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 مقدمة  .1
لقد حدد طبیبك أنك مصاب بأحد أشكال فشل القلب. وللمساعدة على تقلیل األعراض 

 OPTIMIZER Smartالمرتبطة بھذه الحالة، أوصى طبیبك بخضوعك لزرع جھاز
Implantable Pulse Generator (IPG) یتمثل الغرض من ھذا الدلیل في .

 وطریقة تشغیلھ. OPTIMIZER Smart Systemاصر نظام مساعدتك على فھم عن
مالیین شخص سنویًا على مستوى   10فشل القلب ھو حالة سریریة تصیب ما یُقدر بنحو 

العالم. وقد توصلت دراسة حدیثة أُجریت في الوالیات المتحدة إلى أن معدل اإلصابة 
بلغ في السیدات  رجل، بینما  100000من بین كل  378بفشل القلب لدى الرجال كان 

 .1سیدة 100000من بین كل  289
فشل القلب ھو المصطلح الذي یستخدمھ األطباء لوصف العالمات واألعراض المرتبطة 
بعدم قدرة عضلة القلب على ضخ ما یكفي من الدم لتلبیة احتیاجات الجسم دون أن یحدث  

لب في البدایة على ارتفاع خطیر في ضغط الدم (االنبساطي). وقد تظھر أعراض فشل الق
صورة إرھاق أو ضعف القدرة على ممارسة التمارین أو اضطراب ذھني أو مزیج من 
ھذه األعراض مصحوبًا بصعوبة في التنفس وتراكم السوائل في الرئتین والكبد ومواضع  
أخرى في السریر الوعائي بالجسم، وعادةً ما تكون أول عالمة لذلك األمر ھي تّورم 

 و/أو الذراعین. (وذمة) الساقین
تتوفر حالًیا العدید من األدویة بآلیات عمل مختلفة لعالج فشل القلب. وعلى الرغم من 
ھذه القائمة اآلخذة في التزاید، فإن بعض المرضى ال یستفیدون بقدر كاف من اتباع ھذا 

 النھج وحده.
على تحفیز عضلة القلب على االنقباض   OPTIMIZER Smart IPGیعمل جھاز  ال
ثلما یفعل جھاز تنظیم ضربات القلب. وإنما تم تصمیمھ لتوصیل إشارات ُمخصصة تھدف  م

إلى "تعدیل انقباض القلب" إلى الجدار الواقع بین غرفتي الضخ الرئیسیتین (البطینین  
األیمن واألیسر) عندما یقوم القلب باالنقباض. یحدث التأثیر األساسي لھذا العالج على  

لة القلب، وھو ما یعمل بطبیعة الحال على تحسین كفاءة انقباض  المستوى الخلوي في عض
 القلب وقوتھ؛ أي یتم ضخ المزید من الدم من القلب في النبضة القلبیة الواحدة. 

 
1 Trends in Heart Failure Incidence and Survival in a Community-Based Population, 
  Véronique L. Roger MD, et al; JAMA. July 21, 2004; 292:344-350. 
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 OPTIMIZER SMART SYSTEMنظام  .2
مخصص لعالج حاالت فشل القلب  OPTIMIZER Smart Systemإن نظام 

 المتوسط إلى الشدید. وھو یتألف من العناصر التالیة:

القابل  OPTIMIZER Smart Implantable Pulse Generatorجھاز  •
 للبرمجة

 OPTIMIZER Mini Chargerشاحن  •

 OPTIMIZER Smart Implantableجھاز 2.1
Pulse Generator 

ھو جھاز  OPTIMIZER Smart Implantable Pulse Generatorإن 
قابل للبرمجة ذو مصدر طاقة داخلي ویعمل بنظام القیاس عن بعد. وعادة ما 
یُزرع تحت الجلد في أعلى الجانب األیمن أو األیسر من الصدر. یتصل بجھاز 

OPTIMIZER Smart Pulse Generator  سلكا توصیل (أو ثالثة
بیبك بإدخالھما عبر ورید كبیر إلى داخل القلب اختیارًیا) قابالن للزرع یقوم ط

أثناء عملیة الزرع. ھذان السلكان مزودان بقطبین یسمحان 
بمراقبة النشاط الكھربائي لقلبك   OPTIMIZER Smart IPGلجھاز

وتوصیل إشارات خاصة إلى القلب، تھدف إلى تعدیل انقباض القلب، في وقت 
 محدد أثناء نبضات القلب.

ھو جھاز یعمل  OPTIMIZER Smart IPGارة إلیھ، فإن كما تمت اإلش
م بالقدرة على االتصال عبر  بنظام القیاس عن بعد. وھذا یعني أن الجھاز مصمَّ

 OMNI IIالجلد بجھاز خارجي یشبھ الكمبیوتر یُطلق علیھ اسم مبرمج
Programmer المبرمج مخصص لالستخدام تحدیًدا من قِبل طبیبك أو طاقمھ .

وفقًا لنبضات  OPTIMIZER Smart IPGیص إعدادات جھاز الطبي لتخص
قلبك المحددة. وھو یتیح لطبیبك أیًضا إمكانیة الحصول على معلومات مھمة  

 من الجھاز بخصوص مدى كفاءة إعداداتھ المبرمجة في عالج حالتك.
مزود ببطاریة قابلة إلعادة الشحن لتزید  OPTIMIZER Smart IPGجھاز 

لزم إعادة شحن جھازك بصفة دوریة. سیخبرك طبیبك من عمر خدمتھ. وسی
بالمعدل المطلوب للشحن. لكي تكون ھذه العملیة مالئمة لك بقدر اإلمكان، سیتم 

. وسیّوجھك طبیبك بشأن OPTIMIZER Mini Chargerتزویدك بشاحن 
 كیفیة االستخدام المناسب لھ.
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ر الخدمة  محدود بعم OPTIMIZER Smart IPGإن العمر المتوقع لجھاز 
المتوقع لبطاریتھ القابلة إلعادة الشحن. ومن المتوقع أن توفر البطاریة القابلة 

ما ال یقل  OPTIMIZER Smart IPGإلعادة الشحن الموجودة داخل جھاز 
عاًما من الخدمة. إال أنھ بمرور الوقت ومع الشحن المتكرر، ستفقد  15عن 

قدرتھا على استعادة  OPTIMIZER Smart IPGالبطاریة الموجودة بجھاز 
 سعة الشحن الكاملة.

