listener Mode (fjärravlyssningsläge) 

kan endast ansluta till en programmerare i Clinical Mode  

(kliniskt läge). 

• Alla programmerare som är anslutna till en programmerare  

i Clinical Mode (kliniskt läge) (fjärr och fjärravlyssnare) kan ta 

emot chattmeddelanden och övervakningsinformation (markörer, 

programmeringsvärden, statistikavläsningar etc.) 

• Endast programmeraren i Remote eller Clinical Mode (fjärr- eller 

kliniskt läge) kan skicka chattmeddelanden. 
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• Endast programmeraren i masterläge (överordnat läge) (se avsnitt 

3.20.3.2) kan initiera kommunikationsåtgärder med enheten 

(avläsning, programmering etc.). Programmeraren i masterläge 

kan fungera antingen i Remote eller Clinical Mode (fjärr- eller 

kliniskt läge). 

3.20.3.2 Master-/slavlägen för OMNI II 

OMNI II-programvaran som öppnas i Remote eller Clinical Mode (fjärr- eller 

kliniskt läge) kan fungera antingen som master eller slav under fjärrsessionen. 

OMNI II Programmer-applikationen kan växla mellan master- och slavlägen 

endast när programmeraren är i Clinical Mode (kliniskt läge). 

När OMNI II Programmer-applikationen är i masterläge (fjärr- eller kliniskt 

läge) har den total kontroll över OPTIMIZER IVs IPG, men när OMNI II 

Programmer-applikationen är i slavläge är kommandona som interagerar 

med OPTIMIZER IVs IPG inaktiverade (avläsning, programmering, starta 

markörläge, läsa statistik etc.) 

3.20.4 Fönstret OMNI II Programmer Client (klient) 

Obs! För att kunna ansluta OMNI II Programmer-applikationen till OMNI Remote 

Server (fjärrserver) måste OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) först 

anslutas till internet. Se avsnitt 3.20.1 och 3.20.2 för olika sätt att ansluta OMNI II 

Programmer (med OMNI Smart Software) till internet. 

Fönstret Programmer Client används för att logga in till klientservern. För att 

öppna fönstret OMNI II Programmer Client (klient), välj ikonen Connect (anslut) 

under fliken Communication (kommunikation) på menyraden. 

 

Figur 34: Fönstret OMNI II Programmer Client (klient) 

3.20.4.1 Ansluta OMNI II till Remote Server (fjärrservern) 

När fönstret OMNI II Programmer Client (klient) visas, ange följande 

information: 

Obs! För att kunna använda fjärrstyrningsfunktionen i OMNI II Programmer-

applikationen måste användaren få tilldelat ett unikt användarnamn och 

lösenord från Impulse Dynamics. Ett lämpligt klientnamn måste också 

registreras hos Impulse Dynamics. 
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Obs! När du ansluter till Remote Server (fjärrservern) för första gången,  

ta bort befintligt användarnamn, lösenord och klientnamn och skriv  

in det användarnamn, lösenord och klientnamn som du tilldelats av 

Impulse Dynamics. 

• User (användare): ett användarnamn som är kompatibelt med 

programmerarens aktuella startläge. Om användarnamnet inte är 

registrerat i servern för att fungera i det aktuella startläget 

(Clinical, Remote eller Remote Listener [kliniskt, fjärr- eller 

fjärravlyssningsläge]) godkänns inte anslutningen. 

• Password (lösenord): ett lösenord förknippat med det användarnamn 

som är lagrat i servern.  

• Client name (klientnamn): ett namn (inte samma som användar-

namnet) som unikt identifierar OMNI II Programmer (med  

OMNI Smart Software). Detta fält kontrolleras inte av servern, 

men det är viktigt för att identifiera klientprogrammeraren när man 

fjärransluter till den eller när man skickar ett chattmeddelande 

(klientnamnet visas i chattfönstret).  

• Server IP / Port (server-IP/-port): serverns IP-adress. (Den har av 

Impulse Dynamics ställts in på den aktuella IP-adressen när OMNI II 

Programmer (med OMNI Smart Software) levereras, men kan 

komma att ändras efter att programmeraren har mottagits. När 

denna ändring görs skickar Impulse Dynamics ett meddelande och 

information om den nya IP-adressen som ska användas för att 

ansluta till OMNI Remote Server (fjärrserver).) 

När all ovanstående information har skrivits in, tryck på Enter eller klicka 

på knappen Connect (anslut). Anslutningens status visas i det vita 

utrymmet i fönstrets nedre del (Status). Om anslutningen lyckas försvinner 

fönstret OMNI II Programmer Client (klient) (fjärrsessionen har startat). 

Om ett fel inträffar (t.ex. fel lösenord eller anslutningsproblem) förblir 

fönstret OMNI II Programmer Client (klient) öppet och tillämpligt 

felmeddelande visas i statusutrymmet med uppmaning till användaren att 

försöka utföra anslutningen på nytt. 

En fjärranslutning kan sedan begäras från en OMNI II Programmer (med 

OMNI Smart Software) i fjärrläge: 

• En biomedicinsk tekniker vid Remote Follow-up Center 

(fjärruppföljningscenter) (eller på någon annan plats, förutsatt att 

den biomedicinska teknikern har en tillförlitlig internetanslutning 

och telefonförbindelse) som har en OMNI II Programmer (med 

OMNI Smart Software) i fjärrläge ansluten till internet kan initiera 

parkoppling med en OMNI II Programmer (med OMNI Smart 

Software) i kliniskt läge vid kliniken som har utfärdat begäran. 
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• Om internetanslutningen bryts under fjärrsessionen visar den lokala 

(slav) OMNI II Programmer-applikationen en varningsskärm och 

CCM™-leveransen från den OPTIMIZER IVs IPG som håller på 

att följas upp avbryts (OFF). Den lokala (slav) OMNI II Programmer-

applikationen återgår automatiskt till masterläge efter 5 konsekutiva 

misslyckade återanslutningsförsök för en kommunikationsorder. 

• Den lokala (slav) OMNI II Programmer-applikationen återgår också 

till masterläge om man trycker på akutprogrammeringsknappen 

på OMNI II-telemetrihuvudet. 

3.20.4.2 Visa fönstret OMNI II Programmer Client (klient) 

För att visa fönstret OMNI II Programmer Client (klient) efter att 

programmeraren har loggat in på Remote Server (fjärrservern), välj ikonen 

Show Client Window (visa klientfönster) under fliken Communication 

(kommunikation) på menyraden. 

3.20.5 Starta en fjärrsession med OMNI II Programmer (med OMNI Smart 

Software) 

För att starta en OMNI II-fjärrsession måste läkaren på kliniken först ringa upp 

Remote Follow-up Center (fjärruppföljningscenter) per telefon för att begära en 

fjärruppföljningssession. Därefter måste läkaren ansluta sin OMNI II Programmer 

(med OMNI Smart Software) till internet via en Ethernet- eller trådlös 

nätverksanslutning. 

Utför följande steg för att starta en fjärrsession: 

• Starta den kliniska programmeraren i Clinical Mode (kliniskt läge) 

o Välj ikonen Connect (anslut) under fliken Communication 

(kommunikation) på menyraden. 

o När fönstret OMNI II Client (klient) visas, ange användarnamn, 

lösenord och klientnamn i motsvarande fält och välj sedan Connect 

(anslut). 

Efter att en anslutning har upprättats med klientservern visas ”Operation Mode” 

(driftläge) i programmeringsfältet tillsammans med det aktuella driftläget, 

”C/Master” (klinisk/master). 

• Starta fjärrprogrammeraren i Remote Mode (fjärrläge) 

o Välj ikonen Connect (anslut) under fliken Communication 

(kommunikation) på menyraden. 

o När fönstret OMNI II Client (klient) visas, ange användarnamn, 

lösenord och klientnamn i motsvarande fält och välj sedan Connect 

(anslut). 

o När fönstret Select Local Programmer (välj lokal programmerare) 

visas, välj önskad OMNI II Programmer och sedan OK. 

Efter att en anslutning har upprättats med klientservern visas ”Operation Mode” 

(driftläge) i programmeringsfältet tillsammans med det aktuella driftläget, 

”R/Slave” (fjärr/slav). 
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Växlingen från master- till slavläge styrs av den kliniska programmeraren. 

För att försätta den kliniska programmeraren i slavläge och fjärrprogrammeraren  

i masterläge, utför följande steg: 

• Välj ikonen Slave (slav) under fliken Communication (kommunikation) 

på menyraden i den kliniska programmeraren. 

Följande meddelande visas när OMNI II Programmer-applikationen i kliniskt läge 

ska försättas i slavläge: 

”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.” 

(Fjärrprogrammering av OPTIMIZER Mini IPG kräver att en läkare är 

närvarande och konstant observerar patienten. Läkaren MÅSTE hela tiden hålla 

telemetrihuvudet över implantationsstället under en fjärrprogrammeringssession. 

Dessutom MÅSTE läkaren och fjärroperatören vara i konstant förbindelse 

med varandra per telefon under hela fjärrprogrammeringssessionen.) 

• Välj OK för att fortsätta. 

”Operation Mode” (driftläge) i programmeringsfältet på den kliniska program-

meraren ändras till C/Slave (klinisk/slav). 

”Operation Mode” (driftläge) i programmeringsfältet på fjärrprogrammeraren 

ändras också, till R/Master (fjärr/master). 

3.20.6 Avsluta en OMNI II-fjärrsession 

En OMNI II-fjärrsession kan avslutas antingen från den kliniska programmeraren 

eller från fjärrprogrammeraren. 

För att avsluta en OMNI II-fjärrsession: 

• Välj ikonen Connect (anslut) under fliken Communication (kommunikation) 

på menyraden på nytt, efter att en session har initierats. 

3.20.7 OMNI II-chatt 

För att skicka ett chattmeddelande, öppna fönstret Chat message (chattmeddelande) 

genom att välja ikonen Send message… (skicka meddelande) under fliken 

Communication (kommunikation) på menyraden. När fönstret Chat message 

(chattmeddelande) visas, skriv meddelandet i det vita utrymmet och tryck på 

Enter eller klicka på knappen Send (skicka). Alla tidigare skickade och mottagna 

meddelanden visas i chattmeddelandefönstret ovanför det vita utrymmet där 

meddelandet skrivs.  

Om du får ett chattmeddelande medan chattmeddelandefönstret är stängt visas 

fönstret automatiskt. 
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Figur 35: Fönstret Chat message (chattmeddelande) 

3.20.8 Skicka/hämta OMNI II-logg 

OMNI II Programmer-applikationen tillåter att loggfiler skickas eller hämtas till 

respektive från OMNI Remote Server (fjärrservern).  

3.20.8.1 Fönstret för att skicka/hämta loggfiler i OMNI II 

Fönstret för att skicka/hämta loggfiler används för att skicka loggfiler till 

servern, ta emot loggfiler från servern, uppdatera serverloggfilerna och 

ändra nätverksinställningarna. För att öppna fönstret OMNI II Programmer 

application Upload/Download Log (skicka/hämta logg i OMNI II 

Programmer), välj ikonen Upload/Download log (skicka/hämta logg) 

under fliken Log (logg) på menyraden. 

 

Figur 36: Fönstret OMNI II Programmer Log Upload/Download  

(skicka/hämta logg i OMNI II Programmer) 
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3.20.8.2 Uppdatera lokalt i OMNI II 

För att visa de lokala loggfilerna som finns lagrade i OMNI II Programmer 

(med OMNI Smart Software), klicka på knappen Refresh Local 

(uppdatera lokalt). 

3.20.8.3 Uppdatera OMNI II-servern 

För att visa loggfilerna som finns lagrade i servern måste OMNI II 

Programmer (med OMNI Smart Software) först anslutas till internet.  

Se avsnitt 3.20.1 och 3.20.2 för olika sätt att ansluta OMNI II Programmer 

(med OMNI Smart Software) till internet. Användaren måste ange följande 

information: 

• User (användare): Ett användarnamn som är kompatibelt med 

programmerarens aktuella startläge. Om användarnamnet inte är 

registrerat i servern godkänns inte anslutningen. 

• Password (lösenord): Ett lösenord förknippat med det användarnamn 

som är lagrat i servern. 

• Server IP / Port (server-IP/-port): serverns IP-adress. (Den har av 

Impulse Dynamics ställts in på den aktuella IP-adressen när OMNI II 

Programmer (med OMNI Smart Software) levereras, men kan 

komma att ändras efter att programmeraren har mottagits.  

När denna ändring görs skickar Impulse Dynamics ett meddelande 

och information om den nya IP-adressen som ska användas för att 

ansluta till OMNI Remote Server (fjärrserver).) 

Klicka på knappen Refresh Server (uppdatera servern). Om anslutningen 

lyckats uppdateras fillistan i servern. Om ett fel inträffar visas felmeddelandet 

i statusutrymmet med uppmaning till användaren att försöka utföra 

anslutningen på nytt. 

3.20.8.4 Skicka OMNI II-loggfiler 

För att kunna skicka loggfiler till servern måste du vara ansluten till 

internet och tillhandahålla samma information som ovan. 

Denna åtgärd ska endast utföras när OMNI II-programvaran används  

i Clinical Mode (kliniskt läge). 

3.20.8.5 Hämta OMNI II-loggfiler 

För att kunna ta emot loggfiler från servern måste du vara ansluten till 

internet och tillhandahålla samma information som ovan. 

Denna åtgärd ska endast utföras när OMNI II-programvaran används  

i Remote Mode (fjärrläge). 
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4. OMNI SMART SOFTWARE 

OMNI Smart Software är en applikation som används för att läsa av och ändra parametrarna  

som styr OPTIMIZER Smart IPG. I detta avsnitt beskrivs de olika funktionerna  

i OMNI Smart Software. 

4.1 OMNI Smart Programmer-applikationsskärmen 

När OMNI Smart Software startas visar OMNI Smart Programmer-applikationen 

huvudskärmen som innehåller följande: 

• Namnlist 

• EKG-fönster 

• Visningsfält 

• EKG-statistikfält 

• Verktygsfält 

• Enhetsfält 

• Loggfält 

• Programmeringsfält 

• Parameterkonfliktfält 

• Aktivitetsfält 

• Statusfält 

 

Figur 37: Huvudskärmen i OMNI Smart Programmer-applikationen 
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4.1.1 Namnlist 

Namnlisten visas längst upp på skärmen. Här anges den programvara som för 

närvarande körs och datakällan, som kan vara antingen: 

• en OPTIMIZER Smart IPG, i vilket fall enhetens serienummer samt 

datum och klockslag för senaste avläsning visas, eller 

• en fil som innehåller de nominella värdena för en viss modell, i vilket fall 

dess namn visas, eller 

• en fil som innehåller en uppsättning parametervärden som redan är i bruk 

och sparad, i vilket fall dess namn visas. 

4.1.2 EKG-fönster 

Detta fönster visas längst upp på skärmen. Här visas patientens EKG i realtid.  

När OPTIMIZER Smart IPG är i läget Marker Mode (markörläge) visas 

markörer utmed EKG:t för de olika händelser och tillstånd som kan förekomma. 

 

Figur 38: EKG-fönstret i Marker Mode (markörläge) –  

läget Active ODO-LS-CCM (aktivt ODO-LS-CCM-läge) visas 

 

Referenser till registreringen och de använda färgerna visas i EKG-referensfältet. 

 

Figur 39: EKG-referensfält 

4.1.3 Visningsfält 

Visningsfältet innehåller knapparna för följande kommandon: 

• Marker view (markörvy): visar EKG-fönstret i markörvy 

• Graph view (grafisk vy): visar EKG-fönstret i diagramvy 

• LS Wizard (LS-guide): visar EKG-fönstret i LS-guidevy 

 

Figur 40: Visningsfält 
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4.1.3.1 Markervy 

I vyn Marker (markörer) visas markörhändelserna på följande sätt: 

• Sensade händelser, nedanför baslinjen, representeras av linjemarkörer 

som är färglagda enligt följande färgkonventioner: 

o Magenta: Sensad förmakshändelse 

o Grön: Sensad kammarhändelse  

o Svart: Lokalt sensad händelse 

Dessa färgreferenser visas i EKG-fönstret på OMNI Smart Programmer-

applikationsskärmen. 

• CCM™-signalleveransen representeras av en markör i form av  

en blå rektangel ovanför baslinjen, vars längd representerar 

CCM™-signalens duration. 

Dessutom visas annoteringar för att ange förekomst av följande händelser: 

• PVC (VES): Två på varandra följande sensade kammarhändelser 

utan någon mellanliggande sensad förmakshändelse 

• AT (SVT): Förmaksfrekvens som överstiger gränsen för förmaks-

takykardi 

• VT: Kammarfrekvens som överstiger gränsen för ventrikeltakykardi 

• A Noise (förmaksstörningar): Störningar/brus detekterat i förmaks-

sensingkanalen 

• V Noise (kammarstörningar): Störningar/brus detekterat i kammar-

sensingkanalen 

• Long AV (långt AV-intervall): Det sensade AV-intervallet 

överskrider gränsen för ”Long AV” 

• Short AV (kort AV-intervall): Det sensade AV-intervallet är kortare 

än gränsen för ”Short AV” 

Varning! Det visade EKG:t ska inte användas för att fatta kliniska beslut. 

Medicinska beslut ska endast baseras på en oberoende EKG-registrering 

utförd med annan utrustning. 

• CCM™-signalleveranstillståndet anges av annoteringar samt  

av bakgrundsfärgen i EKG-fönstret, enligt följande: 

o Inactive (inaktiv): Denna annotering uppträder längst upp till 

vänster i EKG-fönstret så länge CCM™-leveransen inte är aktiv. 

I denna situation är bakgrundsfärgen i EKG-fönstret vit. 

o Active-On (aktiv-på): Denna annotering uppträder längst  

upp till vänster i EKG-fönstret så länge CCM™-leveransen 

aktiv och påslagen. I denna situation är bakgrundsfärgen  

i EKG-fönstret grön. 
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o Active-Off (aktiv-avstängd): Denna annotering uppträder längst 

upp till vänster i EKG-fönstret så länge CCM™-leveransen 

aktiv men avstängd. I denna situation är bakgrundsfärgen  

i EKG-fönstret grå. 

4.1.3.2 Grafisk vy 

En grafisk vy finns tillgänglig i OMNI Smart Programmer-applikationen för 

visning av vissa av OPTIMIZER Smart IPG:s parametrar i ett lättförståeligt 

diagram. 

I detta fönster visar följande parametervärden: 

• Right Heart Sensing (högerkammarsensing) 

o Atrial Sensitivity (förmakssensitivitet) 

o Ventricular Sensitivity (kammarsensitivitet) 

o Atrial Refractory Period (PVARP) (förmaksrefraktärperiod) 

o Ventricle Refractory Period (refraktärperiod i kammaren) 

o Short AV Limit (gräns för kort AV-intervall) 

o Long AV Limit (gräns för långt AV-intervall) 

• Local Sense (lokal sensing) 

o LS Sensitivity (LS-sensitivitet) 

o LS Alert Window Start (LS-varningsfönstrets start) 

o LS Alert Window Width (LS-varningsfönstrets bredd) 

o Pre Atrial LS Refractory Period (pre-förmaks-LS-refraktärperiod) 

o Post Atrial LS Refractory Period (post-förmaks-LS-refraktär-

period) 

o Pre Ventricular LS Refractory Period (pre-kammar-LS-refraktär-

period) 

o Post Ventricular LS Refractory Period (post-kammar-LS-refraktär-

period) 

o Post LS Refractory Period (post-LS-refraktärperiod) 

• CCM™ Signal (CCM™-signal) 

o Antal pulser i CCM™-pulståget 

o Fördröjning mellan triggning och CCM™-signal (kopplings-

intervall) 

o CCM™-signalens initiala amplitud 

o Fasduration för individuella faser i varje CCM™-puls  

i CCM™-pulståget 
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I detta fönster visas också en markör längst upp till vänster på skärmen, 

som anger markörens position i ms. Texten ”Modified” (ändrad) visas också 

tillsammans med markören när en parameter har ändrats i detta fönster. 

Konventionerna för detta diagram är: 

• Förmaks-, kammar- och LS-händelser visas som vertikala linjer 

under diagrammets horisontella axel. 

• Sensingtrösklar visas som små rektanglar under de sensade 

händelserna. Avståndet till axeln är proportionellt mot deras värden.  

• LS-refraktärperioder visas som ljusblå rektanglar av motsvarande 

bredd med en streckad kant. 

