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NOTIFICARE MEDICAL  IMPORTANT  

Orice incident grav trebuie raportat produc torului Impulse Dynamics la 
adresa de e-mail QualityComplaints@impulse-dynamics.com. În 
conformitate cu MDR 2017/745, un „incident grav” înseamn  orice incident 
care, în mod direct sau indirect, a condus, ar fi putut conduce sau ar putea 
conduce la oricare dintre urm toarele: 

a) Decesul unui pacient, al unui utilizator sau al unei alte persoane, 

b) Deteriorarea grav , temporar  sau permanent , a st rii de 
tate a unui pacient, a unui utilizator sau a unei alte persoane. 

O deteriorare grav  a st rii de s tate a subiectului, care a 
condus la oricare dintre urm toarele: 

i. Boal  sau v mare care pune în pericol via a, 

ii. Afectarea permanent  a unei structuri sau a unei 
func ii corporale, 

iii. Spitalizarea sau prelungirea spitaliz rii pacientului, 

iv. Interven ie medical  sau chirurgical  pentru a preveni boli 
sau leziuni care pun via a în pericol sau afectarea 
permanent  a unei structuri sau func ii corporale, 

v. Boal  cronic . 

c) O amenin are grav  la adresa s ii publice. O amenin are la 
adresa s ii publice este un eveniment care ar putea duce la 
un risc iminent de deces, la o deteriorare grav  a st rii de 

tate a unei persoane sau la o boal  grav , care ar putea 
necesita m suri rapide de remediere i care ar putea cauza o 
morbiditate sau o mortalitate semnificativ  la om sau care este 
neobi nuit sau nea teptat pentru locul i timpul respectiv. 
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1.0 INTRODUCERE 
Felicit ri pentru c  a i primit sistemul OPTIMIZER Smart Mini. Scopul 
acestui manual este de a v  oferi informa ii despre sistemul OPTIMIZER 
Smart Mini, despre condi iile la care trebuie s  v  a tepta i dup  
procedura de implantare, prezentându-v  componentele sistemului i 
furnizându-v  instruc iuni privind modul de utilizare a înc rc torului Vesta. 

Insuficien a cardiac  este o afec iune clinic  care afecteaz  anual 
aproximativ 10 milioane de oameni din întreaga lume. Un studiu recent din 
Statele Unite a constatat c  inciden a insuficien ei cardiace la b rba i este 
de 378 din 100.000, în timp ce la femei este de 289 din 100.0001. 

Insuficien a cardiac  este termenul folosit de medici pentru a descrie 
semnele i simptomele asociate cu incapacitatea mu chiului inimii de a 
pompa suficient sânge pentru a satisface nevoile corpului. 

Simptomele insuficien ei cardiace includ: 

 respira ie dificil  

 umflarea (edemul) picioarelor i/sau a bra elor 

 oboseal  

 toleran  slab  la efort 

 confuzie mental  

La ora actual  sunt disponibile multe medicamente cu diferite ac iuni 
pentru tratarea insuficien ei cardiace. În ciuda acestei liste crescânde, unii 
pacien i nu reu esc s  r spund  la aceste medicamente sau nu pot tolera 
efectele secundare ale acestora, ceea ce duce la agravarea progresiv  a 
insuficien ei cardiace. 

2.0 SISTEMUL OPTIMIZER SMART MINI 
Sistemul OPTIMIZER Smart Mini este alc tuit din urm toarele componente: 

 Generator de Impulsuri Implantabil OPTIMIZER Smart Mini (IPG) 

 Înc rc torul Vesta 

                                                   
1 Trends in Heart Failure Incidence and Survival in a Community-Based 
Population, Véronique L. Roger MD, et al; JAMA. iulie 21, 2004; 292:344-350. 
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2.1 Generator de Impulsuri Implantabil 
OPTIMIZER Smart Mini 

Generatorul de Impulsuri Implantabil (IPG) OPTIMIZER Smart 
Mini este un dispozitiv medical destinat tratamentului insuficien ei 
cardiace moderate pân  la severe. Acesta este, de obicei, 
implantat sub piele în partea stâng  sau dreapt  de sus 
a pieptului. 

La Generatorul de Impulsuri OPTIMIZER Smart Mini IPG sunt 
conectate dou  (sau, op ional, trei) sonde cardiace pe care 
medicul le va introduce prin vena mare în inim  în timpul 
procesului de implantare. Aceste sonde au electrozi ce permit 
OPTIMIZER Smart Mini IPG s  monitorizeze activitatea electric  
a inimii dvs. i furnizeaz  impulsuri speciale de terapie de 
Modulare a Contractilit ii Cardiace (CCM) c tre inim  la un 
moment specific în timpul fiec rei b i a inimii. 

Efectul principal al acestei terapii CCM este o cre tere a eficien ei 
i a for ei fiec rei contrac ii cardiace, rezultatul scontat fiind acela 
 inima pompeaz  mai mult sânge la fiecare b taie. 

OPTIMIZER Smart Mini IPG este alimentat de o baterie 
reînc rcabil  pentru a- i prelungi durata de via . Un înc rc tor 
special conceput pentru a reînc rca bateria OPTIMIZER Smart 
Mini IPG v  va fi furnizat dup  opera ia de implant. 

Durata de via  a OPTIMIZER Smart Mini IPG este limitat  la 
durata de via  preconizat  a bateriei sale reînc rcabile. 

Cu o înc rcare s pt mânal  a OPTIMIZER Smart Mini IPG, 
bateria reînc rcabil  din interiorul OPTIMIZER Smart Mini IPG ar 
trebui s  v  ofere cel pu in 20 de ani de func ionare. 

OPTIMIZER Smart Mini IPG va trebui înlocuit atunci când bateria 
sa, dup  ce a fost complet reînc rcat , nu mai poate men ine o 
înc rc tur  suficient  pentru a furniza terapia CCM timp de o 

pt mân  întreag  f  s  fie golit  în mod considerabil. 

Atunci când sunte i evaluat pentru o înlocuire electiv , ve i fi 
instruit s  v  înc rca i complet OPTIMIZER Smart Mini IPG cu 7 
zile înainte de controlul de rutin  programat. În timpul controlului, 
medicul dvs. poate evalua capacitatea de înc rcare a bateriei din 
OPTIMIZER Smart Mini IPG. 
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Figura 1: OPTIMIZER Smart Mini IPG 

2.2 Înc rc torul Vesta 
Înc rc torul Vesta este alimentat de o baterie reînc rcabil i este 
special conceput pentru a fi utilizat cu OPTIMIZER Smart Mini 
IPG. Dup  procedura de implantare, vi se va furniza un înc rc tor 
Vesta i ve i primi instruc iuni privind utilizarea acestuia. V  rug m 

 continua i cu sec iunea 6.0 pentru mai multe detalii despre 
înc rc torul Vesta. 

 
Figura 2: Înc rc torul Vesta 
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3.0 POTEN IALE COMPLICA II 
3.1 Complica ii asociate cu implantarea 
Ca i în cazul oric rei proceduri chirurgicale, implantarea 
OPTIMIZER Smart Mini IPG implic  un anumit grad de risc. 
Aceast  sec iune este conceput  pentru a v  explica diferitele 
poten iale complica ii asociate cu implantarea unui dispozitiv. 
Aceste complica ii poten iale nu sunt unice pentru OPTIMIZER 
Smart Mini IPG, deoarece acestea pot ap rea i în timpul 
implant rii altor dispozitive cardiace implantabile (de ex., 
stimulatoare cardiace sau defibrilatoare). 

Riscurile asociate cu implantarea sunt enumerate în tabelul 1 i 
sunt grupate în func ie de prevalen a lor. 

Tabelul 1: Riscuri asociate cu implantarea 

Comune (mai mari sau egale cu 5 %) 
 Durere post-procedural , vân i i disconfort la locul de 

inser ie 
 Sângerare 
 Infec ie la locul de inser ie 
 Hematom de buzunar 
 Migrarea sondelor 
 Migrarea IPG implantat 

Atipic (între 1-5 %) 
 Traumatism toracic (cum ar fi cedarea pl mânilor sau o 

hemoragie în piept) 
 Complica ia generatorului 
 Perfora ie cardiac  (punc ie a inimii cauzat  de sonde) 
 Endocardit  (infec ie a valvelor inimii) 
 Aritmie (b i neregulate ale inimii, inclusiv b i prea lente 

sau prea rapide) 
 Deteriorarea valvei tricuspide (valva dintre camerele 

superioare i inferioare drepte ale inimii care împiedic  
sângele s  se întoarc  în camera superioar ), ceea ce poate 
duce la regurgitarea sau scurgerea valvei tricuspide 

 Traumatisme vasculare (perfora ie, disec ie sau ruptur ) 
 Tromboz  (formarea de cheaguri de sânge în vene) 
 Deteriorarea tipului specific de esut cardiac responsabil 

pentru declan area b ilor inimii (de exemplu, sistemul de 
conducere cardiac ) 
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 Reac ie alergic  
Rar  (mai pu in de 1 %) 

 Bradicardie (ritm cardiac lent) 
 Tamponad  cardiac  (acumularea de lichid în jurul inimii, care 

poate pune via a în pericol) 
 Infarct miocardic (atac de cord) 
 Mini accident vascular cerebral ( AVC), sau accident vascular 

cerebral 
 Deces 

 
În plus, dac  ave i peretele inimii sub ire, este posibil s  sughi i 
de fiecare dat  când dispozitivul emite un semnal CCM datorit  
stimul rii nervului frenic sau a diafragmei în sine. Acest lucru 
poate necesita o corec ie chirurgical . 

S-ar putea s  fi i sensibil la unul sau mai multe dintre materialele 
utilizate în OPTIMIZER Smart Mini IPG care sunt expuse la 
esuturile corpului (reac ie histotoxic ). De i se întâmpl  rar, acest 

lucru poate necesita îndep rtarea dispozitivului. Materialele care 
sunt în contact cu esutul uman sunt titanul, r ina epoxidic i 
cauciucul siliconic. 

OPTIMIZER Smart Mini IPG folose te sondele pentru a detecta 
activitatea electric  a inimii dvs. Pot ap rea complica ii care 
afecteaz  capacitatea sondei de a realiza aceast  func ie. 
Acestea includ: 

 O sond  se poate desprinde din locul în care a fost 
pozi ionat  în timpul implant rii, fiind necesar  o 
nou  opera ie. 

 O sond  se poate fisura sau rupe producând o conexiune 
electric  necorespunz toare, ceea ce necesit  o 
nou  opera ie. 

Problemele descrise mai sus în ceea ce prive te sonda pot 
ap rea în orice moment în timpul duratei de via  a unei sonde 
implantate. În mod normal, este nevoie de o corec ie chirurgical . 
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3.2 Complica ii asociate cu func ionarea 
dispozitivului/înc rc torului 

Complica iile asociate cu func ionarea dispozitivului/înc rc torului 
includ, dar nu se limiteaz  la: 

 Este posibil ca un OPTIMIZER Smart Mini IPG s  nu 
perceap i s  emit  în mod corect semnale CCM 
datorit  unei probleme de software sau hardware, 
necesitând înlocuire. 

 Un OPTIMIZER Smart Mini IPG poate detecta 
interferen ele de mediu i poate emite în mod 
necorespunz tor terapie CCM. Vezi Sec iunea 5.4. 

 Este posibil ca un înc rc tor Vesta s  nu func ioneze a a 
cum a fost conceput datorit  unei probleme de software 
sau hardware i s  nu încarce OPTIMIZER Smart Mini 
IPG a a cum trebuie. Va fi nevoie de un înc rc tor 
de schimb. 

4.0 DUP  IMPLANTARE 
Trebuie s  fi i activ implicat în recuperarea dvs., respectând cu aten ie 
instruc iunile medicului dvs., inclusiv: 

 Raporta i medicului orice înro ire, umflare sau drenare de lichid 
din incizie. 

 Evita i ridicarea obiectelor grele pân  la sfatul medicului dvs. 

 Plimba i-v , face i exerci ii i baie conform instruc iunilor medicului 
dvs. 

 Asigura i-v  c  v  adresa i medicului dac  ave i febr  care 
persist  mai mult de dou  sau trei zile. 

 Pune i-i medicului orice fel de întreb ri cu privire la dispozitiv, 
ritmul cardiac sau medicamente. Asigura i-v  c  lua i toate 
medicamentele, conform recomand rilor medicului. 

 Nu purta i haine strâmte, care ar putea irita pielea deasupra 
dispozitivului. 

 Evita i frecarea zonei dispozitivului sau a zonei înconjur toare, de 
pe piept. 
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 Dac  medicul recomand , limita i mi rile bra elor, care ar putea 
afecta sistemul sondei implantat. 

 Evita i contactul dur care ar putea duce la lovirea locului 
implantului. Dac  a i c zut sau a i suferit un accident care a 
cauzat lovirea locul implantului, contacta i medicul. 