 

 
 OPTIMIZER Smart IPG: جھاز 1 الشكل
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 OPTIMIZER Mini Chargerشاحن  2.2
أیًضا بواسطة بطاریة قابلة  OPTIMIZER Mini Chargerیعمل شاحن 

إلعادة الشحن. وتكون عصا الشحن متصلة بشكل دائم بالجھاز بواسطة كابل 
طویل بما یكفي لیسمح لك بإعداد الشاحن على مسافة تبعد عنك بما یصل إلى 

بوصة). تتم عملیة الشحن تلقائًیا دون الحاجة إلى تدخل كبیر من  20م (~ 0.5
من ھذا الدلیل لالطالع على التفاصیل  7لى القسم المستخدم. یُرجى الرجوع إ

 بشأن التشغیل السلیم للشاحن.

 
 OPTIMIZER Mini Charger: شاحن 2 الشكل
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 المضاعفات المحتملة  .3
 المرتبطة بعملیة الزرع 3.1

 OPTIMIZERكما ھو الحال مع أي إجراء جراحي، ینطوي زرع جھاز
Smart Pulse Generator  على درجة من الخطر. ویھدف ھذا القسم إلى

تزویدك بشرح لمختلف المضاعفات المحتملة التي ترتبط بزرع جھاز في 
 OPTIMIZERجسمك. ال تقتصر أي من ھذه المضاعفات على جھاز

Smart IPG بل یمكن أن تظھر أیًضا أثناء عملیات زرع أنظمة مماثلة (مثل ،
 .أجھزة تنظیم ضربات القلب)

المضاعفات المرتبطة بزرع األجھزة الطبیة التي تم اإلبالغ عن حدوثھا في 
 المنشورات الطبیة تتضمن، على سبیل المثال ال الحصر:

 نظم القلب غیر المنتظمة و/أو الخطیرة التي یسببھا مّولد النبضات. •

 قد تتطلب تصحیًحا جراحیًا. –العدوى  •

.  الجھاز من   جزء عن  كاشفًا   الجھاز  یعلو   الذي الجلد (یتآكل)   یتمزق قد •
 . جراحیًا  تصحیًحا  األمر  ھذا   ویتطلب 

  یستدعي مما (انتقال)    الجلد تحت   األصلي  موقعھ  من  الجھاز  یتحرك قد •
 . موقعھ  في الجھاز  تثبیت   إلحكام أخرى  جراحة  بإجراء طبیبك  یقوم أن

"التجویف"    في  أو(الجروح)  الجرح  حول  الجلد تحت بنزیف  تُصاب  قد •
  وقد ).  الدموي (الورم  النبضات  مّولد   الحتواء   الجلد تحت إنشاؤه  تم  الذي 

 . جراحیًا  تصحیًحا  األمر  ھذا  یتطلب
قد یتراكم السائل في "التجویف" الذي تم إنشاؤه تحت الجلد الحتواء  •

 مّولد النبضات، مما یتطلب عالًجا.

المستخدمة في قد تكون لدیك حساسیة تجاه واحدة أو أكثر من المواد  •
التي تكون ُمعرضة ألنسجة  OPTIMIZER Smart IPGجھاز 

الجسم (تفاعل سام لألنسجة). وعلى الرغم من ندرة حدوث ھذا  
 األمر، فقد یستدعي إزالة الجھاز.

 السكتة الدماغیة. •

 انخماص الرئة. •

 الوفاة. •
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المضاعفات المرتبطة بزرع أسالك التوصیل التي تم اإلبالغ عن حدوثھا 
 لمنشورات الطبیة تتضمن:في ا
قد یخترق أحد أسالك التوصیل المزروعة جدار القلب. وقد أّدى ذلك  •

 في حاالت نادرة إلى اإلصابة بحالة خطیرة تتطلب تصحیًحا جراحیًا.
إذا كان جدار القلب لدیك رقیًقا بدرجة كبیرة، فقد تُصاب بالحازوقة  •

حفیز بسبب ت ™CCMفي كل مرة یقوم الجھاز بتوصیل إشارة 
العصب الحجابي أو الحجاب الحاجز نفسھ. وقد یتطلب ھذا األمر 

 تصحیًحا جراحیًا.
یمكن أن یحدث تخثر وریدي (تكّون جلطات) نتیجة لوضع أسالك  •

).  %1التوصیل في الجھاز الوریدي، إال أنھ غیر مرجح الحدوث (<
 وقد یتطلب ھذا األمر تصحیًحا جراحًیا.

أسالك التوصیل الخاصة  OPTIMIZER Smart IPGیستخدم جھاز 
بھ لرصد النشاط الكھربائي الخاص بقلبك. وقد تحدث مشكالت یمكن أن 
تؤثر على قدرة أسالك التوصیل على أداء ھذه الوظیفة. وتتضمن ھذه  

 المشكالت ما یلي:
قد یتزحزح أحد أسالك التوصیل من المكان الذي ُوضع فیھ أثناء  •

 إعادة العملیة.عملیة الزرع، مما یستلزم 
قد یتصدع أحد أسالك التوصیل أو ینكسر مسببًا اتصال كھربائي  •

 ضعیف، مما یستلزم إعادة العملیة.
 العمر أثناء  وقت  أي  في  أعاله  الموضَحة  التوصیل  أسالك  مشكالت  تحدث  أن  یمكن 

 .جراحًیا   تصحیًحا   األمر یتطلب   ما   وعادةً .  المزروع   التوصیل  لسلك  االفتراضي 

 المرتبطة بتشغیل الجھاز/الشاحن 3.2
إشارات  OPTIMIZER Smart IPGقد ال یستشعر جھاز  •

CCM™  وال یوصلھا بشكل صحیح بسبب وقوع مشكلة عشوائیة
 تتعلق بالبرمجیات أو المكونات المادیة، مما یستلزم االستبدال.

تداخًال بیئیًا ویقوم  OPTIMIZER Smart IPGقد یكتشف جھاز  •
 .4.6بشكل غیر صحیح. انظر القسم  ™CCMبتوصیل إشارات 

وفق النحو  OPTIMIZER Mini Chargerقد ال یعمل شاحن  •
المصمم لھ بسبب وقوع مشكلة عشوائیة تتعلق بالبرمجیات أو 

على النحو   IPGالمكونات المادیة، مما یجعلھ ال یقوم بشحن جھاز 
 المنشود. وسیتطلب ذلك استخدام شاحن بدیل.
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 OPTIMIZER SMART IPGزرع جھاز  .4
وأسالك التوصیل یتطلب  OPTIMIZER Smart Pulse Generatorإن زرع جھاز 

الخضوع إلجراء جراحي بحیث تكون مستیقًظا خاللھ وتحت تأثیر التسكین الخفیف. ویتم 
استخدام مخدر موضعي لتخدیر موضع إجراء الزرع الذي یكون عادةً في أعلى الجانب 

 الصدر تحت الجلد مباشرةً.األیمن أو األیسر من 
سلكي توصیل (أو ثالثة اختیاریًا) قابلین  OPTIMIZER Smart IPGیستخدم جھاز 

للزرع یتم وضعھما في موقعین محددین داخل القلب. ویحتوي كل سلك توصیل على 
قطب في طرفھ. سیقوم طبیبك بإدخال كل سلك توصیل عبر ورید كبیر إلى داخل القلب. 