• LS-varningsfönstret visas som en ljusgul rektangel av motsvarande 

bredd med en streckad kant. 

• CCM™-pulståget visas som en fyrkantsvåg. 

• Utjämningsfasen visas som en grön zon. 

• Störningsfönstret visas som en rosa zon. 

• Tiden för uppträdande av LS-händelser som hamnar utanför 

diagrammet anges i en grå zon till vänster om diagrammet. 

4.1.3.2.1 Dynamisk vy 

I Dynamic View (dynamisk vy) visas en period av det aktuella EKG:t 

tillsammans med de (grafiska) parametrarna enligt beskrivningen 

ovan samt markörhändelser. Dynamic View (dynamisk vy) är 

tillgänglig endast om Marker Mode (markörläge) är aktiverat. 

Ingen modifiering av parametervärden är tillåten i denna vy. Vid 

försök att ändra ett parametervärde växlar det grafiska läget 

automatiskt till Static View (statisk vy). 

 

Figur 41: Grafisk vy (dynamisk) 

4.1.3.2.2 Statisk vy 

I Static View (statisk vy) visas inte EKG:t; endast parametervärdena 

visas och kan ändras. För att ändra ett parametervärde, dra det med 

markören inuti diagrammet till önskad position (det numeriska 

värdet för parametern visas när man pekar på eller flyttar den).  

För att få tillgång till listan över möjliga värden för en parameter, 

markera den med markören. 
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Figur 42: Grafisk vy (statisk) 

Vänsterklicka med tangentbordets musknapp eller peka på skärmen 

med pennan för att zooma in på diagrammet. Högerklicka med 

tangentbordets musknapp eller peka på skärmen med pennknappen 

intryckt för att zooma ut ur diagrammet. En rullningslist visas 

längst ned i diagrammet när man zoomar in. 

Dessutom anges markörens position i förhållande till kammar-

händelsen längst upp till vänster i diagrammet.  

Konventionen med svart/blå/röd färg (programmerad, väntande, 

konflikt) används också för parametervärdena i den grafiska vyn. 

4.1.3.3 LS-guiden 

I LS Wizard (LS-guiden) visas inte EKG:t; endast LS-parametervärdena 

visas och kan ändras. För att ändra ett parametervärde, dra det med 

markören inuti diagrammet till önskad position (det numeriska värdet för 

parametern visas när man pekar på eller flyttar den). För att få tillgång till 

listan över möjliga värden för en parameter, markera den med markören. 

4.1.4 EKG-statistikfält 

I EKG-statistikfältet visas följande information: 

• Rate (hjärtfrekvens): Hjärtfrekvens i slag per minut (bpm) 

• AV Delay (AV-intervall): AV-intervall i millisekunder 

• V-LS Delay (V-LS-intervall): V-LS-intervall i millisekunder 

• CCM™: CCM-lägesstatus 

• CCM™ Train (CCM™-pulståg): CCM-leveransläge 

• CCM™ Delivery (CCM™-leverans): CCM-leveransstatus 

 

Figur 43: EKG-statistikfält 
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När OPTIMIZER Smart IPG är i Marker Mode (markörläge) och inom räckvidd 

för kommunikation med OMNI II telemetrihuvudet ändras Period, intervallen  

AV Delay (AV-intervall) och V-LS Delay (V-LS-intervall) dynamiskt och 

realtidsvärdena visas för dessa parametrar. 

4.1.5 Huvudverktygsfält 

Huvudverktygsfältet visas under EKG-fönstret. Den innehåller knapparna för 

följande kommandon i OMNI Smart Programmer-applikationen (när det finns ett 

genväg för ett kommando anges detta bredvid kommandonamnet inom parentes): 

• Interrogate (Ctrl+I) (avläs): Avläser de aktuella parametervärdena  

i OPTIMIZER Smart IPG. Dessa värden blir till parametervärdena  

i OMNI Smart Programmer-applikationen. 

• Program (Ctrl+P) (programmera): Ställer in parametervärdena  

i OPTIMIZER Smart IPG på de aktuella parametervärdena i OMNI Smart 

Programmer-applikationen. Detta kommando aktiveras endast om ingen 

parameterkonflikt uppstår. 

• Cancel (Esc) (avbryt): Om något parametervärde i programmeraren 

ändras blir alternativet Cancel (avbryt) tillgängligt. När detta kommando 

väljs återställs parametervärdena till de senast avlästa/programmerade 

värdena. Om ingen enhet har avlästs och data har lästs in från en .tip-fil ställs 

programmerarparametrarna in på de värden som är definierade i filen. 

• Undo (Ctrl+U) (ångra): Om OPTIMIZER Smart IPG har omprogrammerats 

med en ny uppsättning parametervärden medför detta kommando att 

OPTIMIZER Smart IPG återställs till den tidigare inprogrammerade 

uppsättningen värden. 

• Restore (återställ): Om OPTIMIZER Smart IPG har omprogrammerats till 

ett nytt läge medför detta kommando att OPTIMIZER Smart IPG återställs 

till sessionens först avlästa värden. 

• Reset (återställ): Återställer OPTIMIZER Smart IPG: Detta kommando ska 

användas endast om OMNI Smart Programmer-applikationen rapporterar 

att OPTIMIZER Smart IPG som avläses är i läget ”DOWN” [nedstängd] 

(Standby (OOO) [vänteläge], läge där CCM™ ej levereras). 

• Marker (Ctrl+M) (markörläge): Försätter OPTIMIZER Smart IPG  

i markörläge (dvs. markörhändelser visas i EKG-fönstret för varje sensad 

och genererad händelse). 

• Open (Ctrl+O) (öppna): Läser en standardfil (.tip-fil) med sparade 

parametervärden som finns lagrad i programmerarsurfplattan. Öppnar ett 

fönster där användaren kan välja namn och plats för den sparade 

standardfilen (.tip). Läser enhetsdata från en .tip-fil. 

• Save (spara): Sparar en standardfil (.tip-fil) med de aktuella parameter-

värdena i programmerarsurfplattan. Ett fönster öppnas som frågar efter 

namn och plats för standardfilen (.tip). 
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• Time (tid): Öppnar fönstret Time (tid) som visar realtidsklockornas 

aktuella tidsinställningar i OPTIMIZER Smart IPG och OMNI II 

Programmer-surfplattan. I detta fönster kan också klockan i IPG ställas in 

på samma tid som i datorn. (Tidsinställningen i OPTIMIZER Smart IPG 

används av schemaläggningsmekanismen för CCM™-signalleveransen, 

för daglig påslagning och avstängning av CCM™-signalleveransen). 

• Print preview (förhandsgranska utskrift): Öppnar fönstret Print preview 

(förhandsgranska utskrift) som innehåller följande knappar som kan väljas 

för förhandsgranskning av respektive utskriftsfunktioner: 

o Print Parameters (skriv ut parametrar): Förhandsgranskning av listan 

över de aktuella OMNI Smart Programmer-applikationsvärdena som 

ska skrivas ut. 

o Print Statistics (skriv ut statistik): Förhandsgranskning av den aktuella 

statistik som ska skrivas ut. 

o Print Follow Up (skriv ut uppföljning): Förhandsgranskning av de 

aktuella uppföljningsmätningar som ska skrivas ut. 

o Print Screen (skriv ut skärmen): En ögonblicksbild av den aktuella 

skärmen skapas som en bmp-fil. 

• Print (utskrift): Öppnar fönstret Print (utskrift) som innehåller följande 

knappar som kan väljas för utskrift: 

o Print Parameters (skriv ut parametrar): Listan över de aktuella OMNI 

Smart Programmer-applikationsvärdena skickas till standardskrivaren. 

o Print Statistics (skriv ut statistik): Listan över den aktuella statistiken 

skickas till standardskrivaren. 

o Print Follow Up (skriv ut uppföljning): Listan över de aktuella 

uppföljningsmätningarna skickas till standardskrivaren. 

o Print Screen (skriv ut skärmen): En ögonblicksbild av den aktuella 

skärmen skapas som en bmp-fil. 

• About (om): Visar information om OMNI Smart Software-versionen. 

• Start/Stop: Aktiverar CCM™-signalleveransen (om CCM är OFF [avstängd]) 

eller inaktiverar CCM™-signalleveransen (om CCM är ON [på]). 

• Urgent (F4) (akutprogrammering): Programmerar OPTIMIZER Smart IPG 

med säkra standardvärden vid en akutsituation (Standby (OOO) [vänteläge], 

CCM OFF [avstängd]). 

 

Figur 44: Verktygsfält 

Obs! När en kommandoknapp är gråtonad i verktygsfältet anger detta att kommandot 

inte är tillgängligt för närvarande. 



 

74 

4.1.6 Enhetsfält 

I enhetsfältet visas enhetens modell, serienummer, aktuellt behandlingsstatus för 

modulering av hjärtkontraktilitet samt aktuell batteriladdning i den avlästa enheten. 

 

Figur 45: Enhetsfält 

4.1.7 Loggfält 

En särskild fil i OMNI Smart Software innehåller ett register (log) över samtliga 

interaktioner mellan OPTIMIZER Smart IPG och OMNI Smart Programmer-

applikationen, inklusive datum och klockslag för dessa interaktioner. 

 

Figur 46: Loggfält 

Mer information om en händelse i loggen kan erhållas genom att man 

dubbelklickar på händelsen i loggfältet. Om det finns data associerade med den 

valda händelsen sker följande: 

• Om en händelse av typen Interrogation (avläsning) eller Programming 

(programmering) väljs visar OMNI Smart Programmer-applikationen den 

uppsättning parametervärden som förelåg när den valda händelsen 

inträffade. 

• För alla andra registrerade händelser (bokmärken, start/slut på markörläge 

osv.) visas ett meddelande som anger att det inte finns några fler 

associerade data att visa för händelsen. 

4.1.8 Programmeringsfält 

Programmeringsfältet ger snabb åtkomst till OMNI Smart Programmer-

applikationens viktigaste kommandon, via följande knappar: 

• Interrogate (avläs): Används för att erhålla den implanterade enhetens 

faktiska parametervärden. 

• Program (programmera): Används för att sända en kompatibel 

uppsättning parametervärden till IPG-enheten. Denna knapp blinkar blått 

när ett parametervärde har ändrats och ingen parameterkonflikt föreligger. 

Detta anger att de inprogrammerade parametervärdena i OPTIMIZER 

Smart IPG skiljer sig från de visade parametervärdena. Vid en parameter-

konflikt är denna knapp inaktiverad tills konflikten är löst. 

• Cancel/Undo (avbryt/ångra): Beroende på sammanhanget – avbryter 

ändringar som ännu inte översänts eller återställer värdena från den 

senaste programmeringsåtgärden. 
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• Stop/Start: Beroende på sammanhanget – inaktiverar CCM™-signal-

leveransen genom att programmera CCM-lägesparametern till CCM OFF 

(avstängd), eller aktiverar CCM™-signalleveransen genom att programmera 

CCM-lägesparametern till CCM ON (på). 

 

Figur 47: Programmeringsfält 

4.1.9 Parameterkonfliktfält 

I fältet under programmeringsfältet visas parameterkonfliktmeddelanden. Dessa 

meddelanden anger vilka parametervärden som är i konflikt, varför parametrarna 

är i konflikt och namnet på parameterfliken där parametrarna i konflikt visas. När 

man klickar på felmeddelandet visas en lista med parametrarna som är i konflikt. 

När man väljer en parameter i denna lista öppnas ett fönster med samtliga möjliga 

värden för parametern ifråga, där värdet på parametern som är i konflikt kan ändras 

direkt. Se avsnitt 4.3.2 för information om olika sätt att lösa parameterkonflikter. 

 

Figur 48: Exempel på meddelande om parameterkonflikt i parameterkonfliktfältet 

4.1.10 Aktivitetsfält 

Aktivitetsfältet visas intill programmeringsfältet. De olika 

kommandona för OMNI Smart Programmer-applikationen 

är grupperade under följande knappar: 

• Follow Up (uppföljning) 

• Parameters (parametrar) 

• Statistics (statistik) 

• Log Files (loggfiler) 

• Remote (fjärr) 

 

                                                                                                                         

Figur 49: Aktivitetsfält 
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4.1.10.1 Follow Up (uppföljning) 

Fältet Follow Up (uppföljning) innehåller följande flikar, var och en med 

sin egen panel: 

• Current Status (aktuellt status): visar aktuellt status för IPG-enheten. 

• Sensing: innehåller förmaks-, kammar- och LS-sensingtröskel-

knapparna med vilka användaren kan mäta förmaks- och 

kammarsensingtrösklarna. 

• AV Setup (AV-konfigurering): Innehåller knappen Propose AV 

(föreslå AV) med vilken användaren kan fastställa de bästa 

inställningsvärdena för AV-fönstret. 

• LS Setup (LS-konfigurering): Innehåller knapparna LS Scan 

(lokal sensing-skanning) och Propose AV (föreslå AV) med vilka 

användaren kan fastställa de bästa inställningsvärdena för  

LS-fönstret. 

• Impedance (impedans): Innehåller impedansknapparna för V och LS 

med vilka användaren kan mäta V- och LS-elektrodimpedanserna. 

• Crosstalk Test (överhörningstest): innehåller knappen Crosstalk 

Start (starta överhörningstest) med vilken användaren kan utföra 

test av interaktion mellan OPTIMIZER Smart IPG och en annan 

implanterad enhet. 

 

Figur 50: Fliken Current Status (aktuellt status) 

 

Figur 51: Fliken Sensing 
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Figur 52: Fliken AV Setup (AV-konfigurering) 

 

Figur 53: Fliken LS Setup (LS-konfigurering) 

 

Figur 54: Fliken Impedance (impedans) 

 

Figur 55: Fliken Crosstalk Test (överhörningstest) 
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4.1.10.2 Parametrar 

Fältet Parameters (parametrar) innehåller följande flikar, var och en med 

sin egen panel: 

• Overview (översikt): Innehåller de viktigaste parametrarna som 

återfinns under flikarna A/V, LS samt CCM™ Train & Schedule 

(CCM™-pulståg och -schema). 

• A/V: Visar driftläget samt förmaks- och kammarsensings- och 

timingparametrar. 

• LS: Innehåller parametrarna för den lokala sensing-mekanismen. 

• CCM™ Train & Schedule (CCM™-pulståg och -schema): 

innehåller parametrarna som definierar CCM™-signalen samt 

parametrarna som konfigurerar schemat för CCM™-signalleverans. 

• Alarms (larm): Innehåller parametrar relaterade till de larm som 

ska rapporteras till laddaren. 

• Settings (inställningar): Innehåller knappar för följande kommandon: 

o Set system time… (ställ in systemtiden): Används för att ställa 

in systemtiden i OMNI II Programmer (med OMNI Smart 

Software). Detta är analogt med att ställa datorklockan. 

o IPG Version: Visar versionen för den fasta programvaran i den 

avlästa IPG:n. 

o Interface battery (gränssnittsboxens batteri): Läser av batteri-

spänningen i litiumbatteriet i OMNI II Programmer-

gränssnittsboxen. 

o Interface version (gränssnittsboxens version): Visar versionen 

för den fasta programvaran i OMNI II Programmer-gräns-

snittsboxen. 

 

Figur 56: Fliken Overview (översikt) 
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Figur 57: Fliken A/V 

 

Figur 58: Fliken LS 

 

Figur 59: CCM™ Train & Schedule (CCM™-pulståg och -schema) 

 

Figur 60: Fliken Alarms (larm) 
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Figur 61: Fliken Settings (inställningar) 

Parametervärdena visas på två olika sätt: 

• För parametrar som aktiveras/inaktiveras (som t.ex. CCM™ 

Channels [CCM™-kanaler]), används kryssrutor, och symbolen  

anger att alternativet är valt. För att ändra alternativ, markera rutan 

till vänster om parameternamnet. 

• För parametrar som har en uppsättning möjliga värden visas 

parametervärdet i en ruta. För att ändra (programmerar-) värdet för 

sådana parametrar väljer man värdet i rutan varvid ett fönster med 

samtliga möjliga värden för den valda parametern visas. För att 

ändra parametervärdet, välj det nya värdet i listan. Fönstren med 

värdelistor har dessutom ett ”häftstift” i det övre vänstra hörnet. 

Om man markerar häftstiftet hålls fönstret öppet (annars stängs 

fönstret automatiskt efter att ett värde har valts). Välj X-rutan i det 

övre högra hörnet för att stänga ett värdelistfönster som har 

häftstiftet markerat. 

Vissa parametrar är direkt beroende av andra (som frekvenser och 

perioder). I dessa fall medför en ändring av en parameter automatiskt att 

parametrarna som är direkt beroende av denna parameter också ändras. 

Det finns också parametrar för vilka värden endast är giltiga när vissa 

andra parametrar är aktiverade eller har vissa värden (till exempel är inga 

parametrar giltiga om driftläget för OPTIMIZER Smart IPG är inställt  

på Standby (OOO) [vänteläge]). När inställningen av en parameter är 

meningslös i sammanhang med andra parametrar visas inte dess värde.  

När ett parametervärde väljs som är inkompatibelt med andra parameter-

värden uppstår en parameterkonflikt. När sådana situationer uppstår visas 

ett felmeddelande i parameterkonfliktfältet (se avsnitt 4.1.9 för 

ytterligare information). Så länge en parameterkonflikt föreligger tillåter 

inte OMNI Smart Programmer-applikationen att OPTIMIZER Smart IPG 

programmeras med nya parametervärden. Detta säkerställer att endast 

kompatibla parameterkonfigurationer kan sändas till OPTIMIZER Smart IPG. 

För att lösa konflikten måste nya värden väljas för parametrarna som är  

i konflikt.  
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Kom ihåg att parametervärdena som visas på skärmen är programmerar-

värdena, vilka kan skilja sig från de aktuella värdena i enheten.  

För information om den färgkonvention som används, se avsnitt 4.3.1. 

4.1.10.3 Statistik 

Fältet Statistics (statistik) innehåller följande flikar, var och en med sin 

egen panel: 

• On – General (på – generellt): visar antalet sensade händelser, 

perioder och pulståg under schemalagd CCM™-leverans. 

• On – Inhibition (på – inhibering): visar antalet sensade händelser 

som inhiberat CCM™ under schemalagd CCM™-leverans. 

• Off – General (av – generellt): visar antalet sensade händelser och 

perioder när CCM™ enligt schemat inte ska levereras. 

• Off – Inhibition (av – inhibering): visar antalet sensade händelser 

som skulle ha inhiberat CCM™ när CCM™ enligt schemat inte 

ska levereras. 

• Last Session (senaste session): visar antalet kammarhändelser och 

pulståg som levererats under den senaste schemalagda CCM™-

leveranssessionen, procentandelen CCM™ som levererats under 

den senaste schemalagda CCM™-leveranssessionen samt antalet 

episoder med urladdning av batteriet. 

Panelen i varje flik kan visas i läget Numeric (numeriskt) eller Graph 

(grafiskt). 

 

Figur 62: Fliken Statistics On - General (statistik på – generellt) (numerisk vy) 
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Figur 63: Fliken Statistics On - General (statistik på – generellt) (grafisk vy) 

4.1.10.4 Loggfiler 

När knappen Log Files (loggfiler) väljs ändras programmeringskommandona 

i huvudverktygsfältet till följande loggfilskommandon: 

• Browse (bläddra): Öppnar fönstret Marker (markörer) för granskning. 

• Open Log (öppna logg): Öppnar ett fönster där användaren kan 

välja fil i en lista med sparade markörfiler. 

• Recording (registrering): Startar registrering av patientens EKG. 

• Export Prog (exportera programmering): Skriver en textfil som 

innehåller de aktuella parametervärdena. 

• Export Stats (exportera statistik): Skriver en textfil som innehåller 

statistikräknarvärdena. 

• Export Marker (exportera markörer): Skriver en textfil som 

innehåller markörvärdena. 

• Up/Down (skicka/hämta): Öppnar ett fönster där användaren kan 

överföra loggfiler mellan OMNI Smart Programmer och Remote 

Server (fjärrservern). 

• Compare (jämför): Öppnar ett fönster som visar skillnaderna mellan 

de gamla och de aktuella parametervärdena. 

 

Figur 64: Verktygsfält med loggfilkommandon 

4.1.10.5 Remote (fjärr) 

När knappen Remote (fjärr) väljs ändras programmeringskommandona  

i huvudloggfältet till följande fjärrkommandon: 

• Connect (anslut): Öppnar fönstret OMNI II Programmer Client 

(klient) i vilket användaren kan initiera en fjärrsession. 