Not : Dac  ave i o constitu ie zvelt , dispozitivul implantat poate 
ap rea mai proeminent sub piele. În acest caz, trebuie acordat  o 
aten ie deosebit  pentru a evita orice lovitur  direct  la locul 
implantului. 

 Contacta i medicul dac  observa i ceva nea teptat sau neobi nuit, 
cum ar fi simptome noi. 

 Informa i medicul dac  inten iona i s  v  angaja i în c torii pe 
distan e lungi. 

 Dac  inten iona i s  v  schimba i locul de re edin , informa i 
medicul i discuta i despre necesitatea unei recomand ri în noua 
zon . 

 Medicul dvs. v  poate recomanda s  nu conduce i ma ina, cel 
pu in la început, pentru a evita for area excesiv  a r nilor. 

5.0 CUM TR I CU OPTIMIZER SMART 
MINI IPG 
5.1 A tept ri generale 
Ve i sim i OPTIMIZER Smart Mini IPG sub piele. Mi carea 
normal  a corpului nu va afecta generatorul sau sondele ata ate. 
Cu toate acestea, este important s  nu încerca i s  muta i sau s  
întoarce i IPG-ul implantat. Acesta a fost implantat cu o orientare 
specific  în piele pentru a asigura o comunicare corespunz toare 
cu Programatorul Intelio i cu Înc rc torul Vesta. 

5.2 Efectul asupra activit ilor dvs. 
Odat  ce r nile în urma interven iei chirurgicale sunt vindecate, v  
pute i relua activit ile obi nuite, inclusiv intimitatea sexual . 
OPTIMIZER Smart Mini IPG nu este afectat de mersul pe jos, 
aplecare sau alte activit i zilnice obi nuite. 
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5.3 Medicamente 
Medicamentele care vi s-au prescris, luate conform instruc iunilor, 
nu au niciun efect asupra func ion rii corecte a OPTIMIZER Smart 
Mini IPG. 

În general, implantarea OPTIMIZER Smart Mini IPG nu ar trebui 
 v  împiedice s  lua i oricare dintre medicamente. 

5.4 Influen a altor dispozitive asupra OPTIMIZER 
Smart Mini IPG 

În general, aparatele de uz casnic în stare bun i dispozitivele 
personale de comunicare inute la o distan  de 25 cm (10 in) sau 
mai mult fa  de dispozitivul OPTIMIZER Smart Mini IPG 
implantat nu ar trebui s  afecteze func ionarea acestuia. Cu toate 
acestea, fi i aten i atunci când v  afla i în apropierea unor 
dispozitive care genereaz  câmpuri electrice sau magnetice 
puternice. De exemplu, pot ap rea interferen e de la aparate de 
ras electrice, scule electrice i sisteme de aprindere electrice, 
inclusiv cele utilizate pe echipamente alimentate cu benzin . În 
general, echipamentele alimentate cu benzin  pot fi utilizate cu 
condi ia s  nu fie îndep rtate capacele de protec ie, înveli urile i 
alte dispozitive de ecranare. 

Orice astfel de interferen  detectat  de OPTIMIZER Smart Mini 
IPG poate cauza detectarea fals  a b ilor inimii dvs. i o 
sincronizare necorespunz toare a administr rii terapiei CCM. 

Trebuie s  evita i s  v  apropia i prea mult de echipamente sau 
dispozitive care con in magne i puternici (de ex., difuzoare stereo) 
sau s  v  apleca i deasupra unui compartiment deschis al 
motorului unui automobil, deoarece alternatorul genereaz  un 
câmp electromagnetic puternic. OPTIMIZER Smart Mini IPG 
con ine un comutator magnetic care, atunci când este expus la un 
magnet puternic timp de 3-5 secunde, va dezactiva administrarea 
terapiei CCM. Dac  acest lucru se întâmpl  accidental, este 
posibil ca medicul s  v  cear  s  veni i la cabinetul s u pentru a 
restabili administrarea terapiei CCM. Din moment ce OPTIMIZER 
Smart Mini IPG nu este un dispozitiv care sus ine via a, este pu in 
probabil s  fi i pus în pericol de un astfel de eveniment. 

Solicita i întotdeauna sfatul medicului înainte de a intra într-o zon  
cu avertizare pentru pacien ii cu stimulator cardiac (sau alte 
dispozitive medicale implantabile) sau unde exist  echipamente 
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industriale sau emi toare radio, inclusiv radiouri de amator i 
radiouri mobile. 

Informa i întotdeauna medicul c  ave i implantat un OPTIMIZER 
Smart Mini IPG înainte de a v  supune urm toarelor proceduri: 

 Interven ie chirurgical  pentru care se va folosi 
electrocauterul 

 O procedur  care implic  abla ia prin radiofrecven  (RF) 

 Diatermie medical  

 Cardioversie 

 Radia ie terapeutic  

 Ultrasunete terapeutice 

 Litotripsie 

 Rezonan  Magnetic  Nuclear  (RMN) 

 Imagistic  prin Rezonan  Magnetic  (IRM) 

Avertisment: NU v  supune i unei proceduri IRM atunci când vi 
se implanteaz  un OPTIMIZER Smart Mini IPG. 

Aten ie: OPTIMIZER Smart Mini IPG trebuie s  fie dezactivat sau 
monitorizat îndeaproape înainte i în timpul oric rui tratament 
medical care presupune trecerea de curen i electrici prin corp. 
Aten ie: OPTIMIZER Smart Mini IPG nu trebuie expus în mod 
direct la terapii cu ultrasunete sau radia ii. Acest tip de expunere 
poate deteriora dispozitivul, care poate s  nu fie detectat imediat. 

Aten ie: Sistemele de depozitare antifurt i sistemele de scanare 
de la aeroport nu vor afecta în mod normal OPTIMIZER Smart 
Mini IPG. Totu i, nu sta i pe lâng  echipament. Înainte de a trece 
prin sistemul de scanare de la aeroport, v  recomand m s  
ar ta i cardul de identificare a dispozitivului medical implantat 

tre personalul de securitate pentru examinare. 

5.5 Importan a cardului dvs. de identificare a 
dispozitivului medical implantat 

În urma interven iei chirurgicale de implantare, medicul v  va 
furniza un card de identificare a dispozitivului medical implantat 
care indic  faptul c  vi s-a implantat un generator de impulsuri 
implantabil OPTIMIZER Smart Mini Implantable Pulse Generator. 
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Este important s  ave i asupra dvs. în permanen  cardul de 
identificare a dispozitivului medical implantat i o list  actualizat  a 
medicamentelor. În cazul unei urgen e medicale, cardul de 
identificare a dispozitivului medical implantat con ine informa ii de 
mare importan  pentru medicul curant i va ajuta la accelerarea 
oric rei îngrijiri medicale de urgen  de care a i putea avea nevoie. 

În plus, este important s  informa i to i furnizorii dvs. de îngrijiri 
medicale c  ave i implantat un dispozitiv OPTIMIZER Smart Mini. 
Astfel, data viitoare când merge i la medic sau la dentist, îi ar ta i 
cardul de identificare a dispozitivului medical implantat astfel încât 

 poat  face o copie a acestuia pentru fi . 
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6.0 ÎNC RC TORUL VESTA 
6.1 Componente ale sistemului 
Sistemul înc rc torului Vesta este format din urm toarele componente: 

 
Figura 3: Componente ale sistemului înc rc torului Vesta 

 Înc rc torul Vesta (cu bagheta de înc rcare ata at i 
clema de cablu pentru bagheta de înc rcare) – utilizat 
pentru a v  înc rca OPTIMIZER Smart Mini IPG. 

 Adaptor CA – utilizat pentru a înc rca bateria intern  a 
înc rc torului Vesta. 

 Adaptor pentru priz  ata at din SUA/UE – adaptoare 
de priz  pentru adaptorul CA, care permit conectarea 
adaptorului CA la prize de perete din UE i SUA. 

 Carcas  de purtare – utilizat pentru a depozita i 
transporta sistemul înc rc torului Vesta. 

Carcas  de purtare 

Adaptor CA cu 
adaptor pentru priz  
ata at din SUA 

Baghet  de 
înc rcare 

Adaptor pentru 
priz  U.E 

Înc rc torul 
Vesta 

Clem  pentru cablu 
de înc rcare a 
baghetei de 
înc rcare 
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6.2 Caracteristici 
Înc rc torul Vesta are urm toarele caracteristici: 

 Afi are grafic : Ecran de afi are utilizat de înc rc torul 
Vesta pentru a v  comunica informa ii. 

 Buton de pornire: Comutator cu buton de ap sare utilizat 
pentru a ini ia înc rcarea OPTIMIZER Smart Mini IPG. 

 Alarm : O alarm  intern  care produce semnale sonore pentru 
a v  informa cu privire la o condi ie care necesit  ac iune. 

 Baghet  de înc rcare: Baghet  care con ine o bobin i 
circuitele utilizate de înc rc torul Vesta pentru înc rcare, 
precum i pentru comunica iile cu raz  scurt  de ac iune 
cu OPTIMIZER Smart Mini IPG. 

 Transmi tor radio: Dispozitiv utilizat de înc rc torul 
Vesta pentru comunica ii pe distan e lungi [între zero i 
cel pu in 1,5 m (5 pa i)] cu OPTIMIZER Smart Mini IPG. 

 
Figura 4: Caracteristici înc rc tor Vesta 

Afi are 
grafic  

Buton de 
pornire 
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6.3 Descriere 
Înc rc torul Vesta este conceput pentru a înc rca bateria 
OPTIMIZER Smart Mini IPG cu o interven ie minim , asigurând în 
acela i timp siguran a dvs. în timpul procesului de înc rcare. 

În plus, înc rc torul Vesta este programat s  afi eze alerte i alte 
mesaje care pot necesita ac iuni din partea dvs. (de exemplu, 
coduri de alert  pentru apelarea medicului care v  cer s  v  
contacta i medicul, memento-uri pentru înc rcarea dispozitivului 
implantat, etc.). 

Aten ie: Func ionarea altor dispozitive electrice în apropierea 
înc rc torului Vesta poate provoca interferen e electromagnetice 
sau de alt  natur  cu înc rc torul. Echipamentul de radio 
frecven  (RF) portabil i mobil este în mod special predispus s  
afecteze func ia normal  a înc rc torului. 

Aten ie: În timpul func ion rii, sistemul de înc rcare Vesta poate fi 
o surs  poten ial  de interferen e electromagnetice pentru alte 
echipamente electronice aflate în imediata apropiere a sistemului 
de înc rcare. 

6.4 Metod  de înc rcare 
Metoda de înc rcare utilizat  de înc rc torul Vesta pentru a 
înc rca bateria OPTIMIZER Smart Mini IPG se nume te transfer 
de energie inductiv . Deoarece câmpurile magnetice pot trece cu 

urin  prin piele cu o rezisten  mic  sau deloc, metoda de 
înc rcare utilizat  de înc rc torul Vesta este un mod dovedit i 
eficient de a transfera energie c tre dispozitivul implantat. 
Înc rcarea poate fi efectuat  peste îmbr minte. 

Modul în care este utilizat transferul de energie inductiv  pentru a 
înc rca bateria OPTIMIZER Smart Mini IPG este urm torul: 

1. Energia electric  de la bateria înc rc torului Vesta trece 
printr-o bobin  principal  conectat  la circuitul electronic 
al înc rc torului care o transform  într-un câmp 
electromagnetic oscilant. 

2. Atunci când o bobin  principal  este plasat  în imediata 
apropiere a unei bobine secundare, câmpul 
electromagnetic oscilant generat de o bobin  principal  
este preluat de o bobin  secundar . 
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3. Bobina secundar  care capteaz  câmpul electromagnetic 
oscilant este conectat  la circuitele electronice ale 
implantului care îl transform  înapoi în energie electric . 
Aceast  energie electric  este utilizat  pentru a înc rca 
bateria OPTIMIZER Smart Mini IPG. 

6.5 Îndep rtarea i instalarea adaptorului 
pentru priz  

Sistemul înc rc torului Vesta include un adaptor CA instalat cu un 
adaptor de priz  din SUA. Dac  este necesar un alt adaptor de 
priz , adaptorul CA permite op iunea de a scoate i instala un alt 
adaptor de priz . 

6.5.1 Îndep rtarea adaptorului cu fi  
Pentru a scoate adaptorul pentru priz  din adaptorul CA, 
efectua i urm torii pa i: 

1. Lua i adaptorul CA în mân i a eza i degetul 
mare pe zona striat  de sub vârfurile adaptorului 
pentru priz . 

2. Folosindu-v  de degetul mare, împinge i în sus 
adaptorul pentru priz  pentru a-l debloca de la 
adaptorul CA. Vezi Figura 5. 