التألقي للمساعدة في التثبیت في الموقع بشكل سلیم. وبمجرد دخول  یُستخدم التنظیر
األقطاب في مكانھا وتثبیتھا، یتم عادةً إحداث شق في الجلد وإنشاء "تجویف" الحتواء 

 . OPTIMIZER Smart Pulse Generatorجھاز 
 OPTIMIZERسیقوم طبیبك بعد ذلك بتوصیل أسالك التوصیل المزروعة بجھاز

Smart IPG لتحقق من أن الجھاز یعمل بشكل صحیح، ثم سیقوم بإدخالھ بالتجویف. وا
وبعد ذلك، یتم إغالق التجویف باستخدام غرز جراحیة ثم یتم تضمید الجرح. سیتم فحص 
صدرك باستخدام األشعة السینیة لتوثیق موقع األقطاب في القلب واتجاه مولّد النبضات 

 الذي تمت زراعتھ.
 ى، ستتلقى تعلیمات من طبیبك تتضمن:في وقت مغادرة المستشف

 القیود، إن وجدت، المفروضة على نشاطك البدني إلى أن یلتئم الشق الجراحي •

تعلیمات حول كیفیة االستحمام، مع توخي حرص خاص لتجنب تبلل الجروح  •
 حیث ینبغي إبقاؤھا جافة

عة جدول للمواعید التي یرغب الطبیب في رؤیتك خاللھا إلجراء زیارات المتاب •
 المحددة

تحدید موعد المتابعة األول لك مع طبیبك لیكون بعد أسبوعین تقریًبا من إجراء عملیة  سیتم 
الزرع. وسیقوم طبیبك بفحص الشقوق الجراحیة وإزالة أي غرز أو ضمادات من نوع 

الخاص  OPTIMIZER Smart Pulse Generatorالفراشة وبدء عملیة برمجة جھاز 
   OPTIMIZER Mini Chargerلمحددة. ستحصل أیًضا على شاحنبك وفًقا الحتیاجاتك ا 

في ھذا الموعد وستتلقى تعلیمات حول االستخدام الصحیح لھ. تأكد من فھمك لھذه التعلیمات. 
 وال تتردد في طرح أي أسئلة قد تراودك.
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 الفترة التالیة لعملیة الزرع  .5
تعلیمات طبیبك بعنایة، بما من المھم أن تشارك بشكل نشط في تعافیك عن طریق اتباع 

 في ذلك:
إبالغ طبیبك عند اإلصابة بأي احمرار أو تورم أو عند خروج إفرازات من  •

 الشقوق الجراحیة.

 تجنب رفع األغراض الثقیلة إلى أن یصدر إلیك طبیبك تعلیمات بذلك. •
 الحرص على السیر وممارسة الریاضة واالستحمام وفًقا لتعلیمات طبیبك. •

تواصل مع طبیبك في حالة اإلصابة بُحمى تستمر ألكثر من الحرص على ال •
 یومین أو ثالثة أیام.

التوجھ إلى طبیبك لطرح أي أسئلة قد تراودك حول الجھاز أو نظم القلب أو  •
 األدویة. الحرص على تلقي جمیع األدویة حسب توجیھات طبیبك.

 الجھاز. عدم ارتداء مالبس ضیقة یمكن أن تتسبب في تھیج الجلد الذي یعلو •

 تجنب فرك موضع الجھاز أو منطقة الصدر المحیطة بھ. •

الحد من حركات ذراعیك التي یمكن أن تؤثر على نظام أسالك التوصیل، إذا  •
 قام طبیبك بتوجیھك للقیام بذلك.

تجنب االحتكاك العنیف الذي یمكن أن ینتج عنھ تلقي ضربات في موضع   •
سقطت أو تعرضت لحادث نتج الغرسة. ویجب علیك التواصل مع طبیبك إذا 

 عن تلقي ضربة في موضع الغرسة.

التواصل مع طبیبك إذا الحظت أي شيء غیر متوقع أو غیر معتاد كاإلصابة  •
 بأعراض جدیدة.

الحرص على إخطار طبیبك إذا كنت تخطط للسفر لمسافات طویلة أو إذا كنت  •
بإحالتك إلى طبیب تخطط لالنتقال إلى مدینة أخرى. واطلب من طبیبك أن یقوم 

 آخر بالمنطقة المعنیة.
قد یفرض طبیبك قیوًدا على ممارستك للقیادة، على األقل في البدایة، لتجنب  •

 فرض إجھاد ال داعِ لھ على جروحك.
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 OPTIMIZER SMART IPGالتعایش مع جھاز  .6
 التوقعات العامة  6.1

 OPTIMIZER Smart Pulse Generatorبإمكانك الشعور بجھاز  سیكون 
الجلد. ولن تتسبب حركة الجسم الطبیعیة في إلحاق أي ضرر بالجھاز أو  أسفل 

بأسالك التوصیل المتصلة بھ. ومع ذلك، من المھم أال تحاول تحریك أو إدارة موّلد 
النبضات. فقد تم زرعھ باتجاه محدد بالنسبة للجلد لضمان االتصال الصحیح 

  OPTIMIZER Mini Chargerوشاحن  OMNI II Programmerبمبرمج 
 الخاص بك.

 التأثیر على األنشطة الخاصة بك 6.2
بمجرد التئام الجروح الناتجة عن الجراحة، یمكنك توقع استئناف ممارسة 
أنشطتك الطبیعیة، بما في ذلك العالقة الجنسیة الحمیمة. فجھاز 

OPTIMIZER Smart Pulse Generator  المزروع ال یتأثر بالسیر أو
 األنشطة الیومیة الطبیعیة.االنحناء أو بغیر ذلك من 

 األدویة 6.3
األدویة التي تُصرف بوصفة طبیة، وتُؤخذ وفقًا للتوجیھات، لیس لھا تأثیر على 

 الخاص بك. OPTIMIZER Smart IPGالتشغیل السلیم لجھاز 
وبشكل عام، لیس من المتوقع أن تتطلب منك عملیة زرع جھاز 

OPTIMIZER Smart Pulse Generator  .تعدیل استخدام أي دواء 

الكیفیة التي یمكن أن تؤثر بھا األجھزة األخرى على جھاز  6.4
OPTIMIZER Smart IPG الخاص بك 

صیة بشكل عام، األجھزة المنزلیة ذات الحالة الجیدة وأجھزة االتصال الشخ
لن یكون لھا تأثیر على  IPGسم أو أكثر من جھاز  25الموجودة على بُعد 

OPTIMIZER Smart IPG  الخاص بك. ومع ذلك، ینبغي أن تتوخى الحذر
عندما تكون بالقرب من األجھزة التي تولّد مجاالت كھربائیة أو مغناطیسیة.  