• Send Msg (sänd meddelande): Öppnar fönstret Chat message 

(chattmeddelande) i vilket användaren kan chatta med den 

fjärrkopplade enheten. 
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• Master (överordnat): Försätter OMNI Smart Programmer-

applikationen i masterläge, vilket tillåter användaren att styra 

programmeraren. 

• Slave (slav): Försätter OMNI Smart Programmer-applikationen  

i läget Slave (slav) vilket låter fjärranvändaren styra den lokala 

programmeraren. 

• Client (klient): Visar fönstret OMNI II Programmer Client (klient) 

(om en fjärrsession har initierats). 

 

Figur 65: Verktygsfält med fjärrkommandon 

 

4.1.11 Statusfält 

Den aktuella kommunikationshändelsen (till exempel: avläsning, programmering, 

redo) visas på skärmens sista rad tillsammans med den bärbara datorns procentuella 

batteriladdning och datum och klockslag i systemet. 

 

Figur 66: Statusfält 

4.2 Avläsning 

4.2.1 Kommunikation med den implanterade OPTIMIZER Smart IPG 

Placera telemetrihuvudet över implantationsstället på högst 3,5 cm (1,4 tum) 

avstånd från den implanterade OPTIMIZER Smart IPG. Om indikatorn för 

signalstyrka blinkar grönt eller gult anger detta att IPG är inom räckvidd för 

kommunikation med telemetrihuvudet. Om den blinkar rött anger detta att 

avståndet är för stort och att kommunikation kan vara försvårad. Om ingen lampa 

alls blinkar betyder detta att telemetrihuvudet och OPTIMIZER Smart IPG är helt 

utom räckvidd för kommunikation eller att batteriet i OPTIMIZER Smart IPG är 

helt urladdat och att enheten därför inte kan kommunicera med telemetrihuvudet. 

4.2.2 Avläsning av OPTIMIZER Smart IPG 

För att avläsa parametervärdena i OPTIMIZER Smart IPG: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över implantations-

stället för OPTIMIZER Smart IPG. 

• Utför en av följande åtgärder: 

o Tryck på knappen Avläs på telemetrihuvudet, eller 

o välj knappen Interrogate (avläs) i verktygsfältet, eller 

o välj knappen Interrogate (avläs) i programmeringsfältet, eller  

o tryck på tangentbordsgenvägen <Ctrl+I>. 
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Om avläsningen lyckas visar OMNI Smart Programmer-applikationen meddelandet 

”Interrogation OK” (avläsning OK). I enhetsfältet på programmerarens skärm 

visas enhetens modell, serienummer, aktuellt behandlingsstatus för modulering av 

hjärtkontraktilitet samt aktuell batteriladdning i den avlästa OPTIMIZER Smart IPG. 

Avläsningen kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat 

korrekt över implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren 

meddelandet ”Interrogation Error” (avläsningsfel) tillsammans med alternativen 

Retry (försök igen) och Cancel (avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry, eller tryck på knappen Avläs på telemetrihuvudet. 

4.3 Ändra parametervärden 

Parametervärdena återfinns i fälten Parameters (parametrar) och Follow Up (uppföljning) 

och kan visas och ändras genom att man väljer en av flikarna i dessa fält och sedan väljer 

en av parametrarna i panelen. 

Ändra ett parametervärde: 

• Välj fliken där parametern som ska ändras visas. 

• Välj det parametervärde som ska ändras. Ett fönster med alla dess möjliga  

värden visas. 

• Välj det nya värdet från listan. Detta värde blir det nya parametervärdet. 

• Kryssrutor används för att aktivera/inaktivera parametrar. En förbockning () 

anger att alternativet är valt. För att ändra alternativ, markera rutan till vänster  

om parameternamnet. 

Om inställningen av en parameter inte kan tillämpas på grund av andra sammanhängande 

parametrar som är valda visas inte dess värde. 

Obs! Parametervärdena som visas på programmerarens skärm överförs inte till IPG 

förrän kommandot Program (programmera) utfärdas. 

Obs! Det är inte nödvändigt att hålla telemetrihuvudet över OPTIMIZER Smart IPG 

medan parametrarna ändras på programmerarens skärm. När den ändrade parametern är 

klar att programmeras in i enheten, säkerställ att telemetrihuvudet är placerat korrekt över 

implantationsstället och ge sedan kommandot Program (programmera). 

4.3.1 Färgkonvention för parametrar 

Följande färgkonvention används för att representera programmerarens parameter-

värden och konflikter: 

• Svart: Används för de aktuella parametervärdena i OPTIMIZER Smart IPG; 

dvs. de senast avlästa/programmerade parametervärdena. 

• Blått: Används för ändrade tillåtna värden; dvs. parametervärden som 

skiljer sig från de inprogrammerade värdena och, om de väljs, inte resulterar 

i en parameterkonflikt. 

• Rött: Används för ändrade otillåtna värden; dvs. parametervärden som 

skiljer sig från de inprogrammerade värdena och, om de väljs, ger upphov 

till en parameterkonflikt. 
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Konventionen med svart/blå/röd färg (programmerad, väntande, konflikt) används 

också i listan över möjliga värden för en viss parameter. På detta sätt kan 

användaren se alla tre typerna av parametervärden i listan över parameterval  

och få veta i förväg huruvida val av ett visst parametervärde resulterar i en 

parameterkonflikt. 

4.3.2 Parameterkonflikter 

När parametervärden som är inkompatibla med varandra väljs uppstår en 

parameterkonflikt. Konflikter uppstår t.ex. ofta när man försöker programmera 

tidsintervaller som skulle uppgå till mindre än en annan inprogrammerad parameter. 

OMNI Smart Programmer-applikationen tillåter inte att OPTIMIZER Smart IPG 

programmeras med parametervärden som resulterar i en parameterkonflikt. 

När en parameterkonflikt uppstår visas parametervärdena som är i konflikt i röd 

färg. Dessutom visas ett felmeddelande i programmeringsfältet för varje 

parameter som är i konflikt.  

Felmeddelanden för parameterkonflikter innehåller följande information: 

• Vilka parametervärden som är i konflikt. 

• En förklaring till varför konflikten har uppstått. 

För att lösa en parameterkonflikt måste nya värden väljas för parametrarna som 

orsakar konflikten. Parametrarna som är i konflikt kan snabbt visas på följande sätt: 

• Välj felmeddelandet. En lista med parametrarna som är i konflikt visas. 

• Välj ett parameternamn på denna lista för att visa en tabell med alla 

parameterns möjliga värden. 

• Välj ett nytt ”blått” värde för parametern från listan med parametervärdena. 

Parametrar som är i konflikt kan också ses direkt i fälten Follow Up (uppföljning) 

eller Parameters (parametrar) eftersom dessa värden visas i rött. Se efter namnen 

på de flikar som är relaterade till konflikten i meddelandet om parameterkonflikt 

som visas i parameterkonfliktfältet. 

Observera att det är tillåtet att välja en parameter som orsakar en konflikt förutsatt 

att ett annat parametervärde ändras så att konflikten löses. 

4.4 Programmering 

4.4.1 Programmering av OPTIMIZER Smart IPG 

Programmering av OPTIMIZER Smart IPG med de ändrade parametervärdena 

tillåts endast om inga parameterkonflikter uppstår. 

Knappen Program (programmera) anger om ett ändrat parametervärde är tillåtet, 

på följande sätt: 

• Är inaktiverad om en parameterkonflikt föreligger, eller 

• Blinkar blått om ett parametervärde har ändrats och ingen parameterkonflikt 

föreligger. 
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För att programmera de ändrade parametervärdena: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över implantations-

stället för OPTIMIZER Smart IPG. 

• Utför en av följande åtgärder (dessa åtgärder är aktiva endast om ingen 

parameterkonflikt föreligger): 

o Tryck på knappen Programmera på telemetrihuvudet, eller 

o Välj knappen Program (programmera) i verktygsfältet, eller 

o Välj knappen Program (programmera) i programmeringsfältet, eller   

o Tryck på tangentbordsgenvägen <Ctrl+P>. 

Om programmeringen lyckas visar OMNI Smart Programmer-applikationen 

meddelandet ”Programming OK” (programmering OK). 

Programmeringen kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat 

korrekt över implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren 

meddelandet ”Programming Error” (programmeringsfel) tillsammans med 

alternativen Retry (försök igen) och Cancel (avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry, eller tryck på knappen Programmera på telemetrihuvudet. 

Lägg märke till att efter att kommandot Program (programmera) har utförts blir 

de ändrade parametervärdena på OMNI Smart Programmer-applikationsskärmen 

svarta, vilket anger att dessa nu är de inprogrammerade parametervärdena  

i OPTIMIZER Smart IPG. 

4.4.2 Funktionerna Cancel (avbryt) och Undo (ångra) 

Ändringar av parametervärdena kan återställas till de föregående värdena på två olika 

sätt. Metoden som används för att återställa de ändrade parametrarna beror på 

huruvida de ändrade parametrarna har programmerats in i OPTIMIZER Smart IPG. 

4.4.2.1 Cancel (avbryt) 

Om några parametervärden har ändrats men ännu inte programmerats  

in i OPTIMIZER Smart IPG, medför kommandot Cancel (avbryt) att 

parametervärdena återställs till de senast avlästa/programmerade värdena. 

För att avbryta ändringarna, utför en av följande åtgärder: 

• Välj knappen Cancel (avbryt) i programmeringsfältet. Denna 

knapp är aktiverad endast om ett parametervärde har ändrats. 

• Välj knappen Cancel (avbryt) i verktygsfältet, eller 

• Tryck på tangentbordsgenvägen <Esc>. 

Lägg märke till att efter att kommandot Cancel (avbryt) har utförts blir 

parametervärdena på OMNI Smart Programmer-applikationsskärmen 

svarta, eftersom de är desamma som parametervärdena i OPTIMIZER 

Smart IPG. Om ingen enhet har avlästs och parameterdata har lästs in från 

en .tip-fil är de visade parametervärdena de värden som finns lagrade  

i standardfilen (.tip-filen). 
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4.4.2.2 Undo (ångra) 

Om OPTIMIZER Smart IPG har omprogrammerats med en ny uppsättning 

parametervärden medför kommandot Undo (ångra) att parametervärdena 

återställs till den tidigare uppsättningen inprogrammerade värden. 

För att ångra den senaste programmeringen, utför en av följande åtgärder: 

• Välj knappen Undo (ångra) i programmeringsfältet. Denna knapp 

är aktiverad endast efter att ett Program-kommando (programmera) 

har utfärdats.  

• Välj knappen Undo (ångra) i verktygsfältet. Denna knapp är 

aktiverad endast efter att ett Program-kommando (programmera) 

har utfärdats. 

• Tryck på tangentbordsgenvägen <Ctrl+U>. 

Om åtgärden Undo (ångra) lyckas visar OMNI Smart Programmer-

applikationen meddelandet ”Programming OK” (programmering OK). 

Åtgärden Undo (ångra) kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte är 

positionerat korrekt över implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar 

programmeraren meddelandet ”Programming Error” (programmeringsfel) 

tillsammans med alternativen Retry (försök igen) och Cancel (avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och 

välj knappen Retry. 

4.5 Använda standarder 

Vissa standardparameterkombinationer är praktiska i vissa kliniska situationer. Specifika 

program kan sparas som standardfiler (kallas också för ”användarförinställningar”). 

Filer som innehåller en standard har ett särskilt format som OMNI Smart Programmer-

applikationen kan tolka. Filändelsen för sådana filer är ”.tip”. Kommandona Open (öppna) 

och Save (spara) i OMNI Smart Programmer-applikationen används för att läsa och skriva 

data från och till .tip-filer. OMNI Smart Programmer-applikationen kan därmed också 

användas som en redigeringsfunktion för standarder. 

Detta avsnitt innehåller information om användning och lagring av konfigurationer  

av parametervärden. 

4.5.1 Öppna en standardfil 

För att öppna en standardfil (.tip-fil), utför en av följande åtgärder: 

• Välj knappen Open (öppna) i verktygsfältet, eller 

• Tryck på tangentbordsgenvägen <Ctrl+O>. 

• Fönstret Open (öppna) visas med namn och platser för de standardfiler 

som kan läsas in. Välj en standardfil och klicka på Open (öppna). 
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När parametervärden läses in från en standardfil blir dessa värden de aktuella 

parametervärdena som visas av programmeraren. Detta innebär att: 

• Om en OPTIMIZER Smart IPG har avlästs innan en standardfil öppnas 

visas de standardvärden som skiljer sig från motsvarande parametervärden 

i enheten i blått, och namnet på standardfilen visas i namnlisten. 

• Om ingen enhet har avläs ts visas standardvärdena i svart och namnet 

på standardfilen visas i namnlisten. 

4.5.2 Spara en standardfil 

För att spara en uppsättning parametervärden i en standardfil (.tip-fil): 

• Välj knappen Save (spara) i verktygsfältet. 

• Fönstret Save As (spara som) visas. Ange filnamnet på standarden som 

ska sparas och klicka på Save (spara). 

4.6 Läsa in och exportera information 

4.6.1 Läsa in loggfiler 

Läsa in en loggfil: 

• Välj knappen Log Files (loggfiler) i aktivitetsfältet. 

• Välj knappen Open Log (öppna loggfil) i verktygsfältet. 

• Fönstret Open (öppna) visas med namnen på de markörfiler som kan läsas 

in. Välj en markörfil och klicka på Open (öppna). 

Ett markörfönster öppnas och textfärgen i loggfönstret blir blå för att ange att 

loggen inte motsvarar den avlästa enheten. 

4.6.2 Exportera data 

För att spara aktuella parametervärden, statistikräknare och loggfältmarkörer  

som textfiler: 

• Välj knappen Log Files (loggfiler) i aktivitetsfältet. 

• Välj ikonen Export Prog  (exportera programmering) i verktygsfältet för 

att exportera parametervärdena. 

• Välj knappen Export Stats (exportera statistik) i verktygsfältet för att 

exportera statistik för enheten. 

• Välj knappen Export Marker (exportera markörer) i verktygsfältet för 

att exportera innehållet i loggfältet. 

I samtliga fall visas först fönstret Open (öppna) där namnet på den markörfil som 

är associerad med enheten måste väljas. 

Därefter visas fönstret Save (spara), där användaren kan ange namnet och,  

om så önskas, upprätta en ny mapp för filen som ska exporteras. 
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4.7 Logg och EKG-registrering 

4.7.1 Logg 

OMNI Smart Programmer-applikationen för en logg över alla interaktioner 

mellan applikationen och en OPTIMIZER Smart IPG. Detta register kan användas 

som ett index för att ge snabb åtkomst till specifika data associerade med 

kommunikationerna. Bokmärken kan också sättas in för snabb åtkomst till 

specifika händelser och tillstånd i patientens EKG som motiverar särskild 

uppmärksamhet. 

Följande är en beskrivning av de grundläggande loggfunktionerna: 

• Loggfilen för en viss OPTIMIZER Smart IPG upprättas när enheten 

avläses för första gången. 

• Varje kommunikationshändelse mellan OMNI Smart Programmer-

applikationen och OPTIMIZER Smart IPG visas i loggfältsfönstret 

tillsammans med datum och klockslag för varje interaktion. 

• Mer information om en händelse i loggen kan erhållas genom att man 

dubbelklickar på händelsen i loggfältet. Om det finns data associerade 

med den valda händelsen sker följande: 

o Om en händelse av typen Interrogation (avläsning) eller Programming 

(programmering) väljs visar OMNI Smart Programmer-applikationen 

den uppsättning parametervärden som förelåg när den valda händelsen 

inträffade. 

o Om en händelse som innefattar Statistics (statistik) (rensa/läsa in/ 

återställa) väljs visar statistikfältet de värden som förelåg när den valda 

händelsen inträffade. 

• För alla andra registrerade händelser (start/slut på markörläge osv.) visas 

ett meddelande som anger att det inte finns några fler associerade data att 

visa för händelsen. 

4.7.2 EKG-registrering 

För att registrera ett patient-EKG: 

• Välj knappen Log Files (loggfiler) i aktivitetsfältet. 

• Välj knappen Recording (registrera) i verktygsfältet. 

Samma procedur måste användas för att stoppa EKG-registreringen. 

När OPTIMIZER Smart IPG är inställd på Marker Mode (markörläge) startar 

EKG-registreringen automatiskt. När Marker Mode (markörläget) stoppas, 

stoppas även EKG-registreringen. 

Markörer visas på samma sätt i det registrerade EKG:t som i fönstret Marker 

(markörer). (Se avsnitt 4.12 för ytterligare information om markörer.) 

De registrerade EKG-segmenten visas i fönstret Marker (markörer). 



 

90 

4.8 Akutprogrammering 

I en akutsituation kan OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) programmera 

OPTIMIZER Smart IPG med en säker uppsättning parametrar (Standby (OOO) [vänteläge], 

CCM OFF [avstängd]). Denna akutprogrammering kan utföras även om programmeraren 

är AVSTÄNGD (surfplattan är antingen avstängd eller fungerar inte). 

4.8.1 Akutprogrammering när programmeraren är AVSTÄNGD 

Obs! Även om programmeraren är AVSTÄNGD måste telemetrihuvudet 

fortfarande vara anslutet till OMNI II Programmer-gränssnittsboxen innan man 

använder akutprogrammeringsfunktionen. 

För att programmera OPTIMIZER Smart IPG med en säker parameteruppsättning 

när OMNI Smart Programmer är AVSTÄNGD: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över implantations-

stället för OPTIMIZER Smart IPG. 

• Tryck på knappen för akutprogrammering på telemetrihuvudet. 

Om akutprogrammeringen lyckas blinkar indikatorlamporna för akutprogrammering 

på telemetrihuvudet under några sekunder. 

Varning! När akutprogrammeringsfunktionen används med OMNI II Programmer 

(med OMNI Smart Software) AVSTÄNGD använder telemetrihuvudet 

ett litiumbatteri med lång livslängd i OMNI II Programmer-

gränssnittsboxen. Laddningen i detta batteri förbrukas endast om 

Programmer-gränssnittsboxen är bortkopplad från surfplattan eller om 

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) är AVSTÄNGD 

när akutprogrammeringen utförs. Även om den uppskattade genom-

snittliga livslängden för litiumbatteriet i OMNI II Programmer-

gränssnittsboxen är 54 månader ska spänningen i litiumbatteriet  

i OMNI II Programmer-gränssnittsboxen kontrolleras regelbundet för 

att säkerställa att batteriet inte är urladdat. För att kontrollera spänningen  

i detta batteri, välj knappen Interface battery (gränssnittsbatteri) 

under fliken Settings (inställningar) i parameterfältet på OMNI Smart 

Programmer-applikationens skärm. Om batterispänningen är lägre än 

2,5 V måste batteriet i OMNI II Programmer-gränssnittsboxen bytas 

ut. Kontakta närmaste representant för Impulse Dynamics om batteriet 

behöver bytas ut. Detta batteri är inte avsett att bytas ut av användaren. 

För att utföra någon annan åtgärd måste OMNI II Programmer (med  

OMNI Smart Software) slås PÅ. 

4.8.2 Akutprogrammering när programmeraren är PÅ 

Kommandot Urgent Programming (akutprogrammering) kan användas för att 

programmera OPTIMIZER Smart IPG med en säker parameteruppsättning 

(Standby (OOO) (vänteläge), CCM OFF [CCM avstängd]). 
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För att programmera OPTIMIZER Smart IPG med en säker parameteruppsättning: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över implantations-

stället för OPTIMIZER Smart IPG. 

• Utför en av följande åtgärder: 

o Tryck på knappen för akutprogrammering på telemetrihuvudet, eller 

o välj knappen Urgent (akutprogrammering) i verktygsfältet, eller 

o tryck på F4-tangenten på surfplattans tangentbord.  

Om akutprogrammeringen lyckas, rapporterar programmeraren ”Urgent 

Programming OK” (akutprogrammering OK). 

Akutprogrammeringen kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte är 

positionerat korrekt över implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar 

programmeraren meddelandet ”Urgent Programming Error” (akutprogram-

meringsfel) tillsammans med 3 korta pipsignaler och alternativen Retry (försök 

igen) och Cancel (avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry, eller tryck på knappen Akutprogrammering på telemetrihuvudet. 