3. Glisa i adaptorul pentru priz  în sus pentru a-l 
scoate din adaptorul CA. 
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Figura 5: Scoaterea adaptorului pentru priz  

6.5.2 Instalarea adaptorului pentru priz  
Pentru a instala adaptorul pentru priz  pe adaptorul CA 
efectua i urm torii pa i: 

1. În timp ce ine i adaptorul CA în mân , introduce i 
adaptorul pentru priz  în fanta corespunz toare 
de pe adaptorul CA. 

2. Cu ajutorul degetului ar tor, împinge i în jos 
adaptorul pentru priz  pân  când acesta este 
introdus complet în adaptorul CA. Vezi Figura 6. 

Împinge i în 
sus pentru a 
debloca i a 
scoate 
adaptorul 
pentru priz  
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Figura 6: Instalarea adaptorului pentru priz  

6.6 Înc rcarea înc rc torului Vesta 
Not : Înc rcarea înc rc torului Vesta i înc rcarea OPTIMIZER 
Smart Mini IPG NU POATE FI EFECTUAT  în acela i timp. 
Înc rca i întotdeauna bateria intern  a înc rc torului Vesta înainte 
de a încerca s  înc rca i bateria OPTIMIZER Smart Mini IPG. 

Not : Asigura i-v  c  adaptorul CA nu prezint  deterior ri, înainte 
de fiecare utilizare. Contacta i medicul dac  este necesar  
înlocuirea adaptorului CA. 

Avertisment: Utiliza i numai adaptorul CA furnizat cu înc rc torul 
Vesta pentru a înc rca bateria din înc rc torul Vesta. 
În caz contrar, se pot produce deterior ri ale 
înc rc torului Vesta. 

Pentru a conecta adaptorul CA la înc rc torul Vesta i pentru a 
începe înc rcarea bateriei interne a acestuia, efectua i urm torii pa i: 

1. Întoarce i înc rc torul Vesta astfel încât partea din spate 
a acestuia s  fie orientat  în sus. 

Împinge i în 
jos pentru a 
instala 
adaptorul 
pentru priz  
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2. Îndep rta i clapeta de protec ie de pe conectorul de 
intrare a aliment rii situat lâng  baza cablului baghetei de 
înc rcare. Vezi Figura 7. 

 
Figura 7: Partea din spate a înc rc torului 

3. Scoate i adaptorul CA din carcasa de purtare i roti i 
conectorul de ie ire CC pân  când punctul ro u de pe 
conector este vizibil. 

Clapet  de 
protec ie 

Conector de 
intrare de 
alimentare 
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4. Alinia i punctul ro u de pe conectorul de ie ire CC al 
adaptorului CA cu linia ro ie de pe conectorul de intrare a 
înc rc torului Vesta (vezi Figura 8) i apoi introduce i 
conectorul de ie ire CC în conectorul de intrare a aliment rii. 

 
Figura 8: Alinierea conectorilor CC 

Odat  ce adaptorul CA este conectat la înc rc torul 
Vesta, acesta va afi a ecranul Stare autoînc rcare 
înc rc tor. Vezi Figura 9. 

 
Figura 9: Ecranul Stare autoînc rcare înc rc tor 
5. Ata i adaptorul pentru priz  specific loca iei la adaptorul 

CA i apoi conecta i adaptorul CA la priza de perete 
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pentru a începe înc rcarea bateriei interne a 
înc rc torului Vesta. 

Când ecranul pentru autoînc rcare reu it  este afi at pe 
înc rc torul Vesta (vezi Figura 10), bateria din 
înc rc torul Vesta este complet înc rcat , dup  cum 
indic  bifa de deasupra indicatorului nivelului de înc rcare 
din centrul ecranului. 

 
Figura 10: Ecranul Autoînc rcare înc rc tor reu it  

Pentru a deconecta adaptorul CA de la înc rc torul Vesta, 
efectua i urm torii pa i: 

1. ine i i trage i înapoi de man onul metalic al conectorului 
de ie ire CC pentru a deconecta conectorul de la 
înc rc torul Vesta. Vezi Figura 11. 

 
Figura 11: Prim plan a man onului conectorului 
2. Pune i la loc clapeta de protec ie peste conectorul de 

intrare a înc rc torului Vesta. 

Man onul 
conectorului tras 

înapoi 

Man onul 
conectorului 
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6.7 Înc rcarea OPTIMIZER Smart Mini IPG 
Not : Înc rcarea dispozitivului va dura aproximativ 90 de 

minute (dac  se încarc  s pt mânal). 

Avertisment: Dac  OPTIMIZER Smart Mini IPG nu este înc rcat 
în mod regulat, acesta se va opri atunci când bateria se 
epuizeaz , suspendând administrarea terapiei CCM! 

Not : Înc rc torul Vesta nu poate fi utilizat pentru a v  înc rca 
OPTIMIZER Smart Mini IPG pân  când adaptorul CA nu este 
deconectat de la înc rc torul Vesta. 

Aten ie: Înc rc torul Vesta nu trebuie utilizat aproape de alte 
echipamente electronice. Dac  nu poate fi p strat un spa iu 
suficient, înc rc torul Vesta trebuie monitorizat pentru a asigura 
func ionarea normal  a acestuia. 

Avertisment: Înc rc torul Vesta nu trebuie s  fie utilizat la bordul 
unei aeronave. 

Avertisment: Când v  afla i la bordul unei nave, solicita i 
permisiunea echipajului navei înainte de a utiliza 
înc rc torul Vesta. 

Pentru a înc rca bateria OPTIMIZER Smart Mini IPG, efectua i 
urm torii pa i: 

1. Pune i-v  într-o pozi ie fix , confortabil , în mod ideal 
înclinat  la un unghi de 45° (cum ar fi pe o canapea sau 
un fotoliu). 

2. Determina i loca ia OPTIMIZER Smart Mini IPG (de 
obicei, în partea de sus dreapt  a pieptului). Înf ura i 
cablul baghetei liber în jurul gâtului i apoi a eza i partea 
plat  a baghetei de înc rcare Vesta (partea cu cele patru 
capace cu uruburi albastre din cauciuc) direct pe locul 
implantului OPTIMIZER Smart Mini IPG (peste haine). 
Pentru a preveni deplasarea baghetei de înc rcare în 
timpul înc rc rii dispozitivului OPTIMIZER Smart Mini IPG 
implantat, pute i ata a clema pentru cablu a baghetei de 
înc rcare la îmbr minte. 

3. Începe i procesul de înc rcare prin ap sarea butonului 
de pornire, inând ap sat butonul timp de 1-2 secunde i 
apoi eliberându-l. Vezi Figura 12. 
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Figura 12: Ap sând butonul de pornire pe înc rc tor 

Not : Dac  au fost declan ate alerte, poate fi afi at ecranul 
Alert  „Sun  medicul”. Dac  pe ecranul înc rc torului Vesta 
apare un cod de alert  „Sun  medicul”, urma i instruc iunile 
descrise în sec iunea 6.12. 

4. Procesul de înc rcare începe prin afi area ecranului 
Desc rcare date IPG pe m sur  ce înc rc torul Vesta 
descarc  informa ii de la OPTIMIZER Smart Mini IPG. 

geata animat  îndreptat  spre pictograma 
înc rc torului indic  faptul c  înc rc torul dvs. descarc  
în mod activ informa ii de la dispozitivul implantat. Vezi 
Figura 13. 

 
Figura 13: Ecranul Desc rcare date IPG 



 

22 

5. Când înc rc torul Vesta a finalizat cu succes desc rcarea 
datelor, acesta va afi a ecranul Desc rcare date IPG 
reu it , înso it de 3 semnale sonore scurte. Bifa 
intermitent  indic  faptul c  înc rc torul Vesta a reu it s  
descarce cu succes informa ii de la dispozitivul implantat. 
Vezi Figura 14. 

 
Figura 14: Ecranul Desc rcare date IPG reu it  
6. Dup  finalizarea desc rc rii datelor, se va afi a ecranul 

Stare înc rcare IPG, indicând faptul c  înc rc torul Vesta 
a început s  încarce activ OPTIMIZER Smart Mini IPG. 
Vezi Figura 15. 

Pictograma Nivel de cuplare ( ) din centrul ecranului 
Stare înc rcare IPG va afi a între zero i patru bare luminate. 
Repozi iona i bagheta de înc rcare pân  când se aprind cel 
pu in dou  bare ale pictogramei „Nivel de cuplare”. 

 
Figura 15: Ecran Stare înc rcare IPG 

Not : Barele luminate la zero de pe pictograma Nivel de 
cuplare, înso ite de un semnal sonor, indic  o pozi ionare 
necorespunz toare a baghetei de înc rcare. Dac  bagheta 
de înc rcare nu este repozi ionat  pe locul implantului în 
decurs de 20 de secunde, înc rc torul Vesta va emite 3 
semnale sonore lungi, va afi a ecranul Eroare cuplare 
înc rcare IPG ( vezi Figura 16) i apoi se va opri. Dac  se 
întâmpl  acest lucru, ap sa i din nou butonul de pornire 
pentru a ini ia o nou  sesiune de înc rcare. 
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Figura 16: Ecranul Eroare cuplare înc rcare IPG 
7. Num rul de bare de pe pictograma de 

înc rcare a bateriei IPG (vezi imaginea 
pictogramei din dreapta) descrie nivelul actual 
de înc rcare a bateriei din OPTIMIZER Smart 
Mini IPG. Vezi Tabelul 2. 

Tabelul 2: Niveluri de înc rcare a bateriei 
OPTIMIZER Smart Mini IPG 

Pictograma bateriei IPG Nivel de înc rcare a 
bateriei IPG 

1 bar  intermitent  Sub 25 % 
2 bare, ultima intermitent  Între 25 % i 50 % 
3 bare, ultima intermitent  Între 50 % i 75 % 
4 bare, ultima intermitent  Peste 75 % 

 
8. Ecranul Stare înc rcare IPG (vezi Figura 15) va continua 

 fie afi at pe m sur  ce se încarc  OPTIMIZER Smart 
Mini IPG. 

Not : Se recomand  s  r mâne i nemi cat în timpul 
procesului de înc rcare. Dac  bagheta de înc rcare se 
deplaseaz  în mod semnificativ în timpul înc rc rii, 
pictograma Nivel de cuplare va afi a zero bare luminate, iar 
înc rc torul Vesta va începe s  emit  un semnal sonor. Dac  
se întâmpl  acest lucru, repozi iona i bagheta de înc rcare 
pân  când se aprind cel pu in dou  bare ale pictogramei 
„Nivel de cuplare”. 

Not : Dac  înc rcarea s pt mânal  a OPTIMIZER Smart 
Mini IPG nu este efectuat  conform instruc iunilor, înc rcarea 
bateriei OPTIMIZER Smart Mini IPG poate dura mai mult 
timp. În cazul în care reînc rcarea OPTIMIZER Smart Mini 
IPG nu poate fi complet reînc rcat  într-o singur  sesiune, 



 

24 

repeta i sesiunile de înc rcare (cel pu in zilnic) pân  când 
este complet înc rcat . 

9. Atunci când bateria OPTIMIZER Smart Mini IPG este 
complet înc rcat , înc rc torul Vesta va emite 3 semnale 
sonore scurte i va afi a ecranul Înc rcare IPG finalizat  
cu succes, indicat de bifa intermitent  din centrul 
ecranului (vezi Figura 17). Înc rc torul Vesta se va opri 
apoi automat. 

 
Figura 17: Ecranul Înc rcare IPG finalizat  cu succes 

10. Deta i clema cablului baghetei de înc rcare de haine 
(dac  este necesar), apoi scoate i bagheta de înc rcare 
Vesta din locul implantului i desface i cablul baghetei din 
jurul gâtului. 

11. Reconecta i adaptorul CA la înc rc torul Vesta a a cum 
este descris în sec iunea 6.9. 

6.8 Încheierea sesiunii de înc rcare 
6.8.1 Încheierea anticipat  a sesiunii de înc rcare 
Pentru a încheia o sesiune de înc rcare înainte de a fi 
finalizat , ine i ap sat butonul de pornire timp de o 
secund i apoi elibera i-l. Înc rc torul Vesta va emite 
3 semnale sonore scurte i va afi a ecranul Anulare sesiune 
înc rcare, indicat de o pictogram  de alimentare universal  
care clipe te în centrul ecranului. Vezi Figura 18. 

 
Figura 18: Ecranul Anulare sesiune înc rcare 
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Alternativ, pute i îndep rta bagheta de înc rcare de pe 
locul implantului, ceea ce va face ca înc rc torul Vesta s  
se opreasc  automat. 

Not : Dac  dori i s  relua i înc rcarea OPTIMIZER Smart 
Mini IPG dup  ce a i încheiat o sesiune de înc rcare, 

tepta i aproximativ 10 minute înainte de a ini ia o nou  
sesiune de înc rcare pentru a permite temperaturii 
OPTIMIZER Smart Mini IPG s  revin  la temperatura 
de baz . 