قة الكھربائیة فعلى سبیل المثال، یمكن أن یحدث تداخل من بعض ماكینات الحال
وأدوات الطاقة الكھربائیة وأنظمة اإلشعال الكھربائیة، بما في ذلك تلك 
المستخدمة في المعدات التي تعمل بالبنزین. وبوجھ عام، یمكن تشغیل المعدات  
التي تعمل بالبنزین بشرط عدم إزالة األغطیة الواقیة وحواجب الحمایة وغیرھا 

 من أدوات الوقایة.
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فوق حجرة محرك السیارة المفتوحة، حیث یصدر عن مولّد  تجنب االنحناء
 التیار المتناوب مجال كھرومغناطیسي شدید القوة.

یمكن أن ینتج  OPTIMIZER Smart IPGتداخل مماثل یكتشفھ جھاز  وأي 
 .™CCMعنھ رصد زائف لضربات قلبك وتوقیت غیر صحیح لتوصیل إشارات  

المعدات التي تحتوي على مغناطیسات  لك تجنب االقتراب بدرجة كبیرة من  ینبغي 
  OPTIMIZER Smart IPGقویة (مثل مكبرات الصوت المجسمة). فجھاز 

یحتوي على مفتاح مغناطیسي یقوم بإیقاف تشغیل الجھاز عند تفعیلھ عن طریق 
ثواٍن. وإذا حدث ذلك  5إلى  3وضع مغناطیس قوي بالقرب من الجھاز لمدة 

 OMNI II Programmerبطریق الخطأ، یجب على طبیبك استخدام مبرمج 
از مرة أخرى. نظًرا ألن جھ  OPTIMIZER Smart IPGإلعادة تشغیل جھاز 

OPTIMIZER Smart IPG  لیس ُمخصًصا للحفاظ على الحیاة، فمن غیر
 المرجح أن تتعرض للخطر بسبب مثل ھذا الحدث.

على طلب المشورة الطبیة قبل الدخول إلى منطقة معلن بھا  دائًما احرص 
تحذیر للمرضى مستخدمي أجھزة تنظیم ضربات القلب (أو غیرھا من األجھزة 

أو حیث توجد آالت صناعیة أو أجھزة إرسال السلكیة،  الطبیة القابلة للزرع)
 بما في ذلك رادیو الھواة وأجھزة الرادیو المحمولة.

على إخبار طبیبك المعالج بأنھ مزروع لدیك جھاز  دائًما احرص 
OPTIMIZER Smart Pulse Generator قبل : 

 خضوعك لجراحة سیُستخدم بھا الكي الكھربائي؛ •

 یة استئصال بالترددات الالسلكیة؛خضوعك إلجراء یتضمن عمل •

 خضوعك إلجراء إنفاذ حراري طبي؛ •

 خضوعك لعملیة تقویم لنظم القلب؛ •

) أو NMRخضوعك إلشعاع عالجي أو رنین مغناطیسي نووي ( •
) أو موجات عالجیة فوق صوتیة MRIتصویر بالرنین المغناطیسي (

 أو لعملیة تفتیت للحصوات؛
 
 

 
 



 

11 

 : تنبیھ
أو مراقبتھ عن   OPTIMIZER Smart IPGإما تعطیل جھاز    ینبغي  •

 كثب قبل وأثناء أي عالج طبي یتم فیھ تمریر تیار كھربائي عبر الجسم. 

للموجات  OPTIMIZER Smart IPGینبغي أال یتعرض جھاز  •
العالجیة فوق الصوتیة أو اإلشعاع العالجي بصورة مباشرة. فھذا 

لجھاز الذي یمكن أال یتم النوع من التعرض قد یؤدي إلى تلف ا
 اكتشافھ بشكل فوري.

ال تتسبب أنظمة مكافحة السرقة بالمتاجر وأنظمة الفحص األمني بالمطارات 
 الخاص بك. OPTIMIZER Smart IPGعادةً في إلحاق الضرر بجھاز 

ومع ذلك، احرص على عدم البقاء بالقرب من تلك المعدات. قبل المرور عبر 
المطارات، یوصى بإظھار بطاقة تعریف الھویة أنظمة الفحص األمني ب

 لموظفي األمن لمراجعتھا. OPTIMIZER Smartالخاصة بجھاز 

 أھمیة بطاقة تعریف ھویة المریض الخاصة بك 6.5
  OPTIMIZER Smart Implantable Pulse Generatorیأتي كل 

مزوًدا ببطاقة لتعریف ھویة المریض. وسیقدم لك طبیبك ھذه البطاقة بعد زرع 
الجھاز لدیك. باإلضافة إلى ذلك، فإن المعلومات التي یقدمھا طبیبك إلى 

Impulse Dynamics  تسمح للشركة بتسجیلك كمتلٍق ألحد األجھزة التي
ة إصدار تولت تصنیعھا حتى یتم إخطار طبیبك بشكل مالئم وكامل في حال

 إشعار إرشادي لعمالء المنتج.
  التي باألدویة وقائمة  بك  الخاصة   المریض ھویة  تعریف  بطاقة تحمل  أن المھم  من

  المعلومات  تكون الطبیة، الطوارئ حاالت  ففي. األوقات جمیع  في  معك تتلقاھا 
  بالنسبة  األھمیة من ھائل قدر على المریض ھویة  تعریف بطاقة تحتویھا  التي

 . تحتاجھا  قد  طارئة   طبیة  رعایة أي  تعجیل  في  وستساعد  المعالج للطبیب
على ذلك، من المھم أن تُخِطر جمیع مقدمي الرعایة الصحیة الذین تتعامل   عالوة

  وبالتالي، . OPTIMIZER Smartمعھم بأنك قد خضعت لعملیة زرع جھاز 
  على  عھمأْطلِ  أسنانك،  طبیب أو  طبیبك بزیارة فیھا  تقوم التي القادمة المرة  في

 . سجالتھم  في  منھا   بنسخة   لیحتفظوا بك الخاصة  المریض  ھویة   تعریف بطاقة 
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 OPTIMIZER MINI CHARGERشاحن   .7
ھو شاحن یعمل ببطاریة قابلة إلعادة الشحن  OPTIMIZER Mini Chargerإن 

. یأتي الجھاز مزوًدا OPTIMIZER Smart IPGویُستخدم لشحن بطاریة جھاز 
فولت تیار  240–110؛ جھد اإلدخال: Cell Conبمحول تیار متردد (شاحن بطاریة 

أمبیر) إلعادة شحن  1.3فولت،  8.4أمبیر؛ جھد اإلخراج:  0.3ھیرتز،  60-50متردد، 
 بطاریة الداخلیة.ال

بانتظام، فسیتوقف عن  OPTIMIZER Smart IPGإذا لم یتم شحن جھاز  تحذیر:  
 التشغیل عندما تنفد البطاریة!