Efter en lyckad akutprogrammering är OPTIMIZER Smart IPG försatt i Standby 

(OOO) (vänteläge), CCM OFF (CCM avstängd). 

4.9 Magnet Mode (magnetläge) 

OPTIMIZER Smart IPG kan försättas i tillståndet Permanent Off (permanent inaktiverad) 

genom att man placerar en pacemakermagnet över det ställe där OPTIMIZER Smart IPG 

är implanterad och håller den nära enheten under minst två hjärtcykler (2–3 sekunder). 

Tillståndet Permanent Off (permanent inaktiverad) bibehålls även efter att magneten har 

avlägsnats från implantationsstället. 

I detta tillstånd levererar OPTIMIZER Smart IPG inga CCM™-signaler, men sensar och 

klassificerar hjärthändelser. Tillståndet Permanent Off (permanent inaktiverad) kan 

endast ändras genom att OPTIMIZER Smart IPG omprogrammeras med OMNI Smart 

Programmer-applikationen under överinseende av läkare. 

Obs! Denna funktion kan användas för att stänga av CCM™-signalleveransen när en 

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) inte finns tillgänglig (till exempel 

om ett akut EKG måste registreras på en patient på en akutmottagning som inte har  

en OMNI II Programmer med OMNI Smart Software). 

4.10 Återställning av OPTIMIZER Smart IPG 

OPTIMIZER Smart IPG är försedd med skyddsmekanismer som upprätthåller systemets 

interna stabilitet. Dessa mekanismer upptäcker när en intern avvikelse inträffar (till 

exempel klockor som inte oscillerar med den förväntade frekvensen). 

I den osannolika händelse att ett fel av denna typ inträffar försätter OPTIMIZER Smart IPG 

sig själv i ett säkert tillstånd som kallas ”DOWN”-läge (nedstängt läge). I ”DOWN”-läget 

levererar OPTIMIZER Smart IPG inga CCM™-signaler och sensar i vissa fall inte heller 

några hjärthändelser. Detta tillstånd kan endast ändras genom att OPTIMIZER Smart IPG 

återställs med hjälp av OMNI Smart Programmer-applikationen under överinseende  

av läkare. 
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För att återställa OPTIMIZER Smart IPG: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över implantationsstället för 

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Välj knappen Reset (återställ) i verktygsfältet. 

Om återställningen av OPTIMIZER Smart IPG lyckas visar programmeraren meddelandet 

”Reset Device OK” (återställning av enheten OK).  

Återställningen kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat korrekt 

över implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren meddelandet 

”Reset Device Error” (fel vid återställning av enhet) tillsammans med alternativen 

Retry (försök igen) och Cancel (avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry. 

VIKTIGT! Om det upptäcks att en enhet är i ”DOWN”-läge (nedstängt läge) ber vi  

att händelsen dokumenteras innan enheten återställs. Kontakta Impulse Dynamics-

representanten efter att orsaken till det avstängda läget som visas av OMNI Smart 

Programmer-applikationen har antecknats. Lämna också detaljerad information om det 

programmerade läget under vilket avstängningen inträffade och om alla tillstånd som kan 

fått enheten att försätta sig i ”DOWN”-läget (nedstängt läge). 

4.11 Initiera CCM™-leverans 

4.11.1 Alternativa driftlägen 

OPTIMIZER Smart IPG-enhetens drifttillstånd ställs in via parametern Mode 

(läge) i enhetsfältet. När parametern Mode (läge) väljs visas popup-menyn Mode. 

 

Figur 67: Popup-menyn Mode (läge) 

De driftlägen som kan väljas är: 

• Standby (OOO) (vänteläge): Enheten är försatt i säkert läge där inga 

CCM™-signaler levereras. 

• Active ODO-LS-CCM (aktivt ODO-LS-CCM-läge): Enheten använder 

förmaks-, kammar- och lokala sensinghändelser för att trigga CCM™-

signalleverans. 

• Active OVO-LS-CCM (aktivt OVO-LS-CCM-läge): Enheten använder 

endast kammar- och lokala sensinghändelser för att trigga CCM™-

signalleverans. 
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För att programmera in driftläget i OPTIMIZER Smart IPG: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över implantations-

stället för OPTIMIZER Smart IPG. 

• Välj parametern Mode (läge) i enhetsfältet. 

• Välj driftläget från popup-menyn Mode (läge). 

• Utför en av följande åtgärder för att utfärda kommandot Program 

(programmera): 

o Tryck på knappen Programmera på telemetrihuvudet, eller 

o Välj knappen Program (programmera) i verktygsfältet, eller 

o Välj knappen Program (programmera) i programmeringsfältet. 

Om programmeringen lyckas visar OMNI Smart Programmer-applikationen 

meddelandet ”Programming OK” (programmering OK). 

Programmeringen kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat 

korrekt över implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren 

meddelandet ”Programming Error” (programmeringsfel) tillsammans med 

alternativen Retry (försök igen) och Cancel (avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry, eller tryck på knappen Programmera på telemetrihuvudet. 

4.11.2 Alternativ för leverans av CCM™-signaler 

CCM™signalleveransen från OPTIMIZER Smart IPG ställs in via parametern 

CCM Mode (CCM-läge) i enhetsfältet. 

När parametern CCM Mode (CCM-läge) väljs visas popup-menyn CCM Mode. 

 

Figur 68: Popup-menyn för CCM-läge 

Alternativen för CCM Mode (CCM-läge) är: 

• CCM OFF (CCM avstängd) 

• Continuous (kontinuerlig): Endast för testningsändamål. 

Varning! OPTIMIZER Smart IPG FÅR ALDRIG lämnas kvar i läget Continuous 

(kontinuerlig). 

• Timed (tidsinställd): CCM™-signalerna levereras enligt det schema som 

ställts in under fliken CCM™ Schedule (CCM™-schemaläggning). 
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Om Continuous (kontinuerlig) väljs visas en varningsruta. Det här fönstret visas på 

nytt varje gång ett programmeringskommando utfärdas för att påminna operatören 

om att OPTIMIZER Smart IPG fortfarande är inställd på läget Continuous 

(kontinuerlig). Oavsiktlig, långvarig användning av läget Continuous (kontinuerlig) 

medför att batteriet i OPTIMIZER Smart IPG batteri laddas ur i förtid, vilket 

kräver frekventa laddningssessioner. 

 

Figur 69: Varning angående kontinuerlig CCM™-leverans 

För att programmera in CCM Mode (CCM-läge) i OPTIMIZER Smart IPG: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över implantations-

stället för OPTIMIZER Smart IPG. 

• Välj parametern CCM Mode (CCM-läge) i enhetsfältet. 

• Välj CCM Mode från popup-menyn CCM Mode. 

• Utför en av följande åtgärder för att utfärda kommandot Program 

(programmera): 

o Tryck på knappen Programmera på telemetrihuvudet, eller 

o Välj knappen Program (programmera) i verktygsfältet, eller 

o Välj knappen Program (programmera) i programmeringsfältet.  

Om programmeringen lyckas visar OMNI Smart Programmer-applikationen 

meddelandet ”Programming OK” (programmering OK). 

Programmeringen kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat 

korrekt över implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren 

meddelandet ”Programming Error” (programmeringsfel) tillsammans med 

alternativen Retry (försök igen) och Cancel (avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry, eller tryck på knappen Programmera på telemetrihuvudet. 

4.12 Markörhändelser 

OMNI Smart Programmer-applikationen kan användas till att ställa in OPTIMIZER Smart 

IPG på Marker Mode (markörläge). Markörer är flaggor som representerar enhetens 

olika tillstånd och händelser som detekteras under dess drift. I detta läge visas samtliga 

händelser som detekteras och genereras av OPTIMIZER Smart IPG i EKG-fönstret 

synkroniserade med patientens EKG-signal. Markörerna kan användas för att analysera 

IPG-enhetens beteende vid olika programmerade parametrar. 
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4.12.1 Slå på markörer 

Ställa in OPTIMIZER Smart IPG på markörläge: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över implantations-

stället för OPTIMIZER Smart IPG. 

• Välj knappen Marker (markörer) i verktygsfältet. 

Om programmeringen lyckas rapporterar programmeraren ”Start marker mode” 

(markörläge startat). I EKG-fönstret i OMNI Smart Programmer-applikationen 

visas ett fält och markörhändelserna visas efterhand som de uppträder. 

Inställning av OPTIMIZER Smart IPG på Marker mode (markörläge) kan dock 

misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat korrekt över implantationsstället. 

I så fall visar programmeraren meddelandet ”Marker mode error” (markörlägesfel) 

tillsammans med alternativen Retry (försök igen) och Cancel (avbryt).  

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry. 

4.12.2 Stänga av markörer 

För att stänga av markörläge: 

• Välj knappen Marker (markörer) i verktygsfältet, eller 

• Ta bort telemetrihuvudet från implantationsstället. Om telemetrihuvudet 

inte kan kommunicera med OPTIMIZER Smart IPG avslutas markörläget 

automatiskt. 

I alla dessa fall rapporterar programmeraren ”Marker mode end OK” (markörläget 

avslutat OK). 

Närhelst ett kommando för kommunikation mellan OPTIMIZER Smart IPG och 

OMNI Smart Programmer-applikationen utfärdas (programmering, läsning av 

statistik, mätning av impedanser osv.) avslutas markörläget automatiskt och 

återställs sedan när kommunikationen har avslutats. 

4.12.3 Sensade händelser 

Sensade händelser representeras av linjemarkörer nedanför baslinjen som  

är färglagda enligt följande färgkonventioner: 

• Magenta: Sensad förmakshändelse 

• Grön: Sensad kammarhändelse 

• Svart: Lokalt sensad händelse 

4.12.4 Leverans av CCM™-pulståg 

CCM™-signalleveransen representeras av en markör i form av en blå rektangel 

vars bredd är proportionell mot CCM™-signalens duration. 
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4.12.5 Tillstånd för CCM™-inhibering 

Annoteringar för följande händelser visas: 

• PVC (VES): Två intilliggande sensade kammarhändelser utan någon 

mellanliggande sensad förmakshändelse (endast aktivt ODO-LS-CCM-läge) 

• AT (SVT): Förmaksfrekvens som överstiger gränsen för förmakstakykardi 

(endast aktivt ODO-LS-CCM-läge) 

• VT: Kammarfrekvens som överstiger gränsen för ventrikeltakykardi (endast 

aktivt OVO-LS-CCM-läge) 

• A Noise (förmaksstörningar): Störningar/brus detekterat i förmakssensing-

kanalen (endast aktivt ODO-LS-CCM-läge) 

• V Noise (kammarstörningar): Störningar/brus detekterat i kammarsensing-

kanalen 

• Long AV (långt AV-intervall): Det sensade AV-intervallet överskrider 

gränsen för ”Long AV”. (endast aktivt ODO-LS-CCM-läge) 

• Short AV (kort AV-intervall): Det sensade AV-intervallet är kortare  

än gränsen för ”Short AV”. (endast aktivt ODO-LS-CCM-läge) 

4.12.6 CCM™-signalleveranstillstånd 

CCM™-signalleveranstillståndet anges av annoteringar samt av bakgrundsfärgen 

i EKG-fönstret, enligt följande: 

• Inactive (inaktiv): Denna annotering uppträder i EKG-fönstret när 

CCM™-leveransen för första gången blir icke aktiv. I denna situation  

är bakgrundsfärgen i EKG-fönstret vit. 

• Active-On (aktiv-på): Denna annotering uppträder i EKG-fönstret när 

CCM™-leveransen för första gången blir aktiv och på. I denna situation 

är bakgrundsfärgen i EKG-fönstret grön. 

• Active-Off (aktiv-av): Denna annotering uppträder i EKG-fönstret när 

CCM™-leveransen för första gången blir aktiv men avstängd. I denna 

situation är bakgrundsfärgen i EKG-fönstret grå. 

4.12.7 Loggläsarfönstret 

När man väljer knappen Log Files (loggfiler) från aktivitetsfältet och sedan 

knappen Browse (bläddra) från verktygsfältet, visas motsvarande Marker 

Window (markörfönster). 

 

Figur 70: Marker Window (markörfönster) 
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Loggläsarfönstret för OPTIMIZER Smart IPG består av följande delar: 

• En tidsskala som kan ändras med hjälp av tillgängliga alternativ eller genom 

att man skriver in ett skalvärde. 

• Idx-knapp som öppnar ett markörindexloggfönster som innehåller loggobjekt 

som kan användas för navigering. 

• Annoterad markör- och EKG-display. 

• Horisontell rullningslist för att möjliggöra bläddring längs tidsaxeln. 

• Vertikal rullningslist när signalerna inte får plats i det definierade fönstret. 

• Utskriftsknapp. 

När man dubbelklickar på en händelse i markörindexloggfönstret visar skärmen 

Marker Window (markörfönster) automatiskt den information som är associerad 

med händelsens tidsstämpel. Detta sker också när man väljer ett kommando  

i loggfönstret eller tillhörande indikator på skärmen. 

Avståndet mellan två tillgängliga markörer, en primär som ska fixeras och en 

ytterligare som ska flyttas utmed fönstret, möjliggör direkta mätningar av ett 

flertal dimensioner, såsom tidsintervall eller spänning. 

4.13 CCM™ Schedule (CCM™-schemaläggning) 

När OPTIMIZER Smart IPG programmeras för att leverera Timed (tidsinställd) behandling 

för modulering av hjärtkontraktilitet aktiveras parametrarna för CCM-schemaläggning. 

För att få åtkomst till parametrarna för CCM™ Schedule (CCM™-schemaläggning): 

• Välj knappen Parameters (parametrar) i aktivitetsfältet. 

• Välj fliken CCM Train & Schedule (CCM-pulståg och -schema) i parameterfältet. 

Den övre mitthalvan av denna flik innehåller parametrarna Start time (starttid) och End 

time (sluttid). Dessa parametrar används för att ställa in den allmänna start- och sluttiden 

för behandlingen för modulering av hjärtkontraktilitet varje dag. Som standard ställs 

behandlingsschemat för modulering av hjärtkontraktilitet in så att behandlingen distribueras 

över 24 timmar varje dag. Standardprogrammering för dessa parametrar är: 

• Start time (starttid): 0 h 0 min 

• End time (sluttid): 23 h 59 min 

Den övre högra halvan av denna flik innehåller parametrarna On time (påslagen-tid) och 

Off Time (frånslagen-tid). Parametern On time (påslagen-tid) används för att ställa in 

hur länge OPTIMIZER Smart IPG ska leverera behandling för modulering av 

hjärtkontraktilitet inom den tidsram som ställts in med Start time (starttid) och End time 

(sluttid). Parametern Off time (frånslagen-tid) används för att ställa in hur länge 

OPTIMIZER Smart IPG inte ska leverera behandling för modulering av hjärtkontraktilitet 

inom den tidsram som ställts in med Start time (starttid) och End time (sluttid). 

På den övre vänstra halvan av denna flik finns parametern Scheduled (schemalagd tid). 

Parametern Scheduled (schemalagd tid) används för att ställa in det sammanlagda antalet 

timmar per dag som OPTIMIZER Smart IPG ska leverera behandling för modulering av 

hjärtkontraktilitet inom den tidsram som ställts in med Start time (starttid) och End time 
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(sluttid). Denna parameter beräknas på grundval av inställningarna för On time 

(påslagen-tid) och Off Time (frånslagen-tid). 

Obs! När parametern Scheduled (schemalagd tid) är inställd på ett visst värde beräknar 

OMNI Smart Programmer-applikationen och ställer in de exakta tiderna för parametrarna 

On Time (påslagen-tid) och Off Time (frånslagen-tid) automatiskt, med användning av 

standardparametrarna för Start time (starttid) och End Time (sluttid). 

Om behandlingsfrekvensen för modulering av hjärtkontraktilitet till exempel ställs in på 

7 timmar per dag, att distribueras över 24 timmar, så ställs följande standardschema för 

parametrar in: 

• Start Time (starttid): 0 h 0 min 

• End Time (sluttid): 23 h 59 min 

• On Time (påslagen-tid): 1 h 0 min 

• Off Time (frånslagen-tid): 2 h 25 min 

• Scheduled (schemalagd):  7 h 

4.14 Läget Active OVO-LS-CCM (aktivt OVO-LS-CCM-läge) 

4.14.1 Parametrar som är inaktiverade i läget Active OVO-LS-CCM  

(aktivt OVO-LS-CCM-läge) 

När OPTIMIZER Smart IPG är inställd på läget Active OVO-LS-CCM behöver 

enheten inte längre detektera en förmakshändelse för att leverera behandling för 

modulering av hjärtkontraktilitet. Parametrarna associerade med förmakssensing 

och förmakshändelser är således inaktiverade. 

 

Figur 71: Fliken Sensing i läget Active OVO-LS-CCM (aktivt OVO-LS-CCM-läge) 
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Figur 72: Fliken AV Setup (AV-inställning) i läget Active OVO-LS-CCM  

(aktivt OVO-LS-CCM-läge) 

 
Figur 73: Fliken Overview (översikt) i läget Active OVO-LS-CCM  

(aktivt OVO-LS-CCM-läge) 

 
Figur 74: Fliken A/V i läget Active OVO-LS-CCM (aktivt OVO-LS-CCM-läge) 

4.14.2 Parameterändringar i läget Active OVO-LS-CCM (aktivt OVO-LS-

CCM-läge) 

Nedanstående lista innehåller parametrar som är ändrade när OPTIMIZER Smart 

IPG är i läget Active OVO-LS-CCM. 

• Visning av flaggorna PVC (VES), AT (förmakstakykardi), Long och  

Short AV (långt och kort AV-intervall) i Marker Mode (markörläge)  

är inaktiverad. 

• CCM Inhibit on PVC (CCM-inhibering vid VES) är inaktiverad 

• CCM Inhibit on Long AV (CCM-inhibering vid långt AV-intervall)  

är inaktiverad 
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• CCM Inhibit on Short AV (CCM-inhibering vid kort AV-intervall)  

är inaktiverad 

• CCM Inhibiton on Atrial Tachycardia (CCM-inhibering vid förmaks-

takykardi) är inaktiverad 

• CCM Inhibit on Ventricular Tachycardia (CCM-inhibering vid ventrikel-

takykardi) är aktiverad, med ett programmerbart intervall vars maximum 

är 110 bpm (slag/minut) 

• Minimisensitiviteten för höger kammare (V) är begränsad till 1,0 mV 

• Maxfördröjningen för CCM™ är begränsad till 45 ms 

• Minimisensitiviteten för LS är begränsad till 1,0 mV 

• Maxbredden för LS Alert Window (LS-varningsfönster) är begränsad till 

30 ms 

4.14.3 Markörhändelser i läget Active OVO-LS-CCM (aktivt OVO-LS-

CCM-läge) 

När OPTIMIZER Smart IPG är inställd på Active OVO-LS-CCM i Marker mode 

(markörläge) ignoreras förmakshändelser. Förmakshändelsemarkörer visas 

således inte i EKG-fönstret. 

 

Figur 75: EKG-fönstret i Marker Mode (markörläge) – läget Active OVO-LS-CCM Mode 

(aktivt OVO-LS-CCM-läge) visas 

4.15 Statistik 

OPTIMIZER Smart för ett statistiskt register över händelser och tillstånd som inträffar 

under dess drift. Detta register kan läsas in i OMNI Smart Programmer-applikationen och 

visas i fönstret Statistics (statistik) i OMNI Smart Programmer-applikationen, och anger 

antalet förekomster av varje händelsetyp.  

Följande händelsetyper visas: 

• Atrial (förmak): Antalet sensade förmakshändelser. 

• Ventricular (kammare): Antalet sensade händelser i höger kammare. 

• A Noise (förmaksstörningar): Antalet gånger förmaksstörningar/-brus detekterats. 

• V Noise (kammarstörningar): Antalet gånger kammarstörningar/-brus detekterats. 

• Short AV (kort AV-intervall): Antalet gånger ett tillstånd med kort AV-intervall 

detekterats. 
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• Long AV (långt AV-intervall): Antalet gånger ett tillstånd med långt AV-intervall 

detekterats. 

• PVC (VES): Antalet gånger ett VES detekterats. 

• AT (SVT): Antalet gånger den momentana förmaksfrekvensen överskridit gränsen 

för förmakstakykardi. 

• VT: Antalet gånger den momentana kammarfrekvensen överskridit gränsen för 

ventrikeltakykardi. 