6.8.2 Încetarea sesiunii de înc rcare din cauza 
temperaturii IPG 

Pentru a v  asigura siguran a în timpul înc rc rii 
OPTIMIZER Smart Mini IPG, temperatura IPG-ului dvs. 
este monitorizat  în timpul procesului de înc rcare. Dac  
temperatura raportat  a OPTIMIZER Smart Mini IPG la 
începutul sesiunii de înc rcare este în afara intervalului 
de temperatur  acceptabil sau dac  temperatura 
OPTIMIZER Smart Mini IPG implantat r mâne constant 
ridicat  pentru mai mult de 10 minute în timpul înc rc rii, 
înc rc torul Vesta va emite 3 semnale sonore lungi i va 
afi a ecranul Eroare temperatur  înc rcare IPG, indicat 
de o pictogram  de termometru în centrul ecranului (vezi 
Figura 19). Înc rc torul se va opri. Dac  se întâmpl  
acest lucru, a tepta i aproximativ 10 minute înainte de a 
ini ia o nou  sesiune de înc rcare. 

 
Figura 19: Ecranul Eroare temperatur  înc rcare IPG 
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6.8.3 Încetarea sesiunii de înc rcare din cauza 
timpului expirat de înc rcare IPG 

Dac  durata sesiunii de înc rcare dep te 5 ore ± 
5 minute, înc rc torul Vesta va emite 3 semnale sonore 
lungi i va afi a ecranul Eroare expirare timp înc rcare 
IPG, indicat printr-o pictogram  intermitent  în form  de 
clepsidr  în centrul ecranului ( vezi Figura 20). 
Înc rc torul se va opri. Dac  se întâmpl  acest lucru, 

tepta i aproximativ 10 minute înainte de a ini ia o nou  
sesiune de înc rcare. 

 
Figura 20: Ecranul Eroare expirare timp înc rcare IPG 

6.8.4 Încetarea sesiunii de înc rcare din cauza 
nivelului sc zut al bateriei înc rc torului 

Dac  nivelul de înc rcare a bateriei înc rc torului Vesta 
scade sub 10 % în timpul unei sesiuni de înc rcare, 
înc rc torul Vesta va emite 3 semnale sonore lungi i va 
afi a ecranul Alert  baterie desc rcat , indicat de o 
pictogram  de baterie desc rcat  cu un „X” intermitent 
deasupra (vezi Figura 21) Înc rc torul se va opri. În 
acest caz, reînc rca i bateria înc rc torului Vesta a a 
cum este descris în sec iunea 6.6. 

 
Figura 21: Ecranul Alert  baterie desc rcat  
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6.9 Amplasarea înc rc torului Vesta atunci când 
nu este utilizat pentru înc rcarea 
dispozitivului 

Ori de câte ori înc rc torul Vesta nu este utilizat pentru a înc rca 
OPTIMIZER Smart Mini IPG, acesta trebuie s  fie plasat într-o 
zon  frecventat  de dvs. (de exemplu, pe noptier  în dormitor), 
conectat la adaptorul CA, iar adaptorul CA trebuie s  fie conectat 
la priza de perete. Acest lucru va men ine bateria înc rc torului 
Vesta complet înc rcat i va asigura comunica ii regulate între 
OPTIMIZER Smart Mini IPG i înc rc torul Vesta. 

Not : Men inerea înc rc torului Vesta conectat în permanen  la 
adaptorul CA în timp ce acesta este conectat la priza de perete nu 
va afecta sau sl bi în niciun fel bateria înc rc torului. 

6.10 Frecven a sesiunilor de înc rcare 
Performan a optim  a bateriei reînc rcabile din OPTIMIZER 
Smart Mini IPG poate fi asigurat  numai dac  bateria este 
reînc rcat  complet în fiecare s pt mân . Nu este important în ce 
zi sau la ce or  alege i s  v  înc rca i OPTIMIZER Smart Mini 
IPG, dar este recomandat s  nu l sa i s  treac  mai mult de apte 
zile între sesiunile de înc rcare. 

În cazul în care înc rc torul Vesta nu este utilizat pentru a efectua 
o sesiune de înc rcare OPTIMIZER Smart Mini IPG în perioada 
de timp stabilit  de medicul dvs., este posibil s  vede i ecranul de 
alert  Timp îndelungat f  înc rcare IPG afi at de înc rc torul 
Vesta, indicat de o imagine animat  a baghetei de înc rcare 
Vesta fiind plasat  peste dispozitivul implantat al unui pacient. 
Vezi Figura 22. 

 
Figura 22: Ecranul Alert  timp îndelungat f  înc rcare IPG 
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Dac  vede i acest mesaj afi at de înc rc torul Vesta, continua i 
 utiliza i înc rc torul Vesta pentru a v  înc rca OPTIMIZER 

Smart Mini IPG. Dac  încercarea de a v  înc rca OPTIMIZER 
Smart Mini IPG cu înc rc torul Vesta nu reu te, contacta i 
medicul cât mai curând posibil. 

În cazul în care tensiunea bateriei din OPTIMIZER Smart Mini IPG 
scade sub un anumit nivel, livrarea terapiei CCM este suspendat  
automat. Dac  se întâmpl  acest lucru, bateria OPTIMIZER Smart 
Mini IPG reînc rcat  înainte de a relua tratamentul. Odat  ce 
OPTIMIZER Smart Mini IPG a fost reînc rcat, acesta va relua 
automat administrarea terapiei CCM cu set rile programate anterior. 

6.11 Comunica ii cu OPTIMIZER Smart Mini IPG 
Înc rc torul Vesta este configurat s  comunice cu dispozitivul 
OPTIMIZER Smart Mini IPG implantat cel pu in o dat  pe zi. 
Aceast  comunicare are loc ori de câte ori v  afla i la mai pu in de 
1,5 m (5 pa i) de înc rc torul Vesta timp de câteva minute. 

Când se întâmpl  acest lucru, ve i vedea mai întâi c  înc rc torul 
Vesta afi eaz  ecranul Desc rcare date IPG, indicat de s geata 
animat  care indic  pictograma înc rc torului (vezi Figura 23). 
Acest lucru indic  faptul c  înc rc torul Vesta încearc  în mod 
activ s  descarce date de la OPTIMIZER Smart Mini IPG. Datele 
criptate desc rcate de pe dispozitivul dvs. includ informa ii privind 
starea actual  a IPG-ului dvs., informa ii statistice privind 
func ionarea acestuia i orice alerte active care necesit  o ac iune. 

 
Figura 23: Ecranul Desc rcare date IPG 
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Atunci când înc rc torul Vesta a finalizat cu succes desc rcarea 
datelor de la OPTIMIZER Smart Mini IPG, acesta va afi a ecranul 
Desc rcare date IPG reu it , indicat prin bifa intermitent  din 
centrul ecranului. Vezi Figura 24. 

 
Figura 24: Ecranul Desc rcare date IPG reu it  

Dac  înc rc torul Vesta nu reu te s  finalizeze cu succes 
desc rcarea datelor de la OPTIMIZER Smart Mini IPG, acesta va 
afi a ecranul Eroare desc rcare date IPG, indicat printr-un „X” 
intermitent în centrul ecranului (vezi Figura 25). Dac  se întâmpl  
acest lucru, înc rc torul Vesta va încerca din nou s  descarce 
date de la OPTIMIZER Smart Mini IPG în câteva minute. 

 
Figura 25: Ecranul Eroare desc rcare date IPG 

Dac  înc rc torul Vesta i OPTIMIZER Smart Mini IPG implantat 
nu comunic  în perioada de timp stabilit  de medicul dvs., 
înc rc torul Vesta va emite un semnal sonor i va afi a ecranul 
de alert  Timp îndelungat f  desc rcare de date de la IPG 
indicat de o imagine animat  a unui pacient care se apropie de 
înc rc torul Vesta. Vezi Figura 26. 

 
Figura 26: Ecranul Alert  timp îndelungat f  desc rcare de date 

de la IPG 
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Dac  vede i acest mesaj afi at de înc rc torul Vesta, încerca i s  
utiliza i înc rc torul Vesta pentru a v  înc rca OPTIMIZER Smart 
Mini IPG. Dac  reu i s  v  înc rca i cu succes OPTIMIZER 
Smart Mini IPG implantat, atunci ecranul de alert  nu ar trebui s  
mai fie afi at de înc rc torul Vesta. Dac  încercarea de a v  
înc rca OPTIMIZER Smart Mini IPG cu înc rc torul Vesta nu 
reu te, contacta i medicul cât mai curând posibil. 

6.12 Coduri de alert  „Sun  medicul” 
Pe lâng  înc rcarea OPTIMIZER Smart Mini IPG, înc rc torul 
Vesta poate, de asemenea, s  v  notifice cu privire la o stare de 
alert  care necesit  ac iune. 

Condi iile de alert  sunt declan ate prin detectarea anumitor 
evenimente de c tre OPTIMIZER Smart Mini IPG sau 
înc rc torul Vesta. 

Atunci când apare o stare de alert , OPTIMIZER Smart Mini IPG 
este programat s  trimit  aceste informa ii c tre 
înc rc torul Vesta. 

Dac  o condi ie de alert  detectat  este asociat  cu o alert  de 
ac iune direct , un ecran de alert  precum cel prezentat în 
Figura 26 va fi afi at de înc rc torul Vesta, înso it de un 
semnal sonor. 

Pentru anumite condi ii de alert , alerta „Sun  medicul” va fi 
precedat  de ecranul Eroare condi ie anormal  indicat de o 
pictogram  de avertizare cu un semn de exclamare intermitent 
(vezi Figura 27), înso it  de 3 semnale sonore lungi. 

 
Figura 27: Eroare condi ie anormal  
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Dac  o stare de alert  detectat  este asociat  cu o alert  „Sun  
medicul”, înc rc torul Vesta va emite un semnal sonor i va afi a 
un ecran Alert  „Sun  medicul”, cu un semn de exclamare 
intermitent în centrul ecranului i un cod „Sun  medicul” (precedat 
de o liter  care indic  codul modelului IPG). Vezi Figura 28. 

 
Figura 28: Exemplu ecran Alert  „Sun  medicul” 

Ecranul Alert  „Sun  medicul” va fi urmat de ecranul Alert  
amânare alarm  (vezi Figura 29) sau, dac  este noapte, de 
ecranul Alert  amânare (vezi Figura 30). 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 29: Ecran Alert  
amânare alarm  

Figura 30: Ecran Alert  amânare 

 
Dac  pe ecranul înc rc torului Vesta apare un cod de alert  
„Sun  medicul”, re ine i codul afi at i apoi ap sa i butonul de 
pornire de pe înc rc torul Vesta pentru a anula alerta activat . 
Ulterior, folosi i informa iile de mai jos pentru a v  stabili 
urm toarea ac iune. 

 Dac  este afi at codul de alert  „Sun  medicul” „A9”, 
„A19”, „A21”, „A23”, „A25” sau „A27”, suna i la linia de 
asisten  telefonic  de 24 de ore (866-312-5370) i 
informa i-i cu privire la codul de alert  afi at de 
înc rc torul dvs. Vesta. 

 Dac  este afi at codul de alert  „Sun  medicul” „A31”, 
înseamn  c  înc rc torul Vesta a detectat erori interne 
repetate în timpul func ion rii sale. Contacta i medicul 
dvs. pentru a ob ine un înc rc tor de schimb Vesta. 
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 Dac  este afi at codul de alert  „Sun  medicul” „A32”, 
înseamn  c  încerca i s  utiliza i înc rc torul Vesta pe un 
dispozitiv neasociat. Dac  acest cod este afi at de 
înc rc torul Vesta, efectua i urm torii pa i: 

1. Verifica i dac  înc rc torul Vesta pe care îl 
utiliza i este cel care v-a fost atribuit i apoi 
reporni i procesul de înc rcare. 

2. Dac  acest cod este afi at în continuare dup  ce 
bagheta de înc rcare a fost plasat  peste 
dispozitivul OPTIMIZER Smart Mini IPG implantat 
i procesul de înc rcare a fost repornit, v  rug m 
 v  contacta i medicul. 

6.13 Cur are 
Avertisment: Deconecta i întotdeauna adaptorul CA de la 

înc rc torul Vesta înainte de cur are. 

Suprafa a exterioar  a înc rc torului Vesta trebuie cur at  doar 
cu erve ele dezinfectante, dup  caz. 

Aten ie: NU utiliza i solven i sau cârpe de cur are impregnate cu 
agen i chimici de cur are. 

Avertisment: NU încerca i s  cur i conectorul electric al 
înc rc torului Vesta. 

Avertisment: NU introduce i în ap  nici o parte a înc rc torului 
Vesta. Pot rezulta deterior ri. 