معرًضا لحدوث، و/أو قد یسبب،   OPTIMIZER Mini Chargerیكون شاحن  تنبیھ: 
 تداخل كھرومغناطیسي أو أي تداخل آخر محتمل من األجھزة الكھربائیة األخرى التي

یتم تشغیلھا بالقرب منھ. وتكون للمعدات المحمولة والنقالة ذات الترددات الالسلكیة على 
 وجھ الخصوص القدرة على إعاقة الوظیفة الطبیعیة للشاحن.

 OPTIMIZER Mini Chargerمكونات نظام 7.1
System 

 من المكونات التالیة: OPTIMIZER Mini Charger Systemیتألف نظام 
  –(مع عصا شحن متصلة)    OPTIMIZER Mini Charger  شاحن •

 . OPTIMIZER Smart IPGیُستخدم لشحن جھاز  

یُستخدم لشحن البطاریة الداخلیة لشاحن  –محول التیار المتردد  •
OPTIMIZER Mini Charger   وعزلھا عن مصدر الطاقة

 الرئیسي.
 OPTIMIZER Miniنظام لنقل تُستخدم – الحمل حقیبة •

.Charger System 

(اختیاري) یُستخدم لتثبیت الشاحن حول الخصر  –حزام المریض  •
 . OPTIMIZER Smart IPGأثناء شحن جھاز 
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 مع محول التیار المتردد OPTIMIZER Mini Charger: شاحن 3الشكل  

 OPTIMIZERطریقة الشحن التي یعمل بھا شاحن 7.2
Mini Charger 

إن نقل الطاقة بالحث الكھربائي ھي الطریقة العملیة الوحیدة إلعادة الشحن عبر 
الجلد. ویعتمد نقل الطاقة بالحث الكھربائي على وجود مجال كھرومغناطیسي 
متذبذب یتولد من ملف رئیسي. فالمجاالت المغناطیسیة یمكنھا اختراق األنسجة 

یُذكر لشدتھا. وبالتالي، یمكن التقاط طاقة المجال  البشریة دون أي إضعاف
بواسطة ملف ثانوي یتصل بالدائرة اإللكترونیة للغرسة ثم إعادة تحویلھا إلى 

 طاقة كھربائیة مرة أخرى.
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 OPTIMIZER Mini Chargerخصائص شاحن  7.3
بالعدید من الخصائص التي  OPTIMIZER Mini Chargerیتمیز شاحن 

 لیة:تتسم بالدالالت التا 
شاشة عرض على  :IPGقوة إشارة اقتران الشاحن بجھاز  مؤشر •

شكل مخطط شریطي توضح االتصال بین الشاحن وجھاز 
OPTIMIZER Smart IPG 

للرموز الرقمیة  LEDشاشة عرض  ": بالطبیب "االتصال  مؤشر •
 أجزاء 7مقسمة إلى 

شاشة عرض على شكل مخطط شریطي   :الشاحن  بطاریة  حالة مؤشر  •
  OPTIMIZER Mini Chargerتوضح حالة شحن بطاریة

 OPTIMIZER Mini Chargerزر تشغیل شاحن  :التشغیل  زر •

شاشة عرض على شكل مخطط  :IPG بطاریة حالة مؤشر •
 OPTIMIZERشریطي توضح حالة الشحن الحالیة لبطاریة جھاز

Smart IPG 
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 التشغیل  زر

 
 

 

 
 

 
 OPTIMIZER Mini Charger: خصائص شاحن 4 الشكل

 

قوة إشارة اقتران   مؤشر
 IPGالشاحن بجھاز 

  حالة  مؤشر
 الشاحن  بطاریة

   مؤشر
 "بالطبیب "االتصال 

حالة   مؤشر
 IPGبطاریة 
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 OPTIMIZER Mini Chargerتشغیل شاحن  7.4
لشحن بطاریة جھاز  OPTIMIZER Mini Chargerیُستخدم شاحن 

OPTIMIZER Smart IPG وقد ُصمم خصیًصا للتحكم بشكل مالئم في .
 عملیة الشحن بأقل قدر من التدخل ولضمان سالمتك.

) لشاحن I/Oال تحاول توصیل أي جھاز بمنفذ ااإلدخال/اإلخراج ( تحذیر:
OPTIMIZER Mini Chargerذ مخصص فقط . فھذا المنف
 الستخدام المصنع أو موظفي الصیانة.

لشحن جھاز  OPTIMIZER Mini Chargerإن استخدام شاحن 
OPTIMIZER Smart IPG :ینطوي على خطوتین 

 OPTIMIZER Mini Chargerشحن البطاریة الداخلیة لشاحن  •

 OPTIMIZER Smart IPGشحن بطاریة جھاز  •
 OPTIMIZER Miniال یمكن شحن البطاریة الداخلیة لشاحن :مالحظة

Charger  وشحن جھازOPTIMIZER Smart IPG  في نفس الوقت. وإنما
، ثم  OPTIMIZER Mini Chargerیجب أن تبدأ أوًال بشحن بطاریة شاحن 

 . OPTIMIZER Smart IPGیمكنك بعد ذلك شحن جھاز 
  في  المتردد  التیار  بمحول  الخاص  المستمر التیار  إخراج  موصل بإدخال  قم .1

  محول بتوصیل قم  ثم الشاحن،  یسار أعلى في الموجود الطاقة إدخال موصل
 . للشاحن الداخلیة البطاریة شحن  لبدء  الرئیسي  الطاقة بمصدر  المتردد  التیار

افحص محول التیار المتردد بحثًا عن أي تلف محتمل قبل كل  :مالحظة
استخدام. وإذا كانت ھناك حاجة للحصول على محول تیار متردد بدیل، فاتصل 

 الذي تتعامل معھ.  Impulse Dynamicsبممثل شركة 
 OPTIMIZER Miniاستخدم محول التیار المتردد المزود مع شاحن : تحذیر

Charger  الخاصة بشاحن  فقط لشحن البطاریةOPTIMIZER Mini 
Charger. 

ال تلمس نقاط اتصال التیار المستمر الخاصة بمحول التیار المتردد. ومع  :تنبیھ
 ذلك، فإن التالمس غیر المقصود ال یُشكل خطًرا كبیًرا.