• Trains Delivered (levererade pulståg): Antalet levererade CCM™-signaler. 

• LS Inhibit (LS-inhibering): Antalet inhiberingar av CCM™-signalleverans 

orsakade av lokalt sensade händelser detekterade utanför LS-varningsfönstret. 

• LS Absence (frånvaro av LS): Antalet inhiberingar av CCM™-signalleverans 

orsakade av att lokalt sensade händelser inte detekterades. 

• LS in Alert (innanför LS-varningsfönstret): Antalet lokalt sensade händelser som 

inträffat innanför LS-varningsfönstret. 

4.15.1 Läsa in statistik 

För att hämta statistiken från OPTIMIZER Smart IPG: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över implantations-

stället för OPTIMIZER Smart IPG. 

• Välj knappen Statistics (statistik) i aktivitetsfältet. 

• Välj knappen Read (läs) längst ned i statistikfältet. 

Om inläsningen lyckas visar programmeraren meddelandet ”Read Statistics OK” 

(statistikläsning OK). 

Dataöverföringen kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat 

korrekt över implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren 

meddelandet ”Read Statistics Error” (fel vid statistikläsning) tillsammans med 

alternativen Retry (försök igen) och Cancel (avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry. 

När OPTIMIZER Smart IPG är i Marker Mode (markörläge) och inom räckvidd 

för kommunikation med OMNI II telemetrihuvudet uppdateras statistikräknarna 

dynamiskt och visar det aktuella antalet förekomster av varje händelsetyp.  

4.15.1.1 Statistikflikar 

▪ On – General (på – generellt) 

• Events (händelser) 

o Atrial (förmak): Antalet sensade förmakshändelser 

under schemalagd CCM™-leverans 

o Ventricular (kammare): Antalet sensade kammar-

händelser under schemalagd CCM™-leverans 
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o LS in Alert (innanför LS-varningsfönstret): Antalet 

lokalt sensade händelser under schemalagd CCM™-

leverans 

• Periods (perioder) 

o Normal: Antalet normala perioder under schemalagd 

CCM™-leverans 

o Inhibited (inhiberad): Antalet inhiberade perioder 

under schemalagd CCM™-leverans 

o Post-Inhibited (post-inhiberad): Antalet post-inhi-

berade perioder under schemalagd CCM™-leverans 

• Trains delivered (levererade pulståg) 

o During Onset (vid starten): Antalet levererade 

CCM™-pulståg vid starten av schemalagd CCM™-

leverans 

o Total (totalt): totalt antal levererade CCM™-pulståg 

under schemalagd CCM™-leverans 

▪ On – Inhibition (på – inhibering) 

• Orsaker 

o AT (SVT): Antalet slag i supraventrikulära  

takykardier som detekterats under schemalagd 

CCM™-leverans 

o PVC (VES): Antalet VES som detekterats under 

schemalagd CCM™-leverans 

o Long AV (långt AV-intervall): Antalet gånger ett 

tillstånd med långt AV-intervall detekterats under 

schemalagd CCM™-leverans 

o Short AV (kort AV-intervall): Antalet gånger ett 

tillstånd med kort AV-intervall detekterats under 

schemalagd CCM™-leverans 

o LS: Antalet lokalt sensade händelser utanför  

LS-varningsfönstret under schemalagd CCM™-

leverans 

o LS Absence (frånvaro av LS): Antalet lokalt 

sensade händelser som inte detekterats under 

schemalagd CCM™-leverans 

o VT: Antalet slag i ventrikulära takykardier som 

detekterats under schemalagd CCM™-leverans 
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• Noise Episodes (episoder av störningar/brus) 

o A Noise (förmaksstörningar): Antalet gånger förmaks-

störningar/-brus detekterats under schemalagd 

CCM™-leverans 

o V Noise (kammarstörningar): Antalet gånger kam-

marstörningar/-brus detekterats under schemalagd 

CCM™-leverans 

▪ Off – General (av – generellt): Visar samma lista över 

statistikräknare som den som beskrivs under On – General (på – 

generellt) (utom vad gäller Trains Delivered [levererade pulståg]). 

Statistik för när OPTIMIZER Smart IPG är schemalagd för att inte 

leverera behandling för modulering av hjärtkontraktilitet. 

▪ Off – Inhibition (av – inhibering): Visar samma lista över 

statistikräknare som den som beskrivs under On – Inhibition (på – 

inhibering). Statistik för när OPTIMIZER Smart IPG är schemalagd 

för att inte leverera behandling för modulering av hjärtkontraktilitet. 

▪ Last Session (senaste session): Statistik för Last Delivery V (senaste 

leverans V), Last Delivery Trains (senaste leverans av pulståg), 

Percentage (procent) samt Battery Discharge Episodes (batteri-

urladdningsepisoder). 

4.15.1.2 Statistikknappar 

▪ Read (läs): Läser statistiken från IPG. 

▪ Reset (återställ): Återställer statistiken som är lagrad i IPG. 

▪ Numeric (numeriskt): Visar en numerisk tabell över statistiken 

från den aktiva fliken. 

▪ Graphic (diagram): Visar histogram över statistiken från den 

aktiva fliken. 

4.15.2 Återställa enhetens räknare 

För att nollställa statistikräknarna i OPTIMIZER Smart IPG: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över implantations-

stället för OPTIMIZER Smart IPG. 

• Välj knappen Statistics (statistik) i aktivitetsfältet. 

• Välj knappen Reset (återställ) längst ned i statistikfältet. 

Eftersom denna åtgärd återställer enhetens interna räknare visas ett meddelande 

som begär bekräftelse av åtgärden. Om begäran om återställning bekräftas utförs 

återställningen. 

Om återställningen av statistikräknarna lyckas rapporterar programmeraren 

”Reset statistics OK” (återställning av statistikräknare OK). 
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Återställningen kan dock misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat 

korrekt över implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren 

meddelandet ”Reset Statistics Error” (fel vid återställning av statistikräknare) 

tillsammans med alternativen Retry (försök igen) och Cancel (avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry. 

4.16 Mäta elektrodimpedanser 

Impedanserna i elektroderna LS (lokal sensing) och V (kammare) kan mätas av 

OPTIMIZER Smart IPG och visas av OMNI Smart Programmer-applikation. 

En CCM™-signal levereras av OPTIMIZER Smart IPG genom den valda kanalen för 

mätning av elektrodimpedansen. Ett pulståg med följande parametrar används för 

impedansmätning: 

• Number of Pulses (antal pulser): 1 

• Amplitude (amplitud): 5,0 

• Phase Duration (fasduration): 0,5 ms 

OPTIMIZER Smart IPG kan mäta impedansen i den valda kanalen inom området  

50–2000  med en precision på 20 % eller 10 , beroende på vilket som är störst. 

Varning! Elektrodimpedansvärden på över 1000  är mycket inexakta och får endast 

ses som en indikation på elektrisk kontinuitet genom elektroden. 

Under impedansmätningen förblir alla programmerade parametrar oförändrade, med 

undantag av de som beskrivs ovan som ändras transitoriskt. Impedansmätning kan dock 

inte utföras om en triggerhändelse inte inträffar, eller om en inhiberande händelse inträffar, 

för de parametervärden som är inprogrammerade i enheten. 

För att mäta elektrodimpedanserna: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över implantationsstället för 

OPTIMIZER Smart IPG. 

• Bekräfta att parametern CCM™ Train Delivery (leverans av CCM™-pulståg)  

är inställd på Timed (tidsinställd) eller Continuous (kontinuerlig). 

• Välj knappen Follow Up (uppföljning) i aktivitetsfältet. 

• Välj fliken Impedance (impedans) i uppföljningsfältet. 

• Välj knappen V (kammare) eller LS (lokal sensing kammare) för att mäta önskad 

elektrodimpedans. 

Varning! Efter att mätningen av elektrodimpedansen är genomförd bör operatören utföra 

en avläsning för att bekräfta att de inprogrammerade värdena är inställda 

som avsett. 
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4.17 Ställa klockorna i OPTIMIZER Smart IPG och OMNI II 

Programmer (med OMNI Smart Software) 

Tid på dagen mäts av en intern klocka i OPTIMIZER Smart IPG, och används av 

schemaläggningsmekanismen för behandling för modulering av hjärtkontraktilitet för att 

slå på och stänga av CCM™-signalen enligt de inprogrammerade schemaläggnings-

parametrarna för CCM™. 

Tre knappar används till att hantera de interna klockfunktionerna: 

• Get time (avläs tiden): Knapp för att avläsa den aktuella IPG-tiden. 

• Set time (ställ in tiden): Knapp för att ställa in IPG-tiden manuellt. 

• Set with PC time (synkronisera med datortiden): Knapp för att synkronisera  

IPG-tiden med datortiden. 

4.17.1 Avläsa tiden i OPTIMIZER Smart IPG 

Realtidsklockan i OPTIMIZER Smart IPG är mycket exakt. Trots detta kan 

synkroniseringen mellan den aktuella tiden i IPG-enheten och den aktuella lokala 

tiden så småningom (månader och år) gå förlorad. För att avläsa den aktuella tiden 

i OPTIMIZER Smart IPG: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över implantations-

stället för OPTIMIZER Smart IPG. 

• Välj knappen Time (tid) i verktygsfältet. 

• När fönstret Time (tid) visas, välj knappen Get Time (avläs tiden). 

Försiktighet! Se noga till att du väljer rätt knapp! 

 

Figur 76: Fönstret Time (tid) 

Om avläsningen lyckas visas enhetens aktuella tid under ”Device current time” 

(enhetens aktuella tid) i tidsfönstret.  

Avläsningen kan misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat korrekt över 

implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren meddelandet 

”Get Time Error” (fel vid tidsavläsning) tillsammans med alternativen Retry 

(försök igen) och Cancel (avbryt). 

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry. 
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4.17.2 Ställa realtidsklockan i OPTIMIZER Smart IPG 

Realtidsklockan i OPTIMIZER Smart IPG kan ställas antingen manuellt eller med 

hjälp av datorns klocka. I båda fallen: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över implantations-

stället för OPTIMIZER Smart IPG. 

• Välj knappen Time (tid) i verktygsfältet. 

• När fönstret Time (tid) visas, välj knappen Get Time (avläs tiden). 

För att ställa in den aktuella tiden i OPTIMIZER Smart IPG manuellt: 

• Välj den nya tiden i rutan Device current time (enhetens aktuella tid). 

Knappen Set Time (ställ in tiden) börjar blinka för att ange att enhetens 

aktuella tid skiljer sig från den som visas på skärmen. 

• Välj knappen Set Time (ställ in tiden). 

Försiktighet! Se noga till att du väljer rätt knapp! 

Om tidsinställningen lyckas visar programmeraren meddelandet ”Set Time OK” 

(tidsinställning utförd OK).  

Avläsningen kan misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat korrekt över 

implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren meddelandet 

”Set Time Error” (fel vid tidsinställning) tillsammans med alternativen Retry 

(försök igen) och Cancel (avbryt).  

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry. 

För att ställa in den aktuella tiden i OPTIMIZER Smart IPG på samma tid som 

datortiden: 

• Placera (eller omplacera vid behov) telemetrihuvudet över implantations-

stället för OPTIMIZER Smart IPG. 

• Välj knappen Time (tid) i verktygsfältet. 

• När fönstret Time (tid) visas, välj knappen Set with PC time (synkronisera 

med datortiden). 

Försiktighet! Se noga till att du väljer rätt knapp! 

Om tidsinställningen lyckas visar programmeraren meddelandet ”Set Time OK” 

(tidsinställning utförd OK).  

Avläsningen kan misslyckas om telemetrihuvudet inte är positionerat korrekt över 

implantationsstället. Vid kommunikationsfel visar programmeraren meddelandet 

”Set Time Error” (fel vid tidsinställning) tillsammans med alternativen Retry 

(försök igen) och Cancel (avbryt).  

För att använda Retry (försök igen), ompositionera telemetrihuvudet och välj 

knappen Retry. 
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4.17.3 Ställa klockan i OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) 

För att ställa in systemtiden i OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software): 

• Välj knappen Parameters (parametrar) i aktivitetsfältet. 

• Välj fliken Settings (inställningar) i parameterfältet. 

• Välj knappen Set system time… (ställ in systemtiden) i panelen Settings 

(inställningar). 

• Fönstret Set system time (ställ in systemtiden) visas med en kalender och 

den aktuella tiden i OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software). 

Det aktuella datumet i systemet är markerat. 

 

Figur 77: Fönstret Set system time (ställ in systemtiden) 

• Välj ett nytt datum med markören, om så behövs. För att ändra tiden,  

välj timme, minut eller sekunder och ändra sedan värdet med upp- eller 

nedpilarna till höger om tidsdisplayen. 

• När du är klar, välj OK eller avbryt åtgärden genom att välja Cancel 

(avbryt). 

4.18 OPTIMIZER Smart IPG-larm som rapporteras till OPTIMIZER 

Mini Charger 

4.18.1 Minimum Target Percentage for CCM™ Delivery (minimimålprocent 

för CCM™-leverans) 

OPTIMIZER Smart IPG för ett register över händelser och tillstånd som 

förekommit under den senaste aktiva perioden av den schemalagda CCM™-

leveransen. Detta register kan användas för att beräkna det procentuella antalet 

levererade CCM™-signaler jämfört med antalet sensade högerkammarhändelser 

under perioden. 

Minimimålprocenten för CCM™-leveransparametern är det förväntade lägsta 

CCM™-pulstågsleveransförhållandet.  



 

108 

OPTIMIZER Mini Charger kan programmeras till att visa en numerisk kod  

när behandlingsgraden för hjärtkontraktilitetsmodulering faller under den 

inprogrammerade minimimålprocenten (sifferkod 4 – se avsnitt 7.6.5). 

För att aktivera sifferkod 4-larmet i OPTIMIZER Mini Charger: 

• Välj knappen Parameters (parametrar) i aktivitetsfältet. 

• Välj fliken Alarms (larm) i parameterfältet. 

• Finn parametern Minimum Target % for CCM™ Delivery (minimimål-

procent för CCM™-leverans) i panelen Alarms (larm). 

• Aktivera denna funktion genom att sätta en bock () i kryssrutan intill 

Enable (aktivera). 

Det värde som för närvarande är inprogrammerat för denna parameter visas. 

För att ändra det nuvarande värdet för minimimålprocent för CCM-leverans,  

gör följande: 

• Välj aktuellt värde för Minimum Target % for CCM Delivery (minimimål-

procent för CCM-leverans). 

• När fönstret Min Target for CCM Deliv. (%) (minimimål för  

CCM-leverans (%)) visas, välj ett nytt parametervärde. 

• Programmera in det nya parametervärdet i OPTIMIZER Smart IPG. 

4.18.2 Maximal elektroddislokation 

Möjlig skada på eller dislokation av en kammarelektrod skulle kunna upptäckas 

via en förändring av elektrodimpedansen jämfört med tidigare uppmätta värden.  

Mätningar av impedansen i V- (kammar-) och LS-elektroderna utförda av antingen 

OMNI Smart Programmer-applikationen eller OPTIMIZER Mini Charger finns 

lagrade i OPTIMIZER Smart IPG. 

Mätningar av impedansen i V- (kammar-) och LS-elektroderna utförs automatiskt 

av OPTIMIZER Mini Charger vid starten av varje laddningsprocedur. Det senaste 

uppmätta impedansvärdet för varje elektrod jämförs sedan med tidigare lagrade 

impedansvärden för varje elektrod.  

OPTIMIZER Mini Charger kan programmeras till att visa en sifferkod när 

elektrodimpedansen överskrider den maximalt tolererade differensen vid jämförelse 

med den senast uppmätta elektrodimpedansen (sifferkod 1 – se avsnitt 7.6.2). 

För att aktivera sifferkod 1-larmet i OPTIMIZER Mini Charger: 

• Välj knappen Parameters (parametrar) i aktivitetsfältet. 

• Välj fliken Alarms (larm) i parameterfältet. 

• Finn parametern Maximum Lead Displacement (maximal elektrod-

dislokation) i panelen Alarms (larm). 

• Aktivera denna funktion genom att sätta en bock () i kryssrutan intill 

Enable (aktivera).  
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Det värde som för närvarande är inprogrammerat för denna parameter visas.  

För att ändra det nuvarande värdet för maximal elektroddislokation, gör följande: 

• Välj aktuellt värde för Maximum lead displacement (maximal 

elektroddislokation). 

• När fönstret Max Lead Displac… (maximal elektroddislokation) visas, 

välj det nya parametervärdet. 

• Programmera in det nya parametervärdet i OPTIMIZER Smart IPG. 

4.19 Skanning av lokal sensing (LS) 

OMNI Smart Programmer-applikationen är försedd med ett verktyg, LS Scan  

(LS-skanning), som kan användas till att välja lämpliga driftparametrar för LS-kanalen. 

För att öppna verktyget LS Scan (LS-skanning): 

• Välj knappen Follow Up (uppföljning) i aktivitetsfältet. 

• Välj fliken LS Setup (LS-konfigurering) i uppföljningsfältet. 

• Välj knappen LS Scan (LS-skanning) i panelen LS Setup (LS-konfigurering). 

Skärmen Local Sense Scan (skanning av lokal sensing) visas. Den grafiska vyn visas 

längst upp på skärmen och parametern Sensitivity (sensitivitet) relaterad till lokal sensing 

visas till höger på skärmen. 

 

Figur 78: Skärmen LS Scan (LS-skanning) 

När LS-skanning körs är OPTIMIZER Smart IPG inställd på ett specialläge i vilket  

LS-signalerna samplas varje 2 ms under ett intervall på 200 ms centrerat omkring 

högerkammarhändelsen. Dessa signaler sänds till OMNI Smart Programmer-applikationen 

för visning i form av histogram i fönstret Local Sense Scan (skanning av lokal sensing). 
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Skanningar av lokal sensing kan utföras antingen manuellt eller automatiskt: 

• Använd knappen Manual (manuell) för att få fram ett LS-histogram för en 

specifik LS-sensitivitet som valts via parametern Sensitivity (sensitivitet). 

• Använd knappen Automatic (automatisk) för att starta en procedur som skannar 

igenom de olika LS-sensitivitetsvärdena. 

När den automatiska skanningen är klar visas alla sammanställda histogram i fönstret 

Local Sense Scan (skanning av lokal sensing). Operatören kan sedan välja den lämpligaste 

sensingtröskeln. 

Den sensitivitet som används för att samla in sensingdata för ett histogram är parametern 

LS Sensitivity (LS-sensitivitet) som visas till höger i fönstret.  

Genom att erhålla dessa samplingar för olika LS-sensitivitetsvärden visas tydligt den 

tidsmässiga relationen mellan LS-händelsen och högerkammarhändelsen. LS-skannings-

resultaten bör tolkas på följande sätt: 

• Blå staplar i histogrammet anger att LS-signalen sensades oftare än det antal 

gånger som anges av parametern Events per Bar (händelser per stapel). 

Obs! Vid lägre värden på LS-sensingtröskeln (högre känslighet) kan eventuellt andra 

signaler än LS-signalen detekteras. I figur 50 skulle till exempel ett lämpligt värde för 

LS-sensitivitetsparametern vara 1,7 mV. 

 

Figur 79: Skärmen Local Sense Scan  

(skanning av lokal sensing) efter en automatisk skanning 

För att använda resultaten av LS-skanningen: 

• Markera kryssrutan intill de önskade sensitivitetsvärdena. 

• Välj knappen Go to LS Setup (gå till LS-konfigurering). 

• När applikationen har återgått till panelen LS Setup (LS-konfigurering), markera 

kryssrutan under kolumnen LS 1 i rutan Measurement (mätning). 

• Välj knappen Propose LS (föreslå LS). Detta kommando ändrar LS-parametrarna 

i OMNI Smart Programmer-applikationen till de optimala inställningarna baserat 

på den valda LS-sensitiviteten. 
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Obs! Denna åtgärd ändrar endast programmerarens parametervärden. De valda 

parametrarna måste fortfarande programmeras in i OPTIMIZER Smart IPG med 

användning av kommandot Program (programmera). 

• Observera skärmen LS Wizard (LS-guide). Där visas LS-parametrarna i grafiskt 

format. De bruna markörerna representerar pre- och post-kammarrefraktär-

perioderna, de gula markörerna representerar Alert Start (varningsstart) och  

Alert Width (varningsbredd) och de blå markörerna representerar post-LS-

refraktärperioden. 