6.14 Între inere 
Înc rc torul Vesta nu con ine componente care s  poat  fi 
reparate de c tre utilizator. În cazul în care înc rc torul Vesta nu 
este func ional, contacta i medicul dvs. pentru a ob ine un 
înc rc tor de schimb. 

Avertisment: Nu este permis  modificarea acestui echipament. 
Bateria din interiorul înc rc torului Vesta are o durat  de via  de 
5 ani. Dac  înc rc torul Vesta nu reu te s  v  încarce complet 
înc rc torul OPTIMIZER Smart Mini IPG dup  ce bateria intern  a 
fost înc rcat  complet, v  rug m s  contacta i linia de asisten  
telefonic  de 24 de ore (866-312-5370) pentru a ob ine un 
înc rc tor de schimb. 
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6.15 Depozitare i manipulare 
Sistemul înc rc torului Vesta nu trebuie expus la temperaturi prea 
ridicate sau prea sc zute. Depozita i sistemul înc rc torului Vesta 
într-un loc r coros i uscat, cu înc rc torul Vesta conectat la 
adaptorul CA i cu adaptorul CA conectat la priza de perete. Nu 

sa i sistemul de înc rcare Vesta în ma in  sau în aer liber 
pentru perioade lungi de timp. Componentele electronice sensibile 
ale sistemului înc rc torului Vesta pot fi deteriorate de 
temperaturile extreme, în special de c ldura ridicat . 

Pentru o func ionare corect , înc rc torul Vesta trebuie utilizat 
numai în urm toarele condi ii de mediu: 

 Temperatur  ambiental : 10 °C pân  la 27 °C (50 °F 
pân  la 81 °F) 

 Umiditate relativ : de la 20 % pân  la 75 % 

 Presiunea atmosferic : 700 hPa pân  la 1060 hPa 
(20,73 inHg pân  la 31,39 inHg) 

Dac  este necesar, muta i-v  într-o loca ie care îndepline te 
aceste condi ii înainte de a utiliza înc rc torul Vesta. 

6.16 Eliminare 
În cazul în care nu mai ave i nevoie de înc rc torul Vesta, îl pute i 
returna la cabinetul medicului dvs. 

Avertisment: NU arunca i înc rc torul Vesta la co ul de gunoi. 
Înc rc torul Vesta con ine baterii litiu-ion, precum i 
componente non-RoHS. Dac  este necesar  
eliminarea înc rc torului Vesta, elimina i-l în mod 
corespunz tor în conformitate cu reglement rile locale 
în ceea ce prive te eliminarea unor astfel de materiale. 
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7.0 ÎNLOCUIREA OPTIMIZER SMART MINI IPG 
OPTIMIZER Smart Mini IPG implantat con ine o baterie reînc rcabil i nu 
este de a teptat s  fie nevoie s  o înlocui i deoarece bateria nu mai poate 

 efectueze o înc rcare în perioada de garan ie. Cu toate acestea, pot 
exista cazuri în care este posibil ca OPTIMIZER Smart Mini IPG sau una 
dintre sondele sale implantate s  nu func ioneze conform destina iei. Dac  
apare un astfel de caz, medicul v  va explica motivul/motivele i v  va 
programa pentru o interven ie chirurgical  de înlocuire. 

Aceast  procedur  este în mod normal mai simpl i nu presupune s  
mâne i peste noapte în spital. În general, îngrijirea post-operatorie 

asociat  cu interven ia chirurgical  de înlocuire nu este diferit  de ceea ce 
i experimentat în timpul interven iei chirurgicale ini iale. 

8.0 ÎNTREB RI FRECVENTE 
1. Ce face OPTIMIZER Smart Mini IPG? 
OPTIMIZER Smart Mini IPG monitorizeaz  ritmul cardiac i livreaz  
impulsuri de terapie de modulare a contractilit ii cardiace (CCM) la un 
anumit moment când inima se contract . Aceste semnale au rolul de a 
cre te intensitatea fiec rei contrac ii, îmbun ind astfel simptomele 
insuficien ei cardiace. OPTIMIZER Smart Mini IPG este programat în 
func ie de cerin ele dvs. specifice de c tre medicul dvs. cu ajutorul unui 
programator extern conectat la o baghet  care este plasat  peste 
OPTIMIZER Smart Mini IPG implantat. 

2. Voi mai putea participa la acelea i activit i pe care le fac acum? 
Da, cu excep ia cazului în care sunte i implicat în activit i sportive de 
contact sau dac  a i suferit un accident care v  poate afecta sistemul 
implantat sau poate interfera cu func ionarea acestuia. Medicul va discuta 
cu dvs. în detaliu acest aspect. 

3. Va trebui s  înlocuiesc vreodat  OPTIMIZER Smart Mini IPG? 
OPTIMIZER Smart Mini IPG este alimentat de o baterie reînc rcabil  care 
ar trebui s  v  asigure cel pu in 20 de ani de func ionare. Cu ajutorul 
instruc iunilor din acest manual, medicul dvs. v  va ar ta cum s  
reînc rca i dispozitivul. 
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Cu o înc rcare regulat , în cazul în care OPTIMIZER Smart Mini IPG 
ajunge la al 20-lea an de func ionare, medicul dvs. va trebui s  evalueze 
starea bateriei în timpul vizitelor de control de rutin . Pentru a facilita 
aceast  evaluare a bateriei, v  rug m s  v  înc rca i complet OPTIMIZER 
Smart Mini IPG cu 7 zile înainte de vizita de control de rutin  programat . 

În plus, exist  riscul apari iei unei probleme la o component  sau la o 
sond  care s  necesite o interven ie chirurgical  pentru înlocuirea IPG-
ului sau a sondei/sondelor. Din moment ce OPTIMIZER Smart Mini IPG 
nu este un dispozitiv care sus ine via a, este pu in probabil s  fi i pus în 
pericol dac  dispozitivul dvs. nu func ioneaz  conform a tept rilor. 
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ANEXA I 
Imunitate electromagnetic  

Imunitatea electromagnetic  a înc rc torului Vesta 

ORIENT RI I DECLARA IA PRODUC TORULUI – IMUNITATEA 
ELECTROMAGNETIC  A ÎNC RC TORULUI VESTA 

Performan a esen ial  a înc rc torului Vesta: 

 Înc rc torul Vesta nu trebuie s  încarce OPTIMIZER Smart Mini IPG în mod 
necorespunz tor. 

 Pacientul trebuie s  fie informat cu privire la o înc rcare necorespunz toare fie 
printr-un mesaj explicit, fie prin absen a unui mesaj a teptat din partea 
înc rc torului Vesta. 

Înc rc torul Vesta, parte a sistemului OPTIMIZER Smart Mini, este destinat utiliz rii într-un 
mediu electromagnetic, a a cum se specific  mai jos. Clientul sau utilizatorul înc rc torului 
Vesta trebuie s  se asigure c  acesta este utilizat în mediul specificat. 

Nivelurile de testare respect  recomand rile FDA pentru mediul casnic conform „Design 
Considerations for Devices Intended for Home Use – Guidance for Industry and Food and 
Drug Administration Staff”, 24 noiembrie 2014. 

Test de 
imunitate 

Nivel de testare 
IEC 60601-1-

2:2014 

Nivel de 
conformitate 

Mediul electromagnetic – 
orient ri 

Desc rcare 
electrostatic  
conform defini iei 
din IEC 61000-4-2 

Desc rcare de contact: 
± 8 kV 

Evacuarea aerului: 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
i ± 15 kV 

Desc rcare de contact: 
± 8 kV 

Evacuarea aerului: 
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
i ± 15 kV 

Podelele trebuie s  fie din lemn, beton 
sau pl ci ceramice. În cazul în care 
podelele sunt acoperite cu materiale 
sintetice, umiditatea relativ  trebuie s  
fie de 30 % sau mai mare.  

Tranzi ii electrice 
rapide/explozie, 
conform defini iei 
din IEC 61000-4-4 

± 2 kV pentru blocul de 
alimentare de la re ea 

± 1 kV pentru linii de 
intrare/ie ire 

± 2 kV pentru blocul de 
alimentare de la re ea 

± 1 kV pentru linii de 
intrare/ie ire 

Calitatea aliment rii de la re ea trebuie 
 fie cea a unui mediu tipic de îngrijire 

medical  la domiciliu, de afaceri sau 
de spital. 

Nu folosi i motoare sau alte 
echipamente electrice zgomotoase pe 
acela i circuit de re ea cu înc rc torul 
Vesta. 

Supratensiuni ale 
liniei CA conform 
defini iei din 
IEC 61000-4-5 

Tensiune între faz i 
mânt ± 2 kV;  

Tensiune între faze ± 1 
kV 

Tensiune între faz i 
mânt ± 2 kV; 

Tensiune între faze ± 1 
kV 

Calitatea aliment rii de la re ea trebuie 
 fie cea a unui mediu tipic de îngrijire 

medical  la domiciliu, de afaceri sau 
de spital. 

Sc deri de 
tensiune, 
întreruperi scurte 
i varia ii de 

tensiune pe liniile 
de intrare a 
surselor de 
alimentare, astfel 

Sc deri: reducere de 
100 % pentru 
0,5/1 cicluri 

reducere de 30 % 
pentru 25/30 cicluri 

Întreruperi: reducere 
de 100 % pentru 

Sc deri: reducere de 
100 % pentru 
0,5/1 cicluri 

reducere de 30 % 
pentru 25/30 cicluri 

Întreruperi: reducere 
de 100 % pentru 

Calitatea aliment rii de la re ea trebuie 
 fie cea a unui mediu tipic de îngrijire 

medical  la domiciliu, de afaceri sau 
de spital. 

Not : În cazul în care utilizatorul 
înc rc torului Vesta are nevoie de o 
func ionare neîntrerupt  în timpul 
întreruperilor de curent, se recomand  
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cum sunt definite 
în IEC 61000-4-11 

250/300 cicluri 250/300 cicluri alimentarea înc rc torului Vesta de la 
o surs  de alimentare neîntrerupt . 

Câmpuri 
magnetice de 
frecven  a liniei 
electrice 
(50/60 Hz), astfel 
cum sunt definite 
în IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Câmpurile magnetice de frecven  a 
liniei electrice (50/60 Hz) ar trebui s  
se situeze la nivelurile a teptate într-un 
mediu tipic de îngrijire medical  la 
domiciliu, într-o întreprindere sau într-
un spital. 

RF condus  a a 
cum este definit  
în IEC 61000-4-
6:2013 

3 V r.m.s. în afara 
benzilor industriale, 
tiin ifice i medicale 

(ISM) i de 
radioamatorism între 
0,15 MHz i 80 MHz, 6 
V r m.s. în benzile ISM 
i de radioamatorism 

între 0,15 MHz i 
80 MHz 

3 V r.m.s. în afara 
benzilor industriale, 
tiin ifice i medicale 

(ISM) i de 
radioamatorism între 
0,15 MHz i 80 MHz, 6 
V r m.s. în benzile ISM 
i de radioamatorism 

între 0,15 MHz i 
80 MHz 

RF radiat , astfel 
cum este definit  
în IEC 61000-4-3: 
2006 +A1: 2007 
+A2: 2010 

10 V/m: 80 MHz pân  
la 2,7 GHz i frecven e 
wireless 

10 V/m: 80 MHz pân  
la 2,7 GHz i frecven e 
wireless 

Echipamentele portabile i mobile de 
comunica ii de radiofrecven  nu 
trebuie utilizate la o distan  mai mic  
fa  de orice parte a dispozitivului, 
inclusiv fa  de cabluri, decât distan a 
de separare recomandat , calculat  pe 
baza ecua iei aplicabile la frecven a 
emi torului. 

Distan a de separare recomandat : 

d = 1,17 P 

d = 1,17 P  80 MHz – 800 MHz 

d = 2,33 P  800 MHz – 2,5 GHz 

Unde „P” este puterea maxim  de 
ie ire a emi torului în wa i (W), 
conform produc torului emi torului, iar 
„d” este distan a de separare 
recomandat  în metri (m). 

Intensit ile de câmp ale emi toarelor 
de radiofrecven  fixe, determinate de 
un studiu electromagnetic la fa a 
locului, „a” ar trebui s  fie mai mici 
decât nivelul de conformitate în fiecare 
gam  de frecven e „b”. 