بعرض حالة الشحن الحالیة للبطاریة  مؤشر حالة بطاریة الشاحنسیقوم  .2
الداخلیة للشاحن. ونظًرا ألن عملیة الشحن ھذه تكون تلقائیة بالكامل، 

 لى سبیل المثال إعادة شحن البطاریة أثناء اللیل.یمكنك ع
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بشكل   لمؤشر حالة بطاریة الشاحنعندما تضيء جمیع األشرطة األربعة  .3
 OPTIMIZER Mini Chargerمستمر، فیعني ذلك أن بطاریة شاحن 

 مشحونة بالكامل.
 OPTIMIZER Miniقم بفصل محول التیار المتردد عن شاحن .4

Charger ،سیصبح بإمكانك استخدام شاحن. وعندئٍذOPTIMIZER 
Mini Charger  لشحن جھازOPTIMIZER Smart IPG . 

لشحن  OPTIMIZER Mini Chargerال یمكن استخدام شاحن  :مالحظة
إال بعد أن یتم فصل محول التیار  OPTIMIZER Smart IPGجھاز 

 المتردد عن الشاحن.
ضعًا ثابتًا ، اتخذ أوًال مو OPTIMIZER Smart IPGلشحن جھاز  .5

درجة (أریكة،  45ومریًحا بحیث یمكنك، نظریًا، أن تضطجع بزاویة 
ویمكن استخدام الحزام الملحق لتثبیت الشاحن في وضع   كرسي بذراعین).

 مناسب أثناء الشحن.
  OPTIMIZER Smart IPGعصا الشحن فوق موضع زرع جھاز  ضع  .6

كابل عصا الشحن  مباشرةً. ویمكنك، إذا كانت لدیك رغبة في ذلك، إسدال 
 حول رقبتك بحیث تستقر العصا على صدرك فوق مالبسك. 

ینبغي عدم تشغیل الشاحن على مقربة من المعدات الكھربائیة  :مالحظة
األخرى. وإذا تعذر الحفاظ على تباعد مكاني مناسب، فیجب مراقبة الشاحن 

 لضمان عملھ بصورة طبیعیة.
مع االستمرار في  التشغیل  زرابدأ عملیة الشحن من خالل الضغط على  .7

 ثواٍن تقریًبا. 4-3الضغط علیھ لمدة 
مؤشر  قم بتحریك عصا الشحن ببطء فوق موضع زرع الجھاز مع مراقبة  .8

الذي یوضح حالة االتصال بین  IPGقوة إشارة اقتران الشاحن بجھاز 
وعصا الشحن. واحرص على  OPTIMIZER Smart IPGجھاز 

اجة إلى أن یضيء أكبر عدد من  تغییر موضع عصا الشحن حسب الح 
فالشاحن  .IPG مؤشر قوة إشارة اقتران الشاحن بجھازاألشرطة على 

 OPTIMIZERسیبحث تلقائًیا عن موقع أقوى إشارة صادرة من جھاز
Smart IPG . 

 OPTIMIZER Smartبمجرد أن تنشئ عصا الشحن رابًطا مع جھاز  .9
IPG سیبدأ شاحن ،OPTIMIZER Mini Charger یة الشحن.في عمل 
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إذا كان موضع عصا الشحن غیر صحیح أو إذا تمت إزاحتھا،  :مالحظة
عدًدا متناقًصا من  OPTIMIZER Mini Chargerفسیعرض شاحن 

 .IPG مؤشر قوة إشارة اقتران الشاحن بجھازاألشرطة المضیئة على 
وباإلضافة إلى ذلك، ستسمع إشارة صوتیة تصدر مرة واحدة في الثانیة تقریبًا. 

 ذا حدث ھذا، یُرجى إعادة عصا الشحن إلى الموضع الصحیح.إ
إذا ظل موضع عصا الشحن غیر صحیح بالنسبة لجھاز  :مالحظة

OPTIMIZER Smart IPG فسیتم تعلیق عملیة الشحن تلقائیًا. وعند ،
 زر التشغیلحدوث ذلك، یجب بدء دورة شحن جدیدة عن طریق الضغط على 

 مرة أخرى.
مدى تقدم عملیة شحن جھاز  IPGمؤشر حالة بطاریة یوضح  .10

OPTIMIZER Smart IPG .الخاص بك 
احرص على أن تھدف إلى إعادة شحن الجھاز بالكامل أثناء دورة  :مالحظة

أكثر   OPTIMIZER Smart IPGالشحن. وقد یستغرق شحن بطاریة جھاز 
من ساعة واحدة إذا كانت البطاریة مستنفدة بدرجة كبیرة. إذا تعذرت إعادة 
 شحن الجھاز بالكامل في دورة واحدة، فكرر عملیة الشحن. وإذا كانت البطاریة

مستنفدة بشدة، فقد یتطلب األمر إجراء عدة دورات یومیة لشحن جھاز 
OPTIMIZER Smart IPG .بالكامل 

مشحونة   OPTIMIZER Smart IPGعندما تصبح بطاریة جھاز  .11
بالكامل، ستصدر إشارة صوتیة طویلة وستضيء جمیع األشرطة األربعة 

ة الشحن سیتم بعد ذلك إنھاء عملی . IPG بمؤشر حالة بطاریة الخاصة 
 تلقائیًا وسیتوقف الشاحن عن العمل.

إلنھاء أي دورة شحن قبل اكتمالھا، قم بإزالة عصا الشحن من موضع الزرع. 
وسیقوم الشاحن عندئٍذ بإیقاف عملیة الشحن تلقائیًا. أو بدًال من ذلك، یمكنك 

 مرة أخرى. زر التشغیلإیقاف تشغیل الشاحن بالضغط على 
  OPTIMIZER Smart IPGیقوم الشاحن برصد درجة حرارة جھاز 

المزروع لدیك لیضمن عدم ارتفاع درجة حرارتھ إال بصورة طفیفة. وإذا كنت  
ترغب في استئناف دورة الشحن بعد فترة توقف مؤقتة، یُرجى االنتظار لمدة 

دقائق تقریبًا قبل بدء دورة شحن جدیدة للسماح لدرجة حرارة جھاز  10
OPTIMIZER Smart IPG .المزروع لدیك بالعودة إلى الحد الطبیعي 
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 معدل دورات الشحن 7.5
ال یمكن ضمان األداء األمثل للبطاریة القابلة إلعادة الشحن في جھاز 

OPTIMIZER Smart IPG  إال إذا تمت إعادة شحن البطاریة بالكامل
از بمعدل أسبوعي. وال یُشكل الیوم أو الوقت الذي تختاره لشحن جھ

OPTIMIZER Smart IPG  أھمیة، لكن یوصى بأال تدع الفترة بین دورات
 الشحن تتجاوز أسبوًعا واحًدا.