• Om de föreslagna LS-parametrarna är acceptabla, utfärda kommandot Program 

(programmera) för att programmera de nya LS-parametrarna i OPTIMIZER 

Smart IPG. 

Om de föreslagna LS-parametrarna inte accepteras, välj knappen Cancel (avbryt). Detta 

kommando återställer LS-parametrarna i OMNI Smart Programmer-applikationen till  

de senast avlästa/programmerade värdena. 

Kommandot LS Scan (LS-skanning) kan vid behov användas igen för att skanna och 

välja ett annat LS-sensitivitetsvärde. 

 

Figur 80: Skärmen LS Setup (LS-konfigurering) som visas efter  

att man valt knappen Propose LS (föreslå LS) 

4.20 Crosstalk Test (överhörningstest) 

OMNI Smart Programmer-applikationen är försedd med verktyget Crosstalk Test 

(överhörningstest) som kan användas för testning av enhetsinteraktioner (se bilaga III) 

mellan OPTIMIZER Smart IPG och en annan implanterad enhet. 

För att starta Crosstalk Test (överhörningstest): 

• Välj knappen Follow Up (uppföljning) i aktivitetsfältet. 

• Välj fliken Crosstalk Test (överhörningstest) i uppföljningsfältet. 
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Obs! Läs instruktionerna till vänster i panelen Crosstalk Test (överhörningstest) under 

rubriken ”Attention!” (Obs!) innan du utför testet. 

• Välj knappen Crosstalk Start (starta överhörningstest) i panelen Crosstalk Test. 

Parametern CCM delay to LS (CCM-fördröjning till LS) ställs temporärt in på ett 

standardtestvärde på 85 ms och parametern V Refractory (refraktärperiod i kammaren) 

ställs temporärt in på ett standardtestvärde på 336 ms. 

För att stoppa Crosstalk Test (överhörningstest): 

• Välj knappen Crosstalk Undo (ångra överhörningstest) i panelen Crosstalk Test. 

Parametrarna CCM delay to LS (CCM-fördröjning till LS) och V Refractory 

(refraktärperiod i kammaren) återställs till sina värden före testet. 

4.21 Fjärrdrift 

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) tillåter fjärrövervakning och -

styrning av enheten via internet. Efter anslutning är användningen identisk med normal 

(lokal) användning förutom att vissa kommandon eventuellt är inaktiverade, beroende  

på driftläget. 

För att kunna initiera en session för fjärrdrift måste OMNI II Programmer (med OMNI 

Smart Software) vara ansluten till internet. OMNI II Programmer (med OMNI Smart 

Software) stöder trådlösa nätverk och Ethernet-kabelanslutningar. Vid anslutning till ett 

trådbundet Ethernet-nätverk måste nätverkskabeln anslutas till OMNI II Programmer-

surfplattan via den Ethernet-isolator av medicinsk kvalitet som är ansluten till varje 

programmerare. 

Obs! Som med alla andra enheter som ansluts till internet kan tekniska problem ibland 

förekomma som förhindrar användning av fjärrfunktionen och därmed även 

fjärruppföljningen av implantatet. I sådana fall måste ett personligt besök för uppföljning 

med en företagsrepresentant bokas in. 

Varning! Anslutning av OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) till ett 

nätverk som innehåller annan utrustning kan leda till tidigare oidentifierade 

risker för patienter, operatörer eller tredje parter. I sådana fall ska den 

ansvariga organisationen identifiera, analysera, utvärdera och kontrollera 

dessa risker. Dessutom kan efterföljande ändringar av nätverket/ 

datauppkopplingen innebära nya risker och kräva ytterligare analys. 

Ändringar av nätverket/datauppkopplingen inkluderar: 

• ändringar i nätverkets/datauppkopplingens konfiguration 

• anslutning av ytterligare enheter till nätverket/datauppkopplingen 

• bortkoppling av enheter från nätverket/datauppkopplingen 

• uppdatering av utrustning som är ansluten till nätverket/ 

datauppkopplingen 

• uppgradering av utrustning som är ansluten till nätverket/ 

datauppkopplingen 
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4.21.1 Ansluta OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) till ett 

trådbundet Ethernet-nätverk 

Obs! Anslutningen av OMNI II Programmer-surfplattan till ett trådbundet 

internetnätverk får endast ske via Ethernet-isolatorn av medicinsk kvalitet. 

Om fjärrdrift önskas och anslutningen till internet sker via ett trådbundet nätverk 

måste OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) anslutas till ett 

standard 10/100 Ethernet-nätverk via den lediga RJ-45 Ethernet-porten på 

Ethernet-isolatorn av medicinsk kvalitet som är ansluten till OMNI II 

Programmer-surfplattans undersida. 

4.21.2 Ansluta OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) till ett 

trådlöst nätverk 

Om fjärrdrift önskas och anslutningen till internet sker via ett trådlöst nätverk 

måste OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) först konfigureras för 

anslutning till ett trådlöst nätverk. 

4.21.2.1 Konfigurering av OMNI II för trådlöst nätverk 

Klicka på knappen Configuration (konfigurering) på selektionsskärmen. 

Fönstret Configuration Dialog (dialogruta för konfigurering) visas. 

 

Figur 81: Fönstret Configuration Dialog (dialogruta för konfigurering) 

Klicka på knappen Network Configuration (nätverkskonfigurering) för att 

ställa in serveranslutningen eller ändra nätverksinställningar. Fönstret 

Network Configuration (nätverkskonfigurering) visas. 

Obs! Om inga trådlösa nätverk visas, klicka på knappen Refresh 

(uppdatera) för att se tillgängliga trådlösa nätverk inom räckvidd för 

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software). 
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Figur 82: Fönstret Network Configuration (nätverkskonfigurering) 

Fönstret Network Configuration (nätverkskonfigurering) visar följande 

information: 

• Wireless networks (trådlösa nätverk): en lista över tillgängliga 

trådlösa nätverk som stöds, med följande information: 

o Nätverkets namn 

o Signalstyrkan i procent 

o Anslutningsstatus (Connected [ansluten] visas bredvid signal-

styrkan i procent om OMNI II Programmer [med OMNI Smart 

Software] är ansluten till det nätverket). 

• Status: anslutningens status. En röd cirkel med meddelandet  

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

server IP address (40.114.12.242).” (Systemet är anslutet till 

internet men kan inte nå serverns IP-adress (40.114.12.242).) visas 

om OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software)  

är ansluten till internet, medan en röd cirkel med meddelandet 

”The system is not connected to any network.” (Systemet är inte 

anslutet till något nätverk.) anger att något problem hindrar 

programmeraren från att ansluta till internet. 

 

 

Figur 83: Nätverksstatusindikatorer för OMNI II 



 

115 

4.21.2.2 Kommandon för konfigurering av OMNI II för trådlöst 

nätverk 

Fönstret Network Configuration (nätverkskonfigurering) i OMNI Smart 

har följande kommandoknappar: 

• Connect (anslut): Anslut till det valda trådlösa nätverket.  

En dialogruta för lösenord visas där du måste ange nätverksnyckeln 

(be nätverksadministratören om nyckeln). 

• Disconnect (koppla bort): koppla bort enheten från det valda 

trådlösa nätverket. 

• Refresh (uppdatera): uppdatera anslutningsstatus. 

• Read configuration (läs konfiguration): läs nätverkskonfigurations-

inställningar från en USB-enhet. USB-enheten måste tillhandahållas 

av nätverksadministratören eller Impulse Dynamics. 

• Wired connection settings … (inställningar för trådbunden 

anslutning): En dialogruta för TCP/IP-inställningar visas där du 

måste ange TCP/IP-inställningarna (fråga nätverksadministratören). 

• Show MAC Addresses (visa MAC-adresser): En dialogruta med 

MAC-adresser till nätverksadaptrar visas, med MAC-adressen för 

varje nätverksadapter som är installerad i OMNI II Programmer-

surfplattan. 

• Close (stäng): stänger fönstret. 

4.21.3 Driftlägen för OMNI Smart Software 

4.21.3.1 Startlägen för OMNI Smart 

OMNI-Smart Software kan öppnas i något av följande lägen: 

• Clinical Mode (kliniskt läge): för lokal drift i klinisk miljö 

o OMNI II Programmer-surfplattan måste vara ansluten  

till OMNI II Programmer-gränssnittsboxen med hjälp av 

gränssnittskabeln. 

• Remote Mode (fjärrläge): för fjärrdrift av OMNI Smart Programmer-

applikationen i en klinisk miljö 

o OMNI II Programmer-surfplattan behöver inte något anslutet 

gränssnitt. Den kan ändå fjärrövervaka eller -styra enheten via 

internet (fjärrprogrammerare, långt ifrån patienten).  

• Remote Listener Mode (fjärravlyssningsläge): för fjärrövervakning 

av OMNI Smart Programmer-applikationen i en klinisk miljö 

o Ett specialfall av Remote Mode (fjärrläge), där OMNI Smart 

Programmer-applikationen inte kan styra enheten (endast 

övervakningsfunktioner är tillåtna). 
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För att öppna önskat startläge, välj lämplig knapp på selektionsskärmen  

i OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software). När detta 

programmerarläge har valts kan det inte ändras förrän läget har stängts  

och selektionsskärmen åter visas av OMNI II Programmer (med  

OMNI Smart Software). 

Följande regler gäller för de olika startlägena: 

• En programmerare i Clinical Mode (kliniskt läge) kan ansluta  

till en programmerare i Remote Mode (fjärrläge) och flera 

programmerare i Remote Listener Mode (fjärravlyssningsläge), 

men inte till en annan Programmerare i Clinical Mode.  

• En programmerare i Remote Mode (fjärrläge) kan endast ansluta 

till en programmerare i Clinical Mode (kliniskt läge). Följande 

meddelande visas när knappen OMNI Smart – Remote Mode 

(OMNI Smart – fjärrläge) väljs: 

”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.” (Denna OMNI II Programmer kan 

inte användas för att avläsa eller programmera lokala OPTIMIZER Mini 

IPG medan den är inloggad som en fjärrprogrammerare. Fjärrprogram-

meringssessionen måste avslutas och denna OMNI II Programmer startas 

om innan denna programmerare används för att avläsa eller programmera 

en OPTIMIZER Mini IPG via denna programmerares telemetrihuvud.) 

• En programmerare i Remote Listener Mode (fjärravlyssningsläge) 

kan endast ansluta till en programmerare i Clinical Mode  

(kliniskt läge). 

• Alla programmerare som är anslutna till en programmerare  

i Clinical Mode (kliniskt läge) (fjärr och fjärravlyssnare) kan ta 

emot chattmeddelanden och övervakningsinformation (markörer, 

programmeringsvärden, statistikavläsningar etc.) 

• Endast programmeraren i Remote eller Clinical Mode (fjärr- eller 

kliniskt läge) kan skicka chattmeddelanden. 

• Endast programmeraren i masterläge (se avsnitt 4.21.5) kan initiera 

kommunikationsåtgärder med enheten (avläsning, programmering 

etc.). Programmeraren i masterläge kan fungera antingen i Remote 

eller Clinical Mode (fjärr- eller kliniskt läge). 

4.21.3.2 Master-/slavlägen för OMNI Smart 

En OMNI Smart Programmer-applikation som öppnas i Remote eller 

Clinical Mode (fjärr- eller kliniskt läge) kan fungera antingen som master 

eller slav under fjärrsessionen. OMNI Smart Programmer-applikationen 

kan växla mellan master- och slavlägen endast när programmeraren är  

i Clinical Mode (kliniskt läge). 
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När OMNI Smart Programmer-applikationen är i masterläge (fjärr- eller 

kliniskt läge) har den total kontroll över OPTIMIZER Smart IPG, men när 

OMNI Smart Programmer-applikationen är i slavläge är kommandona 

som interagerar med OPTIMIZER Smart IPG inaktiverade (avläsning, 

programmering, starta markörläge, läsa statistik etc.) 

4.21.4 Fönstret OMNI II Programmer Client (klient) 

Obs! För att kunna ansluta OMNI Smart Programmer-applikationen till OMNI 

Remote Server (fjärrserver) måste OMNI Smart Programmer-applikationen först 

anslutas till internet. Se avsnitt 4.21.1 och 4.21.2 för olika sätt att ansluta OMNI II 

Programmer (med OMNI Smart Software) till internet. 

Fönstret OMNI II Programmer Client (klient) används för att logga in till 

klientservern. 

För att öppna fönstret OMNI II Programmer Client (klient): 

• Välj knappen Remote (fjärr) i aktivitetsfältet. 

• Välj knappen Connect (anslut) i verktygsfältet. 

 

Figur 84: Fönstret OMNI II Programmer Client (klient) 

4.21.4.1 Ansluta OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) 

till fjärrservern 

När fönstret OMNI II Programmer Client (klient) visas, ange följande 

information: 

Obs! För att kunna använda fjärrstyrningsfunktionen i OMNI Smart 

Programmer-applikationen måste användaren få tilldelat ett unikt 

användarnamn och lösenord från Impulse Dynamics. Ett lämpligt 

klientnamn måste också registreras hos Impulse Dynamics. 

Obs! När du ansluter till Remote Server (fjärrservern) för första gången,  

ta bort befintligt användarnamn, lösenord och klientnamn och skriv  

in det användarnamn, lösenord och klientnamn som du tilldelats av  

Impulse Dynamics. 

• User (användare): ett användarnamn som är kompatibelt med 

programmerarens aktuella startläge. Om användarnamnet inte  

är registrerat i servern för att fungera i det aktuella startläget 

(Clinical, Remote eller Remote Listener [kliniskt, fjärr- eller 

fjärravlyssningsläge]) godkänns inte anslutningen. 
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• Password (lösenord): ett lösenord förknippat med det användarnamn 

som är lagrat i servern.  

• Client name (klientnamn): ett namn (inte samma som använ-

darnamnet) som unikt identifierar OMNI II Programmer  

(med OMNI Smart Software). Detta fält kontrolleras inte av servern, 

men det är viktigt för att identifiera klientprogrammeraren när man 

fjärransluter till den eller när man skickar ett chattmeddelande 

(klientnamnet visas i chattfönstret).  

• Server IP / Port (server-IP/-port): serverns IP-adress. (Den har av 

Impulse Dynamics ställts in på den aktuella IP-adressen när  

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) levereras,  

men kan komma att ändras efter att programmeraren har mottagits. 

När denna ändring görs skickar Impulse Dynamics ett meddelande 

och information om den nya IP-adressen som ska användas för att 

ansluta till OMNI Remote Server (fjärrserver).) 

När all ovanstående information har skrivits in, tryck på Enter eller klicka 

på knappen Connect (anslut). Anslutningens status visas i det vita 

utrymmet i fönstrets nedre del (Status). Om anslutningen lyckas försvinner 

fönstret OMNI II Programmer Client (klient) (fjärrsessionen har startat). 

Om ett fel inträffar (t.ex. fel lösenord eller anslutningsproblem) förblir 

fönstret OMNI II Programmer Client (klient) öppet och tillämpligt 

felmeddelande visas i statusutrymmet med uppmaning till användaren att 

försöka utföra anslutningen på nytt. 

En fjärranslutning kan sedan begäras från en OMNI II Programmer  

(med OMNI Smart Software) i fjärrläge: 

• En biomedicinsk tekniker vid Remote Follow-up Center 

(fjärruppföljningscenter) (eller på någon annan plats, förutsatt att 

den biomedicinska teknikern har en tillförlitlig internetanslutning 

och telefonförbindelse) som har en OMNI II Programmer (med 

OMNI Smart Software) i fjärrläge ansluten till internet kan initiera 

parkoppling med en OMNI II Programmer (med OMNI Smart 

Software) i kliniskt läge vid kliniken som har utfärdat begäran. 

• Om internetanslutningen bryts under fjärrsessionen visar den 

lokala (slav) OMNI Smart Programmer-applikationen en 

varningsskärm och CCM™-leveransen från den OPTIMIZER 

Smart IPG som håller på att följas upp stängs av (OFF). Den lokala 

(slav) OMNI Smart Programmer-applikationen återgår automatiskt 

till masterläge efter 5 konsekutiva misslyckade återanslutningsförsök 

för en kommunikationsorder. 

• Den lokala (slav) OMNI Smart Programmer-applikationen återgår 

också till masterläge om man trycker på akutprogrammeringsknappen 

på OMNI II-telemetrihuvudet. 
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4.21.4.2 Visa fönstret OMNI II Programmer Client (klient) 

För att visa fönstret OMNI II Programmer Client efter att programmeraren 

har loggat in på Remote Server: 

• Välj knappen Remote (fjärr) i aktivitetsfältet. 

• Välj knappen Client (klient) i verktygsfältet. 

4.21.5 Starta en fjärrsession med OMNI Smart Programmer-applikationen 

För att starta en fjärrsession med OMNI Smart Programmer-applikationen måste 

läkaren på kliniken först ringa upp Remote Follow-up Center (fjärruppföljnings-

centret) per telefon för att begära en fjärruppföljningssession. Därefter måste 

läkaren ansluta sin OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) till 

internet via en Ethernet- eller trådlös nätverksanslutning. 

För att starta en fjärrsession: 

• Starta den kliniska programmeraren i Clinical Mode (kliniskt läge) 

o Välj knappen Remote (fjärr) i aktivitetsfältet. 

o Välj knappen Connect (anslut) i verktygsfältet. 

o När fönstret OMNI II Client (klient) visas, ange användarnamn, 

lösenord och klientnamn i motsvarande fält och välj sedan Connect 

(anslut). 

Efter att en anslutning har upprättats med klientservern visas ”Network event 

(Master mode)” (nätverkshändelse [masterläge]) i loggfältet. 

• Starta fjärrprogrammeraren i Remote Mode (fjärrläge) 

o Välj knappen Remote (fjärr) i aktivitetsfältet. 

o Välj knappen Connect (anslut) i verktygsfältet. 

o När fönstret OMNI II Client (klient) visas, ange användarnamn, 

lösenord och klientnamn i motsvarande fält och välj sedan Connect 

(anslut). 

o När fönstret Select Local Programmer (välj lokal programmerare) 

visas, välj önskad OMNI Smart Programmer och sedan OK. 

Efter att en anslutning har upprättats med klientservern visas ”Network event 

(Connected to Clinical programmer)” (nätverkshändelse [ansluten till 

programmerare i kliniskt läge]) i loggfältet på programmeraren i fjärrläge. 

Samtidigt visas meddelandet ”Network event (Remote pair connected)” 

(nätverkshändelse [programmerare i fjärrläge ansluten]) i loggfältet på 

programmeraren i kliniskt läge. 

Växlingen från master- till slavläge styrs av den kliniska programmeraren. 

För att försätta den kliniska programmeraren i slavläge och fjärrprogrammeraren  

i masterläge, utför följande steg: 

• Välj knappen Slave (slav) i verktygsfältet på programmeraren i kliniskt läge. 
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Följande meddelande visas när masterläget i OMNI Smart Programmer-

applikationen i kliniskt läge ska försättas i slavläge: 

”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.” 

(Fjärrprogrammering av OPTIMIZER Mini IPG kräver att en läkare är 

närvarande och konstant observerar patienten. Läkaren MÅSTE hela tiden 

hålla telemetrihuvudet över implantationsstället under en fjärrprogram-

meringssession. Dessutom MÅSTE läkaren och fjärroperatören vara i konstant 

förbindelse med varandra per telefon under hela fjärrprogrammeringssessionen.) 

• Välj OK för att fortsätta. 

Om växlingen från master- till slavläge lyckas visas följande meddelanden  

i loggfältet i de olika programmerarna: 

• Programmeraren i kliniskt läge – ”Network event (Slave mode)” 

(nätverkshändelse – slavläge) 

• Programmeraren i fjärrläge – ”Network event (Master mode)” 

(nätverkshändelse – masterläge) 

4.21.6 Avsluta OMNI Smart Programmer-applikationens fjärrsession 

En OMNI Smart Programmer-fjärrsession kan avslutas antingen från 

programmeraren i kliniskt läge eller från programmeraren i fjärrläge. 

För att avsluta OMNI Smart Programmer-applikationens fjärrsession: 

• Välj knappen Connect (anslut) i verktygsfältet igen, efter att en session 

har initierats. 