Pot ap rea interferen e în apropierea 
echipamentelor marcate cu urm torul 
simbol: 

 

NOTE: 
a – Intensit ile de câmp de la emi toarele fixe, cum ar fi sta iile de baz  pentru telefoanele 
radio (celulare/f  fir) i radiourile mobile terestre, radioamatorii, emisiunile radio AM i FM i 
emisiunile TV nu pot fi prezise teoretic cu precizie. Pentru a evalua mediul electromagnetic 
datorat emi toarelor de radiofrecven  fixe, trebuie s  se ia în considerare un studiu 
electromagnetic al amplasamentului. În cazul în care intensitatea câmpului m surat  în 
loca ia în care este utilizat înc rc torul Vesta dep te nivelul de conformitate RF aplicabil 
de mai sus, înc rc torul Vesta trebuie monitorizat pentru a asigura func ionarea normal . În 
cazul în care se observ  o func ie anormal , este posibil s  fie necesare m suri suplimentare, 
cum ar fi relocarea înc rc torului Vesta. 
b – Pentru frecven e cuprinse între 150 kHz i 80 MHz, intensitatea câmpului trebuie s  fie 
mai mic  de 3 V/m. 
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Distan e de separare recomandate între echipamentele de 
comunica ii RF portabile i mobile i înc rc torul Vesta 

Distan e de separare recomandate între echipamentele de comunica ii RF portabile 
i mobile i înc rc torul Vesta 

Înc rc torul Vesta trebuie s  fie utilizat într-un mediu electromagnetic cu zgomot RF 
radiat limitat. Clientul sau utilizatorul înc rc torului Vesta poate contribui la prevenirea 
interferen elor electromagnetice prin men inerea distan ei minime între echipamentele de 
comunica ii RF portabile i mobile (emi toare) i înc rc torul Vesta recomandate mai 
jos, care este determinat  de puterea maxim  de ie ire a echipamentului de comunica ii. 

Distan a de separare repartizat  în func ie de frecven a 
emi torului (m) Puterea nominal  

maxim  de ie ire a 
emi torului 

(W) 

150 kHz pân  la 
80 MHz1 

d = 1,17 P 

80 MHz pân  la 
800 MHz1 
d = 1,17 P 

800 MHz pân  la 
2,5 GHz 

d = 2,33 P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,75 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,70 3,70 7,36 

100 11,70 11,70 23,30 

În cazul emi toarelor cu o putere nominal  maxim  de ie ire care nu este men ionat  
mai sus, distan a de separare recomandat  „d” în metri (m) poate fi estimat  prin 
utilizarea ecua iei aplicabile frecven ei emi torului, unde „P” este puterea nominal  
maxim  de ie ire a emi torului în wa i (W) specificat  de produc torul emi torului.  
1 La 80 MHz i 800 MHz, se aplic  intervalul de frecven  mai mare. 

Not : Este posibil ca aceste orient ri s  nu se aplice la toate set rile. Propagarea 
electromagnetic  este afectat  de absorb ia i reflexia cl dirilor, a obiectelor i a 
persoanelor.  
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Imunitatea electromagnetic  OPTIMIZER Smart 
Mini IPG 

ORIENT RI I DECLARA IA PRODUC TORULUI – IMUNITATEA 
ELECTROMAGNETIC  A GENERATORULUI DE IMPULSURI IMPLANTABIL 
OPTIMIZER SMART MINI 

OPTIMIZER Smart Mini IPG, parte a sistemului OPTIMIZER Smart Mini, este destinat 
utiliz rii într-un mediu electromagnetic, a a cum se specific  mai jos. Pacientul c ruia i s-a 
implantat dispozitivul OPTIMIZER Smart Mini IPG trebuie s  se asigure c  acesta este 
utilizat în mediul specificat. 

Performan  esen ial  OPTIMIZER Smart Mini IPG: 
IPG trebuie s  poat  func iona cu set ri sigure. Este admisibil ca aceste set ri s  
dezactiveze stimularea CCM.a 
NOT : În caz de urgen , plasarea unui magnet de stimulator cardiac peste locul de 
implantare al OPTIMIZER Smart Mini IPG i men inerea acestuia în imediata apropiere a 
dispozitivului timp de cel pu in dou  cicluri cardiace (2-3 secunde), seteaz  OPTIMIZER 
Smart Mini IPG în modul Magnet, suspendând terapia CCM. 

Test de imunitateb Nivel de 
testare 

Nivel de 
conformitate 

Mediul electromagnetic– 
orient ric 

ISO 14117:2019 
Clauza 4.2 – Curent 
indus de plumb – 16,6 
Hz pân  la 20 kHz 

Testul 1 i Testul 2 
conform 
standardului 

Curentul indus de 
plumb nu 
dep te limitele 
pentru testul 1 i 
testul 2 conform 
standardului. 

ISO 14117:2019 
Clauza 4.3 – Protec ie 
împotriva func ion rii 
defectuoase 
persistente datorate 
câmpurilor 
electromagnetice 
ambientale 

Conform clauzelor 
4.3.2.1, 4.3.2.2 i 
4.3.2.3 din 
standard 

Nu prezint  
defec iuni care s  
persiste dup  
eliminarea 
semnalului de 
încercare 
electromagnetic  
conform clauzelor 
4.3.2.1, 4.3.2.2 i 
4.3.2.3 din 
standard 

ISO 14117:2019 
Clauza 4.4 – Protec ia 
împotriva func ion rii 
defectuoase cauzate 
de expunerea 
temporar  la surse CW 

Conform 
standardului 

Men ine 
performan ele 
esen ialea 
conform 
standardului 

ISO 14117:2019 
Clauza 4.5 – Protec ie 
împotriva detect rii EMI 
ca semnale cardiace 

Conform clauzelor 
4.5.2, 4.5.3, 4.5.4. 

Men ine 
performan ele 
esen ialea 
conform clauzelor 
4.5.2, 4.5.3, 4.5.4. 

Solicita i sfatul medicului dvs. sau al 
altui furnizor de servicii medicale 
calificat în ceea ce prive te 
condi iile de mediu. 

 Manifesta i pruden  în 
apropierea 
echipamentelor care 
genereaz  câmpuri 
electrice sau 
electromagnetice 
puternice. 

 Nu intra i într-o zon  în 
care sunt afi ate 
avertismente prin care 
pacien ii cu stimulatoare 
cardiace (sau pacien ii 
cu alte tipuri de 
dispozitive implantabile) 
sunt sf tui i s  nu se 
apropie. 

 Pot ap rea interferen e 
în apropierea 
echipamentelor marcate 
cu urm torul simbol: 

 
ISO 14117:2019 
Clauza 4.6 – Protec ie 
împotriva câmpurilor 
magnetice statice cu 

Conform 
standardului 

Func ionarea 
dispozitivului nu 
este afectat  
conform 

Men ine i o distan  de 6 oli 
(15 cm) între magne ii de uz casnic 
sau obiectele care con in magne i 
(de exemplu, c ti, echipamente de 



 

40 

densitate de flux de 
pân  la 1 mT 

standardului exerci ii fizice care con in magne i 
etc.) i implant. 

ISO 14117:2019 
Clauza 4.7 – Protec ie 
împotriva câmpurilor 
magnetice statice cu 
densitate de flux de 
pân  la 50 mT 

Conform 
standardului 

Nu prezint  o 
func ionare 
defectuoas  care 

 persiste dup  
scoaterea din 
câmp, conform 
standardului 

Cere i sfatul medicului dvs. sau al 
altui furnizor de servicii medicale 
calificat în ceea ce prive te 
rezonan a magnetic  (RMN), 
imagistica prin rezonan  
magnetic  (IRM). 

 Manifesta i pruden  în 
apropierea 
echipamentelor care 
genereaz  câmpuri 
magnetice puternice. 

 Nu intra i într-o zon  în 
care sunt afi ate 
avertismente prin care 
pacien ii cu stimulatoare 
cardiace (sau pacien ii 
cu alte tipuri de 
dispozitive implantabile) 
sunt sf tui i s  nu se 
apropie. 

ISO 14117:2019 
Clauza 4.8 – Protec ie 
împotriva expunerii la 
câmpuri magnetice CA 
în intervalul de la 1 kHz 
la 140 kHz 

Conform 
standardului 

Nu prezint  o 
func ionare 
defectuoas  care 

 persiste dup  
scoaterea din 
câmp, conform 
standardului 

Cere i sfatul medicului dvs. sau al 
altui furnizor de servicii medicale 
calificat în ceea ce prive te 
condi iile de mediu, ma inile 
industriale i aparatele de uz 
casnic. 

 Manifesta i pruden  în 
apropierea 
echipamentelor care 
genereaz  câmpuri 
magnetice puternice 
CA. 

 Nu intra i într-o zon  în 
care sunt afi ate 
avertismente prin care 
pacien ii cu stimulatoare 
cardiace (sau pacien ii 
cu alte tipuri de 
dispozitive implantabile) 
sunt sf tui i s  nu se 
apropie. 

ISO 14117:2019 
Clauza 4.9. Condi ii de 
testare pentru domeniul 
de frecven  de 
385 MHz  ƒ 
 3000 MHz 

Conform 
standardului 

Func ioneaz  la 
fel ca înainte de 
testare, f  alte 
ajust ri dup  
aplicarea 
semnalului de 
testare conform 
standardului 

Cere i sfatul medicului dvs. sau al 
altui furnizor de servicii medicale 
calificat în ceea ce prive te 
dispozitive de transmisie i 
celulare i telefoane mobile. 

 Manifesta i pruden  în 
apropierea 
echipamentelor care 
genereaz  câmpuri 
magnetice puternice de 
radiofrecven . 
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 Nu intra i într-o zon  în 
care sunt afi ate 
avertismente prin care 
pacien ii cu stimulatoare 
cardiace (sau pacien ii 
cu alte tipuri de 
dispozitive implantabile) 
sunt sf tui i s  nu se 
apropie. 

 Pot ap rea interferen e 
în apropierea 
echipamentelor marcate 
cu urm torul simbol: 

 
ISO 14117:2019 
Clauza 5 – Test ri 
peste frecven a de 
3000 MHz 

Standardul nu 
impune testarea 
dispozitivelor de 
peste 3 GHz. 

Câmpurile 
electromagnetice 
> 3 GHz nu ar 
trebui s  
interfereze cu 
func ionarea 
dispozitivului, 
datorit  protec iei 
sporite a 
dispozitivului 
asigurat  de 
atenuarea 
carcasei i a 
esutului corpului 
la frecven e de 
microunde, 
performan ei 

teptate a 
elementelor de 
control EMI 
implementate 
pentru a satisface 
cerin ele de 
frecven  mai 
joas i 
sensibilit ii 
reduse a 
circuitelor la 
frecven e de 
microunde. 

Nu se aplic  Evita i expunerea direct  la lobul 
principal al radarelor de mare 
putere i al fasciculelor de 
comunicare cu microunde. 

ISO 14117:2019 
Clauza 6.1 – Protec ia 
dispozitivului împotriva 
deterior rii cauzate de 
expunerea chirurgical  
de înalt  frecven  

Conform 
standardului 

Nu prezint  o 
func ionare 
defectuoas  care 

 persiste dup  
eliminarea 
semnalului de 

Informa i-v  medicul sau un alt 
furnizor de servicii medicale calificat 

 vi s-a implantat un OPTIMIZER 
Smart Mini IPG i c  trebuie s  
consulte Instruc iunile de utilizare 
IPG în ceea ce prive te 
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testare 
electromagnetic  
conform 
standardului 

electrocauterizarea i abla ia cu 
RF. 

ISO 14117:2019 
Clauza 6.2 Protec ia 
dispozitivului împotriva 
deterior rii cauzate de 
defibrilatoarele externe 

Conform 
standardului 

Nu prezint  o 
func ionare 
defectuoas  care 

 persiste dup  
eliminarea 
semnalului de 
testare 
electromagnetic  
conform 
standardului 

Informa i-v  medicul sau un alt 
furnizor de servicii medicale calificat 

 vi s-a implantat un OPTIMIZER 
Smart Mini IPG i c  trebuie s  
consulte Instruc iunile de utilizare 
IPG în ceea ce prive te defibrilarea 

i cardioversia. 

GTRI E3 Sisteme 
reprezentative de 
securitate i logistic  
(supraveghere 
electronic  a 
articolelor, detectoare 
de metale, RFID) 

Conform 
protocolului E3 

Conform 
protocolului E3 

Cere i sfatul medicului dvs. sau al 
altui furnizor de servicii medicale 
calificat în ceea ce prive te 
sistemele antifurt din 
magazine/Sistemele de securitate 
cu ecranare din aeroporturi. 

Sisteme de supraveghere 
electronic  a articolelor (EAS), cum 
ar fi cele care se g sesc în marile 
magazine: 

 Nu z bovi i în 
apropierea unui sistem 
EAS mai mult decât 
este necesar. 

 Fi i con tien i de faptul 
 sistemele EAS sunt 

adesea ascunse sau 
camuflate lâng  ie irile 
unor întreprinderi, cum 
ar fi comercian ii cu 
am nuntul. 

 Nu v  sprijini i de 
senzorii sistemului. 

Arcuri cu detector de metale: 

 Nu v  opri i i nici nu 
bovi i în arcul de 

trecere; pur i simplu 
trece i prin el într-un ritm 
normal. 