عن  OPTIMIZER Smart IPGإذا انخفض مستوى شحن بطاریة جھاز 
حد معین، فسیتم تعلیق توصیل العالج تلقائًیا. وإذا حدث ھذا، فسیلزم إعادة 

یام الجھاز باستئناف قبل ق OPTIMIZER Smart IPGشحن بطاریة 
توصیل العالج. وبمجرد اكتمال دورة الشحن، سیستأنف جھاز 

OPTIMIZER Smart IPG  توصیل العالج تلقائیًا مستخدًما نفس
المعامالت المبرمجة مسبقًا. ینبغي أن تقوم دائًما بإجراء دورة إعادة شحن في 

لم تتمكن من أي وقت تشعر فیھ أنك لست بخیر للتأكد من عمل جھازك. وإذا 
 إعادة شحن الجھاز، فاتصل بطبیبك على الفور.

 الرموز الرقمیة 7.6
ُمصمم لتزویدك بتحذیرات معینة  OPTIMIZER Mini Chargerإن شاحن 

باإلضافة إلى حالة  OPTIMIZER Smart IPGبخصوص حالة جھاز 
 . OPTIMIZER Mini Chargerشاحن 

مؤشر ظھر رقم رمزي على إذا اكتشف الشاحن حالة تتطلب اتخاذ إجراء، فسی
 OPTIMIZER Mini Charger.الخاص بشاحن  "االتصال بالطبیب"

إذا ظھر رمز رقمي، فقم بتدوینھ ثم استعن بالمعلومات الواردة في ھذا القسم 
 لتحدید اإلجراء الذي یتعین علیك اتخاذه تالًیا.

"، 8" و" 4" و"3" و"2" و"1" و"0في حالة ظھور الرموز الرقمیة " •
االتصال بطبیبك لتحدید موعد إلجراء فحص عاجل لجھاز  یُرجى

OPTIMIZER Smart IPG . 
تذكر أنھ ینبغي لك دائًما إجراء دورة إعادة شحن عندما تشعر أنك  :مالحظة

 لست بخیر للتأكد من عمل جھازك.
، فھذا یعني أن الشاحن قد اكتشف 5عندما یتم عرض الرمز الرقمي  •

مشكلة مؤقتة تتعلق بدرجة حرارة الجسم وقام بإنھاء عملیة الشحن. 
وإذا قام الشاحن بعرض یُرجى إعادة عملیة الشحن في وقت الحق. 

ھذا الرمز الرقمي بشكل متكرر على مدار عدة أیام، فیُرجى االتصال 
 OPTIMIZERبطبیبك لتحدید موعد إلجراء فحص عاجل لجھاز

Smart IPG . 
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، فھذا یعني أن شاحن 6عندما یتم عرض الرمز الرقمي  •
OPTIMIZER Mini Charger  قد اكتشف خطأً داخلیًا وأوقف

 ُیرجى االتصال بطبیبك للحصول على شاحن بدیل.عملیة الشحن. 

، فھذا یعني أن شاحن 7عندما یتم عرض الرمز الرقمي  •
OPTIMIZER Mini Charger  قد حدد أن الجھاز المزروع لیس

OPTIMIZER Smart IPG  وقام بإنھاء عملیة الشحن. ُیرجى
 االتصال بطبیبك للحصول على شاحن مناسب.

 OPTIMIZER Mini Chargerتنظیف شاحن  7.7
احرص دائًما على فصل محول التیار المتردد عن شاحن  :تحذیر

OPTIMIZER Mini Charger .قبل التنظیف 
 OPTIMIZER Mini Chargerتنظیف السطح الخارجي لشاحن  ینبغي

بالماء  مبللةباستخدام قطعة قماش ناعمة  فقطحسب الحاجة، على أن یكون ذلك 
 (معصورة تماًما) لیس إال.

 تستخدم المذیبات أو أقمشة التنظیف المشبعة بمواد تنظیف كیمیائیة. ال :تنبیھ
تحاول تنظیف الموصالت الكھربائیة الخاصة بشاحن  ال :تحذیر

OPTIMIZER Mini Charger . 
في  OPTIMIZER Mini Chargerتغمر أي جزء من شاحن  ال :تحذیر

 الماء. فقد ینتج عن ذلك تلف الوحدة.

 OPTIMIZER Mini Chargerصیانة شاحن  7.8
على أي أجزاء قابلة للصیانة  OPTIMIZER Mini Chargerیحتوي شاحن  ال 

یعمل،  OPTIMIZER Mini Chargerبواسطة المستخدم. وإذا لم یكن شاحن 
 فُیرجى االتصال بطبیبك للحصول على شاحن بدیل.

 یحظر إجراء أي تعدیل على ھذا الجھاز. :تحذیر
 OPTIMIZERشاحن  داخل  الموجود  البطاریة  خدمة  مدة  تبلغ  أن  قع المتو من 

Mini Charger 5  شاحن كان  وإذا . سنواتOPTIMIZER Mini Charger  
بالكامل   OPTIMIZER Smart IPGالخاص بك غیر قادر على شحن جھاز 

بعد أن یتم شحن بطاریة الشاحن بالكامل، فُیرجى االتصال بطبیبك للحصول على 
 شاحن بدیل.
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 OPTIMIZER Mini Chargerتخزین شاحن  7.9
 والتعامل معھ

ینبغي عدم   ، OPTIMIZER Mini Chargerاستالمك لشاحن  بمجرد 
تعریضھ لظروف شدیدة الحرارة أو البرودة. ویجب تخزین شاحن  

OPTIMIZER Mini Charger   في مكان بارد وجاف. ال تترك األجھزة في
سیارتك أو في الھواء الطلق لفترات ُمطولة. فاإللكترونیات الحساسة یمكن أن  
تتعرض للتلف بسبب درجات الحرارة القصوى، وخاصة الحرارة العالیة.  

 OPTIMIZER Miniلضمان التشغیل السلیم، ینبغي عدم استخدام شاحن
Charger  درجة مئویة. وإذا لزم   27رارة المحیطة أعلى من إذا كانت درجة الح

درجة   27األمر، فانتقل إلى مكان بارد تكون درجة الحرارة المحیطة بھ أقل من 
 مئویة قبل بدء أي دورة شحن. 

  OPTIMIZER Mini Chargerباإلضافة إلى ذلك، ینبغي االحتفاظ بشاحن 
) الضغط 2%؛ و75% و20) الرطوبة النسبیة بین 1في ظروف بیئیة عادیة: 

 ھیكتو باسكال. 1060ھیكتو باسكال و 700الجوي بین 
على  OPTIMIZER Mini Chargerعدم استخدام شاحن  یتعین :تحذیر

 متن الطائرات، أما بالنسبة للسفن، فیلزم سؤال الطاقم قبل استخدامھ.