4.21.7 Skicka ett chattmeddelande med OMNI Smart Programmer-

applikationen 

För att skicka ett chattmeddelande, öppna fönstret Chat message 

(chattmeddelande) genom att välja knappen Send Msg (skicka meddelande)  

i verktygsfältet. När fönstret Chat message (chattmeddelande) visas, skriv 

meddelandet i det vita utrymmet och tryck på Enter eller klicka på knappen  

Send (skicka). Alla tidigare skickade och mottagna meddelanden visas  

i chattmeddelandefönstret ovanför det vita utrymmet där meddelandet skrivs.  

Om du får ett chattmeddelande medan chattmeddelandefönstret är stängt visas 

fönstret automatiskt. 

 



 

121 

 

Figur 85: Fönstret Chat message (chattmeddelande) 

4.21.8 Skicka/hämta OMNI II-logg 

OMNI Smart Programmer-applikationen tillåter att loggfiler skickas eller hämtas 

till respektive från OMNI Remote Server (fjärrservern).  

4.21.8.1 Fönstret OMNI II Programmer Upload/Download Log 

(skicka/hämta loggfiler i OMNI II) 

Fönstret för att skicka/hämta loggfiler används för att skicka loggfiler till 

servern, ta emot loggfiler från servern, uppdatera serverloggfilerna  

och ändra nätverksinställningarna. För att öppna fönstret OMNI II 

Programmer Log Upload/Download (skicka/hämta loggfiler i OMNI II):  

• Välj knappen Log Files (loggfiler) i aktivitetsfältet. 

• Välj knappen Up/Down (skicka/hämta) i verktygsfältet. 

 

Figur 86: Fönstret OMNI II Programmer Log Upload/Download  

(skicka/hämta logg i OMNI II Programmer) 
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4.21.8.2 Uppdatera lokalt i OMNI II 

För att visa de lokala loggfilerna som finns lagrade i OMNI II Programmer 

(med OMNI Smart Software), klicka på knappen Refresh Local 

(uppdatera lokalt). 

4.21.8.3 Uppdatera OMNI II-servern 

För att visa loggfilerna som finns lagrade i servern måste OMNI II 

Programmer (med OMNI Smart Software) först anslutas till internet.  

Se avsnitt 4.21.1 och 4.21.2 för olika sätt att ansluta OMNI II Programmer 

(med OMNI Smart Software) till internet. Användaren måste ange 

följande information: 

• User (användare): ett användarnamn som är kompatibelt med 

programmerarens aktuella startläge. Om användarnamnet inte är 

registrerat i servern godkänns inte anslutningen. 

• Password (lösenord): ett lösenord förknippat med det användarnamn 

som är lagrat i servern. 

• Server IP / Port (server-IP/-port): serverns IP-adress. (Den har av 

Impulse Dynamics ställts in på den aktuella IP-adressen när  

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) levereras,  

men kan komma att ändras efter att programmeraren har mottagits. 

När denna ändring görs skickar Impulse Dynamics ett meddelande 

och information om den nya IP-adressen som ska användas för att 

ansluta till OMNI Remote Server (fjärrserver).) 

Klicka på knappen Refresh Server (uppdatera servern). Om anslutningen 

lyckats uppdateras fillistan i servern. Om ett fel inträffar visas 

felmeddelandet i statusutrymmet med uppmaning till användaren att 

försöka utföra anslutningen på nytt. 

4.21.8.4 Skicka OMNI II-loggfiler 

För att kunna skicka loggfiler till servern måste du vara ansluten till 

internet och tillhandahålla samma information som ovan. 

Denna åtgärd ska endast utföras när OMNI Smart Software används  

i Clinical Mode (kliniskt läge). 

4.21.8.5 Hämta OMNI II-loggfiler 

För att kunna ta emot loggfiler från servern måste du vara ansluten till 

internet och tillhandahålla samma information som ovan. 

Denna åtgärd ska endast utföras när OMNI Smart Software används  

i Remote Mode (fjärrläge). 
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5. BLUETOOTH-SKRIVARE 

5.1 Beskrivning 

Zebra Bluetooth-skrivare (valfritt tillbehör) består av följande komponenter: 

• Zebra-skrivaren (med installerat uppladdningsbart batteri) 

• Pappersrulle till skrivaren 

• Nätadapter 

5.2 Ladda skrivaren 

Zebra-skrivaren behöver eventuellt laddas upp innan den kan användas. 

För att ladda batteriet i Zebra-skrivaren: 

Obs! Skrivaren får endast laddas (ansluten till nätströmmen) när den befinner sig utanför 

patientmiljön. 

• Öppna portskyddet på skrivarens högra sida och anslut nätadapterns 

likströmskontakt till skrivarens strömingångskontakt. 

• Anslut skrivarens nätadapter till elnätet för att börja ladda skrivarens interna 

batteri. 

• När skrivarens batteri laddas lyser lampan ovanpå skrivaren (till vänster om 

strömbrytaren) gult. När skrivarens batteri är fullt uppladdat lyser lampan grönt. 

• När uppladdningen av skrivarens batteri är klar, koppla bort nätadapterns 

likströmskontakt från skrivarens strömingångskontakt. 

5.3 Set Bluetooth (konfigurera Bluethooth) 

Obs! Stegen för att parkoppla en ny Zebra Bluetooth-skrivare gäller endast för Bluetooth-

skrivare av modell MZ 320 Zebra. De gäller inte för Bluetooth-skrivare av modell 

iMZ320 Zebra. 

Parkopplingen av den Zebra Bluetooth-skrivare som medföljer OMNI II Programmer 

(med OMNI Smart Software) har redan utförts före leveransen. Om en ny Zebra 

Bluetooth-skrivare måste parkopplas med OMNI II Programmer (med OMNI Smart 

Software), utför följande steg: 

• Tryck på strömbrytaren ovanpå Zebra-skrivaren för att slå på skrivaren. 

• Klicka på knappen Configuration (konfigurering) på selektionsskärmen. Fönstret 

Configuration Dialog (dialogruta för konfigurering) visas. 

• Klicka sedan på knappen Set Bluetooth (konfigurera Bluetooth). Fönstret 

Bluetooth Settings (Bluetooth-inställningar) visas. 
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Figur 87: Fönstret Bluetooth Settings (Bluetooth-inställningar) 

• Klicka på knappen Discover (sök) för att söka efter Bluetooth-enheter. 

• Om ”Zebra Printer (Authenticated)” [Zebra-skrivare (autentiserad)] visas, välj den 

och klicka sedan på knappen Delete (ta bort). 

• Klicka på knappen Discover (sök) igen för att söka efter Bluetooth-enheter. 

• Välj ”Zebra Printer” (Zebra-skrivare) från listan med Bluetooth-enheter och klicka 

sedan på knappen Pair (parkoppla). 

• När fönstret Bluetooth Authentication Code (Bluetooth-autentiseringskod) visas, 

ange parkopplingskoden ”0000” och klicka sedan på OK. 

• När popup-fönstret Set Bluetooth (konfigurera Bluetooth) visas och anger att 

”The pairing operation was done correctly” (parkopplingen har utförts korrekt), 

klicka på OK. 

• Klicka på X för att stänga fönstret Bluetooth Settings (Bluetooth-inställningar). 

5.4 Set Default Printer (konfigurera standardskrivare) 

För att konfigurera standardskrivaren för OMNI II Programmer (med OMNI Smart 

Software): 

• Klicka på knappen Configuration (konfigurering) på selektionsskärmen. Fönstret 

Configuration Dialog (dialogruta för konfigurering) visas. 

• Klicka på knappen Set Default Printer (konfigurera standardskrivaren). Fönstret 

Set Printer (konfigurera skrivare) visas. 

 

Figur 88: Fönstret Set Printer (konfigurera skrivare) 
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• Välj skrivaren ZDesigner och klicka sedan på knappen Set Default  

(ställ in standard). 

• Klicka på X för att stänga fönstret Set Printer (konfigurera skrivare). 

• Klicka på X för att stänga fönstret Configuration Dialog (dialogruta för 

konfigurering). 

6. LOG FILE MANAGER (LOGGFILHANTERAREN) 

Med Log File Manager (loggfilhanteraren) kan användaren kopiera och ta bort loggfiler som 

finns lagrade i OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software). 

För att kopiera och ta bort lagrade loggfiler: 

• Klicka på knappen Log File Manager (loggfilhanteraren) på selektionsskärmen. Fönstret 

Insert Password (ange lösenord) visas. 

 

Figur 89: Fönstret Log File Manager (loggfilhanteraren) 

• Ange lösenordet MountLaurel. 

• Klicka på knappen Open (öppna). Fönstret Log File Manager 2.0 (loggfilhanteraren 2.0) 

visas. 

 

Figur 90: Fönstret Log File Manager 2.0 (loggfilhanteraren 2.0) 
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• För att ta bort filer: 

o Markera kryssrutan till vänster om filnamnet för varje fil som ska tas bort. 

o Klicka på knappen Delete (ta bort). 

o När varningsfönstret visas, klicka på Yes (ja) för att bekräfta borttagningen av filen. 

o Klicka på X för att stänga fönstret Log File Manager 2.0 (loggfilhanteraren 2.0). 

• För att kopiera filer: 

o Markera kryssrutan till vänster om filnamnet för varje fil som ska kopieras. 

o Anslut ett USB-minne till USB-porten på OMNI II Programmer (med OMNI Smart 

Software). 

o Klicka på knappen Copy (kopiera). 

o Vänta tills popup-informationsfönstret visas och meddelar Copy completed 

(kopiering genomförd) och klicka sedan på OK. 

o Klicka på X för att stänga fönstret Log File Manager 2.0 (loggfilhanteraren 2.0). 

7. OPTIMIZER MINI CHARGER 

7.1 Beskrivning 

OPTIMIZER Mini Charger är en laddare som drivs av ett uppladdningsbart batteri. 

Systemet innefattar en permanent ansluten laddningsplatta. OPTIMIZER Mini Charger  

är försedd med en nätadapter (Mascot eller Cell Con batteriladdare; ingångsström:  

100–240 V växelström, 50–60 Hz, 0,3 A; utgångsström: 8,4 V, 1,3 A) för uppladdning av 

det interna batteriet. Laddaren är en klass I, patientanvänd del typ BF, klassificerad som 

ordinär utrustning lämplig för kontinuerlig drift, för kortvarig laddning i patientmiljö. 

Laddaren är konstruerad för att möjliggöra uppladdning med endast minimal interaktion 

från patientens sida. 

Varning! Om OPTIMIZER Smart IPG inte laddas upp så som krävs kan den stängas  

av när batteriet är urladdat, vilket medför att behandlingen för modulering  

av hjärtkontraktilitet avbryts. 
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Figur 91: OPTIMIZER Mini Charger med nätadapter 

7.1.1 Laddarsystemets delar 

OPTIMIZER Mini Charger-systemet består av följande delar: 

• OPTIMIZER Mini Charger (med vidhängande laddningsplatta) – används 

för att ladda upp OPTIMIZER Smart IPG. 

• Nätadapter – används för att ladda det interna batteriet i OPTIMIZER 

Mini Charger och isolera den från nätströmmen. 

• Väska – används för att transportera OPTIMIZER Mini Charger. 

• Patientbälte – (valfritt tillbehör) används för att bära laddaren i bältesfickan 

medan OPTIMIZER Smart IPG laddas. (Tillverkare: Spider Black Widow 

Holster). 

7.2 Laddarens funktioner 

Funktionerna i OPTIMIZER Mini Charger beskrivs nedan. 

• Indikator för signalstyrkan mellan IPG-enheten och laddaren: En stapel-

diagramdisplay som visar anslutningen mellan laddaren och OPTIMIZER Smart IPG 

• Kontakta läkare-indikator: En LED-display med 7 segment för sifferkoder 

• Indikator för laddarbatteriets tillstånd: En stapeldiagramdisplay som visar 

laddningstillståndet hos batteriet i OPTIMIZER Mini Charger 

• Startknapp: Startknapp för OPTIMIZER Mini Charger 

• Indikator för IPG-batteriets tillstånd: En stapeldiagramdisplay som visar det 

aktuella laddningstillståndet hos batteriet i OPTIMIZER Smart IPG 
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Figur 92: Funktioner hos OPTIMIZER Mini Charger 

7.3 Laddningsmetod: Transkutan energiöverföring 

Induktiv energiöverföring är den enda praktiskt möjliga transkutana laddningsmetoden. 

Induktiv energiöverföring baseras på ett oscillerande elektromagnetiskt fält som genereras 

av en primärspole. Magnetfält kan tränga igenom mänskliga vävnader nästan utan att 

någon dämpning sker. Fältenergin kan därför tas emot av en sekundärspole som är 

ansluten till implantatets elektroniska kretsar och omvandlas tillbaka till elektrisk energi. 

Laddningsströmmen hos OPTIMIZER Mini Charger är fast, 90 mA. 

OPTIMIZER Mini Charger drivs inom frekvensområdet 410–490 kHz. 

Obs! OPTIMIZER Mini Charger kan utsättas för störningar från andra elektriska 

produkter som används i närheten. Bärbar och mobil radiofrekvent utrustning har särskilt 

stor benägenhet att kunna påverka laddarens normala funktion. Om OPTIMIZER Mini 

Charger inte fungerar så som förväntat måste man alltid tänka på möjligheten av sådana 

störningar. 

7.4 Använda laddaren 

Batteriet i OPTIMIZER Smart IPG laddas upp av OPTIMIZER Mini Charger, som har 

konstruerats för att styra laddningsproceduren exakt, så att korrekt funktion hos IPG samt 

patientsäkerheten säkerställs. Användningen av OPTIMIZER Mini Charger beskrivs nedan. 

Varning! Försök inte att ansluta någon utrustning till in/ut-porten på OPTIMIZER Mini 

Charger. Denna port är endast avsedd att användas av fabriks- eller 

servicepersonal. 

• Anslut nätadapterns likströms-utgångskontakt till strömingångskontakten som 

sitter längst upp till vänster på laddaren, och anslut sedan nätadaptern till elnätet 

för att börja ladda upp laddarens interna batteri. 
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Indikator för 

laddarbatteriets 

tillstånd 
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Obs! Inspektera nätadaptern före varje användning och kontrollera att den inte är skadad. 

Kontakta Impulse Dynamics representant om du behöver en ny nätadapter. 

Varning! Använd endast den nätadapter som medföljer OPTIMIZER Mini Charger för 

att ladda batteriet i OPTIMIZER Mini Charger. 

Försiktighet! Vidrör inte nätadapterns likströmskontakter. De utgör dock ingen betydande 

risk om du oavsiktligt kommer i kontakt med dem. 

• När alla fyra staplarna i indikatorn för laddarbatteriets tillstånd lyser med fast 

sken är batteriet i OPTIMIZER Mini Charger fullt uppladdat. 

• Koppla bort nätadaptern från OPTIMIZER Mini Charger. OPTIMIZER Mini Charger 

kan nu användas för att ladda upp OPTIMIZER Smart IPG. 

Obs! OPTIMIZER Mini Charger kan inte användas för att ladda upp OPTIMIZER  

Smart IPG förrän nätadaptern har kopplats bort från laddaren. 

• Placera laddningsplattan över implantationsstället för OPTIMIZER Smart IPG. 

Laddningsplattans kabel kan läggas runt patientens hals så att laddningsplattan 

vilar på bröstet över patientens kläder. 

Obs! Laddaren ska inte användas nära annan elektronisk utrustning. Om tillräcklig 

separation mellan utrustningarna inte kan åstadkommas måste laddaren övervakas för att 

säkerställa att den fungerar normalt. 

• Påbörja uppladdningen genom att trycka på startknappen och hålla ner den  

i ungefär 3–4 sekunder. 

• För långsamt laddningsplattan över implantationsstället medan du ser på indikatorn 

för signalstyrkan mellan IPG-enheten och laddaren för tecken på att 

OPTIMIZER Smart IPG och laddningsplattan kommunicerar med varandra. 

Flytta om laddningsplattan tills så många staplar som möjligt lyser i indikatorn 

för signalstyrkan mellan IPG-enheten och laddaren. 

• När laddningsplattan har etablerat en länk med OPTIMIZER Smart IPG startar 

OPTIMIZER Mini Charger laddningsproceduren. 

Obs! Felaktig placering av laddningsplattan eller förskjutning av laddningsplattan ur läge 

anges av en motsvarande låg signalstyrka i laddarens indikator för signalstyrka mellan 

IPG-enheten och laddaren, och av en ljudsignal som ljuder cirka en gång i sekunden. 

Obs! Laddaren avbryter automatiskt laddningsproceduren om laddningsplattan inte 

flyttas tillbaka över implantationsstället för OPTIMIZER Smart. Om detta inträffar måste 

man starta om laddningsproceduren genom att trycka på startknappen igen. 

• Indikatorn för IPG-batteriets tillstånd visar laddningstillståndet hos 

OPTIMIZER Smart IPG. 

Obs! Försök att ladda upp enheten fullständigt under laddningssessionen. Om enheten 

inte kan laddas helt under en session ska laddningsproceduren upprepas, i dagliga 

omgångar om så behövs, tills enheten är fullt uppladdad. 
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Obs! Det kan ta mer än en timme att ladda batteriet i OPTIMIZER Smart IPG om 

batteriet är kraftigt urladdat. Patienten ska sitta eller ligga bekvämt medan OPTIMIZER 

Smart IPG laddas upp, i en position som säkerställer att laddningsplattan kan ligga rätt 

över den implanterade IPG. Detta kan åstadkommas genom att laddningsplattans kabel 

läggs runt halsen på patienten så att laddningsplattan vilar över implantationsstället. 

Det rekommenderas att patienten håller sig stilla under laddningsproceduren. 

• När batteriet i OPTIMIZER Smart IPG är helt uppladdat hörs en lång ljudsignal 

och alla fyra staplarna i indikatorn för IPG-batteriets tillstånd lyser. Laddnings-

proceduren avslutas därefter automatiskt och laddaren stängs av. 

• För att avbryta eller stoppa uppladdningen av OPTIMIZER Smart IPG kan 

patienten flytta bort OPTIMIZER Mini Charger-laddningsplattan från implanta-

tionsstället, varvid laddningsproceduren avbryts. Man kan också stänga av 

laddaren genom att trycka en gång till på startknappen. 

7.5 Hur ofta laddning ska ske 

Optimala prestanda hos det uppladdningsbara batteriet i OPTIMIZER Smart IPG kan 

endast säkerställas om batteriet laddas upp helt varje vecka. Vilken dag eller tid som väljs 

för uppladdning av OPTIMIZER Smart IPG är inte viktigt, men vi rekommenderar att 

patienten inte låter det gå mer än en vecka mellan laddningssessionerna. 

Om laddningsnivån i OPTIMIZER Smart IPG-batteriet sjunker under ett visst tröskelvärde 

avbryts behandlingen automatiskt. Om detta inträffar måste OPTIMIZER Smart IPG-

batteriet laddas upp innan behandlingen kan återupptas. Så snart laddningssessionen är 

klar återupptar OPTIMIZER Smart IPG automatiskt behandlingen med sina tidigare 

inprogrammerade parametrar. 
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7.6 Sifferkoder 

OPTIMIZER Mini Charger har konstruerats för att förse patienten med vissa data och 

varningar anpassade till situationen. Om laddaren upptäcker en situation som behöver 

åtgärdas visas en sifferkod i Kontakta läkare-indikatorn. Sifferkoderna beskrivs  

i följande tabell: 

Sifferkod Beskrivning 

Avbryts 

laddningsp-

roceduren? 

0 IPG inaktiverad (se avsnitt 7.6.1) JA (se Anm 1 och 2) 

1 Kraftigt förändrad elektrodimpedans (se avsnitt 7.6.2) NEJ 

2 Behandlingen stoppad (se avsnitt 7.6.3) NEJ 

3 

Ingen tillförsel av behandling för modulering av 

hjärtkontraktilitet inprogrammerad (se avsnitt 7.6.4) NEJ 

4 

Graden av behandling för modulering av 

hjärtkontraktilitet är låg (se avsnitt 7.6.5) NEJ 

5 Hög initial IPG-temperatur (se avsnitt 7.6.6) JA (se Anm 1 och 2) 

6 Internt fel i laddaren (se avsnitt 7.6.7) JA (se Anm 1) 

7 

Implantatet är inte en OPTIMIZER IVs eller 

OPTIMIZER Smart IPG (se avsnitt 7.6.8) JA (se Anm 1) 

8 

Problem relaterat till fullständigt urladdat batteri  

(se avsnitt 7.6.9) JA (se Anm 1) 

7.6.1 Sifferkod 0 

Om sifferkoden 0 visas betyder detta att OPTIMIZER Smart IPG har inaktiverats 

och försatts i läget Down (avstängd). Kontakta Impulse Dynamics-representanten 

om denna sifferkod visas på laddaren. 