Cititoare de identificare prin 
radiofrecven  (RFID): 

 Men ine i separarea de 
unitatea de perete 
(cititor) i de dispozitivul 
implantat. 

 Nu v  sprijini i de cititor. 

Dispozitive de dezactivare a 
etichetelor de identificare prin 
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radiofrecven  (RFID) i a 
etichetelor de la casele de marcat: 

 Men ine i o distan  de 
un bra  fa  de suprafa a 
dezactivatorului. 

 Nu v  sprijini i de 
dezactivator. 

NOTE: 
a OPTIMIZER Smart Mini IPG nu trebuie s  furnizeze stimul ri necorespunz toare (este 
permis  furnizarea normal  a CCM sau inhibarea furniz rii CCM din cauza interferen elor, 
dar nu este permis  declan area necorespunz toare a furniz rii CCM prin interferen e. 
b OPTIMIZER Smart Mini IPG nu este un stimulator cardiac, un CRT sau un dispozitiv ICD. 
Ca atare, criteriile din ISO 14117:2019 au fost adaptate pentru a fi aplicabile la CCM. 
c Prezentul ghid nu trebuie s  fie considerat ca fiind sursa exclusiv  sau unic  pentru 
aceste informa ii. Cea mai bun  practic  este s  consulta i produc torul original al 
articolului cu poten ial de interferen  electromagnetic  pentru a verifica orice îndrumare 
specific  privind func ionarea i compatibilitatea cu dispozitivele implantabile. Solicita i 
întotdeauna sfatul medicului dvs. sau al altui furnizor de servicii medicale calificat pentru 
orice întreb ri pe care le ave i cu privire la OPTIMIZER Smart Mini IPG. 
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Emisii electromagnetice 
Imunitatea electromagnetic  de la înc rc torul Vesta 
Înc rc torul Vesta trebuie s  emit  energie 
electromagnetic  pentru a- i îndeplini func ia prev zut . 
Echipamentele electronice din apropiere pot fi afectate. 

Avertisment: Înc rc torul Vesta nu trebuie s  fie utilizat 
la bordul unei aeronave. 

Avertisment: Înainte de a utiliza înc rc torul Vesta la 
bordul unei nave, trebuie solicitat  permisiunea 
echipajului navei. 

47 CFR, partea 18 – Echipamente industriale, tiin ifice i medicale 

ORIENT RI I DECLARA IA PRODUC TORULUI – EMISIILE 
ELECTROMAGNETICE ALE ÎNC RC TORULUI VESTA ÎN CONFORMITATE CU: 

47 CFR, partea 18 – Echipamente industriale, tiin ifice i medicale 

Înc rc torul Vesta, parte a sistemului OPTIMIZER Smart Mini, este destinat utiliz rii într-
un mediu electromagnetic, a a cum se specific  mai jos. Clientul sau utilizatorul 
înc rc torului Vesta trebuie s  se asigure c  acesta este utilizat în mediul specificat. 

Test privind emisiile Conformitate Mediul electromagnetic 
– orient ri 

Emisii conduse 18.307(b) 

Emisii radiate 18.305(b) 

Înc rc torul Vesta trebuie 
 emit  energie 

electromagnetic  pentru 
a- i îndeplini func ia 
prev zut . Echipamentele 
electronice din apropiere 
pot fi afectate. 
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FCC 47 CFR 95 subpartea I – Serviciul de radiocomunica ii pentru 
dispozitive medicale 

ORIENT RI I DECLARA IA PRODUC TORULUI – EMISIILE 
ELECTROMAGNETICE ALE ÎNC RC TORULUI VESTA ÎN CONFORMITATE CU: 

FCC – 47 CFR 95 subpartea I – Serviciul de radiocomunica ii pentru dispozitive 
medicale 

Înc rc torul Vesta, parte a sistemului OPTIMIZER Smart Mini, este destinat utiliz rii într-
un mediu electromagnetic, a a cum se specific  mai jos. Clientul sau utilizatorul 
înc rc torului Vesta trebuie s  se asigure c  acesta este utilizat în mediul specificat. 

Test privind emisiile Conformitate Mediul electromagnetic 
– orient ri 

Durata transmisiilor În conformitate cu clauza 
95.2557  

Monitorizarea frecven ei  În conformitate cu clauza 
95.2559 

Precizia frecven ei În conformitate cu clauza 
95.2565 

EIRP  În conformitate cu clauza 
95.2567(a) 

Intensitatea câmpului  În conformitate cu clauza 
95.2569 

ime de band   În conformitate cu clauza 
95.2573 

Emisii nedorite  În conformitate cu clauza 
95.2579 

Evaluarea expunerii 
admisibile  

În conformitate cu clauza 
95.2585 

Înc rc torul Vesta trebuie 
 emit  energie 

electromagnetic  pentru 
a- i îndeplini func ia 
prev zut . Echipamentele 
electronice din apropiere 
pot fi afectate. 
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ETSI EN 301 839 

ORIENT RI I DECLARA IA PRODUC TORULUI – EMISIILE 
ELECTROMAGNETICE ALE ÎNC RC TORULUI VESTA ÎN CONFORMITATE CU: 

ETSI EN 301 839 V2.1.1 – Implanturi medicale active de foarte mic  putere (ULP-
AMI) i perifericele asociate (ULP-AMI-P) care func ioneaz  în gama de frecven e 
de la 402 MHz la 405 MHz; standard armonizat acoperind cerin ele esen iale ale 
articolului 3.2 al Directivei 2014/53/UE 

Înc rc torul Vesta, parte a sistemului OPTIMIZER Smart Mini, este destinat utiliz rii într-
un mediu electromagnetic, a a cum se specific  mai jos. Clientul sau utilizatorul 
înc rc torului Vesta trebuie s  se asigure c  acesta este utilizat în mediul specificat. 

Test privind emisiile Conformitate Mediul electromagnetic 
– orient ri 

Eroare de frecven   În conformitate cu clauza 
5.3.1 

ime de band  ocupat   În conformitate cu clauza 
5.3.2 

Putere de ie ire  În conformitate cu clauza 
5.3.3 

Emisiile perturbatoare ale 
emi torului (de la 30 MHz 
pân  la 6 GHz)  

În conformitate cu clauza 
5.3.4 

Stabilitatea frecven ei în 
condi ii de joas  tensiune  

În conformitate cu clauza 
5.3.5 

Radia iile perturbatoare ale 
receptorilor  

În conformitate cu clauza 
5.3.6 

Înc rc torul Vesta trebuie 
 emit  energie 

electromagnetic  pentru 
a- i îndeplini func ia 
prev zut . Echipamentele 
electronice din apropiere 
pot fi afectate. 
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ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-27 

ORIENT RI I DECLARA IA PRODUC TORULUI – EMISIILE 
ELECTROMAGNETICE ALE ÎNC RC TORULUI VESTA ÎN CONFORMITATE CU: 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 – Standard de compatibilitate electromagnetic  (CEM) 
pentru echipamente i servicii radio; Partea 1: Cerin e tehnice comune; Standard 
armonizat pentru compatibilitate electromagnetic  

ETSI EN 301 489-27 – Standard de compatibilitate electromagnetic  (CEM) pentru 
echipamente i servicii radio; Partea 27: Condi ii specifice pentru implanturi 
medicale active de putere foarte mic  (ULP-AMI) i dispozitive periferice aferente 
(ULP-AMI-P) care func ioneaz  în benzile de frecven e cuprinse între 402 MHz i 
405 MHz; standard armonizat acoperind cerin ele esen iale ale articolului 3.1 litera 
(b) din Directiva 2014/53/UE 

Înc rc torul Vesta, parte a sistemului OPTIMIZER Smart Mini, este destinat utiliz rii într-
un mediu electromagnetic, a a cum se specific  mai jos. Clientul sau utilizatorul 
înc rc torului Vesta trebuie s  se asigure c  acesta este utilizat în mediul specificat. 

Pot exista dificult i poten iale în asigurarea compatibilit ii electromagnetice în alte 
medii, din cauza perturba iilor conduse i radiate 

Test privind emisiile Conformitate Mediul electromagnetic 
– orient ri 

Emisii radiate 
EN 55032:2012/AC:2013 

Clasa B Programatorul INTELIO cu 
bagheta de programare 
INTELIO trebuie s  emit  
energie electromagnetic  
pentru a- i îndeplini func ia 
prev zut . Echipamentele 
electronice din apropiere pot fi 
afectate. 

Emisii conduse 
EN 55032:2012/AC:2013 

Clasa B 

Emisiile armonice CA 
IEC 61000-3-2:2014 

Clasa A 

Pâlpâire de tensiune 
IEC 61000-3-3:2013 

Trecere pentru to i parametrii 

 
Programatorul INTELIO cu 
bagheta de programare 
INTELIO trebuie s  emit  
energie electromagnetic  
pentru a- i îndeplini func ia 
prev zut . Echipamentele 
electronice din apropiere pot fi 
afectate. 

Echipamentele din clasa A 
sunt echipamente care pot fi 
utilizate în toate unit ile, 
altele decât cl dirile casnice, 
iar echipamentele din clasa B 
sunt echipamente care pot fi 
utilizate în unit ile casnice i 
în unit ile conectate direct la 
o re ea de alimentare cu 
energie electric  de joas  
tensiune care alimenteaz  
cl dirile utilizate în scopuri 
casnice. 
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IEC 60601-1-2 2014 

ORIENT RI I DECLARA IA PRODUC TORULUI – EMISIILE 
ELECTROMAGNETICE ALE ÎNC RC TORULUI VESTA ÎN CONFORMITATE CU: 

IEC 60601-1-2 2014, edi ie 4.0 – Echipament electric medical – Partea 1-2: Cerin e 
generale privind siguran a de baz i performan ele esen iale – Standard colateral: 
Perturba ii electromagnetice – Cerin e i test ri 

Înc rc torul Vesta, parte a sistemului OPTIMIZER Smart Mini, este destinat utiliz rii într-
un mediu electromagnetic, a a cum se specific  mai jos. Clientul sau utilizatorul 
înc rc torului Vesta trebuie s  se asigure c  acesta este utilizat în mediul specificat. 

Pot exista dificult i poten iale în asigurarea compatibilit ii electromagnetice în alte 
medii, din cauza perturba iilor conduse i radiate 

Test privind emisiile Conformitate Mediul electromagnetic 
– orient ri 

Emisii radiate 
CISPR 11: 2009 + A1:2010 

Grupa 1, clasa B Înc rc torul Vesta trebuie 
 emit  energie 

electromagnetic  pentru 
a- i îndeplini func ia 
prev zut . Echipamentele 
electronice din apropiere 
pot fi afectate. 

Emisii conduse 
CISPR 11: 2009 + A1:2010; 
FCC 18 

Grupa 2 

Emisiile armonice CA 
IEC 61000-3-2:2014 

Clasa A 

Pâlpâire de tensiune 
IEC 61000-3-3:2013 

Trecere pentru to i parametrii 

Înc rc torul Vesta trebuie 
 emit  energie 

electromagnetic  pentru 
a- i îndeplini func ia 
prev zut . Echipamentele 
electronice din apropiere 
pot fi afectate. 

Echipamentele din clasa A 
sunt echipamente care pot 
fi utilizate în toate unit ile, 
altele decât cl dirile 
casnice, iar 
echipamentele din clasa B 
sunt echipamente care pot 
fi utilizate în unit ile 
casnice i în unit ile 
conectate direct la o re ea 
de alimentare cu energie 
electric  de joas  
tensiune care alimenteaz  
cl dirile utilizate în scopuri 
casnice. 
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Emisii electromagnetice OPTIMIZER Smart Mini IPG 
OPTIMIZER Smart Mini IPG trebuie s  emit  energie 
electromagnetic  pentru a- i îndeplini func ia prev zut  
atunci când comunic  cu programatorul Intelio sau cu 
înc rc torul Vesta. Echipamentele electronice din 
apropiere pot fi afectate. 

FCC 47 CFR 95 subpartea I – Serviciul de radiocomunica ii pentru 
dispozitive medicale 

ORIENT RI I DECLARA IA PRODUC TORULUI – EMISII ELECTROMAGNETICE 
ALE OPTIMIZER SMART MINI IPG ÎN CONFORMITATE CU: 

FCC – 47 CFR 95 subpartea I – Serviciul de radiocomunica ii pentru dispozitive 
medicale 

Generatorul de impulsuri implantabil OPTIMIZER Smart Mini IPG, parte a sistemului 
OPTIMIZER Smart Mini, este destinat utiliz rii într-un mediu electromagnetic, a a cum se 
specific  mai jos. Pacientul c ruia i s-a implantat generatorul de impulsuri implantabil 
OPTIMIZER Smart Mini IPG trebuie s  se asigure c  acesta este utilizat în mediul 
specificat. 