 OPTIMIZER Mini Chargerالتخلص من شاحن  7.10
، فیمكنك OPTIMIZER Mini Chargerإذا لم تعد ھناك حاجة لشاحن 

 إعادتھ إلى عیادة طبیبك.
بإلقائھ في  OPTIMIZER Mini Chargerتتخلص من شاحن  ال : تحذیر

یحتوي على بطاریات  OPTIMIZER Mini Chargerالنفایات. فشاحن 
لیثیوم باإلضافة إلى مكونات غیر ممتثلة لتوجیھ الحد من المواد الخطرة 

)RoHS .(شاحن من التخلص األمر استلزم وإذاOPTIMIZER Mini 
Charger، التي المحلیة للوائح وفقًا  سلیم بشكل  منھ التخلص على فاحرص 

 .المواد ھذه مثل من التخلص تنظم
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 OPTIMIZER SMART IPGاستبدال جھاز  .8
على بطاریة قابلة إلعادة   OPTIMIZER Smart Pulse Generatorجھاز  یحتوي

الشحن، والحاجة إلى استبدال الجھاز بسبب عدم قدرة البطاریة على االحتفاظ بالشحن من  
المتوقع أن تظھر خالل فترة الضمان طالما یتم شحن البطاریة بمعدل أسبوعي. أما   غیر

  إلى  دائًما  فتحتاج  ، الشحن إلعادة  قابلة  غیر ابلة للزرع التي تستخدم بطاریات األجھزة الق
  أسباب  ھناك   تزال  ال ذلك، ورغم .  لالستخدام  القابلة  بطاریاتھا   شحن  سعة  نفاد عند  االستبدال 
  الحالة، ھذه  وفي. للتوقعات  وفقًا  فیھ  التوصیل  أسالك  أحد أو الجھاز  عمل عدم  الحتمالیة 
 . الجھاز الستبدال  جراحة إلجراء موعًدا   لك  ویحدد (األسباب)    السبب طبیبك  لك  سیشرح 

عادةً ما یكون ھذا اإلجراء ذا نطاق أكثر محدودیة، وقد ال یستدعي مكوثك بالمستشفى 
طوال اللیل. وبشكل عام، ال تختلف رعایة ما بعد الجراحة المرتبطة بجراحة استبدال 

 جراحتك األولیة.الجھاز عن تلك التي تلقیتھا أثناء 

 األسئلة الشائعة  .9
 OPTIMIZER Smart Pulseجھاز لزرع بخضوعي طبیبي أوصى لماذا .1

Generator؟ 
لقد قام طبیبك بتشخیص حالتك على أنھا تمثل أحد أشكال فشل القلب الذي یمكن عالجھ  

. OPTIMIZER Smart Implantable Pulse Generatorباستخدام جھاز 
الجات الطبیة القیاسیة لم یحرز نجاًحا حتى اآلن. لذلك، یعتقد وعالجك باستخدام الع

  OPTIMIZER Smart IPGطبیبك أنك مرشح جید للخضوع لعملیة زرع جھاز 
 كوسیلة لعالج حالتك.

 ؟ OPTIMIZER Smart IPG جھاز وظیفة ھي ما .2
بمراقبة نظم قلبك وتوصیل إشارات تھدف  OPTIMIZER Smart IPGیقوم جھاز 

إلى تعدیل انقباض القلب في وقت محدد للغایة عندما یقوم القلب باالنقباض. وھذه  
اإلشارات ُمخصصة لزیادة قوة كل انقباضة، وبذلك تقوم بتحسین أعراض فشل القلب 

وفقًا لمتطلباتك الخاصة بواسطة  OPTIMIZER Smart IPGلدیك. تتم برمجة جھاز 
 طبیبك باستخدام مبرمج خارجي وعصا توضع فوق مولّد النبضات الخاص بك.

 الزرع؟ إجراء أثناء) كلیًا (تخدیري  تنویمي یتم أن إلى سأحتاج ھل .3
یتم إجراء الزرع تحت تأثیر التخدیر الموضعي مع تسكین خفیف. ستكون مستیقًظا، وإن 

 التي یستغرقھا اإلجراء عادةً.كنت ستشعر بالنعاس، لمدة ساعتین تقریًبا وھي المدة 
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 الجراحة؟  من النوع  لھذا المصاحبة المخاطر  ھي ما .4
ھناك خطر لإلصابة بعدوى، كما ھو الحال مع أي إجراء باضع. وھناك خطر النثقاب 
عضلة القلب (حدوث ثقب في جدار القلب) أو لحدوث مضاعفات أخرى قد یستدعي 

ثور على قائمة أكثر تفصیًال تضم المضاعفات بعضھا إجراء جراحة متابعة. ویمكن الع
 .3المحتملة في القسم 

 المستشفى؟   في خاللھا البقاء إلى سأحتاج التي المدة ما .5
عادةً، وبناًء على الروتین الُمتبع في المستشفى، ستصل إلى المستشفى قبل یوم واحد من 

بالمستشفى طوال اللیل، ثم ستعود إلى اإلجراء وسیتم اإلجراء في الیوم التالي وستمكث 
 المنزل في الیوم التالي.

 اآلن؟   بھا  أقوم التي األشیاء فعل بإمكاني سیظل ھل .6
نعم، ما لم تكن مشترًكا في ریاضات االحتكاك الجسدي أو غیرھا من األنشطة أو 
تعرضت لحادث یمكن أن یُتلف النظام المزروع لدیك أو یؤثر على تشغیلھ. وسیناقش 

 طبیبك ھذا األمر معك بالتفصیل.
 OPTIMIZER Smartجھاز الستبدال وقت  أي في حاجة ھناك ستكون ھل .7

IPG؟ 
یعمل بواسطة بطاریة قابلة إلعادة الشحن.  OPTIMIZER Smart IPGجھاز  إن 

سیوضح لك طبیبك كیفیة إعادة شحن جھازك وسیخبرك بالمعدل الالزم إلعادة الشحن. 
وسیحتاج طبیبك إلى تقییم حالة البطاریة أثناء زیارات الفحص الروتینیة الخاصة بك. 

 OPTIMIZER Smart IPGللمساعدة في تسھیل تقییم البطاریة ھذا، یُرجى شحن جھاز 
 أیام.  7الخاص بك بالكامل قبل زیارة الطبیب بـ 

إلى ذلك، ھناك خطر الحتمال حدوث مشكلة في أحد المكونات أو أسالك التوصیل  باإلضافة 
  OPTIMIZER Smart IPGتستدعي استبدال الجھاز أو إعادة العملیة. ونظًرا ألن جھاز 

تتعرض للخطر إذا لم یعمل جھازك  لیس ُمخصًصا للحفاظ على الحیاة، فمن غیر المرجح أن 
 وفق النحو المتوقع.
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