7.6.2 Sifferkod 1 

Om sifferkoden 1 visas betyder detta att OPTIMIZER Smart IPG har detekterat  

en signifikant förändring av impedansen i en eller båda kammarelektroderna. 

Kontakta Impulse Dynamics-representanten om denna sifferkod visas på laddaren. 

7.6.3 Sifferkod 2 

Om sifferkoden 2 visas betyder detta att behandlingen för modulering av 

hjärtkontraktilitet från OPTIMIZER Smart IPG har stoppats. Kontakta  

Impulse Dynamics-representanten om denna sifferkod visas på laddaren. 

7.6.4 Sifferkod 3 

Om sifferkoden 3 visas betyder detta att behandling för modulering av 

hjärtkontraktilitet inte har inprogrammerats. Kontakta Impulse Dynamics-

representanten om denna sifferkod visas på laddaren. 
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7.6.5 Sifferkod 4 

Om sifferkoden 4 visas betyder detta att OPTIMIZER Smart IPG har detekterat 

att den levererade behandlingsmängden för modulering av hjärtkontraktilitet 

underskrider den inprogrammerade larmnivåparametern i den implanterade 

enheten. Kontakta Impulse Dynamics-representanten om denna sifferkod visas  

på laddaren. 

7.6.6 Sifferkod 5 

Om sifferkoden 5 visas betyder detta att temperaturen i OPTIMIZER Smart IPG 

vid starten av en laddningssession är högre än 39 °C. Denna sifferkod kan också 

visas om temperaturen i OPTIMIZER Smart IPG under pågående laddning är 

ökad med mer än 3 °C under mer än 10 minuter. Kontakta Impulse Dynamics-

representanten om denna sifferkod visas på laddaren upprepade gånger under 

flera dagar. 

7.6.7 Sifferkod 6 

Om sifferkoden 6 visas betyder detta att OPTIMIZER Mini Charger har upptäckt 

ett inre fel i laddaren. Kontakta Impulse Dynamics-representanten om denna 

sifferkod visas på laddaren. 

7.6.8 Sifferkod 7 

Om sifferkoden 7 visas betyder detta att OPTIMIZER Mini Charger har fastställt 

att man försöker använda den till en enhet den inte känner igen. Om denna 

sifferkod visas på laddaren, bekräfta att laddningsplattan är placerad över den 

implanterade OPTIMIZER Smart IPG. Kontakta Impulse Dynamics-representanten 

om denna sifferkod fortfarande visas efter att laddningsplattan har placerats över 

den implanterade OPTIMIZER Smart IPG. 

7.6.9 Sifferkod 8 

Om sifferkoden 8 visas betyder detta att OPTIMIZER Mini Charger har detekterat 

att batteriladdningen fortfarande är låg efter att laddaren har försökt att ladda upp 

ett kraftigt urladdat batteri i OPTIMIZER Smart IPG. Kontakta Impulse Dynamics-

representanten om denna sifferkod visas på laddaren. 

Anm 1: Närhelst sifferkoden 0 eller 5–8 visas avbryter laddaren automatiskt 

laddningsproceduren. 

Anm 2: När sifferkoden 0 eller 5 visas kan laddaren ställas in på ett särskilt 

tillstånd så att en laddningssession kan utföras. Detta alternativ är dock endast 

tillgängligt för Impulse Dynamics servicetekniker. 

7.7 Rengöring 

OPTIMIZER Mini Charger ska endast rengöras med desinficerande våtservetter vid behov. 

Varning! Sänk INTE ner någon del av OPTIMIZER Mini Charger i vatten. Detta kan 

skada laddaren. OPTIMIZER Mini Charger har endast begränsat skydd mot 

intrång av vatten eller fukt (kapslingsklass IP22). 

Varning! INGEN del av OPTIMIZER Mini Charger får steriliseras eftersom detta 

allvarligt skulle skada utrustningen. 
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7.8 Underhåll 

OPTIMIZER Mini Charger innehåller inga delar som kan servas av användaren. Kontakta 

Impulse Dynamics-representanten för att få en ny laddare om OPTIMIZER Mini Charger 

inte fungerar. 

Varning! Ingen modifiering av denna utrustning är tillåten. 

Batteriet i OPTIMIZER Mini Charger förväntas ha en funktionsduglig livslängd på 5 år. 

Om OPTIMIZER Mini Charger inte kan ladda upp en OPTIMIZER Smart IPG eller 

OPTIMIZER IVs IPG helt efter att laddarens batteri har laddats upp fullständigt,  

kontakta Impulse Dynamics-representanten för att få en ny laddare. 

7.9 Förvaring och hantering 

OPTIMIZER Mini Charger är konstruerad för att fungera normalt efter att den har 

exponerats (i förpackat tillstånd för transport) för följande extrema miljöförhållanden:  

(1) −20 till 60 °C, (2) relativ luftfuktighet 10–100 % (med eller utan kondensation),  

(3) lufttryck 500–1060 hPa. 

OPTIMIZER Mini Charger ska inte utsättas för extrem värme eller kyla. Patienterna ska 

instrueras att inte lämna enheterna i bilen eller utomhus under längre perioder.  

Den känsliga elektroniken kan skadas av extrema temperaturer, i synnerhet av hög värme. 

För att laddaren ska fungera korrekt ska den inte användas om omgivningstemperaturen 

är över 27 °C. Övriga rekommenderade förhållanden för användning är en relativ 

luftfuktighet på 20–75 % och ett lufttryck på 700–1060 hPa. 

Varning! OPTIMIZER Mini Charger får inte användas ombord på flygplan. Om den 

behöver användas ombord på ett skepp ska personalen först vidtalas. 

 

7.10 Bortskaffning 

Om patienten inte längre behöver OPTIMIZER Mini Charger och den har återlämnats ber 

vi att Impulse Dynamics representant meddelas om att den har återlämnats. 

Varning! OPTIMIZER Mini Charger får INTE kastas i soporna. OPTIMIZER  

Mini Charger innehåller både litiumbatterier och icke-RoHS-komponenter. 

Om OPTIMIZER Mini Charger måste bortskaffas ska OPTIMIZER Mini 

Charger bortskaffas på korrekt sätt enligt gällande bestämmelser rörande 

bortskaffning av sådant material. 
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BILAGA I 

Information om elektromagnetiska störningar (tabell 1 av 5): 

RIKTLINJER OCH TILLVERKARENS DEKLARATION – ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET 

OPTIMIZER Smart System (OMNI II Programmer med OMNI Smart Software och OPTIMIZER Mini Charger) 

är avsett för användning i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren  

av OPTIMIZER Smart System måste säkerställa att den används i sådan miljö. (Obs! Detta gäller ej för OMNI II 

Programmer med OMNI Smart Software.) 

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Överensstämmelse  

med kraven 

Elektromagnetisk  

miljö – riktlinjer 

Elektrostatiska urladdningar 

såsom definierat i  

IEC 61000-4-2 

±6 kV kontakt 

±8 kV luftgap 

±6 kV kontakt 

±8 kV luftgap 

Golv ska vara av trä, betong eller 

keramikplattor. Om golven täcks 

av syntetiska material ska den 

relativa luftfuktigheten vara 

minst 30 %.  

Snabba transienter/pulsskurar 

såsom definierat i 

IEC 61000-4-4 

±2 kV för ledningar  

inom elnätet 

±1 kV för ingångs-/ 

utgångsledningar 

±0,5 kV för ledning  

inom elnätet 

±1 kV för ingångs-/ 

utgångsledningar 

Nätströmmen ska vara av 

sådan kvalitet som normalt råder 

i typisk sjukhusmiljö. Motorer 

eller annan störningsalstrande 

elektrisk utrustning får inte 

drivas i samma strömkrets som 

OMNI II Programmer (med 

OMNI Smart Software) eller 

OPTIMIZER Mini Charger. 

Stötpulser såsom  

definierat i  

IEC 61000-4-5 

±1 kV differential mode 

±2 kV common mode 

±1 kV differential mode 

±2 kV common mode 

Nätströmmen ska vara av sådan 

kvalitet som normalt råder  

i typisk affärs- eller sjukhusmiljö. 

Kortvariga 

spänningssänkningar, 

spänningsavbrott och 

spänningsvariationer 

i ingångsledningar,  

såsom definierat i   

IEC 61000-4-11 

‹ 5 % UT (› 95 % fall  

i UT) under ½ period 

40 % UT  (60 % fall i UT) 

under 5 perioder 

70 % UT  (30 % fall i UT) 

under 25 perioder 

‹ 5 % UT (› 95 % fall  

i UT) under 5 s  

100 % fall i UT under  

½ period  

60 % fall i UT under 

5 perioder  

30 % fall i UT under 

30 perioder  

100 % fall i UT under 5 s 

Nätströmmen ska vara av sådan 

kvalitet som normalt råder i typisk 

affärs- eller sjukhusmiljö. 

Obs! Om användaren av  

OMNI II Programmer (med 

OMNI Smart Software) eller 

OPTIMIZER Mini Charger 

kräver kontinuerlig drift under 

strömavbrott rekommenderas  

att OMNI II Programmer (med 

OMNI Smart Software) eller 

OPTIMIZER Mini Charger 

drivs av en avbrottsfri 

strömkälla eller ett batteri.  

Kraftfrekventa magnetiska 

fält (50/60 Hz) såsom 

definierat i 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m Kraftfrekventa magnetiska fält 

(50/60 Hz) bör vara vid sådana 

nivåer som de som förväntas 

inom en typisk affärs- eller 

sjukhusmiljö. 
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Information om elektromagnetiska störningar (tabell 2 av 5): 

RIKTLINJER OCH TILLVERKARENS DEKLARATION – ELEKTROMAGNETISK  

IMMUNITET HOS OMNI II PROGRAMMER (MED OMNI SMART SOFTWARE) 

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö  

som specificeras nedan. Kunden eller användaren av OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software)  

måste säkerställa att den används i sådan miljö.  

Immunitetstest  IEC 60601 testnivå Överensstämmelse  

med kraven 

Elektromagnetisk  

miljö – riktlinjer 

Elektrostatiska 

urladdningar  

såsom definierat i 

IEC 61000-4-2 

Indirekt kontakt:  

±2 kV, ±4 kV  

och ±6 kV; 

Direktkontakt:  

±2 kV, ±4 kV  

och ±6 kV; 

Luft: ±2 kV,  

±4 kV och ±8 kV 

Indirekt kontakt: 

 ±2 kV, ±4 kV  

och ±6 kV; 

Direktkontakt:  

±2 kV, ±4 kV  

och ±6 kV; 

Luft: 

 ±2 kV, ±4 kV  

och ±8 kV 

Obs! Tillåten försämring eller 

förlust av funktion eller prestanda 

som kräver en systemåterställning 

eller ett ingrepp av operatören när 

den störande signalen elimineras 

men ingen olämplig omprogram-

mering av IPG. 

Golv ska vara av trä, betong eller 

keramikplattor. Om golven täcks 

av syntetiska material ska den 

relativa luftfuktigheten vara  

minst 30 %. 

Operatören kan behöva återställa 

systemet om kommunikationen 

mellan OMNI II-gränssnittsboxen 

och surfplattan bryts. 

Snabba transienter/ 

pulsskurar såsom 

definierat i 

IEC 61000-4-4 

±1 kV för ingångs-  

och utgångsledningar 

(Ethernet) 

±1 kV för ingångs- och 

utgångsledningar 

 

Obs! Tillåten försämring eller 

förlust av funktion eller prestanda 

som kräver en systemåterställning 

eller ett ingrepp av operatören  

när den störande signalen 

elimineras men ingen olämplig 

omprogrammering av IPG. 

Routing av Ethernet-nätverk  

ska vara sådan som används i en 

typisk sjukhusmiljö. Motorer eller 

annan störningsalstrande elektrisk 

utrustning får inte användas  

i närheten av Ethernet-ledningen. 

Kraftfrekventa 

magnetiska fält 

(50/60 Hz) såsom 

definierat i 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 30 A/m Kraftfrekventa magnetiska fält 

(50/60 Hz) bör vara vid sådana 

nivåer som de som förväntas 

inom en typisk affärs- eller 

sjukhusmiljö. 
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Information om elektromagnetiska störningar (tabell 3 av 5): 

RIKTLINJER OCH TILLVERKARENS DEKLARATION –  

ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET (133) 

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) och OPTIMIZER Mini Charger är avsedda för användning  

i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av OPTIMIZER Smart System 

måste säkerställa att utrustningen används i sådan miljö.  

Immunitetstest IEC 60601 testnivå 
Överensstämmelse 

med kraven 
Elektromagnetisk miljö – riktlinjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledningsbundna 

störningar orsakade av 

radiofrekventa fält såsom 

definierat i  

IEC 61000-4-6 

 

Utstrålade radiofrekventa 

elektromagnetiska fält 

såsom definierat i 

IEC 61000-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Veff 

150 kHz till 80 MHz 

 

 

 

 

 

3 V/m 

80 MHz till 2,5 GHz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 V 

 

 

 

 

 

 

3 V/m 

Portabel och mobil radiokommunikations-

utrustning ska inte användas på kortare 

avstånd från någon del av eller kabel till 

OMNI II Programmer (med OMNI Smart 

Software) eller OPTIMIZER Mini Charger 

än det rekommenderade separationsavstånd 

som beräknas med användning av den 

ekvation som gäller för sändarens frekvens. 

Rekommenderat separationsavstånd 

                __ 

d = 1,17 √ P 

 

 

 

 

 

                __ 

d = 0,35 √ P      80 MHz till 800 MHz1 

                __ 

d = 0,70 √ P     800 MHz till 2,5 MHz 

”P” står för sändarens nominella maximala 

uteffekt i watt (W) enligt sändartillverkaren. 

”d” står för det rekommenderade 

separationsavståndet i meter (m). 

Fältstyrkor från stationära radiosändare, 

bestämda genom en elektromagnetisk 

platsbesiktninga, ska vara lägre än 

överensstämmelsenivån för varje 

frekvensområdeb. 

Störningar kan uppstå i närheten av 

utrustning märkt med följande symbol: 

 

Anm 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet. 

Anm 2: Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetisk vågutbredning påverkas av absorption av och 

reflektion från strukturer, föremål och människor. 

a   Fältstyrkor från stationära sändare, såsom basstationer för radiotelefoner (mobiltelefoner/trådlösa telefoner) samt mobila 

landradioapparater, amatörradioapparater, AM- och FM-radiosändningar samt TV-sändningar kan inte förutsägas teoretiskt 

med noggrannhet. För bedömning av den elektromagnetiska miljö som åstadkommes av stationära radiosändare bör en 

elektromagnetisk platsbesiktning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där OMNI II Programmer (med   

OMNI Smart Software) används överskrider gällande överensstämmelsenivå för RF enligt ovan, ska OMNI II Programmer 

(med OMNI Smart Software) observeras för att säkerställa att den fungerar normalt. Om onormal funktion noteras kan 

ytterligare åtgärder krävas, såsom flyttning av OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software).  

b   För frekvenser i området 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkan vara mindre än 3 V/m.  
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Information om elektromagnetiska störningar (tabell 4 av 5): 

Rekommenderade separationsavstånd mellan portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning och 

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) eller OPTIMIZER Mini Charger. 

Både OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) och OPTIMIZER Mini Charger ska användas   

i en elektromagnetisk miljö med begränsade utstrålade radiofrekventa störningar. Kunden eller användaren av  

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) eller OPTIMIZER Mini Charger kan bidra till att förhindra 

elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla det minimiavstånd mellan portabel och mobil RF-kommuni-

kationsutrustning (sändare) och OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) eller OPTIMIZER Mini Charger 

som rekommenderas nedan, enligt bestämning av kommunikationsutrustningens maximala uteffekt. 

 

Sändarens nominella 

maximala uteffekt 

(W) 

Separationsavstånd efter sändarens frekvens 

(m) 

150 kHz till 80 MHz1 

                             __ 

 d = 1,17 √ P 

80 MHz till 800 MHz1 

                             __ 

 d = 0,35 √ P 

800 MHz till 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 

För sändare med en nominell maximal uteffekt som inte finns angiven ovan kan det rekommenderade separationsavståndet  

d i meter (m) uppskattas med hjälp av den ekvation som gäller för sändarens frekvens, där P står för sändarens nominella 

maximala uteffekt i watt (W) specificerad av sändartillverkaren.  

Anm 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet. 

Anm 2: Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetisk vågutbredning påverkas av absorption av och 

reflektion från strukturer, föremål och människor.  

Information om elektromagnetiska störningar (tabell 5 av 5): 

Överensstämmelse med radioutrustningsdirektivet (RED, Radio Equipment Directive) 2014/53/EU. 

OMNI II Programmer (med OMNI Smart Software) uppfyller kraven i radioutrustningsdirektivet  

(RED, Radio Equipment Directive) 2014/53/EU. 

Tillämpliga standarder Krav på överensstämmelse 

ETSI EN 302 195 v2.1.1 

(2016-06) 

EN 60601-1-21 

Utstrålade H-fält (normala och extrema förhållanden) 

Oavsedd utstrålning (utstrålad), (sändare)  

Moduleringens frekvensområde (normala och extrema förhållanden) 

Oavsedd utstrålning (mottagare) 

1Överensstämmelse enligt EN 60601-1-2 snarare än de två harmoniserade standarderna (ETSI EN 301 489-1 och ETSI  

EN 301 489-31). Detta beror på det faktum att inte alla avsnitt i ETSI-standarderna är tillämpliga, och de som är tillämpliga 

täcks av test som utförs enligt EN 60601-1-2, som använder likvärdiga testmetoder och prestandakriterier vilka är lika eller 

ännu mer restriktiva än dem i ETSI EN 301 489-1 och ETSI EN 301 489-31. 
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BILAGA II 

Kommunikationer/telemetri 

Mellan OPTIMIZER Mini IPG och OMNI II Programmer: 

• OPTIMIZER Mini IPG till OMNI II Programmer: 

o PPM: ”0” = 180 µs, ”1” = 270 µs 

o 14,5 kHz LC exciterad av puls 

o 1 cykel per puls tills dämpning till 10 %  

o Energi som avges per puls 0,36 µJ → 5,14 mWtopp per puls; 1,8 mWmedelvärde 

• OMNI II Programmer till OPTIMIZER Mini IPG: 

o AM: ”0” = ingen bärvåg, ”1” = bärvåg för 305 µs  

o 23 kHz bärvågsfrekvens 

o Effekt: 0,56 Wtopp; 0,27 Wmedelvärde 

BILAGA III 

Testprocedur för interaktion mellan enheter: 

Om patienten även har någon annan enhet (t.ex. ICD, pacemaker) måste ytterligare tester 

utföras vid slutet av implantationen för att säkerställa att både OPTIMIZER Mini IPG 

(dvs. OPTIMIZER Smart IPG eller OPTIMIZER IVs IPG) och den andra enheten fungerar 

som de ska. Stegen i den obligatoriska testproceduren är följande: 

1. Programmera ICD-enheten så att den inte levererar antitakykardibehandling under 

detta test. 

2. Aktivera behandling för modulering av hjärtkontraktilitet och programmera 

sensingfönstren hos OPTIMIZER Smart IPG så att den konsekvent levererar 

behandling för modulering av hjärtkontraktilitet i närvaro av den andra enheten.  

3. Öka CCM™ Train Delay (fördröjning av pulståg) upprepade gånger och 

observera de intrakardiella elektrogrammen (ICD-EGM) i realtid för att bestämma 

den maximala CCM™ Train Delay som kan användas innan ICD-enheten börjar 

att felaktigt sensa behandlingspulserna för modulering av hjärtkontraktilitet  

som R-taggar.  

4. Dokumentera den maximala CCM™ Train Delay (fördröjning av pulståg). 

5. Omprogrammera CCM™ Train Delay (fördröjning av pulståg) till värdet före testet. 

6. Dokumentera omprogrammeringen av CCM™ Train Delay (fördröjning av pulståg) 

genom att skriva ut IPG-inställningsparametrarna. 

7. Omprogrammera ICD-enheten så att den kan ge antitakykardibehandling. 

8. Dokumentera reaktiveringen av antitakykardibehandlingen genom att skriva  

ut IPG-inställningsparametrarna. 
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