Test privind emisiile Conformitate Mediul electromagnetic 
– orient ri 

Durata transmisiilor În conformitate cu clauza 
95.2557  

Monitorizarea frecven ei  În conformitate cu clauza 
95.2559 

Precizia frecven ei În conformitate cu clauza 
95.2565 

EIRP  În conformitate cu clauza 
95.2567(a) 

Intensitatea câmpului  În conformitate cu clauza 
95.2569 

ime de band   În conformitate cu clauza 
95.2573 

Emisii nedorite  În conformitate cu clauza 
95.2579 

Evaluarea expunerii 
admisibile  

În conformitate cu clauza 
95.2585 

OPTIMIZER Smart Mini 
IPG trebuie s  emit  
energie electromagnetic  
pentru a- i îndeplini 
func ia prev zut  atunci 
când comunic  cu 
programatorul Intelio sau 
cu înc rc torul Vesta. 
Echipamentele electronice 
din apropiere pot fi 
afectate. 
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ETSI EN 301 839 

ORIENT RI I DECLARA IA PRODUC TORULUI – EMISII ELECTROMAGNETICE 
ALE OPTIMIZER SMART MINI IPG ÎN CONFORMITATE CU: 

ETSI EN 301 839 V2.1.1 – Implanturi medicale active de foarte mic  putere (ULP-
AMI) i perifericele asociate (ULP-AMI-P) care func ioneaz  în gama de frecven e 
de la 402 MHz la 405 MHz; standard armonizat acoperind cerin ele esen iale ale 
articolului 3.2 al Directivei 2014/53/UE 

Generatorul de impulsuri implantabil OPTIMIZER Smart Mini IPG, parte a sistemului 
OPTIMIZER Smart Mini, este destinat utiliz rii într-un mediu electromagnetic, a a cum se 
specific  mai jos. Pacientul c ruia i s-a implantat generatorul de impulsuri implantabil 
OPTIMIZER Smart Mini IPG trebuie s  se asigure c  acesta este utilizat în mediul 
specificat. 

Test privind emisiile Conformitate Mediul electromagnetic 
– orient ri 

Eroare de frecven   În conformitate cu clauza 
5.3.1 

ime de band  ocupat   În conformitate cu clauza 
5.3.2 

Putere de ie ire  În conformitate cu clauza 
5.3.3 

Emisiile perturbatoare ale 
emi torului (de la 30 MHz 
pân  la 6 GHz)  

În conformitate cu clauza 
5.3.4 

Stabilitatea frecven ei în 
condi ii de joas  tensiune  

În conformitate cu clauza 
5.3.5 

Radia iile perturbatoare ale 
receptorilor  

În conformitate cu clauza 
5.3.6 

OPTIMIZER Smart Mini 
IPG trebuie s  emit  
energie electromagnetic  
pentru a- i îndeplini 
func ia prev zut  atunci 
când comunic  cu 
programatorul Intelio sau 
cu înc rc torul Vesta. 
Echipamentele electronice 
din apropiere pot fi 
afectate. 



 

51 

ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-27 

ORIENT RI I DECLARA IA PRODUC TORULUI – EMISII ELECTROMAGNETICE 
ALE OPTIMIZER SMART MINI IPG ÎN CONFORMITATE CU: 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 – Standard de compatibilitate electromagnetic  (CEM) 
pentru echipamente i servicii radio; Partea 1: Cerin e tehnice comune; Standard 
armonizat pentru compatibilitate electromagnetic  

ETSI EN 301 489-27 – Standard de compatibilitate electromagnetic  (CEM) pentru 
echipamente i servicii radio; Partea 27: Condi ii specifice pentru implanturi 
medicale active de putere foarte mic  (ULP-AMI) i dispozitive periferice aferente 
(ULP-AMI-P) care func ioneaz  în benzile de frecven e cuprinse între 402 MHz i 
405 MHz; standard armonizat acoperind cerin ele esen iale ale articolului 3.1 litera 
(b) din Directiva 2014/53/UE 

Generatorul de impulsuri implantabil OPTIMIZER Smart Mini IPG, parte a sistemului 
OPTIMIZER Smart Mini, este destinat utiliz rii într-un mediu electromagnetic, a a cum se 
specific  mai jos. Pacientul c ruia i s-a implantat generatorul de impulsuri implantabil 
OPTIMIZER Smart Mini IPG trebuie s  se asigure c  acesta este utilizat în mediul 
specificat. 

Test privind emisiile Conformitate Mediul electromagnetic 
– orient ri 

Emisii radiate 
EN 55032:2012/AC:2013 

Clasa B OPTIMIZER Smart Mini 
IPG trebuie s  emit  
energie electromagnetic  
pentru a- i îndeplini 
func ia prev zut  atunci 
când comunic  cu 
programatorul Intelio sau 
cu înc rc torul Vesta. 
Echipamentele electronice 
din apropiere pot fi 
afectate. 

Tehnologie wireless 
Tehnologia wireless RF este utilizat  în comunicarea dintre un 
generator de impulsuri implantabil OPTIMIZER Smart Mini (IPG) 
i înc rc torul Vesta. Aceasta are loc prin intermediul unui canal 

criptat pe o leg tur  de radiofrecven  care respect  cerin ele 
Sistemului de comunicare pentru implanturi medicale (MICS) 
(interval specificat pân  la 2 m, 402-405 MHz) din banda 
MedRadio.  

Tehnologia wireless RF este, de asemenea, utilizat  pentru a 
transmite transcutanat energia de la înc rc torul Vesta pentru a 
reînc rca OPTIMIZER Smart Mini IPG la frecven a ISM de 
13,56 MHz. Intervalul de transmisie este specificat la un maxim de 
4  cm între bobina înc rc torului i bobina de recep ie a IPG-ului. 
Controlul asupra procesului de reînc rcare, precum i 
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comunicarea mesajelor de alert  de la IPG la înc rc tor au loc 
prin intermediul canalului MICS criptat. 

Specifica ii nominale ale înc rc torului wireless Vesta 

Caracteristic Nominal 

MICS MedRadio 

Band  frecven  402-405 MHz Serviciul de comunicare 
pentru implanturi medicale (MICS) 

Serviciul de comunica ii radio pentru 
dispozitive medicale (MedRadio) 

ime de band  < 145 kHz 

Modulare FSK 

Putere radiat  < 25 µW E.I.R.P. 

Interval De la 0 la cel pu in 1,5 m 

Transfer de energie transcutanat 

Band  frecven  13,56 MHz 

Banda radio industrial , tiin ific i 
medical  (ISM) 

ime de band  < 0,014 MHz 

Modulare Amplitudine (cuplare lent  pentru 
optimizarea cuplajului, nu se transmit date) 

Putere radiat  < 0,6 W 

Interval 5 mm pân  la 40 mm 

 
Specifica ii nominale OPTIMIZER Smart Mini IPG 

Caracteristic Nominal 

OPTIlink MICS MedRadio 

Band  frecven  402-405 MHz Serviciul de comunicare 
pentru implanturi medicale (MICS) 

Serviciul de comunica ii radio pentru 
dispozitive medicale (MedRadio) 

ime de band  < 145 kHz 

Modulare FSK 

Putere radiat  < 25 µW E.I.R.P. 

Interval De la 0 la cel pu in 1,5 m 
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Calitatea serviciului (QoS) pentru comunica iile dintre 
înc rc torul Vesta i OPTIMIZER Smart Mini IPG 
Tehnologia wireless MedRadio în subbanda MICS (402-
405 MHz) permite comunicarea între OPTIMIZER Smart 
Mini IPG i înc rc torul Vesta. Cerin ele privind calitatea 
serviciului (QoS) variaz  în func ie de mediul de utilizare 
(sal  de opera ie, sal  de recuperare, clinic i mediu 
familial). 

Înc rc torul Vesta va începe prin afi area ecranelor 
Desc rcare date IPG i Desc rcare date IPG reu it : 

 
 
 
 
 
 
 

Dup  finalizarea desc rc rii datelor, înc rc torul Vesta 
afi eaz  ecranul Stare înc rcare IPG: 

 

Pictograma Nivel de cuplare ( ), al c rei num r de 
bare iluminate este propor ional cu proximitatea baghetei 
de înc rcare fa  de OPTIMIZER Smart Mini IPG 
implantat, este un indicator al calit ii serviciului (QoS) 
pentru leg tura wireless de transmitere de energie 
transcutanate. Bagheta de înc rcare trebuie repozi ionat  
pân  când se aprind cel pu in 2 bare ale pictogramei 
„Nivel de cuplare”, ceea ce indic  o calitate a serviciului 
suficient  pentru înc rcarea OPTIMIZER Smart Mini IPG. 
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O bar  luminat  indic  o calitate a serviciilor degradat , 
ceea ce poate necesita o perioad  mai lung  de 
înc rcare. Barele luminate la zero de pe pictograma Nivel 
de cuplare, înso ite de un semnal sonor, indic  o 
pozi ionare necorespunz toare a baghetei de înc rcare. 
Dac  bagheta de înc rcare nu este repozi ionat  pe locul 
implantului în decurs de 20 de secunde, înc rc torul 
Vesta va emite 3 semnale sonore lungi, va afi a ecranul 
Eroare cuplare înc rcare IPG i apoi se va opri. 

Pe lâng  înc rcarea OPTIMIZER Smart Mini, înc rc torul 
Vesta serve te, de asemenea, ca mijloc de transmitere a 
mesajelor c tre pacient cu privire la alerte i alte condi ii. 
Înc rc torul Vesta este configurat s  comunice cu 
OPTIMIZER Smart Mini IPG cel pu in o dat  pe zi. 
Aceast  comunicare are loc ori de câte ori IPG se afl  la 
mai pu in de 1,5 m (5 pa i) de înc rc torul Vesta timp de 
câteva minute. 

Dac  înc rc torul Vesta i OPTIMIZER Smart Mini IPG 
nu comunic  într-o perioad  de timp programabil , 
pacientul poate vedea ecranul de alert  „Timp îndelungat 

 desc rcare de date de la IPG” afi at de 
înc rc torul Vesta: 

 
În acest caz, instrui i pacientul s  încerce s  î i încarce 
OPTIMIZER Smart Mini IPG cu înc rc torul Vesta. Dac  
pacientul reu te s  î i încarce cu succes dispozitivul 
implantat, atunci ecranul de alert  nu ar trebui s  mai fie 
afi at de înc rc torul Vesta. În cazul în care încercarea 
de a înc rca OPTIMIZER Smart Mini IPG cu înc rc torul 
Vesta nu reu te, trebuie contactat reprezentantul 
Impulse Dynamics. 



 

55 

Depanarea conexiunii f  fir între OPTIMIZER Smart 
Mini IPG i înc rc torul Vesta 
Dac  întâmpina i probleme la stabilirea unei conexiuni 
wireless între OPTIMIZER Smart Mini IPG i înc rc torul 
Vesta, încerca i urm toarele: 

 Ori de câte ori înc rc torul Vesta nu este utilizat 
pentru a înc rca OPTIMIZER Smart Mini IPG, 

eza i-l într-o zon  frecventat  de pacient (de 
exemplu, pe noptier  în dormitor), conectat la 
adaptorul s u CA, iar adaptorul CA conectat la 
priza de perete. Acest lucru va asigura 
comunica ii regulate între OPTIMIZER Smart Mini 
IPG i înc rc torul Vesta. 

 R mâne i nemi cat în timpul procesului de 
înc rcare sau de transfer de date. 

 Mic ora i distan a dintre dispozitive. 

 Muta i dispozitivele astfel încât s  aib  aceea i 
linie de vedere. 

 Muta i dispozitivele departe de alte dispozitive 
care ar putea cauza interferen e. 

 Nu folosi i alte dispozitive f  fir (de exemplu, 
programatoare pentru alte dispozitive, laptop, 
tablet , telefon mobil sau telefon wireless) în 
acela i timp. 

 A tepta i câteva minute i încerca i s  v  
conecta i din nou. 

NOT : Echipamentele de comunica ii wireless, cum ar fi 
dispozitivele de re ea casnic  wireless, telefoanele mobile 
i f  fir i tabletele, ar putea afecta calitatea conexiunii 

wireless. 

 





 

 

INFORMA II IMPORTANTE: 
Electrofiziolog: 

Adresa:  

 

Ora : 

ara: Cod po tal: 

Telefon: 
 
 

Cardiolog: 

Adresa: 

 

Ora : 

ara: Cod po tal: 

Telefon: 
 
 

Spital: 

Adresa: 

 

Ora : 

ara: Cod po tal: 

Telefon: 



 

 

 

Medicamente: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Generator de Impulsuri Implantabil OPTIMIZER Smart 
Mini 
     Model Nr.: 

     Nr. de serie: 

 

Sonda 1 Model Nr.:                          S/N 

Sonda 2 Model Nr.:                          S/N 

Sonda 3 Model Nr.:                          S/N 



 

 

NOTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


